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I. — GECEN TUTANAK ÖZETt 

9 Ağustos 1983 Sah 

İlki oturum yapılan bu Birleşimde : 
Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu 

Tasarısı (1/531) (S. Sayısı: '630), 
Çevre Kanunu Tasarısı. (1/535) <jS. Sayısı : 632) 

ve 
Millî Parklar Kanunu Teklifi (2/129) (S. Sayısı : 

624) 
Kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saaitin son
radan tespit edileceği belirtilerek, Birleşime saat 
17.40'ta son verildi. 

Necip TORUMTAY 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

*>*« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.10 

BAŞKAN : Kenan EYREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (Genelkurmay Bnşkaraı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K, K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 158 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin 
Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve {Millî Güven
lik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/679; M. G. Konseyi : 1/542) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 462; M. G. Konseyi S. Sayısı : 623) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz : 

Gündemimizin 1 inci sırasında, Tasfiye Halindeki 
Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu yer almaktadır." 

Bu rapor, 623 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve bakanlık tern-

siloileri yerlerini almışlardır. 

(1) 623 15. Sayılı Basmuyazı Tutanağa eklidir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyor 
vo ilk sözü Komisyona bırakıyorum. 

Bir açıklamanız olacak mı?. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, bu aşamada bir açıklamada bulunmaya
cağım, maddelerde bir ©mirleriniz olursa ona cevap 
vermök istiyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen var mı?. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlan
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, ödeme güçlü

ğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri hakkında 35 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve deği-

— 624 -



M, G. Konseyi B: 158 11 , 8 . 1983 0 : 1 

sikliklerine göre tasfiyelerine karar verilmiş bankerle
re, her ne ad altında olursa olsun bir gelir elde et
mek üzere para yatırmış olan tasarruf sahiplerinin, 
bu yatırımlardan doğan alacaklarının ödenmesinin ça
buklaştırılmasını ve tasfiye işlemlerinin hızlandırıl
masını düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MAjDDE 2. —• 35 sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ile e'k ve değişikliklerine göre tasfiyelerine 
karar verilmiş olan bankerlerin tasfiyeleri bu Kanun 
hükümlerine tabidir. Ancak, tasfiyelerine karar veril
miş olan bankerlere mevduat sertifikası, hisse senedi, 
tahvil, bunlara ait faiz kuponları ve benzeri menkul 
kıymetler karşılığında yatırılan paralar ile bankerlerin 
tasfiye tarihine kadar olan faiz borçları hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyon ola
rak bir açıklamanız olacak mı?. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum-
huı'başkanım, 'bundan evvel çıkardığımız 35 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararname ve ona ek olarak 
çıkan 40 ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
melerle, bankerlere para yatırıp karşılığında mevduat 
sertifikası, tahvil, hisse senedi ve 'benzeri menkul de
ğer alanların borçlarını başka şekilde hallettik. Bun
ların meseleleri artık bu kanunun kapsamında değil
dir. 

Bu kanun kapsamında olmayan diğer bir husus 
da, sadece bunların dışında kalanların alacaklarının 
anaparasını istihdaf etmektedir; faizlerle ilgili husus
lar ise yine 35 sayılı ve ona ek olarak çıkarılan karar
namelerde yazılı olduğu şekilde devam edecektir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tasarrufları koruma fonu 
MADDE 3. — Tasfiye halindeki bankerlere pa

ra yatırmış olan tasarruf sahiplerinin haklarını koru
mak ve takip etmek üzere tüzelkişiliği haiz bir «Ta
sarrufları Koruma Fonu» teşkil olunmuştur. 

Fonun ilgili olduğu hakanlık Maliye Bakanlığıdır. 
Maliye Bakanlığı Fonun yıllık hesapları ile her türlü 
işlemlerini denetlemeye ve gerekli gördüğü tedbirleri» 
almaya yetkilidir. 

Fonun yönetim ve denetim esasları, görev ve yet
kileri, personelinin statüsü ve ücretleri ile ta'bi placağı 
diğer esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konula
cak olan yönetmelikte gösterilir. 

Fon, 1050 sayılı Mühasebei Umumiye, 2490 sa
yılı Artırma ve Eksiltme ve İhale kanunlarına ve 
832 sayılı Sayıştay Kanununa ta'bi değildir. 

5 inci madde hükümleri saklı olmak üzere, Fo
nun alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve 
tahsil olunur. 

Fonun işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır. 

Fon gerekli hallerde T. C. Merkez Bankası ve di
ğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait personeli geçici 
olarak isitihdam edebilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyonun 
bir açıklaması olacak mı?. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, amaç maddesi olan 1 inci maddede de 
arz edilmiş olduğu gibi, bankerzedelerin, yani biraz 
çvvcl saydıklarımın dışında kalan, bankere para yatır
mış, karşılığında hisse senedi alamamış, mevduat ser
tifikası alamamış, tahvil alamamış kimselere bugüne 
kadar çıkarılan ve uygulanan kanun hükmündeki ka
rarnamelerin fiiliyatta getirdiği bir şey yok. Sadece 
isimleri televizyon ve radyolarda okundu. Bunun dı
şında, bugüne kadar bunlara bekledikleri 3-5 kuruş 
dahi verilmedi. Aslında tüm bu kanunun hikmet-i 
vücudu, bu kişilere 3-5 kuruş para vermektir. Bunu 
temin etmek için, ki 150 'bin kişinin kendi işlerini 
takip etmesi de mümkün değildir; bu, ne hizmet 
olarak mümkün, ne kişi olarak mümkün. Bunun ye
rine, bunların işini Maliye Bakanlığına bağlı olarak 
kurulacak olan bir fon yürütecek. Bu fon aslında bir 
nevi devlet kuruluşudur, Maliye Bakanlığının emrin
dedir. Burada ilgilisi demekle beraber, bir tüzel ki
şiliği olsun diye Öyle denmiştir. 

Fonun tabi olduğu hükümler 2490 sayılı ve 1050 
sayılı kanunlara bağlı değildir. 

BAŞKAN — Niye 2490 sayılı Kanuna bağlı de
ğildir diyoruz, bu bir ihaleye mi çıkacak ki?. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Gerektiğinde 
çıkabilir, çünkü mal satışı da fonun emrinde. Yani, 

. bankerlerin malını alabilir, bütün bunlar buna tabi 
olduğu takdirde 2490 sayılı Kanunun kayıtlarına tabi 
olacaktır. 

Fonun çalışmasını rahatlandırmak ve mümkün 
olduğu nispette, ki çok beklemişlerdir, bankerzedele-
re 3-5 kuruş verilecekse, bunun çabuk elden intika
lini temin için bu fon tesis edilmiş. 

BAŞKAN — Peki, 2490 sayılı Kanunun yerine 
-ki elimizde bir kanun tasarısı var- yenisi çıkınca ne 
olacak?. Çıkardığımız bütün kanunlarda «2490'a ta
bi değildir» dedik. Diyelim ki, eylül ayının 15'inde 
yeni kanunu çıkardık, o zaman «tabi değildir» denen 
bu hükümler, yeni çıkan kanunda da, tabi değildir, 
manasını alır mı?. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, yeni çıkacak olan kanun 4asarısında, 
Hükümet teklifi başka, Danışma Meclisindeki teklif 
başkadır. Ama, bizim zatı âlilerine teklifimiz, bütün 
özel kanunlarda geçen 2490'a tabi değildir, hüküm
lerinin kaldırılması olacaktır. Çünkü, herkese diyo
ruz ki, «Bu kanuna tabi olacaksınız, nasıl bir hüküm 
istiyorsanız getirin.» 

BAŞKAN — Mademki, 2490 sayılı Kanunun ye
rine yeni bir kanun vazediyoruz, onun mahzurlarını 
ortadan kaldırıyoruz; hâlâ, «Buna tabi değildir» de
menin manası yoktur. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, zatı âlinize teklifimiz; oradaki genel 
hükümden bütün bunları kaldırmak olacak ve her
kes o kanuna tabi" olacak şeklindedir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, o 
istisnaların kalkması lazım. 

BAŞKAN .— Peki, ben Maliye Bakanlığı Tem
silcisine sorayım : 

Önümüze gelen kanunlarda mütemadiyen fon teş
kil ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının millî park
larla- ilgili bir kanunu vardı, onun için bir fon kur
duk; Çevre Korunması Kanunu çıkardık, bir fon kür
dük; İmar ve îskân Bakanlığının Konut Kanunu için 
bir fon kurduk, bununla da bir fon kurduk, mütema
diyen fon kuruyoruz. 

Acaba, Maliye - Bakanlığı saymanlıklarda veya 
şurada, burada bunun hesabını tutabiliyor mu, son
ra bu fonlar birbirlerine karışmasın?. 
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ERTUĞRUıL KUMCUOÖLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, buyurduğunuz 
veçhile bugün Türkiye'de bu fonlar ve diğer benzeri 
genel bütçe dışı malî düzenlemeler, hakikaten belli 
bir disiplinin dışına çıkmış durumdadır. Maliye Ba
kanlığı başlangıcından beri bu husustan şikayetçidir 
ve biz, bu disiplinsizliğin acısını yakından tattığımız 
için, 12 Eylül sonrası bu konuda birtakım düzenle
meler yaptık. 

Birincisi, Mühasebe-i Umumiye Kanununu yeni
den düzenledik, 2490 sayılı Kanunu yeniden düzenle
dik ve bir Döner Sermayeler Kanun Tasarısı yaptık. 
Bunun, aslında bir fonlar kanun tasarısıyla tamam
lanması gerekiyordu; maalesef, o mesafeyi aşamadık. 

Sebebi de şu : 2490 sayılı Kanunun aşağıda çok 
uzun süre beklemesi ve bu arada Taşıt Kanunuyla 
ilgili düzenlemelerin Hükümet düzeyinde beklemesi, 
Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Döner Sermaye 
Kanun Tasarısı hazır olmasına rağmen bu kanunları 
sevk etmekde bizi tereddüte düşürdü. Zaten şu anda 
da Hükümetin yükü ağır, bütün hafta yoğun şekilde 
toplanıyor olmalarına rağmen Hükümet seviyesinde 
belli aşamaları aşamıyoruz; biz, bu durumdan şika
yetçiyiz. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Maliye Bakanlığı genel
de sürekli fonlara karşıdır; fakat bu fon geçicidir. Ya
ni, bu hadise çok nevi şahsına münhasırdır. Başlaya
cak ve ümit edilir ki, 1 veya bilemediniz 1,5-2 sene 
içerisinde ömrünü tamamlayacak ve sonrasında da 
bu kanun bütünüyle anlamını yitirecektir. 

Zaten bu hadise çok nevi şahsına münhasırdır Ve 
kamuoyunda büyük çalkantılara sebep olmuştur. Bu 
geçici düzenlemelerde bir de bürokrasinin belli for
malitelerini getirirsek, kapımıza gelen vatandaşın bu 
konuda sinirleri azamî derecede bozuk olduğundan, 
yeni problemler çıkarabilir diye dik verdiğimiz taviz
lerden 'birisi bu oldu. Çünkü, Maliye Bakanlığı tara
fından hazırlanmış bir tasarıda fon uygulamasına im
kân tanınması istenmektedir. 

Zatı âlinizin buyurduğu veçhile, bugün Türk Dev
letinde malî disiplin arzu edilen seviyede değildir ve 
fon uygulamalarından Maliye Bakanlığı şikâyetçidir. 
O konuda da belli düzenlemeler sürekli olarak ya
pılmaktadır. Fakat takdir buyurursunuz ki, 12 Ey
lülden bu yana yapılanlar, yapılması gerekenlerin 
önemli bir kısmıdır; ama tamamı değildir. Gündeme 
getirebilirsek biz bu konuda hazırlıklıyız; bunu da 
bir istisna olarak yüksek takdirlerinize arz ediyoruz. 
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JAŞKAN — Tabiî, buna bir şey demiyorum ve 
burada çıkartalım da demiyorum; fakat önümüze ge
len her kanunda bir fon teşkil ediliyor; bunu ben, 
çeşitli konuşmalarımda söylüyorum. 

Maliye 'Bakanlığından bu konuda şu bilgiyi isti
yorum : Bugüne kadar fon kurulan ne gibi müessese
ler var, 'bu fonlar yüzde kaçtır veyahut gelir kay
nakları nelerdir?. Bunu bir dökelim, karşımıza ala
lım ve sonrada üzerinde konuşalım. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Efendim, müsaade buyurursanız 'bizim 
fonlar \onusunda hem Maliye Bakanlığında ve hem 
de Planlamada yapılmış etraflı bir çalışmamız var
dır; zatı âlinize takdim ederiz, aynca emir buyura
cağınız mercilere de takdim ederiz. 

Yalnız şu noktada zatı âliniz ve Yüksek Heyeti
nize bir hususu arz etmekte fayda mülahaza ediyo
rum. özellikle malî konularda Türkiye'de bu türlü 
düzenleme ihtiyaçları, teşhislerin yanlış konulmasın
dan kaynaklanmaktadır. 

Geçenlerde yaşadığımız bir hadise bu konudaki 
teşhisimizi teyit etmektedir. Ankara Üniveristesi Rek
törü özel olarak Maliye iBakanını ve beni ziyaret et
miş ve «2490 sayılı Kanun çerçevesinde ihale yapmak 
istediğini» beyan etmiştir. Halbuki biz, üniversiteleri 
yüksek tasviplerinizle 2490 sayılı Kanunun dışında 
tuttuk. Yani, bazı hallerde kuralsızlık maalesef mese
leyi halletmiyor, kural aranıyor ve kamu görevlisi bul
duğu yere doğru da gidiyor. 

BAŞKAN — Hayır, «tabi değildir» demek, illa 
«2490 sayılı Kanuna tabi olarak ihale yapamazsın de
mek değildir» ki, gene aynı kanuna göre ihalesini 
yapabilir. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, kurallardan 
şikayet edilirken, aslında kuralların birer cankurta
ran olduğu ihmal ediliyor; yanlış teşhisler konulu
yor. >Bugün Türkiye'de 2490 sayılı Kanundan kaynak
landığı zannedilen sıkıntıların pek çoğu, Türkiye'de 
müteahihtlik müessesesinin ve son üç-beş yıldır ya
şadığımız aşırı enflasyonun, Türk inşaat sanayiini 
tahrip etmiş olmasından kaynaklanmıştır. Yanlış teş
his konuluyor, yanlış düzenleme yapılıyor, sonra da 
o düzenleme maalesef ihtiyaca cevap veremiyor. 

Birinci talimatınızı arz edeceğiz efendim; bu ko
nuda çalışmalarımız vardır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Fonun kaynakları 
MADDE 4. — Fonun kaynakları, 
a) Bu Kanunun 5 inci maddesine göre yönetilen 

tasfiye işlerinden elde edilecek hâsılattan, 
b) Bütçe kanunlarındaki yetkiye dayanılarak ih

raç edilecek özel tertip Devlet tahvillerinin hâsılatın
dan fona verilecek avanstan, 

c) Fonun tasfiyelerini yönettiği masalara ait ala
cakların temliki ve menkul ve gayrimenkullerin rehne
dilmesi suretiyle sağlanacak istikrazdan, 

d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Ma
liye Bakanlığının talebi üzerine ve bu Bakanlıkça 
tespit olunacak miktar vade, faiz ve itfa esas ve şart
ları dahilinde fona verileeck avanstan, 

Oluşur. 
BAŞKAN — Maddenin (c) fıkrasında geçen «reh

nedilmesi» ibaresi yerine «rehin edilmesi» ibaresini 
yazmak daha doğru olur zannediyorum. x 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Borçlar Ka
nununda hep «rehnedilmesi» ibaresi geçmektedir efen
dim; onun için hu şekilde yazdık. 

BAŞKAN — Eskiden öyleydi, Arapça olduğu 
için birleştirildi o kelime. Fransızca'da da vardır, «t» 
harfinden sonra bir sessiz harfle, sesli harf gelince 
beraber okunur. Mesela «eün» denmez de, «etün» di
ye okunur. Onun gibi Arapça'da da, «rehn edilmesi» 
denmez, «rehnedilmesi» denir; ama bunun esası «re
hin edilmesbdir. Mesela, kelimeyi «gitmiştim» diye 
kullanırız, ama esası «gitmiş idim» dir. Bunun gibi 
«rehin edümesi»nin esası da «rehn» değildir kelime
nin esası «rehin»dir, rehin etmektir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İşte, o 
bildiğimiz birleşme burada yapılmış; eskiden kul
lanılıyordu, ama şimdi pek kullanılmıyor. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Tasfiye işlerinin yönetimi 
MADDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren ban

kerlerin tasfiyeleri 35 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile ek ve değişiklikleri hükümlerine göre 
«Tasarrufları Koruma Fonu» tarafından yönetilir. 
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut tas
fiye kurulları Fona bağlı olarak görevlerine devam 
eder. Fon gerekli gördüğü tasfiye kurullarını kaldıra
bilir, 'birleştirebilir. 

35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve 
değişikliklerine göre görevli olan mahkemelerin gö
revleri devam eder. 

BAŞKAN — Şimdi burada, «Tasfiye kurulları 
Fona 'bağlı olarak görevlerine devam eder» denil
mektedir. Bu üçüncü paragraftaki «fona bağlı» iba
resinden kastımız nedir, yani o fonu idare edecek 
olan teşkilatı mı kastediyoruz?. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) —• Tabiî efen
dim. 

BAŞKAN — Yoksa toplanan parayı kastetmiyor 
değil mi?. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, değil 
efendim, teşkilatı kastediyoruz. 

BAŞKAN — İşte, bir tuhaf oluyor o zaman. Esa
sında fon ayrılan paranın kendisidir, bir yerde birik
tirilen paranın kendisidir. «Fona bağlı olarak görev
lerine devam ederler» derken, «fon teşkilatı» diye 
yazılsa daha doğru olmaz mı?. Bu durumda «fon» 
denince hepsini toptan anlıyoruz; yani bu fon, başı
na verilecek heyet tarafından yönetilecek ve idare 
edilecek, icap ederse birleştirilecektir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Milletlerarası 
Para Fonu» deyiminde olduğu gibi burada para kar
şılığı olarak ve aynı zamanda teşkilat karşılığı ola
rak da kullanılıyor. Burada 3 üncü maddede fon teş
kilat olarak tarif ediliyor, «Haklarını korumak üze
re fon teşkil edilmiştir» deniyor; onunla paralellik 
kurarsak, 'böyle bir eksiklik olmuyor. 

BAŞKAN — Peki. 
5 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Fonun yetkileri 
MADDE 6. — Tasarrufları Koruma Fonu, 

27.4.1983 tarihinden itibaren kaydedilen alacaklar ha
riç olmak kaydıyla bankerlerden alacaklı olanların, 
sıra cetvelinde yer alan ve bu Kanunun kapsamına 
giren kesinleşmiş alacaklarına karşılık olmak üzere, 
tasfiye sonucu beklenmeksizin her banker itibariyle 

alacaklı 'başına anapara alacaklarını ve her halükârda 
200 000 lirayı aşmamak kaydıyla, Bakanlar Kuru
lunca tespit olunacak esas ve şartlar dahilinde banka
lar nezdinde mevduat hesapları açtırabilir. 

Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen tarihten 
sonra kaydedilen alacakları da kayıt sonuçlarına gö
re fıkra kapsamına ala'büir. 

Fon, birinci fıkraya göre açtırılan hesaplar kar
şılığında alacaklılar yerine alacaklı sıfatıyla tasfiye 
masasına iştirak eder. 

Birinci fıkraya göre mevduat hesabı açtırılmasın-
da aynı kişinin bir bankerden olan müteaddit alacak
ları tek bir alacak olarak nazara alınır. 

Şu kadar ki; alacaklıların eş, usul, füru ve kar
deşlerinden ciro veya temlik suretiyle edindikleri her 
alacak, (ciro veya temlik edenin aynı bankerdeki mü
teaddit alacakları tek alacak olmak kaydıyla) ayrı ala
cak sayılır. 

Fon, tasfiye işlerini yürütürken alacaklıların hak
larının ödenmesini hızlandırmak amacı ile gerektiğin
de bankerin tasfiye masasına dahil alacaklarını'tem
lik, menkul veya gayrirnenkullerini rehnede'bilir. Ba
kanlar Kurulu bu suretle sağlanacak krediler ile ilgili 
senetlerin ve vesikaların Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası tarafından reeskonta tabi tutulmasına karar 
verebilir. 

BAŞKAN — Hükümet 200 000 lira ödemeye ta
raftardı, öyle sevk etti değil mi? Bu rakam Danış
ma Meclisince 300 000 liraya çıkarıldı. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, Hükü
met teklifi 200 000 liradır, Danışma Meclisinde uzun 
müzakerelerden sonra ve tasarıyı ilk etapta ele alan 
Malî İşler Komisyonunun kesin tutumuna rağmen 
300 000 liraya çıkarıldı. 

BAŞKAN — Hükümet orada buna taraftar ol
madığını belirtti. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Belirtti; Malî İşler Komisyonu da, Hü
kümet paralelinde tavır aldı. 

BAŞKAN — Ben, Sayın Başbakanla da görüş
tüm, oda 200 000 lirayı uygun görüyor. Benim bildi
ğim kadarıyla bunun hesabı, kitabı yapıldı, ondan 
sonra bu rakam tespit edildi. 

İkinci husus, «muhtelif bankerde alacakları olan
lar bir tane kabul edilir» diye buraya bir fıkra ekle
dik, Danışma Meclisinin metninde bu yoktu değil 
mi? 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Eklemedik 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — «Birinci fıkraya göre mevduat he
sabı açtırılmasında aynı kişinin bir bankerden olan 
müteaddit alacakları tek bir alacak olarak nazara 
lınır» fıkrası Danışma Meclisinden gelen metinde 
de var mıydı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu fıkra Es
kiden de vardı Sayın Cumhurbaşkanım. Ancak, diğer 
hususta emirlerinizden sonra temasa geçtik, birden 
fazla bankerde alacağı olması halinde birinden isti
fade etmesi keyfiyeti uygulamayı bir, birhuçük yıl 
ileri götürür diyorlar. 

BAŞKAN — «Bilemeyiz onu» diyorlar? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın 
Cumhurbaşkanım. Sadece isim, soyadı olarak bunu 
tespit ederiz; aynı isim, soyadı yüz tane çıkar, doğ
duğu yer, nüfusa kayıtlı olduğu yer falan tespit edil
miş olsa idi olabilirdi, aksi takdirde çok uzar di
yorlar. 

BAŞKAN — Bir 'bankere ait muhtelif hesap ola
bilir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Aynı banker
de ise, onun birinden istifade edecek Sayın Cumhur
başkanım. Yani, bir tek 200 000 liradan yararlana
cak. 

BAŞKAN — Mesela bir defa vermiş, altı ay son
ra bir daha para vermiş... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir tek 200 000 
liradan istifade edecek; ama muhtelif bankerlerde 
parası varsa, takip etme zorluğu nedeniyle, istifade 
ede'bilecek Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — «Şu kadar ki; alacaklıların eş, usul, 
füru ve kardeşlerinden ciro veya temlik suretiyle 
edindikleri her alacak, (ciro veya temlik edenin aynı 
bankerdeki müteaddit alacakları tek alacak olmak 
kaydıyla) ayrı alacak sayılır.» 

Bu fıkrayı misal vererek izah edermisiniz? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET' 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, bir bankerde benim üç tane hesabım 
var, bunun birinden istifade edeceğim. 

Aynı bankerde bana temlik edilmiş birden fazla 
hesap var; bana temlik eden eşim, çocuğumsa bun
ların hepsi için birinden istifade edeceğim. Burada 

sayılı olanlar dışında bize temlik edilmişse çünkü 
bunların kötü niyetle yapıldığı meydana çıktı, bir 
borçtan kurtulmak vesaire kastıyla onlar istifade et
meyecek. Tatbikatta bu çok Sayın Cumhurbaşka
nım. Genellikle eşi kocasından, kocası karısından 
habersiz para yatırmışlar. İsimler yayınlanınca bu or
taya çıktı. Eşi, «nasıl olsa sen kendi hesabını takip 
edeceksin, benimkini de takip et» diye eşine temlik 
etmiş. Hiç değilse bunlar korunsun diye bu fıkra bu
raya konulmuş. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu maddede 
de, «gayrimenkullerini rehnedebilir» diye geçmiş, bu
rada da «rehin edebilir» diye düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Evet. 
Mesela beş tane bankere ayrı ayrı vermiş, beş 

bankerden ayrı ayrı 200 000 lira alacak; ama bir 
bankere muhtelif tarihlerde yatırmış ise bir tanesin
den istifade edecek. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kaide, hep
sinde birinden istifade ama, ötekinin içerisinden çı
kamıyorlar, Hükümet böyle diyor. 

BAŞKAN— Bunu daha evvel de konuşmuştuk. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Emir buyur
duktan sonra üzerinde ısrarla durduk Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Mesela bir vatandaş bir bankere 
1 000 000 lira vermiş, şimdi bu vatandaş 200 000 lira 
alacak, diğer bir vatandaş açıkgözlük yapmış beş 
bankere 200 OOO'er lira yatırmış, bu vatandaş, her 
bankerden 200 OOO'er lira almak suretiyle 1 000 000 
lirasını kurtaracak. Bu böyle olmasın istemiştik. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Öbür 
bankerlerden almayacak demektir. 

BAŞKAN — Şimdi bu maddeye göre alacak; 
fakat vatandaş bir bankere dört ay, beş ay, altı ay, 
bir yıl gibi muhtelif tarihlerde 1 000 000 lira yatır
mış, bu vatandaş yalnız 200 000 lirasını alabilecek, 
ayrı ayrı bankere parasını yatırmışsa 200 OOO'er lira
sını alahilecek. 

Evet, buyurun. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu konudaki 
Hükümet düzenlemesi bir siyasî tercihi ifade etmek-
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le beraber, aynı zamanda bu hadisenin başlangıcın
dan beri oluşmuş hadiselerin müşterek bir bileşkesi 
olarak da ortaya çıkmıştır. 

Türkiye'de ilk banker hadisesi ile karşılaşıldığı 
vakit, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıka
rıldı ve 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
den sonra bu bankerlere herhangi bir şekilde para 
yatırmış veya ta'birimi maruz görürseniz para kaptır
mış olan vatandaşların haklarını ne şekilde araya
bilecekleri ve ispat edebilecekleri konusunda düzen
lemeler yapıldı. Bu düzenlemeyle de, vatandaş ve ban
kerler itibariyle tasfiye komisyonları kuruldu. Hiçbir 
şey aklımıza gelmedi o dönemde tabiî her banker 
için bir tasfiye komisyonu kuruldu. 

Şimdi, bir vatandaş tasfiye kuruluna gelirken (A) 
bankasından alacağı için bütün belgelerini beraberin
de getirdi ve kendisi için tek bir dosya açıldı. Zaten 
ayrı ayrı zamanda yatırmış olması veyahut da aynı 
zamanda beş ayrı hesap altında yatırmış olması ma
zide kalan bir hadise oldu. Onun adına bir tek he
sap açıldı, bir tek dosya teşekkül ettirildi ve kendi-
'sine bir makbuz verildi; artık onun durumu bilini
yor, o bankerle olan ilişkisi biliniyor. Fakat, her ban
ker için ayrı tasfiye kurulu kurulduğu için, vatandaş 
ayrı bankerden alacakları için aynı muameleyi ayrı 
ayrı yaptı ve başlangıçta biz kendilerinden bu bel
gelerle ilgili isim ve soyaddan fazla bir şey de iste
medik. Bu konu vatandaşta büyük bir huzursuzluğa 
yol açmış olduğu için bir ürküntüye se'bep olur, daha 
fazla tereddütlere, spekülasyonlara, dedikodulara yol 
açarız diye kendi alacağını ispat eden belgeleri iste
dik. Bunun dışında fazla bir araştırma yapmadık. 

Şimdi, bu durumda daha önce tüm bu işlemler 
olup bittiği için biz artık bir vakıa ile karşı karşıya -
yız; tek bankerden alacaklı olan vatandaş ne zaman 
yatırmış olursa olsun veyahut bir seferde birden zi
yade hesap açtırmış olsun, tek dosyası var, orada 
kolaylığımız var; fakat bazı bankerlerde bu kolay
lığımız yok. Bu sefer, aynı isimdeki kimselerin aynı 
kimseler olup olmadığının tespitine gitmek gibi son 
derece çapraşık bir hadise ile karşı karşıya kalaca
ğız. 

Tabiî devlet olarak bunu «yapamayız» demek, 
bizim de telaffuz etmek istemediğimiz bir şey; ama 
bir problemi çözelim defken uza'tmak'tan endişe ede
riz. Zaten kamuoyu «aman bu iş bitsin» diye bek
leyiş içerisinde. 

Yalnız şöyle bir şey oldu: Sayın Küçükahmet 
Amiralimizin buyurduğu gibi, bazı kimseler, karı ko
casından, kocası karısından habersiz bankere para 

yatırmış; fakat iş ortaya çıktıktan sonra saklanacak 
bir şey kalmamış. Tabiî hanımcağız kocasına vekâ
letname vermiş, benim alacağımı takip et, diye. O da 
kendi alacağı ile birlikte tek bir dosyaya konulmuş. 

'Bunlar ayrı şahıslardır, evlilik, akrabalık bağı ile 
bağlı da olsalar bunlar ayrı şahıslardır. Burada bö
lelim dedik ve böylece daha âdil olunur diye düşün
dük. Netice itibariyle 'bu düzenleme oftaya çık'tt. 

Takdirlerinize arz ediyoruz. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Bütçeleştirme 
MADDE 7. — Bu Kanuna göre yapılacak işlem

lerin ve tasfiye sonunda bankerin mal varlığının borç
larını karşılama oranına göre her alacakhnın bulunan 
alacağı ile bu Kanun uyarınca açılan hesap arasında 
ortaya çıkan farkların gerektirdiği meblağları gereği
ne göre Bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir, 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Ceza hükümleri 
MADDE 8. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan 

Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin değişik 14 üncü maddesi uya
rınca geçersiz sayılan tasarruflardan yararlananlar, 
geçersiz tasarrufa konu olan mal ve hakları, daha ön
ce beyanda bulunmuş olup olmadıklarına bakılmaksızın 
bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren onbeş gün 
içinde ilgili tasfiye kuruluna beyan etmekle yüküm
lüdürler. 

Kararnamenin anılan maddesine göre geçersiz sa
yılan tasarruflardan yararlananlardan, geçersiz tasar
rufa konu olan alacaklarını ilgili bankerin tasfiye ma
sasına yazdırmış olanların, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren bir ay içinde söz konusu ala
caklarını tasfiye kuruluna başvurup sildirmeleri, da
ha önce bu nitelikteki alacaklarını kısmen veya tama
men tasfiye kurulundan alanların da aynı süre içinde 
tahsil ettikleri miktarın tamamını geri vermeleri zo
runludur. 
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Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yükümlülük ve 
zorunlulukları yerine getirmeyenler hakkında, üç yıl
dan on yıla kadar hapis ve geçersiz tasarrufa konu 
olan alacak miktarının beş katı ağır para cezası hük-
molunur. 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra geçersiz 
tasarrufa konu olan alacağını ilgili bankere ait tasfi
ye masasına yazdıranlar ile silinmeye tabi alacağını 
tahsil edenlere hükmolunacak hapis cezası altı yıldan, 
para cezası da geçersiz tasarrufa konu olan miktarın 
on katından az olamaz. * 

'BAŞKAN — Buradaki «üç yıldan on yıla kadar» 
şeklinde belirtilen cezalar çok nispetsiz geldi bana. 
Yani bunun çok ağır kısmı da mı var ki, üç yıldan 
on yıla kadar bir ceza koyduk? ötekini de «altı yıl
dan da az olamaz» dedik.: 

«Bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra geçer
siz tasarrufa konu olan alacağını ilgili bankere ait tas
fiye ;masasına yazdıranlar...» Yani bir sahtekârlık ya
pacak, değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
t(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Evet,: 

BAŞKAN — Daha evvelce almış. Bü sefer tekrar 
almak için, bankere bir daha gidiyor, ımüracaat ediyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Değil, Sayın Cum
hurbaşkanım. 

Evvela geçersiz tasarrufun ne olduğunu bir kere ha
tırlatmak istiyorum. 35 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname izah edilirken onun 14 üncü maddesinde, 
14 Ocak 1982 tarihinden geriye doğru geçmiş iki sene 
içinde boşanmış olsalar bile eşine, çocuklarına veya 
tanıdıklarına verdikleri mallar geçersiz tasarruf sayıl
mıştı. Bu önlem alındı. Çünkü önemli olan konu, ban
kerlerin mal kaçırmasına mani olmaktı. Bu durumda 
olanlar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren -daha 
evvel gecikmişseler bile- 15 gün içinde «bende şu ge
çersiz tasarruf var» diyecekler; bunun bir cezası yok. 
Demedikleri takdirde bir cezası var; yukarıdaki. 

BAŞKAN — İşte o «üç yıldan on yıla kadar». 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 
Daha evvel göstermemiş, bu Kanunun yayımı ta

rihine rağmen yine de göstermiyorsa onun cezası ay
rı. Suçla ceza arasındaki irtibatı zannediyorum Ada
let Bakanlığı kurduğu için, Maliye Bakanlığı temsil
cilerimizin de «bu, çok mudur az mıdır» şeklinde di
yecekleri bir şey yok. 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı ile beraber hazır
landı demek ki bu. 

O kanun hükmünde kararname olduğu için oraya 
ceza konulamadı. Çünkü cezalar kanunla vazedilir, 
kanun hükmünde kararnameyle vazediiemez. O za
man konulamamıştı, şimdi buraya getiriliyor ve ka
nunla bu cezalar konmuş oluyor^ 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Hem 35 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnameden doğan, fakat Ana
yasa gereğince oraya konulmayan suçların cezası, 
hem de bizatihi bu huzurunuzdaki kanunun cezası 
bir yere gelmiş oluyor. Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Evet. 
Bu daha ziyade bankerlere verilecek cezayla ilgili. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) ->— Tamamen ban
kerlere ve bankerlerin akrabalarına verilecek cezalarla 
ilgili. 

BAŞKAN — Ben, diğer şahıslara gibi anladım. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, değil. 
BAŞKAN — Evet, o zaman mesele yok. 
8 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..! 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Uygulanacak diğer hükümler 
MADDE 9. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan 

hallerde, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
ek ve değişiklikleri ve genel hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur! 

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

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunla kurulan Tasar

rufları Koruma Fonunun teşkilatlanması tamamlanın
caya kadar Fonun yönetim ve temsili hususunda bir 
bankayı görevlendirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir^ 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu Kanun kabul edildiğine göre, bundan sonra bu 

borçları Devlet bu fondan ödeyecek. Fakat, tasfiye 
işleri bittikçe, bankerlerin alacaklarını, gayrimenkulle-
rini vesairesini Devlet takip edecek ve onlar yine bu 
kurulan fonda toplanacak, sonunda -tabiî daha bir
çok alacaklı olanlar var- onların paraları da yine bu
radan verilecek. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Artan olursa. 

BAŞKAN — Tabiî, artan olursa. 
Bildiğim kadarıyla bu 22 milyar lira filan tutu

yordu. Hatırımda kaldığı kadarıyla tahmini olarak 
gayrimenkul veya menkullerin toplamı 34 milyar lira 
civarında filan dediler. Bu da 200 bin lira olarak ve
rilirse 22 milyar lira tutuyor, işte bunun sonunda, 
geriye kalan 12 milyar lira eğer tahsil edilebilirse, 
alınabilirse, o takdirde yeni bir şeyler ödenecek. O 
nasıl ödenecek. Onun için ayrı bir kanun lazım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Bu Kanun kap
samına giren herkese, burada yazılı miktar ödenecek; 
gerektiğinde bütçeden 2Ü0 bin lira ödenecek. 

BAŞKAN — O verilecek, ona bir şey demiyoruz. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Gelen paralar o 
200 bin liraları karşılayacak. Fazlası gelirse bütçeden 
o kadar eksik çıkacak demektir. Zaten şu anda bu
nun sonunda bütçenin -rakamlar doğru çıkarsa- 12 
milyar liralık bir açığı olacak. Fazla gelir olursa o 
açık azalacak. 

BAŞKAN — Hayır açılmıyor. Ben tersini söyle
dim; Devletin kasasından çıkacak 22 milyar lira, gi
recek 34 milyar lira biliyorum ben. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, değil, 22 
milyar lira çıkacak. 
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BAŞKAN — İşte Devletin bütçesinden çıkacak. 
Bankerlerden alınacak da 34 milyar lira. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — 34 milyar lira, 
bankerlerin tekmil borcu olan 46 milyar liranın kar
şılığı. Devletin vereceği 22 milyar liranın karşılığı de
ğil Sayın Cumhurbaşkanım. Yani bunun sonunda her 
halükârda Devletten bir para çıkacak. Ne kadar az 
çıkarsa, Devlet o kadar kâr edecek. Az çıkmakla 
kârlı olacak, Fazla para girmesi söz konusu değil Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

2. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komis
yonu Raporu. (D. Meclisi : 1/542; M. G. Konseyi : 
1/528) (D. Meclisi S. Sayısı : 289; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 634) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi
yoruz. 

İkinci sırada, 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı As
kerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Ko
misyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 634 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştıri 
Millî Savunma " Komisyonu Sözcüsü ve bakanlık 

temsilcileri yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma 

Komisyonu Başkanı) —Sayın Cumhurbaşkanım, izin 
verirseniz kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma 

Komisyonu Başkanı) — Danışma Meclisinin 30 Mayıs 
1983 tarihli 109 uncu Birleşiminde kabul edilen 353 
sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kındaki Kanun Tasarısı Komisyonumuzca incelendi, 
uygulamadan doğan bazı tereddütleri gidermek için ha
zırlandığı anlaşıldı, Komisyonumuz prensip olarak 
bunu kabul etti. 

(1) 634 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü 15 maddeden ibarettir; maddelere 
geçildiği zaman izahat vereceğim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is

teyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayıh Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Ku

ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 27 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 27. — Bir kimse birden çok askerî mah
kemenin yetkisine giren, birden fazla suçtan sanık 
olursa veya bir suçta birkaç sanık bulunur ve bunlar 
birden fazla askerî mahkemenin yetkisine tabi olursa; 
askerî mahkemeler arasındaki uyuşma üzerine bu da
vaların hepsine veya bir kısmına bu askerî mahkeme
lerden birinde birleştirilerek bakılabilir. 

Askerî mahkemeler uzlaşamazlar ise nezdinde as
kerî mahkeme kurulan kıt'a komutam veya askerî ku
rum amiri veya askerî savcılardan birinin istemi üze
rine Askerî Yargıtay tarafından, davalara bakacak as
kerî mahkeme tayin olunur. 

BAŞKAN — 1 indi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım 
müsaade ederseniz bir iki cümleyle arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma 

Komisyonu Başkanı) — Yürürlükteki kanunda, bir 
kimsenin birden fazla suçu varsa birleştirilebilir, hük
mü vardı. Bir suçta bir kaç sanık olup da başka 
başka askerî mahkemelerin, yani, ayrı ayrı komutan
lıkların emrindeki subay, astsubay veya er olan varsa, 
bunların davalarının birleştirilmesi gerekse bile birleş
tirilmesine ilişkin hüküm yoktu. Bu boşluğu gider
mek için böyle bir metin getirildi, Komisyon da buna 
katıldı. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 52 nci 
maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Savaş halinde tebligat; işin ivediliğine göre basın 
veya radyo vasıtası ile yapılabilir.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR {Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
müsaade ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma 

Komisyonu Başkanı) — Yürürlükteki kanunda her 
türlü yayın vasıtasıyla tebligat yapabilir hükmü vardı. 
Televizyondan gereksiz tebligatlar yapılmaktaydı. 
Aslında, Tebligat Kanununda açık hüküm vardır; 
nihaî hükümlerin, Tebliıgalt Kanununa göre, adresi 
bulunamazsa, basın yoluyla da yapılması mümkündür. 
Bunu önlemek için radyo vasıtasıyla yapılabilir hükmü 
getirildi, televizyon çıkarıldı. Devlet Güvenlik Mahke
meleri Kanununun 21 inci maddesinde de benzer 
hüküm getirilmişti. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Ku

ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 75 inci mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Askerî savcının tutukluluk halinin incelenmesi 
için tayin ettiği tarihte sanık da tutukluluk hailinin 
incelenmes'irai isteyebilir. Askerî savcı, yazılı düşüncesi 
ile birlikte bu istemi yetkili askerî mahkemeye gön
derir. Bu istem hakkında askerî mahkemenin vereceği 
karara karşı, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı veya askerî kurum amiri, askerî savcı ve 
sanık üç gün içlinde bu mahkemeye en yakın askerî 
mahkemede itiraz edebilir. İtirazı inceleyen askerî 
mahkemenin vereceği karar kesindir.» 

BAŞKAN — Yani, komutan, kurum amiri, askerî 
savcı veya sanık itiraz edebilir, değil mi? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı) — Evet; mahkemenin verdiği 
tahliye veya tahliye isteminin reddi kararlarına karşı 
komutan, askerî savcı ve sanıklar iıtiraz edebilecekler. 
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M. G. Konseyi B : 158 11 t 8 1983 O : 1 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yo:k. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 353 sayılı Asıkerî Mahkemeler Ku

ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 90 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Savaş halinde ikinci ve üçüncü frkra hükümleri 
uygulanmayabilir.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKÎM ALBAY İSMET ONUR (MiMî Savunma 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
353 sayılı Kanunun müdafiin evrakı incelemesi hak
kındaki 90 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, 
iddianame mahkemeye verildikten sonra müdafi 
dosyayı her zaman inceleyebilir. Bu gerek askerî 
mahkemelerde gerek adlî mahkemelerde uygulanmakta. 

Aynı kanunun ikinci fıkrasında, «hazırlık safha
sında soruşturmanın amacını bozmayacağı anlaşılır
sa, soruşturmaya ait her çeşit evrak ve belgeleri in
celemesi için müdafi ye izin verilir» hükmü var. 

Üçüncü fıkrasında ise; yine hazırlık soruşturma
sında sanığın sorgusuna ait tutanak, bilirkişi rapor
ları ve sanığın hazır bulunmaya yetkili olduğu diğer 
hallerde (örneğin keşifte hazır bulunabilir) müdafi 
istediği zaman savcı, bu bilgileri, bu evrakları gös
termeye mecburdur. 

Özellikle sıkıyönetim davalarında, çok sanıklı 
davalarda ikide bir evrakların istenmesi savcının ça
lışmasına engel oluyor. Zaten kesin hüküm de kon
mamış. Savaş halinde ikinci ve üçüncü fıkra hüküm
leri uygulanmayabilir. Yani, hazırlık soruşturması 
sırasında savcı kendi iş durumuna, dosyanın duru
muna göre dilerse gösterecek. Yani savcıya elastiki
yet tanıyor. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 126 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ek 1 inci madde kapsamına, giren davalarda ta
nık ve bilirkişileri istinabe yoluyla dinlemeye askerî 
mahkemenin askerî hâkim sınıfından bir üyesi yet
kilidir.» 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKÎM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun

ma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
daha evvel kabul buyurduğunuz ek 1 inci maddeyle 
bazı suçlara (subay ve astsubayların işlediği suçlar 
hariç olmak üzere), firar gibi, bakaya gibi bazı suç
lara askerî mahkemenin hâkim sınıfından olan tek 
üyesinin bakma yetkisi tanınmıştı. 

Burada getirilen husus; tanık ve bilirkişinin mes- •. 
kenin uzak olması veya hastalık gibi sebeplerle 
mahkemeye celbinin mümkün olmaması hallerinde 
istinabe suretiyle başka mahkemeye talimat yazarak 
ifadesinin alınmasıdır. 

Tek hâkimin baktığı davalarda da, örneğin, An-
kara'daki bir askerî mahkeme Trakya"daki bir askerî 
mahkemeye yâzacaksa, bu davaya tek hâkim bakı
yorsa, o mahkemedeki tek hâkim şahidi ve bilirkişiyi 
inceleyecek. Onun için getirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde başka söz 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 6. — ,353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 133 üncü -
maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril- • 
mistir. 

«147 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü saklı kal
mak üzere askerî mahkemeye gelmeyen sanık hak
kında duruşma yapılamaz.» 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY ÎSMET ONUR (Millî Savun

ma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
biraz sonra geleceğimiz 9 uncu madde ile ilgili bu. 9 
uncu maddeyle getirilen hükümde, sanık gelmese 
dahi delillerin toplanmasına olana'k sağlanmak isten
miş. örneğin, şahit Almanya'dan gelmiştir, bir daha 
gelme imkânı yoktur veya zaman geçmesi sebebiyle 
unutulabilir. 

147 nci maddeye yeni bir fıkra eklenerek, sanık 
gelmese bile delillerin toplanabileceği hükmü getiril
miştir. Bu hükmün tamamlanabilmesi için, aynı ka
nunun 133 üncü maddesinin de değişmesi gerekir. 
Çünkü, «Askerî mahkemeye gelmeyen sanık hak
kında duruşma yapılamaz» diye bir de amir hüküm 
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var. Bu değişmediği takdirde itirazlar olabilirdi. 147 
nci maddenin hükmü getirilmek suretiyle o madde 
takviye edilmiş oldu. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — İstisna, o istisna olmuş oluyor. 
6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 136 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Sanığın bu istemi hakkında askerî mahkemece 
karar verilir. Bu takdirde sanık mahkemece iddia 
hakkında sorguya çekilmemiş ise, davaya esas olan 
vakıalar üzerine,, istinabe suretiyle sorguya çekilir. 
Ek 1 inci madde kapsamına giren davalarda istina
be edilen mahkeme askerî mahkeme ise, sanığı din
lemeye bu mahkemenin askerî hâkim sınıfından bir • 
üyesi yetkilidir.» 

^Bulunamaması nedeniyle sorgusu yapılamayan 
sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet 
dışında bir karar verilmesi gerektiği kanaatine varı^ 
hrsa, sanığın sorgusu yapılmasa dahi dava gıyabın
da bitirilebilir.» 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
burada şu husus getiriliyor: 136 ncı maddenin ki, 
duruşmadan vareste tutulmayı, yani sanık duruşma
ya gelmeden gıyabında duruşma yapılmasını düzen
leyen ikinci fıkrası değiştiriliyor, ayrıca maddeye ye
ni bir fıkra ekleniyor. 

Değiştirilen i'kinci fıkranın ikinci cümlesi yeni 
hükümdür. Biraz evvel sanıklar hakkında arz ettiğim 
konuda olduğu gibi, sanığın sorgusunun yapılması 
hakkında bir talimat, istinabe talimatı yazılacaksa 
bunu askerî mahkemenin üyesi alacaktır. 

İkinci husus, maddeye eklenen yeni fıkraki, sor
gusu yapılamayan sanık hakkında mahkemenin bir 
karar vermesine imkân yok, ancak getirilen hüküm
le mahkûmiyet kararı dışında bir hüküm vermesi ge
rekiyorsa, örneğin af çıkmıştır; düşme, beraat kararı 
verme gerekecektir, davanın neticesine gitmeye ola
nak sağlayan bir hükümdür. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 7 nci madde • üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 146 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 146. — Duruşmaya sanık, müdafî tanık 
ve bilirkişilerin yoklaması ile başlanır. 

Bu işlemden sonra tanıklar ve bilirkişiler duruş- • 
ma, «atonuridan çıkarılırlar. Sanığın kimliği tespit edi
lir, hüviyetini söylemeyen sanığın dosyada kayıtlı 
hüviyetinin tutanağa geçirilmesi ile yetinilir. Kimlik f 

tespitinden sonra askerî savcı; suç teşkil eden eyle
min neden ibaret bulunduğunu ve kanunî unsurları 
ile uygulanması istenen kanun maddelerini 'belirtmek 
suretiyle iddianameyi özetleyerek okuyabilir. Bun
dan sonra 83 üncü madde gereğince sanığın sorgusu 
yapılır.» 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun

ma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, '• 
özellikle sıkıyönetimdeki bazı davalarda bir kısım , 
sanıklar, bir y*önü ile olay çıkartmak için, hüviyet 
tespiti esnasında hüviyetini söylememe durumunda < 
kalıyorlar. Uygulamada mahkeme dosyadaki hüvi
yetini tespit ediyor, Askerî Yargıtayda bunu uygun 
buluyordu. Bunu kanun hükmü haline getirmeyi uy
gun bulmuş Bakanlar Kurulu, biz de aynen katıldık. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 147 nci 
maddesinin 1 inci fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra 
2 nci fıkra olarak eklenmiştir. 

«Sanığın sorgusunun yapılamamış olması delille
rin ikamesine mani değildir. Ancak sonradan gelen 
sanığa, ikame edilen delillerin içeriği bildirilir.» 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun

ma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
biraz evvel arz etmiştim. Deliller kaybolmasın, zayi 
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olmasın diye deliller önceden tespit edilebilecek, bi-
lahara sanık geldiği zaman kendisine durum anla
tılacak. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde başka söz 

almak isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 156 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«'Sanığın duruşmadaki ifadesi ile evvelce alınan 
ifadeleri arasında bir aykırılık görülürse ve aykırılı- • 
ğın başka türlü giderilmesi mümkün olmazsa eski 
ifadeleri okunabilir.» 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

•Buyurun. 
HAKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun

ma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, . 
yürürlükteki maddede «eski ifadesiyle yeni ifadesi» 
deyimi var. Uygulamada, «eski ifadesi yalnız askerî > 
savcının aldığı ifadedir, birlik komutanının, emniyet 
görevlilerinin aldığı ifade okunamaz» şeklinde itiraz
lar olmaktadır. Aslında bugüne kadar Askerî Yar-
gıtayın ve mahkemelerin yaptığı uygulamada bütün . 
ifadeleri okunmaktadır. Uygulamaya uygundur ve 
mahkeme hepsini teker teker değerlendirme duru
mundadır. Asşerî Yargıtay 'başka delillerle de değer
lendirmek suretiyle sanığın MİT'te veya emniyette ver
diği ifadelerin de geçerli olduğunu kabul etmiştir. 
Bu, uygulamaya uygun bir düzenlemedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 205 inci 
maddesi 1 inci fıkrası (B) bendinin 1 ve 2 numaralı 
al't bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Üç'bin liraya kadar (üç/bin lira dahil) para 
cezalarına dair olan hükümler, 

2. Yukarı haddi altibin lirayı geçmeyen para ce
zasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hü
kümleri.» 
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BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun

ma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
21 Ocak 1983 tarih ve 2789 sayılı Kanununda, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunun 305 inci maddesi, 
temyiz edilemeyen hükümler bakımından değiştiril
mişti. Tamamen ona paralel olarak 353 sayılı Ka
nunda da Hükümet değişiklik yapmış; arz ederim. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 219 uncu 
maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Askeri Yargı tayda duruşma, sözcü üye veya tet
kik hâkimi tarafından işin açıklanmasıyla başlar. Ra
porun duruşmadan önce düzenlenmesi ve imzalana
rak dosyaya konulması gerekir.» 

«Raporun açıklanmasından sonra, Askerî Yargı
tay Başsavcısı, sanık ve varsa müdafi iddialarını be
yan ve bunları açıklar.» 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun

ma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
kısaca arz edeyim. 

Yüksek malumları olduğu üzere, ağır cezalı tem
yiz incelemeleri, Askerî Yargıtay incelemesini, sanı
ğın 'beyanı veya temyiz dilekçesindeki istemi üzerine 
veya Askerî Yargıtay kendiliğinden duruşmalı olarak 
inceleme yapabilir. Ona ilişkin 219 uncu maddenin 
ikinci fıkrasında, üyenin raporu açıklayacağı belir
tilmiştir. Da'ha evvel kabul buyurduğunuz bir ek 
madde ile Askerî Yargıtay Dairelerine tetkik hâkim
leri de verilmiş 'bulunmakta. Tetkik hâkimlerine de 
dosya verilmektedir. Üyenin yanında tetkik hâkimi 
dosyayı incelemişse onun da raporunu okumasına 
imkân vermek için maddenin ilgili fıkrası değiştiril
miştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi Sayın Orgeneral Celasun'un 13 üncü 
madde olarak ilavesini teklif ettiği bir önergesi var, 
onu okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısına aşağıdaki 

gerekçe ile düzenlenen metnin 13 üncü madde ola
rak ilavesini ve diğer madde numaralarının buna gö
re teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
J. Gn. K. ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

«!MADDE 13. — 353 sayılı Askerî 'Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 225 inci 
maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Askerî savcılar kendiliklerinden ve ilgililerin baş- . 
vurmaları üzerine Askerî Yargıtay Başsavcısının bu' 
hususta dikkatini çekerler ve dosyadaki ilgili temyiz 
dilekçe ve layihalarını yollarlar. Askerî Yargıtay Baş
savcısının, tetkik için gerekli gördüğü belgeler de as
kerî savcılar tarafından ayrıca yollanır.» 

GEREKÇE : Karar düzeltilmesi talebi üzerine 
ilgili evrak yerine, dava dosyasının yollanması gibi 
yanlış bir uygulamanın sündüıülmesini önleyebilmek 
için bu fıkranın değiştirilmesi gerekmektedir. 

Böylece Askerî Yargıtayda esasen mevcut olan hü
küm ve töbliğname dışında kalan, temyiz dilekçe ve 
layihasının yollanması suretiyle konu halledilebilecek 
Ve eğer gerekiyorsa diğer belgeler veya dava dıdsyası 
da Askerî Yargıtay Başsavcısı tarafından istenmesi 
halinde yollanacaktır. 

Karar diüzelltilmesi istemi münhasıran Askerî Yar-
ıgıltay Başsavcısına tanınan bir hak olduğundan, han
gi belgelerin istenmesi gerektiğinin takdirinin de ona 
ait olması uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerimde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun

ma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
daha evvel lütfedip Sayın Jandarma Genel Komulta-
nı Komisyonumuza önergenin bir örneğini vertmiş-
lerdi; tetkik ettik, aynen katılıyoruz. 
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Bu karar düzeMtoesi istemlerinde, özellikle çok 
sanıklı davalarda gidip gelmek çok uzuyor, bu yetki 
Başsavcıya aittir. önergede belirtiklliği gibi zaten Yar-
gıltayın ilamı Ve tebliğnaıme varıdır, temyiz dilekçe
sinde bir husus dikkate alınmamıştır, diye bir mü
racaat olunsa Başsavcı kararı çıkartıp ona bakabile
cektir. Gerekli görünse dosyadaki gerek! evrakları 
hatta dosyanın tamamını isteyebilecektliır. Bu Başsav
cının takdirine bırakılmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim, mü

saade ederseniz bir hususa değineceğim. 
«Askerî savcılar kendiliklerimden ve ilgililerin 

başvuıimalsı üzerine» diye devam ediyor madlde. Bura
da «ve» kelimesinin yerine «veya» kellimesıinin ko
nulması lazım diye düşündüm. Çünkü, «askerî sav
cılar kendiliklerinden ve ilgililerin başvurmaları üze
rinle» deyince olmuyor. Burada cümle şöyle yazılsa 
daha iyi olacak : «... ilgililerin başvurmaları üzerine 
askerî savcılar, Askerî Yargıtay Başsavcısının...» şek
linde; ya da «veya» kelimesinin konması lazım. 

BAŞKAN — «Veya» olması lazım. Çünkü ya as
kerî 'savcılar kendiliğinden 'bu müracaatı yapacak ve-
yahutlta ilgililerin başvurması üzerine olacak; «veya» 
demek lazım. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Başkanı) — Yürürlükteki kanunda 
«veya» demişiz, buyurduğunuz doğru, «veya» daha 
iyi olur. . 

BAŞKAN — «Ve» kelimesini «veya» olarak dü
zeltelim. 

Başka söz islteyen var mı efenldmi? 
Buyurun.. 
ORGENERAL RAGIP ULUĞBAY (Millî Sa

vunma B'akanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, Hükümet sözcüsü olarak biz de katılıyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Yok. 
O halde, bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler . Kabul edilmiştir. 13 üncü 
madde olarak bu önerge yer alacaktır. 

14 üncü maddeyi, okutuyorum. 
MADDE 14. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 227 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Sanık veya müldahilin bulunmamaları nedeni ile, 
bozmaya karşı beyanları tespit edilememişse, duruş-
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maya devam edilerek dava gıyapta bitirtilebil'ir. An- I 
üafc, sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu 
olan cezadan daha ağır ilse. sanığın her faalde dinlenil-
mösi gerekir.» 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? 

Buyurun. 

HAKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
kısaca arz eldeyim. 

Bir mahkeme hüküm verdikten sonra dosya tem
yiz ediliyor. Temyiz edildiği takdirde Askerî Yargı-
taya geliyor, Askerî Yargıltay bozmuş iste, bozduktan 
sionra maJhkiemeye gönderiyor. Yürürlükteki kanuna 
©öre, mahkemenin muhakkak, sanığın da bozmaya 
karşı istemini tespit etime zorunluluğundadır. Askerî 
Yargıltay sanığın Mine bozmuş olabilir. Delil olma
dığı için beraat imajlı bir bozma yapmış olabilir. Sa
nık bulamadığı zaman dava bMrilemiyordü, buna 
limlkân veriyoruz. Sanığa evvelce verilen karardan da
ha faızk bir mahkûmiyeti niteliğinde karar, ceza ve
rilmeyecek ise, sanığın bozmaya karşı talebi olma
dan da, bozmaya uyulup uyulmaması hakkmda ma
hallî mahkeme karar veriyor, davaya devam ediyor. 
Buna imkân sağlamak için getirilmiş bir maddedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı efendim? 
Yok., 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
eldentor... Etmeyenler... Kabul edilmişltır. 

