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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim i'ki oturum yapan Genel Kurulda : 
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 
Alanı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alan
ların Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

6 Temmuz 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşime saat 18.50*de son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Baş'k'an 

Başlkanvelkili 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

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

II. — BAŞKANLIK DİVANININ G 

1. — 28 Haziran - 4 Temmuz 1983 Tarihleri ara
sında Romanya'ya gidecek olan Ticaret Bakanı Ke
mal CANTÜRK'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Meh
met TURGUT un vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/607) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» bölümünde 
bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okutuyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
28 Haziran - 4 Temmuz 1983 tarihleri arasında 

Romanya'ya gidecek olan Ticaret Bakanı Kemal 
CANTÜRK'ün dönüşüne kadar; Ticaret Bakanlığı
na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet TURGUT' 
un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

'Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı, 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin SAHİNKAYA' 
nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Alanı. İçe
risinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların Yöneti
mi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (2/115, 1/642) (S. 
Sayısı : 479) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» 
bölümüne geçiyorum. 

(1) 479 S. Sayılı basmayazı 28.6.1983 tarihli 126 
ncı Birleşim tutanağının sonuna eklidir, 

Bu bölümün birinci sırasında yer alan Hava Kuv
vetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 
Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun Teklifi ile Atatürk 
Kültür Mer'kezi Alanı İçerisinde Yer Alacak Bütün 
Tesis ve Alanların Yönetimi Hakkında Kanun Ta
sarısı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerinde. 

Daha önceki birleşimlerde bu Tasarının 43 mad
desinin görüşülmesi tamamlanmış bulunmaktadır. 

44'üncü maddeyi okutuyorum. 
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Türk Di! Kurumu Başkanının görevleri 
MADDE 44. — Türk Dil Kurumu Başkanı; Ku

rumun temsil ve icra organı ve ita amiridir. Görev
leri şunlardır : 

a) Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu ile Yürütme 
Kurulunun kararlarını uygular, 

b) Türk Dil Kurumunu yönetir, Yüksek Kurum
la ve diğer Bağlı Kuruluşlarla ilişkilerini düzenler, 

c) Türk Dil Kurumunun, kısa, orta ve uzun va
deli çalışma plan ve program taslakları ile yıllık bütçe 
taslağını hazırlar ve yetkili organların görüşüne su-, 
nar, 

d) Türk Dil Kurumu ile ilgili tüzük, yönetmelik 
ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslaklarını hazır
lar ve ilgili organların görüşlerine sunar. 

e) Yurt içi ve yurt dışında Türk Dil Kurumu
nu temsil eder, 

f) Türk Dil Kurumunun yurt içinde veya yurt 
dışındaki kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzelkişiler
le, araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini dü
zenler, 

g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer 
görevleri yerine getirir. 

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

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

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, daha 
önceki düzeltmelere paralel olarak maddenin birin
ci satırında yer alan «İcra organı» ibaresini, «Yürüt
me . organı» olarak düzeltiyoruz ve aynı satırdaki 
«... ita amiridir» ibaresinden sonra yer alan tırnak işa
retini kaldırıyor, onun yerine nokta koyuyoruz. Bir de 
maddenin başındaki «Türk Dil Kurumu Başkanı» 
ibaresinden sonra yer alan noktalı virgülü, virgül ola-
ralk değiştiriyoruz. 

Arz ederim, 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Bu maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye
miz var mı?... Yok. 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var 
mı?... Sayın Yolga. 

Buyurun 'Sayın Yolga. 

I NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
I maddenin (e) bendinde yer alan «Yurt içi ve yurt dı-
j şında» ibaresinin, «Yurt içinde ve yurt dışında» şek-
I linde düzeltilmesi... 
I BAŞKAN — Efendim, daha önceden de böyle 'bir 
I düzeltme yapmıştık. Sayın Yolga bu konuyu tekrar 
I bize hatırlatıyorlar; teşekkür ederim. «Yurt içi ve 

yurt dışında» ibaresini, \ «Yurt içinde ve yurt dışın
da» şeklinde düzeltmiştik; değil mi Sayın Yolga?... 

NAMIK KEMAL YOLGA — Evet efendim. 
BAŞKAN — Başka efendim?... 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sonra, (f) bendin-

I de yer alan «... özel ve tüzelkişilerle» ibaresinin «... 
I gerçek ve tüzelkişilerle» sökünde olması lazım ya-
I but «... özel veya resmî»; özelden maksat oysa. 

BAŞKAN — Komisyondan onu da soralım efen-
I dim. 
I Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KIANTARCIOĞLU — Efendim, hep «Ger-

I çek» olarak kabul ettiğimiz için, o şekilde kabul edi-
I yor uz; yani «Gerçek ve tüzelkişi» diyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz?... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, katılıyo-
I ruz, 

NAMIK KEMAL YOOüGA — Aynı fıkrada, yani 
I (f) fıkrasında yer alan «Veya» bağlacını da «Ve» şefc-
I linde değiştirmek lazım. 
I BAŞKAN — Evet efendim, «Veya»yı da «Ve» ya-
I pıyoruz : «Yurt içindeki ve yurt dışındaki» şeklinde 
I de düzeltme yapıyoruz; Komisyon ve Hükümet de 
I katılıyorlar 'buna?... 

MİLLÎ EĞİTtM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iSayın üyeler; 44 üncü maddeyi bu 'biçimiyle oy-

I larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme-
I yenler... 44 üncü madde kabul edilmiştir. 
I 45 inci maddeyi okutuyorum. 

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu 
MADDE 45. — Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu; 

j Türk Dil Kurumu Başkanının 'başkanlığında, Başkan 
I Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Baş-
I kanın bulunmadığı hallerde, Bilim Kuruluna Türk 
I DM Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Türk Dil Kurumu Sekreteri Bilim Kurulunun ta-
J biî üyesidir, ancak oylamaya katılamaz. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
| üyemiz var mı?... Yok. 
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Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceği
niz var mı?... 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, yine 
birinci satırdaki «Bilim Kurulu» ibaresinden sonra
ki noktalı virgülü, virgül alarak değiştiriyor ve ikin
ci satırda yer alan «Başkanın bulunmadığı hallerde» 
ibaresinden sonra yer alan virgülü kaldırıp, o virgü
lü bu ibarenin devamında yer alan «... Bilim Kuru
luna» ibaresinden sonraya koyuyoruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-

lu, 
Bu maddeyle ilgili soru sorma isteyen sayın üye

miz var mı?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var 

mı efendim?... Sayın Yolga, var mı bir şey?... 
NAMİK KEMAL YOLGA —> Maddenin son 

satırında yer alan «... tabiî üyesidir» ibaresinden son
ra virgül değil, noktalı virgül konulması daha uy
gun olur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Yolga'nm 
bu önerisine katılıyor musunuz?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, onu daha ön
ce, «tabiî üyesidir. Ancak» şeklinde düzeltmiştik. O 
şekilde devam ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın üyeler; 45 inci maddeyi bu düzeltmeyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 45 inci madde kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum^ 
Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun görevleri 

MADDE 46. — Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu
nun görevleri şunlardır: 

a) Türk Dil Kurumunun amaçlarının gerçek
leştirilmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde yeri
ne getirilmesi için ilke kararları almak, 

b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Tüfk Dil 
Kurumu Başkanı veya Yürütme Kurulunun sunacağı 
hususlar hakkında görüş 'bildirmek veya karar ver
mek, 

c) Türk Dil Kurumunun kısa, orta ve uzun va
deli çalışma plan ve programlarını incelemek, görüş
leri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 

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

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

f) Türk Dil Kurumunun hizmet ve faaliyetleri
nin gerektirdiği hususlar ile baskı ve yayın gibi konu
larda karar almak veya bu konularda alt çalışma 
grupları oluşturmak, 

g) Türk Dil Kurumunun yıllık bütçe ihtiyaçları
nı 'belirlemek, bu husustaki görüşleriyle birlikte Yük
sele Kurum Başkanlığına sunmak, 

h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine ge
tirmek. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?... Sayın Erginay. Başka sayın üye
miz var mı efendim?... Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Erginay, 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, kısaca ye

rimden arz etmek istiyorum. 
«Türk Dil Kurumunun kısa, orta ve uzun vade

li çalışma plan ve programlarını...» Bir de raporları
nın galiba incelenmesinin bu Kuruma verilmesi ge
rekir. Çünkü, plan daha önceden hazırlanmış, uygu
lanmıştır; fakat sonuçta uygulama bakımından çalış
ma raporlarını kim inceleyecek?... Onun, acaba bunu 
incelemesi gerekmez mi?..., 

Bu itibarla, benim kanaatime göre, «Çalışma plan 
ve programları ile çalışma raporlarını incelemek» de
mekte fayda vardır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Yalnız 'bu madde, aşağı yukarı 31 inci maddenin 

bir benzeridir, orada böyle bir rapor ilavesi yapılma
dı; fakat Komisyondan soralım efendim yine de, Sa
yın Komisyon?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, çalış
ma kelimesinin içerisinde her türlü faaliyet vardır 
efendim, o maddede de aynı şekilde düşünüldü. Ça
lışma, burada «vadeli çalışma plan ve programlarının» 
içinde bulunduğu için, programların içerisinde hiç gö
rüşmedik daha önce de bunu efendim. O bakımdan 
gerek görmüyoruz. Paralellik sağlama bakımından. 

BAŞKAN — Normal görüyorsunuz. Teşekkür ede
rim. 

.Sayın üyeler, bu madde ile ilgili soru sormak is
teyen sayın üyemiz var mı efendim?... Yok. 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz bu
lunmadığına göre, 46 ncı maddeyi Komisyondan 
geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 46 ncı madde kabul edilmiş
tir., 
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47 nci maddeyi okutuyorum. 
Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun çalışma esas

ları. 
MADDE 47. — Türk Dil Kurumu Bilim Kuru

lu her yıl 12 Temmuz ve 29 Ekim günlerinde ol
mak üzere yılda iki defa toplanır; ayrıca Türk Dil 
Kurumu Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü top
lantılar yapar. 

Toplantı gündemi Türk Dil Kurumu Başkanı tara
fından hazırlanır ve toplantıdan en az bir ay önce 
üyelere gönderilir. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?... Ydk. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen?... Sayın Aydar, başka sa

yın üyemiz yok. 
Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, burada 

29 Ekim günü toplanması konusu var, 29 Ekim gü
nü toplanmasında Sayın Komisyonun düşündüğü 
başka husus mu vardır, bunu öğrenmek istiyorum. 
Resmî Tatil, böyle bir günde Cumhuriyet Bayramın
da toplanmanın anlamı nedir?... 

BAŞKAN — Sayın Aydar, Komisyondan da aynı 
cevalbı alacaksınız, bu soru daha evvel yine sorulmuş 
ve Komisyonca da, özellikle bu günlerin seçildiği 
cevabı alınmıştı. Bir kere daha soralım efendim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Gerek yok efen
dim. 

MEHMET AYDAR — Var efendim, zabıtlara 
geçsin dive soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı müsaade buyurun. 
Sayın Komisyon, bir daha tekrarlayın efendim. 
MİLLÎ E&ÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — ıSaym Başkanım; Türk 
Dil Kurumu, Türic Tarih Kurumu, Atatürk Kültür 
Merkezi ve Atatürk'ü Araştırma Merkezleri daima 
tatil günleri olsa dahi, tarihî günlerde toplanacaklar
dır ve o hafta onun haftası olacaktır. Birisi Türk 
Dil Kurumunun kuruluş tarihi 12 Temmuz, diğeride 
29 Ekim Cumhuriyetimizin ilan günleridir; bu bakım
dan önemlidir bizler için., 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Madde ile ilgili düzenleme isteminde bulunan Sa

yın üyemiz var mı efendim?... Yok. 
47 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum. 
Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu 
MADDE 48. — Türk Dil Kurumu Yürütme Ku

rulu, Türk Dil Kurumu Başkanının başkanlığında, 
Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi aslî üye
leri arasından seçtiği altı üyeden oluşur. Seçilen üyele
rin görev süresi üç yıl olup müşterek kararla atanır
lar. Başkanın bulunmadığı hallerde, Yürütme Kurulu
na Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık 
eder. 

Türk Dil Kurumu Sekreteri ve gerektiğinde top
lantıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolları Baş
kanları oylamaya katılamazlar, 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği yok. ' 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var 

mı?... Yök. 
48 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 48 inci madde kabul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum. 
Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri 
MADDE 49. — Türk Dil Kurumu Yürütme Ku

rulunun görevleri şunlardır : 
a) Bu Kanunun esasları ve Türk Dil Kurumu 

Bilim Kurulunun kararları uyarınca kurumun, bilim
sel, idarî ve malî işlerini yürütmek, bu görevin gerek
tirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak, 

b) Tüfk Dil Kurumunun bilimsel çalışmalarının 
düzenlenmesine, Bilim ve Uygulama Kollarının kurul
masına, belirli konularda yurt içi veya yurt dışı araş
tırma ve incelemeler için uzman ekiplerin oluşturul
masına ve bunların çalışma esaslarına ilişkin kararlar 
almak ve Bilim Kuruluna sunmak, 

c) Türk Dil Kurumunu kısa, orta ve uzun vade
li çalışma plan ve programlarını hazırlamak ve Bilim 
Kurulunun görüşüne sunmak, 

d) Türk Dil Kurumunun çalışma düzenine iliş« 
kin yönetmelik tasla'klarını hazırlamak ve Bilim Ku> 
rulunun görüşüne sunmak, 

e) Türk Dil Kurumunun yıllık bütçe tasarısını 
hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, 
- f) Türk Dil Kurumu bütçesinin uygulanmasına 
ilişkin kararlar almak, 

g) Türk Dil Kurumu Başkanının önerilerini gö
rüşüp 'karara bağlamak* 
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h) Bu Kanunun ve Türk Dil Kurumu Bilim Ku
rulunun verdiği görevleri yerine getirmek. 

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

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

(Soru sormak isteğinde bulunan sayın üyemiz var 
mı efendim?... 

Düzeltme isteminde 'bulunan sayın üyemiz?... Sa
yın Yolga. 

Buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, (a) 
fıkrasında sonlarında «kurumun» dan sonraki vir
gülün kaldırılması, (c) bendinde «Türk Dil Kuru
munu» 'buraya bir «n» harfinin ilavesi. 

BAŞKAN — Evet, «Kurumunun». Teşekkür ede
rim Sayın Yolga. 

Sayın Komisyon, bu istemlere katılıyor musu
nuz?.., 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet katılıyoruz. 

BAŞKAN — Düzeltmedir. Sayın Hükümet de ka
tılıyorlar. 

Bu düzeltmelerle 'birlikte 49 uncu maddeyi oyla
rınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler 49 uncu madde ka'bul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 

Türk Dil 'Kurumu Yürütme Kurulunun çalışma 
esasları 

MADDE 50. — Türk Dil Kurumu Yürütme Ku
rulu, ayda en az iki kere toplanır. Türk Dil Kurumu 
Başkanının veya Yürütme Kurulunun en az dört üye
sinin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantılar ya
pabilir. 

Toplantı gündemi Türk Dil Kurumu Başkanınca 
hazırlanır ve Yürütme Kurulunun kararlan Yüksek 
Kurum Başkanlığına sunulur, 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
Düzeltme isteminde 'bulunan sayın üyemiz?... Sa

yın Yolga. 
Buyurun Sayın Yoliga, 
NAMIK KEMAL YOLGA — Buna benzer daha 

önceki bir maddede de ikinci satırındaki «ve» yi kal
dırmıştık: (Sayın Başkanım nokta koymuştuk. Bura
da da ayrı bir şey geliyor, iki cümle bulunuyor efen
dim. 

BAŞKAN — «(Hazırlanır» dan sonra nokta ko
yuyoruz, zaten «Yürütme» de büyük yazılıyor. İki 
cümleye bölüyoruz efendim. 

Komisyon ve Hükümet katılıyorlar. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim, virgül 
ikoymuştu'k daha önce ve 'küçültmüştük sonra gelen 
harf ide. «Toplantı gündemi Türk Dil Kurumu Baş
kanınca hazırlanır, Yürütme Kurulun kararlan Yük
sek Kuram Başkanlığına sunulur.» idi, 

BAŞKAN — Sayın Yolga, «ve» yi kaldırdığımız 
doğru; fakat virgül konulmuş efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Ayrı şeyler efen
dim, nokta olması daha doğru.) 

AKİİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, nokta ol
ması dana doğru iki ayrı mefhumu anlatıyor, onun 
için nokta olması lazım efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Nokta olsun. Aynı mef
humu anlatıyor efendim, 

AKİF ERGİNAY — Ayrı Mefhumu anlatıyor, 
onun için nokta konması lazım. 

BAŞKAN — Peki efendim nokta koyalım. Ko
misyonda katılacaktır herhalde, iki değişik 'konuyu... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim «ve» dir zaten, 
doğrudur; ama madem arkadaşlar istediler katılıyo
ruz, 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Sayın akan da ka
tılıyorlar. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Söz almışken bir 
noktayı söyleydbiür miyim?... Her seferinde Türk 
Dil Kurumu Başkanı diye bütün kelimeleri tekrarla
yarak söylüyoruz. «Kurum Başkanı» dense çoğu yer
de kurum başkanı sökünde geçer, 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, soralım; ama burada o 

kadar çok kurum var ki hangi başkanı olduğunu, 
hangi 'başkanı istihdaf ettiğini biraz anlamakta bel
ki güçlük çekilir diye belki tekrarlıyorlar; ama so
ralım. Yani düzeltme olarak kabul ediyorum, soru 
olarak ka'bul etmiyorunı, 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bütün bölüm
lerin içerisinde diört bölüm içerisinde başkanların ad
ları yazılmıştır, kısaltmalara uyulmamıştır. Çünkü 

I içinde dört tane 'başkan var. Bilim Kurulu Başkanı, 
diğer kol başkanları vesaire olduğu için efendim. 

- 510 — 



Danışma Meclisi B : 131 6 . 7 . 1983 O : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 50 nci maddeyi bu biçimiyle oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 50 nci madde kabul edilmiştir. 

51 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Türk Dil Kurumu Sekreteri 
MADDE 51. — Türk Dil Kurumu Sekreteri; 

Yükseköğrenim görmüş idarî tecrübeye ve Devlet 
memuru ola'bilmek için gerekli niteliklere sahip aday
lar arasından Türk Dil Kurumu Başkanının önerisi 
üzerine ve genel hükümlere göre atanır. 

Türk Dil Kurumu »Sekreteri, Kurumun idarî vo 
malî işlerinin yürütücüsü ve koordinatörüdür. Türk 
Dil Kurumunun idarî hizmet ve faaliyetleri ile bu Ka
nunda gösterilen diğer görevleri yerine getirir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Noktalı virgül yerine 
virgül var efendim. Başka bir şey yok. tik satırda 
sekreterinden sonra virgül olacak. 

BAŞKAN — Sekreterinden sonra virgül oluyor. 
Başka bir diyeceğiniz yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 

AKÎF ERÖÎNAY — Düzeltme efendim. 
BAŞKAN — Düzeltme Sayın Erginay, buyurun. 
AKİF ERGÎNAY — İkinci paragrafın «koordina

törüdür» sözünden sonra nokta değil noktalı virgül 
olması lazım. Aksi takdirde onu takip eden cümlenin 
faili kalmaz. «Faili» derken, yani Kurum Sekreterini 
de aynı bakımdan gösterebilmek için onu noktalı vir
gül yapmakta fayda var< 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Komisyon herhalde katılıyor, 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK ıKANTARCIOĞLU — Katılıyoruz. Doğrudur 
efendim. 

'BAŞKAN — Noktalı virgül yapıyoruz efendim. 
Sayın Yolga, düzeltme ini efendim?... Buyurun. 

NAMIK KEMAL YOLGA — İlk satırda «Yük
seköğrenim»! küçük (y) ile yazmak lazım. İkinci fık
rada, «'hizmet ve faaliyetleri» kelimesinden sonraki 
«ile» yi kaldırıp «faaliyetlerini yönetir» yahut «yü
rütür ve» denmesi lazım. Geçen de buna benzer bir 
madde üzerinde düzeltmede bulunmuştum, daha ön
ce. 

BAŞKAN — Bakalım efendim. 

Efendim, geçen defa zaten «koordinatörü» de
ğiştirdik, «yönlendiricisidir» dedik; Atatürk Araştır
ma Merkezinde. Birlik, beraberlik sağlamak istiyor
sak, buradaki koordinatörün de zannederim değiştiril
mesi lazımdır; bir. Daha sonra «diğer görevleri ye
rine getirir» biçimindeydi ve orada bir ayrılma da 
olmamıştır. Şimdi aynı ibareleri kullanmakta zanne
derim yarar vardır. Çok değişik cümleler ve değişik 
şekiller çıkacak ortaya. 

'Bu «yönlendirme»yi kabul ediyor musunuz efen
dim?.. «Yönlendiricisidir» demiştiniz geçen defa. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim. 

Arkadaşlar o şekilde ısrar edince biz ısrar üzerine 
katılmıştık. Aslında «koordinatör» burada yürütücü
sü ve yöneticisi durumunda çünkü. Kurumun idarî 
ve malî işlerinin yürütücüsü. 

BAŞKAN — Yani kalsın mı?... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Kalsın efendim bu. 
BAŞKAN — Kalsın; «Yürütücüsü ve koordinatö

rüdür» şeklinde kalsın diyorsunuz. Oldu efendim. 
Sayın üyeler; 
Noktayı kaldırıp noktalı virgül yapılmış haliyle 

51 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum. 

Türk Dil Kurumu IBilim ve Uygulama Kolları 
MADDE 52. — Bilim ve Uygulama Kolları, Türk 

Dil Kurumunun bilimsel çalışmalarını ve uygulama
ya yönelik hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek 
için Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun önerisi 
ve Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Baş
kanının onayı ile geçici veya daimî olarak kurulurlar. 

Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri, 
Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu kararında gösterilir. 

Türk Dil Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları 
Başkanları, Kurumunun aslî üyeleri arasından Bilim 
Kurulunca seçilir ve aynı kurulca görevlerine son ve
rilebilir. 

Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler, ça
lışma ve faaliyetlerinden ve görevlerinin yerine ge
tirilmesinden Başkanlar sorumludurlar. Bu kolların 
faaliyetleri her üç ayda bir Türk Dil Kurumu Baş- . 
kanlığına sunulur. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

ıSon fıkrada son cümle, «Bu kolların faaliyetleri
ne ait raporlar her üç ayda bir Türk Dil Kurumu Baş
kanına sunulur.», «faaliyetlerine ait raporlar.» 

BAŞKAN — Efendim, şimdi maddeler aşağı yu
karı Atatürk Araştırma Merkezi Bilim 've Uygulama 
kollarına uygun bir maddedir bu. Zannederim daha 
sonra da Tarih Kurumunda da herhalde böyle ge
lecek. 

Şimdi, orada hatırlarsanız başlangıçtan «Bilim ve 
Uygulama Kolları» ibarelerini kaldırmıştık. «Türk 
Dil Kurumunun Bilimsel Çalışmaları» diye başlıyor
du cümle ve orada da «Atatürk Araştırma Merkezi
nin Bilimse,l Çalışmalarını yerine getirme»yi kaldır
mıştık. Burada zaten öyle bir şey yok, «yerine ge
tirmek» var efendim. Orada «yürütmek» şeklinde bir 
düzenleme vardı. Yani bir birlik beraberlik sağlama 
bakımından baştakini kaldıralım mı?... 

MÎLLÎ EÖtTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Onu satırbaşı yapmıştık 
efendim ayrıca. «Bu kolların faaliyetlerini» paragraf 
yapmıştık ayrıca. 

BAŞKAN — Evet, yani böyle bir düzeltme ya
pacak mısınız?... 

MÎLLÎ EÖÎTtM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Şimdi, «Bilim kolları 
ve uygulama kollarını» daha önceki yapmış olduğu
muz gibi, «gerektiğinde» kelimesinden önce koy
muştuk öbür tarafta. Bunu da cümlenin sonuna ge
liyor da onun için efendim. Ayrıca iki cümle ha
linde değil, onunkinden farklı biraz. O bakımdan 
yukarıda kalmasında bir mahzur yok efendim. 

BAŞKAN — Evet, oldu efendim. Yani «Cümle
de beraberlik burada daha değişik» diyorsunuz. ( 

«Bu kolların faaliyetlerini aşağı alıyor musunuz?. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Alıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Onu aşağı alıyorsunuz. 
«Bu kolların faaliyetlerimi, «faaliyetlerine ait 

raporlar» mı?... 
MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — «Faaliyetlerine ait ra
porlar» yahut da «faaliyetleriyle ilgili» de olabilir 
efendim, «faaliyetlerine ait raporlar» demiştik daha 
önce. 

BAŞKAN — Virgül, «her üç ayda bir Türk Dil 
Kurumu Başkanlığına sunulur» oluyor. 
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MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan; bunların 

böyle ifadesinden ziyade üzerinde düzeltme bakımın
dan «Bu kolların faaliyetlerine ilişkin raporları» de
nebileceği gibi. «Bu kolların faaliyet raporları» de
nir, «Çalışma raporları», denmesi lazım. 

BAŞKAN — Komisyon efendim, «Bu kolların 
faaliyetlerine ait» dedi, «ilişkin» demedi de... 

AKİF ERGÎNAY — Faaliyet raporlarıdır efen
dim, çalışma raporları. Yani Türkçe'de her tarafta 
böyle kullanılıyor. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; «rapor» ke
limesi yoktu da, raporu ilave ediyoruz şimdi de o ba
kımdan. 

Yukarıda da birinci paragrafta «Bu kolların iliş
kilerini başkanları düzenler» olunca «ilişki» kelime
sini oradan çıkartmadık^ 

BAŞKAN — Evet, «Bu kolların faaliyet rapor
ları.» 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, «faaliyet rapor
ları.» 

AKİF ERGÎNAY — «Faaliyet raporları, her üç 
ayda bir.» 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — O da olabilir tabiî. 

BAŞKAN — «Faaliyet raporları» şeklinde. 
Sayın Bakan, katılıyor musunuz bu düzenlemeye 

efendim?... Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Bu madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz?... 

Olmadığına göre soru sormak, isteyen sayın üyemiz 
var mı efendim?... Yok. 

Başka bir düzenleme, düzeltme de yok ve 52 nci 
maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 52 nci madde kabul edilmiş
tir, 

53 üncü maddeyi okutuyorum efendim., 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Türk Tarih Kurumu 

Türk Tarih Kurumunun yeniden düzenlenmesi. 
MADDE 53. — «Atatürk'ün emir ve isteği üze

rine, yüksek koruyuculuğu altında» kurulmuş olan 
Türk Tarih Kurumu; tüzelkişiliğe sahip, bilimsel hiz-
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met ve faaliyette bulunacak olan bir kurum olarak 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun 
kuruluşuna dahil edilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Öztürk'ten 
'başka söz isteyen «ayın üyemiz?... Sayın Bayer, Sayın 
Bilge, Sayın Yolga. Başka söz isteyen sayın üyemiz?.. 
Kayıt işlemi 'bitmiştir efendim. 

Sayın öztürk, buyurun; konuşma süreniz 5 da
kikadır efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bu konu üzerinde 5 dakikada çok şey söylemek 
mümkün değil; ancak bir - iki cümleyle de olsa bir 
vefa borcunu yerine getirmeye mecburum. 

Türk toplumunun İmparatorluk Döneminde ihma
le uğrayan iki müessesesinden biri de tarihtir. Türk 
eğitim müesseselerinde İslam Tarihi enine boyuna in
celendiği halde, Türk Tarihi ikinci planda, hatta üçün
cü planda tutulmuş idi. Bu ihtiyacı fazlasıyla duyan 
Yüce Atatürk Türk Tarihine bir biçim vermeyi amaç
lamış ve mesaisinin büyük kısmını da bu konuya 
hasretmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bugün Hammer'e, Dorsen'e giderken o devirde 
saray vakanüvislerinin dolgun maaşla tayin edildi
ğini hep biliyoruz; ama vakanüvislik tarihî konula
rı ortaya koymaya yetmemektedir. Yaşadığımız dö
nemden size birkaç örnek vermek istiyorum. 

Bir aralık liselerde okunan tarihlerde İstiklal Sa
vaşını yapanların tarihleri tarih sayfalarından çıkarıl
mıştır. Günün tarihini yazmak genellikle tarih olma, 
tarih yapmak imkânını vermediği için son derece güç
tür ve bundan çek'inilmektedir. Çok defa kritik veya 
eleştiri mahiyetini almaktadır. Bu nedenledir ki, tarih
çinin hiçbir etkide kalmadan, vakanüvislik yapmadan 
felsefî düşüncesini ortaya koyması lazımdır. 

Tarih Kurumu kurulduğundan bu yana görebildi
ğim kadarıyla bir tarih öğrencisi ve bana emeği geçen 
hocalarımın vazife aldığı bir Kurum olarak' bir ve
fa borcunu yerine getirmeye mecburum. 

Beynelmilel toplantılarda Türkiye'mizde yüzümü
zü ağartan, her literatür açıldığında Tarih Kurumuyla 
karşılaşırız. Tarih Kurumu bir müessese olarak, ben
deniz tanımaktayım. İdarî konulardaki noksanlık bi
limsel mükemmeliyeti gölgelememelidir. Bunca yıldan 
beri faaliyette bulunan bu Kurumun yeni biçimi veri
lirken, esasen Anayasamızda ne biçim alacağını uzun 
uzun tartışarak noktaladık; şu anda yapacağımız her
hangi bir şey yoktur. Mesele, bu kurumda görev ala

cak kişilerin siyasî otoritenin etkisinden uzak, tarih 
yazımında saf düşüncesini yazabilir halde oluşturul
masıdır. 

Bir başka ihtiyacımız belirgin halde ortadadır. 
Değerli arkadaşlarım; 
Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ alabildiğine işlendiği 

halde, bize çok lazım olan Yakınçağ tarihi gereğince 
işlenmemiştir. Biz Yakınçağ tarihimizi, bir vesileyle 
de arz ettiğim gibi, Balkan Devletlerinin yüzüncü yı
lını kutladıkları bir dönemde ve bizim tonlarla sat
tığımız belgelerden çıkardıkları tarihlerden öğrenmeye 
mecbur bırakılmışızdır. Liselerimizde okunan Yakın
çağ tarihimiz dahi aktarmadır, vesikadan yoksundur. 
Başbakanlık arşivi bu vesikaları henüz tanzim ederek 
toplumumuzun ihtiyacına sunamamıştır. 

Binaenaleyh, Tarih Kurumunu yeniden biçimlen
dirirken bugünün toplumunun fazlasıyla ihtiyaç duy
duğu bu belgeler topluma maledilmelidir ve objektif 
biçimde maledilmelidir. Bugün Yakınçağ tarihimizi, 
yani 1789'dan sonraki Osmanlı Devletinin gelişimi ve 
Cumhuriyetimizin kuruluşuna takaddüm eden günle
rin tarihi bizim için meçhuldür arkadaşlar. Binaen
aleyh, bu meçhuliyetten kurtulma ancak tarafsız, si
yasî otoritenin etkisinde kalmayacak bir kurumun 
varlığıyla ve tarihçilerin mevcudiyetiyle mümkündür. 
Buna imkân verecek, Tarih Kurumunun oluşumunda 
buna imkân verecek detaylarda mutlaka beraberliği 
sağlamamız lazımdır. 

Meclis Matbaasında bastırılma ihtiyacı duyulan 
1908 Meclis-u Mebusan ve Meclisi Ayan zabıtları da
hi bugün henüz emekleme devresindedir. 22 cildi aşan 
büyük bir yekûnde birkaç cilt tercüme edilebilmiştir, 
yeni Türkçeye 'çevrilebilmiştir. Yakınçağımıza ağırlık 
vermeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Başkanımdan lihtar almadan sözlerimi noktalaya

cağım. Tarihçiyi vakanüvis olmaktan kurtaracak olu
şuma mutlaka gönül birliğiyle yer vermeliyiz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. Sü

re hususundaki titizliğinize de ayrıca şükranlarımı arz 
ederim. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Türk Tarih Kurumunun yeniden düzenlenmesi 

maddesi hakkında Komisyonun getirdiği maddeyi 
prensip itibariyle uygun görüyor ve müspet görüşüm 
altında bazı açıklamalar yapmak üzere gelmiş oluyo
rum. 
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Yüce Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu } 
iki defa yine Yüce Atatürk'ün koruyucu önderliğinde j 
toplanmıştır ve bu toplantılarında bilhassa Yüce Ata
türk'ün emirleriyle eski Anadolu ve çevresi uygarlık
ları Orta Asya Ortaçağ Türk, Türkiye Tarihi, Os
manlı Tarihi hakkında çok güzel araştırmalar yapmış
tır. Yine 9 uncu Türk Tarih Kongresinde (ki, bu Kon
grede Sayın Cumhurbaşkanımız da bir açış konuşma
sı yapmıştır) bu Kongreye de yine Türk Tarih Kuru
mu 327 tebliğ vermiştir. Bu tebliğ içinde 192 tanesi 
yerli, 135 tanesıi yabancı bilim adamının ve 85 tanesi I 
de Atatürk'le ilgili olduğunu görmekten büyük kıvanç 
duyuyoruz. Ancak eskiden, Türkiye'de bir problem 
vardı Türk Tarih Kurumu olmadan evvel, Türkiye'nin 
geçmiş tarihini araştıran kazılarını yapanlar hep ya- I 
bancı bilim adamlarıydı, işte ilk defa Türk Tarih Ku
rumu yabancı bilim adamlarının tekelindeki bu ka- I 
zıyı Türk bilim adamlarına devreden bir statüyü ge- I 
tirmiştir ve bu statü neticesinde bugün Türk Tarih | 
Kurumunun binleri bulan yayınları vardır. I 

Burada mühim olan mesele, benden biraz evvel I 
konuşan arkadaşımın da belirttiği gibi, bilhassa son 
devrede de Türk Tarih Kurumu Cumhuriyet döne
mine daha önem vermeye başlamıştır. Atatürk ilkeleri I 
bakımından bu Cumhuriyet döneminin tarihinin ya
zılması bir gerçek ihtiyaç olarak ortaya çıkmış bulun
maktadır. Bu yönden şu hususu da belirtmeyi faydalı I 
görüyorum. Atatürk'ün düşünceleri Türk Tarih Ku
rumunda bilimsel araştırmanın özerk bir kuruluş ta
rafından yapılmasıydı. Şimdi getirilen madde bu pren- I 
sipleri kapsamaktadır. Bu maddenin ve bu şekilde I 
Türk Tarih Kurumunun yeniden kurulmasının mem- I 
lekete hayırlı olacağı düşüncesindeyim, I 

Saygılarımı sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. I 

| nuşmalarında söyledikleri de meydandadır. Dün bir 
j arkadaşımızın burada okumuş olduğu o konuşmasın

da, yani 1936'da Atatürk, «Tarih Kurumunun Alaca-
höyük'te yaptığı kazılarda ortaya çıkardığı 5500 yıllık 
Tüfk tarihi belgeleri, dünya kültür tarihini yeni baş
tan incelenecek ve derinleştirecek niteliktedir» demiş 
bulunmaktadır. 1937'de de «Tarih ve Dil Kurumla
rının Türk millî varlığını aydınlatan çok değerli ve 
önemli birer bilim kurulu nliteliğini aldığını görmek 
hepimizi sevindirici bir olaydır» demektedir. 

Atatürk, daha eski tarihlerde de, bu kazılar bakı
mından bazı uyarılarda bulunmuş ve hatta Kuruma 
yıldönümlerinde çekmiş olduğu telgraflardan birisin
de şöyle demiştir : «Memleketimizin hemen her ta
rafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan eski 
medeniyet eserlerinin çıkarılarak ilmî surette tasnif 
ve muhafazaları lazımdır». 

Şu sözler gösteriyor ki, kazıların yapılması Ata
türk'ün emridir ve Tarih Kurumu da bu emri yerine 
getirmektedir. Bu kazıların bir maksadı da şu olsa 
gerektir. Bıildiğiniz üzere, Yunanlılar megalo idea dü
şüncesine dayanarak, özellikle Batı Anadolunun Yu
nanlılara ait olduğunu ispatlamaya çalışmaktadırlar. 
İtalyanlar bir zaman «Bizim deniz, mare nostron» de
dikleri Akdeniz kıyılarında bir yayılma siyaseti izle
mektedirler. İşte Atatürk, yaptırdığı kazılar sonunda 
5500 yıllık tarihsel belgelerle buraların yerli halkının 
Türkler olduğunu kanıtlama amacını gütmektedir ve 
bunda da başarılı olmuştur. Sümerbank, Etibank gibi 
isimlerin millî müesseselerimize verilmiş bulunması bu 
düşüncenin göstergeleridir. Bu münasebetle sizlere bir 
anımı aktarmak istiyorum. 

Atatürk'ün yakın tanıdıklarından olan Türk dos
tu İsviçreli Profesör Peter, bizim Cenevre'de Türk 
öğrencileri olarak düzenlediğimiz bir toplantıda şöyle 
demişti : «Avrupa'yı uygarlaştırma yoluna getirenler 
Yunanlılar değil, Orta Asya'dan gelen Türklerdir. 
Çünkü Avrupa'ya tahılı, ehli hayvanları, sebzeleri ge
tiren Türkler olmuştur. Türklerin gelmesinden önce 
Avrupa'da tahıl da yoktu, evcil hayvanlar da yoktu, 
sebze olarak sadece lahana vardı.» 