Jan'darma Genel Komutanı ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi Sayın Orgeneral Oelasun'un, 15 inci 
madde olarak metin'de yer almasını isteyen bir öner
gesi var, okutuyorum. 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına | 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıdaki 

maddenin 15 inci madde olarak ilavesini ve madde 
numarasının buna göre teselsül ettirilmesini arz ve I 
teklif ederim, | 

Sedat CELASUN | 
Orgeneral I 
J. Gn. K. ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

MADDE 15. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 241 inci 
ma'ddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişltir. , 
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Madde 241. — Yargılamanın yenilenmesi istemlin
de bulunan hükümlü haksız çıkar ve istemi kötü ni
yetli olursa onbin liradan otuzbin liraya kadar ağır 
para cezası faütaoluınur. 

BAŞKAN — Komisyonun bu önerge üzerinde 
bir diyeceği var mı? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
önerge, yürürlükteki kanundaki ceza miktarını değiş
tirmektedir, artırmaktadır. 

BAŞKAN — Artırıyor. Eskiden yüz lira idi, üç-
bin liraya çıkarıldı, şimdi o da kâfi gelmiyor. 

ORGENERAL RAGIP ULUĞBAY (Millî Sa
vunma Bakanlığı Temsilcisi) — Biz de katılıyoruz 
efendilim. 

BAŞKAN — Siz de katılıyorsunuz. 
Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 15 inci madde olarak 
da bu önerge yer alacaktır. 

16 ncı ma'ddeyi okutuyorum. 
MADDE 16. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 16 ncı mad'de üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum^ 
MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
'Ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul ddilmistir. 
Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 

ilavelerle beraber 15 malddenin birinci satırları hep 
aynı. Yani 15 tane satır kanunun içiridle tekrarlanı
yor, Acaba kanun yazımı tekniği bakımından «353 
sayılı Askerî Mahklemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun» deyip, iki nokta üst üste değil de, 
madde madde kanunları yapsak da... 

BAŞKAN — Olmuyor. 
iORAMİRAL NEJAT TÜMER — Neden olmu

yor acaba? 
BAŞKAN — İleride bir madde daha değiştirmek 

gerekir ise, hepsini olduğu gibi baştan almak lazım. 
Mesela, 13 üncü maddeyi değiştirmek gerekecek, o 
maddeyi tek olarak alıyoruz. Halbuki, böyle başlık 
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yaparsak hepsini beraber almamız gerekecek. Ka
nun tekniği baikımvnıdan olmuyor. Daha evvel ben de, 
«Her seferimde ayrı ayrı bunu niçin söylüyoruz» diye 
sormuştum. 

©uyurun .ı 
HAKİM ALBAY İSMET ONUR (MİM Savun

ma Komisyonu Başkanı) — İzin verirseniz arz ede
yim.! 

Geçici maddelerde, «5 geçici madde eklenmiştir» 
şeklinde bir çerçeve madde dklemek mümkün. Fakat 
özellikle bu tasarı gibi, kanun maddeleri değişmiyor 
da; bu- fıkra ekleniyor; üçüncü fıkrası değişiyor, iki 
fıkra arasına bir yeni fıkra ekleniyor, gibi hususlar
da karışıklık ölür diye böyle yapılıyor; gerek Meç
isin uygulaması, gerek Adalet Bakanlığının, gerekse 
Genelkurmayın uygulaması böyledir. Komutanımın 
belirttiği husus çok praltfik, ancak uygulamada bazı 
karışıklıklar oluyor. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kalnıl edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miştir.! -

Teşekkül- ederiz. 
3. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku

rumu Kanunu Teklifi ile Atatürk Kültür Merkezi 
Alanı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alan
ların Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
2/115, 1/642; M. G. Konseyi : 2/131) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 479; M. G. Konseyi S. Sayısı : 631) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçündü sırasında, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Ka
nunu Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metini ve Millî Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonu 
Raporu yer alıyor. 

IBu rapor, 631 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgili

ler yerlerini aldılar. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo

rum^ 
Söz İsteyen var mı? 
Komisyon Sözcüsünün bir açıklaması olacak mı? 
Buyurun, 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL {İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Ana
yasanın 134 üncü madesi, Atatürkçü düşünceyi, Ata
türk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk ta-

(1) 631 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

rilhini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, ta
nıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla Ata
türk'ün manevi himayelerinde Cumhurbaşkanının gö
zetim ve desteğinde; Atatürk Araştırma Merkezi, 
Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk 
Küftür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine sa
hip, Atatürk KüMr Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
nun kurulmasını hükme bağlamıştır. 

IBu maksatla hazırlanan kanun teklifinde, Atatürk 
Kütür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna 
dah'il kurumlanın her birinin 'tüzelkişiliğe sahip olma
sı, bii'imSel hizmet ve faaliyetlerde bulunması, Tür
kiye Cumhuriyetinin kuruluşunu hazırlayan ve ger-
çe'kleşitiren tarihî olayların ve Cumhuriyetin var al
masında, gelişmesinde ve devamında temel unsur olan 
Atatürkçü düşünce s'istemimin bütün toplum birey-
lerince en doğru ve en sağlıklı şekilde bilinmesinin 
sağlanması; Atatürk ülke ve inkılaplarının ve Atatürk
çü düşüncenin bilimsel esaslarla incelenmesi, açıklı
ğa kavuşturulması, eğitim ve öğretim alanında önem
li bir program halinde uygulanmasının gerçekleş
mesine yardımcı olunması; Türk kültürünün bütün 
yönleriyle bilimsel olarak araştırılması, tanıtılması, 
yaşatılması ve yüceltilmesi maksadıyla faaliyetlerde 
bulunması ve bu sahalarda ilmî eserler ortaya konul
ması, bu konularda devlet görüşünün tespit edilmesi; 
Atatürk tarafından kurulan Türk Dil Kurumu ide 
Türk Tarih Kurumunun günlün ihtiyaçlarına göre ye
niden düzenlenerek Devlet ile organik bağlarının te
sisi ve kuruluş amaçları doğrultusunda daha etkin fa
aliyet göstermelerinin sağlanması öngörülmüştür. 

Danışma Meclisinde de kabul edilen bu kanun 
teklifi şimdi yüksek onaya sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kalbini edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanun Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kuruluş, Kısaltmalar ve İlkeler 

Amaç 
MADDE 1. — IBu Kanunun amacı; Atatürk Kül

tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşunu, 
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hizmet ve faaliyetleri ile ilgili -ilkeleri ve organlarını 
belirlemek; görev, ydtiki ve çalışma usulleri ile özllü'k 
işlerini düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 iinıc'i ımadde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

<2 inci maiddeyii okutuyorum : 
Ataltürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun 

'kuruluşu 
MADDE 2. — Atatürkçü düşünceyi, Ataltürk il

ke Ve inlkiilap'larını, Türk kültürünü, Türk 'tarihini ve 
Türk dilinü bilimlsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yay
mak ve yayımlar yapmak amacıyla; Ankara'da, Ata
türk'ün manıevî h'ilmayelerinde, Cumhurbaşkanının 
gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk 
Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu ve Atatürk 'Külltür Merkezlinden oluşan, Ika-
mu tüzelkişiliğine ısahip, «Atatürk Kültür, Dil ve Ta
rih Yüksek Kurumu» kurutmuştur. 

BAŞKAN — 2 nci 'madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutüyoruim : 
Kıi&altmaiiar 
MADİDE 3. — Bu Kanunda; 
a) «Atatürk KÜHtür, Dil ve Tarilh Yüksek Ku

rumu», Yüksek Kurum, 
Ib) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku

rumu Yüksek Kurulu», Yüksek Kurul, 
c) «Ataltürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku

rumu Yönetim Kurulu», Yönetim Kurulu, 
(d) «Ataltürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku

ru'mu Başkanı», Yüksek Kürüm Başkanı, 
e) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku

rumu Genel Sekreteri», Genel Sekreter, 
f) «Atatürk Külltür, Dil ve Tarİh Yüksek Kuru

mu Demetleme Kurulu», Denetleme Kurulu, 
g) «Ataltürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku

rumunun kuruluşuna dahil kurumlar» (Ataltürk 
Araişltırma Merkez'i, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu, Altaitürk Kültür Merkezi), bağlı kuruluş
lar, 

Olarak ifade edilmiştir. 
BAŞKİAN — Burada tırnak içindeki ibareleri kı

saltarak onların tarifini yapıyoruz. Dolayısıyla, tır
nak kapandikltan ısonra virgül değil, ikli nokta üst üs

te alması lazım. Tırnaklardan sonra gelen virgüllerin 
hepsini ik'i nokta üst üste olarak değiştirin. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Emredersiniz Sayın Cumhur-
başkanıım. 

IBAŞKAN — 3 üncü madde üzeri ndie söz almak 
isteyen?.. Buyurun. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
kısaltmaları en sona yaızmıişız; «Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu : Yüksek Kurum», şek
linde. En son (g) fıkrasında «Atatürk Külltür, ıDlil ve 
Tarilh Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil kurum
lar» denilmiş. Bu kısaltma, aslında, Ataltürk Araştır
ma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kuru
mu, Atatürk Kültür merkezi gibi bağlı kuruluşların 
kısaltması oluyor. 

BAŞKAN — Hayır; benim anladığıma göre şu
nu demek istiyor : Ataltürk Külltür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil kurumlar şun
lardır : Atatürk Araştırma Merkezi, Türk D/il Ku
rumu, Tür'k Tarih Kuruimu ve Ataltürk Külltür Mer
kezli. İBunların hepsini birden yazmamış, bu dört ku
ruluşa «'bağlı kuruluşlar» denir demiş, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunla
rı yalnız o kadarla mı ifade etmiş? 

BAŞKAN — Evet «'bağlı kuruluşlar» dendi mi 
dördü birden anlaşılacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben tü
münü biriden aniladUm. 

IBAŞKAN — Hayır, değil. 
(Hatta şöyle dense idi daha iyi olurdu : «Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşu
na dahlil bulunan Atatürk Araştırıma Merkezi, Türk 
Dil Kurumu, Türk Tarih Kuru'mu, Atatürk Kültür 
Merkezi; bağlı kuruluşlar.» Çünkü, bir defasında tır
nak b'ir defasında da parantez içine alınmış. Bakın, 
hakikaten yanlış anla'şılabiliyor. O zaman şöyle ola
cak : 

«Ataltürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
nun kuruluşuna dahil bulunan; Atatürk Araştırma 
Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, 
Atatürk Kültür Merkezi» : bağlı kuruluşlar. 

Şimdi daha iyi anlaşılıyor; «bağlı kuruluşlar» de
yince dördü biriden ifade ediliyor. 

3 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 
İlkeler 
MADDE 4. — Yüksek Kurumun ve bağlı kuru

luşlarının 'bütün hiizmet ve faaliyetlerinde Anayasa çer
çevesinde uygulanacak ilkeler şunlardır : 

a) Millî mücadele ruhu ve bilinci içerisinde; Ata
türkçü düşünceye, Atatürk il'ke ve inkılaplarına, Tür
küye Cumhuriyetinin Sonsuza kaidar var ollma şuuru-
na, kişilerin ve milletin refalhına, toplumun mutluluğu 
inancına, m'illî kültürlümüzü çağdaş medeniyet sevi
yesinin üstüne çıkarma azim ve kararlılığına bağlı 
kallmak ve sahip oHmak, 

b) Topluca Türk vatandaşlann'jn millî gurur ve 
'iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, o^tak ve bö
lünmez bir 'bütün hailinde, millî kültür ve ülküler et
rafında toplanmasını 'güçlendlireoek doğrultuda hare
ket etmdk, 

c) Milî dayanışma 've bütünleşmede Atatürkçü 
düşünce, Atatürk ilke ve inkılaplarını, kültür, dil ve 
tarih değerlerini, birleştirici bir güç olarak göz önün
de tutmak; bu değerlere karşı girişilecek her fcütfİÜ ya
bancı ve bölücü akımların bilimsel' yoldan çürütül-
mes'ini esas almak, 

d) Kültür, dil ve tarihî değerlerimizin bifeısel 
yaldan ortaya çıkarıltmaisını, belgelenmesiihi, araştı
rılıp incetenmes'ini esas almak; 

e) Toplumda yaratılan bütün maddî ve manevî 
kültür değerlerinin; sürekli, düzenli ve kapsamlı bir 
şekilde birlkimirii ve gelecek kuşaklara aktarılmasını 
tfemel kabul etmek, 

f) Milî bütünlük ve güvenlik gereklerini, m'ililî 
ahlak değerlerini ve millî gelenekleri koruyucu ve 
gözetici doğrultuda hareket etmek, 

ıg) Türk dilinin öz güzeiliğırii ve zenginliğini 
meydana çıkaracak, Oynu yeryüzü diteri arasında de
ğerline yaraşır yüksekliğe eriştirecek, kuışaklararası an
layışta ve söyleyişte birleştirici yönde hareket etmek, 

h) Türle tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlar
la ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini 
inceler ve elde edilen sonuçları yayarken, millî ta-
rJhiimiizlin ve millî tarih 'değerlerimizin birleştirici bir 
güç olduğunu esas almak ve Türk m'illetini şanlı 
geçmişine yaraşan tarihline sahip kı'Dmak. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde soz almak 
isteyen?.. Yok, 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 indi maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖLÜM 

Yüksek Kurul, Yüksek Kurumun Organları ve 
Görevleri 

Yüksek Kurul 
MADDE 5. — Yüksek Kurul; Başbakanın veya 

ıgörevleridireceğt Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısının başkanlığında Genelkurmay Başkanı veya Ge
nelkurmay -İkinci Başkanı, tanı'tma ve enformasyon 
işlerinden Çorumlu Devlet Bakanı, M'iıllî Eğitim Ba
kanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor 
'Bakanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Yük
sek Öğretim Kurulu Başkanı, Yüksek Kurum Başka
nı ile Cumhurbaşkanınca seçilen dört üyeden olu
şur. Cumhurbaşkanı, gerekli gördüğü hallerde, Yük
sek Kurula Başkanlık ©der. 

'Başbakanın gerekli gördüğü hallerde, TRT Ge
nel Müdürü, Başbakanlık Tanıtma Müsteşarı / ile di
ğer kamu kurum ve kuruluşlarının ydtk'illileri, Yük
sek Kurul toplantısına katılırlar, ancak oylamaya ka
tılamazlar. 

'BAŞKAN — 5 inci maldde üzerinde söz almak 
isteyen?., 

Buyurun, 
KÜLTÜR VE TURtZM BAKANI İLHAN EV-

LtYAOĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, son fıkra
da «Başbakanın gerekli gördüğü hallerde» ibaresi ye
rine, acaba «Başkanın gerekli gördüğü haillerde» de
sek daha doğru olmaz rm? Zaman zaman zatı âliniz 
de başkanlık edeceksiniz. Başjbakan bulunmadığı za
man bir yardımcısı da başkanlık edebilecek. 

BAŞKAN — Doğru, öyle de, herhalde Başbaka
na söyler, öyle de olabilir atma «başkanın» da dene
bilir. Eğer Cumhurbaşkanı başkanlık edecekse o top
lantıya, şunlar şunlar da gelsin der. O da hayır de
mez herhalde. Mühim de değil; Cumhurbaşkanı sık 
silk toplantılara başkanlık etmeyecektir, belki senede 
bir veya iki defa başkanlık yapabilir. 

ORGENERAL TAHSÎN ŞAHÎNKAYA — Bir 
de efendim, «Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
nın başkanlığında» değil, «"Devlet Bakanı veya Başba
kan Yardımcısının başkanlığında» olacak. İkisinden 
birisinlin olması lazım. İkisi de başkanlık yapıyor 
olabilir. 

BAŞKAN — Başbakan yardımcıları aynı zaman
da Devlet Bakanıdır. İsimleri hep «Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı»dır. Yani Başbakan Yardımcısı 
ayrı, Devlet Bakanı ayrı değildir. 
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ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ya j 
ayrılmışsa efendim. I 

BAŞKAN — Yok, Anayasaya da öyle koyduk. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

L J Y A O Ğ L U — Evet efendim, hep «Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı» diye geçer; iki unvan bir 
kişide toplanıyor. j 

BAŞKAN — Bazan Başbakan Yardımcısı da 
olmayabilir; yalnız Devlet Bakanı olabilir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Hayır, 
öyle değil efendim; teşkilat ona göre yapılacak. Başba
kan, Devlet Bakanını ayrı, Başbakan Yardımcısılığını 
ayrı kurarsa, o zaman ikisi birden bu kurula başkanlık 
yapabilir; gerek yok efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
Lİ YA OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, uygulamada 
Başbakan Yardımcılığı mutlak Devlet Bakanının uh
desinde efendim. 

ORGENERAL (TAHSİN ŞAHİNKAYA — İki 
vasfı olabilir de, iki söz halinde olmaz. 

BAŞKAN — «Veya» deyince, yalnız Başbakan 
Yardımcısı, halbuki yalnız «Başbakan Yardımcısı» 
koymadık biz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — İkisi 
beraber başkanlık yapıyor manasına geliyor efendim; 
«siz ve ben» gibi, beraber. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkam) — Sayın Cumhurbaşkanım, yeni 
hazırlanan kararnamede de, Bakanlar Kurulunun teşki
line ilişkin kararnamede de aynı ifade var; Başbakan 
Yardımcısı unvanı yalnız değil, «Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı» şeklindedir. 

BAŞKAN — Beraberdir; Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısıdır. Bugüne kadar da öyle idi; yani I 
yalnız Başbakan Yardımcısı değil, muhakkak bir Dev
let Bakanlığı da uhdesinde oluyor. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu j 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, doğru da, fakat j 
bir kabinede Başbakan Yardımcısı olmayabilir. 

BAŞKAN — Olmazsa Devlet Bakanı olur. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Acaba, «Başbakanın veya ona vekâlet 
eden Devlet Bakanının» desek, yardımcısı ise o eder, 
yoksa bir Devlet Bakanı ona vekâlet ediyor, o olabi
lir, veya ona vekâlet eden Devlet Bakanı. O zaman, I 
Başbakanın Yardımcısının bulunmadığı bir kabinede... 

BAŞKAN — O zaman Bakanımızın söylediği gibi 
olur; «Başlbakanın veya görevlendireceği Devlet Baka
nı veya Başbakan Yardımcısı.» Başbakan Yardımcısı- | 

nın uhdesinde Devlet. Bakanlığı da varsa mesele yok 
zaten. Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olduğu için, 
sizin söylediğiniz gibi de yazılabilir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Şimdi 
öyle bir şey ki efendim, çok enteresan; altında da 
«Enformasyon ve tanıtma işlerinden sorumlu Devlet 
Bakanı» diyor, o da Başbakan Yardımcısı efendim. 

BAŞKAN — Uhdesinde birleşmişse mesele yok. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Şunu 

anlatmak istiyorum efendim. Yani iki tane Başbakan 
Yardımcısı oluyor. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, her 
Devlet Bakanı tabiî, buyurdukları gibi Başbakan 
Yardımcısı da olmuyor. 

BAŞKAN — O zaman şöyle deriz; «Başbakan 
Yardımcısı veya Devlet Bakanı.» 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Evet, 
en iyisi o efendim. 

BAŞKAN — Hangisini isterse onu; Başbakan 
Yardımcısı varsa o, Başbakan Yardımcısı konmamış 
bu kabinede, böyle bir şey yoksa doğrudan doğruya 
Devlet Bakanı. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, yeni teşkilat 
kanunu yakında huzurlarınıza gelecektir. 

BAŞKAN — Onda öyle mi kondu? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Onda, «Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı» şeklindedir efendim. 

BAŞKAN — Teşkilat kanununa o halde kondu 
ise mesele yok. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Kondu efendim. Münasip görülürse, 
aynen öyledir efendim. Şimdiye kadar bütün uygula
malarda öyledir. 

BAŞKAN — Kondu ise mesele yok. O halde. 
muhakkak Başbakan Yardımcısı konmuş, esası da o 
tabiî; olmadığı zaman vekâlet edecek bir Başbakan 
Yardımcısının bulunması lazım. O halde böyle kalsın. 

5 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yüksek Kurulun görevleri 
MADDE 6. — Yüksek Kurulun görevleri şunlar

dır : 
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a) Bu Kanunda belirtilen amaçların gerçekleş
tirilmesi, Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının 
etkin ve verimli biçimde çalışabilmeleri için ilke ka
rarları almak, 

b) Bu Kanunda açıklanan amaç ve ilkeler doğ
rultusunda, millî politikaların oluşmasında, belirlen
mesinde, yürütülmesinde ve millî hedeflerin seçimin
de esas alınacak millî kültür unsurlarını tespit etmek, 
bu konularda gerekli gördüğü araştırma ve inceleme
leri yaptırmak, 

c) Yüksek Kurum Başkanının sunacağı konular ı 
hakkında karar vermek, , 

d) Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının kısa, 
orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programları ile 
bu kuruluşların bütçelerini onaylamak, 

e) Tüzük ve yönetmelikleri incelemek ve karara 
bağlamak, 

f) Bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine ge
tirmek. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Kurulun çalışma esasları 
MADDE 7. — Yüksek Kurul yılda iki defa top

lanır, Başbakanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü 
toplanabilir, 

Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu, ka-' 
rar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunlu
ğudur. 

Toplantı gündemi, Yüksek Kurum Başkanı tara
fından hazırlanır ve Başbakanın onayından sonra top
lantıdan en az bir ay önce üyelere dağıtılır. 

Yüksek Kurulun sekreterya işleri, Yüksek Kurum 
Başkanlığınca yerine getirilir. 

Yüksek Kurulca gerekli görülen kararlar, Resmî 
Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — İşte burada demin söyleğiniz şey 
olur. Yüksek Kurul yılda iki defa toplanır; burada 
Başbakanın değil, Cumhurbaşkanının veya Başbaka
nın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabi
lir. Esas şey Başbakanın çağırmasıdır. 

7 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Kurum Başkanı 
MADDE 8. — Yüksek Kurum Başkanı; Yüksek 

Kurumun temsil, yürütme ve koordinasyon organı ve 
ita amiridir. 

Yüksek Kurum Başkanı, tutum ve davranışları ile 
bu Kanunun belirlediği amaçları ve ilkeleri benimse
miş, kişilikleri bakımından Yüksek Kurumun hizmet 
ve faaliyetlerini verimli kılacak bilimsel ve kültürel ni
teliklerini çalışmaları ile kanıtlamış, yükseköğrenim 
görmüş, Devlet memuru olabilmek için gerekli nite
liklere sahip, Başbakan tarafından, Yüksek Kurulun 
görüşü alınarak gösterilecek üç aday arasından Cum
hurbaşkanınca atanır. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Kurum Başkanının görevleri 
MADDE 9. — Yüksek Kurum Başkanının görev

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

temsil etmek, 
b) Yüksek Kurulun ve Yönetim Kurulunun al

dığı kararları yerine getirmek, 
c) Yüksek Kurumun amaçlarının gerçekleştiril

mesi için gerekli hizmet ve faaliyetleri yönlendirmek, 
d) Bağlı kuruluşların, bu Kanun ilkeleri ve Yük

sek Kurulun kararları doğrultusunda yapacakları ça
lışmaları, hizmetleri ve fâaliyetleri gözetmek, destek
lemek ve bunlar arasında koordinasyon ve işbirliğini 
sağlamak, 

e) Yüksek Kurumun bütçesini, kısa, orta, uzun 
vadeli çalışma plan ve programlarını, tüzük ve yönet
melik /taslaklarını, icraya ilişkin hizmet ve faaliyet 
esaslarını zamanında hazırlatmak ve yetkili organlara 
sunmak, 

f) Yüksek Kurumun amaçları ile bağdaşmayan 
veya ilkelere ters düşen çalışma ve faaliyetleri önleyici 
tedbirleri almak, bu tedbirleri yetkili organların ona
yına sunmak, 

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

h) Bağlı kuruluşların malî ve idarî hususlarının 
denetlenmesi için Denetleme Kurulunu görevlendir
mek, 
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ı) Bu Kanunda gösterilen ve Yüksek Kurulca 
verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

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

kanlığında, Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanınca 
seçilmiş üç üye ve bağlı kuruluşların başkanlarından 
oluşur. Yüksek Kurum Başkanının bulunmadığı hal
lerde Yönetim Kuruluna Başkan Yardımcısı başkan
lık eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun toplan
tılarına iştirak eder, ancak oylamaya katılamaz. 

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler; Başbakan ta
rafından önerilen, bağlı kuruluşların başkanlarında 
aranan niteliklere sahip *altı aday arasından Cumhur
başkanınca atanırlar. 

.BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LIYAOGLU — Sayın Cumhurbaşkanım, izin verir
seniz «yönetim kurulu» yukarıda kalmış, madde bu 
haliyle biraz muğlak görünüyor. Maddenin hemen 
başına, «Yönetim Kurulu» ibaresini koyalım. «Mad
de 10. — Yönetim Kurulu, Yüksek Kürüm s Başka
nının başkanlığında» diye devam etmekte yarar var. 
Öbür türlü cümle düşük oluyor gibi geldi efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
«Yüksek Kurum Başkanının başkanlığında, Baş

kan Yardımcısı, Cumhurbaşkanınca seçilmiş üç üye 
ve bağlı kuruluşların başkanlarından oluşur» deniyor. 
Ne oluşur? «Yönetim Kurulu» kenar başlığı var ama, 
o kenar başlığı maddeye dahil değildir. Onun için 
fail, yani özne yok. 

«Yönetim Kurulu» ibaresini maddenin başına ila
ve edelim ve cümleyi öyle okuyalım. 

«Yönetim Kurulu 
MADDE 10. — Yönetim Kurulu, Yüksek Ku

rum Başkanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı, 
Cumhurbaşkanınca seçilmiş üç üye ve bağlı kuruluş
ların başkanlarından oluşur.» 

BAŞKAN — Tamam. 
10 uncu madde üzerinde başka söz almak iste

yen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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11 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11. — Yüksek Kurumun yürütme orga

nı olan Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Yüksek Kurulun onayladığı çalışma plan ve 

programlarının ve aldığı kararlar doğrultusunda 
amaçların gerçekleştirilmesini, görevlerin etkin ve ve
rimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak ka
rarlar almak, 

b) Yüksek Kuıfumun amacına uygun ve özel uz
manlık isteyen konularda; ihtiyaç halinde doğrudan 
veya bağlı kuruluşların istek ve önerileri üzerine yurt 
içinde veya yurt dışında, araştırma, inceleme uzman 
ve elemanlarından oluşan bilimsel araştırma ve uy
gulama birim veya kolları kurmak ve çalışmalarını 
izlemek, 

c) Yüksek Kurum Başkanının önerilerini kara
ra bağlamak, 

d) Bağlı kuruluş başkanlarının teklifi üzerine bu 
kuruluşların yürütme kurullarının kararlarını en geç 
bir ay içinde incelemek ve kesin karara bağlamak, 

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

f) Denetleme Kurulu raporlarını değerlendir
mek, gerekli kararlan almak, 

g) Bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine 
getirmek, 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetim Kurulunun çalışma esasları 
MADDE 12. — Yönetim Kurulu ayda iki defa 

toplanır; gerektiğinde Yüksek Kurum Başkanının 
çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar. Toplan
tı gündemi Yüksek Kurum Başkanı tarafından hazır
lanır. 

Yönetim Kurulunun kararlarının birer örneği Yük
sek Kurula sunulur ve bağlı kuruluşların başkanları
na gönderilir. 

Yönetim Kurulunun sekreterya işleri Genel Sek
reterlikçe düzenlenir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 
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13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denetleme Kurulu 
MADDE 13. — Yüksek Kurum Başkanı adına, 

bağlı kuruluşların malî ve idarî hususlarını denetle
me organı olan «Denetleme Kurulu», bir başkan ve 
iki üyeden oluşur. 

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

BAŞKAN — «Müşterek kararla» dedikleri, hangi 
karar? Kimin kararı; Kurulun kararı mı? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Hayır, Sayın Cumhurbaşkanım, 
normal atama kanununda öngörülen... 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu kararıyla mı? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Başbakan ve Cumhurbaşkanı. 
BAŞKAN — Üçlü kararname, 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCtL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Burada ikili, tabiî Başbakana 
bağlı olduğu için. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Ben de onu arz edecektim efen
dim. Müşterek kararname, malum, ilgili bakan, Baş
bakan ve zatı âliniz tarafından oluşur. 

BAŞKAN — Kararname ile «kararla» değil, müş
terek kararnameyle; «kararla» deyince, sanki o ku
rulun müşterek toplanıp, onların kararıyla olacakmış 
gibi anladım. Kararnamedir onlar; müşterek karar
name, Bakanlar Kurulu kararnamesi. Müşterek ka
rarname deyince anlaşılır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Veya yal
nız «kararname» de olabilir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LtYAOĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, burada aca
ba daha sarahate kavuşturmak için, «Yüksek Ku
rum Başkanının önerisi, Başbakanın teklifi ve Cum
hurbaşkanının onayı ile» dense daha sarahate kavuş
turmuş oluruz. Çünkü burada ilgili bakan olmadığı 
için uygulamada müşterek karar epey zorluk çıkara
caktır. Kurum Başkanı da bir teknik makamı belir
tir; ama müşterek kararnamede oy kullanmayacağı 
açıktır. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko 
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, o ka
nunu hemen getiriyoruz, müsaade buyurulursa bilaha
re arz edelim. 

BAŞKAN — Peki. 
13 üncü maddeyi oylamıyorum, bilahara konuşu

ruz. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denetleme Kurulunun görevleri 
MADDE 14. — Denetleme Kurulunun görevleri 

şunlardır : 
a) Bağlı kuruluşların bütçe uygulamaları ile malî 

ve idarî hususlarını denetlemek, 
b) Bağlı kuruluşların kısa, orta ve uzun vadeli 

çalışma plan ve programlarının gerçekleştirilmesinin 
gerekli kıldığı yatırım, işletme ve malî kaynak sağ
lanması hususlarında Yönetim Kuruluna doğrudan ve
ya istek üzerine bilgi sunmak, 

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

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bir evvelki 
maddeye göre Denetleme Kurulu, Yüksek Kurum 
Başkanı adına işlem yapıyor. Bu defa da Yönetim 
Kuruluna doğrudan veya istek üzerine bilgi sunuyor. 
Acaba burada başkan mı kastediliyor? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Başkan da Yönetim Kurulunun 
başkanı olduğu için başkan da kastediliyor. 

BAŞKAN — «Yönetim Kuruluna doğrudan veya 
istek üzerine bilgi sunmak...» 

Tabiî başkan namına yapacak; ama kurula sun
ması lazım bu bilgileri. Çünkü, yalnız başkana haber 
verilirse kurulun nasıl haberi olacak? O zaman baş
kan kurula haber verecek. 

«Yüksek Kurulun veya Yönetim Kurulunun malî 
ve idarî hususlarda talep ettikleri araştırına, incele
me ve çalışmaları yerine getirmek» deniyor. O halde, 
onu da yaptıktan sonra nereye getirecek? Yönetim 
Kuruluna getirmesi lazım. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Yani Sayın Cumhurbaşkanım, «baş
kan» atlanmış gibi olmasın da, onu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Sanki ona bağlıymış gibi, değil mi? 
Değil halbuki. 13 üncü maddede, «Yüksek Kurum 
'Başkanı adına» dedik. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 
Tabiî, Yönetim Kurulunun Başkanı aynı zamanda 
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Kurum Başkanı, Denetleme Kurulu Başkanı olduğu 
için başkan adına Yönetim Kuruluna bilgi sunuluyor. 
Başkana zaten her halükârda sunulacak. 

BAŞKAN — Zaten Başkanlığa bilgi verecek, ama 
gerekirse Kurulda da izahat verecekler. 

Bu Denetleme Kurulunu kim görevlendirecek? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Saym Cumhurbaşkanım, biraz 
önce arz etmiştik, Denetleme Kuruluna başkan adı
na görev verilecek. 

BAŞKAN — Öyle ise başkan verecek? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Evet, başkan verecek. 
BAŞKAN — Görevi başkan vereceğine göre, ra

por da başkanlığa verilecek. 
TUĞGENERAL (CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Rapor her halükârda başkan
lığa verilecek; fakat gerektiğinde de Yönetim Kuru
luna doğrudan veya istek üzerine bilgi sunulacak. 
Sayın Cumhurbaşkanın?, çünkü yönetim kurulunun 
da denetim üyeliği gibi başkanla beraber görevleri 
ve sorumlulukları var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabiî ki 
doğrudan olacak, başka türlü nasıl olur? 

BAŞKAN — Veya istek üzerine... 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 

periyodik bir raporsa o zaman tabiî ki doğrudan ve
rir. 

BAŞKAN — Doğru, bilgi sunmak üzere. 
«Malî kaynak sağlanması hususlarında Yönetim 

Kurulu Başkanlığına» sökünde demek lazım. «Baş
kana» değil de «başkanlığına» denilirse onu kapsar: 
«Yönetim Kurulu Başkanlığına bilgi sunmak.» 

ORGENERAL ıNURETTİN ERSİN — Eğer 
rapor (tarihlerinde bir periyot varsa verir. Onu da 
yönetmelikte belirtirler. 

BAŞKAN — Herhalde muayyen tarihlerde gidi
yor, denetliyor. «Doğrudan» dediği o; veya arada 
istemişlerdir, herhangi Ibir konu üzerinde bir istek 
vaki olmuştur, «şunu da incelesinler» denilmiştir, 
o istek üzerine de (bilgi sunacaktır. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Ancak, buyurduğunuz gibi, 
«Yönetim Kurulu Başkanlığına» denildiği zaman hem 
başkanı hem de yönetim kurulunu kapsayacağı için 
daha yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Tabiî, «kuruluna» değil, «kurulu 
başkanlığına» denilecek. 

O şekilde okuyunuz: 
«b) Bağlı kuruluşların kısa, orta ve uzun vadeli 

çalışma plan ve programlarının gerçekleştirilmesinin 
gerekli kıldığı yatırım, işletme ve malî kaynak sağ
lanması hususlarında Yönetim Kurulu Başkanlığına 
doğrudan veya istek üzerine bilgi sunmak.» 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — ISayın Cumhurbaşkanım, «bilgi 
sunmak» denilince her ikisini de kapsayabilir. O ne
denle emir buyurulursa, «başkanlığa» denileceğine 
göre «doğrudan veya istek üzerine» denilmesine ge
rek olmayabilir.) 

BAŞKAN — O zaman «Yönetim Kurulu Baş
kanlığına bilgi sunmak» şeklinde denilir. 

14 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi, düzeltilmiş şekli ile oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

rum Başkanının göstereceği ve bağlı kuruluşların 
başkanlarında aranan niteliklere sahip, üç aday ara
sından Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla 
atanır. 

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

BAŞKAN — Burada «Başbakanın önerisi üze
rine müşterek kararla» denilmiş. 13 üncü maddede 
de bu şekilde demek lazımdı. 

Buradaki «Başkan Yardımcısı» ndan kasıt «Yük
sek Kurum Başkanı Yardımcısı» değil mi? Bunun kı
saltılmışı olmadığından orada «Yüksek Kurum Baş
kan Yardımcısı» şeklinde yazmak lazım. 

Maddeyi bu şekilde okuyunuz. 
«MADDE 15. — Yüksek Kurum Başkan Yar

dımcısı, Yüksek Kurum Başkanının göstereceği ve 
bağlı kuruluşların başkanlarında aranan niteliklere 
sahip üç aday arasından Başbakanın önerisi üze
rine müşterek kararla atanır.» 

BAŞKAN — Tamam. Zaten öteki ikinci fıkra
da bir değişiklik yapmadık. 

15 inci madde üzerinde söz almak isteyen vat 
mı? Yok, 

Maddeyi, bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi oya sunmadığımız için tekrar 
bu maddeye geçiyoruz: 
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15 inci maddede «Başbakanın önerisi üzerine» 
demiştik, 13 üncü maddede «Yüksek Kurum Başka
nının önerisi üzerine» denilmiş. Burada doğrudan 
doğruya Başbakanın değil, Yüksek Kurum Başka
nının önerisi var. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
maddede de, aynı şekilde «Başbakanın önerisi üze
rine» denilebilir. Zaten Yüksek Kurum Başlkanı da 
Başbakana önerecektir. Denetleme Kurulu, görevini, 
Yüksek Kurum Başlkanı adına yaptığı için, burada 
«öneri ilk defa Yüksek Kurum Başkanından gelsin» 
şeklinde düşünülmüştü. Ancak, «Yüksek Kurum Baş
kanının teklifi, Başlbakanın önerisi üzerine» demek 
daha açık olabilir. Uygun bulurlarsa onu muhafaza 
edelim veyahut «Başbakanın önerisi üzerine müşte
rek kararla atanır» şeklinde de denilebilir. 

BAŞKAN — 13 üncü maddede geçen «müşterek 
karar» ile ilgili kanunu getirdiniz mi, orada ne di
yor? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, müşte
rek karar aynen geçiyor. O bakımdan «müşterek ka
rar» denilmesi uygundur. 

«Bu Kanunda, ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen 
unvanları taşıyan görevlere Bakanlar Kurulu kara
rıyla, 

2 sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan gö
revlere müşterek kararla atama yapılır.» 

Yani «ikili, üçlü» diye tadat edilmiyor, Denetle
me Kurulu karar veriyor. 

BAŞKAN — Müşterek kararla mı, müşterek ka
rarname ile mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — ıMüşterek kararla Sayın Cum-
hurbaşkanım^ 

Yüksek malumları, bu Bakanlıklar ve Bağlı Ku
ruluşlarda atama Usulüne İlişkin Kanun, 23.4.1981 
tarihinde çıkmışta 

BAŞKAN — Zaten «Yüksek Kurum Başkanının 
önerisi üzerine» dediğimize göre müşterek kararla 
olacaktır. Ondan sonra da, orası Başbakana bağlı ol
duğuna göre, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile ilgili
dir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek ma
lumları, uygulamada ikili müşterek karar var, üçlü 
var, sonradan kilitlendi, dörttlü de oldu. O bakım
dan burada Başbakanın... 

BAŞKAN — «İkili müşterek kararla» deriz. 
13 üncü maddeyi o şekilde okuyunuz. 
«Denetleme Kurulu 
MADDE 13. — Yüksek Kurum Başlkanı adına, 

bağlı kuruluşların malî ve idarî hususlarını denetle
me organı olan «Denetleme Kurulu», bir başkan 
ve iki üyeden oluşur. 

Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, malî ve 
idarî denetim yapabilecek nitelikte, yükseköğrenim 
görmüş, Devlet memuru olabilmek için gerekli ni
teliklere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurum 
Başkanının önerisi üzerine ikili müşterek kararla ata
nırlar.» 

BAŞKAN — Bu Son okunan haliyle, 13 üncü 
madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

13 üncü maddeyi Ibu şekli ile oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiş
tir., 

16 ncı maddeye gelmiştik. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Geneî Sekreter 
MADDE 16. — Genel Sekreter, yükseköğrenim 

görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabil
mek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından 
Yüksek Kurum Başkanının önerisi üzerine genel hü
kümlere göre atanır. 

Genel Sekreter, Yüksek Kurumun idarî hizmet 
ve faaliyetlerini yürütür ve bu Kanunda verilen di
ğer görevleri yerine getirir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Efendim, «genel hükümlere göre 
atanır» diye belirtiliyor. Burada sarahate kavuşturul
ması gereken yerler var. 

Kararname şöyle diyor: «Yüksek Kurum Başka
nının önerisi üzerine.» 

BAŞKAN — Yani Başbakan tarafından atanacak 
demektir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCÎL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Atama 
Kanununa göre, yüksek malumları, belli görevler sa
yılmış; onlar müşterek kararla, diğerleri kararname 
ile ve diğerleri de bakan yetkisi, Başbakan yetkisi, 
genel müdür yetkisinde atanacak. Genel Sekreterin 
atanması da belki buraya dahildir. 

BAŞKAN — Başbakanlığa bağlı olduğuna göre... 
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TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet, Başbakanlığa bağlı veya 
Başbakanın bizzat kendisi atayacak, müsteşarına gö
rev verecek, ya da Yüksek Kurul 'Başkanına 'bu gö
revi verecek. 

O nedenle (bu detaya inmedik. 
BAŞKAN — Genel hükümlere olur, denilebilir. 
Madde üzerinde Ibaşka söz almaik isteyen var mı? 

Yok. 
16 ncı maddeyi aylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.<3 Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KISIM 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna 

Bağlı Kuruluşlar 

BİRİNCİ «ÖLÜM 
Atatürk Araştırma Merkezi 

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

ve Tarih Yüksek Kurumunun (kuruluşuna dahil, tü
zelkişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bu
lunacak olan, «Atatürk Araştırma Merkezi» kurul
muştur, 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

amacı; Atatürk'çü düşünceyi, Atatürlk ilke ve inkı
laplarını bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yay
mak ve bu konularda yayımlar yapmaktır. 

'BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yök. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

sunda Atatürlk Araştırma Merkezinin görevleri şun
lardır ı? 

a) Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, Atatürk'çü dü
şünceyi, Atatürk inkılaplarını aydınlatacak, değerlen
direcek bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptır
mak, 

b) Devlet ve toplum hayatına Atatürk'çü dü
şünceyi, Atatürk ilke <ve inkılaplarını egemen kılmalk 
ve yaşatmak için gerekli bilimsel araştırma ve ince
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lemeleri yapmak, elde edilen sonuçları örgün ve yay
gın eğitimde kullanılır hale getirmek, ilgili kurum ve 
kuruluşlara bu konularda ve elde edilen sonuçlar üze
rinde önerilerde bulunmak, talepleri halinde gerekli 
desteği sağlamak, 

c) Atatürk, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhu
riyeti Tarilhi ile ilgili Türkçe ve Yabancı dillerde ya
zılmış kitap, ibroşür, dergi ve benzeri materyalden 
oluşan 'bir kiıtaplıik kurmak, 

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

e) Toplumun her kesiminin Atatürkçü düşünce, 
Atatürk ilkeleri ve inkılapları konularında, aynı gö
rüş, inanç ve düşüncede birleşmesini sağlayacak, açık, 
kesin ve temel kavramları ortaya koymak üzere; bi
limsel araştırmalar yapmak, varılan sonuçları ve bu 
ikonulara kaynak teşkil eden fikrî materyali ve bu 
amaçla başta Atatürk'ün eserleri 'olmak üzere Ata
türkçü düşüncenin yerleşmesinde ve yayılmasında 
hizmeti geçmiş fikir adamlarının bu konudaki ko
nuşma, konferans ve yazılarını toplayarak yaymak ve 
yayımlamak, 

f) Atatürk'çü düşünceye, Atatürk ilke ve inkılap
larına uygun millî politikaların oluşmasında ve yü
rütülmesinde, millî hedeflerin tespitinde, seçiminde 
fikir birikimini sağlayacak tedbirleri almak, bu ko
nularda ilgili kurum ve kuruluşların taleplerini kar
şılamak, 

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

h) Amaç ve görevleri doğrultusunda süreli ve 
süresiz yayınlar yapmak, aynı mahiyetteki yayınları 
desteklemek, yaptığı bütün araştırma, inceleme, kong
re, konferans ve seminerlerin sonuçlarını yayınlamak, 

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

j) Yurt içinde ve yurt dışında Atatürkçü düşün
ce, Atatürk ilke ve inkılapları konuları ile Cumhuri
yetimizin kuruluşunu hazırlayan ve Cumhuriyet dö
nemindeki olayların sebepleri ve gelişmeleri konula
rında üstün Ibaşarılı eserler veren, eğitim ve öğretim 
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hayatında ve çalışma alanlarında ve hizmet yerlerin
de Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları 
doğrultusunda örnek çalışmalarda Ibulunan Türk ve 
yabancı gerçek ve tüzelkişileri çalışmalarında, hiz
met ve faaliyetlerinde destekelemek, 

Ik) Amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurt için
de ve yurt dışında yerli ve yabancı, resmî ve özel 
eğitim, bilim, ıkültür, sanat kurum ve kuruluşları ile; 
araştırma merkezleri, arşivler ve benzeri yerlerle ve 
çeşitli dallardaki araştırmacı, yazar ve sanatkârlarla 
işbirliğinde bulunmak, 

1) Amaç ve görevlerine giren konularda, yurt içi 
ve yurt dışındaki yayınları izlemek, incelemek, de
ğerlendirmek ve varacağı sonuçları yetkili organ ve
ya kurumlara sunmak, 

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

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum:> Kabul edenler..? 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 inci maddeyi okutuyorum: 
Atatürk Araştırma Merkezinin üyeleri 

MADDE 20. — Atatürk Araştırma Merkezinin 
üyeleri , bu merkezin organlarını oluşturan, hizmet 
ve faaliyetlerinde görev alan kişilerdir. 

Atatürk Araştırma Merkezlinin üç türlü üyesi var
dır : 

a) Aslî üye, 
b) Şeref üyesi, 
c) Haberleşme üyesi. 
BAŞKAN — 20 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoka 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir,; 

21 inci maddeyi okutuyorum: 
Atatürk araştırma merkezi aslî üyeleri 
MADDE 21. — Atatürk Araştırma Merkezinin 

kuruluş döneminde yirmi aslî üyesi vardır. İhtiyaç 
ve gelişmelerin gerektirdiği durumlarda, Yüksek Ku
rulun karan ile bu sayı kırk aslî üyeye kadar çoğal
tılabilir. Aslî üyeler; ibu Kanunda belirlenen amaç 
ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bi
limsel eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve 
öğretim hizmetleri ile kanıtlamış; 

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

b) Atatürk Araştırma Merkezinin amaçlarının 
gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek, öğretim ele
manları arasından Yükseköğretim Kurulunca seçi
len on, 

Üyeden ibarettir. 
Yükseköğretim Kurulunca seçilecek üyelerin özel

likle üniversitelerin «Atatürk tikeleri ve İnkılap Ta
rihi Enstitüleri»nin temsilini sağlayabilmeleri, göz 
önünde tutulur. 

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

Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin 
yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebep
le belirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona erme
si halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini ta
mamlar. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınızla sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenleri.. Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum!: 
Atatürk araştırma merkezinin şeref üyeleri 
MADDE 22, — Atatürk Araştırma Merkezinin 

şeref üyeleri şunlardır: 
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
b) 2549 sayılı Devlet Mezarlığı Kanununa gö

re Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı olarak tespit 
edilen ve bu Kanuna fbağlı Ek - 1 sayılı listedeki İs
tiklal Harbi Komutanları, 

c) Atatürkçü düşünce, Atatürk ilkeleri ve inkı
lapları konularında üstün hizmet, çalışma ve faali
yetlerini, eserleri veya eğitim ve öğretim veya diğer 
alanlardaki hizmetleri ile kanıtlamış; Atatürk Araştır
ma Merkezinin çalışmalarına önemli maddî ve ma
nevî destek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu 
'kişiler arasından İbu Merkez Başkanının tavsiyesi, Yü
rütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun kara
rı ile şeref üyeliğine seçilen (kişiler. 

Hayatta olan şeref üyeleri, Atatürk Araştırma 
Merkezi Bilim Kurulunun toplantılarına katılabilir
ler, ancak oylamaya katılmazlar. 

BAŞKAN — Ek - 1 sayılı listeyi okutuyorum: 
Ek - 1 Sayılı Liste : 
2549 sayılı Devlet Mezarlığı Kanununa göre 

Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olarak tespit 
edilen ve Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üye
leri olan İstiklal Harbi Komutanları : 
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0 ) İsmet İnönü, 
(2) Mareşal Fevzi Çakmalk, 
(3) Origeneral Nurettin, 
ı(4) Orgeneral Yakup Şevki Subaşı, 
i(5) Orgeneral Ali Fuat Cebesoy, 
(6) Orgeneral Kâzım Karabekir, 
(7) Tümgeneral Yusuf İzzet Met, 
(8) Korgeneral Şükrü Naili Gökberk, 
(9). Korgeneral Ali Hikmet Ayerden, 

(10) Tümgeneral Refet Bele, 
(11) Korgeneral Kâzım İnanç, 
(12) Tümgeneral ISelahattin Adil, 
(13) Orgeneral Kâzım Özalp, 
(14) Orgeneral İzzettin Çalışlar, 
(15) Tümgeneral Halit Karsıalan, 
(16) Korgeneral Kemalettin Sami, 
1(17) Orgeneral (Fahrettin Altay, 
(18) Korgeneral Naci Tınaz, 
ı(19) Korgeneral Naci Eldeniz, 
(20) Albay Mümtaz, 
(21) Tümgeneral Kâzım Sevüktekin, 
(22) Tümgeneral Orhan Nuri Koptagel, 
(23) Tümgeneral Rüşdü Sakarya» 
(24) Albay Ali, 
(25) Albay Haei Arif Argüç, 
(26) Albay Reşat Çiğiltepe, 
(27) Tümgeneral Mehmet Sabri Erçetin, 
(28) Tümgeneral Hüseyin Nurettin Özsu, 
1(29) Korgeneral Mehmet Kenan Dalbaşar, 
(3Q) Tümgeneral ISıtikı Üke, 
(31) Albay Etem Servet Borat, 
(32) Tümgeneral Mürsel Baku, 
(33) Tümgeneral Mehmet Suphi Kula, 
(34) Albay İbrahim Çolak, 
(35) Yarbay IMahmut Nedim (Hendek), 
ı(36) Albay Mehmet Fuat Bulca, 
(37) Albay Mehmet Nuri Conker, 
(38) Albay Mehmet Hulusi Cenk, 
ı(39) Orgeneral Cemil Cahit Toydemir, 
(40) Orgeneral Abdurrahman Nafiz Günman, 
(41) Tümgeneral Alâattin Koval, 
(42) Tümgeneral Aşir Atlı, 
(43) Tümgeneral Kâzım Orbay, 
(44) Tümgeneral Ahmet Zeki Soydemir, 
(45) Korgeneral Ömer Halis Bayıktay, 
(46) Korgeneral Nazmi Slolak, 
(47) Albay Halit Akmansu, 
(48) Korgeneral Ahmet Derviş, 
(49) Orgeneral Salih Omurtak, 
<50) Albay Mehmet Nazım, 

BAŞKAN — İyi ama bunların bazılarının son 
rütbelerini yazmış; mesela Orgeneral Salih Omurtak 
demiş, öbür tarafta Tümgeneral Kâzım Orbay de
miş. O da Orgeneral Kazım Orbay'dır. Salih Omur
tak o zaman, İstiklâl Harbine katıldığı zaman yar
baydı, sonra orgeneral oldu. Burada bir yanlışlık var, 
sonra düzeltilir onlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Son rüt
besini yazmak lazım. 

BAŞKAN — En son rütbesini yazmak gereki
yorsa, en son rütbesi, en baştaki ise en baştaki rüt
besini yazmak gerekir. Fahrettin Altay İstiklal Har
bine iştirak ederken orgeneral değildi, ona orgeneral 
denmiş, buna rağmen 'Kâzım Orbay'a ise tümgene
ral yazılmış. Hatalı bir durum var, Kâzım Orbay'ı 
orgeneral olarak düzeltiniz. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hepsini de son 
rütbeleriyle yazmak gerekir. 

BAŞKAN — Tabiî son rütbeleriyle yazmak ge
rekir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
listeyi, Harp Tarihinin tespit ettiği listeden almıştık, 
düzelttirelim. 

BAŞKAN — Burada ismi yazılı olanların bir kıs
mı orgeneral olmuşlardı, burada öyle yazılmamış. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — İsmet Paşa
nın rütbesi yazılmamış. 

BAŞKAN — Esas tümgeneral idi, sonradan or
general oldu. 

22 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Birinci

si, zatı âlinizin de söylediği husus olup, listede isim
leri yazılı olanların ya ilk rütbeleri, ya da son rütbe
lerini yazmak lazım. 

BAŞKAN — Son rütbelerini yazmak en iyisidir. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İkinci

si, bu listede bir rütbe sırası yapılmasında yarar gö
rüyorum. Sıralamada albay, orgeneral, tümgeneral, 
korgeneral rütbeleri karışık yazılmış. Rütbeye göre 
sıralama yapmakta yarar var. 

Üçüncüsü, 46 ncı sırada yazılı olan Korgeneral 
Nazmi Solak'ın soyadı yanlış yazılmış. Aslında «So-
lok» olacak. 

BAŞKAN — Evet, ben de tanırım, soyadı «So-
lok» tur. 
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22 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, maddenin 
(c) fıkrasındaki «Türk veya yabancı uyruklu. kişiler 
arasından bu Merkez Başkanının tavsiyesi» olarak 
yazılan bölüm kulağa pek hoş gelmiyor. İzin verirse
niz, «Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından 
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının teklifi, Yü
rütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun kara
rı ile şeref üyeliğine seçilen kişiler» şeklinde olması
nı teklif edeceğim. 

BAŞKAN — Siz, «bu Merkez Başkanının» keli
meleri yerine, açık açık ismi geçsin istiyorsunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOöLU — Sayın Cumhurbaşkanım, onunla bir
likte «tavsiyesi» kelimesi yerine «teklifi» kelimesinin 
yer almasının uygun olacağı kanısındayım. 

BAŞKAN — Teklif ile öneri kelimeleri aynı ma
nadadır. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Şimdiye kadar çıkmış hiçbir kanun
da «tavsiye» kelimesinin yer aldığını hatırlamıyo
rum. 

BAŞKAN — O zaman «Yürütme Kurulunun 
oluru» demek lazım. 

Şöyle: «Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının 
önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Bilim Kurulu
nun kararı ile şeref üyeliğine seçilen kişiler.» 

Fazla bir ilave olmuyor, «bu» kelimesi yerine 
«Atatürk Araştırma Merkezi» kelimeleri giriyor; ama 
daha açık anlaşılıyor. 

(c) fıkrasını, son şekliyle bir kere daha okutuyo
rum : 

«c) Atatürkçü düşünce, Atatürk ilkeleri ve inkı
lapları konularında üstün hizmet, çalışma ve faali
yetlerini, eserleri veya eğitim ve öğretim veya diğer 
alanlardaki hizmetleri ile kanıtlamış; Atatürk Araş
tırma Merkezinin çalışmalarına önemli maddî ve ma
nevî destek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu ki
şiler arasından Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
nın önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Bilim Ku
rulunun kararı ile şeref üyeliğine seçilen kişiler.» 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

22 nci maddeyi son okunan şekliyle ve Ek -1 sa
yılı liste ile birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Araştırma Merkezi haberleşme üyeleri 
MADDE 23. — Atatürk Araştırma Merkezinin 

haberleşme üyeleri şunlardır : 
a) Üniversitelerin Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi Enstitülerinde bulunan öğretim elemanları, 
b) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkila

tına bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarında 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi öğretim ele
manları, 

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

d) Atatürkçü düşünce, Atatürk İlkeleri ve inkı
lapları konularında çalışmalarda ve yayınlarda bulu
nan Türk veya yabancı uyruklu tüzel veya gerçek 
kişilerdir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının tavsiyesi, 
Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun ka
rarı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler. 

Haberleşme üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezi
nin yurt içi veya yurt dışı hizmet ve faaliyetlerinde 
yardımcı olurlar. 

BAŞKAN — Bir önceki maddede yaptığımız dü
zeltmeye uygun olarak bu maddenin sondan ikinci 
fıkrasında da düzeltme yapmamız gerekiyor. Şöyle : 

«Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının önerisi, 
Yürütme Kurulunun oluru ve Bilim Kurulunun ka
rarı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler.» 

Bu madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Bu düzeltme ile birlikte 23 üncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Araştırma Merkezinin organları 
MADDE 24. — Atatürk Araştırma Merkezinin 

organları şunlardır : 
a) Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı, 
b) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu, 
c) Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kuru

lu, 
d) Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri, 
e) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygu

lama Kolları. 
BAŞKAN — Bu maddenin yeri burası olmasa 

gerek. Bundan evvel bilim kurulu ve diğerleri geçti. 
Baştaki maddeler arasında yer alması gerekirdi; ama 
böyle tertip edilmiş. Baş tarafa geçirmek ve yeniden 
numaralan düzenlemek zaman alır, artık böyle kal
sın. 
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24 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? 

Buyurun. . 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Diğer 

kabul ettiğimiz yasalarda da biz «başkanı» organ 
olarak mı kabul ettik? 

BAŞKAN — Evet, başkanlık da bir organ. 
24 üncü madde üzerinde başka söz almak iste

yen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 'Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı ve Başkan 

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

kanı, tutum ve davranışları ile Atatürkçü düşünce
yi, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsediğini, eser
leriyle veya eğitim ve öğretim veya diğer hizmet 
alanlarındaki çalışmaları ile kanıtlamış, yükseköğre
nim görmüş Devlet memuru olabilmek için gerekli 
niteliklere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurulun 
görüşü alınarak Başbakanın önerisi üzerine müşterek 
kararla atanır. 

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

BAŞKAN — Burada «Yüksek Kurulun görüşü 
alınarak» denmiş, teklifi olarak yazılmamış. Değil 
mi, bunu böyle yazmışsınız? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Hepsi değişik değişik yazılmış. 

25 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? 

Buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu mad-
dnin matlabında, «Atatürk Araştırma Merkezi Baş
kanı ve Başkan Yardımcısının nitelikleri ve atanma
ları» denmiş; fakat madde içinde başkan yardımcı
sının niteliği gösterilmemiş. 

BAŞKAN — «Atatürk Araştırma Merkezi Baş
kanı ve Başkan Yardımcısı» demek gerekir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Atanma usulleri arkasından geliyor 
ki, normal yazılmış. 

BAŞKAN — 25 inci maddenin şöyle başlaması 
lazım : «Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı ve Baş
kan Yardımcısı, tutum ve davranışları Atatürkçü dü
şünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsediği
ni...» diye devam edecek. 

Başkan yardımcısının atanması için hüküm var 
mı? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Eğer de
ğişik bir şey varsa onu ayrı yazmak lazım. 

BAŞKAN — Ama, burada «aslî üyeler arasın
dan önerdiği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak müş
terek kararla atanır» diyor. 

B'irinci fıkranın sonunda ise «Yüksek Kurulun 
görüşü alınarak Başbakanın önerisi üzerine müşterek 
kararla atanır» diyor. 

Başkan yardımcısı, Atatürk Araştırma Merkezi 
Başkanının, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak 
üzere aslî üyeler arasından önerdiği bir üyeye (Bunu 
başkan önerecek) başkan yardımcısı olarak müşte
rek kararla atanır. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) —• Aslî üyenin nitelikleri zaten 
belli idi Sayın Cumhurbaşkanım, daha önce geçti. 
Aslî üyeler arasından olduğu için ayrıca tadat edil
memiş. 

BAŞKAN — «İkili müşterek kararla diyeceğiz». 
Öteki de, «Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı ve 
Başkan Yardımcısı» olarak yazılacak. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, «Baş
bakanın önerisi üzerine» deyince, daha önce Yüksek 
Kurul Başkanının önerisi üzerine ikili müşterek ka
rarla deyip, Başbakan ve Cumhurbaşkanını belirt
mek için yazmıştık. 'Burada, Başbakanın önerisi üze
rine müşterek kararla olunca zaten ikili olacak. 

BAŞKAN — Hayır, 2 nci fıkrada yazılı olan 
«Başkan yardımcısı»nı diyorum, öteki öyle. «Yüksek 
Kurulun görüşü alınarak, Başbakanın önerisi üzeri
ne müşterek kararla atanır» diyor, ona bir şey de
miyorum. 

İkinci fıkrada; «Atatürk Araştırma Merkezi Baş
kanının, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak 
üzere aslî üyeler arasından önerdiği bir üye, Baş
kan Yardımcısı olarak ikili müşterek kararla atanır» 
demek lazım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (thtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Bu şekliyle yeniden okutuyorum : 
«Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı ve Başkan 

Yardımcısının nitelikleri ve atanmaları 
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MADDE 25. — Atatürk Araştırma Merkezi Baş
kanı ve Başkan Yardımcısı, tutum ve davranışları ile 
Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını 
benimsediğini, eserleriyle veya eğitim ve öğretim 
veya diğer hizmet alanlarındaki çalışmaları ile kanıt
lamış, yükseköğrenim görmüş Devlet memuru ola
bilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasın
dan, Yüksek Kurulun görüşü alınarak Başbakanın 
önerisi üzerine müşterek kararla atanır. 

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının, çalışma
larında kendisine yardımcı olmak üzere aslî üyeler 
arasından önerdiği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak 
ikili müşterek kararla atanır, Atatürk Araştırma 
Merkezi Başkanının bulunmadığı durumlarda, Baş
kanın görevlerini yardımcısı yerine getirir.» 

BAŞKAN — Tamam. 
25 inci madde üzerinde 'başka söz isteyen var mı? 
Buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LtYAOĞLU — Efendim, yüksek malumları, «Ata
türk Araştırma Merkezinin Başkanı ve Başkan Yar
dımcısının nitelikleri ve atanmaları» dendi, fakat 
cümle böyle gittiği zaman Başkan Yardımcısının du
rumu ortada kaldı. İzin verirseniz, önce başkanın 
durumunu yahut nitelikleri 'hususunu kapamak la
zım, ondan sonra, başkanın ve başkan yardımcısının 
nasıl seçileceğini ortaya koymak lazım. 

(BAŞKAN — Ama, 1 inci fıkra, nitelikle, başka
nın atanmasını kapsıyor. Yani 1 inci fıkra da her 
ikisinin de nitelikleri, başkanın da atanma şekli var. 

2 nci fıkrada ise, yalnız başkan yardımcısının 
atanma şekli var. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 21 
inci maddede aslî üyelerin nitelikleri belli. O neden
le daha önce tadat edilmemiştir tekrar olmasın diye. • 
Başkan yardımcısının nitelikleri de, zaten 21 inci 
maddeye atıf yapmak suretiyle, «aslî üyeler arasın- . 
dan» dendiği için, yüksek malumları, 21 inci mad- > 
dede aslî üyelerin niteliklerini (a) ve (b) fıkralarında 
'belirledik... 

BAŞKAN — O zaman başkanın da nitelikleri 
öyle. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, baş
kan yalnız aslî üyeler arasından seçilmeyeceği, dışar
dan da seçilebileceği için buraya böyle yazıldı. Baş
kan yardımcısı ise aslî üyeler arasından seçileceği 
için, onun nitelikleri önce, zaten aslî üye olurken 
belirlendi. 

BAŞKAN — O zaman, kenar başlığı yanlış. «Ata
türk Araştırma Merkezi Başkanının nitelikleri ve 
Başkan ve Yardımcısının Atanmaları» şeklinde baş
lığı değiştirmek lazım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — İki defa tekrar olmasın diye 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

'BAŞKAN — Ama olmaz. «Nitelikleri» deyince, 
dediği doğru. «Başkan ve Yardımcısının nitelikleri» 
deyince onu da burada saymak lazım veya 21 nci 
maddede saydığımıza göre, o takdirde kenar başlığı 
değişecek; Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının 
Nitelikleri, Başkan ve Yardımcısının Atanmaları» de
mek lazım. 

Başkan yardımcısı 21 inci maddede de belirtilen 
aslî üyeler arasından seçildiği için, onu orada zaten 
saydık. Burada onu tekrar saymaya gerek yok. 

O zaman 25 inci maddeyi, eski şekliyle, yani baş
lığı düzelterek ve «Başkan Yardımcısı» kelimesini çı
kararak yeniden okutuyorum : 

«Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının nitelik
leri ve Başkan ve Başkan Yardımcısınnı atanmaları 

MADDE 25. — Atatürk Araştırma Merkezi Baş
kanı, tutum ve davranışları ile Atatürkçü düşünceyi, 
Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsediğini, eserleriy
le veya eğitim ve öğretim veya diğer hizmet alanla
rındaki çalışmaları ile kanıtlamış, yükseköğrenim gör
müş Devlet memuru olabilmek için gerekli nitelik
lere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurulun görü
şü alınarak Başbakanın önerisi üzerine müşterek ka
rarla atanır. 

Atatürk Araşıtrma Merkezi Başkanının, çalışma
larında kendisine yardımcı olmak üzere aslî üyeler 
arasından önerdiği bir üye, Başkan Yardımcısı ola
rak ikili müşterek kararla atanır. Atatürk Araştırma 
Merkezi Başkanının bulunmadığı durumlarda, Baş
kanın görevlerini yardımcısı yerine getirir.» 

BAŞKAN — Tamam. 
Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Yapılan bu değişikle ve son okunan şekliyle 25 

inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu 
MADDE 26. — Atatürk Araştırma Merkezi Bi

lim Kurulu; Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının 
Başkanlığında, Başkan Yardımcısı ve aslî üyelerin ka
tılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde, 
Bilim Kuruluna Atatürk Araştırma Merkezi Başkan 
Yardımcısı başkanlık eder. 
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Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri; Bilim Ku- * 
rulunun toplantılarına iştirak eder, ancak oylamaya I 
katılamaz. j 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen I 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun gö

revleri I 
MADDE 27. — Atatürk Araştırma Merkezi Bi

lim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Atatürk Araştırma Merkezinin amaçlarının I 

gerçekleşmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde ye- I 
rine getirilmesi için ilke kararları almak, 

b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Atatürk 
Araştırma Merkezi Başkanının veya Yürütme Ku
rulunun sunacağı hususlar hakkında görüş bildirmek 
veya karar vermek, I 

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

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

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

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

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

h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine | 
getirmek. I 

'BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

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

28 inci maddeyi okutuyorum : I 
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun ça- I 

lışma esasları 
MADDE 28. — Atatürk Araştırma Merkezi Bi

lim Kurulu; 19 Mayıs ve 29 Ekim günlerinde olmak 
üzere yılda iki defa toplanır, ayrıca Atatürk Araştır
ma Merkezi Başkanının çağrısı üzerine, olağanüstü 
toplantılar yapar, j 

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

BAŞKAN — Tabiî 'bu, 19 'Mayıs ve 29 Ekim gün
leri toplanırsa, o gün akşama kadar çalışır manasını 
taşımıyor değil mi? Toplanır, dağılır ve ertesi gün • 
devam eder; o gün tatil. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım, . 
malumları, o gün törenler yapılacak, bu nedenle top
lanacak, kendi programı olacak, ziyaretlerini yapa
cak, törenlerini yapacak, sonra, gündemine göre, ça
lışmalarına ertesi günü veya daha sonraki günlerde 
devam edecek. 

'BAŞKAN — 'Buna neden böyle dört ay ara ile 
dedik? 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel 'Sekreteri) — Sayın Cumhur
başkanım, senede iki defa, tam altı ay oluyor. Ma
yıstan ekime kadar 5 ay geriye kalıyor 7 ay; bu şe
kil senede iki defa toplanıyor. 

BAŞKAN — Yani, Atatürk Araştırma Merkezi
nin 19 Mayıs ve 29 Ekimle bir bağlantısı yok ki. Peki 
29 Ekim olmasaydı da haziran olsaydı; mayıs veya 
haziranda mı toplanacaktı? Şimdi bazen bayrama 
rastlıyor; bayramla birlikte oluyor. Senede iki defa 
toplanır, ne zaman toplanırsa, toplanır. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Baıkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bunu 
şunun için düzenledik: Türk Dil Tarih Kurumu ve 
Atatürk Kültür Merkezinde de buna benzer düzen
lemeler var. Tabiî hepsini 29 Ekime denk getirebil
dik. Türk Dil ve Tarih Kurumunun ilk kuruluş tarih
leri var. İlk toplantılarını o tarihlerde yapıyorlar. 
Atatürk Araştırma Merkezi olduğu için, Atatürk'le 
ilgili, lalettayin bir tarihte toplantıları yapılmasın, 19 
Mayıs törenlerine bir ayrı renk katar, revnak katar. 
Bu konuda seminerler, toplantılar, gösteriler yapıla
cağı için... 

BAŞKAN — Ama, onlar haftası içerisinde yapı
lır. 19 Mayıs törenleri zamanında sabahleyin topla
nacaklar. O gün Atatürk anıtına çelenk konuluyor, 
gösteriler yapılıyor. Ne zaman toplanacaklar? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Mesela o gün ilk defa topla
nacak. 

BAŞKAN — Ne zaman ama? Mesela sabahle
yin saat 9'da, 10'da Anıtkabir'e gidiliyor. Yani, ne 
gerek var? ©ütün müesseseler tören yapıyor, tatil 
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yapıyor da yalnız Atatürk Araştırma Merkezi niye 
19 Mayısta veya 29 Ekimde toplansın. Yani, ondan 
başka Atatürk'ü anacak başka müessese yok mu? 
Bence maddeye yazılı olan tarihler doğru değil. 

ORGENEARL NEGtP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Emredersiniz de
ğiştirelim Sayın Cumhurbaşkanım. 

'BAŞKAN — Bu yalnız bilim kurulu olduğu için, 
diğerlerine öyle demedik. '• 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, zaten 
Bilim Kurulu yılda iki defa toplanıyor. Diğer kurul- . 
lar değişik tarihlerde toplanacak. Olağan toplantıla
rını bugüne rastlatacaklar; fakat bu tarihler metne 
mutlaka o gün toplanacaklar anlamında yazılmamış
tır. 

BAŞKAN — Biz deriz ki, «Atatürk Araştırma 
Merkezi Bİlim Kurulu yılda iki defa toplanır.» Ay
rıca, «Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının çağrısı 
üzerine olağanüstü toplantılarını yapar.» 

Ne zaman toplanacağını kendisi tespit etsin. Yıl
da iki defa toplansın. Belki o aylarda başka bir şey 
olur, kanuna da geçtik mi o gün muhakkak toplan
ması lazım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Bunu bizatihi onun için yaz
mıştık efendim. 

'BAŞKAN — Gerek yok. Bence, «Atatürk Araş
tırma Merkezi 'Bilim Kurulu yılda iki defa toplanır.» 
İşte o kadar. Onlar kendisi tespit ederler onu. 

'28 inci maddeyi düzenlenen şekliyle yeniden oku
tuyorum : 

'MADDE 28. -L- Atatürk Araştırma Merkezi Bi
lim Kurulu yılda iki defa toplanır, ayrıca Atatürk 
Araştırma Merkezi Başkanının çağrısı üzerine, ola
ğanüstü toplantılar yapar. 

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

BAŞKAN — Yapılan değişiklikten sonra 28 inci 
madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, 7 nci mad
dede de geçti; yüksek malumları bu maddede de 
Yüksek Kurul yılda iki defa toplanıyor ve gerekti
ğinde olağanüstü toplanabiliyor; fakat altında bir 
madde getiriyoruz. Olağanüstü olunca biraz zor ola

cak gibi. Normal olara'k yılda iki defa toplanmada 
gündemin bir ay evvel ibrazı mümkün. «Olağanüs
tü» denince mutlak bir zaruret var ki, toplanıyor. 
Olağanüstü olunca gündemi mutlaka bir ay evvel 
gönderecek. Burada bir düzensizlik var gibi geliyor 
bana. Hem bu maddede geçti, hem de 7 nci maddede 
geçti. Olağanüstü toplandığı an artık gündemin bir 
ay evvel gelmesi 'herhalde mümkün olmaz. Çünkü, 
olağanüstü bir toplantı olacaktır. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, gö
revleri itibariyle bunlar ta'biî ileriye dönük faaliyet
leri planlayacak, hemen ertesi gün yapılacak işleri 
düzenleyecek kurullar değiller. O nedenle bir gün
dem... 

BAŞKAN — Yani, Sayın Bakan siz toplantı ola
ğanüstü olacağı için bir ay evvelden gündemi gönde
remezler mi diyorsunuz? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LIYAOĞLU — Gönderemez. Yani, toplantı olağan
üstü olursa fevkalade bir şey var ki, toplanıyor. Belki 
toplanıp bir hafta içinde karar alacaktır. Belki bek
lenmeyen bir şey çıkmıştır. Halbuki gündemi bir ay 
evvel göndermesi gerekir. O zaman toplantının anla
mı biraz uzaklaşacaktır. 

BAŞKAN — Ama, o kadar fevkalade, olağanüstü 
toplanılacak bir şey değil bu. iki defa toplanıyor. 
Tespit edecek filan; ama onun arasında karar ver
diler ve dediler ki, «filan zamanda bir toplanalım.» 
«Ne zaman toplanalım?» Bir ay sonraya, iki ay son
raya konulabilir. Hemen gündemi gönderir ve ka
rarlaştırdıkları tarihte toplantıyı yapabilir. Yani, ge
lecek üyeler birden bire çağrılırlarsa ne yapsınlar? 
Gündemi bilmeden hazırlıksız gelirler. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LIYAOĞLU — Bir ay evvelki durum değil de, ola
ğanüstü toplantıdaki gündem için maalesef zor ola
bilir. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhur
başkanım, müsaade ederseniz bu bilgiyle ilgili bir 
toplantıdır, emir bahiskonusu değildir. Bir ihtiyaç or
taya çıkmıştır. Bu bile pekâlâ bir ay evvelden bildi-
rilebilir ve bir olay üzerine aniden toplanan bir ku
rul değildir ki, her zaman bu görevde bulunabilir. 

BAŞKAN — Evet, ben de onu diyorum. Yani, 
anında karar verecek bir müessese değil. Kaldı ki, 
üyeler geldiği zaman, «bir ay evvelden haber gönder-
mediniz» demezler; «postada gecikmiştir» denir. 
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28 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen I 
var mı? Yok. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

29 uncu maddeyi okutuyorum : I 
Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu I 
MADDE 29. — Atatürk Araştırma Merkezi Yü

rütme Kurulu; Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının I 
başkanlığında, Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulu- I 
nun kendi aslî üyeleri arasından seçtiği dört üyeden I 
oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl olup müş- I 
terek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı hal- I 
lerde, Yürütme Kuruluna Atatürk Araştırma Mer- I 
kezi Başkan Yardımcısı başkanlık eder. I 

Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri ve gerekti- I 
ğinde toplantıya çağırılacak Bilim ve Uygulama Kol- I 
lan Başkanları oylamaya katılamazlar. I 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak I 
isteyen var mı? Yok. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

30 uncu maddeyi okutuyorum : I 
Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun I 

görevleri I 
MADDE 30. — Atatürk Araştırma Merkezi Yü- I 

rütme Kurulunun görevleri şunlardır : I 
a) Bu Kanunun esasları ve Atatürk Araştırma I 

Merkezi Bilim Kurulu kararları doğrultusunda; Mer- I 
kezin bilimsel, idarî ve malî işlerini yürütmek, bu I 
görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar al- I 
mak, I 

b) Atatürk Araştırma Merkezinin bilimsel çalış- I 
malarının düzenlenmesine, Bilim ve Uygulama Kolla- I 
rının kurulmasına, belirli konularda yurt içi ve yur't I 
dışı araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerin I 
oluşturulmasına ve bunların çalışma esaslarına ilişkin 
kararlar almak ve Bilim Kuruluna sunmak, j 

c) Atatürk Araştırma Merkezinin kısa, orta ve I 
uzun vadeli çalışma plan ve programlarını hazırla- I 
mak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, I 

d) Atatürk Araştırma Merkezinin çalışma düze- I 
nine ilişkin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bi- I 
lim Kurulunun görüşüne sunmak, ( 

e) Atatürk Araştırma Merkezinin, yıllık bütçe ta- I 
sarısını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sun- I 
mak, I 

f) Atatürk Araştırma Merkezi bütçesinin uygu- I 
lanmasına ilişkin kararlar almak, I 

g) Atatürk Araştırma Merkezinin Başkanının J 
önerilerini görüşüp karara bağlamak, 

h) Bu Kanunun ve Atatürk Araştırma Merkezi 
Bilim Kurulunun verdiği diğer görevleri yerine getir
mek. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum :• Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Araştırma Herkezi Yürütme Kurulunun 

çalışma esasları 
MADDE 31. — Atatürk Araştırma Merkezi Yü

rütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Atatürk 
Araştırma Merkezi Başkanının veya Yürütme Kuru
lunun en az üç üyesinin yapacağı yazılı talep üzeri
ne olağanüstü toplantılar yapabilir. 

Toplantı gündemi Atatürk Araştırma Merkezi 
Başkanınca hazırlanır. Yürütme Kurulunun kararları, 
Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının görevleri 
MADDE 32. — Atatürk Araştırma Merkezi Baş

kanı; Merkezin temsil ve icra organı ve ita amiridir. 
Görevleri şunlardır : 

a) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu ile 
Yürütme Kurulunun kararlarını uygular. 

b) Atatürk Araştırma Merkezini yönetir, Yük
sek Kurumla ve diğer bağlı kuruluşlarla ilişkilerini 
düzenler. 

c) Atatürk Araştırma Merkezinin, kısa, orta ve 
uzun vadeli çalışma plan ve program taslakları ile 
yıllık bütçe taslağını hazırlar ve yetkili organların 
görüşlerine sunar. 

d) Atatürk Araştırma Merkeziyle ilgili tüzük, yö
netmelik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslak
larını hazırlar ve ilgili organların görüşlerine sunar. 

e) Yurt içi ve yurt dışında Atatürk Araştırma 
Merkezini temsil eder. 

f) Atatürk Araştırma Merkezinin yurt içinde ve
ya yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla, özel ve tü
zelkişilerle, araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkile
rini düzenler. 

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

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri 
MADDE 33. — Atatürk Araştırma Merkezi Sek

reteri, yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Dev
let memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip 
adaylar arasından, Atatürk Araştırma Merkezi Baş
kanının önerisi üzerine ve genel hükümlere göre ata
nır. 

Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri, Merkezin 
idarî ve malî işlerinin yürütücüsü ve yönlendiricisi-
dir. 

Atatürk Araştırma Merkezinin idarî hizmet ve faa
liyetleri ile bu Kanunda gösterilen diğer görevleri ye
rine getirir. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama 

kollan 
MADDE 34. — Atatürk Araştırma Merkezinin 

bilimsel çalışmalarını yürütmek ve uygulamaya yöne
lik hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için Ata
türk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun öneri
si, Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Baş
kanının onayı ile geçici veya daimî olarak Bilim ve 
Uygulama kolları kurulurlar. Gerektiğinde bu kol
lar üniversitelerde de oluşturulabilir. 

Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri 
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu kararında 
gösterilir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama 
Kollan Başkanları, Merkezin aslî üyeleri arasından 
Bilim Kurulunca seçilir ve gerektiğinde aynı Kurul
ca görevine son verilebilir. 

Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler. Ça
lışma ve faaliyetlerinden ve görevlerinin yerine geti
rilmesinden, Başkanlar sorumludurlar. 

Kolların faaliyetlerine ait raporlar her üç ayda 
bir, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına sunulur. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

35 inci maddeyi okutuyorum : 
ÎKÎNC1 BÖLÜM 
Türk Dil Kurumu 

Türk Dil Kurumunun yeniden düzenlenmesi 
MADDE 35. — «Ulu önder Atatürk'ün kutlu 

eliyle ve O'nun yüce kurucu ve koruyucu Genel Baş
kanlığı altında kurulmuş olan» Türk Dil Kurumu; 
tüzelkişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve, faaliyetlerde 
bulunacak bir kurum olarak Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil edilmiş 
ve yeniden düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Türk Dil Kurumunun amacı 
MADDE 36. — Türk Dil Kurumunun amacı; 

Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana 
çıkarmak ve sadeleştirmek, O'nu yeryüzü dilleri ara
sında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var rru? Yok. 

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

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Türk Dil Kurumunun görevleri 
MADDE 37. — Bu Kanunun ilkeleri doğrultu

sunda Türk Dil Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Yazılı ve sözlü kaynaklardan Türk dili ile il

gili derleme ve taramalar yapmak, 
b) Türk kültüründeki gelişmeye paralel olarak, 

Türk dilinin özleşmesine, zenginleşmesine ve etimo
lojisine yarayacak inceleme ve araştırmalar yaparak 
yazım ve imla kılavuzları ve sözlükler hazırlamak, 
bunları yazmak ve yayımlamak, 

c) Türkçe dilbilgisi üzerinde araştırma ve incele
melerde bulunmak, buna dayalı olarak Türk dilinin 
yapısına uygun dilbilgİleri ile Türkçenin tarihi ve kar
şılaştırmalı dilbilgilerini hazırlamak, bunları yazmak 
ve yayınlamak, 

d) Bütün bilim, sanat ve teknik terim Ve kavram
larım karşılayacak Türkçe terim ve kavramların bu
lunmasına yönelik araştırma ve incelemelerde bulun
mak, 

e) Millî varlığımızın temel unsurlarından biri olan 
Türk dilinin kuşaklar arasında birleştirici ve bütün
leştirici özelliklerini göz önünde tutarak, yeni nesil-
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lerde Türk dili sevgisini ve bilincini kökleştirecek, ge- ı 
liştrecek ve yaygın hale getirecek her türlü tedbirleri 
almak, araçları hazırlamak, bunları kamu kurum ve 
kuruluşları ile resmî özel eğitim - öğretim kurumları 
ve kuruluşlarının, basım ve yayım organlarının hiz
met ve yararına sunmak, bu konuda gerekli her tür
lü işbirliğinde bulunmak, 

f) Türk dili ve Türkçe dil bilgisi konularında 
kongreler, sempozyumlar, konferanslar, toplantılar, 
sergiler, geziler düzenlemek; yurt içi ve yurt dışında 
yapılacak aynı konu ve mahiyetteki toplantılara ka
tılmak, 

g) Araştırma ve inceleme sonuçlarını yayımlamak; 
süreli veya süresiz yayınlar yapmak, 

h) Amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurt için- I 
de ve yurt dışında yerli veya yabancı, gerçek ve tü
zelkişilerle, eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve ku
ruluşları, araştırma merkezleri, araştırmacı, yazar ve 
sanatkârlarla işbirliğinde bulunmak, 

ı) Amaç ve görevleri ile ilgili konularda yurt içi I 
ve yurt dışındaki yayınları izlemek, incelemek, de
ğerlendirmek ve varacağı sonuçları Yüksek Kurum 
Başkanlığına sunmak, 

j) Yabancıların Türkçeyi öğrenmesini kolaylaştı
rıcı bilimsel çalışmalar yapmak, 

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

BAŞKAN — Bu Kanunda geçen Atatürk Araştır
ma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kuru
mu ve Atatürk Kültür Merkezinin amaçları ayrı ayrı 
yazılmış. Halbuki biz ilk konuşmamızda «kanunun 
başında bir amaç yazdık, onun içinde hepsi var, ar
tık bunlarda ayrı ayrı amaç yazmayalım» demiştik. 
Çünkü, amacın arkasından zaten bütün görevlerini sa
yıyoruz. Bu görevlerini saydıktan sonra iki satırla, 
«Türk Dil Kurumunun amacı; Türk dilinin öz gü
zelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak ve sade
leştirmek. Onu yeryüzü dilleri arasında değerine ya
raşır yüksekliğe eriştirmektir» dedik, değil mi? Gö- | 
revleri arasında zaten yine yazıyoruz bunu, yani lü- j 
zumsuz olmuş. Esas kanunun amacı bir tanedir, onun 
içinde şimdi bunlar kısımlar, bölümler; ama bir kere j 
yazılmış. 

37 nci madde üzerinde söz almak isteyen? 
Buyurun. 
tHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, «sadeleştirmek» | 
buyurdunuz. «Sadeleştirmek» basitleştirmek anlamına 
da gelebilir. Acaba, geliştirmek daha uygun olmaz j 

j mı? Bir dil doğru yolda gelişecektir. Sadeleştirmek 
tercüme edilince sanki basitleştiriliyor anlamına gel
mez mi? Tabiî 37 nci maddede, bunun esas özüne 
dönmek var; faakt sadeleştirmek yerine dili geliştir
mek acaba daha uygun olmaz mı? 

BAŞKAN — Zaten 37 nci maddenin (b) fıkra
sında, «Türk kültüründeki gelişmeye paralel olarak, 
Türk dilinin özleşmesine, zenginleşmesine ve etimo
lojisine yarayacak inceleme ve araştırmalar yaparak 
yazım ve imla kılavuzları ve sözlükler hazırlamak, 
bunları yazmak ve yayımlamak» diyor. Bu fıkrada 

{ istenilen mana var; fakat 36 nci maddede, Türk Dil 
Kurumunun amacı hiç yazılmamış olsa idi, çok da
ha iyi olurdu. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
I Başkanı) — «Sadeleştirmek» biraz basitleştirmek anla

mına da gelebilir, yani yanlış yorumlanabilir. 

BAŞKAN — Amaçları hepsinde ayrı ayrı yazma
yalım diye görüşmemiş miydik? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Kurumlar görüşülmüştü Sayın 
Cumhurbaşkanım. Bu ifade, Atatürk'ün belki kendi 
eliyle yazdığı belirlenen ifade; Kurumun ilk tüzüğü
nün amaç bölümünden aynen alınmıştır, ona sadık 
kalınsın diye böyle düzenlendi. Türk Dil Kurumu
nun amacı : «Türk dilinin öz güzelliğini ve zengin
liğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasın
da değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir» diyor. 

BAŞKAN — Ama orada «sadeleştirmek» yok. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sonradan o bölüm de ilave edil
di Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 36 nci madde oylanıp, kabul edil
mişti. Onun için 36 nci madde hakkında tekriri mü
zakere talep ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 36 nci madde üzerinde görüşelim. 
Eğer kurumun ilk tüzüğünün amaç bölümünde yer 

{ alan ifadeyi aynen yazmış olsaydınız mesele yoktu; 
fakat orada, «Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginli-

I ğini meydana çıkarmak ve sadeleştirmek...» 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — «O'nu yeryüzü dilleri arasında 
değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir.» Ayrı bir 
görev olarak da «sadeleştirmek» olduğu için sonra
dan ilave edilmiş, emrederseniz çıkarabiliriz . 

I BAŞKAN — «Türk Dil Kurumunun amacı; Türk 
dilinin öz güzeliğini ve zenginliğini meydana çıkar-

j mak, O'nu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır 
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yüksekliğe eriştirmektir.» Burada «sadeleştirmek» ke
limesi yok. Siz, «sadeleştirmek» kelimesini araya sok
muşsunuz, onu silelim. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Onu kaldıracağız ve şöyle olacak : 
«Türk Dil Kurumunun amacı; Türk dilinin öz güzel
liğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, O'nun yer
yüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriş
tirmektir.» 

O «sadeleştirme» kelimesini şilince 36 ncı madde 
Atatürk'ün ilk yazdığı şekle dönmüş oldu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zannedi
yorum ki, bu «sadeleştirme» kelimesi son zamanlarda
ki karmaşık durumdan kurtarmak anlamına gelmiş; 
ama burada başka bir anlama geliyor. Aslında ora
dan geliyor; bunu düzeltmek istemişler. Fakat bu ta
biî daha genel anlamda «basitleştirmek» gibi küçül
tücü bir şey oluyor. 

BAŞKAN — O halde 36 ncı maddeyi bu «sa
deleştirmek» kelimesi silinmiş olarak tekrar oyluyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci madde okunmuştu: 37 nci madde üzerin
de söz almak isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdi gö

revleri arasında ve yukarıdaki amaç içerisinde «Türk 
dilinin güzelliği, zenginliği» deniyor. Ben acaba şive 
üzerinde buraya bir şey konulmasına lüzum olur mu 
diye düşünüyorum., Yani vaktiyle Türk dili konuşu
lurken, İstanbul şivesinin esas alınacağı ifade edilmiş. 
Çünkü, değişik şiveler var. Yani Fransızca prononcia-
tion dediğimiz kullanılmalar var. Acaba, bunu da 
gerçekleştirmek bakımından, görevleri arasına böyle 
bir şey konulabilir mi diye aklıma bir konu geldi. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Çok güzel bir temenni; fakat her ülkede 
her bölgenin ayrı şivesi var. 

BAŞKAN — Sonra bölgeleri gücendiririz. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Onun için konuşma dili, literatür dili, ga
zete dili, radyo dili bir olur da, şivelerin bir havası 
olur. 

BAŞKAN — Hayır, mümkün de değil. İşte Ege 
Bölgesine gidersiniz; «gidimiyon» der; ama o kitapta 
öyle yazılmaz. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Karadeniz bambaşka. 
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BAŞKAN — «Geldim» demez «celdüm» der; ama 
o, imlada öyle değildir. «Geldim» dir; ama, onu bo
zamazsın, anadan öyle görmüş. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkam) — Arzu edilir; ama güç Sayın Komutanım. 

BAŞKAN — Yani öyle söyledi diye adamı mahke
meye veremezsiniz, «sen niye böyle söylüyorsun», di
yemezsin. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhur
başkanım, belki bunu bozmamak, muhafaza etmek 
daha yerinde olur, çünkü şiveye dayalı bir folklor, bir 
âdet farkı da vardır. Bunlar o memleketin dil zen
ginliğidir. 

BAŞKAN — Zannediyorum bu aşağı yukarı her 
ülkede, her yerde var; Amerika'da da var, İngiltere' 
de de var, Fransa'da da var, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
tabiî resmî yazışmalarda bu kullanılıyor, zaten var. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanı) — Radyo dili ayrıdır. 

BAŞKAN — Asü lisan bu. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Radyoda 

bunun kullanılması lazım. Konferanslarda vesairede 
buna dikkat edilmesi lazım. 

BAŞKAN — Ama konferansı veren Karadenizli 
Hasan Saka gibi birisi olursa, o mecburen öyle ko
nuşur. 

ORGENERAL NURETİN ERSİN — Bir temen
ni olarak arz ettim. 

BAŞKAN — Dediğiniz gibi buraya koyamayız. 
Düzeltmek mümkün değil; zaten böyle. İmla kıla
vuzu çıkıyor, nasıl telaffuz ediliyorsa öyle yazılıyor, 
İstanbul şivesiyle; ama gelin görün ki, konuşurken 
doğulu başka türlü konuşuyor, batılı başka türlü ko
nuşuyor, kuzeyli, güneyli başka türlü konuşuyor. 

37 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim? Yoktur. 

37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Türk Dil Kurumunun üyeleri 
MADDE 38. — Türk Dil Kurumunun üyeleri, 

bu Kurumun organlarını oluşturan, hizmet ve faali
yetlerinde görev alan kişilerdir. 

Türk Dil Kurumunun üç türlü üyesi vardır : 
a) Asli üye, 
b) Şeref üyesi, 
c) Haberleşme üyesi, 
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BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

39 uncu maddeyi okutuyorum: 
Türk Dil Kurumunun aslî üyeleri 
MADDE 39. — Türk Dil Kurumunun kırk aslî 

üyesi vardır. Aslî üyeler; bu Kanunda belirlenen 
amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, 
bilimsel eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve 
öğretim hizmetleri ile kanıtlamış; 

a) Yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve 
Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip 
adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen yirmi, 

b) Türk Dil Kurumunun amaçlarının gerçekleşti
rilmesinde yararlı olabilecek öğretim elemanları ara
sından Yükseköğretim Kurulunca seçilen yirmi, 

Üyeden ibarettir. 

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 — 39 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

40 inci maddeyi okutuyorum: 
Türk Dil Kurumunun şeref üyeleri 
MADDE 40. — Türk Dil Kurumunun şeref üye

leri şunlardır: 
a) Udu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
b) Türk Dil Kurumunun kuruluşu için Hükümete 

başvuran ve ilk Yönetim Kurulunu oluşturan Bk - 2 
sayılı listedeki üyeler, 

c) Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçları doğrul
tusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eser
leri, eğitim, öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleri 
ile kanıtlamış veya bu amaçlar doğrultusunda yapılan 
çalışmalara önemli maddî veya manevî destek sağla
mış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından Türk 
Dil Kurumu Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulu
nun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeli
ğine seçilen kişiler. 

Hayatta olan şeref üyeleri, Türk Dil Kurumu Bilim 
Kurulunun toplantılarına iştirak ederler, ancak oy
lamaya katılmazlar. 
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Ek - 2 Sayılı Liste : 
Türk Dil Kurumunun kuruluşu için Hükümete 

başvuran ve bu Kurumun ilk Yönetim Kurulunu oluş
turan, şeref üyeleri: 

(1) Samih Rıfat 
(2) Ruşen Eşref Ünaydın 
(3) Celal Sahir Erozan 
(4) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
BAŞKAN — Onu yine düzeltelim ve «Türk Dil 

Kurumu Başkanınım önerisi, Yürütme Kurulunun 
oluru ve Bilim Kurulunun kararıyla» diyelim. Çünkü, 
bundan evvelkileri bu şekilde değiştirmiştik, bunu da 
öyle değiştirelim. 

40 inci madde üzerimde söz almak isteyen var mı 
efendim? Yoktur. 

Maddeyi listesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum: 
Türk Dil Kurumu haberleşme üyeleri 
MADDE 41. — Türk Dil Kurumunun haberleşme 

üyeleri şunlardır: 
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına 

-bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarındaki, 
anabilim dalı Türk Dili olan eğitim ve öğretim ala
nında görevli öğretim elemanları, 

b) İlköğretim ve ortaöğretimde görevli Türkçe 
ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, 

c) Türk Dili çalışmalarına eser ve yayınları, 
önemli maddî veya manevî yardımları ile katkıda bu
lunan, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından, 

(Türk Dil Kurumu Başkanının tavsiyesi, Yürütme 
Kurulunun önerisi ve Türk Dil Kurumu Bilim Kuru
lunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler, 

Haberleşme üyeleri, Türk Dil Kurumunun yurt içi 
ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerinde yardımcı olurlar. 

BAŞKAN — Onu da değiştirelim ve «Türk Dil 
Kurumu Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun 
oluru ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun kararı 
ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler» diyelim. 

41 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

Bu değişiklikle 41 inci maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum: 
Türk Dil Kurumunun organları 
MADDE 42. — Türk Dil Kurumunun organları 

şunlardır: 
a) Türk Dil Kurumu Başkanı, 
b) Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu, 
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c) Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu, I 
d) (Türk Dil Kurumu Sekreteri, 
e) Türk Dil Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları. 
BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum: 
Türk Dil Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcısı

nın nitelikleri ve atanmaları 
MADDE 43. — Türk Dil Kurumu Başkanı, aslî 

üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip adaylar 
arasından Yüksek Kurulun görüşü alınarak, Başbaka
nın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. 

Türk Dil Kurumu Başkanının, çalışmalarında ken
disine yardımcı olmak üzere, aslî üyeler arasından 
önerdiği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak müşterek 

, kararla atanır. Türk Dil Kurumu Başkanının bulun
madığı durumlarda, Başkanın görevlerini yardımcısı 
yerine getirir. 

BAŞKIAN — Orada yine değişecek; kenar başlı
ğı «Türk Dil Kurumu Başkanının nitelikleri ve Baş
kan ve Başkan Yardımcısının atanmaları» olacak. 
Ötekini de öyle yazdık. Ancak, ötekinde deım'işsiniz 
kli; «Ata'türk Araştırma Merkezi Başkanı, tutum ve 
davranışları ile Atatüricçü düşünceyi, Atatürk ilke 
ve inkılaplarını (benimsediğini, eserleriyle veya eği- I 
tim ve öğretim veya diğer hizmet alanlarındaki ça-

I lışmalarıyila kanıtlamış, yükseköğretim görmüş...» 
Burada %te kısaca «Türk Dil Kurumu Başkanı, as

lî üyelerde 'bulunması gereken niteliklere sahip aday
lar arasından» denm'iş. I 

Ötekini de öyle deseydik. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ftıltÜBas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, onda 
'bir özellik vardı. Atatürk Araştırma Merkezi Baş
kanı olup, aslî üyelerin biraz daha ötesinde, biraz 
daha nitelikli olması için 'ilave yapıldı ona. 

IBAŞKAN — «Türk Dil Kurumunun kırk aslî üye
si vardır. Aslî üyeler; bu kanunda belirlenen amaç 
ve ilkeleri .benimsediğini tutum ve davranıışiları, bilim
sel eserleri, çalışma ve faa'liiye'tlleri veya eğitim ve öğ-
reH'im hizmetleri ile kanıtlamış; 

a) Yükseköğrenlim görmüş, idarî tecrübeye ve 
devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip 
adaylar arasından Yüksek Kurulca .seçilen yirmli» 
dedik. As'lî üyelerin nitelikleri bu olmuyor mu? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İmtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım, 
orası Atatürk Araştırma Merkezi olduğu için, bun- | 
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lara ilaveten bazı eserler vermiş olmak da bu Merkez 
Başkanı için ilave olarak öngörülmüştür. 

BAŞKAN — Evet. 
43 üncü maddeyi değişik şelkl'iyıle tekrar okutu

yorum : 
«Türk Dil Kurumu Başkanının nitelikleri ve Baş

kan ve Başkan Yardımcısının atanmaları. 
Madde 43. — Türk Dil Kurumu Başkanı, aslî 

üyelerde 'bulunması gereken niteliklere sahip adaylar 
arasından Yüksek Kurulun görüşü alınarak, Başbaka
nın önerisi (üzerin© müşterek kararla atanır. 

Türk Dil Kurumu Başkanın, çalışmalarında ken
disine yardımcı olmak üzere, aslî üyeler arasından 
önerdiği bir üye, başkan yardımcısı olarak ikili müş
terek kararla atanır. Türk Dil Kurumu Başkanının 
bulunmadığı durumlarda, Başkanın görevlerini yar
dımcısı yerine getirir.» 

'BAŞKAN — 43 üncü maddenin okunan değişik 
şekli üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

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

44 üncü maddeyi okutuyorum : 
Türk Dil Kurumu Başkanının görevleri 
MADDE 44. — Türk Dil Kurumu Başkanı, Ku

rumun 'temsil ve yürütme organı ve ita amiridir. Gö
revleri şunlardır : 

a) Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Me Yürütme 
Kurulunun kararlarını uygular. 

b) Türk Dil Kurumunu yöndtir, Yüksek Ku
rumla ve diğer bağiı kuruluşlarla ilişkilerini düzen
ler, 

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

d) Türk Dil Kurumu ile 'ilgili tüzük, yöneii'me-
llik ve çalışma düzenine (ilişkin yönerge taslaklarını 
hazırlar ve illgili organların görüşlerine sunar, 

e) Yurt 'içinde ve yurt dışında Türk Dil Kuru
munu temisil eder, 

f) Türk Dil Kurumunun yurt içindeki ve yurt 
dışındaki kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzelkiş'i-
l'erıle, araştırmacı ve bilim adamlan ile ilişkilerini dü
zenler, 

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

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun, 
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İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 32 nci madde
de «icra», ıbu maddede «yürütme» geçM, aynı para
lelde; ama 'bunu d:a «icra» diye düzeil/tirsek daha iyi 
olur. 

BAŞKAN — 44 üncü maddemin o ktötanı, «Türk 
Dil Kurumu Başkam Kurumun Temsil ve İcra Or
ganı» olarak düzeltelim. 

44 üncü maddeyi yapılan bu değişiklikle oylarınıza 
sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum : 
Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu 
MADDE 45. — Türk Dil Kurumu Bitim Kumlu, 

Türk Dil Kurumu Başkanımın 'başkanlığında, Başkan 
Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Baş
kanın bulunmadığı hallerde Bilim Kuruluna, Türlk 
Dil Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Türk D'il Kurumu Sekreteri Bilim Kurulunun top
lantılarına iştirak eder, ancak oylamaya katılamaz. 

'BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz atoıak 
isteyen var mı? Yok. 

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

46 ncı maddeyii okutuyorum : 
Türk Dil Kurumu Bilıi'm Kurulunun görevleri 
MADDE 46. — Türk Dil Kurumu Bilim Kuru

lunun görevleri şunlardır : 
a) Türk Dil Kurumunun amaçlarının gerçekleş-

tirılmesi, görevlerinin 'tam ve eftkin 'biçimde yerine 
getirilmesi için ilke kararları almak, 

Ib) Tüzük ve yönetmelik 'taslakları ile Türk Dil 
Kurumu Başkamı 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 Kolları 'hakkında gerekli 

kararları vermek, bunlarım çalışma düzenleri Sİ©. ilgili 
görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak, 

f) Türk Dil Kurumunun hizmet ve faaliyetlerinin 
gerektirdiği hususlar ile 'baskı ve yayın gıifbi konular
da karar almak veya bu konularda alt çalışma grup
ları oluşturmak, 

g) Türk Dil Kurumunun-yılık bütçe ihtiyaçları
mı belirlemek, bu husustaki görüşleriyle birlikte Yük
sek Kurum Başkanlığına sunmak, 

h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine 
getirmek. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

Efendim, 44 üncü maddede «yürütme»yi «icra» 
olarak değiştirmiştik; 'bu yine «yürütme» olarak kal
sın, değiştirmeyin. Çünkü Dil Kurumu 'bu; Dil Kuru
munun kanununu yapıyoruz. 32 nci maddedeki «İc
ra» kelimesini «yürütme» olarak düzeltin. «İcra» nın 
karşılığı şimdi «yürütme»dir. Anayasada da «yürüt
me organı» dedik, «icra organı» demedik. Anayasaya 
uygun olması için 32 nci ve 44 üncü maddedeki «ic
ra» kelimeleri «yürütme» olarak düzeltilsin. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 
Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun çalışma esas

ları 
MADDE 47. — Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu 

her yıl 12 Temmuz ve 29 Ekim günlerinde olmak üze
re yılda iki defa toplanır; ayrıca Türk Dil Kurumu 
Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar ya
par. 

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

BAŞKAN — Bunu da ötekinde olduğu gib/, 
«Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu yılda iki defa top
lanır» diye düzeltelim. 

Birinci cümleyi bu şekilde okutuyorum : 
MADDE 47. — Türk Dil Kurumu Bilim Ku

yuda iki defa toplanır; ayrıca Türk Dil Kurumu Baş
kanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar.» 

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

47 nci maddeyi, yapılan bu değişiklikle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul 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 
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üyeleri arasından seçtiği altı üyeden oluşur. Seçilen 
üyelerin görev süresi üç yıl olup müşterek kararla ata
nırlar. Başkanın bulunmadığı hallerde, Yürütme Ku
ruluna Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı baş
kanlık eder. 

Türk Dil Kurumu Sekreteri ve gerektiğinde top
lantıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolları Başkan
ları oylamaya katılamazlar. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

49 uncu maddeyi okutuyorum : 
Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun görev

leri 
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, idari ve malî işlerini yürütmek, bu görevin ge
rektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak, 

b) Türk '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 karar
lar almak ve Bilim Kuruluna sunmak, 

c) Türk Dil Kurumunun kısa, orta ve uzun va
deli çalışma plan ve programlarını hazırlamak ve Bi
lim Kurulunun görüşüne sunmak, 

d) Türk Dil Kurumunun çalışma düzenine iliş
kin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bilim Ku
rulunun görüşüne sunmak, 

c) Türk Dil Kurumunun yıllık bütçe tasarı
sını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sun
mak, 

f) Türk Dil Kurumu bütçesinin uygulanmasına 
ilişkin kararlar almak, 

g) Türk Dil Kurumu Başkanının önerilerini gö
rüşüp karara bağlamak, 

h) Bu Kanunun ve Türk Dil Kurumu Bilim Ku
rulunun verdiği görevleri yerine getirmek, 

BAŞ/KAN — 49 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

| 50 nci maddeyi okutuyorum : 
Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun çalışma 

1 esasları 

MADDE 50. — Türk Dil Kurumu Yürütme Ku
rulu, ayda en az iki kere toplanır. Türk Dil Kurumu 

I Başkanının veya Yürütme Kurulunun en az dört üye-
I sinin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantılar yapa

bilir, 
Toplantı gündemi Türk Dil Kurumu Başkanınca 

I hazırlanır. Yürütme Kurulunun kararları Yüksek Ku
rum Başkanlığına sunulur. 

i BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

51 inci maddeyi okutuyorum : 
I Türk Dil Kurumu Sekreteri 

MADDE 51. — Türk Dü Kurumu Sekreteri, yük
seköğrenim görmüş idarî tecrübeye ve Devlet memu
ru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar 

I arasından Türk Dil Kurumu Başkanının önerisi üze-
I rine ve genel hükümlere göre atanır. 

Türk Dil Kurumu Sekreteri, Kurumun idarî ve 
I malî işlerinin yürütücüsü ve koordinatörüdür; Türk 

Dil Kurumunun idarî hizmet ve faaliyetleri ile bu 
Kanunda gösterilen diğer görevleri yerine getirir. 

BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz almak 
I isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 
Türk Dil Kurumu Bilim ve uygulama kolları 
MADDE 52. — Bilim ve Uygulama Kolları, Türk 

Dil Kurumunun bilimsel çalışmalarını ve uygulamaya 
yönelik hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek için 
Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun önerisi ve 

I Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanı-
I nın onayı ile geçici veya daimî olarak kurulurlar. 

I Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenle
ri, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu kararında göste-

I rilir. 
I Türk Dil Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları Baş-
I kanları, Kurumun aslî üyeleri arasından Bilim Ku-
I rulunca seçilir ve aynı kurulca görevlerine son ve-
I rilebilir. 
I Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler, ça-
I lışma ve faaliyetlerinden ve görevlerinin yerine ge-
I tirilmesinden Başkanlar sorumludurlar. 
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Bu kolların faaliyet raporları her üç ayda bir 
Türk Dil Kurumu Başkanlığına sunulur. 

BAŞKAN — 52 noi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

Efendim, saat 17.30'da tekrar toplanmak üzere 
birleşime 15 dakika ara veriyorum. / 

Kapanma Saati : 17.15 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.30 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı» ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞÂH1NKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci Oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ 

3. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu Kanunu Teklifi ile Atatürk Kültür Merkezi 
Alanı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanla
rın Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
2/115, 1/642; M. G. Konseyi ; 2/131) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 479; M. G. Konseyi &, Sayısı : 631) (De
vam) 

BAŞKAN — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük
sek Kurumu Kanun Teklifinin görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Türk Tarih Kurumu 

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

rine, yüksek koruyuculuğu altında» kurulmuş olan 
Türk Tarih Kurumu, tüzelkişiliğe sahip, bilimsel 
hizmet ve faaliyette bulunacak bir kurum olarak Ata
türk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun ku
ruluşuna dahil edilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...» 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum : 
Türk Tarih Kurumunun amacı 
MADDE 54. — Türk Tarih Kurumunun amacı, 

Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili 
konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini, ilmî 
yoldan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve 
yayımlar yapmak, bunlara dayanarak da Türk Ta
rihini ve Türkiye Tarihini yazmaktır. 

„ 'BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

55 inci maddeyi okutuyorum : 
Türk Tarih Kurumunun görevleri 
MADDE 55. — IBu Kanunun ilkeleri doğrultu

sunda, Türk Tarih Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynak

larını araştırmak, incelemek, bu konularla ilgili bi
limsel değerdeki araştırmaları ve eserleri yayımla
mak, 

b) Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları 
toplamak, incelemek, gerekli görülenleri Türkçeye 
çevirmek, yaymak ve yayımlamak, 
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c) Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya^ yara
yacak belge ve malzemeyi toplamak, arşiv ve^dokü-
mantasyon merkezleri kurmak, niteliği belirlenen bel
ge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırma
ları, incelemeleri, kazıları yapmak ve yaptırmak, 

d) a, b ve c bentlerinde belirlenen kaynaklara 
dayanarak Türk Tarihi ve Türkiye Tarihini yazmak 
ve yayımlamak, 

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

f) Millî varlığımızın devamında temel unsurlar
dan biri olan tarih sevgisini ve bilincini kökleştirecek, 
geliştirecek ve yaygın hale getirecek, tarihî araştır
maları ve çalışmaları özendirecek, destekleyecek her-
türlü tedbiri almak, gerekli çalışma plan ve prog
ramlarını yapmak, 

ğ) Amaç ve görevleriyle ilgili olarak, yurt için
de ve yurt dışında Türk veya Türkiye tarihi üzerin
de çalışan, araştırma ve yayın yapan kurum, kuruluş 
ve araştırma merkezleriyle, arşivlerle işbirliğinde bu
lunmak, kitap, yayın ve orijinallerinden çoğaltılmış 
belge mübadele etmek, 

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

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

BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. -

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

56 ncı maddeyi okutuyorum: 
Türk Tarih Kurumunun üyeleri 
MADDE 56. — Türk Tarih Kurumunun üyele

ri, 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 — 56 ncı madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. ( 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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57 nci maddeyi okutuyorum: 
Türk Tarih Kurumunun aslî üyeleri 
MADDE 57. — Türk Tarih Kurumunun kırk aslî 

üyesi vardır. Aslî üyeler; bu Kanunda belirlenen 
amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışla
rı, bilimsel eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya eği
tim ve öğretim hizmetleri ile kanıtlanmış; 

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

ıb) Türk Tarih Kurumunun amaçlarının gerçek
leştirilmesinde yararlı olabilecek öğretim elemanla
rı arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek yir
mi, 

(Üyeden ibarettir. 
Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin 

yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple 
belirtilen süreden önce üyelik sıfatlarının sona er
mesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini 
tamamlar. 

Aslî üyeler; birden fazla bilim ve uygulama kol
larında veya komisyonlarda görev alabilirler. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

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

üyeleri şunlardır : 
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
b) Türk Tarih Kurumunun kuruluşu için dilek

çeyle başvuran ve kurucuları olan, Ek - 3 sayılı lisj 

tedeki üyeler, 

c) Türk Tarih Kurumunun kuruluş amaçları 
doğrultusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetleri
ni; eserleri, eğitim ve öğretim veya diğer alanlarda
ki hizmetleriyle kanıtlamış veya bu amaçlar doğrul
tusunda yapılan çalışmalara önemli maddî veya ma
nevî desek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu ki
şiler arasından Türk Tarih Kurumu Başkanının tav
siyesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kuru
lunun kararı ile şeref üyeliğine seçilen kişiler. 

- Hayatta olan şeref üyeleri, Türk Tarih Kurumu
nun Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak ederler, 
ancak oylamaya katılamazlar. 
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Bk - 2 Sayılı Liste : 
Türk Tarih Kurumunun kuruluşu için dilekçe ile 

'başvuran ve bu Kurumun kurucuları olan şeref üye
leri : 

1. Prof. Yusuf Akçura 
2. Prof. Sadri Maksüdi Arsal 
3. IReşit Safvet Atabinen 
4. Tevfik Bıyıklıoğlu 
5. (Hasan Cemil Canibe! 
6. Vasıf Çınar 
7. Dr. Halil Edhem Elden 
8. Ord. Prof. Şemsettin Günaltay 
9. Prof. Dr. Afet İnan 

10.. Dr. Hamit Zübeyir Koşay 
11. Prof. Dr. Ragıp Hulusi Özden 
12. 'Prof. Yusuf Ziya Özer 
13. Dr. Reşit Galip 
14. Samih Rıfat 
il5. Ord. Praf. İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
•16. Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil Yınanç 

ıBAŞKAN — Burada da, «Türk Tarih Kurumu 
Başkanının tavsiyesi» değil «önerisi»; «Yürütme Ku
rulunun önerisi» değil, «oluru» şeklinde gerekli dü
zeltmeyi yapınız. 

58 inci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok 
Maddeyi listesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum; 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. v 

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

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

na bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarında 
anabil im dalı Türk tarihi olan veya bu konu ile ilgi
si bulunan eğitim ve öğretim alanında görevli öğre
tim elemanları, 

b) İlköğretim ve ortaöğretimde görevli Tarih 
öğretmenleri, 

c) Türk ve Türkiye tarihi konularında çalışma
ları, eser ve yayınları ile katkıda bulunan Türk ve
ya Yabancı uyruklu kişiler arasından. 

Türk Tarih Kurumu Başkanının tavsiyesi, Yürüt
me Kurulunun önerisi ve Türk Tarih Kurumu Bi
lim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak 
seçilen kişiler. 

Haberleşme üyeleri, Türk Tarih Kurumunun yurt 
içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerinde yardımcı 
olurlar. 

BAŞKAN — Bu maddede de «Türk Tarih Ku
rumunun önerisi», «Yürütme Kurulunun oluru» şek
linde düzeltme yapınız. 

59 uncu madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi düzeltilmiş bu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

60 inci 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 

Kolları. 
BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.., 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
61 inci maddeyi okutuyorum': 
Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Başkan Yardım

cısının nitelikleri ve atanmaları 
MADDE -61. — Türk Tarih Kurumu Başkanı, as

lî üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip aday
lar arasından, Yüksek Kurulun görüşü alınarak, Baş
bakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. 

Türk Tarih 'Kurumu Başkanının, çalışmalarında 
kendisine yardımcı olmak üzere aslî üyeler arasından 
önerdiği 'bir üye, Başkan Yardımcısı olarak müşte
rek kararla atanır. Türk Tarih Kurumu Başkanının 
'bulunmadığı durumlarda, Başkanın görevlerini yar
dımcısı yerine getirir. 

BAŞKAN — Maddenin kenar başlığını, «Türk 
Tarih Kurumu Başkanının Nitelikleri ve Başkan ve 
Başkan Yardımcısının atanmaları» şeklinde düzelti
niz. Sondan ikinci satırda da «Başkan Yardımcısı 
olarak ikili müşterek kararla atanır» şeklinde bir dü
zeltme yapılacak. 

61 inci madde ve yapılan bu değişiklik üzerinde 
söz almak isteyen?.. 

Buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN 

EVLİYAOĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım «Türk 
Tarih Kurumu Başkanının Niteliklerbnden sonra ge
len «ve»nin yerine acaba virgül koysak olmaz mı? 

BAŞKAN — Kanunlarda «ve» ile «Veya» elli 
yerde geçiyor belki. Bir mahzuru yok. 
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61 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

61 inci maddeyi değişik bu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ı62 nci maddeyi okutuyorum: 
Türk Tarih Kurumu (Başkanının görevleri 
MADDE 62. — Türk Tarih Kurumu Başkanı, 

Kurumun temsil ve yürütme organı ve ita amiridir. 
Görevleri 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 düzen
ler, 

c) Türk Tarih Kurumunun, kısa, orta ve uzun 
vadeli çalışma plan ve program taslaklarını ve yıllık 
bütçe taslağını hazırlar, yetkili organların görüşleri
ne sunar, 

d) Türk Tarih Kurumu ile ilgili tüzük, yönetme
lik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslaklarını 
hazırlar ve ilgili organların görüşlerime sunar, 

e) Yurt içinde ve yurt dışında Türk Tarih Ku
rumunu temsil eder, 

f) Türk Tarih Kurumunun yurt içindeki ve 
yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tü
zelkişilerle, araştırmacı ve bilim adamları ile ilişki
lerini düzenler, 

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

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 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 
toplantılarına iştirak ede.r, ancak oylamaya katıla
maz. 

BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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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 yeri
ne 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 ka
rar 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 Kollan ile komisyonlar 

hakkında gerekli kararları vermek, bunların çalışma 
düzenleri ile ilgili görüş bildirmek, gerekli seçimle
ri yapmak, 

f) Kurum IBasımevinin çalışma, idare ve hesapla
rının görüşülüp incelenmesinde görüş bildirmek, 

g) Türk Tarih Kurumunun hizmet ve faaliyet
lerinin gerektirdiği hususları ile 'baskı ve yayın gi
bi konularda 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, 

ı) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine 
getirmek, 

BAŞKAN — 64 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.., 
iEtmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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 ön
ce üyelere gönderilir. 