Belki Fransızca bilen arkadaşlar hatırlarlar; Fran
sızlar çok sevdikleri şeye «c'est chou, comme c'est 
chou» derler; yani «Şu ne güzel lahanadır.» Küçük 
bir çocuk için veya güzel bir şey iiçin böyle söylerler. 
işte ojem Peter bunu demektedir. Başka bir şey bu
lunmadığı için lahana onlar için büyük bir nimet sa
yılmaktadır ve bu bakımdan böyle söylemektedir di
ye anlatmıştı. 

Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, çok değerli ar

kadaşlarım; 
Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler sı

rasında Dil ve Tarih Kurumlarını yermek için bazı 
arkadaşlar Atatürk'ün bir sözünden bahsettiler. Ata
türk «İmla kılavuzu çıkartmak veya üç - beş kazı yap
makla bu işler yürütülemez, bunlar yetmez», yani 
Dil ve Tarih Kurumları iyi çalışmamış, çalışmamak
tadır demiş olduğunu ifade ettiler. Bunun hangi soh
bete dayandığını tabiî bilemiyorum. Yalnız Dil Kuru
mu hakkındaki maddeler zaten geçmiş olduğu için o 
noktalar üzerinde durmayacağım. Tarih Kurumu hak
kında Atatürk'ün 1936 ve 1937'lerde Meclis açış ko-
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Şimdi, görüyoruz ki, kazıların yapılması, Türk' 
ün Anadolu'ya sahip olduğunu göstermek ve Türk ta
rihini yenliden düzenlemek bakımından büyük bir aşa
ma teşkil etmiş bulunmaktadır. Tarih Kurumunun da 
muhtelif yıllarda bu kazılar için sarfettiği paralar, 
kendi bütçesinin 1/10'u civarındadır. Mesela; en son 
olarak 1983 yılında 153 milyon liralık bütçe içerisin
de 10 - 11 milyon lira civarında para harcanmış bu
lunmaktadır. 

Yine bazı arkadaşlar, Tarih Kurumunun kitap yaz
madığını, eser yaratamadığını ifade ettiler. Benden 
önce konuşan arkadaşımız buna dair bazı bilgiler ver
di. Ben de şunları arz edeyim : 

Tarih Kurumu tarafından 10 ciltlik Osmanlı Ta
rihi yazılmıştır. 1982 yılı sonuna kadar yazılan ve 
cilt haline gelmiş olan eserlerin tümü 406 tanedir. 
(Kongre, konferans falan, onlar tamamen ayrı, ora
larda sunulan bildiriler ayrı.) Türk tarihiyle ilgili .mo
nografiler 36 adet, Türk Tarihi kaynaklarına ilişkin 
belgeler 60 adet, Atatürk'ün emriyle yapılan kazılar 
ve araştırmalarla ilgili belgeler ve kitaplar 42 adet, 
Türk Tarihine ait araştırmalar 10 adet, Türk Sanat 
Tarihi ve arkeolojiyle ilgili eserler 26 adet, Atatürk 
ve Türkiye Cumhuriyeti hakkındaki eserler 68 adet, 
Türk büyüklerini anmayla ilgili monografiler 88 adet
tir; daha başkaları da var, onları söylemiyorum. 

Bu suretle bu çalışmalarıyla Türk Tarih Kurumu, 
uluslararası bilim alanında da tanınmıştır ve bunun 
sonucu olarak da Kurum, bilimsel çalışmaları dolayı
sıyla 1971 yılında Uluslararası Akademiler Birliğine 
oybirliğiyle üye olarak kabul edilmiştir. 

Bildiğiniz üzere, Türk Tarih Kurumunun 40 üyesi 
vardır, halen bunlar 34 veya 36 tanedir. (Bazıları öl
müştür, ayrılmıştır; o ayrı bir mesele.) Bunlardan 8 -
10 tanesi uluslararası akademilere seçilmiş bulunmak
tadırlar ve bir kısım üyeler de Amerika'da, Almanya' 
da, ingiltere'de, Fransa'da konuk profesör olarak ders 
vermişlerdir veya hâlâ ders vermektedirler. Bunlar
dan sadece birkaçının ismini söylemekle yetineceğim, 
hepsinin ismini söylemeye vakit yoktur; Ekrem Akur-
gal, Sedat Alp, Tahsin Özgüç, Halil İnalcık bunlar 
arasındadır. Ayrıca, Profesör Jale İnan (Bir kadın 
profesörümüz) Amerika'da Prenston Üniversitesinde 
Yüksek Araştırma Enstitüsüne şimdiye kadar 4 - 5 
defa davet edilmiş bulunmaktadır. 

Uluslararası üne sahip bazı Türkologlar da Türk 
Tarih Kurumunun şeref üyeleridirler. Bunlar arasın
da; biraz önce isminden bahsettiğim ojem Peter, Ana
dolu Medeniyeti, Anadolu'daki mimarî eserler hak

kında dört cilt eser yazmış olan Gabriel, Yarihg ve 
Shov bunlar arasında anılabilir; daha birçokları da 
vardır; fakat hepsini burada sayarak vaktinizi almak 
istemiyorum. 

Bununla söylemek istediğim şu; Tarih Kurumu ça
lışmıştır, bazı eserler meydana getirmiştir. Daha faz
lasını yapamaz mıydı?.. Yapabilirdi belki, olabilir. 
Hangimizin kusuru yoktur?.. Hepimiz kendimizde bir
takım kusurları kabul etmek zorundayız. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Yolga; buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlar, Değerli Devlet Bakanımız; 

Ulu önder Atatürk, diğer inkılaplarını gerçekleş
tirdikten sonra kültür konusuna yöneldiğinde, ilk ön
ce tarihi ele aldı ve bunda daima olduğu gibi, son de
rece haklıydı. Zira, bir insan kitlesini zaman içinde 
yoğurup kaynaştırarak, bütünleştirerek millet yapan 
ortak tarihtir. Tarih, milletin hayatı boyunca yaşa
dığı iyii ve kötü hadiselerin sicili olarak en büyük ders 
ve öğüt hazinesidir. Her şeyin kökü mazidedir; dola
yısıyla tarih bugünümüzü de aydınlatır, geleceğe ışık 
tutar ve bize yön gösterir. 

Millî tarihinin bilincine sahip olmayan ve o ta
rihin bize iilham etmesi gereken idealleri takip etme
yen bir millet, günü gününe yaşayan, dümensiz ve pu
sulasız bir gemide yol almaya çalışan bir insan gibi
dir; hedef bulamaz ve hatalardan, hatta musibetler
den kurtulamaz. 

Sayın Başkanım; 
Bu umumî sözlerden sonra bazı somut noktalara 

değinmek istiyorum. Bu temas edeceğim noktalar yal
nız Türk Tarih Kurumuyla ilgili değildir, aynı zaman
da genellikle Türkiye'de tarih öğretimi ve eğitimiyle 
de ilgili olacaktır. 

Sayın Başkanım; 
Atatürk'ten önce Türklerin tarihi, (Ufak bir mü

balağa payıyla arz ediyorum), Osmanlı Devletinin ku
ruluşuyla başlatılırdı. Bunun yanında, İslamiyet ve İs
lam devletleri tarihine önem verilirdi. Dünya tarihi, 
Batı kitaplarından tercümeyle yazılırdı. Kaldı ki, ken
di tarihimiz bile kayda değer ölçüde Batı'dan aktar
ma niteliğini taşıyor. 

Atatürk, Türk Tarih Tetkik Cemiyetini bu duru
mu düzeltmek için kurdu. Cemiyetin ilk iş olarak or
taöğretim için hazırladığı kitaplar, milletimizin tari
hini zaman ve mekân içindeki bütün kollarıyla ve bü
tünlüğüyle kapsıyordu. 
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Diğer taraftan, bizatihi Cemiyetin kuruluşunun 
anlamı, aktarmacılığı bırakıp, tarihî, ciddî, ilmî me
totlarla kendimizin incelemekliğimizdi. Bunların öte
sinde, Ata'nın asıl uzun vadeli maksadı, milletimize 
tarihini bütün boyutlarıyla hatırlatmak, tarihinin bü
yüklüğünün bilincini vermek, şerefini hissettirmekti. 

Sayın Başkanım; 
Türk Tarih Tetkik Cemiyetinin ilk çalışmalarına 

değinmişken, bir hususu belirtmezsem, konunun de
ğerlendirilmek bakımından önemli olan bir vakıayı 
meskût geçmiş olurum. 

Tarih Tetkik Cemiyetinin biraz önce bahsettiğim 
kitaplarında, bu defa Osmanlı Devletiyle ilgili ba
hisler pek kısaltılmış, âdeta Peçenekler, Avarlar, İs
kitler gibi, bölümler arasında kaybolmuştur. Bunun 
yegâne sebebini, yine biraz önce değindiğim Türk 
Milletini Osmanlı'dan ibaret sayma hatasını düzelt
me ihtiyacı olarak görmek yeterli olmaz; saltanat ve 
hilafeti yeni ilga etmiş bir Cumhuriyet rejiminin ilk 
yıllarında bulunmanın da bir ölçüde etkisi vardı sanı
yorum. 

Sayın Başkanım; asıl bu noktadan hareketle be
lirtmek istediğim husus şudur; herhalükârda Osmanlı 
Devletinin umumî Türk tarihi içinde değerli bir yere 
sahip olduğunu unutmamak gerekir. Kaldı ki, Osmanlı 
Devleti, gerçekte günümüz Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin kendisinden, onun maziye doğru uzantısından 
başka bir şey değildir. Hanedan ve rejim değişiklik
leri, devletin devamlılığını değiştirmez. Türkiye, kısa
ca Batı Türklerinin tek devletidir. 

Sayın Başkanım; 
Tarihin dersleri, öğütleri dediğimiz şeyler, özellik

le bu tek Devletin tarihinden kaynaklanır. Dolayısıy
la eskii bir hatanın düzeltilmesi için yapılan çalışma
lar biraz aşırı olmuştu sanıyorum ve zamanla makul 
bir ölçüye dönmesi gerekiyordu. 

Türk Tarih Kurumunun çalışmaları ve okulları
mızda tarih öğretimi bakımlarından böyle bir ölçü, 
bütün Türk kollarının zaman ve coğrafya içinde, baş
langıçtan günümüze kadar; vurgulayarak arz ediyo
rum, günümüze kadar hayat ve durumları araştırılır
ken ve öğretilirken, Selçuklularla, Osmanlılarla başla
yıp, Cumhuriyetle devam eden son bağımsız Türk 
Devletine özel ve önemli bir yer tanınması olmalıdır 
düşüncesindeyim. 

Sayın Başkanım; 
Bu vadide Türk Tarih Kurumuyla doğrudan il

gili olmamasına rağmen, öteden beri ihtiyacı duyu
lan bir çalışmadan bahsetmek için bu Kanun Teklifi 

iyi bir vesile teşkil ediyor. Değerli arkadaşımız Sayın 
Kâzım Öztürk de biraz önce değindi ve kendisinin o 
konudaki görüşlerini benimle paylaştığını görmekten 
hakikaten mutluluk duydum. Osmanlı devrinden kal
ma son derece zengin bir devlet arşivimiz, gerçek bir 
evrak hazinemiz vardır. Ancak, bir taraftan alfabe de
ğişikliği ve dildeki değişme, diğer taraftan belki daha 
da önemli bir nokta olarak arşiv belgelerinin düzen
lenmesinin hâlâ yapılamamış bulunması, çeşitli alan
lardaki araştırmacılar, o arada tarihçiler için bu ha
zineden faydalanma imkânını çok kısıtlıyor. Eski harf
leri ve Osmanlıcayı bilen nesil de tükenmek üzeredir. 
Devlet arşivlerinin modern metotlarla tasnif edilmesi 
ve muhafaza olunması, metinlerin yeni harflere trans
kripsiyonu ve şimdiki Türkçe ile yayınlanması gibi 
görevler, Türk Tarih Kurumuna aittir, değildir, bunu 
biliyorum; ancak Kurumun her şeye; yani arşivleri
mizin mevcut durumuna rağmen, kendi belgelerimize 
dayanan araştırmaları özendirmesinin, Türkiye ve 
Türkler Tarihine değerli bir katkı teşkil edeceğine ina
nıyorum. 

Sayın Başkanım, sözlerime son vermeden önce, bir 
noktaya daha değinmeden geçemeyeceğim; 

12 Eylül öncesinde, dilimiz gibi tarihimiz de, Tür
kiye'yi İçinden yıkmak isteyenlere alet olanların ta
sallutlarına maruz kaldı. Bu olayı ve güdülen amacı, 
ayrıntılara girmeksizin, ufak bir meslek hatırası ile 
arz edeceğim; 

Geçen gün, dil konusu münasebeti ile arz ettiğim 
Moğolistan seyahati esnasında, Cengiz Han'ı resmî 
makamlarına nasıl gösterdiklerini merak etmiştim ve 
orada mukiim elçi olan; yani devamlı Ulan - Bator' 
da kalan Batılı meslektaşlardan öğrenmeye çalışmış
tım; çünkü Sayın Başkanım bilindiği gibi, Cengız'i 
biz bizden sayarız,, Moğollar aynı iddiadadırlar; bi
naenaleyh, onu öğrenmeyi merak ediyordum. Temas 
ettiğim Batılı arkadaşlar, bana Moğollarla görüşme
lerimde Cengiz Han'a sakın temas etmemekliğimü sağ
lık verdiler. Çünkü, resmî görüş şu idi; Cengiz, bir 
maceracıdır ve Moğol milleti onunla iftihar edemez, 
onun Moğol olmasından bir şeref duyamaz. 

Sayın Başkanım, bu ufak misalle de görülüyor, 
bizde de tekrarlanmış olan yöntem ortadadır; bir mil
leti içinden yıkmak listeyenler, evvela onun tarihini 
tahrife kalkıyorlar; Atamıza kadar, buna benzer, söz 
ve değerlendirmeler yapılabildi. Ancak, hemen belir
terek tasrih edeyim ki, bu olay Türk Tarih Kurumu
nun dışında cereyan etmiştir ve bilinen mihrakların 
eseri olmuştur; çünkü Türkiye'de her şeyin bozulma-
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sına, tahrip edilmesine çalışıldığı 12 Eylül öncesinde 
Tarih Kurumu, faziletli insanların elinde idi. 

Sayın Başkanım, Türk Tarih Kurumu 50 seneyi 
aşkın hayatı boyunca, Atatürk devrinden başlayarak, 
kayda değerli olduğunu sandığım çalışmalar yapmış
tır. Bir tecrübe birikimine sahiptir. Mahsul yeterli 
midir; bunu değerlendirmeye teşebbüs etmeyeceğim. 

Her halükârda, görüşmekte olduğumuz Kanun Tek
lifinin getirdiği çerçeve içinde, Dil Kurumu gibi, Tarih 
Kurumunun da daha düzenli, daha programlı ve ama
ca yönelik çalışmalar yapacağına inanıyorum. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara bir cevabı

nız olacak mı efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, arka
daşımız kısaca cevaplayacaklar. 

BAŞKAN — Sayın Orel, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AD
NAN OREL — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
lar, Sayın Bakanımız; 

Değerli arkadaşlarımız, büyük bir sükûnet ve vu
kuf ile güzel beyanlarda bulundular, hepsine teşek
kür ediyoruz. Bilhassa, Sayın Hocam, Dil Kurumun
dan farklı olarak, görüşmesinde, bizim Komisyon ola
rak daha evvel söylediklerimizi teyit ettiler ve şu ger
çeği ortaya koydular ki, hakikaten Tarlih Kurumu fay
dalı hizmetler yapmıştır, dünya çapında profesyonel 
kapasiteye sahiptir, kazılar yapılmıştır, bunlar Ata
türk'ün de memnun olduğu hususlardır; bütün bun
ları kabul ediyoruz, bütün yapılan o hususları biz de 
burada dile getirdik. 

Ancak, Tarih Kurumumuzun 60 seneye yakın faa
liyetini değerlendirirken, Atatürk'ün bu Kurumdan is
tediği, beklediği ve vermiş bulunduğu direktifin ne 
dereceye kadar yerine getirildiğini incelemiş ve so
nunda parlak bir netice, tam ve kâmil olarak Atatürk' 
ün arzusunun yerine getirilmediği ortaya çıkmıştı. 

Şimdi arkadaşlar, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Şem
settin Günaltar, Enver Ziya Karal; rahmetle, min
netle, hürmetle, şükranla, hayranlıkla anılacak tarihçi
lerdir; ama benim talebe olduğum zaman, biz Dil ve 
Tarih Kurumunun çıkarttığı birkaç ciltlik kitabı oku
duk, ondan sonra da, senelerce hepinizin çocukları 
Emin Oktay Beyin yazdığı, yine büyük bir tarihçi olan 
Çağatay Uluçay'ın yazdığı tarihleri, eserleri okumakla 
kaldı. Ortada Türkiye'nin ve Türklüğün resmî Devlet
çe kabul edilmiş, tanınmış bir tarihi yoktu. Sayın Ho
camın buyurduğu, o bahsettiği profesörün sözleri, ger
çekten beni Tarih Kurumu namına mahcup etti. O zat, 
Atatürk'ün söylediği, Atatürk'ün özlemini çektiği husu
su belirtiyor, «medeniyete hizmet ettiniz» diyor. Peki, 
Türkiye'nin medeniyete yaptığı o büyük hizmetler, 
kazılarla bulunan o büyük eserler, hangi cilt tarihimiz
de, resmî Türk Tarihinde ortaya konmuştur?.. Yoktur. 
işte, Dil Tarih Kurumunun, böyle bir tarihi ortaya 
getirmiş olmasını istiyorduk, bunu belirttik. 

Arkadaşlar, bu Kurumun bir de idareci kadrola
rını işgal edenler var. Resmî tahkikat konusu yapıl
mıştır bunların tasarrufları. Resmî raporlara konu ol
muştur, dün burada bahsedildi ve bu kimseler, Kuru
mun sahip olduğu geniş kaynaklarla elindeki veya 
halen elinde bulunmayıp da memlekette mevcut güç
lü ve seçkin profesyonel kapasiteyi, kuruluş maksadı
na uygun olarak kullanmak yolunda kendinden bek
lenen hassasiyet, itina ve isabeti göstermemiştir, bu aşi
kârdır. Kurum, bir kapalı kutu halinde, kendi dışla
rında bulunan o geniş dünya çapındaki kapasiteyi kul
lanmakta gerekli itinayı göstermemiştir. Bahis buyur
duğu dünya çapındaki hocalara ben de hürmetle bağ
lıyım, benim şahsî dostlanmdır; ama Kurum yöneti
cilerinin, kaynaklarını şaşılacak bir sorumsuzluk için
de, sanki meçhul bir rakip ile lüks ve konfor yarışı
na girmişçesine, israfa varan bir cömertliğe kurban 
ettiği dillere destan olmuştur. Kurumu ziyaret eden-
lerce görülmüştür, resmî tahkikata da konu olmuştur, 
bu tahkikata ait raporları okuyabilirsiniz, ben bunla
rın teferruatına girmeyeyim. 

işte, bu yeni Tasarı ile Dil Kurumunda olduğu 
gibii, Tarih Kurumunu da Devletin nezaretinde düz
gün bir başa bağlayıp, o güçlü profesyonel kapasi
teyi ilim ışığında ve yolunda asıl kuruluş maksadı
na yöneltmeyi mümkün kılacak bir düzen geliyor, bu
na da herkesten çok o Kurumun mensuplarının mem
nun olması lazımdır. Ben, Hocamın bahis buyurdu
ğu Sayın Akurgal'a da bunu ifade ettim, «Devlet 
bütün gücü ile yanınıza ve desteğinize gelmiştir ve siz 

Tekrar etmeyeyim, Atatürk, düşündükçe kendinden 
geçtiğini ve bu yüzden Dil Kurumunun değerli men
suplarını da, hatta rahatsız etmek mecburiyetinde kal
dığını, o kendisine has son derece zarif, son derece 
centilmen ve nazik ifadelerle söylerken «Affedin, 
Türk'ün tarihi ile Türkiye'nin tarihini bir an evvel 
yazılmış olmasını görmek listiyorum. Türklerin mede
niyete hizmet ettiklerini, cihanın büyük bir milleti ol
duklarını, bu memleketin gençlerine ve bütün cihana 
tanıtmakta sabırsızlanıyorum.» demişti. 
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de, Büyük Atatürk'ün verdiği görevi daha büyük bir 
huzurla yapmak imkânını buluyorsunuz.» demişim-
dim. 

Arkadaşlar, tekrar arkadaşlarımın konuşmalarına 
teşekkürlerimizle birlikte derin saygılarımızı kendileri
ne ve sizlere sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel, 
Sayın üyeler, madde ile ilgili soru sormak isteyen 

sayın üye var mı?.. Sayın Devrimsel ve Sayın Karal. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan; Sayın Söz

cü de belirttiler ki bugüne kadar resmî Devlet kuru
luşu olarak bir Millî Eğitim Bakanlığı veya bir Dil 
Tarih ve Coğrafya Fakültesi veya herhangi bir ku
ruluş tarafından ciddî bir Türk tarihi veya tarihî bel
geleri ortaya koyan, ortaya çıkaracak bir yapıt mey
dana getirilmemiş. 

Şimdi, yeniden bir serbest kuruluş, tüzelkişilik ha
lindeki bir kuruluş Devlet dairesi haline getiriliyor. 
Konuşmacılar söylediler; bir Devlet dairesinin objek
tif ve bilimsel araştırmaya dayanan bir tarih yazma
sının sakıncası olabilir, dediler. 

Bu nedenle maddeyi acaba, çalışma ve araştırma
larında bu kurumun özerkliğe sahip olması bakımın
dan düzenleyebilir miyiz, bu düşünceye Komisyon 
katılır mı?.. 

Tüzelkişiliğe sahip bu Kuruluşun çalışmalarında 
gerçekleri görebilmesi, yazabilmesi bakımından, özerk 
çalışmasını temin bakımından bu, acaba madde için
de, düzenlenebilir mi?.. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Türkiye'de bir 
kurumun özerk olduğu zaman ilme yaklaştığı, yakla
şacağı, özerk olmadığı zaman yaklaşmayacağı diye bir 
şeyi artık kesinlikle kabul etmemek gerekir. Eğer öy
le bir durum olsaydı bu kadar TRT'den şikâyet ol
mazdı veya üniversiteden bu kadar şikâyet olmazdı 
veya bu kurumdan bu kadar şikâyet olmazdı. Tüzel
kişiliği biz kâfi görmekteyiz, kamu kurumu olarak 
kalacağına göre de bunun bundan böyle olamayaca
ğını belirtmek istiyorum. Zaten bu prensibi kabul et
miş olsaydık bütün kamu kuruluşlarının objektif ol
mayan sübjektif değerlerle işlem yaptığını söylemiş 
olacaktık ki, böyle bir yanılgıya düşmek istemiyo
ruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Sayın Karal, buyurun efendim. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Teşekkür ederim 

Sayın Başkanım. 
Tarihçilik elbetteki bir ihtisas dalıdır. Aynı şekil

de Tarih Kurumu da bir iihtisas kurumudur. Bu ih
tisas Kurumunun üstünde kurulan yapı için bir ihti
sas yapısıdır demek zordur. 

Şimdi endişem şu; Sayın Bakandan sormak isti
yorum : Bu ihtisas Kurumunun dünya çapında bir 
şöhreti vardır. Kendi içimizde büz nasıl eleştirirsek 
eleştirelim, bu eleştirmeler fonksiyonu olan bir eleş
tirmedir, daha mükemmeli aramaktayız ve doğaldır; 
ama dünya çapında ünü olan bir bilim kuruluşudur. 
Bu bilim kurulunun özellikle tüzelkişiliğinin mahiyeti 
de beni endişelendirmektedir. 

Kendisi dünya ile, bilim dalları ile, müesseselerle, 
kongrelerle ilişkilerinde şimdiki statüsünü koruyabile
cek midir?.. Doğrudan doğruya temaslarını yapabile
cek midir, doğrudan doğruya ilişkilerini kurabilecek 
midir, doğrudan doğruya kongrelere katılabilecek mi
dir?.. Bilim adamlarıyla çeşitli şekilde alış - veriş doğ
rudan doğruya bu ihtisas kurumunun kararları ile 
olabilecek midir?.. Bu ihtisas kurumu daha kapsam
lı olan büyük yapının içinde nasıl bir duruma düşe
cektir?.. 

Sayın Bakanımızdan bunu rica ediyorum. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, bir kurumun kamu kuruluşu haline gelişi
nin onun bilimsel araştırmalarına bir zarar getirece
ğini sanmıyoruz. Üniversitelerde kamu kurumudur. 
Pekâlâ araştırma yapabilmektedirler. 

Özerklik problemi bilimsel araştırma hürriyeti ile 
idarî özerklik birbirinden ayrıdır. Binaenaleyh, eğer 
istenilen bilimsel bir özerkliğin dışında özerklik ise, 
biz bunun mazide bir hayli hatalarını, yanlışlarını 
gördük. 

Şimdi, «Acaba bu Kurum, Yüksek Kurulun ida
resi altına girdiği andan itibaren bütün ilmî itibarını 
kaybeder mi?..» davasına gelince : Hemen şurada 
Hükümet olarak bir kanaatimizi belirtelim ki, Türk 
diline ve tarihine bir harf ekleyen herkese Hükümet 

— 518 — 



Danışma Meclisi B : 131 6 . 7 . 1983 O : 1 

olarak saygımız vardır. Ne Teklifin gerekçesinde, ne 
de Hükümet herhangi bir beyanında şu veya bu ku
rumu itham etmiş değildir. Herkes gücü nispetinde 
çalışmıştır. Ancak problem Türk tarihinin daha iyi 
işlenmesi, daha iyi öğretilmesi davasıdır. Kanaatimiz 
odur ki, bir kamu kuruluşu haline gelmiş olması, ona 
kanunun gücünü katacaktır. 

Şayet Sayın Üye bu Yüksek Kurulun terkibine 
bir bakacak olursa, orada kimler olduğuna bir baka
cak olursa; bu Kurum aksi istikamete gittiği zaman 
elbetteki gerekli tedbirler alınacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; bu madde ile ilgili düzenleme iste

minde bulunan sayın üyemiz var mı?.. 
AKİF ERG1NAY — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, buyurun efendim. 

AKtF ERGtNAY — Sayın Başkan, yukarıda 
35 inci maddede, yani Türk Dil Kurumunun kuruluşu
na ait cümlede «Olan» kelimesi yok, burada var. 

Bu itibarla, ikinci satırdaki «bulunacak olan bir 
kurum olarak...» diye; «olan, olarak» şeklinde, eski 
deyimle tenafür-i elfaz bakımından da kulağa pek 
hoş gelmiyor. Buradaki «01an»ın çıkarılması gerekir. 
Çünkü 35 inci maddede yok. 

BAŞKAN — 35 inci maddede «...Genel Başkan
lığı altında kurulmuş olan...» şeklinde orada vardı. 

AKtF ERGtNAY — Yok efendim, Teklifte var. 
«Faaliyette bulunacak olan...» diyor. «Faaliyette bu
lunacak» tan sonra «Olan» yok efendim, burada var. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyondan soralım; 
ama müsaade ediniz 35 inci maddenin metnini tekrar 
okuyalım; «Ulu Öner Atatürk tarafından ve O'nun 
yüce kurucu ve koruyucu Genel Başkanlığı altında 
kurulmuş olan...» Ayrıca, «Bilim hizmet ve faaliyette 
bulunacak bir Kurum olarak...» diyor ve burada da 
bir Kurum olarak aynen var. 

AKtF ERGtNAY — Sayın Başkan, «...hizmet ve 
faaliyette bulunacak...» dan sonra «Olan» kelimesi 
var. 

BAŞKAN — Evet efendim. Buyurun Sayın Kan-
tarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞtTtM KOMtSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, haklı
lar Sayın Erginay. Burada «Tarih Kurumu» sözün
den sonra gelen noktalı virgülü, virgül yapıyoruz. 
Sonra «bulunacak» kelimesinden sonra gelen «olan» 
kelimesi fazladır efendim; «Faaliyette bulunacak bir 
Kurum olarak...» diye devam ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Olarak» kelimesini değil de «olan» 
kelimesini çıkartıyoruz, başka var mı efendim?.. 

MİLLÎ EĞtTtM KOMtSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Tırnak aynen kalıyor 
efendim. Çünkü bu ilk defa Tarih Kurumu için Ata
türk'le ilgili olarak söylenen sözdür, onu aynen ya
şatmak istiyoruz; tırnak kalacak efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Erginay, «olan» kelimesini çıkartıyoruz ve 

«Faaliyette bulunacak bir Kurum olarak...» diyoruz; 
tamam mı efendim?.. 

AKtF ERGtNAY — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 53 üncü maddeyi bu 

çıkartılmış ve düzeltilmiş biçimi ile oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum. 
Türk Tarih Kurumunun amacı 

MADDE 54. — Türk Tarih Kurumunun amacı; 
Türk Tarihini ve Türkiye Tarihini ve bunlarla ilgili 
konulan, Türklerin medeniyete hizmetlerini, bilimsel 
yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar 
yapmak, bunlara dayanarak da Türk Tarihini ve 
Türkiye Tarihini yazmaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. 

NERMİN ÖZTUŞ — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Öztuş, buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım; Sayın 

Öztuş konuşmadan evvel usul hakkında söz istiyorum 
efendim; söylemem gereken bir husus var. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında efendim?.. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Öztuş Komis

yonda üyedirler; buraya gelsinler, buradan konuş
sunlar. Belki maddelerde muhalefeti vardır, belki yok
tur bilemiyoruz. Onun için konuşmalarını buradan 
yaparlarsa iyi olur sanıyorum. 

BAŞKAN — Efendim; Başkanlık Divanı Sayın 
Öztuş'un Komisyon üyesi olduğunu bilmektedir ve 
«Söz hakkım saklıdır» diye bir şerhi olduğunu da 
bilmektedir. 

MUZAFFER ENDER — Buradan konuşmaları 
daha yerinde olmaz mı?.. 

BAŞKAN — Yok efendim; böyle bir şeye icbar 
edemezsiniz hiçbir üyemizi. Her üye İçtüzük hüküm
leri içinde yerinde de oturur, gelir Komisyonda da 
oturur. Bu komisyonların kendi isteklerine bağlı bir 
husustur. Eski Meclislerde böyle bir şey yoktu. Ko-
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misyonların böyle 15 kişi ile 20 kişi ile oturduğuna, 
bendeniz 7 - 8 sene hükümet temsilcisi olarak geldi
ğim dönemde tesadüf etmedim efendim. Bir Komis
yon başkanı, bir komisyon sözcüsü otururdu. İçtü
zükte de böyle bir şey yok. 

Sayın öztuş, buyurun efendim. 
NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Türk Tarih Kurumunun değiştirilen statüsü üze

rinde ben görüşme yapmayacağım. Ancak, Türk Ta
rih Kurumunun eleştirilen bugünkü durumu ile ilgili 
birkaç söz söylemek istiyorum. 

Kanun Teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşme
ler sırasında Türk Tarih Kurumu hakkında (Son iki 
yıl ayrı tutularak) yapabildiklerimizle, yapmamız la
zım geleni karşılaştırdığımızda; karşımıza övünebile
ceğimiz bir manzara çıkmayacağı, Atatürk'ün sağlı
ğında ortaokul ve liselerde okutulmak üzere alelacele 
kaleme alınmış birkaç cilt kitaba münhasır kalınmış 
olduğu, bunun hayal kırıcı ve akılcı olduğu belirtildi. 

Türk Tarih Kurumunu ziyaret ettiğimizde, (Ki, 
ben bu Kanun Teklifi münasebetiyle ziyaret ettim) 
daha Kuruma adımınızı atar atmaz yabancı ülkeler
deki emsalleri ayarında, hatta onlardan da üstün ka
litede yayınlarla, eserlerle karşı karşıya kalmaktayız. 
Kurumun arşivi, kütüpahnesi, ülkemizde ve dış ül
kelerde aynı düzeyde olan kurum ve kişilerle olan 
bilgi alış - veriş sistemi görülmeye değer. Kurumun iş
leyişi örnek alınabilecek niteliktedir. 

Bugüne kadar yapılmış olanları yeterli görmemek 
{Sayı bakımından) ise yanlıştır. Kurumun kuruluşun
dan bu yana 23 dizide sayısı 406'nın üstünde çok de
ğerli, dünya çapında eserler vermiş olduğunu gerek 
yayın katalogunun incelenmesinden, gerekse Kurumun 
her yönüyle görülüp incelenmesinden sonra anlaşıla-
bilmektedir. 

Acaba gerek Türkçe, gerek yabancı dille yazılmış 
ve çeviri bu çok nadide eserler kolay mı sonuçla
nır?.. Ucuza mal olmayan bu eserlerin satışını her ki
tapçıda bulmak mümkün değildir. İlgililer, meraklı
lar bizzat Kuruma giderek bu eserleri alabilmekteler 
veya istemekteler veya yararlanabilmekteler. Kuru
mun Ankara ve İzmir'de kitap satışlarının yapıldığı 
fuarlarda kitap satışı rekoru kırdığını görmekteyiz. 

Türk Tarih Kurumunun Türkiye'nin tarihi ve 
Türk tarihiyle ilgili olarak eser vermediğinden söz 
edildi; «Yüce Atatürk'ün bu Kurumdan istediğinin 
ve beklediğinin kaynaklarına inilerek araştırılmak su
retiyle gerçek Türk Tarihinin yazılmasıdır» şeklinde 

açıklamalarda bulunuldu. Türk Tarih Kurumunun ka
talogunu incelidiğimizde Türk tarihinin kaynaklarına 
tamamıyla inildiğini görmekteyiz. Şimdi kataloktan 
okuyalım: 

«Türk Tarihinin Kaynakları» (25 çeşit), «Türk Ta
rihinin Kaynaklarının Eleştirilmeli Baskıları,» «Türk 
Tarihine Dair Araştırmaların Çevirileri», «Türk Ta
rihinin Analhatları İçin Hazırlanan Monografiler», 
«Türk Tarih Kongreleri Yayınları», «İstanbul'un Be
şinci Fetih Yılı Yayınları», «Osmanlı Kronikleri», 
«Halk İçin Tarilh Yayınları» dır. Bunlar Türk tarihinin 
kaynakları değil de nedir?.. 

Kurumun Tüzüğünün üçüncü maddesinde belirti
len amaç ve çalışma alanı ile Kurumun yayınlanmış 
olan eserlerini incelediğimizde yaptıklarının amacına 
tıpatıp uygun olduğunu görmekteyiz. 

Kurumla ilgili olarak son iki yıl istisna edilerek 
Atatürk ile ilgili olarak övünülecek seviyede eserler 
verilmediği yolundaki iddialara gelince: 

Kurumun Yönetmelğinin beşinci 'bölümünde belir
tilen Atatürk ve Türk Devrimi Araştırma Merkezi 
marifetiyle Merkezin kuruluş ve amacına uygun ola
rak Atatürk ile ilgili en üst düzeyde bilimsel araştır
malar yaptığı görülmektedir. Bu araştırma ve ince
lemelerin yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da 
bu alanda yapılan çalışmaların temsilciliklerimize kay
nak olduğunu görmekteyiz. Ulu Önder Atatürk'ün 
vasiyetine bağlı bu Kurumunda statüsünün değişti
rilmesiyle ilgili bu hassas konunun aceleye getiril
mesinin, bu acele ile varılabilecek hatalı sonuçlardan 
duyulacak ve duyulmakta olan huzursuzluğu belirt
mek isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztuş. 
Sayın Komisyon bir cevabınız olacak mı efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ADNAN OREL — Sayın Başkan, Sayın Arkadaşı
mızın buyurduğu beyan, Türk Tarih Kurumu ile ilgili 
değil, Ata türk'ü tanıtmak, onun fikirlerini, ilkelerini, 
inkılaplarını ve onların dokusundaki felsefeyi araştır
mak, incelemek, yeni taze nesillere layiki şekilde an
latmak ve öğretmek ve dünyaya durumu duyurmak 
için yapılabilmiş olanları değerlendirmeye aittir. Ger
çekten acaba bu konuda yapılabilmiş olanları yeterli 
göröbilir, övünülecek seviyede olduğunu iddia edebi
lir miyiz?.. Son iki yılı istisna edersek, bu konuda 
yapabildiklerimizle yapmamız lazım geleni karşılaştı
rınca acaba karşımıza övünülecek bir manzara çıkar 
mı?.. Burada bahsedilen manzara Tarih Kurumunun 
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çalışmalarıyla ilgili değil, Büyük Atatürk'ü tanımak, 
tanıtmak; fikirlerini yeni nesillere ve dünyaya tanıt
makla ilgili olarak yapabildiklerimizle alakalıdır, işte 
bu yeni Kurum içinde kurulacak ünitelerden bir tanesi 
de bü vazifeyi yapacaktır. 

Yanlış yeri okuyarak yanlış bir değerlendirmeye 
vasıl olmuş arkadaşımız. Ben affına sığınarak hem 
bunu düzeltiyorum ve hem de zabıtları dikkatli bir 
okumasını tavsiye ediyorum. 