İBAŞKAN — 65 inci maddenin birinci fıkrasını 
da şöyle düzeletelim: «Türk Tarih 'Kurumu Bilim 
Kurulu yılda iki defa toplanır; ayrıca Kurum Baş
kanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar.» 
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65 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi bu düzeltme ile oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

66 inci maddeyi okutuyorum : 
Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu 
MADDE 66. — Türk Tarih Kurumu Yürütme 

Kurulu, Türk Tarih Kurumu Başkanının "başkanlı
ğında, Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun ken
di 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 Yar
dımcısı başkanlık, eder. 

Türk Tarih Kurumu Sekreteri veya gerektiğinde 
toplantıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolları ve 
Komisyonların Başkanları oylamaya katılamazlar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul 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 Tarih Kurumunun bilimsel çalışmala
rının düzenlenmesine; Bilim ve Uygulama Kolları 
ile komisyonların kurulmasına, belirli konularda yurt 
içi veya yurt dışı araştırma ve incelemeler için uz
man ekiplerinin oluşturulmasına, ve bunların çalışma 
esaslarına ilişkin kararlar almak ve Bilim Kurulunun 
görüşüne sunmak, 

c) Türk Tarih Kurumunun kısa, orta ve uzun 
vadeli çalışma plan ve programlarını hazırlatmak, 
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 amaçları doğrultu
sunda, basımevinin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili 
karar almak, 

f) Türk Tarih Kurumunun yıllık 'bütçe tasarısı
nı hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, 

g) Türk Tarih Kurumunun bütçesinin uygulan
masına ilişkin kararlar almak, 
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h) Türk Tarih Kurumu Başkanının önerilerini 
görüşüp karara bağlamak, 

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

BAŞKAN — 67 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

67 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

68 inci maddeyi 'okutuyorum : 
Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun çalışma 

esasları 
MADDE 68. — Türk Tarih Kurumu Yürütme 

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

Toplantı gündemi Türk Tarih Kurumu Başka
nınca hazırlanır, Yürütme Kurulu kararlan, Yüksek 
Kurum Başkanlığına sunulur. 

BAŞKAN — 68 inci madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

69 uncu maddeyi okutuyorum : 
Türk Tarih Kurumu Sekreteri 
MADDE 69. — Türk Tarih Kurumu Sekreteri. 

yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet rae-
muru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar, 
arasından, Türk Tarih Kurumu Başkanının öneri
si üzerine ve genel hükümlere göre atanır. 

Türk Tarih Kurumu Sekreteri, Kurumun idari 
ve malî işlerinin yürütücüsü ve koordinatörüdür. 
Türk Tarih Kurumunun idarî hizmet ve faaliyetleri
ni yürütür ve bu Kanunda gösterilen diğer görevleri 
yerine getirir. 

BAŞKAN — 69 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

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

ve Uygulama Kolları şunlardır : 
a) Eskiçağ Bilim ve Uygulama Kolu, 
b) Ortaçağ Bilim ve Uygulama Kolu, 
c) Yeniçağ Bilim ve Uygulama Kolu, 
d) Yakınçağ Bilim ve Uygulama Kolu. 
Türk Tarih Kurumunun bilimsel çalışmalarını 

ve uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini ye
rine getirmek için kurulması öngörülen diğer kollar; 

— 668 — 
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Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun önerisi 
üzerine Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum 
Başkanının onayı ile geçici veya daimî olarak kuru
lurlar. Gerektiğinde, bu kollar üniversitelerde de 
oluşturulabilir. 

Bu kolların çalışma konulan ve çalışma düzenle
ri Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu kararında ayrı
ca gösterilir. 

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

Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler, çalış
ma ve faaliyetlerinden ve görevlerinin yerine getiril
mesinden Başkanlar sorumludur. 

Kolların faaliyet raporları her üç ayda bir Hirk 
Tarih Kurumu Başkanlığına sunulur. 

BAŞKAN — 70 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 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 Kurulu
nun 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 üye

leri arasından seçilmiş 'bir başkan ve iki üye ile ye
teri kadar kadrolu elemanlardan oluşur. Komisyon 
Başkan ve üyelerinin çalışma süreleri üç yıldır. Aslî 
üyelikleri devam ettiği sürece yeniden seçilebilirler. 

Komisyonların ilişkilerini başkanları düzenler, 
faaliyetlerinden, çalışma ve hizmetlerinden başkan
ları sorumludur. 

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

BAŞKAN — 71 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
ritmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 669 
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. 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 — 72 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 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 dü
şünce, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, «bi
limsel yoldan incelemek, araştırmak ve bir bütünlük 
içerisinde yaymak ve yayımlamaktır. 

BAŞKAN — 73 üncü madde üzerinde sbz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

74 üncü maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Kültür Merkezinin görevleri 
MADDE 74. — Bu Kanunun ilkeleri doğrultu

sunda, Atatürk Kültür Merkezinin görevleri şunlar
dır : 

a) Türk edebiyatının, Türk sanatının, Türk folk
lorunun, Türk töre ve geleneklerinin tarihini ve ge
lişmelerini incelemek, araştırmak, yaymak ve yayım
lamak, 

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, kurum, kuruluş, araş
tırma merkezleri, gerçek ve tüzelkişUerle işbirliğinde 
bulunmak, 

d) Türk kültürünün çeşitli alanlarda hizmet ve
ren kamu kurum Ve kuruluşlarının, özel kurumların 
çalışmalarına katılmak, onlarla işbirliğinde bulun
mak, gerekli görülen talepleri karşılamak. 
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e) Süreli ve süresiz yayınlar yapmak, kongre, 
konferans, toplantı, gösteri, gezi ve sergiler düzenle
mek ve benzeri faaliyet ve hizmetlerde bulunmak. 

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

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

BAŞKAN — 74 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 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) iŞeref üyesi, 
e) Haberleşme üyesi. 
BAŞKAN — 75 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Kültür Merkezinin aslî üyeleri 
MADDE 76. — Atatürk Kültür Merkezinin ku

ruluş döneminde yirmi aslî üyesi vardır. 
İhtiyaç ve gelişmelerin gerektirdiği durumlarda, 

Yüksek Kurulun kararı ile bu sayı kırk aslî üyeye 
kadar çoğaltılabilir. Aslî üyeler; bu Kanunda belir
lenen amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davra
nışları, bilimsel eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya 
eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanıtlanmış; 

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

b) Atatürk Kültür Merkezinin amaçlarının ger
çekleştirilmesinde yararlı olabilecek, öğretim eleman
ları arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen on, 

Üyeden ibarettir. 
Aslî üyelerin sayılarının artırılması halinde, yu

karıda belirlenen sayı nispetleri aynen uygulanır. 
Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin 

yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple 

belirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona ermesi 
halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamam
lar. 

BAŞKAN — 76 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

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

ref üyeleri şunlardır : 
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 kanıtlanmış veya bu amaçlar doğrultusunda 
yapılan çalışmalara önemli maddî veya manevî des
tek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler ara
sından, Atatürk Kültür Merkezi Başkanının tavsiye
si, Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun 
karan ile şeref üyeliğine seçilen kişiler. 

Hayatta olan şeref üyeleri, Atatürk Kültür Mer
kezi IBilim Kurulunun toplantılarına iştirak ©derler. 
ancak oylamaya katılamazlar. 

BAŞKAN — Onu da yine düzeltelim, «Atatürk 
Kültür Merkezi .Başkanının önerisi», «tavsiyesi» de
ğil; «yürütme Kurulunun oluru», «önerisi» silinecek, 
«ve Bilim Kurulunun karan ile» diye devam edecek. 

Maddeyi bu şekilde düzeltiniz. 
Bu düzeltilmiş şekliyle 77 nci madde üzerinde 

söz almak isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul eidlmiştir. 
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) İlköğretim ve ortaöğretimde görevli Türk Di
li ve Edebiyatı, sanat tarihi, sosyal bilgiler, resim ve 
müzik öğretmenleri, 

c) Türk kültürüne çalışmaları, eser ve yayınları 
ile katkıda bulunan Türk veya yabancı uyruklu ger
çek veya tüzelkişiler arasından. 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanının tavsiyesi, Yü
rütme Kurulunun önerisi ve Atatürk Kültür Merke-
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zi Bilim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi ola- ! 
rak seçilen kişiler. 

Haberleşme üyeleri Atatürk Kültür Merkezinin 
yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerine yardım
cı olurlar. 

(BAŞKAN — Onu da yine «Atatürk Kültür Mer
kezi JBaşkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru 
diye düzeltelim. I 

Bu düzeltilmiş şekliyle 718 inci madde üzerinde söz I 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etkneyenler... Kabul edilmiştir. 

79 uncu maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Kültür Merkezinin organları I 

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 — 79 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

80 inci maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı ve Başkan Yar

dımcısının nitelikleri ve atanmaları 
MADDE 80. — Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, 

aslî üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip aday- I 
lar arasından, yüksek kurulun görüşü alınarak, Baş
bakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. I 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanının çalışmaların
da kendisine yardımcı olmak üzere aslî üyeler arasın
dan önerdiği bir üye, başkan yardımcısı olarak müş
terek kararla atanır. Atatürk Kültür Merkezi Başka
nının bulunmadığı durumlarda, Başkanın görevlerini I 
yardımcısı yerine getirir. 

BAŞKAN — Bunun da kenar başlığını, «Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanının nitelikleri ve Başkan ve 
Başkan. Yardımcısının atanmaları» diye yazalım. 

Ondan sonra da alttan ikinci satırda, «başkan yar- I 
dımcısı olarak ikili müşterek kararla atanır» diyelim. 

80 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

Bu düzeltme ile 80 inci maddeyi oylarınıza su- I 
nuyorum t Kabul edenler... Etmeyenler,., Kabul edil
miştir. I 
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81 inci maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanının görevleri 
MADDE 81. — Atatürk Kültür Merkezi Başka

nı; Merkezin temsil ve icra organı ve ita amiridir. Gö
revleri şunlardır : 

a) Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu ile Yü
rütme Kurulunun kararlarını uygular. 

b) Atatürk Kültür Merkezini yönetir, Yüksek 
Kurumla ve diğer Bağlı Kuruluşlarla ilişkilerini dü
zenler. 

c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun 
vadeli çalışma plan ve program taslaklarını ve yıllık 
bütçe taslağını hazırlar ve yetkili organların görüşleri
ne sunar. 

d) Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili tüzük, yö
netmelik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslak
larını hazırlar ve ilgili organların görüşlerine sunar. 

e) Yurt içi ve yurt dışında Atatürk Kültür Mer
kezini temsil eder. 

f) Atatürk Kültür Merkezinin yurt içinde ve yurt 
dışındaki kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzelkişilerle, 
araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini düzenler. 

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

BAŞKAN — Buradaki «icra organını», «yürütme 
organı» diye düzeltelim, 

81 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler.;. 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 katılması 
ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde, Bilim Ku
ruluna Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı 
başkanlık eder. 

Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, Bilim Kurulu
nun toplantılarına iştirak eder, ancak oylamaya ka
tılamaz. 

BAŞKAN — 82 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

83 üncü maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun görev

leri 
MADDE 83. — Atatürk Kültür Merkezi Bilim 

Kurulunun görevleri şunlardır : 

— 671 — 



M. G. Konseyi B ; 158 

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

b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Atatürk Kül
tür Merkezi Başkanı veya Yürütme Kurulunun suna
cağı hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar I 
vermek, 

c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun 
vadeli çalışma plan ve programlarını hazırlatmak ve 
incelemek, görüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Baş- I 
kanlığına sunmak, I 

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

rarları vermek, bunların çalışma düzenleri hakkında 
görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak, 

f) Atatürk Kültür Merkezinin hizmet ve faali
yetlerinin gerektirdiği hususlar ile, baskı ve yayın gibi 
konularda karar almak veya bu konularda alt çalış
ma grupları oluşturmak, 

g) Atatürk Kültür Merkezinin yıllık bütçe ihti- I 
yaçlarını belirlemek, bu husustaki görüşleriyle birlikte I 
Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, I 

h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine 1 
getirmek. 

BAŞKAN — 83 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

ı84 üncü maddeyi olkuituyorum. I 
Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun çalış

ıma esasları I 
MADDE 84. — Atatürk Kültür Merkezi Bilim 

Kurulu, 19 Mayıs ve 29 Ekim günlerinde olllmak üze- I 
re yılda iki defa toplanır, Ayrıca Başkanın çağrısı I 
üzerinle olağanüstü toplantılar da yapar. I 

Toplantı gündemi Ataltürk Külltür Merkezi Başka
nı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az bir ay I 
önce üyelere gönderilir^ I 

BAŞKAN — «Atatürk Kültür Merkezi Bilin Ku
rulu, yılda iki defa toplanır» diyelim ve «19 Mayıs I 
Ve 29 Ekim günlerinde» olan kısmı silelim; ötekileri I 
'de hep sildik. I 

Toplantı için belirlenen 29 Ekim tarihi bütün Ku- i 
ruımlarda müşterek. Oysa hepsimin toplantı salonları I 
olmayabilir, bir tane, iki tane salonları vardır. 29 I 
Ekim günü hepisihin aynı yerde toplanması yerine 1 
«Dil Kurumu şu günde, Tarih Kurumu şu günde I 
toplanır» diye anılaşmalarının faydası olacaktır. Bu I 
yüzden kenıdü aralarında bölerek tarihleri tespit eder- J 
İler. I 
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84 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yokiturj., 

Maddeyi bu düzeMllmliş şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiş
tir. 

85 inci maddeyi okutuyorum. 
Ataltürk Külltür Merkezi Yürütme Kurulu 

MADDE 85. — Atatürk Kültür Merkezi Yürüt-
me Kurulu, Atatürk Kültür Mıerfcezi Başkanının baş
kanlığında Başkan Yardımcısı ite Bilim Kurulunun 
öçtendi aslî üyeleri arasından seçtiği dört üyeden olu
şur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl olup müş
terek kararla altlanırlar. Başkanın bulunmadığı halter
de, Yürütme Kuruluna Ataltüric Külltür Merkezli Baş
kan Yardımcısı başkanlık eder. 

Atatürk Kültür Merktezi Sekreteri ve gerektiğin
de toplantıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolları 
(başkanları oylamaya kaltılatmazlar. 

85 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yolk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul ediimiştlir. 

86 ncı maddeyi okultuıyorulm. 
Atatürk Külltür Merkezli Yürütme Kurulunun gö

revleri 
. MADDE 86. — Atatürik 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, Ibu görevin 
gerekltirdiğli uygulamaya yönelik kararlar alma'k, 

b) Atatürk Kültür Merkezinin bilimsel çalışma-
ılarının düızenlenmesline, bilim Ve uygulama kollarının 
kurulmasına, belirli konularda yurt içi ve yurt dışı 
araştırıma ve incelemeler için uzman ekliplerin oluş-
turulmaisına ve bunların çalışma esaslarına iîişklin ka
rarlar almak ve bu kararları Bilim Kurulunun görü
şüne sunmak, 

c) Ataltürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun 
vade! çalışma plan ve programlarını hazırlayarak 
Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, 

d) Atatürk Kültür Merikezinin çalışma düzenine 
ilişiklin yöneltmieik taslaklarını hazırlatmak ve Bilim 
Kurulunun görüşüne sunmak, 

e) Ataltürk Kültür Merkezlinin yıllık bütçe tasa
rısını hazırlamak Ve Bilim Kurulunun görüşüne sun-
ımalk, 

f) Atatürk Kültür Merkezi bütçesinin uygulan
masına ilişkin kararlar almak, 
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g) Atatürk Kültür Merkezi Başkanının önerile
rimi görüşüp karara bağlamak, 

h) Bu Kanunun ve Atatürk Kültür Merkezi Bi
lim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek. 

BAŞKAN — 86 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

87 nci maddeyi okutuyorum. 
Ataltürk Kültür Merkezi,Yürütme Kurulunun ça

lışma esasları 

MADDE 87. — Atatürk Kültür Merkezi Yürüt
me Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Kurul, Ata
türk Kültür Merkezi Başkanının veya Yürütme Ku
rulunda bulunan en az üç aslî üyenin yazılı talebi 
üzerine olağanüstü toplantılar da yapabilir. 

Toplantı gündemi Atatürk Kültür Merkezi Baş
kanı tarafından hazırlanır. Yürütme Kurulu karar
ları Yüksek Kuırum Başkanlığına sunulur. 

BAŞKAN — 87 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

88 inci maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Kültür Merkezi SekreterA 
MADDE 88. — Atatürk Kültür Merkezi Sekre

teri, yüksekiöğreniim görmüş, idarî tecrübeye ve Dev
let memuru olaibiltaiek için gerekli niteliklere sahip 
adaylar arasından, Atatürk Kültür Merkezi Başka
nının önerisi üzerine ve genel hükümlere göre atanır. 

Atatürk KüUtür Merkezi Sekreteri, Mericezin idarî 
ve malî işlerinin yürütücüsü ve koordinatörüdür. 
Atatürk Kültür Merkezinin idarî hizmet ve faaliyet
lerini yürütür ve bu Kanunda gösterilen diğer görev
leri yerine getirir. 

BAŞKAN — 88 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

89 uncu maddeyi okültüyorum. 
Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama Kol

lan 
MADDE 89. — Hiffi.ni ve Uygulama Kolları, 

Atatürk Kültür Merkezinin bilioıisel çalışmalarım ve 
uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyeltlerin'i yerine 
getirmek için Yürütme Kurulunun önerisi, Bilim 
Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının 
ortayı ile geçidi ve daimî olarak kurulurlar. 

(Bü kolların çalışma konuları ve çalışma düzen
leri, Atatürk Kül'tür Merkezi Bil'im Kurulu kararın
da göslterilir. 

Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama Kol
ları Başkanları, Merkezin aslî üyeleri arasından Bi-
'lim Kurulunca seçilir ve aynı Kurulca görevlerine 
son verilebilir. 

Bu kolların ilişkilerini başkanları düzenler. Çalış
ma ve faaMyeÜerinden, görevlerinin yerine getirilime-
si'öden başkanları sorumludur. 

Kolların faaliyetlerine aiıt raporlar her üç ayda 
bir Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına sunulur. 

'BAŞKAN — 89 uncu madde üzerimde söz almak 
(iısteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edülimiştlir, 

!90 inci maddeyi okutuyorum,* 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Personel Statüsü 
ve Özlük Hakları, Disiplin İşleri ve Malî Hükümler 

BÎRİNCt BÖLÜM 
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü 

Ataltürk Uluslararası Barış Ödülü 
MADDE 90. — Atatürk'ün «Yurtta Sulh, Cihan

da Sulh» ilkesi doğrultusunda, dünya barışına, ulus
lararasında doısltluk, anlayış ve iyiniyetin geliştüril-
oıesıine hizmet eden gerçek Veya tüzelkişilere vieril-
rnek üzere, Devlet ödülü niteliğinde «Ataltürk Ulus
lararası Barış Ödülü» ihdas edilmiştir. 

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü; Atatürk'ün 
rölyefi işlenmiş bir plaket,. nakdî mükâfat ile ödül 
rozeti ve beratından oluşur. Her yıl, sadece bir ödül 
verilir. 

BAŞKAN — 90 inci madde üzerinde söz almak 
'isteyen var mı? Yok. 

iMalddeyi oylarımıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

91 inci maddeyi okutuyorum. 
Ataltürk Uluslararası Barış Ödülü ile ilgili esaslar 
MADDE 91. — Atatürk Uluslararası Barış Ödü

lü ile ilgili esaslar şunlardır : 
a) Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için göste

rilecek adayların tespitinde ve değerlendirilmesinde; 
uik, dil, renk, cinsiyet, dîn Ve benzeri sebeplerle ay
rıta gözetilmez. 

ib) Adayların tespit ve değerlendirilmesinde, Ata
türk'ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesi doğrul
tusunda, dünya barışma, milletlerarasında dostluk, 
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anlayış ve iyiniyetin gelişltirilmesine veya Atatürk'ün 
koyduğu bu ilkeye eserleriyle, hizmet ve faaliyetle
riyle katkıda bulunmuş olmak şartı -aranır. 

e) Adayların değeriendir'ilmesi sonucunda ödü
le layık olduğu Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Ku
rulu tarafından tespit edilen aday, Cumhurbaşkanı
nın onayından sıonra 23 Nisan günü ilan edilerek 
kesinleşlir, bu karara itiraz edilemez. 

d) 92 nci maddenin 3 üncü fıkrasına göre gös
terilecek adayların eserleri, hizmet ve faaliyetleri hak
kında ayrıntılı bilgi verilir ve aday olarak gösteril -
(meşinin gerekçesi açık olarak ifade edilir. 

1e) Ödül 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramında düzenlenecek bîr tören ile Cum
hurbaşkanı veya O'nun yetkili kılacağı bir kliımste ta
rafımdan ödüle hak kazanan kişiye verilir.' 

f) Ödüle hak kazanan kişi veya temsilcisi şahsen 
hazır bulunmaya ve mümkünlse «Atatürk ve Dünya 
Barışı» veya ödül almasını sağlayan çalışmaları ko
nusunda bir konferans vermeye davet edilir. 

g) Herhangi bir yıl ödüle layık bir kisti buluna
madığında o yıl ödül verilmez. 

BAŞKAN — 91 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok.: 

MaJdldeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.. 

92 nci maddeyi okutuyorum. 
Ödül için aday tespiti ve değerlendirme 
MADDE 92. — Atatürk Uluslararası Barış Ödü

lü için başvuracak adayların faaliyetlerinde veya eser
lerinde aranacak nitelikler ve verilecek nakdî mükâ
fatın miktarı, her yıl 1' Haziran - 30 Ağustos günleri 
arasında yurt içli ve yurt dışı basın - yayın araçlarıyla 
ulan eküliiM 

En geç 31 Aralık akşamına kadar eserleri Atatürk 
Kültür, Dil vle Tarih Yük'siek Kurumu Başkanlığına 
ulaşacak şekilde başvuran k'işiiier, Atatürk Uluslar
arası Barış Ödülü için aday olmaya hak kazanırlar. 

Ayrıca 90 Ve 91 inci maddelerdeki esaslara uy
gun olarak, en geç 31 Aralık akşamına kad'ar, Cum
hurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Ödül Kurulu Üyeleri, 
Birleşmiş MıillbtDer Gendi Sekreteri, Türkiye'deki ya
bancı misyon şefleri, daha önce ödül almış kişiler, 
Ödül Kurulunun belirleyeceği diğer k'işiiier, Atatürk 
Uluslararası Barış Ödülü için aday gösterebilirler. 

'Bu sekilide tespit edlen adayların eserlerinin, hiz
met Ve faaliyetlerinin değerlendiiri'lmesii istemlerinin 
ısonuçlandın'llması, müracaat süresinin bitim tarihini 
takip eden onbeş ay içinde tamamlanır. 

[BAŞKAN — Evet, burada bir zaman belirlenmiş. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Evet, böylelikle 1984 yılında 
yayınlanan ödül 1986 yılı Nisan ayında verilecek. 

BAŞKAN — O süre ancak yeterlidir. Çünkü, 
bunun değerlenidirilmdsi öyle kolay olmaz. Halbuki 
daha önce hazırladığınızda hemen, 3 - 4 ay sıonra 
veriliyordu; o mümkün olmazdı. 

92 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Hükümet veya Başbakan da aday 
gösteremez mi efendim? 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanına teklif edecekler
dir. Tabiî Cumhurbaşkanı resen karar veremez. O da 
soracaktır; üniversitelere soracaktır, öyle değil mi? 

«Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Ödül Kuru
lu Üyeleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Tür
kiye'deki yabancı misyon şefleri, daha önce ödül al
mış kişiler, Ödül Kurulunun belirleyeceği diğer kişi
ler, Atatürk Uluslararası Barış ödülü için aday gös
terebilirler.» 

Anayasa Mahkemesi Başkanı ile bu Atatürk Ulus
lararası Barış Ödülü arasında ne alaka var; bir hu
kuk ödülü vermiyoruz ki? Belki Yükseköğretim Ku
rulunun daha çok ilgisi var. 

Buyurun Sayın Doğramacı. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Efendim, Mahkeme Başkanının hakika
tin burada yeri yok. Zaten ödül kurulu bazı kişile
rin gösterilmesine karar verebiliyor, Başbakanın ila
vesiyle daha kapsamlı olabilir; fakat burada, bu ku
rulun zaten üyesi. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko-
r. isyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Ödül 
Kurulu; malumunuz, Cumhurbaşkanımız, Başbakanı
mız Yüksek Kurula ilave olarak Dışişleri Bakanı da 
katılmak suretiyle oluyor. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Anayasa Mahkemesi Başkanının yeri yok 
turada. 

BAŞKAN — Ödül Kurulu kaçıncı maddede idi? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko-

m'tyonu Başkanı) — Ödül Kurulunun kuruluşu var 
93 üncü maddede. 

BAŞKAN — 93 üncü madde de, «Atatürk Ulus
la* arası Barış Ödülü Kurulu; Dışişleri Bakanı ile 
Ödül Kurulu için Cumhurbaşkanınca ayrıca seçile
cek üç üyenin, Yüksek Kurula .katılmasıyla oluşur.» 
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TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Yani Yüksek Kurul üyeleri 
ödül Kurulu üyeleridir. Onlar da aday göstereceği
ne göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Ödül Kuru
luna dahildir. Yüksek Kurula dahil diğer bakanlar
dan, Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanınca seçile
cek üyeleri aday gösterebileceklerdir. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanının hiç 
ilgisi yok burada. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Hiç ilgisi yok. 

BAŞKAN — Hiçbir alakası yok; hukukî bir şey 
değil bu. Bu daha ziyade eserleri tetkik eden bir ma
kam olacak. Dünyada veya Türkiye'de «Yurtta sulh, 
cihanda sulh» ilkelerine hizmet etmiş veya bu ko
nuda eser vermiş kişileri nereden bilecek Anayasa 
Mahkemesi Başkanı? Ama Başbakan, diyorsunuz ki 
ödül Kuruluna dahildir; Dışişleri Bakanı dahildir; 
Başbakan değil ki. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım Baş
bakan zaten Yüksek Kurulun başkanıdır. 

BAŞKAN — Ama Ödül Kurulu değil o. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — İzin verirseniz 93 üncü maddeyi 
arz edeyim. 

«Atatürk Uluslararası Barış ödülü Kurulu; Dışiş
leri Bakanı ile ödül Kurulu için Cumhurbaşkanınca 
ayrıca seçilecek üç üyenin Yüksek Kurula katılma
sıyla oluşur.» 

BAŞKAN — Anladım, o Yüksek Kurulda var 
zaten. 

Buyurun Sayın Doğramacı. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Efendim, zannediyorum ki, Anayasa 
Mahkemesi Başkanının ve üyelerinin bu gibi kurul
lara katılmalarını kendi kanunları yetkisiz kılmakta
dır. 

BAŞKAN — Zaten doğru bulmadık onu. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİLV (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
düzenleme yüksek malumları, daha önce şeref üye
liklerinde de vardı. 

BAŞKAN — Onu çıkaralım; 3 üncü fıkradaki, 
«Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı, (Anayasa Mahkemesi Başkanını siliyoruz) Ödül 
Kurulu Üyeleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 
Türkiye'deki yabancı misyon şefleri, daha önce ödül 
almış kişiler, ödül Kurulunun belirleyeceği diğer ki-
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siler, Atatürk Uluslararası Barış ödülü için aday 
gösterebilirler.» 

«Anayasa Mahkemesi Başkanı» ibaresini silece
ğiz. 

92 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Bu değişiklikle 92 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

93 üncü maddeyi okutuyorum : 

Atatürk Uluslararası Barış ödülü Kurulu 
MADDE 93. — Atatürk Uluslararası Barış Ödü

lü Kurulu; Dışişleri Bakanı ile Ödül Kurulu için 
Cumhurbaşkanınca ayrıca seçilecek üç üyenin, Yük
sek Kurula katılmasıyla oluşur. 

Yüksek Kurul Başkanı aynı zamanda ödül Ku
rulunun da başkanıdır. Kurulun sekreterya hizmet
leri Yüksek Kurum Başkanlığınca yürütülür. 

BAŞKAN — 93 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

94 üncü maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Uluslararası Barış ödülü Kurulunun gö

revleri 
MADDE 94. — Atatürk Uluslararası Barış Ödülü 

Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Atatürk Uluslararası Barış ödülünün verilme

siyle ilgili çalışma plan ve programını hazırlamak; 
nakdî mükafatın miktarını tespit etmek, 

b) Bu Kanunun 92 nci maddesinin 3 üncü fık
rasına göre, ödül için aday bildirecek diğer kişileri 
seçmek, 

c) Bu Kanundaki ve Atatürk Uluslararası Barış 
ödülü tüzüğündeki esaslara göre ödül adaylarını de
ğerlendirecek komisyonları teşkil etmek, Komisyon
ların değerlendirilmelerini karara bağlamak ve Cum
hurbaşkanının onayına sunmak, 

d) Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğünün 
taslağını hazırlamak, ilgili makamların görüş ve ona
yına sunmak, 

e) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN — 94 üncü madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
95 inci maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Uluslararası Barış ödülü Kurulunun ça

lışma esasları 
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MADDE 95. — Atatürk Uluslararası Barış Ödü
lü Kurulu; çalışma plan ve programına uygun olarak 
toplanır. Kurul ayrıca Başbakanın çağrısı üzerine ola
ğanüstü toplantılar da yapabilir. 

Kurul çalışmaları ve Ödüle hak kazanan adayla
rın değerlendirmeleri gizli olarak yapılır. Zamanın
dan önce açıklama yapılamaz. 

BAŞKAN — 95 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım burada 
son cümlede basım hatası var; «değerlendirilmeler1» 
olacak; onu düzeltelim. 

BAŞKAN — «Kurul çalışmaları ve Ödüle hak 
kazanan adayların değerlendirilmeleri gizli olarak ya
pılır.» Evet. Böyle daha güzel olur. Onu öyle düzel
tin. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LlYAOĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım «Zamanın
dan önce açıklama yapılamaz»a gerek var mı? 

BAŞKAN — Tabiî, «gizli olarak yapılır» dedik
ten sonra bitmiştir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — 23 Nisan da açıklanacağını be
lirtmiştik. 

BAŞKAN — «Kurul çalışmaları ve Ödüle hak 
kazanan adayların değerlendirilmeleri gizli olarak ya
pılır. Zamanından önce açıklama yapılamaz.» Bu böy
le kalsın. 

Değerlendirme gizli yapılacak, ama ondan sonra 
birisi açıklar. Onun için «Zamanından önce açıkla
ma yapılmaz.» 

Başka söz almak isteyen var mı? 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Zamanından önce; hangi zamandan önce? 
• BAŞKAN — 23 Nisan; daha evvel belirttik ya. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Efendim biliyorum, ama bildirilecek ki
şiye; uzaktan gelecek kişi belki. Bunlar umumiyetle 
daha önceden ilan edilir; bir, iki ay önceden. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Hazırlığının yapılması lazım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — 19 Mayısta açıklanacak, aşağı 
yukarı bir ay kadar süre var. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Yetmeyebilir, angajmanları olabilir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LÎYAOĞLU — Yurt dışına duyurmakta bilhassa ya
rar var efendim. 

BAŞKAN — Gizli olarak yapıldı, bitti; ondan 
sonra ne olur açıklanırsa? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVClL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Cumhurbaşkanının onayına su
nulacak Sayın Cumhurbaşkanım. Onaya sunulmadan 
açıklanmaması lazım efendim. Ola ki kabul buyurul-
mayacak. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, «Kesinleşme
den önce açıklama yapılmaz.» 

BAŞKAN — «Kesinleşmeden önce» olur o. «Za
manından önce» değil de «kesinleşmeden önce.» Çün
kü hangi zaman? «Onaylanmadan önce» de olur. Bu 
daha uygun. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım «onaylanmadan 
önce çalışmalar hakkında bilgi verilmez» diyelim. 
Çünkü, onaylanınca ancak kesinleşiyor. «Onaylanma
dan önce çalışmalar hakkında hiçbir bilgi verilmez.» 
Bunun elenmesi falan var. 

BAŞKAN — «Onaylanmadan önce netice hak
kında bilgi verilmez.» 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Onaylanınca netice belli oluyor. Onay
lanmadan netice yok ki. Onun için elemeler olur. 

BAŞKAN — «Onaylanmadan önce bu konuda 
açıklama yapılamaz.» 

Madde 95'i değişik şekliyle okutuyorum : 
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunun ça

lışma esasları 
MADDE 95. — Atatürk Uluslararası Barış ödü

lü Kurulu; çalışma plan ve programına uygun olarak 
toplanır. Kurul ayrıca Başbakanın çağrısı üzerine ola
ğanüstü toplantılar da yapabilir. 

Kurul çalışmaları ve ödüle hak kazanan adayların 
değerlendirilmeleri gizli olarak yapılır. Onaylanmadan 
önce bu konuda açıklama yapılamaz. 

BAŞKAN — 95 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi son okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

96 ncı maddeyi okutuyorum : 

IKINCI BÖLÜM 

Yasaklar, Personel Statüsü ve Özlük Haklan, 
Disiplin işleri 

Yasaklar 
MADDE 96. — Yüksek Kurum organlarında ve 

bağlı kuruluşların organlarında aslî üye sıfatı ile 
bulunanlar ile Başbakan ve bakanlar dışında görev 
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alan kişiler ve bu kurumların organlarında ve işlet
melerinde çalışanlar, bu sıfat ve görevleri devam et
tiği sürece siyasî partilere üye olamazlar, siyasî faa
liyetlerde bulunamazlar, sendikalara, kamu yararına 
çalışan dernekler dışında derneklere ve meslek kuru
luşlarına üye olamazlar, sendikal faaliyetlerde bulu
namazlar. 

BAŞKAN — 96 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Maddenin sonuna doğru «meslek kuru
luşlarına üye olamazlar» hükmü yer alıyor. Buna 
göre Tabipler Odasına kayıtlı olan bir profesör bu
raya giremeyecektir. Çünkü, Tabipler Odası bir mes
lek kuruluşudur. 

BAŞKAN — Öyle. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Esnaf Dernekleri dışında bir soru olarak 
soıçlum. 

BAŞKAN — Doktorlardan buraya girecek ola-
'îı zannetmiyorum. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bazı doktorlar 
çok iyi tarih yazarıdırlar. 

BAŞKAN — Böyle kalsın. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Buna mü

saade edilince, yalnız Tabipler Odası değil, diğer mes-
Jt-k kuruluşlarını da mütalaa etmek lazım. 

BAŞKAN — Tabipler Odası haricinde mühendis 
odaları, barolar ve diğerleri var. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Baroların siyasî faaliyetleri zaten yasak
lanmıştır. O zaman çok sınırlanabilir. Zaten bunlar 
seçilen kişilerdir. 

BAŞKAN — «Yüksek Kurum organlarında ve 
bağlı kuruluşların organlarında aslî üye sıfatı ile bu
lunanlar ile Başbakan ve Bakanlar dışında görev alan 
kişiler» diyor. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — «Kurum organlarında» diye devam edi
yor. 

BAŞKAN — «Aslî üye sıfatıyla bulunanlar» di
yor. Eğer aslî üye sıfatıyla bulunursa mesele yok, aslî 
üyenin dışında... 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Aslî üyenin dışında değil. 

BAŞKAN — Ben öyle anladım. 
«Yüksek Kurum, organlarında ve bağlı kuruluş

ların organlarında aslî üye sıfatı ile bulunanlar ile 

Başbakan ve bakanlar dışında görev alan kişiler ve 
bu kurumların organlarında ve işletmelerinde çalışan
lar, bu sıfat ve görevleri devam ettiği sürece siyasî 
partilere üye olamazlar, siyasî faaliyetlerde buluna
mazlar, sendikalara, kamu yararına, çalışan dernekler 
dışında derneklere ve meslek kuruluşlarına üye ola
mazlar, sendikal faaliyetlerde bulunamazlar.» 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu aslî 
üyeki bilim kurullarında görev alacaklar ve seçilirlerse 
yürütme kurullarında görev alacaklar. Bunların mes-
ılek kuruluşlarında da görev alması, bunların bilime 
hizmet ettiğinin, bilim yaptığının işareti değil; başka 
işlerle uğraşıyor demektir. Buraya bütün bilim adam
dan, tamamen bilimle uğraşan kişiler gelsin diye, 
kendini her hizmetiyle bilime vakfetmiş insanlar bura
da bulunsun düşüncesiyle madde düzenlendi. Sayın 
Hocamın buyurduğu şekilde değil. 

BAŞKAN — Onlar dışında diğerleri üye olabilir, 
aslî üyeler. 

•İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Aslî üyeler girebiliyor, meslek kuruluş
larına üye olanlar giremiyor. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVClL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Giremeyecekler. 

BAŞKAN — Evet, doğru, aslı üyeler giremiyorda 
aslî üyenin dışındakiler, şeref üyesi gibi, haberleşme 
üyesi gibi olanlar girecek. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Çok az. 

İleride öğretim üyelerinin bir meslek kuruluşu 
olabilir, araştırma ve meslek kuruluşu olabilir. Bun
ları çok kısıtlar diye endişe ediyorum. 

BAŞKAN — Maddeden «meslek kuruluşları» 
kısmını çıkarsak nasıl olur? «Sendikalara ve kamu 
yararına çalışan dernekler dışında kalan derneklere üye 
olamazlar» diyelim. Meslek kuruluşlarım niye ka
rıştırdık? 

Meslek kuruluşları zaten politika ile uğraşamazlar. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, baro 
başkanıdır, bir başka oda başkanıdır. 

BAŞKAN — Olsun, bunlar zaten siyasetle uğraşa
mazlar. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Orada bir başka görevi var, 
bir de burada... 

BAŞKAN — Hayır, görev değil sadece üyedir 
ve üye aidatını verir. Çünkü, bir iki sene sonra bu-
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radan yine çıkacaktır. Yani, «meslek ıkuruluşu»na gerek 
yok. Çünkü sendika değil, dernek değil. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Emredersiniz. 

Maddeyi düzenlerken, biraz da eski halleriyle dü
şünerek yazdık. 

BAŞKAN — Hayır, biz onları düzenledik. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Buraya 

nasıl olsa seçim yapılacak. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Tek tek seçilecek. 

BAŞKAN — Meslek kuruluşlarını oradan silebi
liriz. 

O zaman son satır şöyle oluyor: «sendikalara, 
kamu yararına çalışan dernekler dışında derneklere 
üye olamazlar, sendikal faaliyetlerde bulunamazlar.» 

Öneri üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
96 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
96 ncı maddeyi, sion kısmında yaptığımız değişik

likle birlikte 'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

97 nci maddeyi okutuyorum : 
Personel staltiüsü ve özlük hakları 
MADDE 97. — Ata'türk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumunda ve Bağlı Kuruluşlarında görev
lendirilecek: bütün personel'in özlük hakları aşağıdaki 
şekilde düzenlenir : 

a) Atatürk Araştırıma 'Merkezi, Türk Dil Kuru
mu, Türk TarÜh Kurumu ve Atatfürk Kütür Mer-
'kez'inde, uzmanlığı gerektiren belirli göreviler içıin ih
tiyaç duyulacak sözleşmeli personele verilecek ücreit 
ve sair haklar, bu .husustaki kısıtlamalara bağlı kal
maksızın Yü'kstek Kurum (Baiş/kanınin önerisi, Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılır. 

b) Yüksek Kurula, Yönetim, Kuruluna ve Yürüt
me Kurullarına .a'tanaca'k üyelere ödenecek ücretler 
ile, Bilim Kurulılannın aslî üyelerine ödenecek huzur 
hakları, Yükseik Kuruim Başkanının teklifi ve Bakan
lar Kurulunun kararıyla tespit edilir. 

c) Yükseik 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 160 sayılı Devlet Personel 
Dairesi Kurulması Halklkında Kanunun 4 ündü mad
desi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çaiış-
ma'kta olanlardan : 

(1) Yüksek Kurum Başkanlığı ve Bağlı Kuruluş
larında görevlendirilen personel, görevlendirildiği sü
rece kendi kurumlarından aylı'ksız izinli 'sayılırlar. Bu 
personelin Yükseik Kurum Başkanlığı veya Bağlı Ku
ruluşlarında geçirdikleri süre, kesenekleri kendileri, 
'karşılıkları da Yükseik Kurum Başkanlığı, veya 'Bağlı 
Kuruluşlarınca ödenmek üzere terfi ve emekliliklerin
de dikkate alınimak suretiyle meslek, unvan ve sıfat
ları göz önünde 'bulundurularak, ayrıldıkları tarih
ten itibaren kendi kurumlarına boş kadro şartı aran
maksızın dönüşleri yapılır. 

(2) Aylıklarını kendi kuruluşlarından almak su
retiyle göırevlendirileee'k personelle bu maddenin (b) 
fıkrasına göre tespit edilecek ücret veya huzur hak
ları, Yüksek Kurum ıBaşIkanlığı veya Bağlı Kuruluş
ları tarafından karşılanır. Üniversiteden görevlendi
rilecek öğretim elemanlarına verilecek huzur haklan, 
bunların kurumlarındaki her türlü ha'kları saklı kal
mak,' kurumları ndak'i özllük haklarından ve döner ser
mayeden de yararianma'k üzere ödenir. Öğrettim ele
manlarına ödenecek huzur haklan bağlı oldukları 
yükseköğretim kurumunun döner sermayesine gelir 
kaydedilmez. 

e) Bu Kanunla öngörülen Yüksek Kurula, Yöne
tim Kuruluna, Bilim Kurullarına ve Yürütme Kurul
ları ile Türk Tarih Kurumu bünyesindeki komisyon
lara seçilecek üyelilerle, Bağlı 'kuruluşların Baışkanıları 
İçin Devlet Memurları Kanununda belirtilen yaş had
di sınırı aranmaz. 

'BAŞKAN — 97 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Ydk. 

97 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.... Kalbul edilmiştir. 

98 inci maddeyi okutuyorum : 
Disiplin işleri 
MADDE 98. — 'Bağlı Kuruluşların aslî, şeref ve 

haberleşme üyelerinin, kurumun aımacı ve ilkeleri ile 
bağdaşmayan veya bunlara aykırı olan tutum ve dav
ranışları hakkında disiplinle 'ilgili gerekli kararları 
almaya, ilgili kuruluşun Yürütme Kurulu yetkilidir. 
Yürütme Kurullarının (kararlarına Ica.rşı itiraz mercii 
Yönetim Kuruludur; Alınan kararlar kesindir. 

'BAŞKAN — 98 inci madide üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

ıBuyurun efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLİHAN EV

Lİ YAOĞLU — Efendim, burada şeref üyelerin'i zik
retmeye gerek var mı acaba? 

'BAŞKAN — Efendim şu olabilir; Şeref üyelerin
den birisi, bağdaşmayan bir işte bulunabilir, o za-
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man belki şeref üyeliğinden çıkartmak gerekebilir, 
onun için yazıtaıştır. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Toplantıda ikarar verirler, çıkarırlar 
efendim. 

BAŞKAN — Gerçi bunlardan birçokları hayatta 
yok; ama ilerde bakarsınız başka şeref üyeleri falan 
çıkabilir, kanunda (bir değişiklik yaparlar, ilave ejder
ler buna; şu da girsin derler. Mademki hepisi de üye
dir, kallmasında ıbence fayda vardır. 

98 inci madde 'üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

İMaddeyi yolarınıza sunuyorum : 'Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

99 uncu maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Hükümler 
'Bütçe «sasıları 
MADDE 99. — Yüksek Kurum ile Bağlı Kuruluş

larının bütçeleri yıllık olarak hazırlanır ve Yüksek 
Kurulun onayı ile yürürlüğe konulur. Kurumun malî 
yılı takvim yılıdır. 

(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. Malî yılın bi
timinden İtibaren dört ay içinde kesinhesap cetvelleri 
ile gelir ve gider 'bölgeleri Sayıştaya gönderilir. 

BAŞKAN — 99 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

100 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir kaynakları 
MADDE 100. — Yüksek Kurum ve Bağlı Kuru

luşlarının gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Yüksek Kurumun gelir kaynakları : 
'(1) Başbakanlık Bütçesine her yıl Yüksek Ku

rum için konulacak Ödenekler, 
(2) Bağış, yaddım ve vasiyetler, 
(3) Döner sermaye kârtan ve diğer gelirler. 
b) Atatürk Araştırma Merkezinin gelir kaynak

ları : 
ı(l) Başbakanlık Bütçesi nden, Yüksek Kurum ka

nalıyla yapılacak yardımlar, 
(2) Atatürk Araştırma Merkezinin hizmet ve fa

aliyetlerinden elde ©dilen gelirler, 
ı(3) Atatürk Araştırma Merkezine yapılan bağış 

ve yardimlar, 
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(4) Atatürk Arattırma Merkezinin mal varlığın
dan elde edilen gelirler, 

(5) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler. 
c) Türk Dil Kurumunun gelir kaynakları : 
ı(l) Atatürk'ün vasiyetine dayalı gelirler, 
(2) Türk Dil Kurumunun hizmet ve faaliyetlerin

den elde edilen ıgelirler, 
(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, 
1(6) Zorunlu hallerde, Başbakanlık Bütçesinden 

Yüksek Kurum kanalıyla yapılan yardımlar. 
d) Türk Tarih Kurumunun gelir kaynakları : 
(1) Atatürk'ün vasiyetine dayalı gelirler, 
ı(2) Tüı̂ k Tarih Kurumunun hizmet ve faaliyetle

rinden ©İde edilen 'gelirler, 
ı(3) Türk Tarih Kurumu, mal varlığından elde 

edilen gelirler, 
'(4) Türk Tarih Kurumuna yapılan bağış ve yar

dımlar, 
(5) Döner Sermaye kârları ve diğer ıgelirler, 
(6) Zorunlu hallerde, Başbakanlık bütçesinden 

Yük'sek Kürüm kanalıyla yapılacak yardımlar. 
e) Atatürk Kültür Merkezinin gelir kaynaklan : 
'(1) Başbakanlık Bütçesinden Yüksek Kurum ka

nalıyla yapılan yardımlar, 
(2) Atatürk Kültür Merkezinin hizmet ve faali

yetlerinden elde edilen gelirler, 
(3) Atatürk Kültür Merkezine yapılan bağış ve 

yardımlar, 
(4) Atatürk Kültür Merkezin'in mal varlığından 

elde edilen gelirler, 
(5) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler. 
BAŞKAN — 100 üncü madde üzerinde söz iste

yen var mı? 
Buyurun efendim. 
ıllHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu, bir bakım
dan kamu kuruluşu oluyor. Her ihtimale karşı, so
nuna, «yıl sonunda bütçesindeki mevcut paralar, er
tesi yılın bütçesine ilave edilir» dememizde yarar var; 
yoksa Maliyeye gidebilir, Hazine kârı alarak, çünkü 
kamu kuruluşudur. 

BAŞKAN — Gitsin; zaten buna her sene Bütçe
den yardım yapılıyor. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Bilhassa döner sermaye işjeri de gider. 
Halbuki, döner sermaye, kendi içinde t>ir işletmedir 
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ve sonunda elde edilen kârlar ertesi yılın sermayesi
ne ilave edilir ve ona göre daha az para alınırdı büt
çeden. Aksi takdirde sene sonunda, para Hazineye 
gitmesin diye acele harcamalar olabilir. Bu bir düşün
cedir efendim. 

BAŞKAN — Bence yapmayalım onu. 
Komisyon olarak siz ne diyorsunuz? 

MALİYE ALBAY HAŞMET YURTAL (Bütçe -
Plan Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
Bütçeden yeteri kadar ödenek verme imkânı var. Dö
ner sermaye ise ayrı esaslara tabı; bu nedenle, izin 
verirseniz bu şekilde kalmasınıda yarar vardır efen
dim. 

BAŞKAN — Peki. 
100 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var 

mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
101 inci maddeyi okutuyorum : 
Malî kolaylıklar 
MADDE 101. — YÜfcsek Kuruma ve Bağlı Ku

ruluşlarına yapılacak bağış ve yardımlar her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır. Yapılan bağış ve 
yardımları, gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri yılı 
içinde verecekleri beyannamelere masraf kaydedebi
lirler. 

Yüksek Kurum ve Bağlı Kurullusları, 1050 sayılı 
Muhasebe-İ Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Arttır
ma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi 
değildir. N 

BAŞKAN — 101 inci madde üzerinde ısöz isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Doğramacı. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — 2490 (sayılı Kanun değişeceğine göre, 
onun nuim:ara!sı da aynı mı kalacak? 

BAŞKAN — fundan evvel kabul etltiğlmiiz ka
nunlarda bunu görüişitük. Bundan sonra kabul ede
ceğimiz ve 2490 sayılı Kanunun yerine geçecek ka
nun yürürlüğe girdiği takdirde, «Bu muafiyetlerin 
hepsi kaldırılmıştır» 'diyecek, herkes ona tabi olacak, 
muafiyet yok artık. Çünkü, o mahzurları kaldıran 
bir kanun getiriyoruz; eğer herkes buna tabi olma
yacaksa o zaman bu kanuna gerek yok. Bunu şim
diye kadar yazışımızın sebebi, uygulanıması zior bir 
kanundu, şimdi onu kolaylaştırıcı bir kanun getiriyo
ruz ve bazı kolaylıkları da birlikte getiriyoruz; öyle 
olduktan sonra, artık «buna tabidir, buna tabi değil
dir» demeye gerek kalmayacaktur. 

101 inci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok. 

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

102 nci maddeyi okutuyorum : 
Döner sermaye 
MADDE 102. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu (Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında 
döner 'sermaye işletmeleri kurulabilir. Döner serma
ye işletmelerinin toplam sermaye miktarı bir milyar 
liradır. ıBu (sermayenin kurulacak döner sermaye iş
letmeleri arasındaki dağılıimı Yüksek Kurum Başkan
lığınca yapılır. 

Döner sermayelere taihsis edilecek taşınır ve ta
şınmaz değerlerin toplamının döner sermaye mikta
rını karşılamalması ıhalinde aradaki fark Kurumun 
bütçesine bu amaçla konulacak Ödeneklerle karşıla
nır J 

Kurumun döner sermaye miktarını bir katı kadar 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

İM alî yılın bitiminden itibaren dört ay içinde (ha
zırlanacak bilanço ve ekleri ile bü't'ün gelir ve gider 
belgeleri, denetim için Sayıştaya, bilanço ve eklerinin 
birer örneği de aynı (süre içinde Maliye Balkanıhğına 
gönderilir. 

BAŞKAN — 102 nci madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

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

103 üncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler ve Geçici Maddeler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Millî Komite, Atatürk Kültür Merkezi Alanı 
İçerisinde Yer Alacak Tesis ve Alanların Yönetimi 

Millî Komitenin yeniden teşkili 
IMADDE 103. — 23.9.1980 tarîlhli ve 230Û sayılı 

AtaJtüriOün Doğumunun 100 üncü Yıllının Kutlanması 
ve Atatürk Kültür Merkezli Kurulması Hakkında Ka
nunun 4 üncü maddesindeki Cumhurbaşkanının nez-
dinde kurulan Milî Komite, Başbakan, Genelkur
may 'Başkanı, ilgili Devlet Bakanları, Millî Savunma 
Bakanı, Millî Eğitim Balkanı, Kültür ve Turizm Ba
kanı, Gençlik ve iSpor Bakanı ve Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı ile Başbakanın tek
lif edeceği ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı en faz
la 8 uzman veya danışman üyeden oluşacak şekilde 
yeniden teşkil edilmiştir. 
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Millî Komitenin sekreterya hizmetleri, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığınca 
yürütülür. 

BAŞKAN — 103 üncü madde üzerinde söz ailmaık 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
'Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 üncü maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisinde yer ala-

ca'k tesis ve alanların yönetimi 
MADDE 104. — 23.9.1980 tarihli ve 2302 -sayılı 

Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlan
ması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkı n-
da Kanunun, 23.4:1981 tafibli' ve 2450 sayılı Kanun
la değişik 3 üncü maddesinde yer alan Atatürk 'Kül
ttür M'erkezi alanı içerisıindeki bütün tesis ve alanlar 
İle Millî Komitece tespit edilecek veya yapılmasına 
izin verilecek 'tesis ve allanlar, Kültür Ve Turizm Ba
kanlığına tahsis edilmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Mer
kezi alanı liçerisiindeki tesis ve alanların yönettim ve 
işletilmesini, 2302 sayılı Kanunun amacına aykırı ol
mamak şartıyla, ilgili kamu 'kurum 've kuruluşlarına, 
bedelsiz olarak devredebilir. Kamu 'kurum ve kuru
luşları, bu tesis ve alanları, 2302 sayılı Kanunun ama
cına aykırı olmamak şartıyla kullanabilir veya kiraya 
verebilir. 

Atatürk Kültür Merkezi alanı içimdeki, 2302 sayılı 
Kanunun amacına uymayan yapı ve tesisler Millî 
Komite kararı ile yıktırılır. 

BAŞKAN — 104 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen ıvar mı? 

Buyurun Sayın Doğramacı. 
İHSAN DOĞRAMACI {Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Efendim, maddenin son pragrafında «yık
tırılır» kelimesi var. «Yıktırılır» ama, kim yıkar? «(Be
lediyece yıktırılır» demek gerekir. Yani, merkezin ken
disi yıkmayacağına göre, bir makamın yıkması gere
kecek. 

(BAŞKAN — Zaten onların 'hepsi kamu kurumu
nun yaptığı işlerdir. Yani, gelip de özel sektör yık
maz, ylkma iişi ilgili kuruma aittir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko-
rriisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, zaten 
buyurduğunuz gibi kamuya ait tesisler de var. Tabiî 
bazısı emir verilir yıktırılır, bazısını da belediye yıka
caktır. Bu nedenle geniş tutulmuştur maddede. 

BAŞKAN — Hayır, zaten burasının hepsi Kültür 
ve Turizm (Bakanlığının sorumluluğunda; ama mese
la stadyumu vesaireyi Gençlik ve Spor 'Bakanlığına 

verdi, Gençlik ve ıSpor Bakanlığı da hiç haberimiiz 
yokken bir ışey yaptırdı, işte o yaptırılan tesis yık'turı-
lacak; kime? Gençlik ve Spor Bakanlığına yıktırıla
cak. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL ('ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet, madde o nedenle geniş tu
tulmuştur Sayın Cumhurbaşkanım. 

IBAŞKAN — Yani, oraya «belediye» diyemeyiz; 
belediyenin bunda ne kabahati var? Belediye yaptır
mamış ki, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptırmış, On
dan sonra mesela Eşikti Meclîs bina'sını müze olduğu 
için Kültür ve Turizm Bakanlığına vereceğiz tabiî ki. 
O Meclîsin parkında vesairesinde bir şöy yapılmış ise, 
işte o da yiktırılacalktır. 

•KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LÎYAOĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, izin verir 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Efendim, bu maddeyle Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür Merkezi içerisin
deki tesis ve alanların yönetim ve işletilmesini tabia
tıyla kamu kurumlarına verebiliyor, onlar işletebili
yor veya kiraya verebiliyor 

Kültür ve Turizm Bakanlığı bunu yapamayacak 
mıdır efendim? 

BAŞKAN — Kendisi de yapar. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Madide ona cevaz vermiyor gibi ge
liyor bana efendim. 

BAŞKAN — Maddede «Kültür ve Turizm Bakan
lığı, Atatürk Kültür Merkezi alanı içerisindeki tesis 
ve alanların yönetim ve işletilmesini, 2302 sayılı Ka
nunun amacına aykırı olmamak şartıyla, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına, bedelsiz olarak devredebilir. 
Kamu kurum ve kuruluşları, bu tesis ve alanları, 2302 
sayılı Kanunun amacına aykırı olmamak şartıyla kul
lanabilir veya kiraya verebilir» denilmektedir. 

O halde, o kurumlar kullanabilir ve kiraya vere-
bilirse, onlara bu hakkı verebilecek olan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı da evleviyetle yapar; ben öyle an
larım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, öyle 
düşünüldü. Bir tereddüt varsa zaten zabıtlara da geç
miş oldu böylece. 

ıBAŞKAN — Çünkü her şey Külür ve Turizm 
Bakanlığıntndır. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
Lİ YAOĞLU — Efendim, içinde başka yerler var. 
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Konser salonları, 'diğerleri vesaire var. Yani, ibura-
dan, Bakanlık bunu bk kaımu kurumuna verecek, ora
sı kiraya verecek vıeya işletecek anlamını çıkartıyo
rum ibenj 

BAŞKAN — Ama, «verir» diye yazmadık. «Ve
rebilir» diye yazdık. Eğer öyle bir anlama mümkün
se «... devredebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ka
mu kurum ve kuruluşları bu tesis ve alanları 2302 
sayılı Kanunun amacına aykırı olmamak şartıyla 
kullanabilir veya kiraya verebilir» dersek o zaman 
mesele kalmaz. 

104 üncü maddenin o fıkrasını düzeltilmiş şekliy
le okutuyorum : 

«Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür 
Merkezi alanı içerisindeki tesis ve alanların yönetim 
ve işletilmesini, 2302 sayılı Kanunun amacına aykırı 
olmamak şartıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları
na, bedelsiz olarak devredebilir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, bu tesis ve 
alanları, 2302 sayılı Kanunun amacına aykırı olma
mak şartıyla kullanabilir veya kiraya verebilir.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
bu durumda «kamu kurum ve kuruluşları» yine fık
rada ayrı iş görüyorlar. 

BAŞKAN — Yok, aynı oluyor, ikisi beraber ya
pıyorlar. 

«Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamu kurum ve 
kuruluşları, (yani ikisi) bu tesis ve alanları» diyoruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Beraber 
anlaşılmıyor ama. 

BAŞKAN — Neden? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 

yani hem o, hem o, ayrı ayrı bu işi yapabilirler an
lamına geliyor. 