Saygılarımla. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili soru sormak is

teyen sayı nüyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Bu maddeyle ilgili Sayın Yolga'nın bir önergesi 

var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
479 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 54 üncü maddesi

nin aşağıdaki şekilde yazılmasını Yüce Meclisin takdi
rine saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 

Türk Tarih Kurumunun Amacı 
MADDE 54. — Türk Tarih Kurumunun amacı, 

Türk tarihini, Türkiye tarihini ve Türklerin medeniyete 
hizmetlerini ilmî yoldan incelemek, araştırmak ve 
tanıtmak, bu konularda yayınlar yapmak ve Türk 
tarihi ile Türkiye tarihini kendi çalışmalarına dayana
rak yazmaktır. 

BAŞKAN — Sayın Yolga bir açıklamanız olacak 
mı öf endim?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Evet Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Maddenin tümü üze
rinde görüştü efendim . 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 
önergem esas itibariyle yazım niteliğindedir. Yalnız 
son maddede ufak bir değişiklik yaptım. Yazım niteli
ğinde dediğim şu Sayın Başkanım : ' 

«Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bununla 
ilgili konuları...» deniyor.; Zaten tarihi araştırırken 
bununla ilgili bütün konular araştırılacaktır. Bina
enaleyh, «bununla ilgili konuları» ifadesi bana ge
reksiz geliyor. 

Diğer taraftan, «IBilimsel yoldan araştırma, yay
ma ve yayınlar yapma...» Buradaki «yayma» 'keli
mesi de bana gereksiz geliyor, «ilmî yoldan incele
me, araştırma ve tanıtma ve bu konularda yayınlar 
yapmak» şeklinde ifade ettim. Binaenaleyh, o ilki 

kelimeyi çıkartıyorum ve tabiatıyla cümle ona göre 
şekil alıyor. 

Kaldı ki, oradaki «Türklerin medeniyete hizmet
lerini tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak...» Bu
radaki yayınlar cümle olarak da iyi tutmuyor; çün
kü kendi başına yayınlar yapmak ayrı bir şey. Ya
yınlar yapmak Türk tarihine, Türk medeniyetine 
hizmetleri bağlamıyor. 

Son noktadaki yaptığım değişiklik ise «kendi 
çalışmalarına dayanarak» noktasındadır. Demin 53 
üncü madde münasebetiyle arz ettim; Atatürk'ün 
Kurumdan istediği, Kurumun Batı kaynaklarından 
ve yerli yayınlardan aktarmalar yapmak suretiyle 
kendi Türk tarihini yazması idi. 'Binaenaleyh, bunu 
«kendi çalışmalarına dayanarak» şeklinde ifade et
mek istedim. 

Aslında maddeye fazla itirazım yok; çünkü aynı 
şeyler maddeden anlaşılıyor; fakat biraz daha vazıh 
şekilde yazdığımı zannediyorum. 

Arz ederim^ 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Kantarcıoğlu, «Maddenin tümü üzerinde 

görüştü» dediniz; oysa bu madde üzerinde sadece 
Sayın Öztuş görüşlerini açıkladılar. Bu bakımdan, 
önerge sahibi olarak Sayın Yolga'ya söz verilmiş
tir!; 

Siz önergeye katılıyor musunuz, katılmıyor musu
nuz açıklayınız lütfen?... 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, arz 
ediyorum; esasen hiçbir farkımız yok, sadece bura
da cümle değişikliği var. 

İkincisi, «inceleme» kelimesini zaten daha önce 
biz kabul ettik. İncelemenin ve araştırmanın farklı 
olduğunu, amaca koyduğumuzu, bunun için bünye
de de buna göre değişme yapacağımızı ilk konuş
mamda arz etmiştim. Bu bakımdan «Türk Tarih 
Kurumunun amacı, (Noktalı virgülü virgül yapıyo
ruz) Türk Tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla 
ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini, 
bilimsel yoldan...» diyoruz. Halbuki 53 üncü mad
dede «Bilimsel hizmet»i kabul ettik. Bu bakımdan, 
«İlmî» kelimesiyle değiştirilmesini istiyor arkadaşı
mız. Biz «Bilimsel» olarak kalmasını istiyoruz. «Bi
limsel yoldan» ibaresinden sonra «incelemek» keli
mesini eklemek istiyoruz. «... incelemek, araştırmak, 
tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak, bunlara da
yanarak da Türk Tarihini ve Türkiye Tarihini yaz
maktır.» Madde bu şekilde oluyor efendim. 

— 521 — 



Danışma Meclisi B : 131 6 . 7 . 1983 O : 1 

Hiç fark yok efendim. İlla ve illa «kendi çalış
malarına dayanarak yazmaktır,,» biraz kendini bağ
layıcı nitelikte olur. 
Sayın Yolga'nın önergesi bizim teklifimizin aynı

dır; fakat değişik ifade edilmiştir. Farklı olarak «in
celemek» kelimesi vardır; onu ekliyoruz; diğer cüm
leye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; Komisyon ve Hükü
met Sayın Yolga'nın önergesine katılmadıklarını be
yan etmekte, «Zaten kendi metinlerinde mevcut ol
duğunu» söylemektedir. Bu nedenle önergenin dik
kate alınmasını oylarınıza sunuyorum: Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler.... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 54 üncü maddeyi bu değiştirilmiş 
biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..; Et
meyenler.;. Madde kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum: 
Türk Tarih Kurumunun görevleri 
MADDE 55. — Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda, 

Türk Tarih Kurumunun görevleri şunlardır : 

a) Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynak
larını araştırmak, incelemek, !bu konularla ilgili bi
limsel değerdeki araştırmaları ve eserleri yayınla
mak, 

b) Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları 
toplamak, incelemek, gereikli görülenleri Türkçeye 
çevirmek, yaymak ve yayınlamak, 

c) Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yara
yacak. belge ve malzemeyi toplamak, arşiv ve dokü
mantasyon merkezleri kurmak, hiteHiği belirlenen bel
ge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırma
ları, incelemeleri, kazıları yapmak ve yaptırmak, 

d) Yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak 
ve tanıtmak üzere bilimsel toplantılar yapmak, kong
reler, sergiler ve geziler düzenlemek, 

e) Millî varlığımızın devamında temel unsurlar
dan biri olan tarih sevgisini ve bilincini kökleştire
cek, geliştirecek ve yaygın hale getirecek, tarihî 
araştırmaları ve çalışmaları özendirecek, destekleye
cek her türlü tedbiri almak, gerekli çalışma plan ve 
programlarını yapmak, 

f) Amaç ve görevleriyle ilgili olarak, yurt için
de ve yurt dışında Türk veya Türkiye tarihi üzerin
de çalışan, araştırma ve yayın yapan kurum, kuru
luş ve araştırma merkezleriyle, arşivlerle işbirliğinde bu

lunmak, kitap, yayın ve orijinallerinden çoğaltılmış 
belge mübadele etmek, 

g) Yüksek Kurulun onayı ile yerli veya yaban
cı bilimsel kuruluşlara üye olmak, temsilci gönder
mek, kongrelere katılmak, bu kuruluşlarla ortak 
araştırmalar ve çalışmalar yapmak, 

h) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve hu 
Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?... Sayın Erginay ve Sayın Bilge. 

Sayın Erginay, buyurunuz efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Önergesini de vermiş bulunduğum nokta şu: Bu 

maddenin i(g) (bendinde «Yüksek Kurulun onayı ile 
yerli veya yabancı bilimsel kuruluşlara üye olmak, 
temsilci göndermek, kongrelere katılmak» gibi birta
kım yetkiler Yüksek Kurula veriliyor. 

Bilindiği üzere Teklifin 7 nci maddesine göre 
Yüksek Kurul senede iki defa toplanacaktır ve bir
çok bakanlar veya kuruluşların başkanları bu Kuru
la girmektedir. 

Bu Tarih Kurumu ıbir kongreye katılmak için 
davet alsa veya bir temsilci gönderilmesi için kendi
sinden ricada bulunulsa, Yüksek Kurulu toplayıp da 
bunu nasıl onaylatacaktır?... Bu itibarla bendeniz, 
önergemde de arz ettiğim gibi; her zaman başta 
bulunan bir de Yönetim Kurulu vardır ve bunun da 
hasında Kurumun Başkanı bulunmaktadır. Ayrıca 
Yönetim Kurulunda bağlı kuruluşların başkanları da 
vardır. Bu itibarla, bu görevi Yüksek Kuruldan 
alıp Yönetim Kuruluna vermek veya çok titiz dav-
ranılmak isteniyorsa yalnız yabancı bilimsel kuruluş
lara üye olmak yetkisinin onayı bakımından Yük
sek Kurulu görevlendirmek; fakat «Temsilci gönder
mek, ikongrelere katılmak, bu kuruluşlarla ortak 
araştırmalar ve çalışmalar yapmak» hususunda yal
nız Yönetim Kuruluna yetki vermek daha uygun 
olur derim. / 

Teşdkkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Bilge, 'buyurunuz efendim. 
NECtiP BİLGE — Sayın IBaşkan, değerli arka

daşlar; 

Sayın Akif Erginay arkadaşımızın (belirttiği hu
suslara ben de aynen katılıyorum; bu husus üze
rinde ayrıca durmayacağım. Yalnız Tarih Kurumu
nun görevleri arasında birtakım yayın işleri yap
mak da söz konusu olmaktadır. 
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Bu yayın işlerini yapma bakımından da kendi
sinin bir matbaası vardır. O hazırlanmış olan şey
leri bu matbaasında basar. Bu gayet iyi bir şeydir; fa
kat evelki konuşmalarda bazı arkadaşlar «Türk Tarihi 
Kurumu matbaasını yahut da Türk Tarih Kuru
munu halk telefon rehberi yayınlayan kurum ola
rak tanır» dediler. Bu yanlış bir değerlendirmedir 
kanımca. Kendisinin hazırlamış olduğu şeyleri yayın
lamak üzere bir matbaa kurmuş olması ve bazı hal
lerde başka işlere de bakması yadırganacak bir şey 
değildir. 

Esasen Türk Tarih Kurumu matbaası şimdiye ka
dar özel kişilerin işlerini yapmamıştır, kamu kurum
larıyla ilgili basım işlerini yapmış bulunmaktadır. 
PTT de bir kamu kurumudur ve bunun da telefon 
rehberini basmış bulunmaktadır. 

Bunun dışında ayrıca seçim işleriyle ilgili ev
rak ve belgeler de Türk Tarih Kurumu matbaasın
da basılmaktadır. Nitekim 1982 yılında yapılmış 
olan Anayasa oylamasıyla ilgili hususlara ait olan 
belgeler de ayrıca orada basılmıştır. 

IBu gibi işlerde basılacak nüsha sayısının fazla 
olması ve basım işlerinin de ikısa zamanda bitiril
mesinin istenmesi dolayısıyla basım işleri Türk Ta
rih Kurumu matbaasına verilmektedir. Çünkü Türk 
Tarih Kurumu matbaası bu işleri yapabilecek takat-
ta olan ıbir matbaadır. Bu itibarladır ki o matbaaya 
verilmektedir. 

Ayrıca, Tüfk Tarih Kurumu matbaasında basım 
işleri dışarıya nazaran daha ucuza mal olmaktadır. 
Bıi itibarladır ki, Devlet kuruluşları, kamu kuruluş
ları Türk Tarih Kurumu matbaasında işlerinin ya
pılmasını âdeta yeğlemektedirler. Bu nedenle de bu
nu ayrıca yadırgamaya ve (kötülemeye de lüzum 
yoktur. 

Birçok kötülemeler genellikle Türk Tarihi Kuru
mu matbaasının bu basım işlerini yapması dolayı
sıyla kendilerinin zarar gördüğünü, kârdan kaybet
tiğini düşünen özel kişi veya kuruluşlar tarafından 
rekabet saikasıyla yapılmaktadır. 

•Bunu saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara karşı bir 

cevabınız olacak mı efendim?;.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Sayın Erginay'ın değindiği, teklif ettiği ve Sayın 

Hocamın da kabul ettiği hususlara katılmak müm-
ıkün olamamaktadır; şu bakımdan: 
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«Yüksek Kurulun onayı ile...» denmektedir. Yük
sek Kurul yılda iki defa toplanacaktır ve Yüksek 
Kurum Başkanına bazı hususları devredecektir. Me
sela «yurt dışına gidecek, bilimsel toplantılara ka
tılacak kişilere siz izin verebilirsiniz, siz yapabilir
siniz» diye kesin olarak yapabileceği ve o altı ay 
veya üç aylık dönemi içerisinde... Sonra bu yılda 
iki defa değil, istediği zaman da toplanabilecektir 
ayrıca, o da mümkündür. Yani ıbunlar askıda kal
mayacaktır. Hiçbir zaman Yüksek Kurulun, devle
tin politikasına hizmet eden Kurulun haberi olma
dan hiçbir kimse gidip de Türk Tarihini veya Türk 
Tarih Kurumunu veya Türk Dil Kurumunu yurt 
dışında temsil edemeyecektir. Ancak Başkanla bera
ber ve İsrarla Sayın Karal da birkaç kere bu konu
da aynı şeyleri tekrarladılar; Yüksek Kurulun bilgisi 
olmadan kimse bu şekilde bir icraatta bulunamaya
caktır. Arz ederim. 

»Sayın iBilge'nin tekliflerine gelince : 
Arkadaşlarımızın Tarih Kurumu hakkındaki bazı 

eleştirilerine Komisyon da katılmıştır. Sayın Teklif 
sahibi Arkadaşımız şimdi yine yoklar burada, onlara 
okumuş olduğum bilgiler Maliye Bakanlığının üç ta
ne teşkilatının raporlarıdır. Raporlar böyle bir mat
baanın her türlü yolsuzluğa 'müsait olduğunu kesin 
sonuca bağlamıştır. Biz kişileri değil, sistemin de böy
le, bu şekilde devam etmemesi bakımından bu Ka
nunda tedbir alınması görüşündeyiz. Bu bakımdan bu 
fıkranın aynen eklenmesini, hatta şimdi yaptığımız bir 
incelemeye göre bir hususun da noksan olduğunu; 
yani (a, b, c) bentlerinde noksan olan hususlar var; 
«(a, b, c) bentlerinde belirlenen kaynaklara dayana
rak Türk tarihini ve Türkiye tarihini yazmak ve ya
yımlamak.» diye de bir fıkra Yüce Huzurunuza arz 
etmek istiyoruz. Bunu da (d) fıkrası olarak eklemek 
istiyoruz. Diğer harflerin de değişmesini talep et
mekteyiz; arz ederim efendim. 

AKİF ERGİNAY — (a) bendinde var yazmak. 
iMİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — «yazmak» yok efen
dim. Tarihlerini, amaca koyduklarımızı daha açık bir 
şekilde göreve koyduk efendim, (d) bölümüne koyu
yoruz, yeniden bir (d) yazıyoruz. Okunduğu zaman 
görüşülecektir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon yeni bir (d) ben
di düzenlemiş, okutuyorum : 

«Madde 55. — Fıkra d) a, b ve c bentlerinde 
belirlenen kaynaklara dayanarak Türk tarihi ve Tür
kiye tarihlerini yazmak ve yayımlamak.» 

f 
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BAŞKAN — Diğer bentlerde aynı şekilde harf j 
değiştiriyor. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, (d) (e) oluyor, 
(e) (f) oluyor; yalnız alt tarafta (h) bölümündeki; 
yani şimdi (ı) olan bölümde «Yüksek Kurumun» ke
limesi çıkıyor efendim, sadece «Yüksek Kurulun ve I 
bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getir- | 
mek.» oluyor. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili soru sormak isteyen I 
sayın üye?.. 

NECİ;P BİLGE — Bu 'teklifle ilgili efendim, dü
zeltme bakımından. Yani yeni konan (d) bendiyle il-
gili. 

BAŞKAN — Oldu efendim, Sayın Bilge buyurun, 
sonra Sayın Karal'a söz vereceğim. 

NECİP BİLGE — Gözle görmedik; ama işitti
ğimiz kadarıyla «Türk tarihi ve Türkiye tarihlerini» 
tabiri geçmektedir. Halbuki burada mevcut olan mad
delerde «Türk ve Türkiye tarihini» dir. İfadenin bu 
şekilde düzeltilmesinin uygun olacağı kanısındayım. 

'BAŞKAN — «Tar 'Merini» değil de «tarihini» di
yorsunuz, değil mi efendim? 

NECİP BtLGE — «Türk ve Türkiye tarihini...» 
BAŞKAN — Evet, «Türk tarihini ve Türkiye ta

rihini yazmak» diyorlar. I 
NECİP BİLGE — Evet, olabilir. 

(a) ve (b) bendinde «yayınlamak» deniliyor, «ya
yımlamak» şeklinde «m» harfi olması lazım gelir. 
Bir de (e) bendinin sonunda «hertürlü» şeklinde biti- I 
şik yazılmıştır, ayrı yazılması gerekir. I 

BAŞKAN — Komisyondan soralım efendim; «her 
türlü» şeklinde ayrı yazılması, «yayımlamak» şeklin
de «m» Iharfi ile yazılması gerekir derler? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, katılıyo
ruz. ( 

'BAŞKAN — Sayın Karal, sadece soru, buyurun 
efendim. I 

HALİL İBRAHİM KARAL — Deminki sorumda 
efendim ben sadece ihtisas kurumu olarak tavsif etti-

, ğim Tarih Kurumunun uluslararası bilimsel toplan
tılarla doğrudan ilişkisi hakkında soru sordum. Sayın I 
Komisyon Başkanının tam anlayamadığım bir müta
laası hakkında bir soru sormadım; matbaayla ilgili I 
soru sormadım. Ben sadece bu ilişkinin nasıl devam 
edeceği, bugünkü şekliyle devam edip edemeyeceğini 
sormuştum. Sayın Bakan cevap verdiler; tavzih için I 
söyledim, | 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. Zaten 
Komisyon Başkanı da, «Biraz evvel Sayın Karal da 
böyle bir soru sormuşlardı» diye bir beyanda bu
lundular. Yani matbaayla ilgili değil bu. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Hayır başka, ge
nel anlamda... 

BAŞKAN — Sayın Erginay'a verdikleri cevap için
de aynı sorunun mündemiç olduğunu beyan ile söy
lediler. Yani yurt dışına gönderilecek bilimsel araş
tırmalarda ne gibi hususlar yer alacaktır?.. Sayın Er-
ginay dediler ki, (Şimdi okutacağım, bir önergeleri 
var) yüksek kurul değil de, bunu yönetim kurulu ka
rarıyla göndersin diyorlardı; onu okutacağım efen
dim. Yani ona cevaben ifade ettiler. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, affe
dersiniz; ne Arkadaşımın dedikleri, ne de Zatıâlinizin 
dediği gibi değildir' efendim. Bendenizin ifadesi ay
nen şöyleydi : 

Sayın Karal'ın «kim yurt dışında temsil edecek?» 
diye ilk konuşması vardı dedim efendim. O ilk ko
nuşmasının cevabıydı, bugünkü konuşmayla ilgili de
ğildi efendim. Yani daha önce kendilerinin ilk ko
nuşmaları vardı, çok iyi bilirler, sormuşlardı «Tem
silci kim olacak?» diye. Ben kendilerine Başkanla 
beraber ilgili bölüm veyahut da kurum başkanı be
raber gidecekler demiştim. Şimdi bu mesele burada 
madde haline gelmiştir, arz ettim efendim onu. Es
kiyle alakalıdır, yeniyle ilgili değil efendim. 

BAŞKAN —. Kaldı ki, Sayın Karal bugün buna 
benzer yine aynı soruyu tekrarladı. 

Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili Sayın Eriginay'ın 

bir önergesi var, okutuyorum efendim. 
Sayın 'Başkanlığa 

Teklifin 55 inci maddesinin (g) bendindeki «Yük
sek Kurulun» kelimelerinin yerine «Yönetim Kuru
lu» kelimelerinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Akif ERGİNAY 
'BAŞKAN — Sayın Erginay'ın önergesinin lehin

de, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümet zaten biraz evvel katıl
madıklarını beyan etmişlerdi. 

Sayın üyeler; Sayın Erginay'ın önergesinin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 
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Sayın üyeler; maddeyi mevcut düzeltmelerle' bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. • 

NAMIK KEMAL YOLGA — Düzeltmeler ko
nuşulmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Düzeltmeleri yaptık efendim: Sa
yın Bilge söylediler. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Yeni önerilen fık
ra üzerinde diye telakki etmiştim. 

BAŞKAN — Hayır, bunun dışında diğer şeyleri 
de düzelttik efendim. Mesela «hertürlü» kelimesini 
ayırdık, «Yüksek Kurum»u kaldırdık, «Yüksek Ku
rul» kaldı ve bunun yanında diğer bütün düzeltme
leri yaptık. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Maziye matuf ola
rak bir şey söylemek istiyorum, (g) fıkrasında «yerli 
veya yabancı bilimsel kuruluşlara üye olmak» deni
liyor. Yabancılar için anlıyorum; fakat Tarih Ku
rumu yerli hangi başka teşekküle üye olabilir? Bunu 
anlayamadım. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, bu da soru oluyor; 
mümkün değil. 

NAMfK KEMAL YOLGA — Düzeltilmesini 
temenni edecektim. 

BAŞKAN — Evet, mümkün değil efendim. 
56 ncı maddeyi okutuyorum : 
Türk Tarih Kurumunun üyeleri 

'MADDE 56. — Türk Tarih Kurumunun üyeleri, 
bu Kurumun organlarını oluşturan, hizmet ve faa
liyetlerinde görev alan kişilerdir. 

Türk Tarih Kurumunun üç türlü üyesi vardır : 
a) Aslî üye 
b) Şeref üyesi 

,c) Haberleşme üyesi 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bir diyeceği?. 

Yok. 
Soru sormak isteyen veya düzeltme yapma iste

minde bulunan sayın üyemiz?.. 
NAMTK KEMAL YOLGA — Virgül, virgül, 

nokta... 
BAŞKAN — Evet efendim, o hepsinde oluyor; 

virgül, virgül, nokta. 
Bu düzeltilmiş biçimiyle maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutmadan evvel, daha evvel Ko
misyonun bir düzeltmesi var, müsaade ederseniz bu
nu madde olarak okutuyorum : 

«Aslî üye 
MADDE 57. — Türk Tarih Kurumunun yirmi 

aslî üyesi vardır. Aslî üyeler; bu Kanunda belirle
nen amaç ve ilkeleri benimsediğini, bilimsel eserleri, 
görüşleri, tutum ve davranışlarıyla kanıtlamış Yük
sek Kurulca seçilen kişilerden oluşur. İhtiyaç ve ge
lişmelerin gerektirdiği durumlarda, Türk Tarih Ku
rumu Bilim Kurulunun teklifi ve Yüksek Kurulun 
kararıyla aslî üye sayısı kırka kadar yükseltilebilir. 

Yeni aslî üyeler, kurucu aslî üyelerin teklifi ve 
Yüksek Kurulun onayıyla seçilir. 

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 — Efendim bunu «Asli üyeler» mi 
yapıyoruz? 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır, hepsinde «Aslî 
üye» olarak geçti. 

BAŞKAN — Peki. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz?.. Sayın 

Bilge. Başka sayın üyemiz?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Efendim, dün de arz etmiş 
olduğum gibi, bu Kurumun; yani Tarih Kurumunun 
asil üyelerinin sadece Yüksek Kurul tarafından seçil
mesi kanımca uygun değildir. Çünkü Yüksek Kurul 
içerisinde, evvelce de görmüştük, siyasal nitelikte 
kimseler vardır, bakanlar da vardır ve siyasal nite
lik daha ağır 'basmaktadır. Sadece Yüksek Kurulun 
onayı ile aslî üyeleri seçmek, buna da âdeta bir siyasal 
nitelik verir gibi gelmektedir bendenize. Sadece bugü
nü düşünmeyelim, yarını da düşünelim. Esen rüzgâra 
göre bu Kuruluşa girecek üyelerin durumu değişe
cektir. Bunun içindir ki, evvelce olduğu gibi YÖK; 
yani Yükseköğretim Kurumunun da burada üye seçme 
yetkisini muhafaza etmenin uygun olacağı kanı
sındayım. 

Diğer taraftan, belki Dil Kurumu da bir bilimsel 
kurumdur veya değildir diye münakaşa edilebilir; 
ama Tarih Kurumu niteliği itibariyle bir bilim ku
ruludur. Oraya ancak tarih alanında bilgi sahibi olan-
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lar girebilecektir. Bu itibarladır ki, bunların üye sa- I 
yısını, evvelce olduğu şekilde 40 olarak muhafaza 
etmek de uygun olur. Bunu daha aşağı düşürmek \\ 
doğru değildir. Bizim memleketimizde yeter derecede 
kanımca tarih bilgini veyahutta bu hususta bilgi sahibi 
olan kimseler bulunmaktadır. Bu itibarladır ki, (Ko
misyonun eski metninin daha uygun olacağı ka
nısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. ] 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efendim? I 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI I 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, eski ko
nuşmamızda zaten cevabını vermiştik efendim, ısrar 
ediyoruz. Bu metni de biz beğenmediğimiz için arz 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var mı 
efendim?.. Yok. 

Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum. 
Türk Tarih Kurumunun şeref üyeleri 
MADDE 58. — Türk Tarih Kurumunun şeref 

üyeleri; 
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kema Atatürk; 
b) Türk Tarih Kurumunun kuruluşu için dilek

çeyle başvuran ve kurucuları olan, Ek 2 sayılı liste
deki üyeler, 

c) Türk Tarih Kurumunun kuruluş amaçları doğ
rultusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; 
eserleri, eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hiz
metleriyle kanıtlamış veya bu amaçlara yönelik yapılan 
çalışmalara maddî veya manevî destek sağlamış, Türk 
veya yabancı uyruklu kişiler arasından Türk Tarih 
Kurumu Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun 
önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeliğine 
seçilen kişilerdir. 

Şeref üyeleri, Türk Tarih Kurumunun Bilim Ku
rulunun tabiî üyeleridirler, ancak oylamaya katıla
mazlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; daha evvel düzelt
meler yapmıştık. Burada, «önemlbyi koyuyor muyuz 
efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
(a) fıkrasındaki noktalı virgül, virgül olacak efendim. 

Sonra «maddî» kelimesinin başına «önemli» ke
limesini ekleyeceğiz. 

«Türk ve yabancı» ibaresini paragraf başına; yani 
fıkra başlığına getiriyoruz, fıkra başlığı olarak alı
yoruz. 

«Şeref üyeliğine» kelimelerini çıkarıyoruz ve «şeref 
üyeleri» kelimelerinin başına da «'Hayatta olan» diye 
ilave ediyoruz ve «şeref» kelimesini küçük harfle 
yazıyoruz. 

Bir de Ek 2 sayılı listede, 9 uncu sırada «Prof. Dr.» 
olacak. Afet Hanım'ın unvanındaki doktorası noksan 
gösterilmiştir; onu da «Ör.» olarak düzeltiyoruz. 

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

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım, soru soracağım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyonun, Sayın Hükü

metin bunun dışında bir açıklaması var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen Sayın Bilge'den başka sayın 

üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; Tarih Kurumu

nun şimdiye kadar kaydedilmiş olan bazı şeref üyeleri 
vardır; gerek Türk, gerekse yabancı, bilhassa yabancı
lardan vardır. Acaba bu yabancı şeref üyelerinin 
durumu ne olacaktır? Bunlar hakkında herhangi bir 
işlem yapılacak mıdır? Şeref üyeliğinden atılacaklar 
mıdır, kendi kendilerine düşecek midir şeref üyeliği; 
ne olacaktır? Bu şekilde yabancıların şeref üyeliği 
mesela kalkacak olursa, kalkmasının ne gibi sonuçları 
olacaktır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

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

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
diğer bölümlere geçildikten sonra geçici bir madde 
yüce huzurunuza gelecektir. Orada bu düzenlemeyi 
yaptığımız zaman durumu arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var mı 

efendim? 
NECDET GBBOLOĞLU — Var Sayın Başka

nım; 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Geböloğlu. 
NECDET GEBÖLOĞLU — Sayın Başkanım; eğer 

yanlış anlamıyorsam en son fıkradan, şeref üyeleri, 
Türk Tarih Kurumunun, aynı zamanda Bilim Kuru
lunun tabiî üyeleridir, gibi anlaşılıyor. Halbuki «Türk 
Tarih Kurumu Bilim Kurulunun tabiî üyeleridir» de
mek daha uygun olur kanısındayım. 

BAŞKAN — «nun» ekini kaldırmak mı lazım di
yorsunuz? «Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun» 
şeklinde mi olacak? 
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NECDET GEBOLOÖLU — Evet efendim; öyle 
düşünüyorum. Aksi halde hem Türk Tarih Kurumu
nun, hem de Bilim Kurulunun tabiî üyeleridir gibi 
bir mana çıkıyor. 

BAŞKAN — Evet, bunu Komisyona soralım efen
dim. . ^ 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Doğru efendim. 

BAŞKAN — Doğrudur; çıkarıyoruz. 
«Hayatta oİan şeref üyeleri, Türk Tarih Kurumu 

Bilim Kurulunun tabiî üyeleridir...» şeklinde yapı
yoruz, 

Maddeyi bu mevcut düzeltmelerle birlikte oyunuza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum. 
Türk Tarih Kurumu haberleşme üyeleri 
MADDE 59. — Türk Tarih Kurumunun haber

leşme üyeleri şunlardır : 
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkila

tına bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarında 
anabilim dalı Türk tarihi olan veya bu konu ile ilgisi 
bulunan eğitim ve öğretim alanında görevli öğretim 
elemanları, 

b) Temeleğitim ve ortaöğretimde görevli «Tarih» 
öğretmenleri, 

c) Türk ve,Türkiye tarihi konularında çalışmaları, 
eser ve yayınları ile katkıda bulunan Türk veya Ya
bancı uyruklu kişiler arasından Türk Tarih Kurumu 
Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve 
Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun kararı ile ha
berleşme üyesi olarak seçilen kişiler, 

Haberleşme üyeleri, Türk Tarih Kurumunun yurt 
içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerinde yardımcı olur-' 
lar ve gerekli görülen haberleşme hizmetlerini yerine 
getirirler. 

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

Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANİ SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; «Te
meleğitim» i «İlköğretim» yapıyoruz. Sonra «Tarih» 
kelimesinin başındaki tırnakları kaldırıyoruz, (c) fık
rasındaki «... haberleşme üyesi olarak» ibaresini çıka
rıyoruz. «Gerekli görülen» ibaresini çıkarıyoruz ve 
«seçilen kişiler» den sonra da nokta koyuyoruz. 

BAŞKAN — «Bilim Kurulunun kararı ile seçilen 
kişiler» mi oluyor efendim o ibare?. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet; «... kararı ile se
çilen kişiler» oluyor; «haberleşme üyesi olarak» iba
resini çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — «Kişiler arasından» ibaresinden sonra 
virgül koyup «Türk Tarih Kurumu» ibaresini satır-
başı yapıyoruz, yeni bir fıkra yapıyoruz; öyle mi efen
dim? Diğerlerinde öyle yaptık zannederim; satırbaşı 
oluyor; «Türk Tarih Kurumu Başkanının tavsiyesi» 
şeklinde diyerek devam edecek?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — 'Bu (madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 

Düzeltme yapmak isteyen sayın üyemiz var mı?.. 
Yok. 

İMaddeyi bu düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilm işitir. 

60 ncı maddeyi okutuyorum : 
Türk Tarih Kurumunun organları 
MADDE 60. — Türk Tarih Kurumunun organ

ları şunlardır : 
a) Türk Tarih Kurumu Başkanı, 
b) Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu, 
c) Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu, 
d) Türk Tarih Kurumu Sekreteri, 
e) Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kol

ları, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz var mı?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Kolları» kelimesinden 
sonra nokta konması gerekiyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Eivet. 
Soru sormak isteyen veya düzeltme yapmak iste

yen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
61 inci maddeyi okutuyorum : 
Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcısı 
MADDE 61. — Türk Tarih Kurumu Başkanı, aslî 

üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip adaylar. 
arasından, yüksek kurulun görüşü alınarak, Başbaka
nın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. l 

Türk Tarih Kurumu Başkanının, çalışmalarında 
kendisine yardımcı olmak üzere aslî üyeler arasından 
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önerdiği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak müşterek 
kararla atanır. Türk Tarih Kurumu Başkanının bu
lunmadığı durumlarda, Başkanın görevlerini yardım
cısı yerine getirir. 

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

Sayın Komisyonun bir açıklaması olacak mı 
efendim?.. «(Başkan Yardımcısının nitelikleri ve atan
maları» diye bir şey olacak mı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «Başkan Yar
dımcısının nitelikleri ve görevleri» diye ilk yazmış 
olduğumuz ibareyi buraya da yazıyoruz efendim; «ni
telikleri ve atanmaları» şeklinde. 

BAŞKAN — Ayrıca «Yüksek Kurulun görüşü alı
narak» derken herhalde onu da yine, «Yüksek Kuru
lun» kelimelerinin baş harflerini büyük harfle yapı
yoruz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU— Evet efendim. 

BAŞKAN — Herhalde «Ve» yi kaldırıyoruz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim; virgül ko
yuyoruz. 

BAŞKAN — Virgül koyuyoruz; evet. 
Maddeyle ilgili söz almak isteyen üyemiz var mı?.. 

Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Düzeltme yapmak isteyen sayın üyemiz var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi, Komisyonun yeni düzeltmiş olduğu bi

çimde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum. 
Türk- Tarih Kurumu Başkanının görevleri 
MADDE 62. — Türk Tarih Kurumu Başkanı; Ku

rumun temsil ve icra organı ve ita amiridir. Görev
leri şunlardır : 

a) Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu ile Yürüt
me Kurulunun kararlarını uygular. 

b) Türk Tarih Kurumunu yönetir, Yüksek Ku
rumla ve diğer Bağlı Kuruluşlarla ilişkilerini düzenler. 

c) Türk Tarih Kurumunun, kısa, orta ve uzun va
deli çalışma plan ve program taslaklarını ve yıllık bütçe 
taslağını hazırlar, yetkili organların görüşlerini sunar. 

d) Türk Tarih Kurumu ile ilgili tüzük, yönetme
lik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslaklarını ha
zırlar ve ilgili organların görüşlerine sunar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 
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Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklamanız 
olacak mı?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, maddenin bi
rinci satırında yer alan «Türk Tarih Kurumu Başka
nı» ibaresinden sonraki noktalı virgülü, virgül olarak; 
yine aynı satırda yer alan «... icra organı» ibaresini 
de «... yürütme organı» olarak değiştiriyoruz. Bir de, 
maddenin (c) bendinin sonundaki «... görüşlerini su
nar» ibaresini, «... görüşlerine sunar» biçiminde dü
zeltiyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok.. 
Düzeltme yapmak isteminde bulunan sayın üye 

var mı?.. Sayın Yolga bir şey mi var?.. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Bu maddeyle il

gili önergem vardı 'Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Evet efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Yolga'nın bu maddeyle ilgili 
önergesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
479 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 62 nci madde

sinin, 44 üncü maddedeki (e), (f) ve (g) bentlerinin, 
yalnız kurum adı değiştirilerek ilave edilmesini Yüce 
Meclisin takdirine saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 

BAŞKAN — Sayın Yolga, önergenizle ilgili bir 
açıklamanız olacak mı efendim?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
mesele gayet açık. Bütün bu kurumlar arasında mu-
vazilik var; özellikle Tarih Kurumu ile Dil Kurumu 
arasında. Şimdi, nasıl Dil Kurumunun Başkanı, 44 
üncü maddenin (e) fıkrası gereğince «Yurt içinde ve 
yurt dışında Kurumu temsil edecek» se, Tarih Ku
rumu Başkanının da aynı yetkiye ve göreve sahip 
olması lazım. Binaenaleyh, o üç bent buraya eklenirse 
gereken muvazilik sağlanmış olur; hem de maddenin 
tümü olarak gerekli olan hükümlerdir bunlar. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, aynen Türk 
Dil Kurumunda olduğu gibi burada da (e), (f) ve (g) 
fıkralarının eklenmesini uygun görüyor ve önergeye 
katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. I 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ERDOĞAN TURHAN — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; daha evvel kabul bu

yurduğunuz 44 üncü maddede, (e) fıkrasında «Yurt 
içinde ve yurt dışında Türk Dil Kurumunu temsil 
eder» ibaresi vardı; şimdi bu maddede de «Türk Ta
rih Kurumunu temsil eder» şeklinde olacak, (f) fık
rasında, «Türk Tarih Kurumunun yurt içindeki ve 
yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tü
zelkişilerle, araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkile
rini düzenler» ibaresini ilave ediyoruz ve (g) fıkra
sıyla da; «Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen 
diğer görevleri yerine getirir» şeklinde bir ilaveyi 
Komisyon ve Hükümet kabul etmektedir. 

Bu nedenle, Sayın Yolga'nın önergesini kesin ola
rak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kesin olarak kabul edilmiştir. Bu 
maddeyi bu ilavelerle birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum. 

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu 
MADDE 63. — Türk Tarih Kurumu Bilim Ku

rulu; Türk Tarih Kurumu Başkanının başkanlığında, 
Başkan Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile olu
şur. Başkanın bulunmadığı hallerde Bilim Kuruluna 
Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık 
eder. 

Türk Tarih Kurumu Sekreteri, Bilim Kurulunun 
tabiî üyesidir, ancak oylamaya katılamaz. 

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

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

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, mad
denin başında yer alan «Türk Tarih Kurumu Bilim 
Kurulu» ibaresinden sonraki noktalı virgülü kaldırıp 
onun yerine virgül koyuyoruz ve ikinci satırın sonun
daki «Başkanın bulunmadığı hallerde Bilim Kurulu
na» ibaresinden sonra da virgül koyuyoruz. Bir de, 
maddenin sonundaki «Bilim Kurulunun tabiî üyesi
dir, ancak...» ibaresini, «Bilim Kurulunun tabiî üye
sidir. Ancak...» olarak değiştiriyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
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NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok, 
Düzeltme yapmak isteyen sayın üye var mı?.. Sa

yın Yolga. 
Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Bundan önceki 

maddede de o şekilde karar alındı; fakat itirazım var
dır. Nokta yerine, hiç olmazsa mevcut virgülü muha
faza edelim. Çünkü; nokta, aslında birbirine bağlı 
olan iki cümle parçasını ayırmış oluyor; ya noktalı 
virgül koyalım, (Ki daha önceki maddede kabul edil
medi) yahut da mevcut virgülü muhafaza edelim. 
Aksi halde,,bu üçüncü yanlış oluyor. 

BAŞKAN — Soralım efendim, demin de bu görü
şünüze katılmadılar; ama... 

MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; dör
düncü defa aynı şey devam etti, gitti, Bundan sonra 
değişiklik yapmamız mümkün değil efendim. 

BAŞKAN — Evet; artık değiştirmek mümkün de
ğil diyorsunuz. 

63 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeynler... 63 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler; müsaade ederseniz Sayın Divan 
Üyemiz oturmak suretiyle maddeleri okusunlar... 

64 üncü maddeyi okutuyorum. 
Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun görevleri 
MADDE 64. — Türk Tarih Kurumu Bilim Ku

rulunun görevleri şunlardır : 
a) Türk Tarih Kurumunun amaçlarının gerçek

leştirilmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde yerine 
getirilmesi için ilke kararları almak, 

b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Türk Ta
rih Kurumu Başkanı veya Yürütme Kurulunun su
nacağı hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar 
vermek, 

c) Türk Tarih Kurumunun, kısa, orta ve uzun 
vadeli çalışma plan ve programlarını incelemek, gö
rüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sun
mak, 

d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek, 
e) Bilim ve Uygulama Kolları ile Komisyonların 

kuruluş ve çalışma esaslarını karara bağlamak, 
f) Kurum Basımevinin çalışma, idare ve hesap

larının görüşülüp incelenmesinde görüş bildirmek, 
g) Türk Tarih Kurumunun hizmet ve faaliyetle

rinin gerektirdiği hususlar ile baskı ve yayın gibi ko-
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nularda karar almak veya bu konularda alt çalışma 
grupları oluşturmak, 

h) Türk Tarih Kurumunun yıllık bütçe ihtiyaç
larını belirlemek, bu husustaki görüşleriyle birlikte 
Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 

1) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine ge
tirmek, 

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

Sayın Komisyon bir açıklamanız var mı efen
dim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BALKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ERDOĞAN TURHAN — Yok efendim. 
BAŞKAN — Soru sormak isteyen sayın üye var 

mı?.. Yok. 
Maddeyle ilgili Sayın Yolga'nın bir önergesi var, 

okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

479 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 64 üncü madde 
(e) bendinin, 46 ncı madde (e) bendiyle aynı şekilde 
yazılmasını Yüce Meclisin takdirine saygı ile arz ede
rim. 

Namık Kemal YOLGA 

ıBAŞKATsf — Sayın Yolga, bir açıklamanız ola
cak mı efendim? .i. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım 
gayet açık; iki metin okunursa, 46 ncı maddedeki 
metnin daha etraflı olduğu görülecektir. Hem o ba
kımdan, hem de eşitlik, muvazilik bakımından aynı 
şekilde yazılmasını temenni Gidiyorum. 

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

söz isteyen sayın üye var mı?... Yok. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 

lütfedin efendim. 

(MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim katılmak 
mümkün; çünkü arada pek fark yok. Sadece ifade 
ıbakımından fark var; bu da aynı manayı veriyor. 
Yani, illa o cümlenin olacağı; noktası, virgülü aynen 
olacak diye düşünmek mümkün değil; ama okuyo
rum efendim; mukayeseye girmek mümkün: 

«Bilim ve Uygulama Kolları hakkında gerekli 
kararları vermek, bunların çalışma düzenleri ile il
gili görüş ibildirmek, gerekli seçimleri yapmak.» Bu-
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rada da, «Bilim ve Uygulama Kolları hakkında ge
rekli kararları vermek; bunların çalışma düzenleriyle 
ilgili görüş bildirmek; gerekli seçimleri yapmak.» 
Hiçbir fark görmüyoruz efendim... 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 
«Seçim» yok bir defa. • . > 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — ikisi de var efendim: 
«Seçimleri yapmak», «Seçimleri yapmak»; ikisi de 
var. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Bendeki metin
de yok. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun efendim; 
zannederim (e) bendini okuyoruz: «Bilim ve Uygu
lama Kolları ile komisyonların kuruluş ve çalışma 
esaslarını karara bağlamak» var, başka bir şey yok 
bur a do?.:. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır, ben şunu arz 
etmek istiyorum efendim. 

28 inci maddede olanı, (e) bölümünü nasıl yap-
mışsak, diğer 46 ncı maddede de (e) aynıdır efen
dim. Simdi getirmiş olduğumuz düzenlemede de yi
ne aynı cümlenin; «Bilim ve Uygulama Kolları ile 
komisyonlarının kuruluş ye çalışma esaslarını kara
ra bağlamak ve seçimlerini yapmak» diyoruz. 

BAŞKAN — Yani, katılmıyorsunuz... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz. Aynı şe
kildi efendim; «... seçimlerini yapmak.» Yani, efen
dim okuyorum: Burada cümle düşmüş; yani eklen
memiş, o satır düşmüş efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yani şöyle mi oluyor?... 
«Bilim ve uygulama kolları hakkında gerekli karar
ları vermek, bunların çalışma düzenleriyle ilgili gö
rüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak.» Aynını 
kabul ediyorsunuz?... Önerge de zaten öyle diyor.: 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU- BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet kabul ediyor mu
sunuz efendim bu (biçimde düzenlemeyi?... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ERDOĞAN TURHAN — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Yolga'nın 
önergesine Komisyon ve Hükümet, katıldığını beyan 
ettiğinden kesin olarak oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kesin olaraik ka- * 
bul edilmiştir efendim, (e) fıkrası, biraz evvel oku- . 
duğum biçimde düzenlenmiştir ve maddeyi bu dü-

./ 
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zeltilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 64 üncü madde kabul edil
miştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum: 
Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun çalışma 

esasları 
MADDE 65. — Türk Tarih Kurumu Bilim Ku

rulu; 15 Nisan ve 29 Ekim günlerinde olmak üzere 
yılda iki defa toplanır; ayrıca Kurum Başkanının 
çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar. 

Toplantı gündemi Türk Tarih Kurumu Başkanı 
tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az bir ay 
önce üyelere gönderilir. 

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

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

Soru sormak veya düzeltme yapmak isteminde 
'bulunan sayın üyemiz de olmadığına göre maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler.;. Madde kabul edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum: 
Türik Tarih Kurumu Yürütme Kurulu 

MADDE 66. — Türik Tarih Kurumu Yürütme 
Kurulu, Türk Tarih Kurumu Başkanının başkanlığın
da, Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi 
aslî üyeleri arasından seçtiği altı üyeden oluşur. 
Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl olup müşterek 
kararla atanırlar. Başkanın (bulunmadığı hallerde, 
Yürütme Kuruluna Türk Tarih Kurumu Başkan 
Yardımcısı başkanlık eder. 

Türk Tarih Kurumu Sekreteri veya gerektiğin
de toplantıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolları 
ve Komisyonların Başkanları oylamaya katılamaz
lar. 

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

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

Soru sormak isteyen, düzeltme yapmak isteyen 
sayın üyemiz olmadığına göre maddeyi oylarınıza 
sunuyorum efendim... Kaibul edenler... Kabul etme
yenler... 66 ncı madde Ikabul edilmiştir^ 

67 nci maddeyi okutuyorum. 

Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun görev
leri 

MADDE 67. — Türk Tarih Kurumu Yürütme 
Kurulunun görevleri şunlardır : 

a) 'Bu Kanunun esasları ve Türk Tarih Kuru
mu Bilim Kurulunun kararları uyarınca Kurumun, 
bilimsel idarî ve malî işlerini yürütmek, bu görevin 
gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak, 

b)' Türk Tarihr Kurumunun bilimsel çalışmala
rının düzenlenmesine; Bilim ve Uygulama Kolları 
ile komisyonların kurulmasına, belirli konularda yurt 
içi veya yurt dışı araştırma ve incelemeler için uzman 
ekiplerinin oluşturulmasına ve bunların çalışma esas
larına ilişkin kararlar almak <ve Bilim Kurulunun 
görüşüne sunmak, ' 

c) Türk Tarih Kurumunun kısa, orta ve uzun 
vadeli çalışma plan ve programlarını incelemek ve 
Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, 

d) Türk Tarih Kurumunun çalışma düzenine 
ilişkin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bilim 
Kurulunun görüşüne sunmak, 

e) Türk Tarih Kurumunun amaçlan doğrultu
sunda, basımevinin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili 
karar almak, 

f) Türk Tarih Kurumunun yıllık bütçe tasarı
sını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sun
mak, 

g) Türk Tarih Kurumunun bütçesinin uygulan
masına ilişkin kararlar almak, 

h) Türk Tarih Kurumu Başkanının önerilerini 
görüşüp karara bağlamak, 

ı) 'Bu Kanunun ve Türk Tarih Kurumu Bilim 
Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?... Buyurunuz Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, dik
kat buyurulursa 67 nci maddenin (b) fıkrasından 
itibaren sekiz bentte «Türk Tarih Kurumu» üst üste 
tekrarlanmaktadır. Acaba Komisyon uygun görür 
mü; (a) (bendinde «Türk Tarih Kurumunun» deyip, 
iki nokta üst üste, ondan sonra alt satırda (b)... «Bi
limsel çalışmaların düzenlenmesine», (c) «Kısa, orta 
ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını» deyip 
devam etse ve böylece hep «Türk Tarih Kurumu
nun» ibaresi çıkarılmak suretiyle (h) bendine ka
dar, «Kurumu Başkanının önerilerini görüşüp kara
ra bağlamak», hatta ı(ı) ibendi dahi bu şekilde düzen
lenebilir. Katılırlar mı acaiba?... Önerge vermedim; 
ama büyük ölçüde bir tutarlılık olacak. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
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durum Türk Dil Kurumunda, araştırmada aynı şe
kilde devam etti geldi ve buraya kadar getirdik. Bu
rada bir değişiklik yaparsalk» ya bunları değiştirmek 
gerekecektir veya bundan sonra buna göre değişik
lik icap edecektir. Katılamıyoruz efendim.; Aynı şeyi 
arz edeyim efendim başka maddelerde; 49 uncu 
maddede de aynı şekilde vardır ve devam etti. Ge
tirilen Teklif düzenlemesi böyledir efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim teşekkür ederim. 
# Sayın üyeler, madde ile ilgili soru sormak isteyen 

sayın üyemiz var mı efendim?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?... Sayın 

Yolga, buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Birinci satırda 

«Kurumundan» sonra virgül gereksiz. Bir de (c) ben
dinde «programlarını incelemek» var satırın sonla
rına doğru, buna 49 uncu maddede «hazırlamak» 
denmişti ve makûl olan da odur sanıyorum. Bir de 
en sonunda nokta olacak efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Yolga. 
Sayın Komisyon. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Daha önce eklemiştik 
efendim bu ıbölüme, eklemek mümkün, ekleyelim. 

BAŞKAN — Hangi kelimeyi ekleyeceğiz efen
dim?.,, 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Yolga ifade bu
yursunlar efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — (c) bendinde. 
«İncelemek» yerine «programlarını hazırlamak» 
49 uncu maddede de aynı şekilde yazılmıştı. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Şimdi efendim, kendi
leri inceleyecekler. Bu, doğrudan doğruya bilim ku
rulundan gelecek. Bu tabir diğerinden biraz farklı 
efendim; yani bu oradan gelen programları, bilim
sel kuruldan, diğerinden gelenleri alacaklar ve va
deli olarak; belki de Devlet Planlama Teşkilatı ile 
çalışma yapacaklar bunlar, onları kendileri hazırla
mayacaklar ki. 

BAŞKAN — Yani, «Türk Dil Kurumundakiler 
kendileri (hazırlayacak» diyorsunuz. Tarih Kurumun-
dalkiler?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Bu başka yerden ge
lecek. Üniversitenin arkeoloji bölümünden gelecek 
mesela. Bunun farkı var, bir hata yapmayalım bu
rada efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, «Burada bir başkası 
hazırlayacak, bunlar inceleyip sunacaklar.» denili
yor. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sanırım haklıdır
lar Sayın Başkanım, yalnız meselenin nasıl yürüye
ceğine bağlı. Programı bu kurum hazırlayıp daha 
yukarı kademeye sunacaklar ise «hazırlamak», da
ha alt kademeden gelip, iburada incelenecek ise, ayrı 
mesele. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — «Hazırlatmak ve in
celemek» olur efendim. Yani, eğer «hazırlamak» 
kelimesini ilâve etmek istiyorlarsa, manayı geniş 
alıp, «Türk Tarih Kurumunun ıkısa, orta ve uzun 
vadeli çalışma plan ve programlarını hazırlatmak, 
incelemek ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak», 
şeklinde olabilir efendim. 

BAŞKAN — Bunu iböyle düzeltiyorsunuz. 
Sayın Hükümet, buna katılıyor musunuz efen

dim?.., 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ERDOĞAN TURHAN — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — 67 nci maddeyi bu düzeltilmiş bi

çimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 67 nci madde kabul edilmiştir. 

68 inci maddeyi okutuyorum: 
Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun çalış

ma esasları; 
MADDE 68. — Türk Tarih Kurumu Yürütme 

Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Türk Tarih 
Kurumu Başkanının veya Yürütme Kurulunda bulu
nan en az dört üyenin yazılı talebi üzerine olağan
üstü toplantılarda yapabilir. 

Toplantı gündemi Türk Tarih Kurumu Başkanın
ca hazırlanır ve Yürütme Kurulu kararları, Yüksek 
Kurum Başkanlığına sunulur. 

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

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

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Toplantılar yapa
bilir» diyor, «da» ekini kaldırıyoruz oradan. Çünkü 
diğerinde de yoktur. Birinci fıkranın sonunda efen
dim. Sonra bu «ve» yerine virgül koyuyoruz. Bu ka
dar efendim. 

BAŞKAN — «ve» yi kaldırdık, virgülü de koy
duk. 
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Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye
miz var mı efendim?... Yok. 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?... Sa
yın Yolga,-buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Virgüle itirazı
mı tekrar ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon da kabul etmediğini iti-
razen tekrar beyan edecekler ve biz de maddeyi ta
biî bu kabul edilmemiş, yani sizin isteğiniz «kabul 
edilmemiş halinde; «da» yi kaldırmak suretiyle ve 
virgül konmak suretiyle oylarınıza sunuyoruz efen
dim.; KaJbul edenler... Kabul etmeyenler... 68 inci 
madde kabul edilmiştir. 

69 uncu maddeyi okutuyorum: 
Türk Tarih Kurumu (Sekreteri 

MADDE 69. — Türk Tarih Kurumu Sekreteri; 
Yükseköğrenim görmüş idarî tecrübeye ve Devlet 
memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip aday
lar arasından, Türk Tarih Kurumu Başkanının öne
risi üzerine ve genel hükümlere göre atanır. 

Türk Tarih Kurumu Sekreteri, Kurumun idarî 
ve malî işlerinin yürütücüsü ve 'koordinatörüdür. 
Türk Tarih Kurumunun idarî hizmet ve faaliyetleri 
ile bu Kanunda gösterilen diğer görevleri yerine ge 
tirir. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet madde üze
rinde bir düzeltmeniz veya bir açıklamanız var mı 
efendim?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARJCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu
rada «sekreteri» keferesinden sonra virgül koyuyo
ruz. Son satırda «faaliyetleri» kelimesinden sonra 
«faaliyetleri yürütür ve bu Kanunda gösterilen gö
revleri yerine getirir» diyoruz. 

BAŞKAN — O «koordinatörü» kelimesini ne 
yapıyoruz efendim; kalsın mı?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARJCIOĞLU — Yine eskisi gibi de
vam edjyor efendim; üçünde de devam etti efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen üyemiz 

var mı efe,ndim?... Yok. 
Düzeltmeyle ilgili?... Sayın Yolga, buyurun. 
NAMIK KEMAL YOLGA — İlk satırda «gör-

müş»den sonra daha önce de bir virgül konmuştu; 
daha isabetlidir. 

BAŞKAN — Evet. «Yükseköğrenim»i de zan
nederim küçük yazıyoruz, «görmüş»den sonra da 
bir virgül koyuyoruz. 

69 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde ıkabul edilmiştir. 

70 inci maddeyi okutuyorum: 
Türk Tarih Kurumu IBilim ve Uygulama Kolları 
MADDE 70. — Türk Tarih Kurumunun Bilim 

ve uygulama kollan şunlardır: 
a) Eskiçağ Bilim ve Uygulama Kolu, 
b) Ortaçağ Bilim ve Uygulama Kolu, 
c) Yeniçağ IBilim ve Uygulama Kolu, 
d) Yakınçağ Bilim ve Uygulama Kolu, 

Türk Tarih Kurumunun bilimsel çalışmalarını ve 
uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini yerine 
getirmek için kurulması öngörülen diğer kollar; Türk 
Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun önerisi üzerine 
Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Başka
nının onayı ile geçici veya daimî olarak kurulurlar. 
Gerektiğinde, <bü kollar üniversitelerde de oluşturula
bilir. 

Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenle
ri Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu kararında ay
rıca gösterilir. 

Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları 
Başkanları, Kurumun aslî üyeleri arasından Bilim 
Kurulunca seçilir ve aynı Kurulca görevlerine son 
verilebilir. 

Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler, çalış
ma ve faaliyetlerinden ve görevlerinin yerine getiril
mesinden Başkanlar sorumludur. Kolların faaliyet
leri her üç ayda bir Türk Tarih Kurumu Başkanlı
ğına sunulur. 

BAŞKAN — 70 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama
nız?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Buyu

run Sayın Yolga. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
son satırda daha önce de kabul edildi, «faaliyetleri
ne ait raporlar» atlanmış. Bunun ilavesini temenni 
ediyorum. 

BAŞKAN — «Veya faaliyet raporları» demişler
di Sayın Erginay. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Evet, «faaliyetle
rine ait raporlar» veyahut «faaliyet raporları.» 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Faaliyet raporları» 
dedik ve paragraf yaptık. 

BAŞKAN — «Faaliyet raporları» demiştik efen
dim. «Kolların faaliyet raporları her üç ayda bir 
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına sunulur.» olarak 
düzeltmiştik. Başka bir şey var mı efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Paragraf. 

NAMIK KEMAL YOLGA — «Kolların» dan 
sonra bir noktalı virgül vardır, virgül oldu herhalde. 

BAŞKAN — Efendim, «Bu kolların» derken, di
ğerlerinde «Bu kolların faaliyet raporları» var, bu
rada «Kolların faaliyet raporları» oluyor ve satır-
başı oluyor, değil mi efendim bu?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, satırba-
şı, paragraf. 

BAŞKAN — • Evet, satırbaşı oluyor. 
Sayın Meriç, buyurun efendim; düzeltme mi?.. 
RECEP MERİÇ — Evet efendim. 
Son fıkrada, «Bu kolların ilişkilerini Başkanları 

düzenler,» deniyor. Neyle ilişkileri belli değil. Bunu 
şu şekilde düzeltmek uygun olmaz mı, derim : «Kol 
Başkanları, kolların çalışma ve faaliyetlerinden ve 
görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur» den
mesi daha uygun olmaz mı?.. 

BAŞKAN — Efendim, bu tabiî düzeltme yerine 
bir önerge oluyor. Mamafih yine de soralım; çünkü 
daha evvel üç madde böyle geçti ve bu biçimde geçti. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; «ilişki» keli
mesinin içerisinde bunlar vardır, yapılacak hizmetler
le ilgili olan ilişkilerdir ve üçünde de böyle geçti. 
sonuna geldik artık. Tabiî değiştirmek mümkün de-

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 70 inci maddeyi son satırdaki cüm

leyi bir fıkra olarak yapmak ve «faaliyet raporları» 
biçiminde düzeltmek haliyle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

71 inci maddeyi okutuyorum. 
Türk Tarih Kurumu Komisyonları 

MADDE 71. — Türk Tarih Kurumunun yayın, 
kitaplık, arşiv ve dokümantasyon merkezi işlerini ve 
Basımevinin faaliyetlerini düzenlemek ve gözetmek 
üzere, Yürütme Kurulunun önerisi, Bilim Kuru 

lunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile 
aşağıda gösterilen komisyonlar kurulur : 

a) Yayın Komisyonu, 
b) Kitaplık Komisyonu, * 
c) Arşiv ve Dokümantasyon Komisyonu, 
d) Basımevi Komisyonu. 

Her komisyon, Bilim Kurulunca kendi aslî üyele
ri arasından seçilmiş bir başkan ve iki üye ile yeteri 
kadar kadrolu elemanlardan oluşur. Komisyon Baş
kan ve üyelerinin çalışma süreleri üç yıldır. Aslî üye
likleri devam ettiği sürece yeniden seçilebilirler. 

Komisyonların ilişkilerini Başkanları düzenler, 
faaliyetlerinden, çalışma, ve hizmetlerinden Başkanları 
sorumludur. 

Komisyonların faaliyetlerine ait raporlar her üç 
ayda bir, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına sunulur. 

BAŞKAN — 71 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği var mı 
efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan... Sayın Yolga. Başka 

sayın üyemiz?. Yok. 
Buyurun Sayın Yolga. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Soru soracaktım; 
fakat belki geçti. 

Bu alttan ikinci fıkrada Komisyonların ilişkile
rini» deniyor. İlişkiden burada ne kastediyorlar?.. 
Hakikaten tam anlayamadım. Yani komisyonların 
birbirleri arasındaki ilişkileri mi, başka kurum ve te
şekküllerle ilişkileri mi, bakanlarla ilişkileri mi?.. 

BAŞKAN — Yine de efendim, bir düzeltme olup 
olmayacağı hususunda soralım. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; birinci 
fıkrada bunlar yazılıdır. «Türk Tarih Kurumunun 
yayın, kitaplık, arşiv ve dokümantasyon merkezi iş
leri» diye var olduktan sonra, bunların arasında da 
komisyonlar olduğuna göre, bu komisyonların ara
sındaki ilişkilerdir efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — O zaman «komis
yonların arasındaki ilişkiler» diye yazmak lazım. 

BAŞKAN — «Komisyonlar arasındaki ilişkileri» 
derler, bir «arasında» koyalım mı derler?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYpNU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Olabilir. Yalnız dör-
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dünde de bunların, başka şekilde «ilişki» kelimesi 
geçti efendim; biraz önce de geçti yukarıda. 

BAŞKAN — O kolların ilişkileriydi. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Ama efendim şu da 
var; «Bu kolların ilişkileri» «Ortaçağ» da da geçti 
efendim, yukarıda. O zaman böyle bir itiraz olmadı
ğına göre, gitmiyor yani. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
71 inci. maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

72 nci maddeyi okutuyorum. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Atatürk Kültür Merkezi 

Atatürk Kültür Merkezinin kuruluşu 
MADDE 72. — Ankara'da Atatürk Kültür, Dil 

ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı, tüzelkişiliğe sa
hip, bilimsel hizmet ve faaliyette bulunmak üzere, 
«Atatürk Kültür Merkezi' kurulmuştur. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz de ol

madığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

73 üncü maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Kültür Merkezinin amacı 

MADDE 73. — Atatürk Kültür Merkezinin ama
cı; Millî varlığımızın ve Millî gücümüzün devamın
da ve gelişmesinde, «Millî kültürümüzü çağdaş me
deniyet seviyesinin üstüne çıkarma» ülkümüzde te
mel unsur olan Türk Kültürünü; Atatürk'çü düşün
ce, Atatürk tike ve İnkılapları doğrultusunda, bilim
sel yoldan incelemek, araştırmak ve bir bütünlük içe
risinde yaymak ve yayınlamaktır. 

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

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

MİLLÎ EĞÎTlM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, iki noktalı 
virgülü, virgül yaptık. Aynen devamını arz ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var 

mı?.. Sayın Yolga, buyurun efendim. 
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NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
ilk satırdaki «millî» kelimesi var, o küçük yazılmalı; 
fakat 2 nci satırdaki «millî» kelimesi büyük olmalı; 
çünkü Ulu Önderin sözlerinden alınmış olduğu an
laşılıyor; tırnak içine alındığına göre. 

Bir de üçüncü satırda «Atatürk'çü düşünce ve» de
mek gerekir diye düşünüyorum. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
«Millî varlığımız ve Millî gücümüz» de (M) 1er 

ufak olsun denilir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «Atatürk Kül
tür Merkezi» tam büyük harfli, «Millî varlığımız» la 
«Millî gücümüz» ün başları küçük harf olacak ikisi 
de. Evet, tırnak içindeki «Millî» kelimesinin başı bü
yük tabiî. Bu kadar efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. «Atatürk'çü düşün
ce ve Atatürk îlke ve İnkılapları»... 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu Anayasa
daki ifade gibidir yani; «Atatürk'çü düşünce, Ata
türk İlke ve İnkılapları...» Olduğu gibi aynen alındı 
efendim. 

BAŞKAN — Anayasadaki gibi; oldu efendim. 

Sayın üyeler; (M)'leri ufaltmak suretiyle, 73 üncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Kültür Merkezinin görevleri 
MADDE 74. — Bu Kanunun ilkeleri doğrultusun^ 

da, Atatürk Kültür Merkezinin görevleri şunlardır: 
a) Türk edebiyatının, Türk sanatının, Türk folk

lorunun, Türk töre ve geleneklerinin tarihini ve geliş
melerini incelemek, araştırmak, yaymak ve yayınla
mak, 

b) Türk kültürünü bir bütünlük içerisinde ve 
amaçlarda belirlenen esaslar çerçevesinde tanıtmak, 

c) Yurt içinde ve yurt dışında Türk kültürü üze
rinde araştırma ve incelemelerde bulunan, Türk kül
türünün yayılmasına hizmet eden, gelişmesi yolunda 
çalışma ve faaliyetler gösteren, enstitü, kurum, kuru
luş, araştırma merkezleri, gerçek ve tüzelkişilerle iş
birliğinde bulunmak, 

d) Türk kültürü üzerinde yapılan araştırma, in
celeme, yayın ve çalışmaları yönlendirmek, hizmet ve 
faaliyetleri özendirmek, 

<e) Türk kültürünün çeşitli alanlarında hizmet ve
ren kamu kurum ve kuruluşlarının, özel kurumların. 
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çalışmalarına katılmak, onlarla işbirliğinde bulunmak, 
gerekli görülen talepleri karşılamak, 

f) Süreli süresiz yayınlar yapmak, kongreler, kon
feranslar, toplantılar, gösteriler, geziler, sergiler düzen
lemek ve benzeri faaliyet ve hizmetlerde bulunmak, 

g) Yurt içinde ve yurt dışında Türk kültürünün, 
töre ve geleneklerinin tanıtılması için gerekli her tür
lü hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek, tanıtma ku
rum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, iş
birliğini gerçekleştirmek, 

h) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu 
Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

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

Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı efen
dim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yok Sayın Başkanım; 
sadece bu «Yüksek Kurumun» kelimelerini çıkartı
yoruz ve «Yüksek Kurulun ve bu Kanunun verdiği...» 
şeklinde düzeltiyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, bir açıklamanız var mı?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ERDOĞAN TURHAN — Yok efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz var mı efendim?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Sa

yın Meriç, buyurun. 
RECEP MERİÇ — Sayın Başkan, maddenin (d) 

fıkrasında Yönlendirmek» kelimesinden sonra bir 
«Bu» kelimesini ilave etmek mümkün olmaz mı?.. 
Yani fıkra şu şekilde olabilir mi : «Türk kültürü üze
rinde yapılan araştırma, inceleme, yayın ve çalışma
ları yönlendirmek, bu hizmet ve faaliyetleri özen
dirmek.» 

BAŞKAN — Soralım efendim. 

Sayın Komisyon, «Bu» ilavesi olabilir mi der
ler?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ERDOĞAN TURHAN — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim; «Bu» yu ilave edi

yoruz. 
Başka düzeltme?.. Sayın Yolga, buyurun. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 
(b) bendinde «Amaçlarda» deniliyor. Yani «Amaç
lar» derken, amaçlar maddesini kastetmiyor; biraz 
kanunî olmuyor intibaındayım; «73 üncü maddede» 
dersek, sanırım daha doğru olur yahut «Amaçları 
73 üncü maddede...» diyelim. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu amaçlar 
sadece bu Atatürk Kültür Merkezinin kuruluşuyla 
ilgili olan, bildiren amaç değildir efendim veya 73 ün
cü maddede açıklanan amaçlar değildir. Bir de ay
rıca, tüm Kurumla ilgili amaçlardır; ama bu konu
da eğer bir sınırlama gerektiriyorsa ve arkadaşımı
zın teklifi öyleyse, bu defa 73 üncü maddeden bah
setmekte fayda vardır. Ama bu sınırlar kısıtlar. 

BAŞKAN — Yani katılmıyorsunuz?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Şifahî bir beyandır zaten. 
SADİ ERDEM — Sayın Başkan, müsaade eder 

misiniz?.. 
BAŞKAN — Sayın Erdem, buyurun efendim. 
SADİ ERDEM — Efendim, . «Amaç» deyince, 

madde l'de de bir amaç var daha geniş kapsamlı. 
Buna lüzum yok efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Tabiî efendim tabiî, il
ke meselesi var bunun içerisinde. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — O zaman «Bu Ka

nunun amaçlarla ilgili maddelerinde belirtilen» de
nirse, daha uygun olur Sayın Başkan. O zaman kısıt
lama da olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, katılmadıklarını beyan et
tiklerine göre bir şey diyemiyorum. 

Buyurun Sayın Erginay, düzeltme. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, bu (h) 
bendinin sonundaki virgül nokta olacak ve «... Bu 
Kanunun ve Yüksek Kurumun verdiği diğer görev
leri yerine getirmek.» şeklinde düzenlemek daha uy
gun olacak. 

BAŞKAN — Efendim, bunu değiştirmemiz ar
tık mümkün olmayacak; bütün diğer maddelerde hep 
böyle geçti Sayın Erginay. Şimdi yalnız bunda bir is
tisna... Tabiî zabıtlara geçti; «Bu Kanunun verdiği 
görevleri yerine getirmek...» 

AKİF ERGİNAY — Bu şekilde var efendim. 
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BAŞKAN — Şimdi soralım yine de Komisyona, 
katılıyorlar mı?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bütün 
bölümlerde böyle geçti. İlk önerge şöyleydi ve bu 
konuda esas önerge kendilerinindi; «Yüksek Kuru
mun kelimelerinin çıkarılması» deniyordu, biz de çı
kardık. Çıkarınca, o teklif o zaman yapmış olsalar
dı başta arkadaşlarımız, «Bu Kanunun» ibaresini ba
şa koyar ve böyle bir düzenleme yapardık. Ama şu 
anda artık... 

AKİF ERGİNAY — «Yüksek Kurumun» iba
resinin çıkarılmasını ben istemedim, belki başka bir 
arkadaş söyledi. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Efendim, Divan Üyemiz de der ki, (f) fıkrasında 

«Süreli süresiz yayınlar yapmak» tan sonra hep «1er, 
ler, 1er» gidiyor; «Kongre, konferans, toplantı, gös
teri, gezi ve sergiler düzenlemek» şeklinde bunları 
tekil hale getirirsek daha iyi olmaz mı?.. «Ler» leri 
çıkartalım, sona bağlayalım diyorlar. «Kongre, kon
ferans, ^toplantı, gösteri, gezi ve sergiler düzenlemek.» 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz; «Ler» leri çıkarttık. 
Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ERDOĞAN TURHAN — Biz de katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 

burada «Süreli veya süresiz» desek daha uygun ol
maz mı?.. 

BAŞKAN — Evet, yine (f) bendinde «Süreli sü
resiz» kelimelerinin arasına ya virgül koymak lazım 
yahutta «Veya», «ve» kelimelerini ilave etmek lazım. 

Sayın Komisyon, hangisini uygun görüyorsunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim hem onu, hem 
ikisini aynı anda yapabilmesi için «Süreli ve süresiz» 
diyelim. 

BAŞKAN — Oldu efendim; oraya da «Ve» ko
yuyoruz, çoğulları tekil hale getiriyoruz ve «Kongre, 
konferans, toplantı, gösteri, gezi ve sergiler...» biçi
minde düzelttikten sonra 74 üncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

75 inci maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Kültür Merkezinin üyeleri 

MADDE 75. — Atatürk Kültür Merkezinin üye
leri, Merkezin organlarını oluşturan, hizmet ve faali
yetlerinde görev alan kişilerdir. 

Atatürk Kültür Merkezinin üç türlü üyesi var
dır : 

a) Aslî üye, 
b) Şeref üyesi, 
c) Haberleşme üyesi. 
'BAŞKAN — Maddeyle ilgili söz isteyen sayın 

üyemiz?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. Sa

dece o virgül ve noktalan koyuyoruz değil mi efen
dim hepsinde?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. 
Yok. 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
76 ncı maddeyi, Komisyonun şimdi gösterdiği 

metin biçiminde okutuyorum efendim. 
«Aslî üye 

MADDE 76. — Atatürk Kültür Merkezinin ku
ruluş döneminde yirmi aslî üyesi vardır. 

Aslî üyeler; bu Kanunda belirlenen amaç ve ilke
leri benimsediğini, bilimsel eserleri, görüşleri, tutum 
ve davranışları ile kanıtlamış Yüksek Kurulca seçi
len kişilerden oluşur. İhtiyaç ve gelişmelerin gerek
tirdiği durumlarda Atatürk Kültür Merkezi Bilim 
Kurulunun teklifi ve Yüksek Kurulunun kararıyla as
lî üye sayısı kırka kadar yükseltilebilir. 

Yeni aslî üyeler, kurucu aslî üyelerin teklifi ve 
Yüksek Kurulun onayıyla seçilir. 

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?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Yalnız burada aslî üyelik süresi rakamla «6» ya

zılmış; biz onu yazıyla yapıyoruz ve «Altı yıldır» ola
rak düzeltiyoruz. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Yok. 
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Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 76 ncı madde kabul edil
miştir. 

77 nci maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Kültür Merkezinin şeref üyeleri 
MADDE 77. — Atatürk Kültür Merkezinin şe

ref üyeleri : 
a) Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 

b) Atatürk Kültür Merkezinin amaçları doğrul
tusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eser
leri, eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hizmet
leriyle kanıtlamış veya bu amaçlara yönelik yapılan 
çalışmalara maddî veya manevî destek sağlamış, Türk 
veya yabancı uyruklu kişiler arasından Atatürk Kül
tür Merkezi Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulu
nun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üye
liğine seçilen kişilerdir. 

Şeref üyeleri, Atatürk Kültür Merkezi Bilim Ku
rulunun tabiî üyeleridirler, ancak oylamaya katıla
mazlar. 

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

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «Maddî ve 
manevî» kelimelerinin başına, yine eskiden olduğu 
gibi, «önemli» kelimesini koyuyoruz ve aynı şekilde 
«Destek sağlamış» kelimelerinden sonra «Türk» ke
limesini paragraf olarak alıyoruz, «Şeref üyeliği» ke
limelerini çıkarıyoruz ve «Şeref üyeleri» nin başına da 
«Hayatta olan» kelimelerini ekleyip, «Ş» harfini 
küçük başlatıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, maddenin başına 
«Önemli» koyduk, ondan sonraki cümlede «Türk» 
ten itibaren satırbaşı yaptık ve «Şeref üyeliğine» de
ğil de, «Bilim Kurulunun kararı ile seçilen kişiler
dir» yaptık ve son fıkrada da «Hayatta olan» ibare
sini ekledik değil mi efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bunun dışında soru sormak isteyen 
üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi bu düzeltilmiş haliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

78 inci maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Kültür Merkezi haberleşme üyeleri 

MADDE 78. — Atatürk Kültür Merkezi haber
leşme üyeleri şunlardır : 

a) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkila
tına bağlı olanlar dahil Yükseköğretim Kurumların
da anabilim dalı Türk Kültürü veya Türk sanatı olan 
eğitim ve öğretim alanında görevli öğretim eleman
ları, 

b) Ortaöğretimde görevli sanat tarihi ve sosyal 
bilgiler, resim ve müzik öğretmenleri, 

c) Türk Kültürü konularında çalışmaları, eser ve 
yayınları ile katkıda bulunan Türk veya yabancı uy
ruklu gerçek veya tüzelkişiler arasından Atatürk Kül
tür Merkezi Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulu
nun önerisi ve Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kuru
lunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişi
ler. 