BAŞKAN — Tamam, yani eğer devretmişse, dev
reden müessese, devretmemişse kendisi bu işi yapa
cak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama, 
Sayın Bakan, burada Turizm Bakanlığının herhalde 
bir salâhiyetinin bulunmasını istediler. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — İşte yapılan ilave bize bu salâhiyeti 
veriyor efendim. Aksi halde opera, konser salonları 
vesaireyi Bakanlık olarak kullanamayacağız anlamı 
çıkıyordu buradan. Halbuki hem biz kullanabilece
ğiz, hem de devrettiğimiz o kurumlar kullanabilecek 
bu durumda. 

BAŞKAN — Evet, siz de kiraya verebileceksiniz, 
onlar da kiraya verebilecek. 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — «Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ka
mu kurum ve kuruluşları» şeklinde olursa belki da
ha sağlıklı olur. 

BAŞKAN — Evet, «ile» konursa daha iyi olur. 
«Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kamu kurum ve ku
ruluşları, bu tesis ve alanları 2302 sayılı Kanunun 
amacına aykırı olmamak şartıyla kullanabilir veya 
kiraya verebilir.» şeklinde düzeltiniz. 

104 üncü madde üzerinde başka söz almak iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi bu değişiklikle birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

105 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Toplantı Esasları, Tüzük ve Yönetmelikler 

Oylama, toplanma ve karar alma esasları 
MADDE 105. — Bu Kanunda mevcut kurullar 

üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve top
lantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oy
ların eşitliği halinde Başkanın katıldığı karar kurul 
kararı sayılır. 

BAŞKAN — 105 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

106 ncı maddeyi okutuyorum : 
Tüzükler 
MADDE 106. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Tüzüğü ile Atatürk Uluslararası 
Barış ödülü Tüzüğü aşağıdaki hususları ihtiva ede
cek şekilde hazırlanır ve bu Kanunun yayımı tari
hinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur : 

a) Yüksek Kurumun üst organları ile Yüksek 
Kurum Başkanlığı ve bağlı kuruluşların organlarının 
kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin hususlar, 

b) Uygulama ve Bilim Kolları ile Türk Tarih 
Kurumunda yer alan komisyonların teşkil ve çalış
ma esasları, 

c) Personel işlemleri ve özlük hakları ile ilgili 
hususlar, 

d) Atatürk Uluslararası Barış ödülünün veril
me şartları ve esasları, Ödül Kurulunun ve teşkil edi
lecek komisyonların çalışma usulleri ve değerlendir
me esasları ile ödül plaketi, rozeti ve beratının şek
linin, cinsinin, ebadının ve nakdî mükâfat miktarının 
tespitine, ödül töreninin düzenlenmesi ve ödülün ve
rilmesine ilişkin usul ve esaslar, 
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e) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hu
suslar. 

BAŞKAN — Maddede belirtilen tüzüklerin ki
min tarafından hazırlanacağı belli değil. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, met
nin içerisinde geçti bunlar; maddede belirtilen tüzük
leri, yönetmelikleri ilgili kurumun başkanları hazır
layacak, kurullara sunacak ve yüksek kurulun ona
yından geçtikten sonra Bakanlar Kuruluna sunula
cak. Her merkezin başkanlarının, örneğin Türk Dil 
Kurumunun, Türk Tarih Kurumunun başkanlarının 
görevlerinde bunlar tek tek tadat edilmiştir. 

BAŞKAN — Atatürk ödülünü kim hazırlayacak? 
Bu yok. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Yüksek Kurum Başkanlığının 
sekreteryası var, hazırlattıracak ve sorumluluk ona 
ait. 

BAŞKAN — Altı ay içerisinde bitmez bu. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, onu 
da şöyle düşündük. Bu Kanun aslında bir tüzük ma
hiyetinde oluyor. Çünkü, Türk Dil Kurumunun ve 

z Türk Tarih Kurumunun tüzüğünde bulunan husus
lar, malûmunuz, daha önce yavandı, biraz daha ge
nişletildi. O nedenle tüzük çalışmaları bunun biraz 
daha genişletilmesi şeklinde olacak ve büyük ölçüde 
de elde hazır. 

BAŞKAN — Yalnız Türk Dil Kurumunun, Türk 
TJarih Kurumunun var, öteki ikisinin yoktur. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Öbürlerini de Türk Dil Kuru
muna ve Türk Tarih Kurumuna benzeterek, tüzük
lerini sanki bu kanun içinde belirledik Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Altı ayda bitmez bu. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — En geç bir yıl içinde. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Bir yıldan erken de bitebilir. 
BAŞKAN — «En geç bir yıl içinde yürürlüğe ko

nulur» şeklinde düzeltelim, çünkü yapılacak çok iş 
var. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Şu bakımdan biraz da acele et
tik Sayın Cumhurbaşkanım: Malumları, geçici mad
dede, 1984 Martına kadar Kurum tümüyle kurul
muş olacak. O nedenle altı ay demiştik, tabiî bir yıl 
deyince buna göre kurulacak. 
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BAŞKAN — En geç bir yıl dedik, daha evvel 
hazırlanabilirse hazırlansın. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, «bir yıl için
de» denince, «en geç» demeye gerek yok. 

BAŞKAN — Evet, «bir yıl içinde yürürlüğe ko
nulur»; «en geç» demeye gerek yok. 

106 ncı madde üzerinde başka söz almak iste
yen var mı? Yok. 

106 ncı maddeyi bu değişiklikle birlikte oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

107 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelikler 
MADDE 107. — Bu Kanunda belirlenen husus

ların uygulanması ile ilgili yönetmelikler Yüksek Ku
rumun ve bağlı kuruluşların yetkili organlarınca bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren dokuz ay içinde 
hazırlanır ve Resmî Gazetede yayımlanarak yürür
lüğe konur. 

BAŞKAN — 106 ncı maddedeki süre değişince, 
buradaki süreyi de «bir yıl içinde» olarak değiştiri
niz. 

107 nci madde üzerinde başka söz almak iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi bu değişiklikle birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

108 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 108. — 23.9.1980 tarihli ve 2302 sayılı 

Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanma
sı ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında 
Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra
ları yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 2302 sayılı Kanun duruyor mu şim
di? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Kanun duruyor Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Kanunun yalnız 4 üncü maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkralarını mı değiştirmiş olduk? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 
Çünkü bu fıkralar, Millî Komitenin yeniden oluşma
sıyla ilgili. 
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BAŞKAN — 108 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici madde 1 'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı ta

rihinden itibaren 10 gün içinde Yüksek Kurul, Baş
bakanın başkanlığında ilk toplantısını yapar. 

Yüksek Kurum Başkanı ile bağlı kuruluşların 
başkanları, Yüksek Kurula ve Yönetim Kuruluna 
Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler ile müşterek ka
rarla atanacak üyeler bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren 45 gün içinde usulüne göre seçilir ve atanır. 

Bu Kanuna uygun olarak Yüksek Kurulun ve 
Yükseköğretim Kurulunun seçeceği aslî üyeler bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün 
içinde seçilir ve bağlı kuruluşların organları oluştu
rulur. 

Yüksek Kurum Başkanının atanması ile birlikte 
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Yüksek 
Kurum Başkanlığına bağlanır. 

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunun 
planlanan faaliyetleri 1983 yılı sonuna kadar eski 
mevzuatlarına göre yürütülür. Bu Kurumların 1984 
yılı faaliyetleri bu Kanunda öngörülen esaslara göre 
planlanır. Bağlı kuruluşların teşkilatlanmaları Mart 
1984 sonuna kadar tamamlanır. 

'BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun. 
ORGENERAL NECİP TORUM TAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhur
başkanım, maddenin ilk fıkrasında, «Bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde Yüksek Ku
rul, Başbakanın başkanlığında ilk toplantısını yapar» 
denilmektedir. Bu 10 gün bana çok kısa geldi. Çünkü, 
yoğun faaliyetler içerisinde hazırlanması, 10 gün son
ra da toplanması pek mümkün değil. Bunun bir ay 
olmasını tensiplerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Doğru, 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANİ İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, izin verir
seniz arz edeyim. Yüksek Kurul, kurul şeklinde top
lanırsa natamam toplanacaktır; «Seçildikten sonra 
10 gün içinde toplanır demekte belki yarar var. Çün
kü zatı âliniz tarafından seçilecek üyeler var, diğer
leri var. 

BAŞKAN — Daha seçmeden nasıl 'toplanacak?. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Kurul, 

yeni seçilecek üyeler olmadan salt çoğunlukla topla
nabiliyor. 

BAŞKAN — Ne acelemiz var, neyi halledecek?. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Bir an evvel bunu hallederiz 
düşüncesiyle, daha evvel arz edilmişti. 

BAŞKAN — 10 günde olmaz. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Danışma Meclisi 20 gün süre 
koymuştu. 

'BAŞKAN — Cumhurbaşkanının seçtiği 45 gün 
içerisinde olacaksa, 30 günde nasıl toplanır?. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — O da 45 gün olmalı Sayın Cumhurbaş
kanım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Onlarsız toplanacak anlamına 
gelir Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Onlarsız olur mu hepsi tamam ol
sun ondan sonra toplansın. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Eğer bel
li üyeler varsa, onlar kendi aralarında toplanır, ha
zırlık yaparlar. 

BAŞKAN — Yukarıdaki fıkrada geçen süre «60 
gün içinde» olursa, ikinci fıkrada geçen süre de «45 
gün içinde» olabilir veya aşağıdaki 30, yukarıdaki 45 
gün olabilir. Yani üye seçimi tamamlandıktan 15 gün 
sonra toplanır. ' 

«Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 60 gün 
içinde Yüksek Kurul, Başbakanın başkanlığında ilk 
toplantısını yapar.» 

Üçüncü fıkrada, «Bu kanuna uygun olarak Yük
sek Kurulun ve Yükseköğretim Kurulunun seçeceği 
aslî üyeler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 60 gün içinde seçilir.» deniyor. Buna göre Yük
sek Kurulun seçilme süresi olarak «60 gün» olacak. 
Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 60 gün için
de Yüksek Kurul toplanacak. Yüksek Kurul toplan
dıktan sonra bunları seçecek. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin 
verirseniz, aşağıdaki 60 günü biraz daha artıracağız, 4 
ay yapacağız. 

BAŞKAN — Artırmamız lazım ama 4 ay da çok, 
3 ay olsun. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 90 gün yapa
lım. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, aslî üyelerin sa
yıları çok ve bunların güvenlik soruşturmaları bazan 
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1-2 ay alıyor, bizim tecrübemiz var ve böyle kuruluş
lara gireceklerin - bilhassa Yükseköğretim Kurulun
ca seçilecekleri arz ediyorum - sayısının 2-3 mislini 
güvenlik soruşturması için tespit edeceğiz, yalnız bilim 
yetmiyor; çok: nazik ve çok hassas bir konu. Onun 
için bunu da dikkate alarak müddetin uzatılmasında 
yarar var. 

BAŞKAN — «4 ay» mı diyelim?. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Evet efendim. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — «4 ay içinde» zaten Sayın Cum
hurbaşkanım, daha önce seçilirse, seçilebilir. 

BAŞKAN — «... tarihten itibaren 4 ay içinde»; 
«60 gün» değil de, «4 ay içinde seçilir.» 

Şimdi geçici madde l'i değişik şekliyle tekrar 
okutuyorum : 

«Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yayımı tarihin
den itibaren 60 gün içinde Yüksek Kurul, Başbakanın 
başkanlığında ilk toplantısını yapar. 

Yüksek Kurul Başkanı ile bağlı kuruluşların baş
kanları, Yüksek Kurula ve Yönetim Kuruluna Cum
hurbaşkanınca seçilecek üyeler ile müşterek kararla 
atanacak üyeler bu kanunun yayımı tarihinden itiba
ren 45 gün içinde usulüne göre seçilir ve atanır. 

Bu Kanuna uygun olarak Yüksek Kurulun ve 
Yükseköğretim Kurulunun seçeceği aslî üyeler bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay 
içinde seçilir ve bağlı kuruluşların organları oluştu
rulur. 

Yükse'k Kurul Başkanının atanması ile birlikte 
Türk Dil Kurumu ve Türk Tari'h Kurumu Yükse'k 
Kurul Başkanlığına bağlanır. 

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunun 
planlanan faaliyetleri 1983 yılı sonuna kadar eski 
mevzuatlarına göre yürütülür. Bu kurumların 1984 
yılı faaliyetleri bu kanunda öngörülen esaslara göre 
planlanır. Bağlı kuruluşların teşkilatlanmaları Mart 
1984 sonuna kadar tamamlanır.» 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir 
hususu yeniden arz edeceğim, müsaade buyurulursa, 
Yüksek Kurul Başkanının atanmasını arz edeyim. 

Yüksek Kurul Başkanı; Başbakan tarafından Yük
sek Kurulun görüşü alınarak gösterilecek üç aday 
arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Şimdi burada 
eğer «45 gün» dersek Yüksek Kurul toplanmadan 
Yüksek Kurul Başkanının atanması mümkün olama
yacak. Çünkü, Yüksek Kurulun görüşü alınacak, «ka
nundaki usule göre». Eğer müsaade buyurulursa 

«45»i «90» yapalım, kendi içinde Yüksek Kurul top
landıktan sonra görüşü alınıp atanacak bu. Biraz da
ha sonraya almakta fayda var. 

BAŞKAN — Öyle ya, 60'tan fazla olması lazım. 
Çünkü o 10 idi, bu 45'ti. Biz onu 60 yaptık, bunu 
45 bıraktık; olmaz. Bunu 90 yapmak lazım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet. 

Açıklık getirilmek arzu buyuruluyorsa, «ilk top
lantısını 60 gün içinde yapar» «bugünkü mevcut belli 
üyeleriyle, ilk toplantısını yapar» deyip, seçilecek 
üyeler olmadan toplantının yapılmasını mümkün kıl
mayı düşünmüştük zaten. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kuru

lu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu üyeler 
seçilecekler. İlk etapta birbirlerini belki de az tanı
yan kişiler olacaktır. Belki geçici bir maddeyle ilk 
başkanın seçimini Başbakanın önerisi ve Cumhur
başkanının atamasıyla yapmak mümkün olur. On
dan sonra oluşacaktır ve adaylar ortaya çıkacaktır 
ve böylece zaman meselesi de halledilebilir. 

BAŞKAN — Hayır, zaman meselesinde bir şey 
yok. 60 gün oldu mu, 60 gün içinde kurum başka
nını seçebilirler, değil mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Eve't efendim. 

BAŞKAN — İlk toplantıyı 60 gün içinde yapa
cak. Bu «60 gün içinde» dediğimiz 45 günde de olur, 
yahut 50 günde de olabilir. Ondan sonra kurum baş
kanını seçecekler. Yükse'k Kurum Başkanıyla bağlı 
kuruluşların başkanlarını seçecekler. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) —v Evet efendim. 

Onun için onu 90 güne çıkarmakta yarar var. 
BAŞKAN — 90 yaparsak olur. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Şunu da arz etmek istiyorum: 
Yüksek Kurul ilk toplantısını diğer seçilecek üyeler 
olmadan bakanlarla, Başbakanın başkanlığında veya 
Sayın Cumhurbaşkanımın başkanlığında da yapabi
lecek, öyle düzenlenmişti, bu konu zabıtlara girdi 
ilaveye ihtiyaç yok. 

BAŞKAN — Lüzum yok. Böyle yapınca, eski
lerle toplanmasına gerek yok. Yani hepsi belirlenir, 
ondan sonra toplanır. Acele bir şey yok ki. Eskilerle 
toplanırsa, yeniler gelmeden Ötekileri seçerler sonra. 

O halde yukarıdaki «60» oldu; «bu, kanunun ya
yımı tarihinden itibaren 60 gün içinde», ikinci fıkra
daki «45» «90» oldu, öteki «4 ay» oldu. 
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TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — 2 ay, 3 ay, 4 ay oldu. 

MALİYE ALBAY HAŞMET YURTAL (Bütçe 
- Plan Komisyonu Üyesi) — 1984 yılı bütçesini 
nım, müsaade eder misiniz? 

Şimdi süreleri uzatınca 1984 yılı Bütçesi progra
mı tehlikeye girmiş olacak. Çünkü «120 gün» der
sek, şimdi ağustos ayındayız, (eylül, ekim, kasım), 
geriye bir aralık ayı kalıyor. Kurulların, 1984 yılı 
hizmet programlarını yapmaları için bir aylık bir 
süre kalıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Birer ay 
indirelim. 

'MALİYE ALBAY HAŞMET YURTAL (Bütçe 
- Plan Komisyonu Üyesi) — 1984 yılı bütçesini hazır
layacaklar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir ay, 
i'ki ay, üç ay olmalı. 

BAŞKAN — Yani yukarıya bir ay diyorsunuz, 
«90 günü» iki ay, ötekini üç ay. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bana 
yetişmez gibi geliyor. 

'BAŞKAN — Yetişmezse biraz uzar, ne yapalım? 
biraz sıkıştırırız. Bunu yapanlar zaten 3-5 kişi, öyle 
yüzlerce kişi değil ki. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Efendim, bizim Yükseköğretim Kurulu
nun seçeceği 80 veyahut 60 kişi. Bazı dekanlarla il
gili güvenlik soruşturması bazan 2-3 ay zaman alı
yor. 

BAŞKAN — Ama şimdiden başlayabilirsiniz, ka
nun çıkar çıkmaz başlayabilirsiniz. Nasıl olsa seçe
ceksiniz. Yani bu bir ay içinde, iki ay içinde toplan
masını beklemeden başlayabilirsiniz. Nasıl olsa bun
ları sizden isteyeceklerdir, Dil Kurumuna ve diğer 
kurumlara üye verileceği 'belli. Şimdiden başlana
bilir, 80 kişi şimdiden tespit edilebilir. Binaenaleyh, 
üç ay vakit var demektir. 

Geçici 1 inci maddeyi tekrar okutuyorum : 
«Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yayımı ta

rihinden itibaren bir ay içinde Yüksek Kurul, Başba
kanın 'başkanlığında ilk toplantısını yapar. 

Yüksek Kurum Başkanı ile bağlı kuruluşların 
başkanları, Yüksele Kurula ve Yönetim Kuruluna 
Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler ile müşterek ka
rarla atanacak üyeler bu Kanunun yayımı tarihin
den itibaren iki ay içinde usulüne göre seçilir ve ata
nır. 

Bu kanuna uygun olarak Yüksek Kurulun ve 
Yükseköğretim Kurulunun seçeceği aslî üyeler 'bu 
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Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde seçilir ve bağlı kuruluşların organları oluştu
rulur. 

Yüksek Kurum Başkanının atanmasıyla birlikte 
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Yüksek 
Kurum Başkanlığına bağlanır. 

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunun 
planlanan faaliyetleri 1983 yılı sonuna kadar eski 
mevzuatlarına göre yürütülür. Bu kurumların 1984 
yılı faaliyetleri bu kanunla öngörülen esaslara göre 
planlanır. Bağlı kuruluşların teşkilatlanmaları Mart 
1984 sonuna kadar tamamlanır.» 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı? Yoktur. 

Geçici 1 inci maddeyi bu son şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici 2 ne i maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Atatürk Kültür, Dil ve 

Tafi'h Yüksek Kurumu Başkanlığında ve Bağlı Ku
ruluşlarında aslî ve sürekli görevlerde istihdam edi
lecek personel kadrolarının ilk tespi'ti Bakanlar Ku
rulu kararı ile yapılır. 

BAŞKAN — Niye öyle/ yaptınız onu? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVÖİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
kadroların tespitinin yapılması büyük zaman ala
cak. Bakanlar Kurulu ilk tespiti yapsın. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu; ama, kim, hangi 
bakanlık? Bakanlar Kurulu toplanıp, bir araya gelip 
yapmaz ki. Birisi bir şey gönderecek ki, Bakanlar 
Kurulundan geçsin. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Tabiî bu Başbakana bağlı ol
duğu için muhtemelen... 

'BAŞKAN — Personel Dairesi filan mı yapacak? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Kurum başkanı tespit edecek 
ve Bakanlar Kurulu toplantısında kararlaştırılacak. 

BAŞKAN — Eskiden hep «ikili karar ile, üçlü 
karar ile» denmişken, şimdi Bakanlar Kuruluna niye 
verdik? Ötekiler hep ikili kararla. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu ilk 
kadro tespiti, teşkilatlanabilmesi için. 

BAŞKAN — Anladım, yetişmezse diye bu geçici 
maddeyi koydunuz. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Arkaya fazla bir kadro ilave 
edemedik; Kurumun ihtiyacı belli değil. Kuruluş 
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başkanları belli olduktan sonra ona göre kadro ih
das edilir. 

BAŞKAN — Evet, ben atamalarla karıştırdım 
onu. 

Bu geçici 2 nci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı? 

Buyurun. 
MALİYE ALBAY HAŞMET YURTAL (Bütçe -

Plan Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
yalnız buraya; «Maliye Bakanının önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir» demekte yarar var. 

'BAŞKAN — Değil mi, birisinin yapması lazım. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Mali
ye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi bunu hiç 
yapmaz diye düşünüyoruz. Kurum bunu kendisi ya
pacak, o bakımdan böyle 'bıraktık. Yoksa, «'Maliye 
Bakanlığı» dersek hiç yapılmaz, bu ortada kalır. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı da yapamaz; Ma
liye Bakanlığı bunun kadrosunu nereden bilsin. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Kurum kendisi yapacak; öyle 
düşündük. 

BAŞKAN — Kurum, başkanını atar atamaz Dil 
Kurumundan, Tarih Kurumundan istifade ederek 
hemen çalışmaya başlayacak. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu , 
Başkanı) — Efendim, öyle desek bile, Bakanlar Ku
ruluna gelince, Maliyenin ve Devlet Personel Daire- ' 
sinin görüşü mutlaka alınacak ve bu görüş alma altı 
ay sürebilir. 

'BAŞKAN — Hayır, burada bir kasıt yok zaten, 
ilk şart olarak «Bakanlar Kurulu kararıyla» yapılır» 
demiş. 

'İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Efendim, acaba, «Başbakanın görevlen
direceği bir Devlet Bakanının önerisi ve Bakanlar 
Kurulu kararıyla» denilemez mi? 

'BAŞKAN — Ne yapsın o devlet bakanı, kime 
yaptırsın? Yine ona yaptıracak. Mesela, «Şunu ya
pın da bana getirin» diyecek. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Zaten Başba
kanın görevini burada kanunla tespit etmek olmaz. 

BAŞKAN — Evet, böyle kalsın. 
Geçici Madde 2 üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
'Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Yüksek Kurum Başkan

lığı ile Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kül^ 
tür Merkezinin bütçe ihtiyaçları, 31 Aralık 1983 ta
rihine kadar, Başbakanlık Bütçesinden karşılanır. Bu 
maksatla her türlü işlemi yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

'BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz al-
ma'k isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Türk Dil Kurumu ve 

Türk Tarih Kurumunda çalışanlar, 31 Aralık 1983 
tarihi itibariyle memur statüsüne geçirilerek bu ta
rih esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümlerine göre ve yazılı müracaat 
şartı aranmaksızın intibakları yapılır. Ancak, bu 
personelden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre emeklilik hakkını kazanmış olanlardan emekli 
olmak isteyenlerle, memur statüsüne geçmek isteme
yenlerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, kı
dem tazminatları ödenerek Kurumları ile ilişikleri 
kesilir. 

Yapılan intibak neticesinde ilgililerin alacağı ay
lık, ek gösterge, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük 
zamları ile malî sorumluluk tazminatı ve diğer malî 
ve sosyal hakların net tutarları toplamı, 31 Aralık 
1983 tarihindeki hizmet akdi veya toplu sözleşmeler- • 
le almakta oldukları ücretlerin net tutarlarından az 
olması halinde, aradaki fark kademe ilerlemesi, de- . 
rece yükselmesi, katsayı artışı vesair ödemelerdeki 
artış ve ilavelerle giderilinceye kadar, hiç bir vergi • 
ve kesintiye tabi olmaksızın, tazminat olarak ödenir. 

Tür*k Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun 
1983 yılı Bütçeleri, 31 Aralık 1983 tarihine kadar 
mevcut mevzuata göre yürütülür. 1984 yılı Bütçesi r 
Yönetim Kurulu ve bağlı kuruluşların yürütme ku
rullarınca usulüne uygun olarak hazırlanır. 

BAŞKAN — Buna neden gerek oldu? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko- -
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu
rada iki bölüm var; malumunuz işçilerin bu Türk 
Dil ve Tarih Kurumunda... 

BAŞKAN — Şimdi, bir dakika, Devlet bunda 
zararlı çıktı. 

— 687 — 



M. G. Konseyi B : 158 11 s 8 . 1983 O : 2 

Devlet bugün Türk Dil ve Tarih Kurumuna maaş 
veriyor muydu? Dernek oldukları için kendi bütçe
lerinden karşılıyorlardı maaşlarını. 

Şimdi, Atatürk'ün vasiyetiyle bir kere maaşlarını 
veriyoruz, yetmezse bütçeden de para veriyoruz. Bir 
de tüm personelinin maaşlarını şimdi Devlet veriyor; 
ne anladım ben bü işten? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, tabiî o 
vasiyet gelirleri yine kalacak bu kurumda. 

BAŞKAN — Ama, maaşlarını da oradan alıyor
lardı bunlar, değil mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Yine oradan alacaklar Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Hayır alamazlar; devlet memuru 
statüsüne geçiyorlar, alamazlar artık oradan. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Devlet memuru statüsüne geçi
yorlar; ama geçtiğimiz bütçe bölümü böyle düzenlendi 
Sayın Cumhurbaşkanım. Onlar maaşlarını oradan ala
caklar. Hem Atatürk Gelirlerinden hem de ayrıca 
devlet bütçesinden maaş alacak değiller. 

BAŞKAN — Öyle şey olur mu, bakın: «Türk Dil 
Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda çalışanlar, 31 
Aralık 1983 tarihi itibariyle memur statüsüne geçiri
lerek, bu tarih esas alınmak suretiyle 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu hükümlerine göre ve yazılı 
müracaat şartı aranmaksızın intibakları yapılır. An
cak, bu personelden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa göre emeklilik hakkını kazanmış olanlardan 
emekli olmak isteyenlerle, memur statüsüne geçmek 
istemeyenlerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 30 gün içlinde müracaat etmeleri halinde, 
Kıdem tazminatları ödenerek Kurumları ile ilişkileri 
kesilir.» denmiş. 

İkinci fıkrada da, «Yapılan intibak neticesinde 
ilgililerin alacağı aylık» deniyor. Aylığı nereden ala
cak Devletten. Çünkü, memur statüsüne geçirildi. 

«Aylık ve sosyal hakların net tutarları toplamı, 
31 Aralık 1983 tarihindeki hizmet akdi veya toplu 
sözleşmelerle almakta oldukları ücretlerin net tutarla
rından az olması halinde, aradaki fark kademe iler
lemesi, derece yükselmesi, katsayı artışı vesair ödeme-
lerdeki artış ve i'lavelerle giderilinceye kadar, hiçbir 
vergi ve kesintiye tabi olmaksızın, tazminat olarak 
ödenir» deniyor. Döner sermayeden veremezsiniz, Dev
let verecek bunu. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL {İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin 

verirseniz bütçe esaslarını arz edeyim. Daha önce 
geçen 99 uncu maddeye göre Yüksek Kurum, ve bağlı 
kuruluşların bütçeleri onaylanıyor, takvim yılında 
başlıyor ve bunun gelirlerini tadat etmiştik 100 üncü 
maddede. Bu bütçe gelirleri, Atatürk vasiyeti gelinleri 
ve bütçeden verilecekler şeklindedir. Bu kurum, bugün 
bu paraları çalışanlarına zaten veriyordu. Ayrıca, 
şimdi halen Atatürk'ün vasiyetinden hem Dil Kuru
mu, hem Tarih Kurumu bu ücretleri veriyor çalışan
larına. 

BAŞKAN — Veriyor ama, şu maddeyle siz bunu 
kaldırıyorsunuz, 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Hayır, Sayın Cumhurbaşkanım, 
kaldırmıyoruz. Yanlış anlaşıldı galiba. 

BAŞKAN — O maddeyi bul beni ikna et. 
MALİYE ALBAY HAŞMET YURTAL (Bütçe -

Plan Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
şimdi bunların birçok gelirleri var; bu gelirlerin içeri
sindeki bütün gelirler de 'bütçe ile olan gelirlerdir; 
bütçeden gelen gelirleri ve kendi gelirleri de var. 
Hiç şüphesiz sizin buyurduğunuz gibi, kendi gelirleri 
yetmediği takdirde bunlar bütçeden para alacaklardır; 
başka ödeme tarzı yoktur. 

BAŞKAN — Tamam, ben de diyorum ki, maaş
larını da oradan alıyorlardı bunlar, Devlete bir yük 
olmuyorlardı. 

Şimdi, dört tane kurum var; ikisi mevcut, ikisini de 
yeni kuruyoruz. Burada çalışan bütün personeli memur 
statüsüne geçirdik, «sendikalara, derneklere üye ola
mazlar» dedik; memur olunca da Devletten alırlar 
maaşlarını. 

Bir maddeyle de «Atatürk'ün vasiyetiyle paralar 
buraya verilir» dedik. Dil Kurumu kitap basmada, 
veyahut tarihî şeylerini yazmada harcayacak bu para
ları. 

İHSAN DOĞRAMACİ (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Efendim, bütçe ya genel bütçe ya katma 
bütçe oluyor. Katma bütçe olduğu takdirde kendisine 
ait bütün bu gelirleri «B Cetveli» dediğimiz bölüme 
geçer ve ancak eksik kalan kısmını Devlet öder. O 
halde «katma bütçe» olduğu yazılı değil burada; bu 
incelenebilir. Katma bütçe olduğu takdirde bütün 
kendi gelirleri oraya girer, eksiği ödenir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko 
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
konu çok geniş olarak incelendi; katma bütçe değil, 
daha özel bir bütçe niteliği kondu buraya. Devletin bu
raya ihtiyaçtan katkısının olabilmesi veya bütçelerinden 
para artabilmesi düşüncesiyle nevi şahsına münhasır 
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olarak Maliye Bakanlığı ve Bütçe Plan Dairesiyle çok 
dikkatli olarak hazırlandı bu konu ve katma bütçeden 
daha iyi bir bütçe tekniği kondu. 

Sayın Cumhurbaşkanım, eğer bu maddeyi getir-
meseydik olmazdı. 

BAŞKAN — Hayır, olmaz tabiî. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Malumunuz bunlar çok fazla 
ücret alıyorlar ve toplusözleşmelerle de devamlı ar
tıyor. Bir devlet kuruluşu; Devletin, bu konudaki ih
tiyaçlarını karşılayacağı bir kuruluş. Sonunda grevler 
vesaire var yüksek malumları. 

BAŞKAN — Peki. 
Bunu Maliye Bakanlığı ile koordine ettiniz mi? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım. 
MALİYE ALBAY HAŞMET YURTAL (Bütçe-

Plan Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
müsaade ederseniz kısa bir maruzatta bulunacağım. 

Bunların katma bütçeli bir kuruluş olarak düzen
lenmesi görüşüldü. Ancak, o zaman birçok kayıtlar 
altına giriliyor ve bugüne kadar ki devam ettiği süre
de tamamen aykırı bir kuruluş haline geliyor. Bun
lara mahsus olmak üzere ayrı bir özel şekil düşü
nüldü. Yalnız bütçeden birtakım gelirler vermek ye
rine, diğer birtakım gelirleri de var. Bunların hepsi 
ile beraber bir bütün olarak bütçesi ortaya çıkacak
tır. Bu gelirlerinden masraflarını karşılayacak. Hiç 
şüphesiz ki Devletin de katkıları olacak buna ge
rektiği zaman. Ancak artan ödeneklerin hepsi, varsa 
bir artan, Hazineye zaten bunlar irat kaydolunacak; 
artmıyorsa Devletin yine bütçe yardımları buna ve
rilecektir. 

Hiç şüphesiz ki, buyurduğunuz gibi, bunların per
soneli 657 sayılı Kanuna tabi olunca yeterli olmayan 
ödenekleri de Devlet tarafından karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Peki, mesela bir intibak yaptırırken, 
bu tazminat olarak verilir dediniz; farz edelim ki ay
da 150 bin lira alıyordu, veyahut da 200 bin lira alı
yordu. Şimdi intibak yaptırıldı 80 bin lira dendi, ara
daki 120 bin lirayı tazminat olarak vereceğiz; ama bir 
daha da artık artırılmayacak. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

MALİYE ALBAY HAŞMET YURTAL (Bütçe-
Plan Komisyonu Üyesi) — Evet Sayın Cumhurbaş
kanım, isteyene de ayrılmak imkânı tanınıyor. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
Lİ YAOĞLU — O seviyeye gelinceye kadar devam 
edecek efendim. 

BAŞKAN — Peki, kıdem tazminatını kim vere
cek? 

MALİYE ALBAY HAŞMET YURTAL (Bütçe-
Plan Komisyonu Üyesi) — Kıdem tazminatını ku
rum kendi fonlarından verecek, yetmezse yine Hazi
neden karşılanacak Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Kendi fonları var mı acaba? 
MALİYE ALBAY HAŞMET YURTAL (Bütçe-

Plan Komisyonu Üyesi) — Gelirlerinden karşılama
ya çalışacak. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Bunu kurumlara sorduğumuz
da, öyle büyük ölçüde ayrılma olmayacağını söyle
diler. 

BAŞKAN — Peki. 
Geçici 4 üncü madde üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun uygulan

ması ile ilgili tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girin
ceye kadar, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kuru
munun tüzük ve yönetmelikleri ile diğer mevzuatın 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanma
sına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — 23.9.1980 tarihli ve 2302 

sayılı Kanunla, Kutlama Koordinasyon Kurulu em
rinde oluşturulan Fon, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç bir ay içinde tasfiye olunur. 
Fon bakiyesi, Bayındırlık Bakanlığı denetiminde mün
hasıran Atatürk Kültür Merkezi inşaatında kullanıl
mak üzere Maliye Bakanlığına devredilir. 

'BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde söz al^ 
mak isteyen var mı? Yok.: 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 7. — Atatürk Uluslararası Ba

rış Ödülünün verilmesine ilişkin çalışmalara 1984 yı
lında başlanır ve birinci Atatürk Uluslararası Barış; 
ödülü 1986 yılında verilir. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde söz ak 
mak isteyen Var mı? Ydk. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

109 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 109. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 109 uncu madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı? Yok. I 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 

Etmeyenler..^ Kabul edilmiştir. 
110 uncu maddeyi okutuyorum: I 
Yürütme 
MADDE 110. — Bu Kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 110 uncu madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tümünü oylamadan söz almak isteyen var mı efen- I 

dim? I 
Buyurun Sayın Ersin. I 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, şu listede sayılan isimler arasında sizin de ha
tırlayacağınız gibi, «Albay Ali» var, bunun Demir 
olması çok muhtemel. Zaten oturduğu yerde de De-
mirtepe denmiştir. Atatürk'ün çok sevdiği bir kim
se idi. Merkez Komutanlığı da yaptı Ankara'da, bu 
ö galiba. Bunu araştırsınlar diye arz ediyorum. | 

BAŞKAN — Acaba o mu? Bilmiyoruz. Tespit 
ettiler ama, hangi Ali? " I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu De
mir Ali olacak, meşhur. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCÎL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Önümüzdeki listeye göre tü
men komutanlığı yapmış^ 

BAŞKAN — Bunu Harp Tarihi Dairesi ile bir 
konuşun,., 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunu 
tekrar bir kontrol etsinler efendim. 

BAŞKAN — Bu Kanunda öne yazılmış, arkaya I 
yazılmış mühim değil de, rütbeler mühim. Bizim 
Harp Tarihinin hatası bu rütbelerde, kimisinin son 
rütbesini yazmış, kimisinin o zamanki rütbesini yaz
mış, doğru yapmamış. | 

Başka var mı efendim? 
Buyurun. I 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY {Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, 91 inci I 
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maddeye bir kelime eklemek için tekriri müzakere
sini istiyorum. 

91 inci maddenin, (c) fıkrasında, «Adayların de
ğerlendirilmesi sonucunda ödüle layık olduğu Ata
türk Uluslararası Barış ödülü Kurulu tarafından tes
pit edilen aday, Cumhurbaşkanının onayından son
ra 23 Nisan günü» deniyor ve devam ediyor. Bunun 
«en geç 23 Nisan günü» olarak belirtilmesini arz edi
yorum. Uzakta olanlara zaman bırakmak bakımın
dan. 

Şimdi efendim, 19 Mayısta ödül verilecek... 
BAŞKAN — Bir sene sonra olmayacak mıydı o? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCÎL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — İlan edilecek efendim. 

BAŞKAN — İlan ettik, 23 Nisandan 19 Mayı
sa kadar bir ay var. Bir ay içerisinde başka bir ül
keden olursa çağrılabilir mi? 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, zaman 
kazanmak için, «en geç 23 Nisan» dersek, uzak 
mesafedekilere zaman kazandırmak için... 

BAŞKAN — O zaman daha öne alınabilir di
yorsunuz. 23 Nisan diye fiks yaparsak çok az zaman 
kalır. 

91 inci maddenin tekriri müzakeresi için Genel 
Sekreterimizin bir önerisi var, onu oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.,.:. Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi bu 91 inci maddenin (c) fıkrasındaki, «Cum
hurbaşkanının onayından sonra' 23 Nisan günü ilan 
edilerek kesinleşir» ifadesinin «en geç 23 Nisan gü-> 
nü» şeklinde olmasını teklif ediyorlar. 

Bu konuda söz almak isteyen var mı? Yok. 
Bu teklifi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
91 inci maddenin (c) fıkrasının, ikinci satırındaki, 

«23 Nisan günü»nü «en geç 23 Nisan günü» olarak 
düzeltiniz. 

Başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
Bu teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun3 

Gündemimizde görüşecek başka konu bulunma^ 
dığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte top-< 
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum., 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 19.40 
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11 Ağustos 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 
I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerini >ı 

Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/679; M. G. Konseyi : 1/542) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 462; M. G. Konseyi S. Sayısı : 623) 

2. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komis
yonu Raporu. (D. Meclisi : 1/542; M. G. Konseyi : 
1/528) (D. Meclisi S. Sayısı : 289; M. G. Konseyi S. 
Sayısı: 634) 

3. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanunu Teklifi ile Atatürk Kültür Merkezi Ala
nı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların 
Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/115, 
IV642; M. G. Konseyi : 2/131) (D. Meclisi S. Sayı
sı : 479; M. G. Konseyi S. Sayısı : 631) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 623 

Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi: 1/679; M. Ğ. Konseyi: 1/542) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 462) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Kanunlar Müdürlüğü 28 Haziran 1983 
Sayı : 06-3723(11679)14379 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 27 Haziran 1983 tarihli 125 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasansı ek
te sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

NOT : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun &2, 23, 27 Haziran 1983 tarihli 123, 124 ve 125 inci Birleşim
lerinde görüşülmüştür. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 27 Nisan 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1510/04355 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.4.1983 tarihinde kararlaş
tırılan «Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

BUgüeıtini, tasarının komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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TASFİYE HALİNDEKİ BANKERLERİN TASFİYELERİNİN HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 
TASARISININ GEREKÇESİ 

I. - Genel Gerekçe : 

1. 1981 sonlarında banker kuruluşların ödeme güçlüğü içine düşmeye başlaması karşısında, tasarruflarını 
bunlara yatırmış olan tasarruf sahiplerinin haklarını korumak amacıyla 13.1.1982 tarih ve 2578 sayılı «Öde
me Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin işlemleri Hakkında Yetki Kanunu»nun çıkarıldığı ve bu Kanuna da
yanılarak çıkarılan 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnameye ek ve değişiklikler getiren bir 
seri Kanun Hükmünde Kararname ile kendine has bir toplu takip sistemi teşkil olunduğu malumdur. 

2. 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre kurulmuş olan ve halen An
kara, istanbul, izmir, Antalya, Adana, içel ve Kocaeli'de görevlendirilen birer mahkeme ve bu mahkemeler 
nezdinde teşkil olunan 34 tasfiye kurulundan meydana gelen toplu takip ve tasfiye teşkilatı geçen yaklaşık 
bir yıllık süre içinde alacaklıların alacaklarının tespiti ve sıra cetvellerinin ilanı ile alacak ve mevcutların 
tespit ve değerlendirme işlemlerini hemen hemen tamamlamış olmakla beraber tasfiye masalarının aktiflerinin 
paraya çevrilmesinde önemli bir gelişme kaydedilememiştir. Bugüne kadar ancak 7 bankerin borçları tama
men ödenerek tasfiyeleri kapatılmış 10 kadar banker için ise alacaklılara % 10 ila• % 50 oranında kısmî 
ödeme yapılabilmiştir. 

3. Bu durum ve müşahadeler, tasfiye sonucunda alacakların tamamen karşılanabilecek de olsa banker 
tasfiyelerinin oldukça uzun bir süre alabileceğini ve alacaklıların haklarının ödenmesinin gecikebileceği so
nucunu vermektedir. 

Bu takip sisteminin başarısı sadece takip edilen alacakların eksiksiz ve tam olarak tahsili ile değil fakat 
mümkün mertebe kısa bir süre içinde tahsili ile ölçülür. Bu bakımdan 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile ek ve değişiklikleri ile kurulan toplu takip sisteminin alacaklıların haklarının bir an önce ödenmesini 
sağlayacak şekilde teçhiz ve takviye edilmesine ihtiyaç vardır. 

4. Tasarı bu ihtiyacı gidermek üzere bir «Tasarrufları Koruma Fonu» teşkili ve Fondan tasfiye sonucu 
beklenmeksizin alacaklılara erken ödeme yapılmasını öngörmektedir. Fon yaptığı ödemeler karşılığında ala
caklılar yerine masaya iştirak edecektir. 

5. Fonun teşkili ile mevcut banker tasfiyeleri bir merkezden ve sıkı bir koordinasyon içinde daha etkin 
bir yönetime kavuşacaktır. 

6. «Tasarrufları Koruma Fonu» münhasıran 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişiklik
lerine göre tasfiye edilmekte olan bankerler için teşkil olunan geçici bir kurum olmayacaktır. Tasarı ile Fo
nun sürekli ve kalıcı bir kurum olarak teşkili öngörülmektedir. Fon, malî piyasalarda tasarruf sahiplerinin 
haklarını takip bakımından gerektiğinde derhal müdahale edebilen bir kurum olarak teşkil edilmektedir. 

II. - Madde Gerekçeleri : 
Madde 1. — Bu madde Tasarının amaç ve konusunu düzenlemektedir. Amaç yukarıda belirtildiği üzere ta

sarruf sahiplerinin haklarını korumak ve takip etmek üzere hazır bekleyen bir kurum oluşturmak ve bu ku
rum vasıtasıyla ilk aşamada günün sorunu olan banker tasfiyelerini hızlandırmak, bu bankerlerden alacaklı 
olanların alacaklarının tahsilini çabuklaştırmaktır. 

Madde 2. — Tasarının kapsamını düzenleyen bu madde ile tasfiyeleri bu Tasarıya göre yürütülecek 
kuruluşlar, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre tasfiyelerine karar verilmiş 
olan bankerlerdir. Tasarının 8 inci maddesinde belirtildiği üzere Bakanlar Kurulu Tasarrufları Koruma Fo
nuna tasarruflarla ilgili olmak kaydıyla tasfiyeyi gerektiren hallerde esas ve şartlarını tespit ederek görev ve
rebileceğinden, bu hallerde bu tasfiyeler de kapsama dahil olacaktır. 

Tasarı 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre tasfiyelerine karar verilmiş olan 
bankerlerin tasfiyelerini kapsamına almakla beraber, bu bankerlere mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait 
faiz kuponları karşılığında yapılan yatırımları kapsamamaktadır. Zira bunlar karşılığında yapılan yatırım-
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ların tasfiyeleri 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 40 ve 42 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler 
ile ayrıca düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu Taşarı ile tasfiye halindeki bankerlere karşılığında bir menkul kıy
met alınmaksızın yatırılmış olan paraların himayesi hedef alınmaktadır. 

Diğer taraftan tasfiye edilmekte olan bankerlerden, tasfiye tarihlerine kadar olan faiz alacakları da Ta
sarının kapsamı dışındadır. Bu bakımdan bankerlerin tasfiye tarihlerine kadar birikmiş olan faiz alacakları 
da Tasarımn sağlayacağı imkânlardan yararlanamayacak, bunların durumu tasfiye sonucuna göre tayin olu
nacaktır. 

Maddenin 3 üncü fıkrası, Tasanda hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak hükümleri düzenlemektedir. 
Buna göre, tasfiyelerde Tasarıda hüküm bulunmayan hallerde 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
ek ve değişiklikleri uygulanacak, burada hüküm bulunmadığı takdirde genel hükümler tatbik olunacaktır. 

Madde 3. — Bu madde, Tasarı ile kurulması öngörülen takip ve tasfiye sisteminin temelini oluşturan 
«Tasarrufları Koruma Fonu»nun statüsünü düzenlemektedir. 

Fonun amacı, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve takip etmektir. Bu amaçla kurulacak olan Fon 
tüzelkişiliği haiz bir kamu kurumu olacaktır. Fonun yönetim ve denetim organları ile yönetim ve denetim 
esasları; görev ve yetkileri; personelinin statüsü ve ücret rejimi; tabi olacağı diğer esaslar Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konacak olan bir yönetmelikle düzenlenecektir. 

Fon, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun kapsamı dışındadır. Ayrıca 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve ihale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi olmayacak, işlemleri her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaf olacaktır. 

Bir kamu kurumu olması itibariyle kamu hizmetlerinin tatbikatından mütevellit olan alacakları 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi olacaktır. Ancak fon tarafından yü
rütülecek olan tasfiye işlemlerinde 5 inci maddede belirtildiği üzere 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile ek ve değişikliklerinin uygulanacağı açıktır. 

Fona gerekli hallerde T.C. Merkez Bankası ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından geçici olarak perso
nel çalıştırma imkânı tanınmaktadır. Bu, fon personelinin geçici olarak takviyesini amaçlamaktadır. 

Madde 4. — Bu maddede Fonun kaynakları düzenlenmektedir. Madde hükümlerine göre Fonun kaynak
ları şunlardır : 

a) Tasfiye edilen kuruluşların aktiflerinin paraya çevrilmesi suretiyle sağlanan kaynaklar fonun temel 
kaynağını oluşturacaktır. Her tasfiye işinin hesabı ayrı tutulmakla beraber, mevcutların likididasyonu sure
tiyle elde edilecek paralar Fon emrinde bir nakit havuzunda toplanacaktır. 

b) Fon tarafından tasfiye edilen kuruluşlardan alacaklı olan tasarruf sahiplerinin alacaklarının tasfiye so
nucu beklenmeksizin ödenip alacaklıların tasfiye sistemi dışına çıkarılması bakımından gerektiğinde özel tertip 
tahvil çıkarılarak bunların hâsılatı Fona verilebilecektir. 

c) Tasarruf sahiplerinin alacaklarının tasfiye sonucu beklenmeden ödenebilmesi bakımından, tasfiye ma
salarının alacakları ile menkul ve gayrimenkullerinin temlik veya rehnedilmek suretiyle likide edilmesi husu
sunda Fona imkân tanınmaktadır. Bakanlar Kurulu bu mevcutlar karşılığında Fona ikrazda bulunacak ban
kalara bu maksatla reeskont imkânı sağlayabilecektir. 

d) Fonun diğer bir kaynağını T.C. Merkez Bankasınca verilecek avans teşkil etmektedir. Verilecek avansla 
tasarruf sahiplerinin alacakları tasfiye' sonucu beklenmeden ödenebilecek ve avans tasfiye mevcutlarının liki-
didasyonundan sonra kapatılacaktır. 

Madde 5. — Bu madde, mevcut tasfiye teşkilatının Fonun kuruluşundan sonraki durumunu düzenlemekte
dir. Buna göre 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre teşkil olunan Tasfiye Kurullarının görev ve 
yetkileri Fona intikal etmekte, mevcut Tasfiye Kurulları Fonun uzuvları haline gelmektedir. Fon mevcut 
tasfiye kurullarını gerektiğinde kaldırabilecek veya birleştirebilecektir. 

Görevli mahkemeler itiraz ve tetkik mercii olarak görevlerine devam edeceklerdir. Fakat tasfiye kurul
ları ve dolayısıyla Fon üzerinde bir nezaret yetkisine sahip olmayacaklardır. 

Madde 6. — Bu madde, yürüttüğü tasfiyeleri hızlandırmak ve tasarruf sahiplerinin haklarının tasfiye 
sonucu beklenmeksizin ödenebilmesini sağlamak üzere Fona tanınan yetkileri düzenlemektedir. Bu yetkiler 
şu iki noktada toplanmaktadır. 
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a) Fon, Bakanlar Kurulunca 'belirlenecek esas ve şartlar dahilinde ana para alacaklarının tutarını ve 
her hal ve kârda 200 bin lirayı aşmamak üzere tasarruf sahipleri adına alacaklarına karşılık Bakanlar Ku
rulunca 'belirlenecek bankalarda vadeli mevduat hesapları açtırabilecektir. Açılacak mevduat hesabının tuta
rının hesabında bir kişinin aynı bankerden olan müteaddit alacakları (bir tek alacak sayılacaktır. 

Fon, tasarruf sahipleri adına açtırdığı mevduat hesaplarına karşılık onlar yerine tasfiye masalarına işti
rak edecek ve alacağını masaların tasfiyesi ile tahsil edecektir. Fonun tasfiye masasına iştirakinde imtiyaz 
sözkonusu değildir. Tasfiye sonucu, "bütün alacaklıları alacakları nispetinde tevzi olunacaktır. Bu suretle 200 
bin liraya kadar alacaklı olan küçük tasarruf sahipleri tasfiye sonucu alacaklarının tam olarak karşılan
masına yetmese bile alacaklarını tam olarak alabilecek, bu haddin üstündeki alacak sahipleri Fondan 200 bin 
lira almakla birlikte, alacaklarını tasfiye sonucundan hisselerine düşen nispette 'karşılayabileceklerdir. Ör
neğin 'bir bankerin toplanı borcu 1 000 000,— TL. tasfiye sonucu elde edilen hâsılat 500 000,— TL. ise 
bankerin tasfiyesi borçlarının % 50 sini karşılıyor demektir. Bankerin 3 alacaklısının bulunduğu ve bunlar
dan (A) nın 100 000,— TL, (B) nin 300 000,— TL ve (C) nin 600 000,— TL, alacağı olduğu varsayılırsa 
tasfiye sonucu alabilecekleri para (A) nın 50 000,— TL, (B) nin 150 000,— TL ve <C) nin de 300 000,— TL. 
dır. Bu durumda, alacaklılar adına Fon tarafından 200 bin lirayı aşmamak kaydıyla mevduat hesa'bı açıldığı 
takdirde (A) ve (B) alacaklarını tam olarak alacaklar, fakat masaya bunlar yerine iştirak eden Fon, bunla
rın masadan karşılanmayan alacak kısımlarını, yani (A) için 100 000,— 50 000,— = 50 000,— TL., (B) 
için, 200 000,— 150 000,— = 50 000,— TL.'nı deruhte edecek, bu miktarlar 7 nci maddeye göre Devlet 
Bütçesinden karşılanacaktır. Alacaklı (C) ise tasfiye payı 300 000,— TL. olduğundan ve Fon tarafından adı
na mevduat hesabı açılmış olduğundan 300 000,— 200 000,— = 100 000,— TL. lık kısmı tasfiye masa
sından tahsil edecektir. Sonuç olarak (A) için 100 000, (B) için 200 000, (C) için 200 000 TL. mevduat he
sabı açtırmış olan Fon, tasfiye sonucunda masadan (A) nın yerine 50 000, (B) nin yerine 50 000 ve (C) 
nin yerine 200 000,— TL. olmak üzere toplam 400 000,— TL. tahsil edecek, bakiye 100 000,— TL. ise 
bütçeleştirilecektir. 

b) Fon'a tanınan ikinci yetki tasfiyelerini yürüttüğü masalara ait alacakları temlik ve menkul ve gayri-
menkulleri rehnetmek suretiyle alacaklıların haklarının ödenmesini çalbuklaştırıcı işlemlerde bulunmaktadır. 
Bakanlar Kurulu bu suretle Fona yapılacak ikrazların T.C. Merkez Bankası tarafından reeskonta tabi tu
tulmasına karar verebilecektir. 

Madde 7. — Bu madde tasarıya göre yapılacak işlemlerin bütçeleştirilmesi hususunda Maliye Bakanına 
verilen yetkiyi düzenlemektedir. 

Madde 8. — Bu madde daha önce de açıklandığı üzere Tasarrufları Koruma Fonuna tasarrufların korun
ması ile ilgili olarak 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre tasfiyesine karar verilmiş olan bankerler 
dışında tasfiye görevi verilmesi ile ilgilidir. Bu görev esas ve şartları da tespit edilmek suretiyle Bakanlar 
Kurulu tarafından verilecektir. 

Madde 9. — Bu madde ile, ödeme Güçlüğü tçinde Bulunan Bankerlerin işlemleri Hakkında 35 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi uyarınca, Bankerler ve diğer ilgililerle yaptıkları tasarruf
ları geçersiz sayılan kişilerin, bu tasarruflardan sağladıkları hak ve menfaatleri daha önce 'beyan etmemiş 
veya yanlış ya da eksik beyan etmiş olmaları halinde haklarında uygulanacak cezai sorumluluktan kurta
rılmaları suretiyle bunlara bir imkân daha verilmesinin, tasfiye masasının da yararına olacağı düşünüldüğün
den, geçersiz tasarruflara konu olan mal ve haklarını yeniden veya düzelterek tekrar beyan etmeleri için ken
dilerine 15 günlük ek 'bir süre tanınmıştır. Keza, geçersiz tasarrufa konu olan alacaklarını geçerli bir alacak
mış gibi ilgili bankerin tasfiye masasına yazdıranların veya 'bu alacakları kısmen yahut tamamen tasfiye 
masasından tahsil edenlerin tasfiye kurullarınca tespiti çok güç ve uzun zamanı gerektirdiğinden, bu durum
da olanlara, cezaî sorumluluktan kurtulmalarını sağlayacak şekilde, kanunsuz yazılan alacakları sildirmeleri 
veya tahsil ettiklerini masaya geri ödemeleri için hir aylık süre verilmesi uygun görülmüşitür. 
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Maddede ayrıca, tanınan bu imkânlara rağmen belirtilen süreler içinde; 'beyan, alacak sildirtme ve geri 

ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında cezai müeyyideler getirilmiştir. Geçersiz tasarrufa 
konu olan alacakların 'bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da tasfiye masasına yazdırılmasım veya 
önceden yazdırılmış olanların tasfiye kurulunun kontrolünden kaçırtılarak masadan ödenmesini önlemek ama
cı ile de, bu tür davranışta bulunanlar için daha ağır cezalar maddede derpiş olunmuştur. 

Geçici Madde 1. — 
Bu madde, Tasarrufları Koruma Fonu'nun teşkilatlanmasını tamamlayıncaya kadar idare ve temsilini dü

zenlemektedir. Geçici dönemde Fonu temsil ve idare etmek üzere Bakanlar Kurulu bir bankayı görevlendi
rebilecektir. 

Madde 10 ve 11. — 
Yürürlük ve yürütmeye ilişkin hükümleri düzenlemektedir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 7 Temmuz 1983 

Esas No. : 1/542 
Karar No. : 242 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 27 Haziran 1983 tarihli 125 inci Birleşiminde görüşülerek işaret 
oyu ile kabul edilen ve 28 Haziran 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan 
«Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuz
ca incelenmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesinin (d) bendinin ifadesi; amaca daha uygun olarak, yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarının 6 ncı maddesinde; alacaklıların sayısı, alacakların durumu ve kurulacak fonun kaynakları 

dikkate alınarak Hükümet tarafından tespit edilmiş dlan iki'yüzbin liralık miktar daha uygun bulunduğun
dan, üçyüzbin liralık miktar değiştirilmiş ve bu ödemenin ana para alacakları karşılığında yapılacağını 
daha açık ifade etmek üzere ifade düzeltmesi yapılmıştır. 

Tasarının diğer maddeleri; Danışma Meclisinde kabul edilen şekliyle aynen benimsenmiştir. 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT Ah Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

Konu ve amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun konusu, tasfiye halindeki bankerlere, her ne ad altında olursa olsun bir ge
lir elde etmek üzere yatırım yapmış olan tasarruf sahiplerinin, bu yatırımlarından doğan alacaklarımn geri 
ödenmesinin çabuklaştırılması amacıyla tasfiye işlemlerinin hızlandırılmasını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. —' 
1. 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre tasfiyelerine karar verilmiş olan 

bankerlerin tasfiyeleri bu Kanun hükümlerine tabidir. 
2. Tasfiyelerine karar verilmiş olan bankerlere mevduat sertifikası, tahvil, bunlara ait faiz kuponları ve 

benzeri menkul kıymetler karşılığında yapılan yatırımlar ile bankerlerin tasfiye tarihlerine kadar olan faiz 
alacakları hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

3. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişik
likleri ve genel hükümler uygulanır. 

Tasarrufları koruma fonu 

MADDE 3. — 
1. Tasarruf sahiplerinin haklarım korumak ve takip etmek üzere tüzelkişiliği haiz bir «Tasarrufları Koru

ma Fonu» teşkil olunmuştur. 
2. Fon'un yönetim ve denetim esasları, görev ve yetkileri, personelinin statüsü ve ücret rejimi ile tabi 

olacağı diğer esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak olan yönetmelikte gösterilir. 
3. Fon, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale ile 832 sayıh Sayıştay 

Kanunlarına tabi değildir. 
4. 5 inci madde hükümleri saklı olmak üzere, Fon'un alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur. 
5. Fon'un işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
6. Fon gerekli hallerde T.Q Merkez Bankası ve diğer kamu ve kurum kuruluşlarına ait personeli geçici 

olarak istihdam edebilir. 