Haberleşme üyeleri Atatürk Kültür Merkezinin 
yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerine yardımcı 
olurlar ve gerekli görülen haberleşme hizmetini yeri
ne getirirler. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet: bir diyece
ğiniz var mı?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, aynı düzelt
meleri burada da yapıyoruz; (c) bendinde «Atatürk» 
kelimesini paragraf yapıyoruz ve «haberleşme üyesi 
olarak» ibaresini çıkarıyoruz, bir de son satırda «ge
rekli görülen» ibaresini çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili soru sormak is
teyen sayın üyemiz?.. Sayın Akkılıç ve Sayın Erginay. 

Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Ufak birydüzeltme Sa

yın Başkanım; (a) bendinin ikinci satırındaki «bilim 
dalı» ibaresinden sonra bir virgüle ihtiyaç var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, şu bakım
dan virgül koymuyoruz; «anabilim dalı Türk Kül
türü veya Türk sanatı olan eğitim ve öğretim alanın
da görevli öğretim elemanları» şeklinde onun sıfatı 
beraberdir efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — O zaman, şimdi bir so
ru sormak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan; zaten 

virgül konduğu takdirde soruya gerek yok; ama vir-
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gül konmadığı takdirde, «Başka bilim dallarından da 
yararlanılabilir» diye bir ibare konması lazım oraya. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır, olamaz orada. 
Bu Atatürk Kültür Merkezidir ve kültürle ilgilidir. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, «Diğer bilim dalları 
da yok mu?» derler, onun cevabını alalım efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Diğer bilim dalları yok. 
Anabilim dalı efendim; çünkü bu ihtisas dalı. «... ana-
bilim dalı Türk Kültürü veya Türk sanatı olan eğitim 
ve öğretim...» şeklinde olacak efendim. Emniyet Teş
kilatında, Yükseköğretim kurumlarında ve Silahlı 
Kuvvetlerde; birincisi bu. Yani, kültürü var diye, 
şimdi burada falan bir tuğgeneral veya falan bir al
bay veya falan bir kişi olmayacak; onlar Öbür kate
goriye girecek. 

(b) bendinde, ihtisas alanlarına göre, «Ortaöğre
timde görevli sanat tarihi ve sosyal bilgiler, resim ve 
müzik öğretmenleri» giriyor. 

Diğerleri ancak (c) bendindeki «Türk Kültürü ko
nularında çalışmaları, eser ve yayınları ile katkıda 
bulunan» ibaresine girer. Yoksa, diğerleri anabilim 
dallarıdır. Sizin buyurduğunuz hususlar buradadır 
yani. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erginay; buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım; (c) ben

dinde «Türk Kültürü konularında çalışmaları, eser 
ve yayınları ile katkıda bulunan» deniyor. Nereye 
katkıda bulunan?.. Bu açık değil. Onun için, «... eser 
ve yayınları ile Türk Kültürüne katkıda bulunan» de
mekte fayda var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Türk Kültürüne» iba
resini eklemekte fayda var. Gerçi manayı veriyor; 
ama noksanlıktır bu. O takdirde, «Türk Kültürü ko
nularında çalışmaları, eser ve yayınları ile Türk Kül
türüne katkıda bulunan» şeklinde oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, zaten Türk kültürü konu
larında çalışması olan kişi, zaten ona katkıda bulun
muş demektir; yani yeniden «Türk kültürüne» ibare
sini ilave etmeye gerek var mı? Yani, tekrir sanatı 
değil de, haşiv gibi geliyor bana. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — O takdirde «Türk kül

türü konularında» ibaresindeki «konularında» keli
mesini kaldırıp, «Türk kültürüne çalışmaları, eser ve 
yayınları ile katkıda bulunan» dersek olur. 

BAŞKAN — Cümle bu şekilde düzelmiştir efen
dim. 

Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 

«Silahlı Kuvvetler» ibaresinin baş harflerini büyük 
yazmak tamamıyla yerinde; fakat «Emniyet Teşkilatı» 
ibaresinin baş harflerinin büyük yazılmasına gerek de 
yok, lüzum da yok. 

Keza, ikinci satırdaki «Yükseköğretim Kurumla
rında» ibaresinin baş harflerinin de küçük yazılması 
daha uygun olur. 

Üçüncü satırdaki «Türk Kültürü» ibaresindeki 
«Kültürü» kelimesinin baş harfinin küçük yazılması 
kâfidir. Nitekim, «Türk sanatı» ibaresindeki «sanatı» 
kelimesinin baş harfini küçük yazıyoruz. 

(b) bendinde «tarihi» kelimesinden sonra vrigül 
koyup, oradaki «ve» sözcüğünü kaldırmak lazım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «Emniyet 
Teşkilatı» ibaresinin baş harflerini küçük yazmayalım, 
deriz, buna katılamayız. Emniyet Teşkilatı, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve Yükseköğretim Kurumu; bunlar üç 
tane teşkilat, bunların birinin baş harflerinin küçük, 
diğerininkini büyük yazmak mümkün olamaz tabiî. 
Evvela bu ifade bakımından hatalıdır. Burada Emniyet 
Teşkilatından maksat, Emniyet ıbir örgüt ve Emniyet 
(Teşkilatı da bu örgütün adı oluyor demektir. Yoksa, 
biz ona Emniyet Genel Müdürlüğü de diyebiliriz; 

'çünkü Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı. Hepsinin 
baş harflerini büyük yazmak zorundayız. «Teşkilat» 
burada Genel Müdürlük yerine geçen kelimedir. Şim
diye kadar da beş defa geçti bunlar. 

db) bendindeki «sanat tarihi» ibaresinden sonraki 
«ve» sözcüğünün kaldırılıp, oraya virgül konmasına 
gelince; efendim, bu sonradan ilave edildiği için tek
lifleri yerindedir. Çünkü, daha önce sadece sanat tarihi 
öğretmenleri vardı. Halbuki, arkadan Hükümetin ikinci 
bir teklifi geldi ve «Resim ve müzik öğretmenleri esas 
bu alanda en büyük yardımı olan, Türk Kültürüne 
yardım edenlerdir, bunlar da eklensin» dendi, onun 
için toöyle oldu. Yani, «sanat tarihi» ibaresinden son
raki «ve» sözcüğünün kaldırılıp, yerine virgül kon
masına katılıyoruz. 

Ayrıca, «Türk kültürü» ibaresindeki «kültürü» ke
limesinin baş harfinin küçük yazılmasına da katılı
yoruz. 
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BAŞKAN — «Türk kültürü» ibarelerindeki «kül- t 
türü» kelimelerinin baş harflerini küçük yazıyoruz. 

Bu düzeltmelerle maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Atatürk Kültür Merkezinin organları 
MADDE 79. — Atatürk Kültür Merkezinin or

ganları şunlardır: 
a) Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, 
b) Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu, 
c) Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu, 
d) Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, 
e) Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama 

Kolları, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — En sonda «Uygu
lama Kollan» ibaresinin sonundaki virgül, nokta ola
cak. 

BAŞKAN — Sonuna nokta koyuyoruz. 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım; kanunların 

tespit ettiği şekiller bunu zannediyorum ki donduru
yor. Olabilir ki, Atatürk Kültür Merkezleri kendi 
bakımlarından yeni birtakım kollar da kurabilirler. 
Binaenaleyh, «Atatürk Kültür Merkezinin organları» 
deyince, onlardan başka herhangi bir organı, herhangi 
bir kolu kurulamaması gerekir. Acaba buna bir sey-
yalit verilemez miydi? «Atatürk Kültür Merkezinin 
başlıca organları şunlardır» desek, belki başka bir 
kolunun daha kurulmasına imkân tanımış oluruz. 
Yukarıda da geçti, kabul ediyorum; fakat onları da 
böyle düzenlemek herhalde doğru olur. 

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

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
zaten burada geniş bir elastikiyet var. Sadece Bilim 
Kurulu ve Yürütme Kurulu dondurulmuştur. Halbuki, 
Merkezî Bilim ve Uygulama Kollarının dilediği şekilde, 
istediği şekilde genişletilmesi daima mümkündür. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 

Sayın üyeler; 79 uncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

80 inci maddeyi okutuyorum; 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı ve Başkan 

Yardımcısı 
MADDE 80. — Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, 

aslî üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip aday
lar arasından, Yüksek Kurulun görüşü alınarak, Başka
nın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanının çalışmalarında 
kendisine yardımcı olmak üzere aslî üyeler arasından 
önerdiği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak müşterek 
kararla atanır. Atatürk Kültür Merkezi Başkanının bu
lunmadığı durumlarda, Başkanın görevlerini yardım
cısı yenine getirir. 

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

Sayın Komisyon, 'bir diyeceğiniz var mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanı ve Başkan Yardımcısının 
nitelikleri ve atanmaları» şeklinde başlığı düzeltiyo
ruz. 

BAŞKAN — O şekilde başlığı düzeltiyoruz, 
«Yüksek Kurul»u ufak harflerle yazıyoruz. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme İhtiyacını hisseden sayın üyemiz var mı? 
NAMIK KEMAL YOLGA — Efendim, madde

nin ikinci satırında sanırım baskı hatası olacak, «Baş
kanın önerisi üzerine» deniliyor; onun «Başbakanın 
önerisi üzerine» olması gerekir. 

Bir de «Yüksek Kurul»un küçük harfle yazılması 
gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, diğer bütün maddelerde 
«Yüksek Kurul»ları büyük yazdık; yani onları bü
yüttük. 

«Başbakanın önerisi» olması gerekir, orada bir 
düşme olmuş herhalde. 

Bu değiştirilmiş biçimi ile maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Ka'bül edenler... Kabul etmeyenler... 80 
inci madde kabul edilmiştir. 

81 inci maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanının görevleri 
MADDE 81. — Atatürk Kültür Merkezi Baş

kanı Merkezin temsil ve icra organı ve ita amiridir. 
Görevleri şunlardır : 
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a) Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu ile 
Yürütme Kurulunun kararlarını uygular, 

b) Atatürk Kültür Merkezini yönetir, Yüksek 
Kurumla ve diğer bağlı kuruluşlarla ilişkilerini dü
zenler. 

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

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «İcra» yerine «yürüt
me organı» dedik efendim ve bir de noktalı virgülü 
virgül yaptık. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen sayın üyemiz 
var mı efendim?.. Yok. 

Düzeltme ihtiyacını hisseden sayın üyemiz var 
mı? 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım 
(a) 'bendinin sonuna nokta konmasının gerektiği ka
naatindeyim; çünkü «şunlardır» dendiği için ikisi 
ayrıdır. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon, görüşünüzü rica 
ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, on 
madde bile olsa dokuzuna virgül koymak, sonunda-
kine nokta koymak zorundayız. 

BAŞKAN — Noktamı, iki nokta üst üste mi?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır, iki nokta üst 
üsteden sonra, (a), (b), (c) olduğuna göre, her 'birisi
ne virgül konulur, düzenleme doğrudur efendim. 

BAŞKAN — «Şunlardır» da ayrıdır deniliyor da 
o bakımdan; yani iki nokta üst üste orada yerinde 
duruyor, diğerleri virgül ve nokta oluyor, öyle mi 
efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet ©fendim, düzen
leme doğrudur. 

BAŞKAN — Düzenleme doğrudur diyorsunuz... 
'MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, mü

saade ederseniz bir düzeltme yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — «Görevleri şunlardır» 

diyoruz, ondan sonra «uygular» diyoruz; acaba 
«uygulamak» desek dalha uygun olmaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
O zaman «yönetir» ve «düzenler»i de düzeltmek 

lazım ve «Atatürk Kültür Merkezini yönetmek, Yük-
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sek Kurumla ve diğer bağlı kuruluşlarla ilişkilerini 
düzenlemek.» olması gerekir. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK 'KANTARCIOĞLU — Evet efendim, katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ERDOĞAN TURHAN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu düzeltilmiş biçimi ile 81 inci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

82 nci maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu 

MADDE 82. — Atatürk Kültür Merkezi Bilim 
Kurulu; Atatürk Kültür Merkezi Başkanının başkan
lığında, Başkan Yardımcısı ve aslî üyelerin katılma
sı ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde, Bilim 
Kuruluna Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardım
cısı başkanlık eder. 

Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri Bilim Kurulu
nun ta'biî üyesidir, ancak oylamaya katılamaz. 

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

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yok Sayın Başkanım, 
yalnız «üyesidir»den sonra nokta koyduk, noktalı vir
gülü virgül yaptık, «ancak» kelimesini büyük harfle 
başladık. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme ihtiyacı 'hisseden sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 
83 üncü maddeyi okutuyorum : 

Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun gö
revleri 

MADDE 83. — Atatürk Kültür Merkezi Bilim 
Kurulunun görevleri şunlardır : 

a) Atatürk Kültür Merkezinin amaçlarının ger
çekleştirilmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde ye
rine getirilmesi için ilke kararları almak, 

'b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Atatürk 
Kültür Merkezi Başkam veya Yürütme Kurulunun 
sunacağı hususlar hakkında görüş bildirmek veya ka
rar vermek, 
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c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun 
vadeli çalışma plan ve programlarını incelemek, gö
rüşleri ile birlikte Yüksek 'Kurum Başkanlığına sun
mak, 

d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek, 
e) Bilim ve uygulama kolları hakkında gerekli 

kararları vermek, bunların çalışma düzenleri hak
kında görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak, 

tf) Atatürk Kültür Merkezinin hizmet ve faali
yetlerinin gerektirdiği hususlar ile baskı ve yayın gibi 
konularda karar almak veya bu konularda altçalış-
ma grupları oluşturmak, 

g) Atatürk Kültür Merkezinin yıllık bütçe ihti
yaçlarını belirlemek, 'bu husustaki görüşleriyle birlik
te Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 

h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine 
getirmek. 

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

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCrOĞLU — Efendim, Sayın Yol-
ga'nın herhalde önergeleri olacaktır; ona paralel ola
rak (c) fıkrasında «plan ve programlarını hazırlat
mak, incelemek ve görüşleriyle 'birlikte Yüksek Ku
rum Başkanlığına sunmak,» diyor ve oraya «hazır
latmak»! ekliyoruz. 

Sonra (f) fıkrasında «alt çalışma grupları» şek
linde ayrı olarak yazılacak. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili soru sormak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Düzeltme ihtiyacı hisseden üyemiz var mı?.. Yok. 

83 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

84 üncü maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Kültür 'Merkezi fiilim Kurulunun çalış

ma esasları 
MADDE 84. — Atatürk Kültür Merkezi Bilim 

Kurulu, 19 Mayıs ve 29 Ekim günlerinde olmak üze
re yılda iki defa toplanır, ayrıca Başkanın çağrısı 
üzerine olağanüstü toplantılar da yapar. 

Toplantı gündemi Atatürk Kültür Merkezi Baş
kanı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az bir 
ay önce üyelere gönderilir. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var 

mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 84 üncü madde kabul edilmiştir. 
85 inci maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu 
MADDE 85. — Atatürk Kültür Merkezi Yürüt

me Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanının 
başkanlığında Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulu
nun kendi aslî üyeleri arasından seçtiği dört üyeden 
oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl olup 
müşterek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı 
hallerde, Yürütme Kuruluna Atatürk Kültür Merke
zi Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri ve gerektiğinde 
toplantıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolan 
Başkanları oylamaya katılamaz. 

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

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 85 inci madde kabul edilmiştir. 
86 neı maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun 

görevleri 

MADDE 86. — Atatürk Kültür Merkezi Yürüt
me Kurulunun görevleri şunlardır : 

a) Bu Kanunun esasları ve Atatürk Kültür Mer
kezi Bilim Kurulunun kararları uyarınca Merkezin, 
bilimsel, idarî ve malî işlerini yürütmek, bu görevin 
gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak, 

b) Atatürk Kültür Merkezinin bilimsel çalışma
larının düzenlenmesine, bilim ve uygulama kollarının 
kurulmasına, belirli konularda yurt içi ve yurt dışı 
araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerin oluş
turulmasına ve bunların çalışma esaslarına ilişkin 
kararlar almak ve bu kararları Atatürk Kültür Mer
kezi Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, 

c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun 
vadeli çalışma plan ve programlarımı hazırlayarak 
Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, 

d) Atatürk Kültür Merkezinin çalışma düzenine 
ilişkin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bilim 
Kurulunun görüşüne sunmak, 

— 542 — 



Danışma Meclisi B : 131 6 . 7 . 1983 O : 1 

e) Atatürk Kültür Merkezinin yıllık bütçe ta
sarısını hazırlamak ve Dilim Kurulunun görüşüne 
sunmak, 

f) Atatürk Kültür Merkezi bütçesinin uygulan
masına ilişkin kararlar almak, 

g) Atatürk Kültür Merkezi Başkanının öneri
lerini görüşüp karara bağlamak, 

h) Bu Kanunun ve Atatürk Kültür Merkezi Bi
lim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek, 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı? 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yok Sayın Başkanım, 
sadece (b) bölümünde bu «Atatürk Kültür Merkezi 
Bilim Kurulunun görüşüne sunmak.» diye biten fık
rada «Atatürk Kültür Merkezi» ıkel'imesine gerek 
kalmadı efendim orada. 

Böylece fıkranın sonu «... bu kararları Bilim Ku
rulunun görüşüne sunmak,» oluyor. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Soru sormak isteyen sayın üye

miz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. 
NAMIK KEMAL YOLGA — İzin verir misi

niz efendim?.. 
BAŞKAN — Sayın Yolga, buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

biraz evvel de arz etmiştim, (a) bendinin ilk satırın
da «Merkezin» kelimesinden sonra virgül lüzumsuz. 

Sonra, mademki bu çok tekrarların biraz azaltıl
ması cihetine gidiyoruz; o nedenle, (b) bendinin ba
şındaki «Atatürk Kültür» kelimelerini kaldırmak ve 
«Merkezinin» kelimesini de «Merkezin» şekline ge
tirmek yerinde olur sanıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga, 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, diğerlerinde 
aynı şekilde devam ettiği için devam ettik. Sadece 
burada (b) fıkrasında son satırdaki «Atatürk Kül
tür Merkezi» ifadesini kaldırdık ve öyle devam etti 
efendim. 

. BAŞKAN — Başka bir şeye katılmıyorsunuz?.. 
MAHMUT AKKILIÇ — Usul hakkında söz ri

ca edebilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, bü

tün kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesinde, 
«Mecburî düzeltmeler mutlaka Başkanlık Divanınca 
yapılacaktır ve yapılmıştır» diyorsunuz; fakat Sayım 
Komisyon Başkanımız kusura bakmasınlar, bazen 
yanlışı yanlışla mukayase etmek suretiyle, «Deva
mında yarar vardır» demek istiyorlar. Bu bakımdan, 
biraz önce de arz etmiştim, Sayın Yolga'da işaret et
tiler; meselâ bu gibi maddelerde her 7 - 8 bent ha
linde devam eden «Türk Kültür ve Atatürk Kültür 
Merkezi» deyimleri yerine, bütün maddelerde aca
ba bir örnek yapılmasında yarar yok mudur, yapı
labilir mi?.. Sayın Başkanlık Divanından ve Komis
yondan soruyorum efendim. 

BAŞKAN — Buna Başkanlık Divanının cevap 
vermesi mümkün değildir. Çünkü, Genel Kurulun 
huzuruna getirilen bir maddede, komisyon katılma
dığını beyan ettiği takdirde, oylama yapılır; ama 
bir düzeltme önerge biçiminde gelirse, bu oylama 
sonucu olumlu çıkarsa, Başkanlık Divanı da bunu 
uygular. 

«Daha evvel yapılmış olan hatanın tekrarı nite
liğinde bunu Başkanlık Divanı görüyor veya görmü
yor» diye bir mütalaa vermesi de mümkün değildir, 
o Komisyonun görüşüdür, «Daha evvel bu kabul 
edildi, bu nedenle bunu da böyle kabul ediyorum» 
deyip İsrar gösterdiğine göre, yazılı bir önerge de 
olmadığına göre, Başkanlık Divanının yapacağı tek 
işlem, o maddeyi, o biçimde oylamaktır. 

Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, mü
saade buyurur musunuz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ka
nun yapılırken üyelerin kanunun bütün safahatına 
göre bu Mecliste bulunmaları ve çalışmaların, ko
nuşmaların ışığı altında düzenlemeye yardım etme
leri gerekir. 

Şimdi ben görüyorum ki, 31 inci maddede arka
daşım bulunmadığı hailde; burada geçmiş, aynı şey 
devam etmiş; öbür 43 üncü, 45 inci maddede bu geç
tiği zaman, ben daha önce böyle geçtiğini söyledi
ğim için arkadaşlarım tarafından muaheze ediliyo
rum neredeyse. Onların teşekkür borçları vardır ba
na. Çünkü burada düzenlemeyi Yüce Kurul yap
mıştır. Biz buraya bir düzenleme getirmişiz; her tür
lü noktasına kadar değiştirme hakkı olan Kurul, el
bette bunları (biz değil) kendileri almışlardır üzer-
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lerine demektir. Bu, baştan geçen 80 madde artık 
Yüce Heyetin malıdır. Benim burada İsrarım, sizin 
daha önce bulunmadığınız zamanlara ait durumu 
açıklamaktan ibarettir; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, sayın üyelerimizin... 
MAHMUT AKKILIÇ — Bir açıklama efendim, 

çok kısa olarak... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ben

deniz... 
MAHMUT AKKILIÇ — Tartışma değil efen

dim. 
BAŞKAN — Tartışma konusu yok ortada. 
Müsaade ederseniz, sayın üyelerimizin burada bu

lunup bulunmaması keyfiyetinden 'kaynaklanmıyor 
bu. Savın Akkılıç ve Sayın Yolga (ki, başından beri 
bulunmaktadırlar, Komisyon da, Başkanlık Divanı 
da bunun gayet iyi farkındadır.) aynı şeyi getirmiş
tir; yani daha evvel bir yanlışlık yapılmıştır, bunu 
devam ettirmeyelim, düzeltelim deniliyor; fakat da
ha evvel Yüce Genel Kurul da bunları böyle kabul 
ettiğine göre, Komisyon da haklı olarak «Bunlar bi
ze göre yanlış değildir.» diyor. 

Mesele budur, bir tartışmaya da yol açacak bir 
husus vok. 

MAHMUT AKKILIÇ — Tartışma değil, aca
ba benim o gün burada bulunmadığımı biliyorlar 
mı?.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Ben
deniz, bakınız biraz evvel de söyledim, yani bu. bu
rada bulunup bulunmama keyfiyetinden kaynaklan
mıyor efendim. 

Sayın Karal, buyurun, sadece düzeltme efendim. 

HALİL IBRAHÎM KARAL — Sayın Başkanım, 
müsamahanıza sığınarak çok önemli bir noktaya işa
ret edeceğim; soru yazım şeklinde ve çok kısa. So
ruların sorulması sırasında kaçırdım, çok özür dile
rim. 

BAŞKAN — Evet, yazım biçiminde bir soru di
yorsunuz. 

Buyurun efendim. 
HALtL İBRAHİM KARAL — Şimdi, daha ön

ce Sayın Komisyon Başkanımızın dikkatine sunmak 
istediğim bir husus vardı. Kültür yapmak, yalnız 
Atatürk Kültür Merkezinde olmayacaktır. Kültürü 
toplum yapar, sanat adamı yapar, bilim adamı ya
par. Başka yerlerde de kültür yapılmaktadır, yapı
lacaktır, bilim yapılacaktır. Bunda 'koordinasyonu
dur asıl mühim olan. Burada, ilgili madde olduğu 
için arz ediyorum; acaba bir yerine koordinasyon ko

nusunu monte etmek mümkün değil mi?.. Başka kül
tür merkezlerinde, başka kültür kaynaklarında, üni
versitelerde, fakültelerde, sanat adamları tarafından, 
halk tarafından yaratılan kültürleri koordine etmek 
vazifesi almayacak mı bu Merkez?.. 

Bu kültür fonksiyonunu bir yere monte etmek 
mümkün değilmi? Bu daha önceki maddede de dü
şünülmemişti; Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kuru
lunun vazifeleri arasında da düşünülmemişti. Bura
da aynı eksikliği görüyorum. Demin özür dilerim 
soramadım bu soruyu, hemen yazıma geçildi; bu ko
ordinasyon komisyonunun bir yere konulması ge
rekmez mi Sayın Başkanım?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Aslında redaksiyonla ilgili, yani bir de «Koordi

nasyon» kelimesini ilave etmek uygun olacaktır, di
ye bendeniz kabul ediyorum ve ona göre Komisyo
nun (b) bendinde «yurt içi, yurt dışı» konulara bir 
de «koordinasyon» kelimesinin ilavesini istiyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
konu burada görüşülemez. Bu konuyu buraya alma 
demek, Yürütme Kurulunu, Araştırma Merkezi ve 
Başkanından ve onların alacağı kararlardan daha üs
tün görme gibi bir durum çıkar ortaya. Eğer arka
daşımız getirdiği teklifi 74 üncü maddede vermiş ol
salardı, bunu halletmek mümkündü. 74 üncü madde 
bu Kültür Merkezinin görevlerini sıralamaktadır. 
Orada bunu yapmak lazımdı. Burada şimdi okuya-

.rak zamanınızı almak istemiyorum. 

HALİL İBRAHİM KARAL — (b) bendinde yer 
var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karal, müsaade buyurun 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Bunun esas yeri 74 
üncü maddedir, esas görevi burada sıralanmıştır. 
Bu, Yürütme Kuruludur ve Bilim Kuruludur. Bi
lim Kurulu kendi çalışmaları arasında bu işi yapa
maz veya yapar. O, onun değildir; ama bu Kurullar 
daima Yüksek Kuruldan ve Kurumdan, merkezden 
talimat alacaktır. 

O bakımdan, alacağı bir yere koymak lazım bu
nu yapacağı değil de; emir alacağı. Orada varsa, 
rurada da olur. Şimdi, bunun içerisinde daha önce 
geçen 74 üncü maddede bunu görüşmek lazımdı. 74 
üncü madde geçti, 75, 76, 77 geçti, sonunda geldik 
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şimdi 86 ncı maddede görevleri sayarken bunu çıka- I 
rıyoruz ortaya... Efendim, bunun burada yeri yok. 

Bu nedenle katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, bir redaksiyon iş

lemidir, soru ile birlikte bir redaksiyon kabul ettik, | 
düzeltme kabul ettik. 

86 ncı maddeyi biraz evvelki düzeltmelerle birlik
te oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

87 nci maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun 

çalışma esesları 

MADDE 87. — Atatürk Kültür Merkezi Yürüt
me Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Atatürk | 
Kültür Merkezi Başkanının veya Yürütme Kuru
lunda bulunan en az üç aslî üyenin yazılı talebi üze
rine olağanüstü toplantılar da yapabilir. 

Toplılantı gündemi Atatürk Kültür Merkezi Baş
kanı tarafından hazırlanır, Yürütme Kurulu karar
ları Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur. I 

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

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

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

AKİF ERGÎNAY — Bir sorum olacak Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, ikinci cüm

lenin faili yok.» Atatürk Kültür Merkezi Başkanının 
veya Yürütme Kurulunda bulunan en az üç aslî üye
nin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantılar da ya- I 
pabilir.» denilmektedir. 

Kim yapabilir?.. «... iki .kere toplanır.» dan sonra 
noktalı virgül koyarlarsa belki uygun düşer; ama 
ayrı, müstakil bir cümlede olmaz. «Kurul» denirse 
veya «Yürütme Kurulu» vesaire derlerse daha uy
gun olur sanıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, tabiî bunla
rın hepsi birbirine bağlı olan şeyler. Eğer şu anda I 
düzeltme yapabiliyarsak bu defa 68 inci maddede I 
de değişme yapacağız, ama burada madem böyle bir 
şey söyleniyor, başına, «kurul, Atatürk Kültür Mer- I 
kezi Başkanının.» diye devam ediyoruz. j 
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BAŞKAN — Kurul ilavesini uygun görüyorsu
nuz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet de katılıyorlar mı?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ERDOĞAN TURHAN — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Düzeltme işleminde bulunan baş

ka sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon, bu son fıkrada, «hazırlanır» dan 

sonra nokta mı var, virgül mü var efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Nokta var efendim, 
eğer noktalı virgül yapsaydık, o zaman kurul keli
mesine gerek kalmazdı. 

Sayın üyeler; 87 nci maddeye «kurul» ilavesiyle 
birlikte oylarınızla sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

88 inci maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri 

MADDE 88. — Atatürk Kültür Merkezi Sekre
teri; Yükseköğretim görmüş, idarî tecrübeye ve Dev
let memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip 
adaylar arasından Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
nın önerisi üzerine ve genel hükümlere göre atanır. 

Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri. Merkezin idarî 
ve malî işlerinin yürütücüsü ve koordinatörüdür. 
Atatürk Kültür Merkezinin idarî hizmet ve faaliyet
leri ile bu Kanunda gösterilen diğer görevleri yeri
ne getirir. 

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

Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
maddede «sekreteri» kelimesinden sonra virgül, «Yük
seköğretim» değil «yükseköğrenim» küçük harfle ola
cak. «Kültür Merkezinin idarî hizmet ve faaliyetlerini 
yürütür ve bu Kanunda gösterilen diğer görevleri ye
rine getirir.» 

BAŞKAN — Koordinatör yine yerinde kalıyor, 
noktalı virgülü çıkartıyoruz. 

NECİP BİLGE — Yönlendirici kelimesi daha 
önce kabul edilmişti. 

AKİF ERGİNAY — Koordinatör kelimesinin il
gasını istiyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, daha sonraki maddelerde 
de üst üste üç kez koordinatör olarak kaldı efendim. 
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Başka düzeltme isteminde bulunan sayın üye
miz?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, bu
rada «yükseköğrenim görmüş»ten sonra bir virgül 
konulması tazım geliyor efendlim, çünkü âdet ha
line getirdik. 

BAŞKAN — «Adaylar arasından» dedikten son
ra da virgül var mı?.. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, birinci fıkra 
şöyle oluyor : «Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, 
yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet 
memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip aday
lar arasından, Atatürk Kültür Merkezi Başkanının 
önerisi üzerine ve genel hükümlere göre atanır.» 

BAŞKAN — «Yürütülür» ilave ettik ve 88 inci 
maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

89 uncu maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama Kol

lan 
MADDE 89. — Bilim ve Uygulama Kolları, Ata

türk Kültür Merkezinin bilimsel çalışmalarını ve uy
gulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini yerine getir
mek için Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Ku
rulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı 
ile geçici ve daimî olarak kurulurlar. 

Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri 
Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu kararında gös
terilir. 

Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama Kol
ları Başkanları, Merkezin aslî üyeleri arasından Bilim 
Kurulunca seçilir ve aynı Kurulca görevlerine son 
verilebilir. 

Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler, çalış
ma ve faaliyetlerinden, görevlerinin yerine getirilme
sinden Başkanlar sorumludur. Kolların faaliyetlerine 
ait raporlar her üç ayda bir Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığına sunulur. 

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

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

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bir di
yeceğimiz yok, ama sadece kolların faaliyetlerine ait 
olan kısım başa geçecek. Son satır başa geçecek ve 
«faaliyetlerine ait raporlar» zaten burada yazılmış. 
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BAŞKAN — Bu madde ile ilgili soru sormak is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var 
mı?.. 

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

maddenin ikinci satırında, önerisi kelimesinden son
raki «ve» kaldırılıp yerine virgül konulmalıdır. 

BAŞKAN — «Ve» sözcüğünü kaldırıp virgül ko
yuyoruz, Komisyon ve Hükümet de buna katılıyorlar 
efendim. 

Başka bir düzeltme istemi var mı efendim?.. 
M. RAHMİ K A R A H A S A N O Ğ L U — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karahasanoğlu. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın Baş
kan, maddenin son bendinin birinci satırında «Bu 
kolların ilişkilerini Başkanları düzenler,...» dedikten 
sonra nokta olması lazım gelir efendim. 

BAŞKAN — Soralım efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Olabilir efendim, nok
ta koyabiliriz, çalışmanın (ç) harfini büyük yaparız. 
Ayrı bir hükümdür. Cümle şöyle oluyor; «Bu kol
ların ilişkilerini Başkanları düzenler. Çalışma faali
yetlerinden, görevlerinin yerine getirilmesinden Baş
kanları sorumludur.» Burada Başkanlar kelimesine (ı) 
harfini ilave ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu düzeltilmiş biçimiy
le maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

90 inci maddeyi okutuyorum. 

AKİF ERGINAY — Sayın Başkan, Kanun Tek
lifinin bu Üçüncü Kısmına geçmeden evvel müsama
hanıza sığınarak 80 inci maddede «Başkan» kelimesi
nin «Başbakan» yapılmasının yanlış olduğunu belirt
mek istiyorum. Onun ikinci satırındaki «Başkanın» 
kelimesinin aynen kalması lazımdır. Başbakan bizde 
bir öneride bulunur da müşterek karar çıkarmaz. Bu
nun düzeltilmesini istiyorum. Komisyon galiba bu
nun farkına varmadı, bunun düzeltilmesinde fayda 
vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim o zaman Tarih Kurumu

nun Başkanına da bakalım, orada da Başbakan efen
dim. 
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AKİF ERG1NAY ^ O da yanlıştır. 
BAŞKAN — Neyse zabıtlara bu şekilde geçirelim 

de hep Başbakan önerdi bu Başkanları, siz dersiniz 
ki, bu yanlıştır, bunu da Başkan önersin. Başkanı 
hangi başkan önerecek Sayın Erginay?.. 

AKÎF ERGÎNAY — Kurumun Başkanı faaliyet
leri düzenler. Kurumun Başkanı inha edecek. Bir 
Başbakan bir memuru inha etmez. 

NECİP BİLGE — Oradaki Başkan, Yüksek Ku
rulun görüşünü alacak, Başbakan Yüksek Kurulun 
görüşünü alarak değil, oradaki Başkan Yüksek Ku
rulun görüşünü alacak ve ondan sonra da Hükümete 
önerecektir. 

BAŞKAN — Tabiî bu maddeler geçti, zabıtlara 
da bunlar geçti, bu biçimde bir işlem yapıldı. 

90 inci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yasaklar, Personel Statüsü ve Özlük Haklan, 

Disiplin tşleri ve Malî Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yasaklar, Personel Statüsü ve özlük Haklan, 

Disiplin işleri 
Yasaklar 
MADDE 90. — Yüksek Kurum organlarında ve 

Bağlı Kuruluşların organlarında aslî üye sıfatı ile bu
lunanlar ile Başbakan ve Bakanlar dışında görev alan 
kişiler ve bu Kurumların organlarında ve işletmele
rinde çalışanlar, bu sıfat ve görevleri devam ettiği sü
rece siyasî partilere üye olamazlar, siyasî faaliyetlerde 
bulunamazlar, sendikalara, kamu yaranna çalışan 
dernekler dışında derneklere ve meslek kuruluşlarına 
üye olamazlar, sendikal faaliyetlerde bulunamazlar. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bunlar doğ

rudan doğruya Siyasî Partiler Kanununda bulunması 
gereken hükümlerdir. Böyle özel bir kanunla resen 
tahdit etmek bazı yetkileri ortadan kaldırmak zanne
diyorum ki, olmaz. Aslında Siyasî Partiler Kanunu 
bunu öngörmüştür. Gerçeten Siyasî Partiler Kanu
nu bilindiği üzere kamu sektöründe bulunan kişilerin 
siyasî partilere girmesini men etmiştir. Bu itibarla bu

rada bu maddenin yer alması uygun değildir. Bu ko
nuda müzakere açmak zannediyorum yerinde olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Yasa Teklifinin 90 inci mad
desinin sondan ikinci satırındaki «ve meslek kuruluş
larına» ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ederim. 

Kamer GENÇ 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Teklifin 90 inci maddesinde 
geçen «ve meslek kuruluşlarına» ibaresinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 
BAŞKAN — Efendim, «ve meslek kuruluşları» 

ibaresinin metinden çıkarılmasına ilişkin, aynı işle
me tabi tutulacak olan iki önerge var. 

Sayın Tutum, Sayın Genç, hanginiz konuşacaksı
nız efendim?.. 

KAMER GENÇ — Ben önerge üzerinde konuşa
yım, Sayın Tutum da lehinde konuşsunlar. 

CAHİT TUTUM — Tabiî efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ —• Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Aslında 90 inci maddenin bu Teklif içinde yer al

ması, Sayın Erginay hocamızın da bahsettiği gibi ge
reksiz. Zaten Siyasî Partiler Kanunu ve Anayasamız, 
kimlerin siyasî partilere üye olacaklarını, kimlerin 
meslekî kuruluşlara, sendikalara ve kamu yaranna 
çalışan derneklere üye olup olamayacaklarını çözüm
lemiştir. Aynca bunun Teklifin böyle bir maddesinde 
yer alması gereksiz bir konu. Ancak ben verdiğim 
önergeyle «ve meslek kuruluşlarına üye olamazlar» 
hükmünün bu metinden çıkarılmasını istiyorum. 

Zira malumunuz, Anayasanın 135 inci maddesi
nin burada müzakeresi sırasında, meslek kuruluşları
na üye olan kişilerin devlet memuriyetinde çalışama
yacakları veyahutta devlet memuriyetinde çalışan ki
şilerin meslekî kuruluşlara üye olamayacakları şeklin
de bir hüküm geçti. Ancak sonradan Yüce Konsey 
tarafından bu hüküm şu şekilde değiştirildi: 

«İKamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî 
teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışanla
rın meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz.» 

Bunun yorumlanması gayet açık: Devlet memu
riyetinde bulunan kişilerin kamu kurumu niteliğin-
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deki meslekî kuruluşlara üye olması yasaklanmamış
tır., 

(Yüksek Kurum veya bağlı kuruluşlarında, Türk 
Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi gerçekten ken
di sahalarında büyük hizmet verebilecek nitelikte bir 
ilim ve bilim seviyesinde bulunan kişilerin, mesela 
bir Barolar Birliğine, bir Etıbba Odasına, Türkiye 
Mühendis ve Mimarlar Odasına kayıtlı olmasının ne 
zararı var?.. Bunun hiçbir zararı yok. Kaldı ki bu
nun Yüce Konsey tarafından değiştirilmesinde de 
amaçlanan hedef budur; yani devlet memurları mes
lekî kuruluşlara girsin, meslekî bilgi, görgü yönün
den kendisini yetiştirsin, meslektaşlarına yardımcı ol
sun ve aynı zamanda da meslekî bir hak arama; iş
te zaten 135 inci maddede de, «Belli bir mesleği men
sup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mes
lekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mes
lek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişki
lerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere 
meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile.» 
dendiğine ve bir meslek kuruluşuna bu amaçlarla 
üye olunduğuna göre, bu Kurum ve bağlı kuruluşlaı-
da çalışan gerçekten değerli kişilerin meslek kuruluş
larına yazılmasına veya girmesini yasaklamak kanım
ca hem Anayasanın 135 inci maddesine ve aynı za
manda bu Kanunun temel esprisine de aykırıdır; ya
ni Türk Tarih Kurumunun veyahutta Atatürk Kül
tür Merkezi ve Araştırma Merkezinin üyesi olan bir 
kişinin kaydolacağı bir meslek kuruluşunda hem ya
ratacağı bir ağırlık vardır hem meslektaşlarıyla bir 
tesanüt temin etme ve hem de karşılıklı bilgi alışve
rişinde bulunarak bu kuruluşa yardımcı olması ve 
kendisinin de ilgili meslek kuruluşuna yardımcı ol
ması bakımından karşılıklı yarar da vardır. 

Bu itibarla keyfiyeti Yüce Kurulun bilgisine arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
önergelerin lehinde Sayın Tutum söz istemiştir. 

Aleyhinde söz isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
IBuyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 

Aslında yararlarını sayıp dökmeye gerek yok. 
Yalnız metin kamu hukukundaki sınırlamaları biraz 
zorlar nitelikte. Anayasanın verdiği imkânlar çerçe
vesinde daha ferahlatıcı hükümler getirileceği yer
de, Anayasada mevcut olan hükümleri daha da ağır
laştırıcı bir kısıtlama getirilmesine gerek yok. Çünkü 
(Sayın Genc'in bahsettiği gibi sadece Anayasadaki ka-

I mu görevlilerinin meslek kuruluşlarına girme şartı
nın aranmayacağı yolundaki kısıtlama dışında sınır-

I layıcı bir şey yok. 
öte yandan, kamu görevlilerinin dernek kurma 

haklarına gereken hallerde bazı kısıtlamalar getiri
leceği de Anayasanın bir hükmü olarak önümüzde
dir. 

Bu hükümlerde bu imkânlar var diye hiç gerek
siz yere bunları teşmil etmek ve genişletmek sanıyo
rum ki haksızlık olur. Özellikle diyelim ki, bir kimse 
belli bir edebiyat grubu içerisinde bir dernekte üye
dir; fakat kamu yararına olmayabilir. «Kamu yara
rına değildir» diye ve o dernekte de üye olduğun
dan dolayı o kimsenin böyle bir kuruluşta üye veya 
başka bir sıfatla çalıştırılmasının yasaklanması bü
yük haksızlık olur. Tam tersine, oradaki kültürel 
renkliliği artırabilmek için, ola ki bu kurumun dışın
da birçok gönüllü edebiyat kuruluşları olabilir, ora
lara üye kişiler olabilir, çok temayüz etmiş, üstün 
kişilik sahibi kişiler pekâlâ bu kuruluşa üye olarak 
çağrılabilir ve hizmetinden yararlanılabilir. 

Aslında gerçekten 90 inci madde bütünüyle ge
reksiz, tamamen gereksiz; ama biz burada kamu ya
rarına çalışan, kamu yararına hizmet eden dernek
ler dışındaki derneklere üye olmanın bile çok ağır bir 
kısıtlama olduğu kanısındayız; ama hele meslek ku
ruluşlarına bunu teşmil etmek için şahsen hiçbir ne
den görmedim. 

O bakımdan maddeden en azından «Meslek kuru
luşlarına girmeyi yasaklayan» ibarenin çıkarılmasın
da yarar var diye düşünüyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon?.. 
MÎLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOÖLU — Sayın Başkanım, 
90 inci maddenin gerekçesinde «Bu madde de, siyasî 
partilere ve sendikalara üye olamayacak, siyasî ve 
sendikal faaliyetlerde bulunamayacak olan kişiler be
lirlenmiştir» diye açıklaması vardır. IBu durum gös
teriyor ki, bu teşkilatta çalışan kişiler asla ve asla, 
meslek kuruluşları dahi olsa üye olamayacaklar ve 
sendikal faaliyetlerde bulunamayacaklardır. Bunlar bu 
kurumda çalışanlar için yasaktır ve düzenleme de bu
na göredir. Bu nedenlerle önergeye katılamıyoruz 
Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMStLCİSt 
ERDOĞAN TURHAN — Komisyonun görüşünde 
yiz Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Tutum ve Sa
yın Genc'in önergelerine Komisyon ve Hükümet ka
tılmadığını beyan etmektedir, önergelerin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergelerin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 90 inci maddeyi, dikkate alınması 
kabul edilen önergelerle birlikte Komisyona gönde
riyorum efendim. 

91 inci maddeyi okutuyorum1: 
Personel statüsü ve özlük haklan 
MADDE 91. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumunda ve (Bağlı 'Kuruluşlarında görev
lendirilecek bütün personelin özlük haklan aşağıda
ki şekilde düzenlenir : 

a) Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil (Ku
rumu, Tarih Kurumu ve Atatürk (Kültür Merkezin
de, uzmanlığı gerektiren belirli görevler için ihtiyaç 
duyulacak sözleşmeli personele verilecek ücret ve sair 
haklar, bu husustaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın 
Yüksek Kurum Başkanının önerisi, Maliye Bakanlı
ğının uygun görüşü üzerine Balkanlar Kurulunca ka
rarlaştırılır. 

b) Yüksek Kurula, Yönetim Kuruluna ve Yü
rütme Kurullarına atanacak üyelere ödenecek ücret
ler ile, iBilim Kurullarının aslî üyelerine ödenecek 
huzur hakları, Yüksek Kurum Başkanının teklifi ve 
Yüksek Kurulun onayı ile tespit edilir. 

c) Yüksek Kurum Başkanlığı ve Bağlı (Kuruluş
larında yukarıda belirlenenlerin dışında istihdam edi
lecek personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
hükümlerine tabidir. 

d) 13.12.1960 tarih ve 1'60 sayılı Devlet Perso
nel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü 
maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda ça
lışmakta olanlardan : 

1. Yüksek Kurum Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşla
rında görevlendirilen personel, görevlendirildiği sürece 
kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bu per
sonelin Yüksek Kurum Başkanlığı veya Bağlı Kuru
luşlarında geçirdikleri süre, kesenekleri kendileri, 
karşıılikl'aırı da Yüksek Kurum Başkanlığı veya Bağlı 
(Kuruluşlarınca ödenmek üzere terfi ve emeklilikle
rinde dikkate alınmak suretiyle meslek, unvan ve sı
fatlan göz önünde bulundurularak, ayrıldıkları ta
rihten itibaren kendi kurumlarına boş kadro şanı 
aranmaksızın dönüşleri yapılır. 

2. Aylıklarını kendi kuruluşlarından almak su
retiyle görevlendirilecek personele bu maddenin (b) 

fıkrasına göre tespit edilecek ücret veya huzur hak
lan Yüksek Kurum Başkanlığı veya Bağlı Kuruluş
ları tarafından karşılanır. Üniversiteden görevlendi
rilecek öğretim elemanlarına verilecek huzur hakları, 
bunların kurumlarındaki her türlü hakları saklı kal
mak, kurumlarındaki özlük haklarından ve döner 
sermayeden de yararlanmak üzere ödenir, öğretim 
elemanlarına ödenecek huzur hakları bağlı oldukları 
yükseköğretim kurumunun döner sermayesine gelir 
kaydedilmez. 

e) Bu Kanunla öngörülen Yüksek Kurula, Yö
netim Kuruluna, Bilim Kurullarına ve Yürütme Ku
rulları ile Türk Tarih Kurumu bünyesindeki komis
yonlara seçilecek üyelerle, Bağlı Kuruluşların Baş
kanları için Devlet Memurları Kanununda belirtilen 
yaş haddi sınırı aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. Sayın Tutum, Sayın Narlıoğlu, 
başka sayın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Doğrusu 91 linçi madde tam personel rejimimize 

layık ve ona çok yakışan bir madde... Böyle kavtik 
personel rejiminin hüküm sürdüğü bir idarî sistem 
içinde bu tür hükümlerle karşılaşmamız kaçınılmaz. 
Bu kader, herhalde kader diyorum. 

Değerli arkadaşlar, 
Kamu görevlerinin personel statüsü eğer bir teş

kilat kanunuyla, o teşkilata özgü bazı özellikleri de 
dikkate alarak bir düzenleme yapılacak ise, o takdir
de genel sistemle büyük ölçüde çelişmeyen; ama o 
gruba özgü tüm koşulları dikkate alan bir düzenle
me gerekir. Sanıyorum ki, bir teşkilat kanunu hazır
lanırken yapılması gereken budur. 

Şimdi, benim burada büyük ölçüde dikkatimi çe
ken eksiklikler, ya da kusurlar şunlar: Bir kez bu Ku
rum birtakım ücretler ödeyecek. Devlet Memurları 
Kanununa tabi personel dışında kalan kişilere (Sa-
yjlıyor bunlar) ücretler ödenecek. 

Şimdi, bürokratik dev bir kuruluş yaratmayın, 
lüzumsuz yere savurganlığa boğulacak bir daire ya
ratmayın dediğim zaman endişelerimiz bu noktadan 
kaynaklanıyordu birinci olarak. Tabiî, görüldüğü gi
bi bugün benim ^istirhamım özellikle Hükümet cani
binden; lütfen içtenlikli olalım. Bugün Dil Kurumu 
ve Tarih Kurumu gibi kuruluşlarda çalışan perso
nelin tabi olduğu ücret rejimini lütfen açıklasınlar. 
Kimler, hangi ücretleri alıyorlar bugüne kadar? Dc-
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dıikodu halinde kalmasın. Başkan alıyor mu, Yöne
tim IKurulu Başkanı alıyor mu? Diyelim ki, Türk 
Dil 'Kurumunun veya Tarih (Kurumunun Yönetim 
Kurulu 'Başkanı alıyor mu, Yönetim Kurulu üyeleri 
sayısı kaçtır? (Bunlar kaç ayda bir toplanırlar ve her 
toplantı başına ne alırlar? Şimdi biz ne vereceğiz 
bunlara? Şimdi biz ne yapıyoruz? Yani halen bir 
maliyeti var ortada, Dil Kurumunun ve Tarih Ku 
rumunun bir maliyeti var; bir para harcanıyor, bir
takım kimseler ücret alıyorlar. Şimdi biz bu halen 
uygulanmakta olan ücret rejiminden farklı bir biçim
de neleri getiriyoruz? Hangi kapsamda genişletiyo
ruz bu ücret rejimini? 

Bu soruya Hükümet tarafı, lütfen rakamlara 
dayanarak ve aylık ve yıllık miktarları da söyleyerek 
Genel Kurulumuzu aydınlatsınlar. 

Şimdi kısaca, süratle maddenin fıkraları hakkın
daki görüşlerimi bildirmek istiyorum: 'Bir defa söz
leşmeli personel kullanacak ve mevcut rejimle kayıt
lı kalmayacak. Yani, zaten her kurum böyle... 

Arkadaşlar; 

sünler; onda sakınca görmüyor yani. Daktilosundan 
büro memuruna kadar. 

Yalnız benim burada gördüğüm, atanmadaki 
atanma yetkileri belirlenmemiş. Kimler nasıl atana
cak, hangi usullerle atanacak? Devlet Memurları Kâ
nununda atamaya ilişkin böyle kesin hükümler yok; 
ama teşkilat kanunlarında yetkiler belirlenebilir. 'Bu 
tespit edilmemiş. Herhalde bir düşündükleri var: Tü
züğe bırakmak istiyorlar anladığım kadarıyla veya 
yönetmeliğe. iBu sakıncalı olur. 

(d) bendinde «personel, görevlendirildiği sürece 
kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılır» diye yeni 
bir hüküm getiriyor. iBirçok kurumlar yeni teşkilat 
yasalarında böyle bir imkândan yararlanmak iiçin 
bu fıkrayı getiriyorlar; ama ibrete değer olan bir is
tisna: Geriye dönerlerken kurumlarına boş kadro 
şartı aranmaksızın dönüşleri yapılır. INasıl yapılır?.. 
Bir personelci olarak ben aciz kaldım, ilk defa böyle 
bir şeyle karşılaşıyorum. Herhalde boş kadro şartı 
aranmaksızın dönüşü yapacak.. Halbuki istihdam 
kadro karşılığıdır, kadro olmadıkça istihdam caiz 
değildir. Herhalde açık maaşı mı verilmek isteniyor 
deniyor, nedir?.. Buradaki ifade belli değil. Bence 
böyle ifadeler en azından kullanılmamalı. 

Sonuncu bir nokta da: üniversiteden geleceklere 
de para verilecek. Yani bu tür hizmetler gönüllü, ken
disini büyük ölücüde bu gibi görevlere adamış olan 
kimselerin kârı bu. Onlar gelecek, onlar talip olacak. 
Huzur hakkını üç kuruş beş kuruş burada gösteri
yor, para veriyorum havası neden verilsin? IBurada, 
gönüllü olarak büyük ölçüde katkıda bulunacak hiz
metler vardır, büyük bir ekseriyeti böyledir, profe-
yonel olarak iş yapacaklara zaten ücretler verilir. 

Bir de yaş haddi sınırı başkanlarda aranmaması 
mevzubahis. Acaba bu başkanlar aktif ve Kuru
mun sevk ve idaresinde büyük sorumluluklar yükle
neceklerine göre, 65 yaş sınırına da tabi olmaması 
hangi mantıktan kaynaklanır? Bir bilim kuruluna üye 
olmayı anlarım; ama sevk ve idare sorununu sır
tına verdiğiniz zaman bunun yaş sınırı mutlaka ol
malıdır. Böyle hükümler getirilmemelidir. 

Tümü ile bu maddenin, şu vaziyette vereceğimiz 
önergelerle emin olun ıslahı mümkün değildir. Eğer 
maddeyi lütfen geri alırlarsa, yeniden yazalım, biraz 
daha tutarlı bir madde ortaya çıkartalım. 

Saygı ile takdirlerinize sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Narlıoğlu, buyurunuz. 

Şunu kesinlikle iddia ediyorum ki, bu tür hüküm
leri getirmeyecek herhangi bir bürokratik kuruluş 
olamaz ve öyle bir kuruluş varsa çok saf bir kuru
luş olsa gerek diye düşünürüm bugünkü cereyan, bu^ 
günkü akım karşısında. Çünkü diyor ki, ben bugün
kü personel rejimiyle kesinlikle bu kamu hizmetlerini 
yürütemem. Onun için ben eğer belirli görevler için 
ihtiyaç duyduğum sözleşmeli personel kullanacak-
sam, ücret vesair haklar konusunda kısıtlamalara bağ
lı kalmaksızın yürütme organı bu işi halletsin. Ya
samanın işi değil bu. Yasama bana bu yetkiyi dev
retsin. Bakanlar Kurulu dilediği gibi bu miktarları 
tespit etsin. 

Şimdi, tabiî buna evet derseniz; ben evet diyemi
yorum.... 

İki: Huzur haklarını kurul tespit edecek. Kendi 
üyelerinin alacağı huzur hakları da dahil, huzur hak
larının tespiti o kurula verilmemeli bence. Hiç ol
mazsa, verilecekse Bakanlar Kuruluna verilsin. Ya
ni bir yüksek Kurul kendi huzur haklarında; hangi 
yüksek kurulda verilecek olan huzur haklarını kim
lerin alacağı belli; öyle de olsa, o kurulun bir üye
si de olsa, o kurul tarafından yine kendi üyelerine 
huzur hakkı biçilmesi doğru değil. 

(e) fıkrasında «dDevlet 'Memurları 'Kanunu hüküm-
lerıine tabidir.» diyor. Lütfetmiş. Yani ne kadar di
ğer sını'f varsa ikinci derecede yapılacak işleri onlar 
Devlet Memurları Kanunundaki rejime göre yürüt-
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NECMETTİN NA'RLIOĞLU — Sayın Başka 
nım, sayın arkadaşlarım; 

Sayın Tutum'un söylediklerine aynen katılıyorum. 
Onun için kısa konuşmak gayesi ile bir konuya de
ğinmek istiyorum. 

Bu maddede diyor ki; «Özlük hakları Yüksek 
Kurulca tespit edilir.» 

Şimdi, biz bir Anayasa yaptık ve Anayasanın 
1128 inci maddesini getirdik. Orada diyor ki; 

«Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer 
kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yü
rütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin ge
rektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve di
ğer kamu görevlileri eliyle görülür.»' 

Bu kadar da açık bir hüküm getirmiş, yani yal
nız memura vermemiş, diğer kamu görevlilerini de 
buraya almış. Tabiî bunun içerisinde bu Kurumun 
kullanacağı kişiler de var. Ancak Anayasa hemen 
onun altında demiş ki;' 

«Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nite
likleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yü
kümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işle
ri kanunla düzenlenir.»' 

Yine Anayasamızın diğer bir maddesinde, «İKanun 
yapma yetkisi devredilemez» denmiştir. 

Şimdi burada sanki kanun yapma yetkisini ka 
nun gücünde kararnameden de daha ileri giderek Hü
kümete devretme gibi bir durum var. Bunu ben bir
kaç kanunda gördüm, hissettim; fakat şunu belirt
mek isterim ki, biz bir Anayasa yaptık. Daha duma
nı üstünde. Buna biz uymazsak doğru olmaz. Onun 
için buna çok dikkat etmek lazım. Yani konu Mec
lise gelir, tabiî ki sözleşmeli çalıştırabilir, onun ait 
üst sınırını alır, bunlar var zaten; böyle bir şey ya
pabilir; ama memura, kendisine, ki bu Yüksek (Kurul 
da onlardan bir parçadır, kendi aylığını kendisine tes
pit ettirmek kadar tehlikeli bir şey yoktur. Onun için 
bu maddenin geri alınarak yeniden düzenlenmesi la
zım geldiği kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara cevabı

nızı lütfedin efendim. 
MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Muhterem arka
daşlarım; Anayasamız Devlet memurları haklarının 
kanunla düzenleneceğini amirdir, ve bu da bir ka
nundur. Eğer bu Kanunun Devlet Memurları Ka
nununda ayrı bir özelliği varsa, özelliği itibariyledir 

ve Türkiye'de personel rejimini düzenleyen kanunlar 
da bir tane değildir. Arkadaşlarım ve Sayın Tutum 
Hâkimler Kanununa, Savcılar Kanununa, Üniversi
teler Kanununa eğer itiraz etmiş olsa idi veya muka
yese etmiş olsaydı olurdu. Onları uygun gördüğüne 
göre ve bu şekilde personel kanunları düzenlemeii 
olduğuna göre burada bu düzenlemeyi hükümsüz kıl
mak için gösterdiği gerekçe şu anda gerekçe değildir. 
ıBu birincisi; arz ederim efendim, yani bunun için 
gerekçe gösterilemez. Çünkü personel rejimini düzen
leyen Türkiye'de en aşağı 24 tane kanun vardır. Şu 
anda. 

ÖAHJT TUTU/M — IBu da 25 inci oluyor. 
A. FEHMİ IKUZUOĞLU — Hiçbir kanunda da 

kurul başkanına bu yetki verilmez. 

BAŞKAN — Sayın Kuzuoğlu, eğer bir isteğiniz 
varsa söz alın lütfen öyle konuşun efendim. Karşı
lıklı konuşma olmasın. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARICIOĞIJU — IBu personel reji
mini düzenleyen kanunlar çok olduğuna göre bu ki
şileri mağdur eden bir durum varsa müşterek bir 
çözüm yolu bulmak zorundayız. IBir kere bunun Ana
yasa ile alakası yok efendim; arz ederim. 

İkincisi; (a) fıkrası sözleşmeli personelle ilgilidir 
ve uzmanlara aittir. Türkiye'de uzmanların çoğu, 
teknik elemanların çoğu bu düzenle para alırlar ve 
böyle yaşarlar. IBu da sözleşmeli personel satatüsü-
dür. Devlet Memurları Kanununda dört tane istihdam 
şekli vardır; bir tanesi de «Sözleşmeli» dir. Devlet 
Tiyatroları, opera, balesi vesairesi falan hep sözleş
meli çalışır; bunlar gibidir, KİT'lerin çoğu böyle ça
lın 

Şimdi daha birkaç gün evvel Konseyimizin çıkar
dığı bir kanunda da IKİÎTlerin başındaki kişiler söz
leşmeli olacaklardır. Şu halde sözleşme için, yeni biı 
sistemdir, bu yok diye, böyle bir şey nasıl oluyor di
ye buradaki l(a) fıkrası tenkit edilemez. 

CAHİT TUTUM — Var orada. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTAROIOĞLU — «Hakkı huzur» 
vardır. Hakkı huzurun şekli ister Bakanlar Kurulu 
tarafından tespit edilsin, ister Kurulca tespit edilsin; 
bakanların bile bugün hakkı huzur tespitine yetkisi 
vardır. Bakan der ki, «Kültür 'Bakanlığında toplantı 
yayını yapaoak üyeler için bilmem 30, 15 ek göster
ge. 15 memur göstergesi, katsayısı çarpılır bir göster
ge ile onu çarpmak sureti ile 300, 500, 1 000 olur. 
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Geçenlerde personel düzenlemesi yapmışlar ve her 
oturum için biner lira düşünmüşler. Adamlar geliyor
lar, çalışıyorlar, hizmetlerine hakkı huzur alıyorlar. 
Bu düzenlenecektir. Yani zarara uğrayan kimse yok
tur. 

Üçüncüsü, Yüksek Kurum Başkanı Devlet me
murudur. Sadece Sayın Tutum (c) fıkrasına dokun
dular, (c) fıkrasına hak verdiler, halbuki (b) fıkrası 
ondan daha mükemmeldir, (a) fıkrası onlardan daha 
mükemmeldir. 

Gelelim öbür kısma) 
«Boş kadro şartı aranmaksızın dönüşleri yapılım 

arkadaşlarımız anlayamamışlar. 

Muhterem arkadaşlarım; daha buradan çıktı, dört 
tane kanun çıktı, bu Meclisten çıktı. Sayın Karal ar
kadaşımız bunların bir hayli üzerinde duruyorlar; 
geçici 19 uncu madde.. Biz burada dört tane kanun 
çıkardık buradan; üçü görüşüldü. İşçilerle ilgiliydi, 
çoğunu memur yaptık ve yapıldı, düzenlendi. Geçi
ci 19 uncu madde çıktı. Kadro nasıl ihdas, iptal edil
mesi meselesine şaştıklarını söylüyorlar. Onlara na
sıl verildiyse bunlara da öyle verilecek; Bakanlar Ku
rulu kararı ile. Nitekim Bakanlar Kurulu .Kararları
nı dolaplarımıza her gün atılan Resmî Gazetede, ora
da görüyoruz. 20'ye yakın kadro çıktı. Hem öyle ki; 
nasıl çıktı? Her bakanlığın kadrosu çıktı; olmayan 
kadroları da başka kurumlara aktardılar. B/u artık 
bundan sonra kamu kuruluşudur. Sonra şu anda Hü
kümetin elinde kadro ihdas ve iptal etmekle ilgili 
kıyamet kadar hakkı var. Şu anda her şey yapmaya 
hakkı var. Hâlâ o verdiğimiz yetki kullanılmak üze
re. Neyi kimden esirgiyoruz? 

Aylıklarımın kendi kuruluşlarından verilmesi de 
ele almıyor. Burada görevlendirme geçici süreli gö
revlendirmedir. Geçici süreli görevlendirme Devlet 
Memurları Kanununun sonunda nasıl olduğu belli
dir. Bir subay şu anda falan yerde nasıl vazifelidir, 
bilmem bir mühendis falan yerde nasıl vazifelidir; 
aynı şartlara tabidir. Bunda endişe edecek bir şey 
yok ki. Bir üniversite mensubu da gelip burada ça
lışacaktır. Planlamada 40 tane çalışan üniversite 
mensubu vardır. Bunlar nasıl ücret alıyorlar? Bu 
madde onun paralelindedir. Şu düzenleme ne Anaya
saya, ne mevcut düzenlemeye karşı değildir. Burada 
tecrübeli arkadaşlarımız vardır; lütfen bu konuda da
ha çok eleştirsinler. Eğer burada varsa ben madde
yi şu anda hiç münakaşaya da açmadan geri almak 
/istiyorum. I 

Arz ederim. | 
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CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; ispat ede
bilir miyim? Çok kısa olacaktır; müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, açıklamanızda bir 
yanlış anlaşılma varsa tavzih için söz vereceğim; fa
kat bir yanlış anlaşılma hangi konuda onu bendeniz 
de anlayabilir miyim efendim? 

CAHİT TUTUM — Madde bentlerinde verilen 
bilgiler eksik veriliyor ve yanlış. Benim söylediğim 
şeyin çok dışında izahat veriliyor. İzin verirlerse çok 
kısa olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, soru so

rabilir miyim? 
BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun Saym 

Genç. Daha madde üzerinde görüşüyoruz; soruya 
sıra gelmedi. 

NECİP BİLGE — Efendim, oyumuzu iyi bir şe
kilde kullanabilmek için izahata gerek görüyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şahsen görüşünüze saygı
lıyım; ama müsaade buyurun da Başkanlık Divanı 
bu şahsen görüşünüze katılacak mı? Zaten söz ver
dim. 

NECİP BİLGE — Sayın Komisyon Başkanı da 
istedi, «izah etsinler» dedi. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK (KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
bir hususu açıklayabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, «Tav
zih» diyorlar. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Arz edeyim efen
dim; tavzih nasıl olmalı? Bendeniz cevaplarımı mad
delere göre verdim. Şu maddelere göre cevap versin
ler lütfen; onu arz etmek istiyorum. Şu maddede şu
rası hatalıdır desinler efendim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Bir yanlış anlaşılmadan bahsediyor

lar. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; (a) ben

dinde, dediler ki «Yeni bir şey getirmiyoruz.» Buna 
diyebilmek için «İnsaf» derim; çünkü bu husustaki 
kısıtlamalara bağlı kalmaksızın; yani bu ibareyi at
larsanız tabiî böyle denir. 

Biz, diyoruz ki, sözleşmeli personel kullanılması
na dair bir müessese vardır hukukumuzda. Onu uy
gulamıyor; diyor ki, «Ücret vesair haklar bu husus
taki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın»; yani Devlei 
Memurları Kanunu ile diğer kanunlardaki kısıtlayıcı 
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hükümlere bağlı kalmaksızın; benim işaret etmek is- j 
tediğim bu idi. I 

«Huzur hakları; yüksek Kurum Başkanının tek
lifi, Yüksek Kurulun onayıyla»; olmaz diyoruz. Bu, I 
hukukumuzda çok çok istisnaî olarak belki rastlana- I 
bilecek hir olgudur ve ben kolay kolay bunun doğru 
olduğunu kabul edemiyorum. Yani, bir kurulun ken- I 
di huzur hakkını kendisinin tespit etmesi. I 

Teşkilat kanunlarında atamaya yetkili mevkiler I 
gösterilir ve memuriyetler gösterilir. Şimdi, «657 sa- I 
yılı Kanunun hükümleri uygulanır»; tamam, ama Dil I 
Kurumu kendi personelini atayabilecek mi; cevabı I 
yok. Yani Dil Kurumu, Tarih Kurumu kendi perso- I 
nelini serbestçe atayabilecek mi onanmış kadroları- I 
na?... I 

«Boş kadro şartı aranmaksızın dönüşleri yapılır» I 
demek, hukukumuzda fevkalade vahim, bugüne ka- I 
dar aslî bir hüküm olarak başvurmadığımız bir yol- I 
dur; ender olarak fevkalade ahvalde, bir intibakta I 
veyahut (Eskiden vardı) milletvekillerinin memuri- I 
yetlerine dönüşlerinde.. 'Ama bu, «Geçici maddeler- I 
de biz vermişiz» diyor «Bir iki tane kanunda böyle I 
istisna yapmışız. Mademki yaptık; bunu da yapa
lım» diyor, ki cevabım o değil; bu tür hükümlere I 
yer vermeyelim diyordum. I 

Nihayet; öğretim elemanlarına da huzur hakkı I 
vermek için bir neden yok diyorum ve sonucu nokta 
da, «Bağlı Kuruluşların Başkanları» için «65 yaş» şar
tını neden kaldırıyorsunuz?. I 

Bunları bu şekilde düe getiriyorum. Eksiklikler 1 
var. Maddeyi, lütfen geri alırlarsa sanıyorum ki, 
isa'betli bir düzenleme yapabiliriz, yardımcı oluruz; I 
lütfetsinler, bu anlayışı göstersinler diyoruz. I 

Saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Kantarcıoğlu, bu açıklama karşısında bir 

cevaibınız olacak mı efendim?.. I 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
Türkiye'de hangi kurumun atama yapacağı belli ol- I 
muştur; kanunlarla belli olmuştur, iki tane kanun 
vardır. Bu iki kanun; KİT'lerde çalışanların nasıl 
atanacaklarını, müşterek kararların nasıl alınacağını I 
ve diğer 657'ye tabi olanlarda da hangileri olacağını 
ve orada unvanlar sayılmıştır arkadaşlarım. Orada 
unvan olduktan sonra, kurumlar buna yetkilidir; Baş
bakanlığın emrindedir, her kurum kendine göre yapa
caktır. Sayın Arkadaşım herhalde bunu dikkate alma- I 
mışlardır ki, böyle bir şeyde iddia ediyorlar... I 
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CAHİT TUTUM — Kim yapacak?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANİ 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Kurum neden yapa
caktır?.. Kurumların atamalarla ilgili özel bölümleri 
vardır efendim, burada özel bölümler vardır. «Yetkili 
kişi doğrudan doğruya kurum başkanına...» Her kurum 
kendi içinde bunu yapacaktır. 

Kendileri, «Tüzelkişiliği haiz» diyorlar; kamu özel 
tüzelkişisi olsaydı ne olacaktı, kamu tüzelkişiliği ol
duğu zaman ne olacaktı veyahut da bu hukuk ilke
lerine göre düzenlenmiş olması neye "bağlıydı; herhalde 
bunlar, haklarının alınmasıyla ilgili değildir. 

Sonra, efendim bunların düzenlenmesi için iki tane 
temel kanun var, üçüncü kanun 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunudur. 

Sözleşmeli personelin buradaki manası şudur efen
dim: Şu anda Dil Kurumu ve Tarih Kurumu, eğer 
Devlet Memurları Kanununun «Sözleşmeli personel» 
bölümünde tavan eğer 90 bin ise, eğer 190 bin verili
yorsa, 90 bin üzerinden yapılacaktır, kısıtlama budur, 
ağır gelen taraf burasıdır. O kişi 190 bin lira alı
yordu, şimdi 90 bin lira alacaktır; bir bu vardır. 
İkincisi; o uzmana 30 bin lira veriyordu, halbuki o 
uzmanın yeri bugün 90 bin liradır; 90 bin lira ala
cak. Bunu ters düşünmemek gerekir. Çünkü, bu uzman. 
O uzman eğer tekse, belli; parası ona göre verile
cektir. Sonra bunun tespiti de böyle, sıradan, havadan 
olmayacaktır. Değerlendirmeleri yapılmıştır; falan tipte 
bir uzman olursa şu kadar para alır, falan yerde 
olursa bu kadar alır. Devlet Personel Dairesinin gö
rüşü, Maliye Bakanlığının görüşü gelir, sonra zaten 
şu anda Devlet Personel Dairesinin görüşüne de gerek 
yoktur. Çünkü, KİT'ler doğrudan doğruya ek geçici 
madde gereğince Maliye Bakanlığı ve Bakanlar Ku
rulu kararıyla paralarını alacaklardır; orada da bir 
endişe yok. 

Gelelim «Yaş haddi» meselesine. 

Muhterem arkadaşlarım; «Yaş haddi sınırı» de
mesinin sebebi, kelimenin o haddi; bazı arkadaşları
mız «Babıâli» diye sesler yükselttiler... Değil ar
kadaşlar. Yaş haddi sınırı 65 değildir. Üniversite öğ
retim üyesinin 67'dir, 68'dir. Bu bakımdan orada 
derecelenme, aşamaya, bir kategoriye bağlamak ge
rekir; «Sınır» kelimesini bunun için kullanmak gerekir. 
O da, bilinerek konmuştur oraya. Yani 65 ve 67 falan 
aranmaz; onun içindir. Daha önce dört maddede geçti 
arkadaşlarım, «Emekliler dahil» denmişti. Şimdi o da 
kalktı. Böyle bir şeye de, maddede gerek yok. «Di
ledikleri şekilde bu kurumlarda ilim adamları çalış-
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sınlar» getirilmiştir 'burada; elastikiyet vardır. Bu, 
ibu yönde ele alınmalı. 

Sonra, «'Boş kadro şartı aranmaksızın...» Boş kadro 
şartı aranmaksızın, Türk mevzuatında madde vardır. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 'böyle emek
lilerin alınmasında vesairesinde falan neler olacaksa, 
görevine iade edilenler... Eskiden «Muhtar kadro» 
denirdi galiba. «Muhtar bir kadrodan maaşları öde
nir»; o aynen bugün caridir ve vatandaş hemen ar
kasından 'Bakanlar Kurulu kararıyla kadroyu iptal 
edebiliyor şu anda, Bütçe Kanununda olmamasına 
rağmen. Nitekim Resmî Gazeteye bakarsak, kanun
ları aldı, herkese dördüncü derecelik kadro, 'birinci 
derecelik kadro verdiler ve o şekilde bir düzenleme 
yaptılar. Elimizde, Meclisimizden geçmiş kanunları
mız mevcut demek istiyorum efendim. 

Bu bakımdan, anlatmış olduğum hususlara göre 
hiçbir tanesi açıkta dahi kalmayacaklardır, hakları ko
runmuştur; burada yanlış ifade edildi. Bu madde hiçbir 
personeli... Yalnız şunu mağdur edebilir: Eğer 200 
bin lira hakkı huzur alan vatandaş varsa; şimdi hakkı 
huzur 1000 lira alacaktır; o kadar arkadaşlarım. 
Varsa eğer arkadaşımın dediği doğru, yoksa eğer 
benim dediğim doğru... Alınan bir hak yok ki burada 
efendim. Huzur haklarının tespitini de... Hatta Sayın 
Erginay bizim teklifimizden daha mükemmelini getir
miş; «Bunu da Bakanlar Kurulu tespit etsin» diyor. 
Daha aşağıda, daha adil bir ölçü getiriyor; doğrudur. 
Biz, yani kurum daha rahat çalışsın da istediği ada
mını bulsun, getirebilsin diye düşünmüştük... Bu fikre 
katılıyoruz mesela ileride göreceğiz onu; bu daha 
mükemmel bir tekliftir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye 

var mı?.. Sayın Narlıoğlu... Başka sayın üyemiz?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Narlıoğlu. 

diyor ki, «Hiçbir kayda tabi olmadan Kurul düzen
ler.» ıBu, Anayasaya aykırı değil midir?.. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, yarın 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu değişikliğe uğradığı 
zaman; bu düzenlemeyi getirirken, bu Meclisten Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetine «Hayır böyle bir ka
nun çıkaramaz» mı diyeceğiz?.. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Çıkaramazsın ta
biî; Anayasaya aykırı olur. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Nasıl olur efendim, na
sıl olur... Bu Meclis; Anayasa diyor ki, «Kanunla dü
zenlenir»; her türlü kanunu yapabilir ve bu bir ka
nundur arkadaşlar. Bunun Anayasaya aykırılığı iddia 
edilemez; gerçek böyle. Hatta siz, eğer bu memle
kette fiyatları biraz daha Hükümet düşürmüş olsa, 
maaşları yarıya bile indirme hakkınız vardır şu Mec
liste. Eğer bu inerse, yani geçinebilecek bir durum 
yok ve bunun memurların haklarını düzenleyen bu 
Kanun olduktan sonra, elde olduktan sonra bunun 
Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. O düzenliyor 
çünkü onun haklarını. Hakları zail olduğu zaman 
mevcut düzenlemeden; subaydan, hâkimden, memur
dan, kâtipten, genel müdürden az bir para verildiği 
zaman hakkı zail olursa o kişinin, aynı hakka sahip 
olan bir kişi, ki o da olamaz. Bazen elimde daha 
antidemokratik olan kanunumuz var. Bir alt dereceye 
unvanını alır, 76 ncı madde gereğince gönderir; buna 
ne buyrulur?.. 