Fon'un kaynakları 

MADDE 4. — 
Fon'un Kaynakları, 
a) Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tasfiye illerinin yönetiminden elde edilecek - hâsılattan, 
b) Bütçe kanunlarındaki yetkiye dayanılarak özel tertip ihraç edilecek Devlet Tahvillerinin hâsılatından, 
c) Fon'un tasfiyelerini yönettiği masalara ait alacakların temliki ve menkul ve gayrimenkullerin rehne-

dilmesi suretiyle sağlanacak istikrazdan, 
d) Maliye Bakanlığının talebi üzerine miktarı, vadesi, faizi ile itfasına ilişkin esas ve şartları Maliye Ba

kanlığınca tespit olunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Fon'a avansından, 
oluşur. 

Tasfiye işlerinin yönetimi 

MADDE 5. — 
1. Bu Kanun kapsamına giren bankerlerin tasfiyeleri 35 sayıh Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve 

değişiklikleri hükümlerine göre «Tasarrufları Koruma Fonu» tarafından yönetilir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut tasfiye kurulları Fon'a bağlı olarak görevlerine devam 
eder. Fon gerekli gördüğü tasfiye kurullarını kaldırabilir, birleştirebilir. 

3. 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre görevli olan mahkemelerin gö
revleri devam eder. 

Fon'un yetkileri ı 

MADDE 6. — 
1. Tasarrufları Koruma Fonu, 27.4.1983 tarihinden itibaren kaydedilen alacaklar hariç olmak kaydıyla 

bankerlerden alacaklı olanların, sıra cetvelinde yer alan ve bu Kanunun kapsamına giren kesinleşmiş alacak
larına karşılık olmak üzere tasfiye sonucu 'beklemeksizin alacaklı başına alacaklarını ve her halükârda 
200 000 lirayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca tespit olunacak esas ve şartlar dahilinde bankalar nezdinde 
mevduat hesapları açtırabilir. 

2. Bakanlar Kurulu, 1 inci fıkrada belirtilen tarihten sonra kaydedilen alacakları da kayıt sonuçlarına 
göre 1 inci fıkra kapsamına alabilir. 

3. Fon 1 inci fıkraya göre açtırılan hesaplar karşılığında alacaklılar yerine alacaklı sıfatıyla tasfiye ma
sasına iştirak eder. 

4. 1 inci fıkraya göre mevduat hesabı açtırılmasında aynı kişinin bir bankerden olan müteaddit ala
cakları tek bir alacak olarak nazara alınır. 

5. Fon, tasfiye işlerini yürütürken alacaklıların haklarının ödenmesini hızlandırmak amacı ile gerektiğinde 
bankerin tasfiye masasına dahil alacaklarını temlik, menkul veya gayrimenkullerini rehnedebilir. Bakanlar Ku
rulu bu suretle sağlanacak kredilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından reeskonta tabi tutulma
sına karar verebilir. 

Bütçeleştirme 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre yapılacak işlemlerin ve tasfiye sonunda bankerin mal varlığının borçla
rını karşılama oranına göre her alacaklının bulunan alacağı ile bu Kanun uyarınca açılan hesap arasında or
taya çıkan farkların gerektirdiği meblağları gereğine göre Bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Bakanlar Kurulunun yetkisi 

MADDE 8. — Bu Kanunla kurulan Tasarrufları Koruma Fonuna tasarruflarla ilgili olmak kaydıyla 
tasfiyeyi gerektiren hallerde, esas ve şartları Bakanlar Kurulunca tespit edilerek görevler verilebilir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 9. — 1. ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 14 üncü maddesi uyarınca geçersiz sayılan tasarruflardan yararlananlar, geçersiz tasar
rufa konu olan mal ve hakları, daha önce beyanda bulunmuş olup olmadıklarına bakılmaksızın bu Kanunun 
yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili tasfiye kuruluna beyan etmekle yükümlüdürler. 

2. Kararnamenin anılan maddesine göre geçersiz sayılan tasarruflardan yararlananlardan, geçersiz ta
sarrufa konu olan alacaklarını ilgili bankerin tasfiye masasına yazdırmış olanların, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir ay içinde söz konusu alacaklarım tasfiye kuruluna başvurup sildirmeleri, daha 
önce bu nitelikteki alacaklarını kısmen veya tamamen tasfiye kurulundan alanların da aynı süre içinde tahsil 
ettikleri miktarın tamamını geri vermeleri zorunludur. 

3. Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yükümlülük ve zorunlukları yerine getirmeyenler hakkında, üç yıldan 
on yıla kadar hapis ve geçersiz tasarrufa konu olan alacak miktarının 5 katı ağır para cezası hükmolunur. 
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(Hükümetin Tekifi) 

4. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra geçersiz tasarrufa konu olan alacağını ilgili bankere ait tas
fiye masasına yazdıranlar ile silinmeye tabi alacağını tahsil edenlere hükmolunacak hapis cezası 6 yıldan, 
para cezası da geçersiz tasarrufa konu olan miktarın on katından az olamaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunla kurulan Tasarrufları Koruma Fonunun teşkilatlanması tamamlanın
caya kadar Fonun idare ve temsili hususunda bir bankayı görevlendirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

11.4.1983 

B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasin 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakam 
R. Bayazıt 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H, Bayülken 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. özdaş 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Mili! Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
t* Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M. Turgut F. İlkel 

imar ve iskân Bakam Köy iş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tasfiye Halindekıi fianfcerleıüln Tasffiyeleriinıiın Hızîandmlması Hakkımda Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kamunun almacı, ödeme ©üçlüğü 'içinde bulunan bankedönin işlemleri 'hakkında 35 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararmam© iıle elk ve değişikliklerine göre tasfiyelerine karar verilmiş 'bantkerlere, her 
ne ad altımda olursa olsun bir gelir elde etımek üzere patra yatırmıış olam tasarruf sahıip'lieırtinlin, bu yatıranla
rından doğan alacaklarının ödenmesinin çabuklaştırılmasını ve tasfiye işlemlerimin tozlandırılmasın* düzen
lemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — 35 sayılı Kanun Hükmümde Karar name ite ek ve değişilclikleııiıne göre tasfiyelerine ka
rar verilmiş olan bankerlerin tasfiyeleri bu Kanun hükümlerime talhiıdiir. Ancak, tasfiyelerine karar verilmiş 
olan bankerlere mevduat sertifikasın, hisse senedi, tahvil, bunlara aut faiz ikupomlaırı ve 'benzerli menkul kıy
metler karşılığımda yatırılan pahalar ile tarfkerlerim tasfiye tarihine kadar olan faiz 'borçlan hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Tasarrufları koruma fonu 

MADDE 3. — Tasfiye halindeki bankerlere para yatırmış olan tasarruf sahüplenindn haklarını korumak 
ve takip etmek üzere tüzelkişiliği biatiz toiır «Tasarrufları Korutma Fonu» teşkil olunmuştur. 

Fonun ilgili olduğu baikanlılk Maliye Bakanlığıdır. Maliye Bakanlığı' Fonun yıliılk hesapları ile her türlü 
işlemlerini denetlemeye ve gerekli gördüğü tedbirleri almıaya yeCküIdtir. 

Fonun yönetim ve denetim esasları, görev ve yetkileri, personelinim statüsü ve ücretleri ile tabii olacağı 
diğer esaslar Balkanlar Kurulunca yıürürlüğe Ikomulacalk olan yönetmelikte gösterilir. 

Fon, 1050 sayılı ıMühasebei Umıumii'ye, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale kanunlarına ve 832 sa
yılı Sayıştay Kanununa tabi değildir. 

5 'inci madde hükümleri! saklı olmaik üzere, Fonun 'alacakları 6183 ısayiıı Amme Alacaklarınım Tahsil 
Usulü Haklkımda Kamun hükümJeuüme göre t'alklip ve tahsil olunur. 

Fonum işlemleri her türlü vergi, reslim ve harçtan muaftır. 
Fon gerekli hallerde T.C. Merkez Bankası ve diğer kamıu kürüm ve kuruluşlarıma ait personelli geçidi 

olarak istihdam edebilir. 

Fonun kaynakları 

MADDE 4. — Fonun kaynakları, 
a) Bu Kamıunun 5 ineli maddesine göre yönetilen tasfiye işlerimden elde edilecek hâsılattan, 
b) Bütçe ıkanunlariindaki yetkiye dayanılarak liıhraç edilecek özel tertip Devlet tahvillerimin hâsılatımdan 

fona verilecek avanstan, 
c) Fonum tasfiyelerini yönettiği masalara ait alacakların temiilki ve menkul ve gayrimenkullerlin rehne-

dlmösi suretiyle sağlanacak 'istikrazdan, 
d) Tüırikiye Cumhuriyet Menkez Bankasınca, Fona verilmek üzere miktarı, vadesi, faizi ile itfasına (iliş

kin esas ve şartları Maliye Bakanlığımca tespilt ve ödenmesi tlalep edilecek avanstan, 
Oluşur. 
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IÇM. G. K.) 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarrufları Koruma Fonu 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Fonun kaynakları 

MADDE 4. — Fonun kaynakları, 
a) Bu Kanunun 5 inci maddesine göre yönetilen tasfiye işlerinden elde edilecek hâsılattan, 
b) Bütçe kanunlarındaki yetkiye dayanılarak ihraç edilecek özel tertip Devlet tahvillerinin hâsılatından 

fona verilecek avanstan, , 
c) Fonun tasfiyelerini yönettiği masalara ait alacakların temliki ve menkul ve gayrimenkullerin rehne-

dilmesi suretiyle sağlanacak istikrazdan, 
d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Maliye Bakanlığının talebi üzerine ve bu Bakanlıkça tespit 

olunacak miktar vade, faiz ve itfa esas ve şartları dahilinde fona verilecek avanstan, 
Oluşur^ 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Tasfiye işlerinin yönetimi 

MADDE 5. — Bu Kamın kapsamına giren bankerlenin tasfiyeleri! 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile âk ve değiştilkli'kl'eni hükümlerime göre «Tasarrufları Koruma Fonu» tarafından yönetilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut tasfiye kuruları Fona bağlı olarak görevlerine devam 
eder. Fon gereklli gördüğü tasfiye 'kurullarını kaldırabilir, birieştiirebilıir. 

35 sayıfla Kanun Hükmümde Kararname lille ek ve değişikliklerime göre görevli olan mahkemelerin gö
revleri devam eder. 

Fonun yetkileri 

MADDE 6. — Talsaırrufları Koruma Fonu, 27.4.1983 tarihinden (itibaren kaydedilen alacaklar hariç ol
mak kaydıyla baır^erîerden aıllacakh olanların, sıra cetvelinde yer allan ve bu Kanunun 'kapsamıma giren ke-
stoieşımıiş alacaklarıma karşıiılk olmak üzere tasfiye sonucu beklenmeklsiai'n her ibamlker itibariyle alacaklı ba
şına alacaklarımı ve her halükârda 300 000 Kirayı aşmamak üzere Balkanlar Kurulunca tespilt olunacak 
esas ve şartlar dahilinde bankalar nezdin!de mevduat hesapları açtırabi'Iir. 

Balkanlar Kurulu, 1 inci fıkrada belirtlilen tarihten sonra kaydedilen alac'aıklarıı da kayıt sonuçlarıma göre 
1 inci fıkra kapsamına alabilir,, 

Fon 1 inci fıkraya göre açtırılan hesaplar karşılığımda alacaklılar yerine alacaklı sıfatıyla taisf/iye ma
salsıma iştirak eder. 

1 inci fıkraya göre mevduat hesabı açtırılmasıında aynı kişinin bir bankerden olan müıteaddıiıt alacalkları 
tek bir alacak olarak nazara alımır. 

Şu kadar iki; alacaklıllıaraın eş, usul, füru ve kardeşlerin'den ciro veya temlik süratliyle edindikleri her ala
cak, (ciro veya temlik edeaiiın aym bankerdeki müteaddit alacakları tek alacak olmak kaydıyla) ayrı alacalk 
sayılır. 

Fon, tasfiye işlerini yürütürken alacaklıların haklaramın ö'denmesiinıi hızlandırmak amacı sile gerek'tûğimde 
bankerim tasfiye masasına dahil alacaklarımı tomllik, menkul1 veya gayrimeniculUerimi rehnedebıilir. Bakanlar 
Kurulu bu suretle sağlanacak kredilerle ilgili senetlerin ve vesikalarım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafımdan reeskonta tabii tutulmasına karar verebilir. 

Bütçeleştirme 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre yapılacak işlemlerim ve tasfiye sonumda bankerin mal varlığımın borç
larımı karşılama oranıma göre her alacaklıınım bulumam alacağı 'ile bu Kanun uyarınca açılan hesap arasında 
ortaya çı/kan farkların gerektirdiği meblağlara gereğime göre Bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 8. — Ödeme Güçlüğü İçimde Bulunan Bankerlerim İşlemleri Hakkımda 35 Sayılı Kanun Hük
mümde Karamamenim değişik 14 üncü maddes/i uyarında geçersiz sayılan tasarruflardan yararlananlar, ge
çersiz tasarrufa konu olan mal ve halkları, daha önce beyanda bulunmuş olup olmadiklarıma 'bakılmaksızın 
bu Kanunun yayımılanduğı tarihten itibaren onbeş gün içinde ilgili tasfiye kuruluna beyan etmekle yüküm
lüdürler, 

Kararnamenin anılan maddesine göre geçersiz sayılan tasarruf laldan yaradamamlardam, geçersiz tasarrufa 
konu olan alacaklarımı ilgili bankerim tasfiye masalsıma yazdırmış olanların, bu Kamumun yürürlüğe girdiği 
ttarihten itibaren bir ay içimde ısöz konıusu alacaklarımı tasfiye kuruluna başvurup ısildirrneleri, daha önce bu 
nitelikteki alacaklarını kısmen veya tamamen tasfiye kurulumdan alanlarım da aynı süre içimde talhslil eMlkle-
ri miktarım tamamımı gemi vermeleri zoruınluıdür. 
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{M. G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

Tasfiye işlerinin yönetimi 

MADDE 5. — Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Fonun yetkileri 
MADDE 6. — Tasarrufları Koruma Fonu, 27.4.1983 tarihinden itibaren kaydedilen alacaklar hariç olmak 

kaydıyla bankerlerden alacaklı olanların, sıra cetvelinde yer alan ve bu Kanunun kapsamına giren kesinleşmiş 
alacaklarına karşılık olmak üzere, tasfiye sonucu beklenmeksizin her banker itibariyle alacaklı başına ana
para alacaklarını ve her halükârda 200 000 lirayı aşmamak kaydıyla, Bakanlar Kurulunca tespit olunacak esas 
ve şartlar dahilinde bankalar nezdinde mevduat hesapları açtırabilir. 

Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen tarihten sonra kaydedilen alacakları da kayıt sonuçlarına göre 
fıkra kapsamına alabilir. '-ii^v-

Fon, birinci fıkraya göre açtırılan hesaplar karşılığında alacaklılar yerine alacaklı sıfatıyla tasfiye masa
sına iştirak «der. 

Birinci fıkraya göre mevduat hesabı açtırılmasında aynı İkisinin bir bankerden olan müteaddit alacakları 
tek bir alacak olarak nazara alınır. 

Şu 'kadar kli; alacaklıların eş, usul, füru ve kardeşlerinden ciro veya temlik suretiyle edindikleri her ala
cak, (ciro veya temlik edenin aynı bankerdeki müteaddit alacakları tek alacak olmak kaydıyla) ayrı alacalk 
sayılır. 

Fon, tasfiye işlerini yürütürken alacaklıların haklarının ödenmesini hızlandırmak amacı ile gerektiğinde 
bankerin tasfiye masasına dahil alacaklarını temlik, menkul veya gayrimerikulterini rehnedebilir. Bakanlar 
Kurulu bu suretle sağlanacak krediler ile ilgili senetlerin ve vesikaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası tarafından reeskonta tabi tutulmasına karar verebilir. 

Bütçeleştirme 
MADDE 7. — Danışma Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Ceza hükümleri 
MADDE 8. — Danışma Meclisi metninin 8 inci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yükümlülük; ve zorunlu'klariı yerine getirmeyenler hakikında, üç yıldan 
on yıla kadar hapis ve geçersiz ıtasarrufa konu olan alacaık ımıüktarıınıın beş katı ağır para cezası hülkmolu-
nur. ' ' < 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra geçersiz tasarrufa konu olan alacağını dlgtMli bankere alt tasfi
ye masasına yazdıranlar üle sillinmeye tabi alacağını tahsil edenlere hükmolunaca'k hapis cezası altı yıldan, 
para cezası da geçersiz tasarrufa (konu olan «Miktarın on katından 'az olamaz. 

Uygulanacak diğer hükümler 

MADDE 9. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamıe (ile 
ek ve değişiklikleri ve genel bükümler uygulanılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunla kurulan Tasarrufları Korama Fonunun teşjkilatlanması tamamla-
nııncaıya 'kadar Fonun yöneıtiim ve temsili hususunda bir bankayı görevlendirmeye Bakanlar Kurulu yeükilii-
dk\ 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE M. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

MİM Güvenlik Koniseyi (S. Sayısı: 623) 
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(M. G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

Uygulanacak diğer hükümler 

MADDE 9. — Danışma Meclisi metninin 9 uncu maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 11. — Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

....>... 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı ; 634 

25 . 10 . 1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu 
ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Mec

lisi : 1/542; M. G. Konseyi: 1/528) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 289) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 31 Mayıs 1983 

Sayı : 06-2742(1/542) 2833 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 30 Mayıs 1983 tarihli ve 109 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret 
oyu ile kabul edilen, 25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

5 Kasım 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.10.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» 
ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.KT.D. 181101-1357106650 
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GENEL GEREKÇE 

353 sayılı Askerî Ma'hkemeler Kuruluşu ve Yargı1 ama Usulü Kanununda 2376 Sayılı Kanunla değişik
lik yapılarak bazı davalarda tek hâkime yargılama yapma olanağı tanınmıştır. Ayrıca Sıkıyönetim Mah
kemelerinde açılan çok sanıklı davaların görülmesi sırasında davayı uzatıcı sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Gerek 2376 sayılı Kanunla getirilen bazı yenilikleri tamamlamak, gerekse askerî mahkemelerin ve 
özellikle sıkıyönetim mahkemelerinin daha hızlı ye etkin çalışabilmesi ile uygulamada görülen diğer sakın
caların giderilmesi amacıyla Tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesi uyarın
ca, sıkıyönetim komutanlıkları nezdindeki askerî man kemeler 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Kanununun savaş hali hükümlerini uygulayabilmektedirler. 

Bu nedenle, sıkıyönetim askerî mahkemeleri anılan Kanunun 52 nci maddesinin son fıkrasının verdiği 
yetkiye dayanarak, tesis ettikleri kararların ve bazı duyuruların televizyon aracılığı ile yayınlanmasını ta
lep etmektedirler. Bu uygulama televizyon haberlerinin haber niteliğini kaybetmesine ve daha önemlisi 
kamuoyunda olumsuz düşüncelerin oluşmasına neden olabilmektedir. Bu tür uygulamaların önlenmesi ve
ya hiç olmazsa azaltılması amacıyla mahkemelere bir genelge gönderilmesine de olanak bulunamamaktadır. 
Zira böyle bir genelge Anayasamıza ve mahkemele in bağımsızlığı ilkesine aykırı olacaktır. Bu nedenle 
askerî adlî mercilerce verilecek kararların komutanlığa gönderilmesi ve komutanlıkça infaz edilmesini sağ
layacak şekilde Kanunun anılan maddesinin son fıkrasında değişiklik yapılması düşünülmüştür. Bu suretle 
askerî mahkemelerin kararları ile yayın organlarının kapasiteleri komutanlıkça incelenecek ve kararların 
en uygun yayın araçları ile infaz edilmesi yoluna gi 1 ilebilecek ve yukarıda zikri geçen sakıncalar önlen
miş olacaktır. 

Madde 2. — 353 sayılı Kanunun 75 inci maddesi gereğince sanık da tutukluluk halinin incelenmesini 
isteyebilmektedir. Bu takdirde askerî savcının mutlaka olumsuz görüş ile istemi askerî mahkemeye gönder
mesi gerekmektedir. Askeri Mahkeme sanığın istemini reddederse sanık buna itiraz edebildiği halde, le
hinde karar verilirse askerî savcı ve nezdinde mahkeme kurulan kita komutanı veya askerî kurum amiri 
itiraz edememektedir. Yeni düzenleme ile askerî sav siya sanığın lehinde de görüş verme olanağı verildiği 
gibi, soruşturmanın selâmeti bakımından tutuklu kalması gereken bir sanığın mahkemece salıverilmesi ha
linde askerî savcıya ve nezdinde mahkeme kurulan kıta komutanı veya kurum amirine itiraz hakkı ta
nınmak suretiyle salıverilme kararı yargı denetimine tabi kılınmış olmaktadır. 

Madde 3. — Hazırlık soruşturması aşamasında müdafiin soruşturmaya ait evrak ve belgeleri incelemesi, 
sıkıyönetim askerî savcılıklarının çalışmalarını engellemekte, soruşturmaların gizliliğini ihlal etmekte ve so
ruşturmaların uzamasına neden olmaktadır. Savaş halinde davaların süratle neticelendirilmesi kamu düze
ninin biran önce teessüsü bakımından önem arz ettiğinden sadece bu hale münhasır olarak bir kısıtlama
ya gidilmiştir. 

Madde 4. — 2376 sayılı Kanunla 353 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sonucu bazı davalarda tek hâ
kim yargılama yapmaya yetkili kılınmıştır. İstinabe yoluyla tanık ve bilirkişi dinlenilmesinde ise mutlaka 
mahkeme kurulunca ifade alınması gerekmektedir. Hüküm vermeye yetkili olan tek hâkimin istinabe yo
luyla tanık ve bilirkişi dinlemesinde hukukî bir sakınca bulunmamaktadır. Bu değişiklik sonucu mahkeme 
heyetini toplamak gerekmeyeceğinden üyelerden birisi istinabe talimatlarının gereğini yaparken diğer hâkim 
üye başka bir yargı görevini ifa edebilecek, subay üye de aslî görevine devam edecek bu suretle işlemlerde 
sürat sağlanacaktır. Esasen genel adlî yargı organlarına yazılan talimatlarda asliye ceza hâkimi (Tek hâ
kim) ifade almaktadır. 

Madde 5. — 2376 sayılı Kanunla 353 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sonucu bazı davalarda tek hâkim 
yargılama yapmaya yetkili kılınmıştır, İstinabe yoluyla sanık dinlenmesinde de tek hâkime talimat gereğini 
yapabilme olanağı sağlanmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 634) 
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Madde 6. — 353 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince, birden fazla askerî mahkemenin yetkisine 
tabi sanıklar hakkında yapılan soruşturmalar askerî savcıların anlaşmaları üzerine bir savcılık tarafından 
yürütülebilmekte ve sanıkların hepsi hakkında dava, soruşturmayı yapan askerî savcının nezdinde bulunduğu 
askerî mahkemede açılmaktadır. Şayet sanıklardan biri hakkında dava açılmış ise davaya bakacak askerî 
mahkeme Askerî Yargıtay tarafından tayin olunmaktadır* 

Sanıklardan biri hakkında dava açılması halinde, Askerî Yargıtay'ın yetkili mahkemeyi tayin etmesi 
zorunluluğu, davaların sürüncemede kalmasına neden olmaktadır. Halbuki askerî savcılar arasında olduğu 
gibi askerî mahkemeler arasında da anlaşma olması halinde davaların daha çabuk birleştirilerek görülmesi 
mümkündür. Bu nedenle 137 nci maddeye üçüncü fıkra eklenmekte ancak anlaşma olmadığı taktirde ihtilaf 
yine de Askerî Yargıtay'ca çözümlenmektedir. 

Madde 7. — Son zamanlarda özellikle sıkıyönetim askerî mahkemelerinde bazı sanıkların hüviyetlerini 
söylememek yoluna gittikleri, bu taktirde bazı proplemlerin doğduğu görülmektedir. Sanığın, hüviyetin' 

söylememesi halinde iddianamedeki hüviyetinin zapta geçirilmesinde hukukî bir sakınca yoktur. Bu nedenle 
maddeye bir açıklık getirilmekle uygulamada duraksamaların giderilmesi öngörülmüştür. Ayrıca çok sanıklı 
davalarda iddianamelerin okunması uzun zaman aldığından askerî savcıya iddiasını özet olarak bildirmek 
imkânı getirilerek davaların süratle sonuçlandırılmasına olanak sağlanmıştır. Bu düzenlemenin normal askerî 
mahkemeler için de yarar sağlayacağı düşünülerek değişiklik 353 sayılı Kanunda yapılmaktadır. 

Madde 8. — 353 sayılı Kanuna göre sorgusu yapılmayan sanık hakkındaki delillerin toplanması mümkün 
değildir. Zira 146 nci madde yargılama sırasını göstermiştir. Halbuki sanığın uzun zaman bulunamaması 
halinde delillerin yok olması tanıkların olayı unutması olasıdır. Bunun önlenmesi için sanığın sorgusu yapıl
mamış olsa dahi delillerin toplanmasına olanak sağlanmıştır. Ayrıca sonradan gelen sanığa veya sanıklara 
delillerin içeriğinden haberdar edilmesi zorunluluğu da hüküm altına alınmıştır. 

Madde 9. — Sanığın disiplin amirliğinde ya da emniyette verdiği ifadelerin doğru olması, buna mukabil 
askerî savcılıkta ve mahkemede doğruyu söylememesi mümkündür. Bu bakımdan hâkimin sanığın tüm ifa
delerini okuması, olayın aydınlanması bakımından yararlı olacağı açıktır. Bunu temin için maddeye açıklık 
getirilmiştir. 

Madde 10. — Tasarının 8 inci maddesi ile 353 sayılı Kanunun 147 nci maddesinde değişiklik yapılmış ve 
sanığın sorgusu yapılmadan delillerin toplanabileceği kuralı getirilmiştir. Deliller toplandıktan sonra sanı
ğın mahkûmiyeti dışında bir karar verilmesi gerekirse sorgusuna artık lüzum bulunmamaktadır. Sırf sorgu 
için davanın sürüncemede kalmaması bakımından bu değişikliğin yapılması uygun görülmüştür. 

Madde 11. — Son yıllarda hızlı fiyat artışları üzerine para değerindeki düşüşler nedeniyle 2248 sayılı 
Kânunla, Ceza Kanunlarında yazılı para cezalan arttırılmış ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tem
yiz ile ilgili 305 inci maddesinde tasarıdaki hükme benzer bir değişiklik yapılmıştır. Tasarı ile 353 sayılı Ka
nunun 205 inci maddesine işlerlik kazandırılmakta ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile paralellik sağ
lanmaktadır. 

Madde 12. — Askerî Yargıtay'da üye olmayan Tetkik Hâkimlerinin de görev almış bulunmaları karşısın
da, duruşmalı işlerde bu hâkimlerin hazırladıkları raporların ya kendileri tarafından veya bir başkası tara
fından ökunabilmesine olanak sağlanması amacıyla maddenin 1 inci fıkrası değiştirilmektedir. 

Madde 13. — Askerî Yargıtay'ca bir karar bozulduğunda mahkemenin, bozma ilamına karşı sanığa ne 
diyeceğini sorması gerekmektedir. Bu soruya verilecek cevap ise mahkemenin vereceği uyma veya ısrar ka
rarına etkili değildir. Bu bakımdan mahkemeyi bozma ilamına karşı taraflara soru sormak külfetinden kur
tarmak ve böylece sürat kazanmak için bu değişikliğe gerek görülmüştür. Ayrıca bozma üzerine sanığın 
aleyhine de bir karar verilmeyecek ise savunma için dinlenmesine de gerek bulunmamaktadır. 

Madde 14. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. 
Madde 15. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmiştir. 

Millî Güvenlik Korseyi (S. Sayısı : 634) 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Millî Savunma Komisyonu 9 Ağustos 1983 
Esas No.: 1/528 
Karar No .: 64 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 30 Mayıs 1983 tarihli ve 109 uncu birleşiminde görüşülerek işaret 
oyu ile kabul edilen «25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı» ilgili Bakanlık Temsilcilerinin de iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının tümü Danışma Meclisinden geçen şekliyle benimsendikten sonra maddelerin görüşülmesine ge
çildi. 

1 inci madde, Kanun Tasarısında 6 ncı madde olarak ve anılan Kanunun 137 nci maddesine fıkra eklen
mesi şeklinde düzenlenmiştir. Maddenin gerekçesinde, birden fazla Askerî Mahkemede görülmekte olan dava
lar arasında bağlılık varsa Askerî Mahkemeler arasında anlaşma suretiyle bu davaların birleştirilerek bir 
Mahkemede görülmesi, uyuşamadıkları takdirde ihtilafın Askerî Yargıtay tarafından çözümlenmesinin amaç
landığı ifade edilmiştir. 

Komisyonca yapılan incelemede; 353 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde bu konuda kısmî bir hüküm olduğu 
görülmüştür. Bu maddeye göre bir kimse birden çok Askerî Mahkemenin yetkisine giren birden fazla suçtan 
sanık olursa davaları birleştirebilecektir. Bir suçta birden fazla sanık varsa davaların Askerî Mahkemede bir
leştirilmesi Kanunda yer almamaktadır. Bu bakımdan komisyonca 137 nci madde yerine ve çelişki olmaması 
için 27 nci maddenin değiştirilmesi uygun bulunarak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 12 nci maddesi 
hükümleri de göz önünde bulundurulup değiştirilen madde, numarası nedeniyle birinci madde halinde ye
niden düzenlenmiştir. 

Kanun tasarısının 1 inci maddesi 2 nci madde olarak düzenlenmiştir. Tasarının gerekçesinde Sıkıyönetim 
Mahkemelerinin de uyguladığı savaş halinde tebligata ilişkin «Basın veya her türlü yayın ve haberleşme ara
cıyla yapılabilir» hükmünün uygulamada televizyonla gereğinden fazla tebligat yapılmasına neden olduğu ve 
mahkemelere genelge gönderilemediği için bu konuda nezdinde mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya As
kerî kurum amirine yetki verildiği belirtilmiştir. Mahkemenin televizyonla tebligat yapılmasına ara kararıyla 
karar vermesi halinde, komutanlıkça bu karar dışında tebligat yapılması, mahkeme kararının yerine getiril
memesi gibi itirazlara neden olabilecek sorunlar yaratacaktır. Bu 'bakımdan 16.6.1983 tarihinde kaibul edilmiş 
bulunan 2485 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri hakkında kanunun 21 inci maddesi hükmüne uygun bir 
düzenleme yapılmıştır. 

Tasarının; 2 nci maddesi 3 üncü madde olarak aynen, 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak hükümetten 
geldiği şekilde, 4 üncü maddeside 5 inci madde olarak düzenlenmiştir. 

Kanun Tasarısının 8 inci maddesiyle değiştirilen 147 nci maddenin, Tasarıyla getirilen 2 nci fıkrasında 
«sanığın sorgusunun yapılmamış olması delillerin ikamesine mani değildir.» hükmünün işletilmesi için 353 
sayılı kanunun 133 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan «Askerî Mahkemeye gelmeyen sanık hakkında 
duruşma yapılamaz» hükmünün de değiştirilmesi gerekir. Aksi halde gelmeyen sanık hakkında duruşma ya
pılamayacağı kuralı öne sürülebilir ve 147 nci maddeye 2 nci fıkra olarak getirilen hüküm işlemeyebilir. Bu 
bakımdan Danışma Meclisi Metninde bulunmayan bu hüküm komisyonumuzca tasarıya 6 ncı madde olarak ek
lenmiştir. 

Kanun Tasarısının 5 inci maddesi ile 10 uncu maddesinde yer alan hükümler birleştirilerek 7 nci madde 
halinde düzenlenmiştir. Tasarının 5 inci maddesinde 136 ncı maddenin 2 nci fıkrasına cümle eklenmesi öngörül
mektedir. Bunun yerine fıkranın tamamı tasarı istikametinde aynen değiştirilmiş ve 353 sayılı kanunun 162 nci 
maddesinin, mahkemelerce verilen hükümleri gösteren bir madde olması nedeniyle Tasarının lû uncu madde-
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siyle 162 nci maddeye eklenmesi öngörülen fıkra, yeri itibariyle komisyonca dalha uygun görüldüğü için 136 
ncı maddeye eklenmiştir. 

Kanun Tasarısının 7 nci maddesi 8 inci madde olarak düzenlenmiş ancak, bu düzenlemede hüviyetini 
bildirmeyen sanığın iddianamedeki hüviyeti değil, dosyada kayıtlı hüviyetinin tutanağa geçirilmesi kuralı ge
tirilmiştir. Böylece Askerî Mahkeme gerektiğinde iddianame, gerektiğinde nüfus kayıt örneği veya başka bir 
ifadesindeki doğru olan hüviyetini tutanağa geçirebilme yetkisini haiz olacaktır. 

Kanun Tasarısının 8 inci maddesi 9, 9 uncu maddesi 10 ve 11 inci maddesi de 11 inci madde olarak 
aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesi 12 nci madde olarak düzenlenmiştir. Askerî Yargıtay Daireler ve Daireler Ku
rulunda tetkik hâkimleri görevlendirilmiş olduğundan dairelerde yapılan duruşmalarda tetkik hâkiminin de 
raporu okumasına imkân sağlamak için 219 uncu maddenin 1 inci fıkrasının değiştirilmesi öngörülmüştür. Ko
misyonda yapılan incelemede 2 nci fıkrada da «sözcü üye» deyimi yer aldığından 1 inci fıkraya paralel olarak 
bu fıkranın da değiştirilmesi gerekli bulunmuştur. 

Kanun Tasarısının 13 üncü maddesi redaksiyona tabi tutularak, 14 ve 15 inci maddeleri de aynen be
nimsenmiştir. 

Yapılan değişikliklere uygun olarak tasarının başlığıda yeniden düzenlenmiştir. 
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyi onayına arz olunur. 

Başkan Üye N Üye 
İsmet ONUR Ersin ESEROL M. Tevfik ODMAN 
Hâk. Kd. Alb. Hâk. Alb. Dz. Hâk. Ön Yzfc. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sayılı Ka
nunla değişik 52 nci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Savaş halinde tebligat; nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum amirince ba
sın veya her türlü yayın ve haberleşme aracıyla yapılabilir. 

MADDE 2. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sayılı Ka
nunla değişik 75 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Askerî savcının tutukluluk halinin incelenmesi için tayin ettiği tarihte sanık da tutukluluk halinin incelen
mesini isteyebilir. Askerî savcı, yazılı düşüncesi ile birlikte bu istemi yetkili askerî mahkemeye gönderir. Bu 
istem hakkında askerî mahkemenin vereceği karara karşı, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı 
veya askerî kurum amiri, askerî savcı ve sanık üç gün içinde bu mahkemeye en yakın askerî mahkemede iti
raz edebilir. Askerî mahkemenin vereceği karar kesindir.» 

MADDE 3. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 90 inci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Savaş halinde ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanmayabilir.» 

MADDE 4. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 126 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Tanık ve bilirkişileri istinabe yoluyla dinlemeye askerî mahkemenin askerî hâkim sınıfından bir üyesi 
yetkilidir.» 

MADDE 5. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sayılı Ka
nunla değişik 136 nci maddesinin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

«İstinabe edilen mahkeme askerî mahkeme ise, sanığı dinlemeye bu mahkemenin askerî hâkim sınıfından 
bir üyesi yetkilidir.» 

MADDE 6. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 137 nci maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Askerî mahkemelerde görülmekte olan davalar arasında bağlılık varsa, davaların bir askerî mahkemede 
birleştirileceği askerî mahkemelerce kararlaştırılır. Uzlaşmazlarsa, askerî mahkemelerin nezdinde kuruldukları 
kıta komutanı veya askerî kurum amiri veya askerî savcılardan birinin istemi üzerine davaların hangi askerî 
mahkemede görüleceğine Askerî Yargıtay karar verir.» 

MADDE 7. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sayılı Ka
nunla değişik 146 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 146. — Duruşmaya sanık, müdafi, tanık ve bilirkişilerin yoklaması ile başlanır. 

Bu işlemden sonra tanıklar ve bilirkişiler duruşma salonundan çıkarılırlar. Sanığın kimliği tespit edilir. Hü
viyetini söylemeyen sanığın iddianamedeki hüviyetinin tutanağa geçirilmesi ile yetinilir. Kimlik tespitinden 
sonra askerî savcı; suç teşkil eden eylemin neden ibaret bulunduğunu ve kanunî unsurları ile uygulanması is
tenen kanun maddelerini belirtmek suretiyle iddianameyi özetleyerek okuyabilir. Bundan sonra 83 üncü mad
de gereğince sanığın sorgusu yapılır.»' 

.MADDE 8. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 147 nci madde
sinin 1 inci fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra 2 nci fıkra olarak eklenmiştir. 

«Sanığın sorgusunun yapılmamış olması delillerin ikamesine mani değildir. Ancak sonradan gelen sanığa, 
ikame edilen delillerin içeriği bildirilir.» 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 9. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve* Yargılama Usulü Kanununun 156 ncı madde
sinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sanığın duruşmadaki ifadesi ile evvelce alınan ifadeleri arasında bir aykırılık görülürse ve aykırılığın 
başka türlü giderilmesi mümkün olmazsa eski ifadeleri okunabilir.» 

MADDE 10. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 162 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bulunamaması nedeniyle sorgusu yapılamayan sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet dı
şında bir karar verilmesi gerektiği kanaatına varılırsa, sanığın sorgusu yapılmasa dahi hüküm tesis edilebilir.» 

MADDE 11. — 353 sayıilı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 205 inci mad
desi 1 ine; fıkrası (B) bendinin 1 ve 2 numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. İkibin liraya kadar (ikibin lira dahil) hafif para cezalarına dair olan hükümler, 
2. Yukarı haddi üçbin lirayı geçmeyen hafif para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hü

kümleri.» 

MADDE 12. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 219 uncu mad
desinin 1 inci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

«Askerî Yargıtayda duruşma, raporun açıklanması ile başlar. Raporun açıklanmasından önce, raporun dü
zenlenmesi ve imzalanarak dosyaya konulması gerekir.» 

MADDE 13. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 227 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Sanık veya müdahilin bulunamamaları nedeni ile, bozmaya karşı beyanları tespit edilememişse, duruş
maya devam edilebilir. Ancak, sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise sanığın 
herhalde dinlenilmesi gerekir. 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25.10.1982 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Cültür ve Turizm Bakam 
1. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menteş. 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

' Sağ. ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Küıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakam 
M. özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Balkanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakam 
M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. JV. Özdaş 

İçişleri Balkanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakamı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sayılı 
Kanunla değişik 52 nci maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Savaş halinde tebligat; nezdinde askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum amirince 
basın veya her türlü yayın ve haberleşme aracıyla yapılabilir.» 

MADDE 2. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sayılı Ka
nunla değişik 75 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Askerî savcının tutukluluk halinin incelenmesi için tayin ettiği tarihte sanık da tutukluluk halinin ince
lenmesini isteyebilir. Askerî savcı, yazılı düşüncesi ile birlikte bu istemi yetkili askerî mahkemeye gönderir. 
Bu istem hakkında askerî mahkemenin vereceği karara karşı, nezdinde askerî mahkeme kurulan kuta komutam 
veya askerî kurum amiri, askerî savcı ve sanık üç gün içinde bu mahkemeye en yakın askerî mahkemede itiraz 
edebilir. Askerî mahkemenin vereceği karar kesindir.» 

MADDE 3. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 90 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«İkinci fıkra hükmü ile iddianame Askerî Mahkemeye verilmeden önce üçüncü fıkra hükmü savaş 
halinde uygulanmayabilir.» 

MADDE 4. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 126 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ek - 1 inci madde kapsamına giren davalarda tanık ve bilirkişileri istinabe yoluyla dinlemeye askerî 
mahkemenin askerî hâkim sınıfından bir üyesi yetkilidir.» 

MADDE 5. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sayılı 
Kanunla değişik 136 nci maddesinin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

«Ek - 1 inci madde kapsamına giren davalarda istinabe edilen mahkeme Askerî Mahkeme ise, sanığı din
lemeye bu mahkemenin askerî hâkim sınıfından bir üyesi yetkilidir.» 
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(MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ) 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1, — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 27 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 27. — Bir kimse birden çok askerî mahkemenin yetkisine giren, birden fazla suçtan sanık olur
sa veya bir suçta birkaç sanık bulunur ve bunlar birden fazla askerî mahkemenin yetkisine tabi olursa; as
kerî mahkemeler arasındaki uyuşma üzerine bu davaların hepsine veya bir kısmına bu askerî mahkemeler
den birinde birleştirilerek bakılabilir. 

Askerî mahkemeler uzlaşamazlar ise nezdinde ask rî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum 
amiri veya askerî savcılardan birinin istemi üzerine Askerî Yargıtay tarafından, davalara bakacak askerî 
mahkeme tayin olunur. 

MADDE 2. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 52 nci mad
desinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Savaş halinde tebligat; işin ivediliğine göre basın veya radyo vasıtası ile yapılabilir.» 

MADDE 3. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 75 inci mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Askerî savcının tutukluluk halinin incelenmesi için tayin ettiği tarihte sanık da tutukluluk halinin ince
lenmesini isteyebilir. Askerî savcı, yazılı düşüncesi ile birlikte bu istemi yetkili askerî mahkemeye gönde
rir. Bu istem hakkında askerî mahkemenin vereceği karara karşı, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı veya askerî kurum amiri, askerî savcı ve sanık üç gün içinde bu mahkemeye en yakın askerî mah
kemede itiraz edebilir. İtirazı inceleyen askerî mahkemenin vereceği karar kesindir.» 

MADDE 4. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 90 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Savaş halinde ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanmayabilir.» 

MADDE 5. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kurtlusu ve Yargüarna Usulü Kanununun 126 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ek 1 inci madde kapsamına giren davalarda tanık ve bilirkişileri istinabe yoluyla dinlemeye askerî mah
kemenin askerî hâkim sınıfından bir üyesi yetkilidir.» 

MADDE 6. '-— 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 133 üncü mad
desinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«147 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere askerî mahkemeye gelmeyen sanık hakkında 
duruşma yapılamaz.» 

MADDE 7. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 136 nci mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Sanığın bu istemi hakkında askerî, mahkemece karar verilir. Bu takdirde sanık mahkemece iddia hakkın
da sorguya çekilmemiş ise, davaya esas olan vakıalar üzerine, istinabe suretiyle sorguya çekilir. Ek 1 inci 
madde kapsamına giren davalarda istinabe edilen mahkeme askerî mahkeme ise, sanığı dinlemeye bu mah
kemenin askerî hâkim sınıfından bir üyesi yetkilidir.» 

«'Bulunamaması nedeniyle sorgusu yapılamayan sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet dışında 
bir karar verilmesi gerektiği kanaatine varılırsa, sanığın sorgusu yapılmasa dahi dava gıyabında bitirilebilir.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 634) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 137 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Askerî mahkemelerde görülmekte olan davalar arasında bağlılık varsa, davaların bir askerî mahkemede 
birleştirileceği askerî mahkemelerce kararlaştırılır. Uzlaşmazlarsa askerî mahkemelerin nezdinde kuruldukları 
kıta komutanı veya askerî kurum amiri veya askerî savcılardan birinin istemi üzerine davaların hangi askerî 
mahkemede görüleceğine Askerî Yargıtay karar verir.» 

MADDE 7. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sayılı Ka
nunla değişik 146 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 146. — Duruşmaya sanık, müdafî, tanık ve bilirkişilerin yoklaması ile başlanır. 
Bu işlemden sonra tanıklar ve bilirkişiler duruşma salonundan çıkarılırlar. Sanığın kimliği tespit edilir. 

Hüviyetini söylemeyen sanığın iddianamedeki hüviyetinin tutanağa geçirilmesi ile yetinilir. Kimlik tespitinden 
sonra askerî savcı; suç teşkil eden eylemin neden ibaret bulunduğunu ve kanunî unsurları ile uygulanması is
tenen kanun maddelerini belirtmek suretiyle iddianameyi özetleyerek okuyabilir. Bundan sonra 83 üncü madde 
gereğince sanığın sorgusu yapılır.» 

MADDE 8. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 147 nci mad
desinin 1 inci fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra 2 nci fıkra olarak eklenmiştir. 

«Sanığın sorgusunun yapılmamış olması delillerin ikamesine mani değildir. Ancak sonradan gelen sanı
ğa, ikâme edilen delillerin içeriği bildirilir.» 

MADDE 9. — 353,sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 156 ncı mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sanığın duruşmadaki ifadesi ile evvelce alınan ifadeleri arasında bir aykırılık görülürse ve aykırılığın başka 
türlü giderilmesi mümkün olmazsa eski ifadeleri okunabilir.» 

MADDE 10. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 162 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bulunamaması nedeniyle sorgusu yapılamayan sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet dı
şında bir karar verilmesi gerektiği kanaatine varılırsa, sanığın sorgusu yapılmasa dahi hüküm tesis edilebi
lir.» 

MADDE 11. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 205 inci mad
desi 1 inci fıkrası (B) bendinin 1 ve 2 numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. — Üçbin liraya kadar (Üçbin lira dahil) para cezalarına dair olan hükümler, 
2. — Yukarı haddi altıbin lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hü

kümleri.» 

MADDE 12. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 219 uncu mad
desinin 1 inci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

«Askerî Yargıtayda duruşma, raporun açıklanması ile başlar. Raporun açıklanmasından önce, raporun 
düzenlenmesi ve imzalanarak dosyaya konulması gerekir.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 634) 



- ı i -
(M. G. K.) 
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MADDE 8. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 146 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 146. — Duruşmaya sanık, müdafî, tanık ve bilirkişilerin yoklaması ile başlanır. 
Bu işlemden sonra tanıklar ve bilirkişiler duruşma salonundan çıkarılırlar. Sanığın kimliği tespit edilir, 

hüviyetini söylemeyen sanığın dosyada kayıtlı hüviyetinin tutanağa geçirilmesi ile yetinilir. Kimlik tespitinden 
sonra askerî savcı; suç teşkil eden eylemin neden ibaret bulunduğunu ve kanunî unsurları ile uygulanması is
tenen kanun maddelerini belirtmek suretiyle iddianameyi özetleyerek okuyabilir. Bundan sonra 83 üncü 
madde gereğince sanığın sorgusu yapılır.» 

MADDE 9. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 147 nci madde
sinin 1 inci fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra 2 nci fıkra olarak eklenmiştir. 

«Sanığın sorgusunun yapılamamış olması delillerin ikamesine mani değildir. Ancak sonradan gelen sanığa, 
ikame edilen delillerin içeriği bildirilir.» 

MADDE 10. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 156 ncı mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sanığın duruşmadaki ifadesi ile evvelce alınan ifadeleri arasında bir aykırılık görülürse ve aykırılığın 
başka türlü giderilmesi mümkün olmazsa eski ifadeleri okunabilir.» 

MADDE 11. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 205 inci mad
desi 1 inci fıkrası (B) bendinin 1 ve 2 numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Üçbin liraya kadar (üçbin lira dahil) para cezalarına dair olan hükümler, 
2. Yukarı haddi altıbin lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hüküm

leri.» 

MADDE 12. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 219 uncu mad
desinin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ı 

«Askerî Yargıtayda duruşma, sözcü üye veya tetkik hâkimi tarafından işin açıklanmasıyla başlar. Raporun 
duruşmadan önce düzenlenmesi ve imzalanarak dosyaya konulması gerekir.» 

«Raporun açıklanmasından sonra, Askerî Yargıtay Başsavcısı, sanık ve varsa müdafî iddialarını beyan ve 
bunları açıklar.» 

Millî Güvenlfic Konseyi (S. Sayısı : 634) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 227 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Sanık veya müdabilin bulunamamaları nedeni ile, bozmaya karşı beyanları tespit edilememişse, duruş
maya devam edilebilir. Ancak, sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise sa
nığın herhalde dinlenilmesi gerekir.» 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür: 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 634) 
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(M. G. K.) 
(Millî Savunma Komisyonu Metni) 

MADDE 13. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 227 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Sanık veya müdahilin bulunmamaları nedeni ile, bozmaya karşı beyanları tespit edilememişse, duruş
maya devam edilerek dava gıyapta bitirilebilir. Ancak, sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan 
cezadan daha ağır ise sanığın her halde dinlenilmesi gerekir.» 

MADDE 14. — Danışma Meclisi metninin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Danışma Meclisi metninin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 634) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 631 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu Teklifi 
ile Atatürk Kültür Merkezi Alanı İçerisinde Yer Alacak Bütün 
Tesis ve Alanların Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/115, 1/642; M. G. Kon

seyi : 2/131) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 479) 

T. C, 
Danışma Meclisi Başkanlığı ' 

Genel Sekreterliği 8 Temmuz 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-3687 (21115) 4326 

Konu: Kanun Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 7 Temmuz 1983 tarihli 132 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 

kabul edilen, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

NOT : Bu Kanun Teklifi, Genel Kurulun 28, 29, 30.6; 4, 5, 6,7.7.1983 tarihli 126, 127, 128, 129, 130, 131 ve 
132 nci Birleşimlerinde görüşülmüştür. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 17 Mart 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1428/03000 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.3.1983 tarihinde kararlaştırılan «Atatürk Kültür Merkezi 
Alanı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların Yönetimi Hakkmda Kanun Tasansı» ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Madde 1. — 26 Eylül 1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk'ün Doğumlunun 100 üncü Yılının Kutlanma
sı ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle 25 Nisan 1981 tarihli ve 
2450 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesi ile; bu Kanunun amacını gerçekleştirmek üzere Ankara'da bir 
Atatürk Kültür Merkezi Kurulması öngörülmüş ve bu merkezin de içinde bulunduğu Atatürk Kültür Mer
kezi alanı içinde yer alacak diğer bütün tesis ve alanların yönetiminin bir yasa ile düzenlenmesi hükme bağ
lanmıştır-
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Ayrıca, sözü edilen 2302 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince Fon'un tasfiye
sinin de, alan içinde yer alan bütün tesis ve alanların yönetimini düzenleyen yasa ile düzenleneceği açıklan
mıştır. 

2302 sayılı Kanunun değişik 3 üncü maddesi uyarınca Hazine adına tescili yaptırılan Atatürk Kültür Mer
kezi Alanı içindeki taşınmazların, Anayasamızın 134 üncü maddesi gereğince kurulacak Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna tahsis edileceği hükme bağlanmış, Alan içinde bulunan tesis ve alanların 
bu kurumca nasıl yönetileceği açıklanmış, 2302 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile Kutlama Koordinasyon 
Kurulu emrinde oluşturulan Fon'un tasfiyesi ile ilgili hükümler getirilmiştir. 

Anılan Kanun gereğini yerine getirmek amacıyla bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Atatürk Kültür Merkezi Alanı içindeki tesis ve alanların yönetiminin ve 2302 sayılı Kanunun 
9 uncu maddesi ile Kutlama Koordinasyon Kurulu emrinde oluşturulan fon'un tasfiyesine ilişkin hükümlerin 
düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 2. — 2302 sayılı Kanuna ekli krokide gösterilen Atatürk Kültür Merkezi Alanı içinde kalan bü
tün tesis ve alanlar ile Millî Komitece saptanacak veya ileride yapımına izin verilecek tesis ve alanlar ile Fon' 
un tasfiyesine ilişkin hükümleri kapsadığı belirtilmektedir. 

Madde 3. — 2302 sayılı Kanunla Hazine adına tescili öngörülen Atatürk Kültür Merkezi Alanı içindeki 
tesis ve alanlar ile Millî Komitece saptanacak veya yapımına izin verilecek tesis ve alanların Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna tahsisi sağlanarak bu Kurumun bu yerleri bizzat kullanabilme veya ka
mu kurum veya kuruluşlarına bedelsiz tahsis edebilme imkanı yaratılmıştır. 

Ayrıca, kendilerine bedelsiz tahsis yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının da bu yerleri 2302 sayılı Kanu
nun amacına aykırı olmamak şartıyla kullanabilmesi veya kiraya verebilmesi hükme bağlanmaktadır. 

2302 sayılı Kanunun amacıyla bağdaşmayacak nitelikteki yapı ve tesislerin Millî Komite kararıyla yıktırı-
lacağı öngörülmektedir. 

Geçici Madde 1. — 2302 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 'ikinci fıkrasına dayalı olarak, aynı kanunun 
9 uncu maddesi ile Kutlama Koordinasyon Kurulu emrinde oluşturulan Fon'un tasfiyesine ilişkin hüküm ge
tirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Anayasamızın 134 üncü maddesinde hükme bağlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumunun kurulup, Atatürk Kültür Merkezi Alanı içindeki tesis ve alanlarla ilgili bir karar alınca
ya kadar, hizmetin aksamaması düşüncesiyle, bu tesis ve alanları halen kullanan kamu kurum ve kuruluşla
rınca çalıştırılmalarının devamı sağlanmıştır. 

Geçici Madde 3. — 2302 sayılı Kanunun değişik 3 üncü maddesinin son fıkrasında düzenlenmesi hük
me bağlanan tüzüğün çıkarılması için gerekli süre belli edilmiştir. 

Madde 4. 5. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 631) 
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DANIŞMA MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

1. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu hakkında, 5 Ocak 1983 tarihinde sunduğum Kanun 
Teklifini geri çekiyorum. 

2. Yeni hazırlanan ve gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulan «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu Kanun Teklifi» hakkında gerekli işlemin yapılmasını, arz ederim. 

Tahsin ŞAHÎNKAYA 
Orgeneral 

Hava Kuvvetleri Komutam ve 
Millî Güvenlik K'onlseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Anayasanın 134 üncü maddesi; Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk Kültürünü, 
Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; 
Atatürk'ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakaınllığa bağlı Albaltürtk Araş
tırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzel
kişiliğine sahip «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu»nun 'kurulmasını hükme bağlamıştır. 

Bu maksatla hazırlanan Kanun Teklifinde; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna 
dahil kurumların herbirinin tüzelkişiliğe sahip olması, bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunması; Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluşunu hazırlayan ve gerçekleştiren tarihî olayların ve bu Cumhuriyetin var olmasında, 
gelişmesinde ve devamında temel unsur olan Atatürkçü düşünce sisteminin bütün toplum bireylerince en doğ
ru ve en sağlıklı şekilde bilinmesinin sağlanması; Atatürk ilke ve inkılaplarının ve Atatürkçü düşüncenin bi
limsel esaslarla incelenmesi, açıklığa kavuşturulması, eğitim ve öğretim alanında önemli bir program halin
de uygulanmasının gerçekleşmesine yardımcı olunmam; Türk Kültürünün bütün yönleri ile bilimsel olarak 
araştırılması, tanıtılması, yaşatılması ve yüceltilmesi maksadıyla faaliyetlerde bulunulması ve bu sahada il
mî eserler ortaya konulması; bu konularda Devlet gömüşünün tespit edilmesi, Atatürk tarafından kurulan 
Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunun günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenerek Devlet ile or
ganik bağlarının tesisi ve kuruluş amaçları doğrultusun ia daha etkin faaliyet göstermelerinin sağlanması ön
görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede, Amaç belirtilmiştir. 
Madde 2. — Bu madde ile, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun amacı, oluşumu ve Kamu 

tüzelkişiliğine sahip bir kurum olduğu ifade edilmiştir. 
Madde 3. — Bu maddede, kurum, kurul ve diğer organların kısaltılmış şekilleri tespit olunmuştur. 
Madde 4. — Bu madde ile, Yüksek Kurumun ve Bağlı Kuruluşlarının bütün hizmet ve faaliyetlerinde, 

uygulamak zorunda oldukları ilkeler belirtilmiştir. 
Madde 5. — Bu maddede, Yüksek Kurulun oluşumu ve Cumhurbaşkanınca seçilecek üyelerde aranacak 

nitelikler hükme bağlanmıştır. 
Madde 6. — Bu madde ile, Yüksek Kurulun görevleri belirtilmiştir. 
Madde 7. — Bu maddede, yükfcek kurulun (toplanma ve karar alma gibi) çalışma esasları düzenlenmiş

tir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 631) 
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Madde 8. — 'Bu madde ile Yönetim Kurulunun oluşum tarzı ve Cumhurbaşkanınca seçilecek üyelerde ara
nacak nitelikler hükme bağlanmıştır. 

Madde 9. — Bu maddede, Yüksek Kurumun yürütme organı olan Yönetim Kurulunun görevleri belirtil
miştir. 

Madde 10. — Bu madde ile, Yönetim Kurulunun çalışması ve sekreterya işleri hükme bağlanmıştır. 
Madde 11. — Bu maddede Cumhurbaşkanınca atanacak olan ve Yüksek Kurumu temsil yetkisine sahip 

ve onun ita amiri durumunda bulunan Yüksek Kurum Başkanında aranacak nitelikler belirtilmiştir. 
Madde 12. — »Bu madde ile, Yüksek Kurum Başkanının görevleri sayılmıştır. 
Madde 13. — Bu maddede, Yüksek Kuruma Başkan Yardımcısının görevleri ve kendisinde aranacak 

nitelikler ile atanma şekli hükme bağlanmıştır. 
Madde 14. — Bu madde ile. Yüksek Kurum Başkanı adına Bağlı Kuruluşların malî ve idarî hususlarını 

denetleme organı olan «Denetleme Kurulu»nun oluşum şekli ile Başkan ve üyelerinde aranacak nitelikler ve 
bunların atanmaları hususu tespit olunmuştur. 