Muhterem arkadaşlarım; bu, katiyen ve katiyen 
Anayasaya aykırı bir hüküm değildir, iddia edilemez 
dahi; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum... 
MAHMUT AKKILIÇ — Hükümetin cevap ver

mesi gereken bir soru sorulmuştu efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Anayasaya aykırılığından 

bahsedildi... 
MAHMUT AKKILIÇ — Hayır, ücretler konu

sunda. 
CAHİT TUTUM — Ücretler konusunda bir soru 

sormuştuk Sayın 'Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, sorular sorulur... 
HAYATİ GÜRTAN — Hükümetten sorulmuştu. 
IBAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Hükü

metten soruyorum diye bir soru sorulmadı; bir soru 
soruldu... 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım, ben tabiî soruma tam cevap alamadığım için 
tekrar sormak durumundayım. 

Denildi ki, «Anayasayla ilgisi yoktur; yani biraz 
da sorumu benimsemediği kanısındayım. Şöyle : Kar
şımızda bizim Komisyon yok; karşımızda Teklif var, 
bu Teklif üzerinde konuşuyoruz. Onun için bu şekilde 
alınmaları doğru değil. 

Sorduğum şu : Anayasa diyor ki, «özlük hakları 
(aylık, ödenek her şey) kanunla düzenlenir.» Bu da 
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CAHİT TUTUM — Soruldu; ben sordum. Hükü- I 
metin beni aydınlatmasını istifham ettim; Türk Ta- I 
rih Kurumunda ödenmekte olan ücretlerin dökümünü 
istedim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tutum; bir soru sordunuz, üc
retlerin dökümünü istediniz; cevap verildi. Cevap I 
verilmediğine göre, ayrıca ille de cevap vereceksiniz I 
diye kimseyi icbara mecbur değiliz. I 

CAHİT TUTUM — Sorar mısınız bu soruyu, Hü
kümete yöneltilmişiniz Sayın Başkanım?.. 

'BAŞKAN — Efendim, soruyu benim aracılığımla I 
siz yönelttiniz. Sorular doğrudan doğruya Hükümet
ten veya Komisyondan sorulmaz ki, Başkanlık aracı
lığı ile sorulur. Sorunuzu sordunuz fakat şu anda bir 
cevap verilmediğine göre, size sözlü bir cevap veril
mediğine göre yazılı bir cevap gelecektir belki. Ko
misyonlar ve Hükümet ille de size sözlü cevap vere
cektir diye bir ilkemiz yoktur. Yazılı cevap gelebilir. 
Cevap vermediğine göre, hiç de cevap verme ihtiya
cını hissetmemiş de olabilirler; konu budur. I 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, özür dile- I 
riım, sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Siz, titiz bir 
Başkansınız, «ne diyorsunuz Hükümet» diye daima 
tevcih edersiniz, bu sizin mutat davranışınızdır, bu de
fa bunu yapmadınız o bakımdan sadece hatırlatmak 
istemişitim. 

'BAŞKAN — Soralım efendim, madem bu kadar I 
ısrarlısınız, Hükümetten de soralım, onlardan da ala
cağımız cevabı siz de duyun. I 

Sayın Hükümet, Sayın Tutum bir döküm istiyor
lar. Buna cevabınız şimdi olacak mı, yoksa daha son
ra yazılı bir cevap verilecek mi efendim?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ER
DOĞAN TURHAN — Sayın Başkan, şu anda ola
mayacaktır, incelemiş değiliz, da'ha doğrusu yanımda 
değil. Bilahara takdim edebiliriz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Başkanlık 
Divanı zaten bunu az çok sezdiği için size bu soruyu 
da sordurmuyor. 

Efendim, önergelere geçiyoruz. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Yasa Teklifinin 91 inci mad
desinin Komisyona iade edilerek Anayasaya uygun 
bir düzenleme getirilmesinin onaylanmasını arz ede
rim. 

Kamer GENÇ 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülen Kanun Teklifinin 91 inci maddesinin 
(b) bendinin huzur haklarına ilişkin kısmının Yük-
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sek Kurum Başkanının teklifi, Yüksek Kurulun ka
bulü ve Bakanlar Kurulunun kararı tile tespit edilir 
şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Akif ERGİNAY Necip BİLGE 
BAŞKAN — Sayın Genç, açıklamanız olacak, 

buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Sayın Komisyon Başkanımız maalesef yapılan ko

nuşmalara hep kendi bildiği şekilde cevap veriyor; 
yani esas istenen soruya cevap vermez kendi kendi
sine kafasında bir olay yaratır ve ona göre arz eder 
konuyu Genel Kurula ve onun için de mesele anla
şılmadan oylanır ve kapanır. 

Şimdi bakın, Anayasanın 128 inci maddesi «Ka
mu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler. 1 - Genel 
İlkeler. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin ni
telikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve 
yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük 
işleri kanunla düzenlenir.» şimdi getirilen bu 91 inci 
maddede Sayın Tutum daha önce de belirttiler, di
yor ki «sözleşmeli personel çalıştıracak, ama bu söz
leşmeli personel çalıştırırken, diğer kanunların gerek 
Personel Kanununun veya diğer kanunların sözleşme
li personele getirdiği kısıtlamalara bağlı kalmadan ye
ni bir sözleşmeli ücret sistemini getirecektir». 

Buna göre bu Anayasaya uygun mu?.. İşte oku
duğum fıkraya aykırı olan husus bu; yani farzede-
lim bir Cumhurbaşkanı ayda 100 bin lira alırsa bu 
kurum başkanı getirip de buraları arpalık haline çe
virip de bir uzmana iki milyon lira verecek midir 
ayda?.. Buna göre verecek; yani bunu artık siz bu
raya «bu husustaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın» 
tabirini koyduktan sonra; yani personel kanunların
daki sözleşmeli personele getirilen kısıtlamaları orta
dan kaldırıp da tamamen keyfî bir sistem getirdik
ten sonra kurum başkanı getirecek yarın... Hatta bu 
kadar çok larj bir ücret sisteminin burada öngörül
mesini bizleri biraz düşündürüyor, acaba kimler bu
raya talip, böyle hemen burada birtakım kanunlar gi
decek ondan sonra yarın Sayın Komisyonumuzdan da 
buraya talip olanlar var mı yani?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, sataşmaya mucip ola
cak şekilde konuşmayın efendim. 

KAMER GENÇ — Sataşma yok, şeyi belirtiyo
ruz. 

Bu itibarla, böyle getirip de devletin ücret siste
mini, kurulmuş bir sistemi tamamen ortadan yok 
edecek, hatır gönül müessesesü haline dönüştürecek, 
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yarına buraları politik bir arpalıklar merkezi haline 
getirecek, kurum başkanlarına ve bazı hatırlı kişile
rin çok böyle yakın akrabalarını buraya, devletin bu 
kuruluşuna atayarak büyük ücretler verebilecek bir 
metin getirilmiştir karşımıza. 

Sonra daha da önce söylediler (d) nin ikinci ben
dinde «huzur hakları Yüksek Kurum Başkanlığı ve 
bağlı kuruluşlar tarafından kendilerinin takdiriyle tes
pit edilir» diyor. Yani bu hangi ücret düzenlemesin
de, hangi ücret sisteminde varsa Komisyon Başkanı 
onu izah etsin. Tamam var, sözleşmeli personel siste
mi, Personel Kanunumuzda var, diğer kanunlarımız
da var, üniversitenin ücret rejimi var, hâkimlerin özel 
bir ücret rejimi var; ama bunların hep Kanunda sı
nırları belirtilmiştir. Mesela burada denilebilirdi ki 
«bu husustaki kısıtlamalar» kelimesi kaldırılmak su
retiyle normal bir personel rejimindeki sözleşmeli per
sonelin; yani bugün bir üniversitedeki sözleşmeli per
sonelin sistemine dönüştürülebilir burası. Bugün yurt 
dışından öğretim üyeleri bile getirilerek sözleşmeli ça
lıştırılıyor bunlar; yani bunlar birtakım kısıtlamalara 
bağlı, ama böyle getirip de bu kurum için hiçbir kısıt
lama koymadan demin de bahsettiğim gibi, devlet için 
büyük yükler getirebilecek, belki böyle cazip hale ge
tirildiği için buraya uzmanlar da atanmayacak herkes 
hatır gönül işi kişileri buraya uzman adı altında ata
yacaktır; yani o bakımdan bu konunun da üzerinde 
durulması gerektiğine inanıyorum ve önergem Ko
misyona bu metni liade edelim, mevcut Personel Hu
kukunun ve Anayasamızın 128 inci maddesinin biraz 
önce okuduğum ikinci fıkrasındaki «hak ve yüküm
lülükler aylık ve ödenekleri sınırlar» ve bir ilkeler 
tespit edilmek suretiyle getirilmesini diliyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın Genc'in önergesinin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?.. Sayın Erginay aleyhinde, Sayın 
Narlıoğlu lehinde. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Olağanüstü haller olağanüstü tedbirleri gerektirir. 

Anayasaya aykırılık veya uygun bakımından ortada 
bazı hatalar var maddede, fakat maddenin tamamen 
iadesi sözkonusu olamaz kanaatimce. 

Bir defa izinli olarak başka kurumlardan aldıkları 
memurlar aynı kuruma iade edildiği takdirde orada 
kadro yoktur sen artık vazifeden çıkarıldın denir mi?.. 
Bu onu önlüyor. Diyor ki, izinli olarak aldığım, çalış^ 
tırdığım kişi benim işime yaramaz veya başka şe-

ı kilde bunun çıkarılmasını istiyorsan kendi kurumuna 
I bunu gönderirim. Gönderdiğim takdirde o kurum 
I kadro yok derse yine bende mi kalacak?.. Bunda ne 
I haksızlık var? Kaldı kli birçok hallerde böyle kadro-
I suz anlamda vazife veriliyor. Bu bir. 
I ikincisi, «Bu husustaki kısıtlamalara bağlı kalmak-
I sızın» tabirini bendeniz de yadırgıyorum, başka ka-
I nunlarda da rastlamadım, bunun çıkarılması uygun 
I olur. Fakat Komisyon Başkanının endişesi şudur. Bu-
I gün Dil Tarih Kurumu veya Türk Tarih Kurumunda 
I öyle şahıslar vardır ki, sözleşmelidir ve kendi ihtisas-
I lan çerçevesinde belki verilebilecek olan, sözleşme 
J hudutlarını aşan paralar almaktadır. Eğer bunu koy-
I mazsanız onjar gidecekler diyor. 
I Ben buna pek katılmıyorum. Şu anlamda ki bu 
I Kanun çıktıktan sonra onların sözleşme hududu çer-
I çevesindeki müktesep hakları saklı kalır. Dolayısıyla 
I bunu koymakla bundan sonra alınacaklar için bu ha-
I ta ortaya çıkabilir, bu sakınca ortaya çıkabilir. Yal-
I nız yine de bu hükmün burada kalması, bir kamu ku-
I ruluşu haline getirilen bu Kurum için doğru değil. 
I Fakat endişem şuradadır, bilindiği üzere vasiyet ne-
I deniyle bu Kurumun büyük bir geliri bütçe dışıdır. 
I Kendi özel geliridir, özel gelirini koruma bakımın-
I dan devlet anlamında Anayasaya aykırılık düşünemez-
I siniz. Bu anlamda kamu kuruluşu olması bakımından 

özel gelirlerini kullanma hakkındaki düşüncemin içe-
I risinde kabul edersek, öyle Anayasaya pek aykırılık 
I sözkonusu olmayabilir; fakat eğer Komisyon kabul 
I ederse bu hükmün, bu para fıkrasının buradan çıka-
I rılması uygun olur. 
I ikincisi; önergemden de bahsettiler. Hakikaten sa-
I yın arkadaşlar onun üzerinde de durdu. Huzur hakkı 
I genellikle kanunla tespit edilir. Yükseköğrenim Kredi 
I Yurtlar Kurumunun Kanununda vardır. «Yönetim 
I Kurulu üyelerine 50 lira huzur hakkı verilir.» der, 
I sonradan artırdılar. Bazı kanunlarda ise, kararname-
I ye bırakır. Bir yeknesaklık sağlamak, şu kurumda 
t 1 000 lira, bu kurumda 10 000 lira verilmemesi için 
I kararnamede ölçülerine göre bunlar birleştirilir. 
I Bu itibarla bendeniz bir önerge verdim ve orada-
I ki hüküm bu şekilde düzenlenmiş oldu. Komisyon 
I Başkanının da katıldığını duyduk. Bu itibarla, orada 
I da bir aykırılık yoktur. O halde, bu maddenin yalnız 
I bahsettiğim şekildeki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın 
I hükmünün, para fıkrasının, cümlesinin çıkarılması ve 
I önergemdeki gibi huzur hakkının da sonuçta Bakan-
I 1ar Kurulu kararıyla tespit edilmesi şeklinde kabul 
I edilmesi halinde bu teklifin reddi uygun düşer. 
J Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. I 
Sayın Narlıoğlu, lehinde efendim, buyurun. I 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım; I 
Maddenin hakikaten* düzeltmeye ihtiyacı var. Sa- I 

yın Komisyon Başkanı Devlet Personel Dairesi Baş- I 
kanı olarak konuşsaydı zannederim böyle konuşmaz- I 
lardı. Şimdi bir Devlet Personel Dairesi Başkanı ola- I 
rak bu maddeyli irdeleselerdi geri çekmek durumun- I 
da kalırlardı. Şöyle : Herhangi bir kısıtlamaya tabi I 
olmadan ücret tespit edilecek. Bu bizim personel, sis- I 
temimizde katiyen olmayacak bir şey. Biliyorsunuz, I 
sözleşmeli personelin alacağı ücretin tavanı tespit edi- I 
liyor, bu tavanı geçmemek suretiyle sözleşme, «Evet, I 
çalıştırılabilir» deniyor. Bu kanuna uygundur, Ana- I 
yasaya uygundur; ama tavan tespit edilmeden böyle I 
bir ücret sistemi tespit etmek Anayasaya aykırıdır ve 
bu önemli ikaz dikkate alınmıyor. Alınmasını tavsiye 
ederim. 

Teşekkür ederim. i 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki düşüncenizi 

lütfedin efendim. I 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
önerge sahibinin bir sorusu oldu önce. «Kimler 

talip bu yerlere?..» dediler. «Kimler talip bu yerle
re?..» diye soru sormadan önce, kafasında düşündük- I 
leri gibi «Kimler alınmıştı buraya?..» sorusunu sor
muş olsalardı. Bu işi burada beraber yürütmemiz 
mümkün olurdu. Eğer anladılarsa bu ifademi. 

BAŞKAN — Muhakkak anlamışlardır efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Düşünmek gerekir bu 
konuyu arkadaşlarım. Ücret rejiminde «Kazanılmış I 
hak» diye bir tarüf vardır. Bunu yönetmeliğe veya tü
züğe koyabiliriz, yoksa kanuna koymak mümkün 
değildir. Kısıtlamaya tabi olmanın iki yönü olduğu- I 
nu ve bu maksatla konulduğunu, zabıtlara geçmesi I 
bakımından açıklamak istiyorum. I 

Birisine eğer bir astronomik rakam veriliyorsa, I 
birlisine de o değerinin altında para veriliyorsa, o ki- I 
sıtlamaların her ikisine de, başka kanunda ise, ona I 
tabi olmasın; eğer kendi bulunduğu rejime tabi ise, I 
ona tabi olmasın. Normal bir statü düzenlemesi ba- I 
kımındandır; ama bunu daha başka bir kelimeyle ifa- I 
de etmem mümkünse onu da edebilelim; ama maksat I 
budur. Kazanılmış hak ilkelerine dokunmamak per- I 
sonel rejiminde esastır. Bunu herkes bilir. Kazanılmış I 
hakların korunması önemlidir. (Gürültüler) | 
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BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Burada yanlış olarak, 
Personel Dairesinde bu kadar çalışmış bir arkadaşınız 
olarak ve bunu bilen olarak da böyle bilmemez bir 
şekilde ifade etmiş olmak da bir hatadır. Maliyeci 
olan arkadaşım, idareci olan arkadaşım, kazanılmış 
tokların alındığını hangi kanunda vardır?.. 

CAHİT TUTUM — Var kazanılmış haklar. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — O başka efendim. Göre
vine son verilme. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşma şeklin
de lütfen olmasın. 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Her zaman için muka
vele feshedilir gider. Türkiye'de bunun uygulaması 
vardır. Devlet Personel Dairesi kısıtlamadan, kısıtla
maya tabi olmaksızın işlem yapar. Opera yapar, Stan
dartlar Enstitüsü yapar, Atom Enerjisi yapar, TÜBİ
TAK yapar; hepsi yapar. Vardır özel tüzükleri, kanun
ları. Nereden geliyor bu? Bu şekilde bilmeyen arka
daşlarımızı da yanlış bilgilerle şey etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Tiyatro vardır. Tiyatroda sanatın durumuna göre 
alırlar, 50 lira koyarlar, 100 lira koyarlar saatına; 
ama o onun öğretme tekniğine veyahut da sanatın du 
rumuna ve derecesine göre para verilir. Bunlara da 
öyle verilmesi lazım. Sabahtan akşama kadar oturup 
da gidip gelen, boş gezen bir adamla veyahut da baş 
ka bir kurumdan maaşını almak suretiyle burada gö
revli olan bir kişinin durumu aynı mıdır?.. Bir kere 
Hocam çok iyi açıkladılar. Geçici görevlendirmeyle bu
raya gelmiş olanlar kurumlarına giderler. Mevcutlar 
için yeni bir statü gerekir. Statü yok ortada. Hakları 
var, haklarını alamazlar. Bir kısmı vardır ki, astrono
mik rakamlar cebine koyar. Onların durumları ne 
olacaktır?.. Çözmek gerekir bunların hepsini. Nerede 
bunun Anayasaya aykırılığı?.. 

Bu bakımdan, önergelere katılmamız mümkün de
ğildir. Sadece iki nokta üzerinde durabiliriz. Birin
cisi; «kısıtlamalara bağlı kalmaksızın» diye eğer bir 
durum olabilirse... 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Onu çıkaralım. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Narlıoğ

lu; karşılıklı alış-verişte bulunmuyoruz efendim. 
M I L L Î E Ğ I T I M K O M I S Y O N U B A Ş K A N I SEL

Ç U K KANTARCIOĞLU — Hayır, ifade etmek su
retiyle. Efendim, Sayın Narlıoğlu'ndan şu gelebilirdi : 
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«Kazanılmış haklar göz önünde alınarak» kelimesini 
kullanmış olsalardı samimi olarak böyle bir teklifte 
bulunduklarına inanabilirdik Komisyon olarak; ama 
biz samimiyiz bu konuda. Kazanılmış hak ilkeleri 
mevcuttur; fakat astronomik rakam 200 000 lirayı 
verin, Türkiye'de en fazla, Keban Barajındaki mü
hendis 90 000 lira alsın. Olmaz böyle düzen. Bunun 
için, kazanılmış haklar da şöyledir : Mukaveleyi ya
par, bir sene sonra geçici maddeye göre verir bun
ları. Bu kadardır. O var. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, önerge üzerinde lüt
fen efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Birincisi efendim, böy
le bir durum olabilir. «Kazanılmış haklar göz önünde 
bulundurularak.» 

BAŞKAN — Yani «Bu husustaki kısıtlamalara 
bağlı kalmaksızın» ibaresini çıkartıyor musunuz?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, yalnız yine 
orada bir hata olmasın. Bakın, Meclise açık hesap 
veriyorum şu anda. «Kazanılmış haklar» deriz, arka
sından kazanılmış hak alır, fazla miktarda para alır; 
fakat beri tarafta «Kazanılmış hakkın, derecen senin 
şudur» derler, ona da daha az para verirler. Halbuki 
o çocuk öğrenüm itibariyle daha mükemmel bir de
ğer taşır. Onun değeri nasıl olacaktır?.. Onun için 
öyle bir şey kullanmamız gerekir ki, orada o kelime
nin yerine, durumuna göre «Kazanılmış hakları göz 
önünde bulundurularak», durumuna göre ama. 

AKİF ERGINAY — Hiçbir şey gerekmez. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEI -
ÇUK KANTARCIOĞLU — Gerekmez değil mi 
efendim?.. 

AKİF ERGINAY — Hayır, o terimin tamamen 
çıkarılması. Hakkı varsa zaten lüzum yok. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — ikincisi; Bakanlar Ku
rulunun tespitine biz de fayda görürüz. Ona da ka
tılıyoruz efendim. 

Arz ederim. 
AKİF ERGINAY — Çıkarınız efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Akşamın geç saatlerinde, Başkanlık Divanının bir 

teşhisini yüce ıttılaınıza arz etmekte yarar görüyo
rum. Bu saatlerde Başkanlık sevk ve idarede büyük 
müşkülatla karşı karşıya kalmaktadır; çünkü karşılık
lı bir sohbet havasına dönüştüğünü yüksek müsaade
lerinize ve müsamahanıza dayanarak ifa.de etmek 

isterim. Eğer herhangi bir dileğiniz varsa, günün ilk 
saatlerinde olduğu gibi, lütfen gene Başkanlık Diva
nı aracılığıyla yapınız. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bir 
şey arz edebilir miyim efendim?.. 

BAŞKAN — Bir metin, bir metin getireceksiniz... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Eğer istiyorlarsa, bir 
önerge versinler bu istikamette, kısıtlamanın çıkarıl
masını teklif etsinler, değiştirelim. 

BAŞKAN — Efendim, artık müsaade buyurun. 
Bir önerge getirilmesi sözkonusu olamaz. Ancak, 
Komisyon kendisi bir metin getirir, Bendeniz bunu 
oylarım; çünkü önergeler okunduktan sonra içtüzüğe 
göre yeni önerge kabul etmem mümkün değildir; bir. 

ikincisi; maddeyi beş dakikalığına geri alır, o iba
reyi lütfedip eklerseniz bendeniz de bu maddeyi o bi
çimde oylarım; fakat daha önceden de katılmadığını
zı beyan ettiğinize göre; çünkü «Tamamen geri alın» 
diyorlar, «Yeniden düzenleyin, Anayasaya uygun bir 
düzenleme» diyorlar. Buna katılıyorsanız mesele yok, 
katılmıyorsanız bunu oylayalım efendim. Müsaade 
edin usulüne uygun işlem yapalım. 

KAMER GENÇ — önergemle ben de onu isti
yorum Sayın Başkanım. Yani bu noktada Anayasa
ya aykırı diyorum yani. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim haytr, 
öyle bir şey lifade edilmedi efendim. 

BAŞKAN — Siz efendim, yalnız bu noktada de
ğil, bütün noktalarda uygun olmadığını beyan ediyc-
sunuz. 

Sayın Tan, buyurun efendim, bir şey mi var?.. 
TURGUT TAN — Efendim, izin verirseniz bir 

noktayı belirtebilir miyim, belki usule de ilişkin ka 
bul edebilirsiniz. 

BAŞKAN — Usulse kabul edeceğim tabiî. Buyu
run. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım; 
Bu madde konusundaki görüşmelerin açmaza gir

diği izlenimini veren sorun şuradan kaynaklanıyor : 
Gerek Hükümet, gerekse Komisyon Başkanı açıkla
malarından sonra şu çıktı ortaya : Personel statüsü
nü düzenleyen bir anamadde ile bir geçici madde içice 
düzenleniyor izlenimini veriyor. Bunların ikisinin bir
birinden ayrılması sorunu çözecektir. Bir anamadde-
nin içinde bir de geçici madde düzenlemesi yapıyo
ruz. Yeni bir olaydır bu. Sorun budur sanıyorum. Bu-
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nun ayrılması lazımdır. İki maddenin ayrılması lazım. 
Bir anamadde, bir de geçici madde. Bu sorunu çöze
cektir zannediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan; fakat 

Komisyon o görüşte değil herhalde. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Bu maddede biz «Üc
ret düzenlemesi yapıyoruz» diye bir madde söyleme
dim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tan'ın beyanı zan
nederim şöyle : «Mevcut haklar, kanunî haklar sak
lıdır» demek, bir geçici madde konusudur derler. 
Yani buradaki şu ibare çıkar ve bir başka geçici 
maddede de bütün buradakilerin, çalışanların sair hak
ları saklıdır şeklinde bir geçici maddeyle düzenlenir
se, zannederim ikisi kesinlikle birbirinden ayrılmış 
olacaklardır şeklindedir. Siz buna katılmadığınızı, bu
rada bir düzenleme yapılacağını beyan ediyorsunuz. 
Önergeyi oylayacağım efendim. Geri alma durumunuz 
var mı Sayın Başkan?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Mümkün değil efen
dim, istemiyoruz böyle bir şey; bundan daha mü
kemmelini yapamayız, bundan daha mükemmelini 
yapmaya müsait değiliz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Hükümet, bu önergeye katılıyor musunuz?.. 
M I L L Î E Ğ I T I M B A K A N L I Ğ I T E M S I L C I S I E R 

D O Ğ A N TURHAN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; 

Sayın Genc'in önergesine Komisyon ve Hükümet 
katılmadığını beyan etmektedir, önergenin dikkate 
alınması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenleri.. önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir efendim. 

Sa^ın Ergirtay, bir açıklamanız olacak mı efen
dim?.. 

AijLİF ERGİNAY — Sayın Başkan, deminki açık-
lamarftda söyledim, Komisyon Başkanı da kabul bu
yurdular; hadise, bütün bu gibi işlerde Bakanlar Ku
rulu zaten yetkili olduğu için bunu kendi kurumuna 
bırakmak gibi keyfî bir hale getirmeyelim; Bakanlar 
Kuruljuna bırakılsın diyorum. Teklifim bu mahiyette
dir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üyemiz?.. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, çok özür 

dilerim, bir daha okutmanız mümkün mü?.. 
BAŞKAN — Efendim, bendeniz o ibareyi bir da

ha arz ediyorum; Huzur haklarına ilişkin kısmında, 
«Yüksek Kurum Başkanının teklifi, Yüksek Kurulun 
kabulü ve Bakanlar Kurulunun kararıyla tespit edi
lir» şeklinde düzenleme istenmektedir huzur hakkına 
ilişkin kısımda. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet?.. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz efendim. 
M Î L L Î E Ğ I T I M B A K A N L I Ğ I T E M S I L C I S I ER

D O Ğ A N TURHAN — Biz de katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Erginay'ın ve Sayın Bilge'nin önergesine 

Komisyon ve Hükümet katıldığını... 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bir şey so

rabilir miyim, orada yanlış olmasın önergeyi oylar
ken. (b) fıkrası değil mi efendim?.. 

BAŞKAN — Evet efendim, (b). 

CAHİT TUTUM — (b) fıkrasında bir şeyin hu
zur hakkını Yüksek Kurul üyeleri de alacak mı?.. Bu 
görülmemiş bir şey olabilir. Bir yanlışlık olmasın?.. 
Genelkurmay Başkanından Başbakana kadar kuru
la katılıyorlar; bunlar huzur hakkı mı alacaklar?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, onlar 
almayacaklar, resmî olanlar alamazlar da, diğerleri 
alacaklardır. Reisicumhurun tayin etmiş olduğu dört 
tane kişi var; sadece bakan mı olarak düşünüyor ar
kadaşımız?.. Bu çok önemli. Üniversite mensupları var 
efendim. 

BAŞKAN — Konu aydınlanmıştır. Soru olarak 
kabul etmiyorum zaten Sayın Tutum'un beyanını. 

Sayın üyeler; 

Sayın Erginay ve Sayın Bilge'nin önergesine Ko
misyon ve Hükümet katıldıklarından kesin olarak oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kesin olarak kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
91 inci maddeyi, biraz evvel kesin olarak kabul 

buyurduğunuz önergeyle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... 
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KAMER GENÇ — Nasıl olur bu; Komisyon ken
disi kabul etti?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, önergeniz oylandı efen
dim, önergeniz... 

KAMER GENÇ — Hayır efendim, kendisi ka
bul etti. 

BAŞKAN — Efendim, daha sonra da bu talebin
den vazgeçti, geri çekeceğim demedi ki. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Yanlış bir madde 
kabul ediyoruz galiba. 

BAŞKAN — Olabilir efendim. Lütfen sesli ola
rak görüşlerinizi isteyerek, söz alarak lütfen efen
dim... 

ŞERAFETTIN YARKIN — Komisyon Başkanı 
kabul etti de onun için... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın Yar-
kın, lütfen efendim. 

Sayın üyeler; 
91 indi maddeyi, biraz evvel kabul buyurduğunuz 

önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 

92 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Disiplin işleri 
MADDE 92. — Bağlı Kuruluşların aslî, şeref ve 

haberleşme üyelerinin, kurumun amacı ve ilkeleri ile 
bağdaşmayan veya bunlara aykırı olan tutum ve dav
ranışları hakkında disüplinle ilgili gerekli kararları al
maya ilgili kuruluşun Yürütme Kurulu yetkilidir. Yü
rütme Kurullarının kararlarına karşı itiraz mercii Yö
netim Kuruludur. Burada alınan karar kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Sayın Genç. Başka sayın üyemiz yok. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Evvela bu kurumun genel idare içlinde yer aldı

ğını burada vurgulamak lazım. Genel idare içinde yer 
aldığı kabul edildikten sonra burada bu maddenin 
sonuna konulan cümle, «Burada alınan karar kesin
dir» ibaresi üzerinde durmak istiyorum. 

Malumunuz, Anayasamızın 125 inci maddesi «İda
renin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu 
açıktır» der, ancak «Cumhurbaşkanının tek başına 
yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûranın kararları 
yargı denetimi dışındadır» der. Bu itibarla Komisyon 
da şimdi aslında bunu genel idare içinde bir kuruluş 
olarak kabul edecektir, katılacaktır; çünkü 134 üncü 
madde Anayasanın genel idare ile ilgili hükmü için
de yer almıştır. 

Ayrıca buraya «Burada alman karar kesindir» 
cümlesini koymak Anayasanın 125 inci maddesine ay-
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I kırıdır. Yani idarenin her türlü eylem ve işlem-
I lerine karşı dava açma hakkı Anayasaca doğal 
I bir hak olarak kabul edildikten sonra burada bu-
I njn kararlarını yargı denetimi dışında tutmak 
I bence bizim hukuk ilkemize, yani temel hukuk il-
I kelerimize ve yapımıza tamamen aykırı bir konudur. 
I Ben, buraya bu ibarenin konulmasının sebebimi Ko-
I misyonun nasıl açıklayacağını merak ediyorum ve bu-
I nun buraya fuzulî konulduğunu telakki ediyorum. 
I Yoksa hem idare içinde bir kuruluş olacak, hem bir 
I karar alacak, hem Anayasanın bir maddesi «Idare-
I nin hiçbir eylem ve işlemi yargı denetimi dışında tu-
I tulamaz» sekilinde veya bu mealde bir hüküm taşıya-
I cak; arkasından da «Bunun kararları kesindir» diye-
I cek. Bu, tamamen Anayasaya aykırı bir hüküm. Ko-
I misyon eğer bunun kararlarının sadece idarî yönde, 

yani idarî yönde ve üst merci olmadığına göre, za-
I ten kesindir idarî yönünden; ama «Yargı yoluna baş-
I vurulamaz» derse, o zaman Anayasaya aykırı bir so

nuç doğurur. Bu itibarla bunun buradan açıkianma-
I sini diliyorum. 
I Saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
I Sayın Komisyon?.. 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, arka
daşımız maddeyi, Anayasanın maddesini yanlış açık
ladılar. Yargı denetimi dışında bırakılan disiplin ce
zaları da vardır ve bunun da bile bile hem memur
lar kanununa, hem Anayasaya bu Meclis koymuştur. 
Belki o gün kendileri Mecliste bulunmayabilirlerdi. 
Madde 129'un «Disiplin kovuşturulmasında güvence» 
başlıklı bununla ilgili kısmını okuyorum : «Uyarma 

I ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç; disiplin ka
rarları yargı denetimi dışında bırakılamaz». 

KAMER GENÇ — Tamam, siz ne diyorsunuz? 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — istisna edilenler vardır 
efendim; vardır ve bununla Anayasayla alakalı de
ğildir; bu alınan kararlar bir üst makama müracaat
la ilgilidir. Bunlar derhal devlet memurlarının tam 
statüsüne dahil değillerdir, itirazını yapar; üç gün 
sonra, beş gün sonra, ücretliyse ücretli, ücretli değilse 
başka türlü, görevinden uzaklaştırabilir. Bunun bu
nunla alakası katiyen yoktur. Burada itirazları ince
leyecek makam, doğrudan doğruya kendileri içerisin
de yönetim kuruludur; burada alınan kararlar kesin
dir. Bunun yargı denetimi dışında bırakılacağını id
dia etmek, inanmamak demektir. Gidebilir efendim, 

J buraya böyle bir şeyi yazmaya gerek yoktur efendim. 
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Normal Anayasa vardır. Anayasa mevcutken, kim bu
nu yapabilir?.. Bunu arkadaşım hukukçu; ama... Bu
na gerek duyulmaz ve hiçbir kanunda böyle madde 
yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, açıklığa kavuşmaktadır. 

«Kararlar kesindir» derken yargı yolunu kapatmıyo
ruz diyorsunuz; zabıtlara böyle geçiyor? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Kapatmıyoruz; bunun
la ilgilidir... 

KAMER GENÇ — Onu söyledi mi?.. 
BAŞKAN — Onu söylüyor efendim şimdi, mü

saade buyurun... 
KAMER GENÇ — Sonradan dönüş yaptı Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, daha 

bir şeyi tamamlamadan sonradan dönüş yaptı falan 
diye böyle bir beyanda bulunamazsınız. Sayın Başka
nın sonunda söylediği konu şudur : Burada «Yargı 
yolu kapalıdır» hükmü yer almamaktadır; alınan ka
rar kesindir, yani verilen kararın üzerine idarî mer
cilere her zaman gitmek, adlî mercilere gitmek müm
kündür diyor. Mesele budur. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Sayın 
Genç, artık tahammül edilmeyecek> bir şekilde galiz 
hitaplarda bulunuyor, lütfen Başkanlık olarak bizi de 
görevli olarak düşünmeniz gerekir. Çünkü, burada 
ben de kendilerine Kanunu anlamadığını söylemek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel siz bunu beyan 
ettiniz. Eğer böyle bir şey varsa zaten, Başkanlık 
Divanı Sayın Genc'in de hitaplarına karşı sataşmaya 
meydan vermeyecek şekilde derhal müdahale ediyor. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, kendileri «Dö
nüş yaptı» kelimesini kullanamaz, lütfen. Dönüş de
ğil, ben dört defa söylemek zorunda kalıyorum, be
nim fikirlerimi anlamıyorlar, lütfen. Hocam da ora
dan tasdik ediyor, herkes aynı şeyi söylüyor, anla
mak istemiyorlar. O kültür varsa... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; çok sataşma 

oldu, yetmez mi artık? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Genç. 
Zaten Başkanlık Divanının dışında bugün görebil

diğim kadarıyla karşılıklı konuşmalar ve sataşmalar 
yer almaktadır. Lütfen Başkanlık Divanını daha deği
şik tedbirlere zorlamayın. 
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MEHMET HAZER — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hazer; soru mu efendim? 
MEHMET HAZER — Müsaade buyurursanız 

bir cümle söylemek istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade edeceğim tabiî efendim. 
iBaşka soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. 

Sayın Hazer, Sayın Tutum soru sormak istediler. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; ben de soru 

sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Genç; sorunun dışında bir 

şey sordurmayacağım, lütfen onu da 'bilin. 
Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Burada «kesindir» demek, bundan başka bir ida

rî merci yoktur, kazaî merci vardır demektir. Her 
kesin karar, kaza merciine açıktır. Artık bundan 
başka bir idarî merci yoktur, bu idarî merciin so
nudur, son karardır anlamına gelir ve bu bakımdan 
da endişe duymaya da mahal yoktur zannederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. So
ru değil de, açıklama oldu; fakat ışık tuttu. 

'Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Bu disiplin hükmü dolayısıyla soru sormamızı ge

rektiren 'bir başka nokta devreye giriyor; o da şu: 
Genellikle muhtar kuruluşlarda, eğer teşkilat yasa
larıyla belli bir kurum muhtar biçimde kurulmuşsa; 
yani 'belli ölçülerde özerklik verilmişse, özellikle Tür
kiye'de görülen odur ki, lbu gibi durumlarda o ku
rumda çalışan kamu görevlilerinin eylem ve işlem
lerinden dolayı tabi olacağı cezaî hükümlere dair de 
mutlaka bir hüküm bulunması gerekir. Bunu genel 
hükümlere bıraktığınız zaman kargaşa olmaktadır 
Sayın Başkanım. 