Madde 15. — Bu maddede, Denetleme Kurulunun görevleri sayılmıştır. 
Madde 16. — Bu madde ile, Genel Sekreterde aranacak nitelikler ve atama şekli düzenlenmiştir. 
Madde 17. — İBu maddede, Yüksek Kurum bünvesine dahil olan «Atatürk Araştırma Merkezlenin, bi

limsel özerkliğe ve tüzelkişiliğe sahip olduğu belirtilmiştir. 
Madde 18. — Bu madde ile; Atatürk Araştırma Merkezinin amacının, Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke 

ve inkılaplarını bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak olduğu ifade edilmiştir. 
Madde 19. — Bu maddede, Atatürk Araştırma Merkezinin görevleri sayılmıştır. 
Madde 20. — Bu madde ile, Atatürk Araştırma Merkezinin üç türlü üyeden oluştuğu hükme bağlan

mıştır. 
Madde 21. — Bu maddede, «Atatürk Araştırma Merkezi» Aslî üyelerinin asgarî ve azamî miktarı ile 

seçilecek üyelerde aranacak nitelikler belirtilmiş ve bu üyeleri seçecek olan kurullar tespit olunmuştur. 
Madde 22. — Bu madde ile, Atatürk Araştırma Merkezlinin şeref üyeleri belirtilmiştir. 
Madde 23. — Bu maddede, Atatürk Araştırma Merkezinin haberleşme üyeleri belirtilmiştir. 
Madde 24. — Bu madde ile, Atatürk Araştırma Merkezinin organları tespit olunmuştur. 
Madde 25. — Bu maddede; Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun, Başkanın başkanlığında, Baş

kan Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşacağı hükme bağlanmıştır. 
Madde 26. — ıBu madde ile, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun görevleri sayılmıştır. 
Madde 27. — Bu maddede, Atatürk Araştırına Merkezi Bilim Kurulunun çalışma esasları düzenlen

miştir. 
Madde 28. — Bu madde ile, Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun; Araştırma Merkezi Baş

kanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği dört üyeden 
oluşacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 29. — Bu maddede, Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri sayılmıştır. 
Madde 30. — Bu madde ile, Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun çalışma esasları hükme bağ

lanmıştır. 
Madde 31. — Bu maddede, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı ve Başkan Yardımcısında aranacak nite

likler ile bunların atanma şekli tespit olunmuştur. 
Madde 32. — Bu madde ile, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının görevleri hükme bağlanmıştır. 
Madde 33. — Bu maddede, Atatürk Araştırma Merkezinin idarî ve malî işlerinin yürütücüsü olan 

«Sekreterdin nitelikleri ve atanma şekli tespit olunmuştur. 
Madde 34. — Bu madde ile, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama Kollarının geçici veya daimî 

olarak kurulabileceği, gerektiğnde bu kolların üniversitelerde de oluşturulabileceği, Kolların Başkanlarının 
seçimi ve Kollararası ilişkilerin düzenlenmesi esasları hükme bağlanmıştır. 

Madde 35. — Bu madde ile, «Türk Dil Kurumu»nun bilimsel özerkliğe ve tüzelkişiliğe sahip bir kurum 
olarak ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil edilerek yeniden düzenlenmiş 
olduğu hükme bağlanmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 631) 
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Madde 36. — Bu maddede, Türk Dil Kurumunun amacı belirtilmiştir. 
Madde 37. — ıBu madde ile, Türk Dil Kurumunun görevleri tespit olunmuştur. 
Madde 38. — Bu maddede, Türk Dil Kurumunun üç türlü üyeden oluştuğu hükme bağlanmıştır. 
Madde 39. — Bu madde ile, Türk Dil Kurumunun kırk aslî üyeden oluşacağı, üyelerde aranacak nite

likler ile bu üyeleri seçecek olan kurullar belirtilmiştir. 
Madde 40,. — Bu maddede, Türk Dil Kurumunun şeref üyeleri belirtilmiştir. 
Madde 41. — Bu madde ile, Türk Dil Kurumu haberleşme üyeleri tespit edilmiştir. 
Madde 42. — Bu maddede, Türk Dil Kurumunun organları belirtilmiştir. 
Madde 43; — Bu madde de, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun, aslî üyelerin katılması ile oluşacağı 

hükme bağlanmıştır. 
Madde 44. — Bu madde ile, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun görevleri sayılmıştır. 
Madde 45. — Bu maddede, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun çalışma esasları tespit edilmiştir. 
Madde 46. — Bu madde ile; Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun, Bilim Kurulunun kendi aslî üye

leri arasından seçeceği 6 üyeden oluşacağı hükme bağlanmıştır. 
Madde 47. — Bu maddede, Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri sayılmıştır. 
Madde 48. — Bu madde ile, Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun çalışma esasları hükme bağlan

mıştır. 
Madde 49. — Bu maddede, Türk Dil Kurumu Başkanının ve Başkan Yardımcısının atanma şekli dü

zenlenmiş ve başkanda aranacak nitelikler belirtilmiştir. 
Madde 50. — Bu madde ile, Türk Dil Kurumu Başkanının görevleri sayılmıştır. 
Madde 51. — Bu maddede, Kurumun idarî ve malî işlerinin yürütücüsü olan Genel Sekreterin nite

likleri ile atanma şekli hükme bağlanmıştır. 
Madde 52. — Bu madde ile, Türk Dil Kurumu Bilim ve Uygulama Kollarının geçici veya daimî ola

rak kurulabileceği ve kollar arasındaki ilişkilerin başkanlarınca düzenleneceği belirtilmiştir. 
Madde 53. — Bu madde ile, Türk Tarih Kurumunun bilimsel özerkliğe ve tüzelkişiliğe sahip bir kurum 

olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna daihil edilmiş ve yeniden düzenlen
miş olduğu hükme Sağlanmıştır. 

Madde 54. — Bu maddede, Türk Tarih Kurumunun amacı belirtilmiştir. 
Madde 55. — Bu madde ile, Türk Tarih Kurumunun görevleri tespit edilmiştir. 
Madde 56. — IBu maddede, Türk Tarih Kurumunun üç türlü üyesi bulunduğu ifade olunmuştur. 
Madde 57. — Bu madde ile Türk Tarih Kurumunun Kırk aslî üyesi bulunduğu, bu üyelerde aranacak 

nitelikler ile bunların hangi kurumlarca seçileceği hususları hükme bağlanmıştır. 
Madde 58. — Bu maddede, Türk Tarih Kurumunun şeref üyeleri tespit edilmiştir. 
Madde 59. — Bu maddede, Türk Tarih Kurumunun haberleşme üyeleri tespit edilmiştir. 
Madde 60. — Bu madde ile, Türk Tarih Kurumunun organları belirtilmiştir. 
Madde 61. — Bu maddede, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun; Başkan, Başkan Yardımcısı ve aslî 

üyelerden oluştuğu hükme bağlanmıştır. 
Madde 62. — Bu maddede, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun görevleri sayılmıştır. 
Madde 63. — Bu madde ile, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun çalışma esasları belirtilmiştir. 
Madde 64. — Bu maddede, Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun Başkan, Başkan Yardımcısı ile 

Bilim Kurulunun kendi aslî üyeleri arasından seçtiği altı üyeden oluşacağı hükme bağlanmıştır. 
Madde 65. — Bu madde ile, Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri sayılmıştır. 
Madde 66. — Bu maddede, Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun çalışma esasları tespit edilmiştir, 
Madde 67. — Bu madde ile, Türk Tarih Kurumu Başkanının ve Başkan Yardımcısının atanma şekli ile 

Başkanda aranacak nitelikler tespit olunmuştur. 
Madde 68. — Bu maddede, Türk Tarih Kurumu Başkanının görevleri sayılmıştır. 
Madde 69. — Bu madde ile, Türk Tarih Kurumu Sekreterinde aranacak nitelikler belirtilmiş ve atama 

şekli hükme bağlanmıştır. 
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Madde 70. — Bu maddede, Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları tespit olunmuş ve gerek
tiğinde diğer kolların da kurulabileceği, bu kolların üniversitelerden de oluşturulabileceği hususu hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 71. — Bu madde ile, kurulabilecek olan Türk Tarih Kurumu Komisyonları sayılmış, her komis
yonun oluşum tarzı ile komisyonlar arası ilişkilerin düzenlenmesi esasları belirtilmiştir. 

Madde 72. — Bu madde ile; Yüksek Kuruma bağlı, bilimsel özerkliğe ve tüzelkişiliğe haiz «Atatürk Kültür 
Merkezi» kurulmuştur. 

Madde 73. — Bu maddede, Atatürk Kültür Merkezinin amacı belirtilmiştir. 
Madde 74. — Bu madde ile, Atatürk Kültür Merkezinin görevleri tespit olunmuştur. 
Madde 75. — 'Bu maddede, Atatürk Kültür Merkezinin üç türlü üyesi bulunduğu hükme bağlanmıştır. 
Madde 76. — Mu madde ile, Atatürk Kültür Merkezi aslî üyelerinin asgarî ve azamî sayısı belirtilmiş 

ve üyelerde aranacak nitelikler ile bu üyeleri seçecek olan kurullar tespit olunmuştur. 
(Madde 77. — IBu maddede, Atatürk Kültür Merkezinin şeref üyeleri tespit olunmuştur. 
Madde 78. — Bu madde ile, Atatürk Kültür Merkezi haberleşme üyeleri tespit olunmuştur. 
Madde 79. — Bu maddede, Atatürk Kültür Merkezinin organları belirtilmiştir. 
Madde 80. — Bu madde ile, Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun oluşumu hükme bağlanmıştır. 
Madde 81. — Bu maddede, Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun görevleri sayılmıştır. 
Madde 82. — Bu madde ile, Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun çalışma esasları düzenlenmiştir. 
Madde 83. — Bu maddede, Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun oluşumu hükme bağlanmıştı r4 

Madde 84. — Bu madde ile, Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri sayılmıştır. 
Madde 85. — Bu maddede, Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun çalışma esasları düzenlenmiştir. 
Madde 86. — Bu madde ile, Atatürk Kültür Merkezi Başkanının ve Başkan Yardımcısının atanma şekli 

ile Başkanda aranacak nitelikler hükme bağlanmıştır. 
Madde 87. — Bu maddede, Atatürk Kültür Merkezi Başkanının görevleri sayılmıştır. 
Madde 88. — Bu madde ile, Atatürk Kültür Merkezi Sekreterinde aranacak nitelikler ile sekreterin atan

ma şekli düzenlenmiştir. 
Madde 89. — Bu maddede, Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları, Kol Başkanlarının 

seçimi ve kollar arası ilişkilerin düzenlenmesi hususları hükme bağlanmıştır. 
Madde 90. — Bu madde de, siyasî partilere ve sendikalara üye olamayacak, siyasî ve sendikal faaliyet

lerde bulunamayacak olan kişiler belirlenmiştir. 
Madde 91. — Bu madde ile, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda ve Bağlı Kuruluşların

da görevlendirilecek bütün personelin özlük hakları düzenlenmiştir. 
'Madde 92., — Bu maddede, Bağlı Kuruluşların, aslî, şeref ve haberleşme üyelerinin disiplin işleri düzen

lenmiştir. 
Madde 93. — Bu madde ile, Yüksek Kurumun ve Bağlı Kuruluşların bütçe esasları düzenlenmiş, bu ku

rum ve kuruluşların 1050 ve 2490 sayılı Kanuna tabi olmadıkları malî işlemlerinin Sayıştay denetimine tabi 
tutulduğu hükme bağlanmıştır. 

Madde 94. — Bu maddede, Yüksek Kurumun, Atatürk Araştırma Merkezinin, Türk Dil Kurumunun, Türk 
Tarih Kurumunun ve Atatürk Kültür Merkezinin gelir kaynakları düzenlenmiştir. 

Madde 95. — Bu madde ile, Yüksek Kuruma ve Bağlı Kuruluşlarına yapılacak bağış ve yardımların her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlanmıştır. 

Madde 96. — Bu madde de, Döner Sermayeye müteallik hususlar düzenlenmiştir. 
Madde 97. — Bu madde ile, kanun kapsamına dahil kurulların oylama, toplanma ve karar alma esasları 

hükme bağlanmıştır. 
Madde 98. — Bu madde de, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tüzüğünün ihtiva edeceği 

hususlar düzenlenmiş ve bu tüzüklerin altı ay içinde yürürlüğe konacağı belirtilmiştir. 
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Madde 99. — Bu madde ile, Yüksek Kurumun ve Bağlı Kuruluşların yetkili organlarınca hazırlana
cak yönetmeliklerin dokuz ay içinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 1. — Bu madde de, Yüksek Kurulun ilk toplantısını yapacağı tarih ile Yüksek Kurum 
Başkanının ve Bağh Kuruluşların Başkanlarının, Yüksek Kurula ve Yönetim Kuruluna Cumhurbaşkanınca 
seçilecek üyeler ile müşterek kararla atanacak üyelerin ve aslî üyelerin seçilme ve atanma tarihleri belirlen
miştir. 

Geçici Madde 2. — Bu madde ile, Yüksek Kurum Başkanlığında ve Bağlı Kuruluşlarında aslî ve sürekli 
görevlerde istihdam edilecek personel kadrolarının ilk tespitinin Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Geçici Madde 3. — Bu madde de, Yüksek Kurum Başkanlığı ile Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk 
Kültür Merkezinin bütçe ihtiyaçlarının 31 Aralık 1983 tarihine kadar, Başbakanlık Bütçesinden karşılanacağı 
belirtilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Bu madde ile, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda çalışan personelin 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre intibaklarının yapılacağı, ancak, bu personelden 506 sayılı Ka
nuna göre emekli olmak isteyenlerle memur statüsüne geçmek istemeyenlere kıdem tazminatının ödeneceği, 
yapılan intibaklar sonucunun malî yönden bir zarara sebebiyet vermeyeceği gibi hususlar hükme bağlanmıştır. 

Madde 100. — Bu madde yürürlük tarihini göstermektedir. 

Madde 101. — Bu madde ile Yürütme organı düzenlenmiştir. 
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Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu 
TC 

Millî Güvenilk Konseyi 
İhtisas Komisyonu 9 Ağusos 1983 
Esas No. : 2/131 
Karar No. : 146 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1. Anayasanın 134 üncü maddesi; kamu tüzelkişiliğine sahip «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumunun kurulmasını hükme bağlamıştır. 

Bu maksatla hazırlanan Kanun Teklifi Danışma Meclisinde görüşülerek kabul edilmiş ve Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulmuştur. Kanun Teklifi, ilgili bakanlıklar, kamu 'kurum ve kuruluşla
rının yetkili temsilcilerinin iştiraki ile yapılan toplantılarda 'incelenmiş, bazı değişiklikler ve ilaveler yapılma
sının uygun olacağı düşünülerek tensiplerine sunutaıuştur. 

2. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde; 
a) Amaç maddesinde sadece Kanunun amacının yer alması, Yüksek Kurumun kuruluş amacının ise ku

ruluş maddesine dahil edilmesi, 
b) iBağlı Kuruluş Başkanlarının, Yüksek Kurul üyesi olmalarına gerek olmadığı, ancak ihtiyaç halinde 

toplantılara katılabilecekleri, 
c) Yüksek Kurum bilimsel bir kuruluş olduğundan, Bağlı Kuruluşlarının aslî üyelerinin yarısının Yüksek

öğretim Kurulunca ve diğer yarısının ise Yüksek Kurulca seçilmesi, 
d) Bağlı kuruluşların şeref üyeleri arasında; Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üyeleri üe ilgili te

reddütler yaratacak düşüncelerin önlenmesi için ek listenin ilave edilmesi, 
e) Türk Dil Kurumunun yeniden düzenlenmesi ve amacı ile ilgili maddelerde, Ulu Önder Atatürk'ün 

sağlığında, en son 1936 yılında çıkarılan Türk Dil Kurumu Tüzüğündeki ifadelere yer verilmesi, 
f) Atatürk'ün «Yurtta Sulh Cihanda Sulh» ilkesi doğrultusunda, dünya 'barışına ve uluslararasında dost

luk, anlayış ve iyi niyetin geliştirilmesine, hizmet ve faaliyetleriyle katkıda bulunacak kişilere verilmek üze
re, «Atatürk Uluslararası Barış ödülü»nün ihdas edilmesi ve bu ödül ile ilgili hükümlerin düzenlenmesi, 

g) Bütçe ve döner sermaye ile ilgili denetim esasi irinin açıklığa kavuşturulması, 
h) Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisindeki tesis ve alanların tahsisi ve yönetiminin yeniden dü

zenlenmesi, 
' Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiş olup ilgili maddeler bu esaslar ışığında yeniden düzenlenmiş ve 

tensiplerine arz olunmuştur. 

Başkan Üye Üye 
Cumhur EVCİL Kadri ÖZER Ahmet ÖZTEKER 

Tuğgeneral Kur. Yb. Kor. Yb. 

Üye Üye Üye: 
Kemal KARHAN Necmettin SİLİER Gültekin ÇEKİ 

Yükseköğretim Kurulu Üyesi Kültür ve Turizm Gençlik ve Spor Bak. 
Bak. Baş. Hukuk Müş. Müsteşar Yardımcısı 

Üye Üye 
Hulusi KÜTÜK Sami USLU 

Maliye Bak. Şb. Md. Millî Eğitim Bak. 
Bakanlık Müşaviri 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Atatürk Kültür Merkezi Alanı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların Yönetimi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; 26 Eylül 1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü 
Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Haikkında Kanunun 25 Nisan 1981 tarihli ve 2450 
sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesi uyarınca, kurulması kararlaştırılan Atatürk Kültür Merkezi alanı içe
risinde yer alacak bütün tesis ve alanların yönetimi ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Fon'un tas
fiyesi ile ilgili hükümleri düzenlemektir. 

Kapsam . 
MADDE 2. — Bu Kanun, 1 inci maddede belirlenen bütün tesis ve alanlar ile Millî Komitece saptanacak 

veya yapımına izin verilecek tesis ve alanların yönetimi ile Fon'un tasfiyesine ait hükümleri kapsar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yönetim 

Atatürk Kültür Merkezi atanının yönetimi 

MADDE 3. — Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisindeki tesis ve alanlar ile Millî Komitece saptanacak 
veya yapımına izin verilecek tesis ve alanlar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna tahsis edilir. 

Kurum, Atatüfk Kültür Merkezi alanı içindeki tesisve alanları bizzat kullanabileceği gibi 2302 sayılı Kanu
nun amacına aykırı olmamak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz tahsis edebilir. 

Kamu kurum ve kuruluşları kendilerine bedelsiz tahsis edilmiş bulunan bu tesis ve alanları 2302 sayılı Ka
nunun amacına aykırı olmamak şartıyla kullanabilir veya kiraya verebilir. 

Atatürk Kültür Merkezi Alanı içinde 2302. sayılı Kanunun amacına uymayan yapı ve tesisler Millî Komite 
kararı ile yıktırılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 2302 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile Kutlama Koordinasyon Kurulu emrinde 
oluşturulan Fon, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en çok bir ay içinde tasfiye olunur. Fon ba
kiyesi Bayındırlık Bakanlığı denetiminde münhasıran Atatürk Kültür Merkezi inşaatında kullanılmak üze
re Maliye Bakanlığına devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Anayasanın 134 üncü maddesi ile kurulması öngörülen Atatürk Kültür, Dil ve Ta
rih Yüksek Kurumunun kurulmasına kadar Atatürk Kültür Merkezi olarak tespit edilen alan içindeki, her-
türlü unsurları ile birlikte taşınmaz mallardan özel idare, belediye ve katma bütçeli daireler ile kamu mües-
seselerince kullanılan tesis ve alanların 'çalıştırılmaları sürdürülün 

GEÇİCİ MADDE 3. — 2302 sayılı Kanunun değişik 3 üncü maddesinin son fıkrasında sözü edilen, Ata
türk Kültür Merkezi Alanı içerisinde yer alacak tesis ve alanların bakımı, onarımı ve işletilmelerine ait tü
zük, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en çok bir yıl içinde çıkarılır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14.3.1983 

Barbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/ Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. î. öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof* Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
M. N. Özdaş 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Balkam 
Prof. Dr. T. Esener M, Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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TEKLİF 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuruma Kanun Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kuruluş, Kısaltmalar ve İlkeler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşunu, hizmet 
ve faaliyetleri ile ilgili ilkeleri ve organlarını belirlemek; görev, yetki ve çalışma usulleri ile özlük işlerini dü
zenlemektir. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kurulusu 

MADDE 2. — Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk Kültürünü, Türk Tarihini ve 
Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Ankara'da, Ata
türk'ün manevî himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araş
tırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzel
kişiliğine sahip, «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu» kurulmuştur. 

Kısaltmalar 

MADDE 3. — Bu Kanunda; 
a) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu»; Yüksek Kurum, 
b) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurulu»; Yüksek Kurul, 
c) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu»; Yönetim Kurulu, 
d) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı»; Yüksek Kurum Başkanı, 
e) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreteri»; Genel Sekreter, 
f) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu»; Denetleme Kurulu, 
g) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumupun kuruluşuna dahil kurumlar» (Atatürk Araştırma 

Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi); Bağlı Kuruluşlar, 

Olarak ifade edilmiştir. 

İlkeler 

MADDE 4. — Yüksek Kurumun ve Bağlı Kuruluşlarının bütün hizmet ve faaliyetlerinde Anayasa çerçe
vesinde uygulanacak ilkeler şunlardır : 

a) Millî Mücadele ruhu ve bilinci içerisinde; Atatürkçü düşünceye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Tür
kiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar var olma şuuruna, kişilerin ve milletin refahına, toplumun mutluluğu inan
cına, Millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma azim ve kararlılığına bağlı kalmak ve sa
hip olmak, 

b) Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve i t: harlarda, millî sevinç ve kederlerde, ortak ve bölün
mez bir bütün halinde, millî kültür ve ülküler etrafında toplanmasını güçlendirecek doğrultuda, hareket etmek, 

c) Millî dayanışma ve bütünleşmede Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılaplarını, kültür, dil ve 
tarih değerlerini, birleştirici bir güç olarak göz önünde tutmak; bu değerlere karşı girişilecek her türlü yabancı 
ve bölücü akımların bilimsel yoldan çürütülmesini esas almak, 

d) Kültür, dil ve tarihî değerlerimizin bilimsel yoldan ortaya çıkarılmasını, belgelenmesini .araştırılıp 
incelenmesini esas almak; aynı amaçla çalışan kurum veya kuruluşları yönlendirmek, özendirmek, 
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(Teklif) 

e) Toplumda yaratılan bütün maddî ve manevî kültür değerlerinin; sürekli, düzenli ve kapsamlı bir şe
kilde birikimini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını temel kabul etmek, 

f) Millî bütünlük ve güvenlik gereklerini, millî ahlâk değerlerini ve millî gelenekleri koruyucu ve göze
tici doğrultuda hareket etmek, 

g) Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkaracak, O'nu yeryüzü dilleri aarsında değerine 
yaraşır yüksekliğe eriştirecek, kuşaklar arası anlayışta ve söyleyişte birleştirici yönde hareket etmek, 

h) Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini inceler 
ve elde edilen sonuçları yayarken, millî tarihimizin ve millî tarih değerlerimizin birleştrici bir güç olduğunu 
esas almak. 

iKİNCt BÖLÜM 
Yüksek Kurum 

Yüksek Kurul 

MADDE 5. — Yüksek Kurul; Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
nın başkanlığında, tanıtma ve enformasyon işlerinden sorumlu Devlet Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Kültür ve 
Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Genelkurmay Başkanı veya Genelkurmay İkinci Başkanı, Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Yüksek Kurum Başkam ile Cumhurbaşkanın
ca seçilen dört üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı, gerekli gördüğü hallerde, Yüksek Kurula başkanlı keder. Cum
hurbaşkanınca seçilecek üyeler; Başbakan tarafından önerilen, Yüksek Kurum Başkanında aranan niteliklere 
sahip sekiz aday arasından Cumhurbaşkanınca atanırlar. 

Başbakanın gerekli gördüğü hallerde, TRT Genel Müdürü, Başbakanlık Tanıtma Müsteşarı ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, Yüksek Kurul toplantısına katılırlar, ancak oylamaya katılamazlar. 

Yüksek Kurulun görevleri 

MADDE 6. — Yüksek Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Bu Kanunda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi, Yüksek Kurumun ve Bağlı Kuruluşlarının etkin 

ve verimli biçimde çalışabilmeleri için ilke kararları almak, 
b) Bu Kanunda açıklanan amaç ve ilkeler doğrultusunda, millî politikaların oluşmasında, belirlenmesin

de, yürütülmesinde ve milî hedeflerin seçiminde esas alınacak millî kültür unsurlarını tespit etmek, bu ko
nularda gerekli gördüğü araştırma ve incelemeleri yaptırmak, 

c) Yüksek Kurum Başkanının sunacağı konular hakkında karar vermek, 
d) Yüksek Kurumun ve Bağlı Kuruluşlarının kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programları ile 

bu kuruluşların bütçelerini onaylamak, 
e) Tüzük ve yönetmelikleri incelemek ve karara bağlamak, 
f) Aynı amaçla çalışan kurum veya kuruluşları yönlendirmek ve özendirmek için gerekli kararları al

mak, 
g) Bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Yüksek Kurulun çalışma esasları 

MADDE 7. — Yüksek Kurul yılda iki defa toplanır, Başbakanın veya görevlendirdiği Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısının çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. 

Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu, karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. 
Toplantı gündemi, Yüksek Kurum Başkanı tarafından hazırlanır ve Başbakanın onayından sonra toplanr 

tıdan en az bir ay önce üyelere dağıtılır. 
Yüksek Kurulun sekreterya işleri, Yüksek Kurum Başkanlığınca yerine getirilir. 
Yüksek Kurulca gerekli görülen kararlar, Resmî Gazetede yayınlanır. 
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Yönetim Kurulu 

MADDE 8. — Yüksek Kurum Başkanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanınca seçil
miş üç üye ve Bağlı Kuruluşların başkanlarından oluşur. Yüksek Kurum Başkanının bulunmadığı hallerde 
Yönetim Kuruluna Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler; Başbakan tarafından önerilen, Bağlı Kuruluşların Başkanlarında ara
nan niteliklere sahip altı aday arasından Cumhurbaşkanınca atanırlar. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 9. — Yüksek Kurumun yürütme organı olan Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Yüksek Kurulun onayladığı çalışma plan ve programlarının ve aldığı kararlar doğrultusunda amaç

ların gerçekleştirilmesini, görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak kararlar almak, 
b) Yüksek Kurumun amacına uygun ve özel uzmanlık isteyen konularda; ihtiyaç halinde doğrudan veya 

Bağlı Kuruluşların istek ve önerileri üzerine yurt içi veya yurt dışı araştırma, inceleme uzman ve eleman
larından oluşan bilimsel araştırma ve uygulama birim veya kolları kurmak ve çalışmalarını izlemek, 

c) Yüksek Kurum Başkanının önerilerini karara bağlamak, 
d) Bağlı Kuruluş Başkanlarının teklifi üzerine, bu kuruluşların Yürütme Kurullarının kararlarını en geç 

bir ay içinde incelemek ve kesin karara 'bağlamak, 
e) Yüksek Kurum bütçesini, tüzük ve yönetmelik taslaklarını görüşmek ve Yüksek Kurula sunmak, 
f) Denetleme Kurulu raporlarını değerlendirmek, gerekli kararları almak, 
g) Bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Yönetim Kurulunun çalışması 

MADDE 10. — Yöneetim Kurulu ayda iki defa toplanır. Gerektiğinde Yüksek Kurum Başkanının çağrı
sı üzerine olağanüstü toplantılar yapar. 

Yönetim Kurulunun kararlarının birer örneği Yüksek Kurula sunulur. Ayrıca, Bağlı Kuruluşların Baş
kanlarına gönderilir. 

Yönetim Kurulunun sekreterya işleri, Genel Sekreterlikçe düzenlenir. 

Yüksek Kurum Başkanı 

MADDE 11. — Yüksek Kurum Başkanı; Yüksek Kurumun temsil, icra ve koordinasyon organı ve ita 
amiridir. 

Yüksek Kurum Başkanı, tutum ve davranışları ile bu Kanunun belirlediği amaçları ve ilkeleri benimse
miş, kişilikleri bakımından Yüksek Kurumun hizmet ve faaliyetlerine etkin ve verimli katkılar getirecek 
bilimsel ve kültürel niteliklerini çalışmaları ile kanıtlamış, Yükseköğrenim mezunu, Devlet memuru olabil
mek için gerekli niteliklere sahip, Başbakan tarafından Yüksek Kurulun görüşü alınarak gösterilecek üç aday 
arasından Cumhurbaşkanınca atanır. 

Yüksek Kurum Başkanının görevleri 

MADDE 12. — Yüksek Kurum Başkanının görevleri şunlardır : 
a) Yüksek Kurumu yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, 
b) Yüksek Kurulun ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları icra etmek, 
c) Yüksek Kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli hizmet ve faaliyetleri koordine etmek, 
d) Bağlı Kuruluşların, bu Kanun ilkeleri ve Yüksek Kurulun kararları doğrultusunda yapacakları çalış

maları, hizmetleri ve faaliyetleri gözetmek, desteklemek ve koordine etmek, 
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e) IKurumun 'bütçesini, kısa, orta, uzun vadeli çalışma plan ve programlarını, tüzük ve yönetmelik tas
laklarını, icraya ilişkin hizmet ve faaliyet esaslarını zamanında hazırlatmak ve yetkili organlara sunmak, 

f) Yüksek Kurumun amaçlan ile 'bağdaşmayan veya ilkelere ters düşen çalışma ve faaliyetten önle
yici tedbirleri almak, hu tedbirleri yetkili organların onayına sunmak, 

g) Gerektiğinde kurulacak araştırma ve uygulama birimlerinin çalışmalarının, hizmet ve faaliyetlerinin 
etkin ve verimli olması için öngördüğü planlama, programlama ve destek tedbirlerini hazırlayarak yetkili or
ganlara sunmak, 

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

ı) Bu Kanunda gösterilen, Yüksek Kurulun ve Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yerine ge-
tirmek-r 

Yüksek Kurur^ı Başkan Yardımcısı 

MADDE 13. — Başkan Yardımcısı, Yüksek Kurum Başkanının göstereceği ve Bağlı Kuruluşların Başkan
larında aranan niteliklere sahip, üç aday arasından Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. 

Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı, Yüksek Kurum Başkanına yardım eder ve Onun bulunmadığı hallerde 
görevlerini yerine getirir. 

Denetleme Kurulu 

MADDE 14. — Yüksek Kurum Başkanı adına, Bağlı Kuruluşların malî ve idarî hususlarını denetleme or
ganı olan «Denetleme Kurulu», bir başkan ve iki üyeden oluşur. 

Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, malî ve idarî denetim yapabilecek nitelikte, yükseköğrenim mezunu, 
Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurum Başkanının öneri
si üzerine müşterek kararla atanırlar. 

Denetleme Kurulunun görevleri 

MADDE 15. — Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bağlı Kuruluşların bütçe uygulamaları ile malî ve idarî hususlarını denetlemek, 
b) Bağlı Kuruluşların kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarının gerçekleştirilmesinin ge

rekli kıldığı yatırım, işletme ve finansman hususlarında Yönetim Kurulunun doğrudan veya istek üzerine bil
gi sunmak, 

c) Yüksek Kurulun veya Yönetim Kurulunun malî ve İdarî hususlarda talep ettikleri araştırma, incele
me ve çalışmaları yerine getirmek. 

Genel Sekreter 

MADDE 16. — Genel Sekreter; Yükseköğrenim mezunu, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek 
için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurum Başkanının önerisi üzerine ve genel hükümlere 
göre atanır. 

Genel Sekreter, Yüksek Kurumun idarî hizmet ve faaliyetleri ile bu Kanunda verilen diğer görevleri ye
rine getirir. 
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İKıîNCÎ KISIM 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna Bağlı Kuruluşlar 

BÎRÎNCİ BÖLÜM 
Atatürk Araştırma Merkezi 

Atatürk Araştırma Merkezinin kuruluşu 

MADDE 17. — Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil, tüzelki
şiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunacak olan, «Atatürk Araştırma Merkezi» kurulmuştur. 

Atatürk Araştırma Merkezinin amacı 

MADDE 18. — Atatürk Araştırma Merkezinin amacı; Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını 
bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmaktır. 

Atatürk Araştırma Merkezinin görevleri 

MADDE 19. — Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda Atatürk Araştırma Merkezinin görevleri şunlardır : 
a) Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk inkılaplarını aydınlatacak, değerlendi

recek bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, 
b) Devlet ve toplum hayatına Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını egemen kılmak için ge

rekli bilimsel araştırma ve incölemeleri yapmak, elde edilen sonuçları örgün ve yaygın eğitimde kullanılır 
hale getirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara bu konularda ve elde edilen sonuçlar üzerinde önerilerde bulunmak, 
talepleri halinde gerekli desteği sağlamak, 

c) Millî 'Mücadele ve Türk İstiklal Savaşı, Cumhuriyetimizin kuruluşu ve Cumhuriyet dönemi olayları ile 
Atatürk ilke ve inkılaplarının oluşmasını belirleyen her türlü kaynak ve belgeleri toplamak, bunları bilimsel 
yöntemlerle düzenlemek, inceleme ve araştırma yapacakların hizmetlerine sunmak, 

d) Toplumun her kesiminin; Atatürk'çü düşünce, Atatürk ilkeleri ve inkılapları konularında, aynı görüş, 
inanç ve düşüncede birleşmesini sağlayacak, açık kesin ve temel kavramları ortaya koymak üzere bilimsel 
araştırmalar yapmak, varılan sonuçları yaymak ve yayınlamak, 

e) Atatürk'çü düşünceye, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun millî politikaların oluşmasında ve yürütül
mesinde, millî hedeflerin tespitinde, seçiminde fikir birikimini sağlayacak tedbirleri almak, bu konularda ilgili 
kurum ve kuruluşların taleplerini karşılamak, 

f) Amaç ve görevleriyle ilgili kongreler, konferanslar, seminerler, kurslar, her türlü bilimsel toplantılar, 
geziler sergiler düzenlemek; yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak, 

g) Amaç ve görevleri doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlar yapmak, aynı mahiyetteki yayınları des
teklemek, yaptığı bütün araştırma, inceleme, kongre, konferans ve seminerlerin sonuçlarını yayınlamak, 

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

ı) Yurt içinde ve yurt dışında Atatürk'çü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları konulan ile Cumhuriyeti
mizin kuruluşunu hazırlayan ve Cumhuriyet dönemindeki olayların sebepleri ve gelişmeleri konularında üs
tün başarılı eserler veren, eğitim ve öğretim hayatında ve çalışma alanlarında ve hizmet yerlerinde Atatürk' 
çü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda örnek çalışmalarda bulunan yerli ve yabancılara, il
gili yönetmeliğinde gösterilen ATATÜRK ÖDÜLLERİ vermek, bunları çalışmalarında, hizmetlerinde ve 
faaliyetlerinde desteklemek, 

j) Amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı, resmî ve özel eğitim, 
bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları ile; araştırma merkezleri, arşivler ve benzeri yerlerle ve çeşitli 
dallardaki araştırmacı, yazar ve sanatkârlarla 'işbirliğinde bulunmak, 
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k) Amaç ve görevlerine giren konularda, yurt içi ve yurt dışındaki yayınları izlemek, incelemek, değer
lendirmek ve varacağı sonuçları yetkili organ veya kurumlara sunmak, 

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

Atatürk Araştırma Merkezimin üyeleri 

MADDE 20. — Atatürk Araştırma Merkezinin üyeleri, bu Merkezin organlarını oluşturan, hizmet ve 
faaliyetlerinde görev allan kişilerdir. 

Atatürk Araştırma Merkezinin üç türlü üyesi vardır : 
a) Aslî üye 
b) Şeref üyesi 
c) Haberleşme üyesi 

Aslî üye 

MADDE 21. — Atatürk Araştırma Merkezinin kuruluş döneminde yirmi aslî üyesi vardır, ihtiyaç ve ge
lişmelerin gerektirdiği durumlarda, Yüksek Kurulun kararı ile bu sayı kırk aslî üyeye kadar çoğaltılabilir. Aslî 
üyeler; bu Kanunda bölirlenen amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bilimsel eserleri, çalışma 
ve faaliyetleri veya eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanıtlamış; 

a) Yükseköğrenim mezunu, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olalbilmek için gerekli niteliklere sahip aday
lar arasından Yüksek Kurulca seçilen on, 

b) Atatürk Araştırma Merkezinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek, öğretim elemanları 
arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen on, 

Üyeden ibarettir. 
Yükseköğretim Kurulunca seçilecek üyelerin özellikle üniversitelerin «Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi 

Enstitüleri» nin temsilini sağlayabilmeleri, göz önünde tutulur. 
Aslî üyelerin sayılarının artırılması halinde, yukarıda belirlenen sayı nispetleri aynen uygulanır. 
Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple be

lirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona ermesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. 

Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üyeleri 

MADDE 22. — Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üyeleri şunlardır : 
a) Ulu Önder Atatürk, 
b) 2549 sayılı Devlet Mezarlığı Kanununa göre Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı olarak tespit edilen 

ve hu Kanuna bağlı OK -1 sayılı listedeki istiklal Harbi Komutanları, 
c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra görev yapan Cumhuroaşkanları, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanları, Başbakanlar, Genelkurmay Başkanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Baş
kanları, 

d) Atatürk'çü düşünce, Atatürk ilkeleri ve inkılapları konularında üstün hizmet, çalışma ve faaliyetleri
ni, eserleri veya eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleri ile kanıtlamış; Atatürk Araştırma Mer
kezinin çalışmalarına maddî ve manevî destek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından bu Mer
kez Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeliğine seçilen 
kişiler. 

Şeref üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun tabiî üyeleridirler, ancak oylamaya katılamaz
lar, 
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Atatürk Araştırma Merkezi haberleşme üyeleri 

MADDE 23. — Atatürk Araştırma Merkezinin haberleşme üyeleri şunlardır :, 
a) Üniversitelerin «Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüleri'nde bulunan öğretim elemanları, 
b) Türk Sila'hlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatına bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarında 

«Atatürk tikeleri ve İnkılap Tarihi» dersi öğretim elemanları, 
c) Ortaöğretimde görevli «Cumhuriyet Tarihi» ve «İnkılap Tarihi» dersi öğretmenleri, 
d) Atatürkçü düşünce, Atatürk tikeleri ve inkılapları konularında çalışmalarda ve yayınlarda bulunan 

Türk veya yabancı uyrufklu tüzel veya gerçek kişiler, Atatürk Araştırma Merkezi Başkamnın tavsiyesi, Yü
rütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler. 

Haberleşme üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezinin yurtiçi veya yurtdışı hizmet ve faaliyetlerinde yardım
cı olurlar ve gerekli görülen haberleşme hizmetlerini yerine getirirler. 

Atatürk Araştırma Merkezinin organları 

MADDE 24. — Bu Merkezin organları şunlardır: 
a) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu, 
'b) Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu, 
c) Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı, 
d) Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri, 
e) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama Kollan. 

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu 

MADDE 25. — Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu; Atatürk Araştırma Merkezi Baş/kanının baş
kanlığında, Başkan Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde, Bilim 
Kuruluna Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri; Bilim Kurulunun tabiî üyesidir, anca/k oylamaya katılmaz. 

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun görevleri 

MADDE 26. — Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Atatürk Araştırma Merkeziriin amaçlarının gerçekleşmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde yerine 

getirilmesi için ilke kararları almak, 
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkam veya Yürütme Kurulunun 

sunacağı hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek, 
c) Atatürk Araştırma, Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını incelemek, 

görüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 
d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek, 
e) Bilim ve Uygulama Kollan hakkında gerekli kararlan vermek, bunlann çalışma düzenleri ile ilgili 

görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak, 
f) Atatürk Araştırma Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususlar ile baskı ve yayın gibi 

konularda karar almak veya bu konularda alt çalışma grupları oluşturmak, 
g) Atatürk Araştırma Merkezinin yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek, bu husustaki görüşleriyle birlikte 

Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 
h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 27. — Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu; 19 Mayıs ve 29 Ekim'de olmak üzere yılda 
iki defa toplanır, ayrıca Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının çağrısı üzerine, olağanüstü toplantılar ya
par. 
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Toplantı gündemi Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az bir ay 
önce üyelere gönderilir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu 

MADDE 28. — Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu; Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının 
başkanlığında, Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi aslî üyeleri arasından seçtiği dört üyeden olu
şur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl olup müşterek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı hallerde, Yü
rütme Kuruluna Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri ve gerektiğinde toplantıya çağırılacak Bilim ve Uygulama Kolları 
Başkanları oylamaya katılmazlar. 

Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri 

MADDE 29. — Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bu Kanunun esasları ve Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu kararları doğrultusunda; Mer

kezin bilimsel, idarî ve malî işlerini yürütmek bu görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak, 
b) Atatürk Araştırma Merkezinin Bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine, Bilim ve Uygulama Kolla

rının kurulmasına, belirli konularda yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerin oluş
turulmasına ve bunların çalışma esaslarına ilişkin kararlar almak ve Bilim Kuruluna sunmak, 

c) Atatürk Araştırma Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını hazırlamak 
ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, 

d) Atatürk Araştırma Merkezinin çalınma düzenine ilişkin, yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bi
lim Kurulunun görüşüne sunmak, 

e) Atatürk Araştırma Merkezinin yıllık bütçe tasarını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sun
mak, 

f) Atatürk Araştırma Merkezi bütçesinin uygulanmasına ilişkin kararlar almak, 
g) Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının önerilerini görüşüp karara bağlamak, 
h) Bu Kanunun ve Atatürk Araştırma Merkezi Biîim Kurulunun verdiği diğer görevleri yerine getir

mek, 

Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 30. — Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Atatürk Araş
tırma Merkezi Başkanının veya Yürütme Kurulunun en az üç üyesinin yapacağı yazılı talep üzerine olağanüstü 
toplantılar yapabilir. 

Toplantı gündemi Atatürk Araştırma Merkezi Başkanınca hazırlanır ve Yürütene Kurulunun kararları, 
Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur. 

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı ve Başkan Yardımcısı 

MADDE 31. — Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı; tutum ve davranışları ile Atatürkçü düşünceyi, 
Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsediğini, eserleriyle veya eğitim ve öğretim veya diğer hizmet alanların
daki çalışmaları ile kanıtlamış, yükseköğrenim mezunu, Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip 
adaylar arasından, Yüksek Kurulun görüşü alınarak Başbakanın önerM üzerine müşterek kararla atanır. 

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere aslî üyeler ara
sından önerdiği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak müşterek kararla atanır. Atatürk Araştırma Merkezi Baş
kanının bulunmadığı durumlarda, Başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir. 
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Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının görevleri 

MADDE 32. — Ata'türk Araştırma Merkezi Başkanı; Merkezin temsil ve icra organı ve ita amiridir. Gö
revleri şurilardır : 

a) Ata'türk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını uygular. 
b) Atatürk Araştırma Merkezini yönetir, Yüksek Kurumla ve diğer Bağlı Kuruluşlarla ilişkilerim dü

zenler. 
c) Atatürk Araştırma Merkezinin, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve program taslakları ile yıl

lık bütçe taslağını hazırlar ve yetkili organların görüşlerine sunar. 
d) Atatürk Araştırma Merkeziyle ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslakla

rını hazırlar ve ilgili organların görüşlerine sunar. 
e) Yuf Hiçi ve yurtdışında Ata'türk Araştırma Merkezini temsil eder. 
f) Atatürk Araştırma Merkezinin yurtiçinde veya yuftdışındaşi kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzel ki

şilerle, araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini düzenler. 
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri 

MADDE 33. — Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri; Yükseköğrenim mezunu, idarî tecrübeye ve 
DeVlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından, Atatürk Araştırma Merkezi Baş
kanının önerisi üzerine ve genel hükümlere göre atanır. 

Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri, Merkezin idarî ve malî işlerin yürütücüsü ve koordinatörüdür. 
Ata'türk Araştırma Merkezinin idarî hizmet ve faaliyetleri ile bu Kanunda gösterilen diğd görevleri ye
rine getirir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları 

MADDE 34. — Bilim ve Uygulama Kolları; Atatürk Araştırma Merkezinin bilimsel çalışmalarını yeri
ne getirmek ve uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için, Atatürk Araştırma Merkezi 
Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ve Yüksdk Kurum Balkanının onayı ile geçici veya 
daimi olarak kurulurlar. Gerektiğinde bu kollar üniversitelerde de oluşturulabilir. 

Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri Atatüfk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu kararında 
gösterilir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları, Merkezin aslî üyeleri arasından Bi
lim Kurulunca seçilir ve gerektiğinde aynı Kurulca görevine son veriletilir. 

Bu kolların ilişkilerim' Başkanları düzenler, çalışma ve faaliyetlerinden ve görevlerinin yerine getirilme
sinden, Başkanlar sorumludurlar. Bu kolların faaliyetleri, her üç ayda bir Atatüfk Araştırma Merkezi Baş
kanlığına sunulur. 

IKİNCt BÖLÜM 
Türk Dil Kurumu 

Türk Dil Kurumunun yeniden düzenlenmesi 

MADDE 35. — «Ulu önder Atatürk'ün kutlu eliyle ve O'nun yüce kurucu ve koruyucu Genel Başkan
lığı altında kurulmuş olan «Tüfk Dil Kurumu» tüzelkişiliğe sahip bilimsel hizmet ve faaliyetlerde buluna
cak bir kurum olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil edilmiş ve ye
niden düzenlenmiştir. 
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Türk Dil Kurumunun amacı 

MADDE 36. — Türk Dil Kurumunun amacı; Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğim meydana çıkar
mak ve sadeleştirmek, O'nu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir. 

Türk Dil Kurumunun görevleri 

MADDE 37. — Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda Türk Dil Kurumunun görevlen' şunlardır : 
a) Yazılı ve sözlü kaynaklardan Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar yapmak, 
'b) Türk dilinin gelişmesine, özleşmesine, sadeleşmesine yarayacak sözlükler yapmak, bunları yaymak 

ve yayınlamak, 
c) Türkçe dilbilgisi üzerinde araştırma ve incele melerde bulunimak, Türkçenin tarihsel ve karşılaştır

malı dil'bilgilerini hazırlama'k, bunları yaymak ve yayınlamak, 
d) Bütün bilim, sanait ve teknik terim ve kavramlarını kapsayacak, Türkçe terim ve kavramların bulun

masına yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, 
e) Millî varlığımızın temel unsurlanndan biri olan anadilimizin, kuşaklar arasında birleştirici ve bütün

leştirici özelliklerini göz önünde tutarak, yeni kuşaklarda anadil sevgisini ve bilincini kökleştirecek, gelişti
recek ve yaygın hale getirecek her türlü tedbirleri almak, araçları hazırlamak, bunları kamu ve özel eğitim 
ve öğretim kurumları ve kuruluşlannın, basın ve yayın organlarının hizmet ve yararına sunmak, bu konuda 
gerekli her türlü işbirliğinde bulunmak, 

f) Türk Dili ve Türkçe Dilbilgisini geliştirecek araştırma ve incelemeleri özendirmek, 
g) Türk Dili ve Türkçe Dil Bilgisi Konularında kongreler, sempozyumlar, konferanslar, toplantılar, ser

giler, geziler düzenlemek; yurt içi ve yurt dışında yapılacak aynı konu ve mahiyetteki toplantılara katılmak, 
h) Araştırma ve inceleme sonuçlanın yayınlamak; süreli veya süresiz yayınlar yapmak, 
ı) Amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı, gerçek ve tüzelkişi

lerle, eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları, araştırma merkezleri, araştırmacı, yazar ve sanatkâr
larla işbirliğinde bulunmak, 

j) Amaç ve görevleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışındaki yayınları izlemek, incelemek, değer
lendirmek ve varacağı sonuçlan Yüksek Kurumu Başkanlığına sunmak, 

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

Türk Dil Kurumunun üyeleri 

MADDE 38. — Türk Dil Kurumunun üyeleri, bu Kurumun organlarım oluşturan, hizmet ve faaliyetle
rinde görev alan kişilerdir. 

Türk Dil Kurumunun üç türlü üyesi vardır ; 
a) Aslî üye 
b) Şeref üyesi 
c) Haberleşme üyesi 

Aslî üye 

MADDE 39. — Türk Dil Kurumunun kırk aslî üyesi vardır. Aslî üyeler; bu kanunda belirlenen amaç 
ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışlan, bilimsel eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve öğre
tim hizmetleri ile kanıtlamış; 

a) Yükseköğrenim mezunu, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip 
adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen yirmi, 

b) Türk Dil Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek öğretim elemanlan arasın
dan Yükseköğretim Kurulunca seçilen yirmi, 

Üyeden ibarettir. 
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Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple be
lirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona ermesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. 

Türk Dil Kurumunun şeref üyeleri 

MADDE 40. — Türk Dil Kurumunun şeref üyeleri şunlardır: 
a) Ulu önder Atatürk, 
b) Türk Dil Kurumunun kuruluşu için Hükümete başvuran ve ilk Yönetim Kurulunu oluşturan Ek - 2 

sayılı listedeki üyeler, 
c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra görev yapan Cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanları, Başbakanlar, Genelkurmay Başkanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Baş
kanları, 

d) Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçları doğrultusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eser
leri, eğitim, öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleri ile kanıtlamış veya bu amaçlar doğrultusunda yapılan 
çabşmalara maddî veya manevî destek sağlamış, Türk- veya yabancı uyruklu kişiler arasından Türk Dil Ku
rumu Başkanının tavsiye si, Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeliğine seçi
len kişiler. 

Şeref üyeleri, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun tabiî üyeleridirler, ancak oylamaya katılmazlar. 

Türk Dil Kurumu haberleşme üyeleri 

MADDE 41. — Türk Dil Kurumunun haberleşme üyeleri şunlardır : 
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarındaki, 

anabilim dalı Türk Dili olan eğitim ve öğretim alanında görevli öğretim elemanları, 
b) tik ve orta öğretimde görevli «Türkçe» öğretmenleri, 
c) Türk Dili çalışmalarına eser ve yayınları, maddî veya manevî yardımları ile katkıda bulunan, Türk 

veya yabancı uyruklu kişiler arasından, Türk Dil Kurumu Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun öne
risi ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler, 

Haberleşme üyeleri, Türk Dil Kurumunun yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerinde yardımcı olurlar 
ve gerekli görülen haberleşme hizmetlerini yerine getirirler. 

Türk Dil Kurumu organları 

MADDE 42. — Türk Dil Kurumunun organları şunlardır: 
a) Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu, 
b) Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu, 
c) Türk Dil Kurumu Başkanı, 
d) Türk Dil Kurumu Sekreteri, 
e) Türk Diİ Kurumu Bilim ve Uygulama Kollan. 

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu 

MADDE 43. — Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu : Türk Dil Kurumu Başkanının başkanlığında, Başkan 
Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde, Bilim Kuruluna Türk Dil 
Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Türk Dil Kurumu Sekreteri Bilim Kurulunun tabiî üyesidir, ancak oylamaya katılmaz. 

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun görevleri 

MADDE 44. — Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Türk Dil Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde yerine getiril

mesi için ilke kararları almak, 
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b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Türk Dil Kurumu Başkanı veya Yürütme Kurulunun sunacağı 
hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek, 

c) Türk Dil Kurumunun kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını incelemek, görüşleri ile 
birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 

d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek, 
e) Bilim ve Uygulama Kolları hakkında gerekli kararları vermek, bunların çalışma düzenleri ile ilgili 

görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak, 
f) Türk Dil Kurumunun hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususlar ile baskı ve yayın gibi konularda 

karar almak veya bu konularda alt çalışma grupları oluşturmak, 
g) Türk Dil Kurumunun yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek, bu husustaki görüşleriyle birlikte Yüksek 

Kurum Başkanlığına sunmak, 
h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

Türk Dil Kurumu'Bilim Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 45. — Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu her yıl 12 Temmuz ve 29 Ekimde olmak üzere yılda iki 
defa toplanır, ayrıca Türk Dil Kurumu Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar. 

Toplantı gündemi Türk Dil Kurumu Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az bir ay önce üye
lere gönderilir. 

Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu 

MADDE 46. — Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu, Türk Dil Kurumu Başkanının başkanlığında, Başkan 
Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi aslî üyeleri arasından seçtiği altı üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev 
süresi üç yıl olup müşterek kararla atanırlar. IBaşkanın bulunmadığı hallerde, Yürütme Kuruluna Türk Dil 
Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Türk Dil Kurumu Sekreteri ve gerektiğinde toplantıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları 
oylamaya katılmazlar. 

Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri 

MADDE 47. — Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Bu Kanunun esasları ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda kurumun, bi

limsel, idarî ve malî işlerini yürütmek, bu görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik karalar almak, 
b) Türk Dil Kurumunun bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine, Bilim ve Uygulama Kollarının kurul

masına, belirli konularda yurt içi veya yurt dışı araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerin oluşturulmasına 
ve bunların çalışma esaslarına ilişkin kararlar almak ve Bilim Kuruluna sunmak, 

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

d) Türk Dil Kurumunun çalışma düzenine • ilişkin yönetmelik taslaklarını razırlamak ve Bilim Kurulu
nun 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 görüşüp karara bağlamak, 
h) Bu Kanunun ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek. 

Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun çalışma esastan, 

MADDE 48, — Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Türk Dü Kurumu 
Başkanının veya Yürütme Kurulunun en az dört üyesinin yapacağı yazılı talep üzerine olağanüstü toplantı
lar yapabilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 631) 



- 2 3 -

(Tekdif) 

Toplantı gündemi Türk Dil Kurumu Başkanınca hazırlanır ve Yürütme Kurulunun kararları Yüksek Ku
rum Başkanlığına sunulur. 

Türk Dil Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcısı 

MADDE 49. — Türk Dil Kurumu Başkam, aslî üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip adaylar 
arasından yüksek kurulun görüşü alınarak, (Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. 

Türk Dil Kurumu Başkanının, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, asil üyeler arasından öner
diği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak müşterek kararla atamr. Türk Dil Kurumu Başkamnm bulunmadığı 
durumlarda, Başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir. 

Türk Dil Kurumu Başkanının görevleri 

[MADDE 50. — Türk Dil Kurumu IBaşkanı; Kurumun temsil ve icra organı ve ita amiridir. Görevleri 
şunlardır: 

a) Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarım uygular, 
b) Türk Dil Kurumunu yönetir, Yüksek Kurumla ve diğer bağlı kuruluşlarla ilişkilerini düzenler, 
c) Türk Dil Kurumunun, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve program taslakları ile yıllık bütçe 

taslağım hazırlar ve yetkili organların görüşüne sunar, 
d) Türk Dil Kurumu ile ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslaklarım hazırlar 

ve ilgili organların görüşlerine sunar, 
e) Yurt içi ve yurt dışında Türk Dil Kurumunutemsil eder, 
f) Türk Dil Kurumunun yurt içinde veya yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzelkişilerle, 

araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini düzenler, 
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Türk Dil Kurumu Sekreteri 

MADDE 51. — Türk Dil Kurumu Sekreteri; Yükseköğrenim mezunu, idarî tecrübeye ve Devlet Memuru 
olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Türk Dil Kurumu Başkanının önerisi üzerine ve 
genel hükümlere göre atanır. 

Türk Dil Kurumu Sekreteri, Kurumun idarî ve malî işlerinin yürütücüsü ve koordinatörüdür. Türk Dil 
Kurumunun idarî hizmet ve faaliyetleri ile bu Kanun da gösterilen diğer görevleri yerine getirir. 

Türk Dil Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları 

MADDE 52. — Bilim ve Uygulama Kolları, Türk Dil Kurumunun bilimsel çalışmalarım yerine getirmek 
ve uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun 
önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile geçici veya daimî olarak kuru
lurlar. 

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 Kuru

lunca seçilir ve aynı kurulca görevlerine son verilebilir. 

Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler, çalışma ve faaliyetlerinden ve görevlerinin yerine getirilmesin
den Başkanlar sorumludurlar. Bu Kolların faaliyetleri her üç ayda bir Türk Dil Kurumu Başkanlığına sunu
lur. 
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(ÜÇÜNDÜ BÖLÜM 
Türk Tarih Kurumu 

Türk Tarih Kurumunun yeniden düzenlenmesi 

MADDE 53. — «Atatürk'ün emir ve isteği üzerine, yüksek koruyuculuğu altında» kurulmuş olan Türk 
Tarih Kurumu; tüzelkişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyette bulunacak olan bir kurum olarak Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil edilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. 

Türk Tarih Kurumunun amacı 

MADDE 54. — Türk Tarih Kurumunun amacı; Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili ko
nuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak
tır. 