Şimdi sorum şudur: Bu disiplin hükmünü getir
diler; fakat Memur Muhakematına göre ne yapıla
cak, hangi merciler (diyelim ki soruşturma kurulu) 
kararı verecek? Burada bunlar belli değildir. Bir kıs
mına «icraî mevki» dendi, bir kısmına «temsil» den
di, ,«en yüksek karar organı» sözü geçti mi hatırla
mıyorum, ilk metinde vardı, sonra yok. Bu kural
lardan hangileri Memur Muhakematına göre nasıl 
devreye girecek? Buna ait bir işaret olması lazım. 
Genellikle muhtar kuruluşlarda bunlar mutlaka be
lirtilir; ama bu muhtar kuruluş değilse, ona bir di
yeceğim yok; ama yine de genel hükümlere göre, 
çok karışıklık meydana gelebilir. Çünkü, burada iki 
tür kamu görevlisi var. Acaba Komisyon hu konu-
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da düşünmedilerse, bir özel madde sevk etmeyi dü
şünürler mi hemen disiplin maddesinin ardından? 
Mutat olan biçim bu olduğu için bu soruyu yönelt
tim. 

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

ÇUK KANTARCİOĞLU — Sayın Başkanım; 
Arkadaşımız başlığa bakmak suretiyle maddeyi 

geniş bir şekilde incelememişler herhalde. Bu sade
ce bağlı kuruluşların şeref üyeleri, aslî üyeler ve üye 
niteliğini taşıyan haberleşme üyeleriyle alakalıdır. 
Bunların nitliklerinin dikkate alınmaması gerekir. 
Bunların ne şekilde kapatılacağı ve açılacağı da za
ten biraz önce sayıldı, yetkileri falan sayıldı. Yargı 
başka şey, Anayasa başka şey, burada kısıtlanan du
rum daha başka şeydir. Sayın Hazer biraz önce bunu 
açıkladılar, burada endişe edilecek hiçbir şey yok. 
İki cezanın dışında eğer hakikaten varsa, yargıya 
rahat rahat gider; ama Anayasanın kısıtlamış olduğu 
ikisinin dışında hiçbir şekilde gidemez. Bu kararı 
burası vermişse kesindir. Hiç alakası yok, bununla 
ilişkili göremiyoruz efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Yani, «!Bu, memurları değil de aslî, 
şeref ve haberleşme üyelerini kapsıyor» diyorsunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCİOĞLU — Tabiî efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genç; soru efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım; Komisyon 

Başkanının bana yönettikleri şeyler için siz müsaade 
etmediğiniz için cevap vermiyorum; yani bana sataş
tılar; fakat siz müsaade etmediğiniz için cevap vermi
yorum ve soruya geçiyorum. 

Sayın Başkanım; 

Şimdi burada, «Burada alman karar kesindir» 
İbaresi gereksizdir. İdarî Yargılama Usulü Kanunu 
var; burada zaten idarî itiraz sistemi kabul edilmiş 
ve der ki, «İlgili, hakkında tertip edilen bir idarî 
işlemin kaldırılmasını, değiştirilmesini veya yeni bir 
işlem tesis edilmesini temin için ya işlemi tesis eden 
mercie veya üst mercie itiraz eder.» O merciin ver
diği kararlar kesindir ve normal olarak yargı merci
ine gider; yani prosedür budur. Prosedür bu oldu
ğuna göre, burada ayrıca, «Burada alınan karar ke
sindir» demenin anlamı nedir? 

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

ÇUK KANTARCİOĞLU — Sayın Başkanım; «Bu
rada alınan karar kesindir» demek, yani bunun üs
tüne itiraz edilemez demektir, Türkçe manası budur 
efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
92 nci madde üzerinde bir düzeltme istemi var 

mı?.. Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim, son cümlede «Yü

rütme Kurullarının kararlarına karşı itiraz merciî 
Yönetim Kuruludur. Burada alınan karar kesindir.» 
denilmektedir. Şimdi «burada» tabiri müsaadenizle 
çok amiyane bir tabirdir. Bu itibarla «Bu Kurulun 
kararı kesindir» demek daha doğru olur. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCİOĞLU — «Alınan kararlar kesin
dir.» diyebiliriz. 

BAŞKAN — Komisyon, «Alınan kararlar kesin
dir.» şekline katılabileceklerini belirtiyor. 

NECİP BİLGE — O takdirde de, noktalı virgülle 
ayrılırsa yetişir zannederim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCİOĞLU — Buna katılırız efendim. 

BAŞKAN — «Kuruludur; alınan kararlar kesin
dir.» şekline katılıyorsunuz. 

92 nci maddeyi bu düzeltilmiş biçimiyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

93 üncü maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Bütçe esasları 
MADDE 93. — Yüksek Kurum ile Bağlı Kuru

luşlarının bütçeleri yıllık olarak hazırlanır ve Başba
kanlığın onayı ile yürürlüğe kqnulur. 

Her yıl Genel Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlanır
ken Yüksek Kurum ve Bağlı Kuruluşlarının bütçe 
önerileri, Başbakanlık Bütçesi ekinde Maliye Ba
kanlığına gönderilir. 

Harcama usul ve esasları, Yüksek Kurum ile Ma
liye Bakanlığının birlikte hazırlayacağı bir yönetme
likle düzenlenir. 

Yüksek Kurum ve Bağlı Kuruluşlarının malî iş
lemleri Sayıştay tarafından denetlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Tutum, Sayın Erginay söz istediler. Ka
yıt işlemi bitmiştir. 
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Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Aslında çok masum gibi gözüken bir tek madde, 

teklifin 'bence odak noktasıdır. Benim baştan beri 
sizlere anlatmaya çalıştığım tüm düşüncelerimin öze
tini belki bu madde çerçevesinde arz etmek müm
kün; o da şudur: 

Bir kamu tüzelkişiliği kurulmaktadır. Bu kamu 
tüzelkişileri bir tür holding türünden 'birbirine bağlı; 
ama ilişkilerinin niteliği belli değil. Yani, beş adet 
kamu tüzelkişisi var, bir petek gibi yan yana gelmiş; 
fakat ilişkilerinin ne türden ilişki olduğu belli değil; 
vesayet ilişkisi mi, biyerarşik ilişki mi, ikisi karma 
mı, başka bir biçim mi, pek belli değil. Tabiî bu 
büyük ölçüde bütçesinden de belli olur. 

Değerli arkadaşlar; 
Şimdi benim titizlikle üzerinde durmak istediğim; 

malî muhtariyet konusu ya'hut bütçe konusudur. Bu
nu anlatabilmem için, bu kamu tüzelkişiliğinin ne
den tanındığını iyi bilmemiz 'gerekir, Bağlı Kuruluş
lara neden kamu tüzelkişiliği tanınmıştır?.. Başlan
gıçta tüzelkişilik verilmemişti bağlı kuruluşlara, sa
dece katma bütçeli idi (Yüksek 'Kurum) ve bağlı ku
ruluşları da alt program olarak sunuluyordu, alt 
program olacak idi. 

Şimdi, çok değişik, yepyeni aşağı yukarı yeni bir 
bütçe sistemi getirilmektedir, sanıyorum ki bu me
selede varacağımız sonuçlar, Kurumun işleyişini bü
yük ölçüde kolaylaştırabilir veya güçleştirebilir. 

Ben, şunu diyorum; bir kamu tüzelkişisi, bana 
göre, onganları vasıtasıyla iradesini izhar eden ve 
özellikle idarî açıdan belli ölçüde serbesti tanınmış 
olan bir kuruluştur. Eğer, organları vasıtası ile izhar 
ettiği iradeler kendi içinde tamamlanmıyorsa, o za
man büyük ölçüde biyerarşik bir idare söz konusu
dur ve bilimsel anlamda bir tüzelkişilik söz konusu 
değildir. 

Benim görebildiğim; 
1. — Organları kendi dışında oluşturuluyor. 
2. — İdarî kararları kendi dışında kesinleşiyor. 
3. — 'Malî bütçesi kendi dışında kesinleştiriliyor. 

Personel istihdamı büyük bir olasılıkla (Sayın Ko
misyon Başkanının zabıtlara geçen beyanını ferah
latıcı kabul ettiğim için, orada bir parantez içinde 
bu fikrimi ifade ediyorum) büyük ölçüde diyorum; 
çünkü görünüş Öyle gösteriyor Sayın Komisyon Baş
kanının demesine rağmen; sanırım ki yine biyerarşik • 
bir şekilde üst kurum tarafından onaylanacak, yine 
kendi iradesi dışında. 

4. — Bilimsel kararları yine kendi iradesi dışın
da «kesinleşen» diyorum, kendileri hazırlık yapıyor 
da hep kesinleşme kendi iradeleri dışında oluyor. Bu, 
nasıl bir tüzelkişiliktir, ne zaman rüştünü ispat ede
cektir belli değil. Bence, kuruluşlar, o bakımdan, son 
derece ilginç bir paradoks arz ediyor. 

Şimdi, burada benim üzerinde durmak isteğim, 
bütçe. Ne getiriliyor bütçede?.. Diyor ki «Yüksek 
Kurum ve bağlı kuruluşların bütçeleri yıllık olarak 
hazırlanır ve Başbakanlığın onayı ile yürürlüğe ko
nulur.» Yani, bildiğimiz bütçe türünden değil, yani 
biz Meclis olarak görmeyeceğiz onu. O, Meclis dışın
da oluşacak bir şey; her birinin ayrı bütçeleri ola
cak; yalnız »(herhalde Komisyon bunu daha ayrıntıla-
yacaktır) büyük bir ihtimalle şöyle olacak : 

Başbakanık bütçesine 900 bölüm numarasına, 
«•hizmet programlarına dağıtılamayan transferler» 
bölümüne (Herhalde diyorum) bir madde olarak 
bağımsız bütçeli idarelere yapılacak yardımlara iliş
kin ödemeler '(Tıpkı TÜBİTAK'a, Atom Enerjisine, 
'hatta TRT'ye verildiği gibi) tek kalem halinde, global 
bir rakam olacak tahmin ediyorum; bu para, daha 
sonra Yüksek Kurum tarafından (Nasıl yapılacağı, 
ayrıntıları belli değil) o bağlı kuruluşların bütçelerine 
tefrik edilecek; ama bu tefrikte dikkat edilecek bir 
konu, öyle anlaşılıyor ki, vasiyet (gelirlerinin, özellikle 
saklı tutulması; ama bütçeye nasıl mal edilecekler, 
bütçeden onu çıkarıp nasıl yapacaklar, o tek kalem
deki transferden başka Büyük Millet Meclisi görme
yecek bunu ve ondan sonra devam ediyor ikinci 
fıkrada «Genel Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlanırken, 
Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşların bütçe önerileri, 
Başbakanlık Bütçesi ekinde Maliye Bakanlığına gön
derilir.» Ne olur oraya gönderilir de?.. Hefhalde, 
Maliye Bakanlığına gönderilince, müsvette önüne 
gelince; ne kadar istiyorsunuz; bir milyar lira filan 
kurum için, öbürü için iki milyar lira, berisi için üç 
milyar lira diye herhalde o müsvettede gözükecektir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz bitmiştir, lüt
fen bağlayın efendim. 

CAHİT TUTUM — Bağlıyorum Sayın Başka
nım. 

Şimdi, bu bütçe teklifleri sanıyorum ki, her bağlı 
kuruluşun ayrı ayrı bütçe taslakları hazırlanmış; bun
ların içerisinden yine tahmin ediyorum, Türk Dil 
Kurumu ile Türk Tarih Kurumununkinin gitme
mesi çok muhtemel, çünkü öz gelirleri var onların. 
Onlar için bir yardım almak üzere, global transfer
den bir kalem almak üzere başvuracaklarını da san
mıyorum, büyük bir ihtimalle onlar gözükmeyecek. 
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Velhasıl, bana göre oldukça karışık ve- karmaşık 
bir bütçe sistemi; inşallah o katma bütçeli olduğu 
zamandan ki, o da 'bana göre oldukça karmaşıktı, 
bu bir adım daha özel bütçeli, muhtariyete daha ağır
lık veren bir bütçe türüne yakın olmakla beraber, iş
leyiş biçiminin Türk malî sistemi içerisine nasıl ola
cağı konusu açık olmadığı için ve burada, özellikle 
bağlı kuruluşların bu konudaki muhtariyet dereceleri 
ne olduğu belli olmadığı için, 93 üncü maddenin bü
tün 'bunları belirtecek 'bir şekilde, çok ayrıntılı ola
rak kaleme alınması lazımdır, en önemli maddeler
den biridir. Eğer, Komisyon lütfeder yine anlayış 
gösterirse, 91 inci maddedeki gibi İsrarlı davran
mazsa, sanıyorum ki, iyi, munis, cana yakın bir büt
çe maddesi kaleme alabiliriz. Aksi halde, bu fevka-
lede askıda olan ve 'belirsiz olan bir madde görü
nümündedir. 

Arz ederim, saygılar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Erginay, buyurun. 

ÂKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan, bilindiği 
üzere, Türkiye'mizde dört çeşit bütçe vardır. Birisi 
Genel Bütçe yahut Devlet bütçesidir. Diğeri, kat
ma bütçelerdir. Devlet Bütçesinin tanımına gerek 
yok; ama katma bütçe demek, kendi özel gelirleriy
le giderlerini karşılayan ve Genel Bütçe dışında ida
re edilen bütçelerdir; üniversiteler ve daha birçok 
öyle bütçe var, biliyorsunuz. Üçüncüsü, özerk büt
çelerdir; diğer bir tabirle, mahallî idare bütçeleri
dir. Bunların da giderlerini kendi kaynaklarıyla kar
şılamaları esastır; ama Devletten sübvansiyon ala
bilirler, ayrıca kendi gelirleri bakımından da özel 
kanunları da vardır; Belediye Gelirleri Kanunu gibi. 

Bunların dışında, bir de özel bütçeler vardır; Sa
yın Tutum bir kısmını anlattı TÜBİTAK gibi, veya 
TRT gibi, hatta Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu gibi; bunlar, kendi bütçelerini kendileri ha
zırlarlar; fakat kendilerinin özel bazı gelirleri yanın
da, Devlet bütçesinden de para alırlar. Yükseköğre
nim Kredi, ve Yurtlar Kurumu 4 milyar lira alıyor 
kredi dağıtmak için, TRT'yi bilmiyorum o da her
halde bir hayli alıyor. 

Şimdi, bu Kurumun, üstelik vasiyet dolayısıyla 
kendisine intikal etmiş olan birtakım gelirleri var ve 
onları da Dil Kurumu ile Tarih Kurumuna tahsis et
miş Kanun. Binaenaleyh, bunlara Kurum kendili
ğinden dokunmaz; senin kısmındaki varidat fazla, 
vasiyetten İş Bankasından sana şu kadar geldi, bu
nun bir kısmını ver, araştırma kısmında kullanaca

ğım diyemez; fakat kendi bütçesini yaparken, gayet 
tabiî bu kaynakları değerlendirmek suretiyle bildiği
miz usule göre bölümlerini, programlarını, alt prog
ramlarını, vesaireyi düzenleyebilir. 

Şimdi, bu anlamda bu bütçelerin hazırlanması 
kendi organına aittir. Dolayısıyla bir özel bütçe ma
hiyetinde olduğunu kabul ediyoruz. Kanun, bunu 
vermek istiyor ki yerindedir benim kanaatime göre. 
Yalnız maddede birkaç eksiklik görüyorum kanaa
time göre; 

1. Bir defa hazırlanan bütçeyi, doğrudan doğ
ruya Başbakanlığa göndermeden önce, kendi iç or
ganlarının, üst organlarının birisinin tasdikinden ge
çirmesi lazımdı; o yok. 

2. Malî yıl belli değil; takvim yılı mı, Mart mı, 
Temmuz mu. Onu belirtmek lazım «Malî yılı tak
vim yılıdır» diye bir cümle koymakta fayda var. 

3. Son fıkra, aynı Kanunun 95 inci maddesinin 
ikinci fıkrası ile tezat halindedir. Daha doğrusu 95 
inci maddede 1050 ve 2490 sayılı kanunların dışın
da tuttuğu bütün muameleler bakımından bu kez 
«Sayıştay tarafından bütün muameleleri denetlenir.» 
diyor. Sayıştay, genel bütçe yahut katma bütçelerin 
her işlemini takip eder ve 1050 ve 2490 sahasında 
denetler. Şimdi, orada «hariçtir» diyorsunuz, bura
da tabi tutuyorsunuz; tabi tutulmamasına da imkân 
yok; çünkü Sayıştayın Kuruluş Kanununda (832 sa
yılı Kanunda) Devletin bütün mal, mülk, parası, gi
deri, geliri, hepsi onun kontrolüne, denetimine tabi' 
dir. Binaenaleyh, bu hükmün buraya konması hiç 
lüzumsuz. Zaten Sayıştay kendi usulüne göre 1050 
sayılı Yasayı nazarı itibare almaksızın, 2490 sayılı 
Yasayı nazarı dikkate almaksızın bunun bütün he
saplarını inceleyecek; ırial mülk, para, gelir - gider 
hesaplarını araştıracak; ama bu Kurum tutup da bir 
devlet muhasebesi şeklinde tahakkuk yapmayacak. 

Bu bir İhaleye girerse, ihale işi olursa 2490 sa
yılı Yasaya tabi olmayacak. Kendisi serbest olarak 
pazarlığını yapabilecek. 

Bu itibarla, o fıkranın, yani 93 üncü maddenin 
son fıkrasının metinden çıkarılması lazım normal şe
kilde. 

Arz ederim, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginayi 
Saym Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, büt
çe esasları ve bir de malî kaynaklar diye teklifte 

J beraber olan bazı maddeleri, malî kolaylıkları bir 
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araya toparladık ve daha önce bu «1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Kanuna 
tabi değildir» hükmünü esas bütçe bölümlerinden 
buraya aktardık. Böyle bir düzenleme yaptığımız 
için Sayın Hocamız da bu iki şeyi birbiri ile bu şe
kilde ayrı ayrı ifade ettiler. 

Tabiî bu Teklifte beraberdi, biz ayırdık onu. 
Bu Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşların malî işlem
leri Sayıştay tarafından denetlenir hükmünü biz de 
aykırı bulduk. Yalnız bütün korkumuz şu idi; aca
ba yine bu Kurum raydan çıkarsa, çıkma ihtimali 
olursa nasıl olur, nasıl olabilir diye endişemizden 
koyduk. Çıkarmamız daima mümkündür.: 

«Takvim yılı» ifadesini koymamıza gerek kalma
dı, çünkü bundan sonra artık hep bütün malî yıl ve 
takvim yılı birleşti, bir araya geldi ve böyle devam 
ediyor. 

AKİF ERGİNAY — Hayır «Devlet malî yılı.» 
dememiz gerekir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Diyebiliriz de; ama biz 
bunu bilerek birleştiği için hareket ettik. Daha önce 
Martla Ocak birbirinden farklı idi. Bu bakımdan 
açıklamak gerekiyordu. Şimdi, bir oldu, beraber ol
du artık; ama yine de koymak gerekiyorsa olabi
lir efendim. 

BAŞKAN — Nereye koyacağız efendim onu?... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Bu son fıkrayı kaldı
rıp, yani «Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşların malî 
işlemleri Sayıştay tarafından denetlenir.» fıkrasını 
kaldırıp, onun yerine «Malî yıl, takvim yılıdır» diye 
ifade ederiz efendim.: 

BAŞKAN — Yani bir ayrı fıkra mı istiyorsu
nuz?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Ayrı fıkra evet. 

BAŞKAN — Sayın Erginay da öyle mi diyordu 
efendim?..;] 

Sayın Erginay, «Malî yıl takvim yılıdır» diye bir 
fıkra mı istiyordunuz?... 

AKİF ERGİNAY — Efendim ya Devlet mali
yesi ile birleştirmek için bunu söylerler yahut da 
Devlet maliyesi aynı malî yıldır denir. Konu açık 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Burada da açık efen
dim. Her yıl olduğuna göre efendim... 

AKİF ERGİNAY — Yıllık olarak hazırlanır, 
yıllık olarak Temmuzda da hazırlanır, Ağustosta 

da hazırlanır; öteki yılın sonuna gider. 1 Haziran 
31 Ağustosa gider dersiniz. 1 Mart bilmem..x 

BAŞKAN — Sayın Erginay, nereye koyacağız 
efendim?... 

AKİF ERGİNAY — Birinci cümlenin, birinci 
fıkrasının sonuna devam edilir, yani «... yürürlüğe 
konulur. Kurumun malî yılı Devlet malî yılıdır.» 
olur. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Malî yıl, takvim yılı
dır» desek?... 

AKİF ERGİNAY — O da olur, «Kurumun malî 
yılı taikvim yılıdır» olabilir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Kurumun malî yılı 
takvim yılıdır.» oluyor efendim. 

BAŞKAN — Bunu birinci fıkranın sonuna bir 
cümle olarak koyalım deniliyor ve siz de buna ka
tılıyorsunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

Bunu bu şekilde düzelttikten sonra, Sayın Tu-
tum'un çok merak ettikleri bir konu var; ona de
ğinmek istiyorum. Bu, doğrudan doğruya her kuru
mun bütçesini kendisi hazırlıyor. Bu yürütme kurul
larının da görevlerinde var, Kurumun da görevleri 
arasında var. Sonra esas kuruma, Yüksek Kuruma 
geliyor. Yüksek Kurumdan sonra, Yüksek Kurulun 
onayına sunuluyor, görevleri arasında olduğu için 
tekrar onamak için bir maddeye hüküm koymaya 
gerek kalmıyor. 

CAHİT TUTUM — Yok efendim orada. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Var orada, birinci 
bölümde var arz edeyim efendim. 

Birinci bölümde var olduğu için ona da gerek 
duymadık; fakat bu bütçenin bu şekilde olmasında 
da hiçbir mahzur göremedik; arz ederim efendim. 

AKİF ERGİNAY — Son fıkranın çıkmasından 
ben vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Efendim son fıkranın çıkmasını 
Komisyon kabul etti, siz vaz mı geçtiniz?... 

AKİF ERGİNAY — Yani kalabilir efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, kalsın, bu 
tehlikelidir diye çıkarmak olabilir. Sayıştay bunları 
yapsın veririz; fakat ya ilerideki bir durumda... 

BAŞKAN — Neyse önerge durumunda düşüne
lim efendim onu. 
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Sayın Erginay önergesini geri alırlarsa zaten me
sele kalmaz. 

Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın 
üyeler; Sayın Hazer ve Sayın Tutum'dur. 

Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Bu Sayıştay konusunda 

idi, Yerinde kaldığına göre gerek kalmadı efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Tutum, buyurun efendim, sadece soru. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, buradaki 
asıl can alıcı soru şu; bu harcanmayan ödenekler 
yıl sonunda belirli tahsisat muamelesine taJbi tu
tulacak mıdır ve özellikle bu Türk Dil Kurumu ve 
Türk Tarih Kurumu dışında; çünkü, onlara dokuna
mazsınız, onlar teraküm edecektir; ama diğer iki 
kurumun tahsisatları yıl içinde maliyece işte belli 
kotalarla verilecek bu para. Yıl sonuna kadar bir 
miktarını alacak veya ıbir kısmını alamayacak. Bun
lar devredecek midir gelecek yıla, yoksa yanacak 
mıdır?... Bu konuda ne düşünüyor Komisyon lüt
fen efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOÖLU — Sayın Başkanım, bu 
konu döner sermaye bölümünde gayet açık ola-
ralk ifade ediliyor. Ertesi seneye kalan bütün para
lar Bakanlar Kurulunun kararı ile kurumda kalı
yor; arz ederim efendim. 

AKİF ERGÎNAY — özel bütçelerin hepsi böy
ledir efendimi. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet hep böyledir bu. 
Altta 96 ncı madde var devamı. Bunun hiç şüphe 
götürecek tarafı yok ki efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, çıkarılma
sı hakkındaki önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, önergenizi geri alı
yorsunuz, teşekkür ederim. 

Başka bir önerge de yok. Bu konuda bir düzelt
me var mı efendim?...; Yok. 

Bir düzeltme de olmadığına göre; «Kurumun 
malî yılı takvim yılıdır.» şeklindeki bir cümle ilavesi 
ile de maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 93 üncü madde kabul edil
miştir. 

94 üncü maddeyi okutuyorum. 
Gelir kaynaklan 

MADDE 49. — Yüksek Kurum ve Bağlı Kuru
luşlarının gelir kaynaklan aşağıda gösterilmiştir, 

a) Yüksek Kurumun gelir kaynakları : 
(1) Başbakanlık Bütçesine her yıl Yüksek Ku

rum için konulacak ödenekler, 
(2) Bağış, yardım ve vasiyetler, 
(3) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler, 
ıb) Atatürk Araştırma Merkezinin gelir kay

nakları : 
(1) 'Başbakanlık Bütçesinden, Yüksek Kurum 

kanalıyla yapılacak yardımlar, 
(2) Atatürk Araştırma Merkezinin hizmet ve 

faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 
(3) Atatürk Kültür Merkezine yapılan baış ve 

ğış ve yardımlar, 
(4) Atatürk Araştırma Merkezinin mal varlığın

dan elde edilen gelirler. 
'(5) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler, 
c) Türk Dil Kurumunun gelir kaynakları : 
(1) Atatürk'ün vasiyetine dayalı gelirler, 

(2) Türk Dil Kurumunun hizmet ve faaliyetle
rinden elde edilen gelirler, 

(3) Türk Dil Kurumu mal varlığından elde edi
len gelirler, 

(4) Türk Dil Kurumuna yapılan bağış ve yar
dımlar, 

(5) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler, 
(6) Zorunlu hallerde, Başbakanlık Bütçesinden 

Yüksek Kurum kanalıyla yapılan yardımlar, 
d) Türk Tarİlh Kurumunun gelir kaynakları : 
(1) Atatürk'ün vasiyetine dayalı gelirler, 
(2) Türk Tarih Kurumunun hizmet ve faaliyet

lerinden elde edilen gelirler, 
(3) Türk Tarih Kurumu mal varlığından elde 

edilen gelirler, 

(4) Türk Tarih Kurumuna yapılan bağış ve yar
dımlar, 

ı(5) Döner sermaye gelirleri ve diğer gelirler, 
1(6) Zorunlu hallerde, Başbakanlık bütçesinden 

Yüksek Kurum kanalıyla yapılacak yardımlar, 
e) Atatürk Kültür Merkezinin gelir kaynakları : 
(1) 'Başbakanlık Bütçesinden Yüksek Kurum 

kanalıyla yapılan yardımlar, 
(2) Atatürk Kültür Merkezinin hizmet ve faali

yetlerinden elde edilen gelirler, 
(3) Atatürk Kültür Merkezine yapılan bağış ve 

yardımlaş 
(4) Atatürk Kültür Merkezinin mal varlığından 

elde edilen gelirler, 
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(5) Döner sermaye (kârları ve diğer gelirler, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz?... 
KAMER GENÇ — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Aslında bu madde çok uzun yazılmış.; Balkın ay

nı ibareler kaç defa madde içinde tekrarlanmış; (a) 
fıkrasının (2) No. lu bendinde «Bağış, yardım ve 
vasiyetler», diyor, aynı şekilde (b) fıkrasının (3) 
No. lu bendinde de «Atatürk Araştırma Merkezi
ne yapılan ıbağış ve yardımlar» diyor. Burada ne
dense «Vasiyetler» alınmamış, niye almadıklarını 

da bilmiyorum. 
Yine (c) fıkrasının '(4) No. lu bendinde yine «Türk 

Dil Kurumuna yapılan bağış ve yardımlar,» diyor. 
Aynı şekilde ı(d) fıkrasının (4) No. lu bendinde «Türk 
Tarih Kurumuna yapılan bağış ve yardımlar.» diyor* 
Böyle gidiyor^ 

Kanaatimizce aynı madde içinde aynı kelimeler 
5 - 6 defa tekrarlanmış. Bence ibu maddeyi şöyle 
düzenlemek mümkündü; «Atatürk Kültür Merkezi 
ve bağlı kuruluşların gelirleri aşağıdakilerdir» deyip, 
Atatürk'ün vasiyet gelirlerini de bunun içinde ayrı 
bir fıkra olarak muhafaza etmek gerekirdi. Ancak, 
bu maddede Atatürk'ün vasiyeti ile Türk Tarih ve 
Türk Dil Kurumuna bağışların, gelirlerin devlet gelir
leri arasına alınması Atatürk'ün vasiyetini fiilen or
tadan kaldıran bir sonuç yaratmalktadır. Vasiyetin ge
reğini Devlet bütçesine bir gelir kaynağı haline ge-
ıtirmektedirn 

Şimdi ben size Bu Kuran'ı Kerim'in Bakara Su
resinin 181 inci ayetini okumak istiyorum. Bu 29 
Haziran 1983 tarihinde Günaydın Gazetesinde çık
mıştı. «Islamiyette suçlar ve sevaplar.» diyor. Vasiyet; 
«Vasiyeti işittikten sonra değiştiren olursa bunun gü
nâhı değiştirenlerin üzerinedir. Allah, şüphesiz işitir 
ve bilir.» diyor. Şimdi, böyle olunca, yani Yüce 
Atatürk'ün vasiyetini böylece ortadan kaldırdıktan 
sonra kanaatimizce bu t'slamî suçların arasına giren 
bir durumdur. Ben inanınız ki, baştan beri bunu söy
ledim, artık durumu Sayın Komisyonumuzun ve Yüce 
Genel Kurulun takdirine bırakıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon. 
MÎLLÎ EĞÎTtM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOGLU — Sayın Başkanım, 
(böyle dine karşı saygı gösterdiği kadar, inşallah de

vamlı olarak her zaman saygılı olmaya çalışır ar
kadaşlarıma da, ben kendilerine teşekkür ederim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, doğru konuşsun
lar efendim. 

BAŞKAN — Müsaade 'buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOGLU — Kendilerine teşekkür 
ederim. Yalnız getirdiği düzen, bizi günâh işletecek 
düzendir. Bizim getirmiş olduğumuz sistem, tamamen 
beş tane tüzelkişiliğe haiz kamu kurumudur. Her biri
nin gelir kaynaklarını Ibeş tane kanun yerine, böyle beş 
madde halinde yazma mecburiyeti vardır. Eğer bunlar 
burada yazılmamış olsa Danıştayda kendileri çalıştık
ları zaman foöyle bir dava gitmiş olsa senin gelir kay
nakların toplu halde yazılı olduğu için davayı ya red 
ederler veya başka türlü bir karar verebilirler. Bunları 
engellemek için, maliyeci arkadaşlar daha iyi bilirler, 
hepsinin sonunda gelir kaynaklarının neler olduğu ya
zılıdır. Bunun için ayrı ayrı yazılmıştır. Sonra Ata
türk'ün vasiyetleri sadece iki kurumadır, diğerlerine 
yoktur, onun için oralarda da Atatürk'ü aramak doğru 
olamaz. 

Burada ikisi 'birbirine benzer Dil Kurumu ile Tarih 
Kurumu, onların başında vardır ve ikisi de beraberdir. 
Diğer araştırma merkezleri de birbirine benzemek
tedir, Başkanlık da hiçbirine benzememektedir. O da 
hepsinin toplamıyla ilgilidir ve zaten bütçe 'böyle ayrı 
ayrı yerlerden gelerek Başbakanlık bütçesine bir kalem 
halinde tıpkı Devlet Personel Dairesi gibi, tıpkı TRT 
gibi işlenecektir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye 

var mı?.. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Daha önce, tekrar

lamayın gibi ricalarla daha önceki maddelerde de böy
le geçtiği için bunu yapamayız denmiştir. Burada 
•bakın «Araştırma Merkezinin hizmet ve faaliyet
lerinden elde edilen gelirler, Araştırma Merkezine 
yapılan bağışlar, Araştırma Merkezinin mal varlığın
dan elde edilen gelirler.» 

Şimdi burada şöyle denebilir; Araştırma Mer
kezinin hizmet ve mal varlığından elde edilen gelirler; 
yani birkaç yerde (b) ve (c) ve (d)'de bulunanlar 
rahatlıkla kısaltılabilir. Bu nedenle dört maddede ikişer 
bent kısaltılmış olabilir ve daha pratik yazılmış olalbi-
lir. Böyle yazılsaydı olmazmıydı?.. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
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Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ben 
birinci fıkrayı şöyle düşünürüm, şalhsım olsaydı; fa
kat bu bir Komisyondan çıkmıştır; Başbakanlık Bütçe
sine her yıl Yüksek Kurum için konulan ödenekler, 
bağışlar, yardım, vasiyetler, döner sermaye payları ve 
diğer gelirlerdir, derdim ve 1, 2, 3'ü kaldırırdım, bu 
ımümkün. b) Atatürk Araştırma Merkezinin gelir kay
nakları; Başbakanlık Bütçesinden Yüksek Kurum ka
nalıyla yapılacak yardımlar, Merkezin 'hizmet ve faa
liyetlerinden elde edilen gelirler, Merkeze yapılan ba
ğışlar ve yardımlar, Merkezin mal varlığından elde 
edilen gelirler, döner sermaye kârları ve diğer gelirler, 
demek mümkündü; fakat hacmen baktık aynı yeri 
tuttu efendim. Böyle olmaktansa, madem teklif sahi
bi de böyle getirmiş, ona da saygılı olduk, bu şekilde 
maddeler yazılsın bir daha orada var mıydı, burada 
var mıydı diye kimse aramasın, madde madde okuduk, 
bu şekilde düşündük. Yoksa söylendiği gibi, düzenle
mek de mümkün. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan... 
IBAŞKAN — Sadece soru olarak buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, çok istirham 

ediyorum Sayın Arkadaşımız ben yerime geldiğim za
man «Arkadaşlarına da saygılı olursa» dediler... 

BAŞKAN — Saym Genç, siz saat 19.00'a 5 kala 
Cehenneme atmakla suçladınız, ondan da öyle bir espri-
tüel cevap geldi efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın (Başkan, ben bir Ayet-i 
Kerime okudum efendim. 

'BAŞKAN — «Bu dünyada olmasa öbür dünyada 
yanacaksınız» diyorsunuz siz de onlara. 

KAMER GENÇ — Arkadaşıımın demesine lüzum 
yoktur, ben bütün arkadaşlarıma saygılıyım efendim. 

BAŞKAN — O muhakkak efendim, bütün Genel 
Kurul birbirine saygılıdır. 

KAMER GENÇ — Ama, ben bir şeye saygılı de
ğilimdir; cehalete karşı saygılı değilimdir, bilgisizliğe 
karşı saygılı değilimdir. Arkadaşımın tutumu başka; 
ama burada bir kanun yapıyoruz, kanunda sözcülük 
veya başkanlık yapan her arkadaş o konuyla ilgili ge
reken bilgiyi, beceriyi göstermezse, ben ondan gerekli 
cevabı alıncaya kadar üzerine giderim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, soru soracaktınız, sa
vunma yapıyorsunuz. 

KAMER GENÇ — Arkadaşımız sataşma yaptılar 
ben de kendilerine cevap vermek için söz aldım. 

BAŞKAN — Ben, o zaman sataşma için söz ver
medim efendim, soru sarasınız diye verdim; soru de
diniz, öyle parmak kaldırdınız, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, devamlı ken
disine söz hakkı veriyorsunuz, bize vermiyorsunuz 
efendim. 

IBAŞKAN — Efendim, devamlı söz verme hakkı o 
da İçtüzüğümüz gereğidir. Biliyorsunuz Komisyonlar 
diledikleri zaman söz alırlar. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili Sayın Genc'in 
bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yasa Teklifinin 94 üncü mad

desinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ede
rim,! 

Kamer GENÇ 
«Atatürk Vasiyet Gelirleri; yalnız Türk Dil ve Türk 

Tarih Kurumlarının hizmet ve faaliyetlerine tahsis 
edilir, başka hiç bir kuruma ve kuruluşa aktarılamaz.» 

IBAŞKAN — Sayın Genc'in önergesinin lehinde 
aleyhinde söz isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon önerge üzerindeki görüşünüzü 
lütfedin efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım. Tarih 
Kurumunda ve Dil Kurumunda bunlar geçtiği için 
hiç gerek duymuyoruz. 

Arz ederiz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ER

DOĞAN TURHAN — Katılmıyoruz. 
IBAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Genc'in önerge

sine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadık
larını beyan etmektedirler, önergenin dikkate alınma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; başka düzeltme isteminde bulunan 
üyemiz var mı?.. Yok. 

Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 94 üncü madde kabul 
edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler; günlük çalışma programı bitmiştir. 
Bu nedenle 7 Temmuz 1983 Perşembe günü saat 14.00' 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

131 inci BİRLEŞİM 

6 Temriniz, 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOıMtSYONLARDAN 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 İlişkin 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 İhale 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 İşler 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 İşler 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 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(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 Millî 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 Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 



Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(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 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü. 
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(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) (S* 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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(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 
tlişkip Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
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 
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 
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) İpekböcekçüiği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
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 Büfçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(27) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(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
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve 
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-
O Ğ L U ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur 
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile içtüzüğün 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 Biitçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(33) 9.5.İ958 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, 
içişleri 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
nin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Haikkında Kanun 
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
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(38) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
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
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 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
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 
Eğitim komisyonları raporları. (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, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(45) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci 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 îdarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının. 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, îçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 