Türk Tarih Kurumunun görevleri 

MADDE 55. — Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda, Türk Tarih Kurumunun görevleri şunlardır: 
a) Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynaklarım araştırmak, incelemek bu konularla ilgili bilimsel 

değerdeki araştırmaları ve eserleri yayınlamak, 
b) Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli görülenlenleri Türkçeye çe

virmek, yaymak ve yayınlamak, 
c) Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, arşiv ve doküman

tasyon merkezleri kurmak, niteliği belirlenen belge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, ince
lemeleri, kazıları yapmak veya yaptırmak, 

d) Yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymalk ve tartışmak üzere bilimsel toplantılar yapmak, kongreler 
düzenlemek, sergiler ve geziler tertiplemek, 

e) Millî varlığımızın devamında temel unsurlardan biri olan tarih sevgisini ve bilincini kökleştirecek, ge
liştirecek ve yaygın hale getirecek, tarihî araştırmaları ve çalışmaları özendirecek, destekleyecek hertürlü ted
biri almak, gerekli çalışma plan ve programlarını yapmak, 

f) Amaç ve görevleriyle ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında Türk veya Türkiye tarihi üzerinde ça
lışan, araştırma ve yayın yapan kurum, kuruluş ve araştırma merkezleriyle, arşivlerle işbirliğinde bulunmak, 
kitap, yayın ve orijinallerinden çoğaltılmış belge mübadele etmek, 

g) Yüksek Kurulun onayı -ile yerli veya yabancı bilimsel kuruluşlara üye olmak, temsilci göndermek, 
kongrelere katılmak, bu kuruluşlarla ortak araştırmalar ve çalışmalar yapmak, 

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

Türk Tarih Kurumunun üyeleri 
MADDE 56. — Türk Tarih Kurumunun üyeleri, bu Kurumun organlarını oluşturan, hizmet ve faaliyet

lerinde görev alan kişilerdir. 
Türk Tarih Kurumunun üç türlü üyesi vardır : 
a) Aslî üye 
b) Şeref üyesi 
c) Haberleşme üyesi 

Asli üye 

MADDE 57. — Türk Tarih Kurumunun kırk aslî üyesi vardır. Aslî üyeler, bu Kanunda belirlenen amaç 
ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bilimsel eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve öğretim 
hizmetleri ile kanıtlanmış; 
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a) Yükseköğrenim mezunu, idarî tecrübeye ve Devlet miemuru olabilmek içimi gerekli niteliklere sahip aday
lar arasından Yüksele Kurulca seçilen yirmi, 

b) fTürk Tarih Kurumunun amaçlarının gerçekleşti riknesdınde yararlı olabilecek öğretim elemanları arasın
dan Yükseköğretim Kurulunca seçilecek yirmi, 

Üyeden ibarettir. 
Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple belir

tilen süreden önce üyelik sıfatlarının sona ©irmesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. 
Aslî üyeler; birden fazla bilim ve uygulama kollarında veya komisyonlarda görev alabilirler. 

Türk Tarih Kurumunun şeref üyeleri 
MADDE 58. — Türk Tarih Kurumunun şeref üyeleri şunlardır: 
a) Ulu Önder Atatürk, 
b) Türk Tarih Kurumunun kuruluşu için dilekçeyle başvuran ve kurucuları olan, EK - 3 sayılı listedeki 

üyeler, 
c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra görev yapan Cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanları, Başbakanlar, Genelkurmay Başkanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkan
ları, 

d) Türk Tarih Kurumlunun kuruluş amaçları doğrultusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eser
leri, eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleriyle kanıtlamış veya ıbu amaçlar doğrultusunda yapüan 
çalışmalara maddî veya manevî ıdıestek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından Tüfk Tarih 
Kurumu Başkanımın tavsiyesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeliğine seçi
len kişiler, 

Şeref üyeleri, Türk Tarih Kurumunun Büim Kurulunun tabiî üyeleridirler, ancak oylamaya katılmazlar. 

Türk Tarih Kurumu haberleşme üyeleri 

MADDE 59. — Türk Tarih Kurumunun haberleşme üyeleri şunlardır: 
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarında anabi-

lim dalı Türk tarihi olan veya bu konu ile ilgisi bulunan eğitim ve öğretim alanında görevli öğretim elemanları, 
b) İlk ve Orta öğretimde görevli «Tarih» öğretmenleri, 
c) Türk ve Türkiye tarihi konularında çalışmaları, eser vıe yayınları ile katkıda bulunan Türk veya Ya

bancı uyruklu kişiler arasundan Türk (Tarih Kurumu Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve 
Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olaraik seçilen kişiler. 

Halberleşme üyeleri, Türk Tarih Kurumunun yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerinde yardımcı olurlar 
ve gerekli görülen halberleşme hizmetlerini yerine getirirler. 

Türk Tarih Kurumunun organları 

MADDE 60. — »Türk Tarih Kurumunun organları şunlardır: 
a) Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu, 
to) Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu, 
c) (Türk Tarih Kurumu Başkanı, 
d) Türk Tarih Kurumu Sekreteri, 
e) Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları. 

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu 

MADDE 61. — Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu; Türk Tarih Kurumu Balkanınım başkanlığında, Başkan 
Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması 'ile oluşur. Başkanın bulunmadığı 'hallerde Büm Kuruluna Türk Tarih 
Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Tüfk Tarih Kurumu Sekreteri, Bilim Kurulunun tabiî üyesidir, ancak oylamaya katılmaz. 
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Türk Tafih Kurumu Bilim Kurulunun görevleri 

MADDE 62. — Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Türk Tarih Kurumunun amaçlarınıın gerçekleştirilmesi, görevlerinin' .tam ve etkin 'biçimde yerine getiril

mesi için dike kararları almak, 
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Türk Tarih Kurumu Başkanı veya Yürütme Kurulunun sunacağı 

hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek, 
c) Türk (Tarih Kurumunun, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını incelemek, görüşleri 

ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 
d) Yürütme Kurulunun üyelerini' seçmek, 
e) Bilim ve Uygulama Kolları il© Komisyonların kuruluş ve çalışma esaslarını karara bağlamak, 
f) Kurum Basımevinin çalışma, idare ve hesaplarının görüşülüp incelenmesinde görüş bildirmek, 
g) Türk Tarih Kurumunun ihizmıet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususlar ile baskı ve yayın gibi konularda 

karar almak veya bu konularda alt çalışma grupları oluşturmak, 
fa) Türk Tafih Kurumunun yıllık 'bütçe ihtiyaçlarımı belirlemek, bu husustaki görüşleriyle birlikte Yüksek 

Kurum Başkanlığıma sunmak, 
1) Bu Kanun verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun çalışma esas lan 

MADDE 63. — Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu; 15 NİSAN ve 29 EKİM'de olmak üzere yılda iki defa 
toplanır, ayrıca Kurum Başkanımın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar. 

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

Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu 

MADDE 64. — Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu, Türk Tarih Kurumu Başkanının başkanlığında, 
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 gerektiğinde toplanluıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolları ve 
Komisyonların Başkanları oylamaya katılmazlar. 

Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri 

MADDE 65. — Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Bu Kanunun esasları ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda Kurumun, 

bilimsel, idarî ve malî 'işlerini yürütmek, bu görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak, 
ıb) Türk Tarih Kurumunun bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine, Bilim ve Uygulama Kollara ile ko

misyonların kurulmasına, belirli konularda yurt içi veya yurt dışı araştırma ve incelemeler için uzman ekiple
rinin oluşturulmasına ve bunların çalışma esaslarına ilişkin kararlar almak ve Bilim Kurulunun görüşüne sun
mak, 

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

d) Türk Tarih Kurumunun çalışma düzenine ilişkin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bilim Kurulunun 
görüşüne sunmak, 
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e) Türk Tarih Kurumunun amaçları doğrultusunda, basumevinin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili karar al
mak, 

f) Türk Tarih Kurumunun yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, 
g) Türk Tarih Kurumunun bütçesinin uygulanmasına ilişjk'in kararlar almak, 
h) Türk Tarih Kurumu Başkanının önerilerini görüşüp karara bağlamak, 
ı) Bu Kanunun ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek. 

Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 66. — Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Türk Tarih Kurumu 
Başkanının veya Yürütme Kurulunda bulunan en az dört üyenin yapacağı yazılı talep üzerine olağanüstü 
toplantılar yapabilir. 

Toplantı gündemi Türk Tarih Kurumu Başkanınca hazırlanır ve Yürütme Kurulu kararları, Yüksek Ku
rum Başkanlığına sunulur. 

Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcısı 

MADDE 67. — Türk Tarih Kurumu Başkanı, aslî üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip adaylar 
arasından, yüksek kurulun görüşü alınarak, Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. 

Türk Tarih Kurumu Başkanımn, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere aslî üyeler arasından 
önerdiği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak müşterek kararla atanır. Türk Tarih Kurumu Başkanının bulun
madığı durumlarda, Başkamn görevlerini yardımcısı yerine getirir. 

Türk Tarih Kurumu Başkanının görevleri 

MADDE 68. — Türk Tarih Kurumu Başkanı; Kurumun temsil ve icra organı ve ita amiridir. Görevleri 
şunlardır: 

a) Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını uygular, 
b) Türk Tarih Kurumunu yönetir, Yüksek Kurumla ve diğer bağlı kuruluşlarla ilişkilerini düzenler, 
c) Türk Tarih Kurumunun, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve program taslaklarını ve yıllık bütçe 

taslağını hazırlar, yetkili organların görüşlerine sunar, 
d) Türk Tarih 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 Tarih Kurumunu temsil eder, 
f) Türk Tarih Kurumunun yurt içinde veya yurt dışında kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzelkişilerle, 

araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini düzenler, 
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Türk Tarih Kurumu Sekreteri 

MADDE 69. — Türk Tarih Kurumu Sekreteri; yükseköğrenim mezunu, idarî tecrübeye ve Devlet me
muru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından, Türk Tarih Kurumu Başkanının önerisi üze
rine 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 getirir. 
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Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kollan 

MADDE 70. — Türk Tarih Kurumunun Bilim ve uygulama kolları şunlardır : 
a) Eskiçağ Bilim ve Uygulama kolu, 
b) Ortaçağ Bilim ve Uygulama kolu, 
c) Yeniçağ Bilim ve Uygulama kolu, 
d) Yakınçağ Bilim ve Uygulama kolu, 
Türk Tarih Kurumunun bilimsel çalışmalarını yerine getirmek ve uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyet

lerini gerçekleştirmek için kurulması öngörülen diğer kollar; Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun öne
risi üzerine Bilim Kurulunun karan ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile geçici veya daimî olarak kuru
lurlar. Gerektiğinde, bu kollar üniversitelerde de oluşturulabilir. 

Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu kararında ayrıca 
gösterilir. 

Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kollan Başkanları, Kurumun aslî üyeleri arasından Bilim Kuru
lunca seçilir ve aynı kurulca görevlerine son verilebilir. 

Bu kollarının ilişkilerini Başkanları düzenler, çalışma ve faaliyetlerinden ve görevlerinin yerine getirilme
sinden Başkanlar sorumludur. Kolların faaliyetleri her üç ayda bir Türk Tarih Kurumu Başkanlığına sunu
lur. 

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 Kurulunun ka
rarı 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 üyeleri arasından seçilmiş bir başkan ve iki üye ile yeteri ka

dar kadrolu elemanlardan oluşur. Komisyon Başkan ve üyelerinin çalışma süreleri üç yıldır. Aslî üyelikleri 
devam ettiği sürece yeniden seçilebilirler. 

Komisyonların ilişkilerini Başkanları düzenler, faaliyetlerinden, çalışma ve hizmetlerinden Başkanlan so
rumludur. 

Komisyonların faaliyetleri her üç ayda bir Türk Tarih Kurumu Başkanlığına sunulur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Atatürk Kültür Merkezi 

Atatürk Kültür Merkezinin kurulusu 

MADDE 72. — Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı, tüzelkişiliğe sahip, bi
limsel hizmet ve faaliyette bulunacak olan, «Atatürk Kültür Merkezi» kurulmuştur. 

Atatürk Kültür Merkezinin amacı 

MADDE 73. — Atatürk Kültür Merkezinin amacı; Millî varlığımızın ve Millî gücümüzün devamında ve 
gelişmesinde, «Millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma» ülkümüzde temel unsur olan 
Türk Kültürünü; Atatürk'çü düşünce, Atatürk Jlke ve İnkılapları doğrultusunda, bilimsel yoldan incelemek, 
araştırmak ve bir bütünlük içerisinde yaymak ve yayınlamaktır. 
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Atatürk Kültür Merkezinin görevleri 

MADDE 74. — Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda, Atatürk Kültür Merkezinin görevleri şunlardır : 
a) Türk edebiyatının, Türk sanatının, Türk folklorunun, Türk töre ve geleneklerinin tarihini ve gelişme

lerini incelemek, araştırmak, yaymak ve yayınlamak. 
b) Türk kültürünü bir bütünlük içerisinde ve amaçlarda belirlenen esaslar doğrultusunda tanıtmak, 
c) Yurt içinde ve yurt dışında Türk kültürü üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunan, Türk kül

türünün yayılmasına hizmet eden, gelişmesi yolunda çalışma ve faliyetler gösteren, kurum ve kuruluş, araştır
ma merkezleri, gerçek ve tüzelkişilerle işbirliğinde bulunmak, 

d) Türk kültürü üzerinde yapılan araştırma, inceleme, yayın ve çalışmaları yönlendirmek, hizmet ve faa
liyetleri özendirmek, 

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

f) Süreli süresiz yayınlar yapmak, kongreler, konferanslar, 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 türlü 
hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek, tamtma kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, işbirliğini 
gerçekleştirmek, 

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

Atatürk Kültür Merkezinin üyeleri 

MADDE 75. — Atatürk Kültür Merkezinin üyeleri, Merkezin organlarını oluşturan, hizmet ve faaliyet
lerinde görev alan kişilerdir. 

Atatürk Kültür Merkezinin üç türlü üyesi vardır : 
a) Aslî üye 
b) Şeref üyesi 
c) Haberleşme üyesi 

Aslî üye 

MADDE 76. — Atatürk Kültür Merkezinin kuruluş döneminde yirmi aslî üyesi vardır. 
ihtiyaç ve gelişmelerin gerektirdiği durumlarda, Yüksek Kurulun kararı ile bu sayı kırk aslî üyeye kadar 

çoğaltılabilir. Aslî üyeler; bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bilimsel 
eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanıtlamış; 

a) Yükseköğrenim mezunu, idarî tecrübeye ve devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip aday
lar arasından Yüksek Kurulca seçilen on, 

b) Atatürk Kültür Merkezinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek, öğretim elemanları ara
sından Yükseköğretim Kurulunca seçilen on, 

Üyeden ibarettir. 
Aslî üyelerin sayılarının artırılması halinde, yukarıda belirlenen sayı nispetleri aynen uygulanır. 
Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple be

lirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona ermesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. 

Atatürk Kültür Merkezinin şeref üyeleri 
MADDE 77. — Atatürk Kültür Merkezinin şeref üyeleri şunlardır : 
a) Ulu Önder Atatürk, 
b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra görev yapan Cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanları, Başbakanlar, Genelkurmay Başkanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Baş
kanları, 
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c) Atatürk Kültür Merkezinin alnaçları doğrultusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eserleri, 
eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleriyle kanıtlamış veya bu amaçlar doğrultusunda yapılan ça
lışmalara maddî veya manevî destek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve 'Bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeliğine seçilen 
kişiler. 

Şeref üyeleri, Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun tabiî üyeleridirler, ancak oylamaya katılmazlar. 

Atatürk Kültür Merkezi haberleşme üyeleri 

MADDE 78. — Atatürk Kültür Merkezi haberleşme üyeleri şunlardır: 
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatına bağlı olanlar dahil Yükseköğretim Kurumlarımda ana-

bi'lim dalı Türk Kültürü veya Türk sanatı olan eğitim ve öğretim alanında görevli öğretim elemanları, 
b) Orta öğretimde görevli sana't tarihi ve sosyal bilgiler öğretmenleri, 
c) Türk Kültürü konularında çalışmaları, eser ve yayınları ile katkıda bulunan Türk veya yabancı uyruk

lu gerçek veya tüzelkişiler arasından Atatürk Kültür Merkezi Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun öne
risi ve Atatürk .Kültür Merkezi Bilim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler. 

•T» 
Haberleşme üyeleri Atatürk Kültür Merkezimin yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerine yardımcı olur

lar ve gerekli görülen haberleşme hizmetini yerine getirirler. 

Atatürk Kültür Merkezinin organları 

MADDE 79. — Atatürk Kültür Merkezinin Organları şunlardır: 
a) Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu, 
b) Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu, 
c) Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, 
d) Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, 
e) Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları. 

Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu 

MADDE 80. — Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu; Atatürk Kültür Merkezi Başkanının başkanlığında, 
Başkan Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hâllerde, Bilim Kuruluna Ata
türk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı baş/kamlı'k eder. 

Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri Bilim Kurulunun tabiî üyesidir, ancak oylamaya katılmaz. 

Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun görevleri 

MADDE 81. — Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Atatürk Kültür Merkezinin amaçlarının gerçekleştirilmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde yerine ge

tirilmesi için ilke kararları almak, 
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Atatürk Kültür Merkezi Başkanı veya Yürütme Kurulunun sunacağı 

hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek, 
c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını incelemek, görüşleri 

ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 
d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek, 
e) Bilim ve uygulama kolları hakkında gerekli kararları vermek, bunların çalışma düzenleri hakkında gö

rüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak, 
f) Atatürk Kültür Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususlar ile baskı ve yayın gibi ko

nularda karar almak veya bu konularda alt çalışma grupları oluşturmak, 
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g) Atatürk Kültür Merkezinin yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek, "bu husustaki görüşleriyle birlikte Yük
sek Kurum Başkanlığına sunmak, 

h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun çalışma esasları 
MADDE 82. — Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu, 19 MAYIS ve 29 HKİM'de olmak üzere yılda iki 

defa toplanır, ayrıca Başkanımın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar. 
Toplantı gündemi Atatürk Kültür Merkezi Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az bir ay önce 

üyelere gönderilir. 

Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu 
MADDE 83. — Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanının başkan

lığında Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi aslî üyeleri arasından seçtiği dört üyeden oluşur. Se
çilen üyelerin görev süresi üç yıl olup müşterek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı hallerde, Yürütme Ku
ruluna Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı baş kanlık eder. 

Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri ve gerektiğinde toplantıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolları Baş
kanları oylamaya katılmaz. 

Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri 

MADDE 84. — Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Bu Kanunun esasları ve Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda Merke

zin, bilimsel, idarî ve malî işlerini yürütmek, bu görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak, 
fo) Atatürk Kültür Merkezinin Bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine, Bilim ve Uygulama kollarının 

kurulmasına, belirli 'konularda yurt içi ve yurt dışı araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerin oluşturulma
sına ve bunların çalışma esaslarına ilişkin kararlar almak ve bu kararları Atatürk Kültür Merkezi Bilim 
Kurulunun görüşüne sunmak, 

c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarım hazırlayarak Bi
lim Kurulunun görüşüne sunmak, 

d) Atatürk Kültür Merkezinin çalışma düzenine ilişkin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bilim Ku
rulunun görüşüne sunmak, 

e) Atatürk Kültür Merkezinin yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, 
f) Atatürk Kültür Merkezi bütçesinin uygulanma sına ilişkin kararlar almak, 
g) Atatürk Kültür Merkezi Başkanının önerilerini görüşüp karara bağlamak, 
h) Bu Kanunun ve Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek. 

Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 85. — Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanının veya Yürütme Kurulunda bulunan en az üç aslî üyenin yapacağı yazılı talep üzerine ola
ğanüstü toplantılar yapabilir. 

Toplantı gündemi Atatürk Kültür Merkezi Başkanı tarafından hazırlanır, Yürütme Kurulu kararları Yük
sek Kurum Başkanlığnıa sunulur. 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı 

MADDE 86. ->- Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, aslî üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip aday
lar arasından, Yüksek Kurulun görüşü alınarak, Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanının çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere aslî üyeler arasından 
önerdiği ibir üye, Başkan Yardımcısı olarak müşterek kararla atanır. Atatürk Kültür Merkezi Başkanının bu
lunmadığı durumlarda, Başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir. 
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Atatürk Kültür Merkezi Başkanının görevleri 

MADDE 87. — Atatürk Kültür Merkezi Başkanı; Merkezlin temısil ve icra organı ve ita amiridir. Görev
leri şunlardır: 

a) Ataitürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını uygular, 
b) Atatürk Kültür Merkezini yönetir, Yüksek Kurumla ve diğer Bağlı Kuruluşlarla ilişkilerini düzenler, 
c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma, plan ve program taslaklarım ve yıllık 

bütçe taslağım hazırlar ve yetkili organların görüşlerine sunar, 
d) Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslaklarını 

hazırlar ve ilgili organların görüşHerine sunar, 
e) Yurt içi ve yurt dışında Atatürk Kültür Merkezini temsil eder, 
f) Atatürk Kültür Merkezinin yurt içinde ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzelkişilerle, 

araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini düzenler, 
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri 

MADDE 88. — Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri; Yükseköğretim mezunu, idarî tecrübeye ve Devlet 
memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Atatürk Kültür Merkezi Başkanının önerisi 
üzerine ve genel hükümlere göre atanır. 

Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, Merkezin idarî ve malî işlerinin yürütücüsü ve koordinatörüdür. Ata
türk Kültür Merkezinin idarî hizmet ve faaliyetleri ile bu Kanunda gösterilen diğer görevleri yerine getirir. 

Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve uygulama kolları 

MADDE 89. — Bilim ve Uygulama Kolları, Atatürk Kültür Merkezinin bilimsel çalışmalarını yerine ge
tirmek ve uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için Yürütme Kurulunun önerisi ve 
Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile geçici ve daimi olarak kurulurlar. 

Bu kolların çalışma konulan ve çalışma düzenleri Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu kararında gös
terilir. 

Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları, Merkezin aslî üyeleri arasından Bilim 
Kurulunca seçilir ve aynı kurulca görevlerine son verilebilir. 

İBu kolların ilişkilerini 'Başkanları düzenler, çalışma ve faaliyetlerinden, görevlerinin yerine getirilmesin
den Başkanlar sorumludur. Kolların faaliyetleri her üç ayda bir Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına sunu
lur. 

(ÜÇÜNÖÜ KISIM 
Yasaklar - Özlük Hakları - Mali Hükümler 

ıBÎRÎNCÎ BÖUÜM 
Yasaklar ve Özlük Hakları 

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 sürece siyasî partilere üye olamazlar, siyasî faaliyetlerde 
bulunamazlar, sendikalara, kamu yararına çalışan dernekler dışında derneklere ve meslek kuruluşlarına üye 
olamazlar, sendikal faaliyetlerde bulunamazlar. 
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Personel statüsü ve özlük hakları 

MADDE 91. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda ve iBağlı Kuruluşlarında görevlendiri
lecek bütün personelin özlük hakları aşağıdaki şekilde düzenlenir: 

a) Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih »Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinde, 
uzmanlığı gerektiren belirli görevler için ihtiyaç duyulacak sözleşmeli personele verilecek ücret ve sair hak
lar, bu husustaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın Yüksek Kurum Başkanının önerisi, Maliye Bakanlığının 
uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

b) Yüksek Kurula, Yönetim Kuruluna ve Yürütme Kurullarına atanacak üyelere ödenecek ücretler 
ile Bilim Kurullarının aslî üyelerine ödenecek huzur hakları yüksek Kurum (Başkanının teklifi ve Yüksek 
Kurulun onayı ile tespit edilir. 

c) Yüksek Kutum Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında yukarıda belirlenenlerin dışında istihdam edile
cek personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. 

d) 13.12.1930 tarih ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü mad
desi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olanlardan: 

1. Yüksek Kurum Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında görevlendirilen personel, görevlendirildiği sürece 
kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bu personelin Yüksek Kurum Başkanlığı veya Bağlı Kuruluşların
da geçirdikleri süre, kesenekleri kendileri, karşılıkları da Yüksek Kurum Başkanlığı veya İBağlı Kuruluşların
ca ödenmek üzere terfi ve emekliliklerinde dikkate alınmak suretiyle meslek, unvan ve sıfatları göz önünde 
bulundurularak ayrıldıkları tarihten itibaren kendi kurumlarına boş kadro koşulu aranmaksızın dönüşleri 
yapılır. 

2. Aylıklarını kendi kuruluşlarından almak suretiyle görevlendirilecek personele bu maddenin (b) fıkrası
na göre tespit edilecek ücret veya huzur haklan Yüksek Kurum Başkanlığı veya Bağlı Kuruluşları tarafından 
karşılanır. Üniversiteden görevlendirilecek öğretim elemanlarına verilecek huzur hakları, bunların kurumların
daki her türlü hakları saklı kalmak, kurumlarındaki özlük haklarından ve döner sermayeden de yararlanmak 
üzere ödenir, öğretim elemanlarına ödenecek huzur hakları bağlı oldukları yükseköğretim kurumunun dö
ner sermayesine gelir kaydedilmez. 

e) Bu Kanunla öngörülen Yüksek Kurula, Yönetim Kuruluna, Bilim kurullarına ve Yürütme Kurulla
rı ile Türk Tarih Kurumu bünyesindeki komisyonlara seçilecek üyelerle, Bağh Kuruluşların Başkanları için 
Devlet Memurları Kanununda belirtilen yaş haddi sınırı aranmaz. 

Disiplin isleri 

MADDE 92. — Bağh Kuruluşların aslî, şeref ve haberleşme üyelerinin, kurumun amacı ve ilkeleri ile 
bağdaşmayan veya bunlara aykırı olan tutum ve davranışları hakkında disiplinle ilgili gerekli kararları almaya 
ilgili kuruluşun Yürütme Kurulu yetkilidir. Yürütme Kurullarının kararlarına karşı itiraz mercii Yönetim 
Kuruludur. Burada alınan karar kesindir. 

İKİNCt BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Bütçe esasları 

MADDE 93. — Yüksek Kurum ile Bağlı Kuruluşlarının bütçeleri yıllık olarak hazırlanır ve Başbakanlı
ğın onayı ile yürürlüğe konulur. 

Her yıl Genel Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlanırken Yüksek Kurum ve Bağlı Kuruluşlarının bütçe önerile
ri, Başbakanlık Bütçesi ekinde Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Yüksek Kurum ve Bağlı Kuruluşları, 1050 sayılı Mühasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 
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Harcama usul ve esasları, Yüksek Kurum ile Maliye Bakanlığının birlikte hazırlayacağı bir yönetmelik
le düzenlenir. 

Yüksek Kurum ve Bağlı Kuruluşlarının malî işlemleri Sayıştay tarafından denetlenir. 

Gelir Kaynaklan 

MADDE 94. — Yüksek Kurum ve Bağlı Kuruluşlarının gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Yüksek Kurumun gelir kaynakları : 
(1) Başbakanlık Bütçesine her yıl Yüksek Kurum için konulacak ödenekler, 
(2) Bağış, yardım ve vasiyetler, 
(3) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler. 
b) Atatürk Araştırma Merkezinin gelir kaynakları : 
(1) Başbakanlık Bütçesinden, Yüksek Kurum kanalıyla yapılacak yardımlar, 
(2) Atatürk Araştırma Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler» 
(3) Atatürk Araştırma Merkezine yapılan bağış ve yardımlar, 
(4) Atatürk Araştırma Merkezinin mal varlığından elde edilen gelirler, 
0) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler. 
c) Türk DM Kurumu gelr Kaynakları : 
(1) Atatürk vasiyeti geliri, 
(2) Türk Dil Kurumunun hizmet ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 
(3) Türk Dil Kurumu mal varlığından elde edilen gelirler, 
(4) Türk Dil Kurumuna yapılan bağış ve yardımlar, 
(5) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler, 
(6) Zorunlu hallerde, Başbakanlık Bütçesinden Yüksek Kurum kanalıyla yapılan yardımlar. 
d) Türk Tarih Kurumunun gelir kaynakları : 
(1) Atatürk vasiyeti geliri, 
(2) Türk Tarih Kurumunun hizmet <ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 
(3) Türk Tarih Kurumu mal varlığından elde edilen gelirler, 
(4) Türk Tarih Kurumuna yapılan bağış ve yardımlar, 
(5) Döner sermaye gelirleri ve diğer gelirler, 
(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 faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 
(3) Atatürk Kültür Merkezine yapılan bağış ve yardımlar, 
(4) Atatürk Kültür Merkezinin mal varlığından elde edilen gelirler, 
(5) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler. 

Malî kolaylıklar 

MADDE 95. — Yüksek Kuruma ve Bağlı Kuruluşlarına yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, re
sim ve harçtan muaftır. Yapılan bağış ve yardımları, gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri yılı içinde ve
recekleri beyannamelere masraf kaydedebilirler. 

Döner sermaye 

MADDE 96. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında döner 
sermaye işletmeleri kurulabilir. Döner sermaye işletmelerinin toplam sermaye miktarı bir milyar liradır. Bu 
sermayenin kurulacak döner sermaye işletmeleri arasındaki dağılımı Yüksek Kurum Başkanlığınca yapılır. 
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Döner sermayelere tahsis edilecek taşınır ve taşınmaz değerlerin toplamının döner sermaye miktarını kar
şılamaması halinde aradaki fark Kurumun bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle karşılanır. 

Kurumun döner sermaye miktarını bir katı kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler ve Geçici Maddeler 

Oylama, toplanma ve karar alma esasları 

MADDE 97. — Bu Kanunda mevcut kurullar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı karar kurul kararı sa
yılın 

Tüzük 

MADDE 98. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tüzüğü, aşağıdaki hususları ihtiva edecek 
şekîlde bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur. 

Tüzükte belirlenecek hususlar şunlardır : 
a) Yüksek Kurumunun üst organları ile Yüksek Kurum Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşların organlarının 

kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin hususlar, 
b) Uygulama ve Bilim Kolları ile Türk Tarih Kurumunda yer alan komisyonların teşkil ve çalışma esas

ları, 
c) Personel işlemleri ve özlük hakları ile ilgili hususlar, 
d) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar. 

Yönetmelikler 

MADDE 99. — Bu Kanunda belirlenen hususların uygulanmasını esas alacak yönetmelikler Yüksek Ku
rumun ve Bağlı Kuruluşların yetkili organlarınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren dokuz ay içinde 
hazırlanarak, yürürlüğe konur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde Yüksek Kurul, Başba
kanın başkanlığında ilk toplantısını yapar. 

Yüksek Kurum Başkanı ile Bağlı Kuruluşların Başkanları, Yüksek Kurula ve Yönetim Kuruluna Cum
hurbaşkanınca seçilecek üyeler ile müşterek karârla atanacak üyeler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
45 gün içinde usulüne göre seçilir ve atanır. 

Bu Kanuna uygun olarak Yüksek Kurulun ve Yükseköğretim Kurulunun seçeceği aslî üyeler bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde seçilir ve Bağlı Kuruluşların organları oluşturulur. 

Yüksek Kurum Başkanının atanması ile birlikte Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Yüksek Ku
rum Başkanlığına bağlanır. 

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunun planlanan faaliyetleri 1983 yılı sonuna kadar eski mevzuat
larına göre yürütülür. Bu Kurumların 1984 yılı faaliyetleri 'bu Kanunda öngörülen esaslara göre planlanır. 
Bağlı Kuruluşların teşkilatlanmaları bu Kanun ve hazırlanan tüzük ve yönetmeliklere göre Ocak 1984 so
nuna kadar tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığında ve Bağlı Kuru
luşlarında aslî ve sürekli görevlerde istihdam edilecek personel kadrolarının ilk tespiti Bakanlar Kurulu ka
rarı ile yapılır. 
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GEÇÎOÎ MADDE 3. — Yüksek Kurum Başkanlığı ile Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür 
Merkezinin bütçe ihtiyaçları, 31 Aralık 1983 tarihine kadar, Başbakanlık Bütçesinden karşılanır. Bu maksat
la her türlü işlemi yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

GEÇÎOÎ MADDE 4. — Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda çalışanlar, 31 Aralık 1983 tarihi iti
bariyle memur statüsüne geçirilerek bu tarih esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
hükümlerine göre ve yazık müracaat şartı aranmaksızın intibakları yapılır. Ancak, bu personelden 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa göre, emeklilik hakkını kazanmış olanlardan emekli olmak isteyenlerle, me
mur statüsüne geçmek istemeyenılerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat 
etmeleri halinde, kıdem tazminatları ödenerek Kurumları ile ilişikleri kesilir. 

Yapılan intibak neticesinde ilgililerin alacağı aylık, ek gösterge, iş güçlüğü, iş riski temininde güçlük zam
ları ile malî sorumluluk tazminatı ve diğer malî ve sosyal hakların net tutarları toplamı, 31 Aralık 1983 tari
hindeki hizmet akdi veya toplu sözleşmelerle almakta oldukları ücretlerin net tutarlarından az olması halin
de, aradaki fark kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, katsayı artışı vesait ödemelerdeki artış ve ilavelerle 
giderilinceye kadar, hiç bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın, tazminat olarak ödenir. 

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun 1983 yılı Bütçeleri, 31 Aralık 1983 tarihine kadar mevcut 
mevzuatlarına göre yürütülür. 1984 yık Bütçesi ise Yönetim Kurulu ve Bağlı Kuruluşların yürütme kurulla
rınca usulüne uygun olarak hazırlanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu Kanunun uygulanması île ilgili tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye 
kadar, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunun tüzük ve yönetmeliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük 

MADDE 100. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 101. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TEKLİFE EKLÎ LİSTELER 
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sayılı Devlet Mezarlığı Kanununa göre Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olarak tespit edilen ve 
Araştırma Merkezinin şeref üyeleri olan İstiklâl Harbi Komutanları : 
İsmet İnönü 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Orgeneral Nurettin 
Orgeneral Yakup Şevki Subaşı 
Orgeneral Ali Fuat Cebesoy 
Orgeneral Kâzım Karabekir 
Tümgeneral Yusuf İzzet Met 
Korgeneral Şükrü Naili Gökberk 
Korgeneral Ali Hikmet Ayerden 
Tümgeneral Refet Bele 
Korgeneral Kâzım İnanç 
Tümgeneral Selahattin Adil 
Orgeneral Kâzım Özalp 
Orgeneral İzzettin Çalışlar 
Tümgeneral Halit Karsıalan 
Korgeneral Kemalettin Sami 
Orgeneral Fahrettin Altay 
Korgeneral Naci Tınaz 
Korgeneral Naci Eldeniz 
Albay Mümtaz 

Tümgeneral Kâzım Sevüktekin 
Tümgeneral Orhan Nuri Koptagel 
Tümgeneral Rüşdü Sakarya 
Albay Ali 
Albay Hacı Arif Örgüç 

(26) Albay Reşat Çiğiltepe 
(127) Tümgeneral Mehmet Sabri Erçetin 
(28) Tümgeneral Hüseyin Nurettin özsu 
(29) Korgeneral Mehmet Kenan Dalbaşar 
(30) Tümgeneral Sıtkı Üke 
(31) Albay Etem Servet Boral 
(32) Tümgeneral Mürsel Baku 
(33) Tümgeneral Mehmet Suphi Kula 
(34) Albay İbrahim Çolak 
(35) Yarbay Mahmut Nedim (Hendek) 
(36) Albay Mehmet Fuat Bulca 
(37) Albay Mehmet Nuri Conker 
(38) Albay Mehmet Hulusi Cenk 
(39) Orgeneral Cemil Cahit Toydemir 
(40) Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman 
(41) Tümgeneral Alaattin Koval 
(42) Tümgeneral Aşir Atlı 
(43) Tümgeneral Kâzım Orbay 
(44) Tümgeneral Ahmet Zeki.Soydemir 
(45) Korgeneral Ömer Halis Bıyıktay 
(46) Korgeneral Nazmi Solak 
(47) Albay Halit Akmansu 
(48) Korgeneral Ahmet Derviş 
(49)' Orgeneral Salih Omurtak 
(50) Albay Mehmet Nazım 
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Ek - 2 Saydı Liste : 

Türk Dil Kurumunun kuruluşu için Hükümete başvuran ve bu Kurumun ilk Yönetim Kurulunu oluştu
ran, şeref üyeleri : 

(1) Samih Rıfat 
(2) Ruşen Eşref Ünaydın 
(3) Celal Sahir Erozan 
(4) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

Ek - 3 Saydı Liste : 

Türk Tarih Kurumunun kuruluşu için dilekçe ile başvuran ve bu Kurumun kurucuları olan şeref üye
leri : 

(1) Prof. Yusuf Akcura 
(2) Prof. Sadri Maksudi 
(3) Reşit Safvet Atabilen 
(4) Tevfik Bıyıkhoğlu 
(5) Hasan Cemil Canbel 
(6) Vasıf Çınar 
(7) Dr. Halil Edhem Eldem 
(8) Ord. Prof. Şemsettin Günaltay 
(9) Prof. Dr. Afet inan 

(10) Dr. Hamit Koşay 
(11) Prof. Dr. Ragıp Hulusi Özden 
(12) Prof. Yusuf Ziya özer 
(13) Reşit Galip 
(14) Dr. Semih Rıfat 
(15) Ord. Prof. ismail Hakkı Uzunçarşık 
(16) Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu Teklifi 

BlRlNCt KISIM 
Genel Hükümler 

BlRlNCl BÖLÜM 
Amaç, Kuruluş, Kısaltmalar ve tikeler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk Kültü
rünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar 
yapmak amacıyla kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kurulluşunu, hizmet ve faaliyet
leri ile ilgili ilkelerini ve organlarını belirlemek; görev, yetki ve çalışma usulleri ile özlük işlerini düzen
lemektir. 

Kuruluş 

MADDE 2. — Ankara'da, Atatürk'ün manevî himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğin
de, Başbakanllığa bağlı, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kül
tür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine sahip, «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu» ku
rulmuştur. 

Kısaltmalar 

MADDE 3. — Bu Kanunda; 
a) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu», Yüksek Kurum, 
b) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurulu», Yüksek Kurul, 
c) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurullu», Yönetim Kurulu, 
d) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı», Yüksek Kurum Başkanı, 
e) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreteri», Genel Sekreter, 
f) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu», Denetleme Kurulu, 
g) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil kurumlar» (Atatürk Araş

tırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi), bağlı kuruluşlar, 
Olarak ifade edilmiştir. 

İlkeler 

MADDE 4. — Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının bütün hizmet ve faaliyetlerinde Anayasa çerçe
vesinde uygulanacak ilkeler şunlardır : 

a) Millî mücadele ruhu içerisinde; Atatürkçü düşünceye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türkiye Cum
huriyetinin sonsuza kadar var olma şuuruna, Türk milletinin refah ve mutluluğu için çalışma idealine Millî 
kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma azim ve kararlılığına bağlı kalmak. 

b) Türk vatandaşlarının topluca millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, ortak ve bölün
mez bir bütün halinde, millî kültür ve ülküler etrafında toplanmasını güçlendirecek doğrultuda hareket et
mek, 

c) Millî dayanışma ve bütünleşmede Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, kültür, dil. ve 
tarih değerlerimizi, birleştirici bir güç olarak göz önünde tutmak, bu değerlere karşı girişilecek her türlü ya
bancı ve bölücü akımların bilimsel yoldan çürütülme sini esas almak, 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kuruluş, Kısaltmalar ve İlkeler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşunu, hiz
met ve faaliyetleri ile ilgili ilkeleri ve organlarını belirlemek; görev, yetki ve çalışma usulleri ile özlük işlerini 
düzenlemektir. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşu 

MADDE 2. — Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk 
dilini bilimsel yoldan araştırmak, tamtmak, yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Ankara'da, Atatürk'ün ma
nevî himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Mer
kezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine 
sahip, «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu» kurulmuştur. 

Kısaltmalar 

MADDE 3. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 3 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

İlkeler 
MADDE 4. — Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının bütün hizmet ve faaliyetlerinde Anayasa çerçe

vesinde uygulanacak ilkeler şunlardır : 
a) Millî mücadele ruhu ve bilinci içerisinde; Atatürkçü düşünceye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türki

ye Cumhuriyetinin sonsuza kadar var olma şuuruna, kişilerin ve milletin refahına, toplumun mutluluğu inan
cına, millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma azim ve kararlılığına bağlı kalmak ve 
sahip olmak, 

b) Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, ortak ve bölün
mez bir bütün halinde, millî kültür ve ülküler etrafında toplanmasını güçlendirecek doğrultuda hareket et
mek, 

c) Millî dayanışma ve bütünleşmede Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılaplarım, kültür, dil ve ta
rih değerlerini, birleştirici bir güç olarak göz önünde tutmak; bu değerlere karşı girişilecek her türlü yabancı 
ve bölücü akımların bilimsel yoldan çürütülmesin! esas almak, 
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d) Kültür, dil ve tarihî değerlerimizin bilimsel yoldan ortaya çıkarılmasını, belgelenmesini, araştırılıp in
celenmesini esas almak, aynı amaçla çalışan kurum veya kuruluşları yönlendirmek, özendirmek, 

e) Toplumda yaratılan bütün maddî ve manevî kültür değerlerinin; sürekli, düzenli ve kapsamlı bir 
sekilide birikimini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını temeli kabul etmek, 

f) Millî bütünlük ve güvenlik gereklerini, millî ahlak değerlerini ve millî gelenekleri koruyucu ve gö
zetici doğrultuda hareket etmek, 

g) Türk dilinin, özündeki güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, dilimizi dünya dilleri arasında 
değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek kuşaklar arası anlayışta ve söyleyişte birleştirici yönde hareket etmek, 

h) Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin uygarlık hizmetlerini incele
mek ve elde edilen sonuçları yayarken, millî tarihimizin ve millî değerlerimizin birleştirici bir güç olduğunu 
esas almak ve Türk milletini şanlı geçmişine yaraşan tarihine sahip kılmak. 

ÎKÎNCl BÖLÜM 
Yüksek Kurul, Yüksek Kurum, Organları ve Görevleri 

Yüksek Kurul 

MADDE 5. — Yüksek Kurul, Başbakanın başkanlığında ilgili Devlet bakanları, Millî Eğitim Bakanı, Kül
tür ve Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Genelkurmay Başkanı veya Genelkurmay İkinci Başkanı, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Yüksek Kurum Başkanı, bağlı kuruluşların 
başkanları ile Cumhurbaşkanınca Yüksek Kurum Başkanında aranan niteliklere sahip olanlardan seçilen dört 
üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde, Yüksek Kurulla Başkanlık eder, Başbakan diğer ka
mu kurum ve kuruluşlarının yetkilerini de Yüksek Kurul toplantısına çağırabilir. Ancak bunlar oylamaya ka
tılamazlar. 

Yüksek Kurulun görevleri 

MADDE 6. — Yüksek Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Bu Kanunda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi, Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının etkin 

ve verimli biçimde çalışabilmeleri için gerekli kararları almak, 
b) Bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkeler çerçevesinde, milllî politikaların oluşmasında, yürütülmesin

de ve millî hedeflerin seçiminde esas alınacak millî kültür unsurlarını tespit etmek, bu konularda gerekli 
gördüğü araştırma ve incelemeleri yaptırmak, 

c) Yüksek Kurum Başkanının sunacağı konular hakkında karar vermek, 
d) Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programları ile bu 

kuruluşların bütçelerini onaylamak, 
e) Tüzükleri hazırlamak ve bu Kanunun öngördüğü yönetmelikleri çıkarmak, 
f) Aynı amaçla çalışan kurum veya kuruluşları yönlendirmek ve özendirmek için gerekli kararları al

mak, 
g) Bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Yüksek Kurulun çalışma esasları 

MADDE 7. — Yüksek Kurul yılda iki defa toplanır, Başbakanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü 
toplanabilir. 

Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu, karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. 
Toplantı gündemi, Yüksek Kurum Başkanı tarafından hazırlanır ve Başbakanın onayından sonra toplan

tıdan en az bir ay önce üyelere dağıtılır. 
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(îhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

d) Kültür, dil ve tarihî değerlerimizin bilimsel yoldan ortaya çıkarılmasını, belgelenmesini, araştırılıp in
celenmesini esas almak; 

e) Toplumda yaratılan bütün maddî ve manevî kültür değerlerinin; sürekli, düzenli ve kapsamlı bir şekil
de birikimini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını temel kabul etmek, 

f) Millî bütünlük ve güvenlik gereklerini, millî ahlak değerlerini ve millî gelenekleri koruyucu ve göze
tici doğrultuda hareket etmek, 

g) Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkaracak, O'nu yeryüzü dilleri arasında değerine 
yaraşır yüksekliğe eriştirecek, kuşaklararası anlayışta ve söyleyişte birleştirici yönde hareket etmek, 

h) Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konulan, Türklerin medeniyete hizmetlerini ince
ler ve elde edilen sonuçlan yayarken, millî tarihimizin ve millî tarih değerlerimizin birleştirici bir güç olduğu
nu esas almak ve Türk milletini şanlı geçmişine yaraşan tarihine sahip kılmak. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yüksek Kurul, Yüksek Kurumun Organları ve Görevleri 

Yüksek Kurul 

MADDE 5. — Yüksek Kurul; Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı
nın başkanlığında Genelkurmay Başkanı veya Genelkurmay îkinci Başkam, tanıtma ve enformasyon işlerinden 
sorumlu Devlet Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri, Yüksek öğretim Kurulu Başkanı, Yüksek Kurum Başkam ille Cumhurbaşka
nınca seçilen dört üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı, gerekli gördüğü hallerde, Yüksek Kurula Başkanlık eder. 

Başbakanın gerekli gördüğü hallerde, TRT Genel Müdürü, Başbakanlık Tanıtma Müsteşarı ile diğer ka
mu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, Yüksek Kurul toplantısına katılırlar, ancak oylamaya katılamazlar. 

Yüksek Kurulun görevleri 

MADDE 6. — Yüksek Kurulun görevleri şunlardır: 
a) Bu Kanunda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi, Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının etkin 

ve verimli biçimde çalışabilmeleri için ilke kararları almak, 
b) Bu Kanunda açıklanan amaç ve ilkeler doğrultusunda, millî politikaların oluşmasında, belirlenmesin

de, yürütülmesinde ve millî hedeflerin seçiminde esas alınacak millî kültür unsurlarını tespit etmek, bu konu
larda gerekli gördüğü araştırma ve incelemeleri yaptırmak, 

c) Yüksek Kurum Başkamnın sunacağı konular hakkında karar vermek, 
d) Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlan ile 

bu kuruluşların bütçelerini onaylamak, 
e) Tüzük ve yönetmelikleri incelemek ve karara bağlamak, 
f) Bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Yüksek Kurulun çalışma esasları % 

MADDE 7. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Yüksek Kurulun sekreterya işleri, Yüksek Kurum Başkanlığınca yerine getirilir. 
Yüksek Kurulca gerekli görülen kararlar, Resmî Gazetede yayımlanır. 

Yüksek Kurum Başkanı 

MADDE 8. — Yüksek Kurum Başkanı; Yüksek Kurumun temsil, yürütme ve koordinasyon organı ve 
ita amiridir. 

Yüksek Kurum Başkanı, tutum ve davranışları ile bu Kanunun belirlediği amaçları ve ilkeleri benimse
miş, kişilikleri bakımından Yüksek Kurumun hizmet ve faaliyetlerini verimli kılacak bilimsel ve kültürel ni
teliklerini çalışmaları ile kanıtlamış, yükseköğrenim görmüş, Devlet memuru olabilmek için gerekli nitelik
lere sahip, Başbakan tarafından, Yüksek Kurulun görüşü alınarak gösterilecek üç aday arasından Cumhur
başkanınca atanır. 

Yüksek Kurum Başkanının görevleri 

MADDE 9. — Yüksek Kurum Başkanının görevleri şunlardır : 
a) Yüksek Kurumu yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, 
b) Yüksek Kurulun ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları yerine getirmek, 
c) Yüksek Kurumun amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli hizmet ve faaliyetleri yönlendirmek, 
d) Bağlı kuruluşların, bu Kanun ilkeleri ve Yüksek Kurulun kararları doğrultusunda yapacakları ça

lışmaları, hizmetleri ve faaliyetleri gözetmek, desteklemek ve bunlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağ
lamak, 

e) Kurumun bütçesini, kısa, orta, uzun vadeli çalışma plan ve programlarını, tüzük ve yönetmelik tas
laklarını, icraya ilişkin hizmet ve faaliyet esaslarını zamanında hazırlatmak ve yetkili organlara sunmak, 

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

g) Gerektiğinde kurulacak araştırma ve uygulama birimlerinin çalışmalarının, hizmet ve faaliyetlerinin 
verimli olması için öngördüğü planlama, programlama ve destek tedbirlerini hazırlayarak yetkili organlara 
sunmak, 

h) Bağlı kuruluşların malî ve idarî hususlarının denetlenmesi için Denetleme Kurulunu görevlendir
mek, 

ı) Bu Kanunda gösterilen ve Yüksek Kurulca verilen diğer görevleri yerine getirmek, 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10. — Yüksek Kurum Başkanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanınca seçil
miş üç üye ve bağlı kuruluşların başkanlarından oluşur. Yüksek Kurum Başkanının bulunmadığı hallerde Yö
netim Kuruluna Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Kurum Genel Sekreteri Yönetim Kurulunun tabiî üye
sidir. Ancak oylamaya katılamaz. 

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler; Başbakan tarafından önerilen, bağlı kuruluşların başkanlarında ara
nan niteliklere sahip altı aday arasından Cumhurbaşkanınca atanırlar. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11. — Yüksek Kurumun yürütme organı olan Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Yüksek Kurulun onayladığı çalışma plan ve programlarının ve aldığı kararlar doğrultusunda amaç

ların gerçekleştirilmesini, görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak kararlar al
mak, 
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Yüksek Kurum Başkanı 

MADDE 8. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 8 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Yüksek Kurum Başkanının görevleri 

MADDE 9. — Yüksek Kurum Başkanının görevleri şunlardır: 
a) Yüksek Kurumu yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, 
b) Yüksek Kurulun ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları yerine getirmek, 
c) Yüksek Kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli hizmet ve faaliyetleri yönlendirmek, 
d) Bağlı kuruluşların, bu Kanun ilkeleri ve Yüksek Kurulun kararları doğrultusunda yapacakları çalış

maları, hizmetleri ve faaliyetleri gözetmek, desteklemek ve bunlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağla
mak, 

e) Yüksek Kurumun bütçesini, kısa, orta, uzun vadeli çalışma plan ve programlarını, tüzük ve yönet
melik taslaklarını, icraya ilişkin hizmet ve faaliyet esaslarını zamanında hazırlatmak ve yetkili organlara sun
mak, 

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

g) Gerektiğinde kurulacak araştırma ve uygulama birimlerinin çalışmalarının, hizmet ve faaliyetlerinin 
verimli olması için öngördüğü planlama, programlama ve destek tedbirlerini hazırlayarak yetkili organlara 
sunmak, 

h) Bağlı kuruluşların malî ve idarî hususlarının denetlenmesi için Denetleme Kurulunu görevlendirmek, 
ı) Bu Kanunda gösterilen ve Yüksek Kurulca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10. — Yüksek Kurum Başkanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanınca seçil
miş üç üye ve bağlı kuruluşların başkanlarından oluşur. Yüksek Kurum Başkanının bulunmadığı hallerde Yö
netim Kuruluna Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun toplantılarına iştirak 
eder, ancak oylamaya katılamaz. 

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler; Başbakan tarafından önerilen, bağlı kuruluşların başkanlarında ara
nan niteliklere sahip altı aday arasından Cumhurbaşkanınca atanırlar. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 11 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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b) Yüksek Kurumun amacına uygun ve özel uzman lık isteyen konularda; ihtiyaç halinde doğrudan veya 
bağlı kuruluşların istek ve önerileri üzerine yurt içinde veya yurt dışında, araştırma, inceleme uzman ve 
elemanlarından oluşan bilimsel araştırma ve' uygulama birim veya kolları kurmak ve çalışmalarını izlemek, 

c) Yüksek Kurum Başkanının önerilerini karara bağlamak, 
d) Bağlı kuruluş başkanlarının teklifi üzerine bu kuruluşların yürütme kurullarının kararlarım en geç 

bir ay içinde incelemek ve kesin karara bağlamak, 
e) Yüksek Kurum bütçesini, tüzük ve yönetmelik taslaklarını görüşmek ve Yüksek Kurula sunmak, 
f) Denetleme Kurulu raporlarını değerlendirmek, gerekli kararları almak, 
g) Bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine getirmek, 

Yönetim Kurulunun çalışması 

MADDE 12. — Yönetim Kurulu ayda iki defa toplanır; gerektiğinde Yüksek Kurum Başkanının çağrısı 
üzerine olağanüstü toplantılar yapar. 

Yönetim Kurulu kararlarının birer örneği Yüksek Kurula sunulur ve bağlı kuruluşların başkanlarına gön
derilir. 

Denetleme Kurulu 

MADDE 13. — Yüksek Kurum Başkanı adına, bağlı kuruluşların malî ve idarî hususlarını denetleme 
organı olan «Denetleme Kurulu», bir başkan ve iki üyeden oluşur. 

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

Denetleme Kurulunun görevleri 

MADDE 14. — Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bağlı kuruluşların bütçe uygulamaları ile malî ve idarî hususlarını denetlemek, 
b) Bağlı kuruluşların kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarının gerçekleştirilmesinin ge

rekli kıldığı yatırım, işletme ve malî kaynak sağlanması hususlarında Yönetim Kuruluna doğrudan veya is
tek üzerine bilgi sunmak, 

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

Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı 

MADDE 15. — Başkan Yardımcısı, Yüksek Kurum Başkanının göstereceği ve bağlı kuruluşların baş
kanlarında aranan niteliklere sahip, üç aday arasından Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. 

Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı, Yüksek Kurum Başkanına yardım eder; Başkanın bulunmadığı haller
de onun görevlerini yerine getirir. 

Genel Sekreter 
MADDE 16. — Genel Sekreter, yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek 

için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurum Başkanının önerisi üzerine genel hükümlere 
göre atanır. 

Genel Sekreter, Yüksek Kurumun idarî hizmet ve faaliyetlerini yürütür ve bu Kanunda verilen diğer gö
revleri yerine getirir. 
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Yönetim Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 12. — Yönetim Kurulu ayda iki defa toplanır; gerektiğinde Yüksek Kurum Başkanının çağ
rısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar. Toplantı gündemi Yüksek Kurum Başkanı tarafından hazırlanır. 

Yönetim Kurulunun kararlarının birer örneği Yüksek Kurula sunulur ve bağlı kuruluşların başkanlarına 
gönderilir. 

Yönetim Kurulunun se'kreterya işleri Genel Sekreterlikçe düzenlenir. 

Denetleme Kurulu 

MADDE 13. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 13 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Denetleme Kurulunun görevleri 

MADDE 14. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 14 üncü maddesi aynen 'benimsenmiştir. 

Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı 

MADDE 15. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 15 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Genel Sekreter 

MADDE 16. — Danışma Meclisince ka'bul edilen metnin 16 ncı maddesi anyen benimsenmiştir. 
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İKİNCİ KISIM 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna Bağlı Kuruluşlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Atatürk Araştırma Merkezi 

Atatürk Araştırma Merkezinin kuruluşu 

MADDE 17. — Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil, tüzelki
şiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunacak olan, «Atatürk Araştırma Merkezi» kurulmuştur. 

Atatürk Araştırma Merkezinin amacı 

MADDE 18. — Atatürk Araştırma Merkezinin amacı; Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâp
larını bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu konularda yayımlar yapmaktır. 

Atatürk Araştırma Merkezinin görevleri 

MADDE 19. — Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda Atatürk Araştırma Merkezinin görevleri şunlardır: 
a) Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, Atatürk'çü düşünceyi ve Atatürk inkılaplarını aydınlatacak, değerlen

direcek bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, 
b) Devlet ve toplum hayatına Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını hâkim kılmak ve ya

şatmak için gerekli bilimsel araştırma ve incelemeleri yapmak, elde edilen sonuçları örgün ve yaygın eği
timde kullanılır hale getirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara bu konularda ve elde edilen sonuçlar üzerinde öne
rilerde bulunmak, talepleri halinde gerekli desteği sağlamak, 

c) Atatürk ilke ve inkılapları için kaynak teşkil eden fikrî materyeli yayıma hazırlamak; bu amaçla 
başta Atatürk'ün eserleri olmak üzere Atatürk'çü düşüncenin yerleşmesinde ve yayılmasında hizmeti geçmiş 
fikir adamlarının bu konudaki konuşma, konferans ve yazılarını toplayarak yayımlamak, 

d) Atatürk, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış 
kitap, broşür, dergi ve benzeri materyelden oluşan bir kitaplık kurmak, 

e) Millî Mücadele ve Türk İstiklal Savaşı, Cumhuriyetin kuruluşu ve Cumhuriyet dönemi olayları ile 
Atatürk ilke ve inkılaplarının oluşmasını belirleyen her türlü kaynak ve belgeleri toplamak, bunları bilimsel 
yöntemlerle düzenlemek, inceleme ve araştırma yapacakların hizmetine sunmak, 

f) Toplumun her kesiminin Atatürk'çü düşünce, Atatürk ilkeleri ve inkılapları konularında aynı görüş, 
inanç ve düşüncede birleşmesini sağlayacak, açık kesin ve temel kavramları ortaya koymak üzere bilimsel araş
tırmalar yapmak, varılan sonuçları yaymak ve yayımlamak, 

g) Atatürk'çü düşünceye, Atatürk ilke ve inkılâplarına uygun millî politikaların oluşmasında ve yürü
tülmesinde, millî hedeflerin tespitinde ve seçiminde fikir birlik ve birikimini sağlayacak tedbirleri almak, 
bu konularda ilgili kurum ve kuruluşların taleplerini karşılamak, 

h) Amaç ve görevleriyle ilgili kongreler, konferans 1ar, seminerler, kurslar, her tülü bilimsel toplantılar 
geziler, sergiler düzenlemek; yut içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak, 

ı) Amaç ve görevleri doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlar yapmak, aynı mahiyetteki yayınları des
teklemek, yaptığı bütün araştırma, inceleme, kongre, kon ferans ve seminerlerin sonuçlarını yayımlamak, 

j) Amaç ve görevi ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapacaklara ve lisans üstü çalışmalarda bu
lunacaklara her türlü destek ve yardımlarda bulunmak, 

k) Yurt içinde ve yurt dışında Atatürk'çü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları konuları ile Cumhuriye
tin kuruluşunu hazırlayan ve Cumhuriyet dönemindeki olayların sebepleri ve gelişmeleri konularında üstün 
başarılı eserler veren, eğitim ve öğretim hayatında, çalışma alanlarında ve hizmet yerlerinde Atatürk'çü 
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İKİNCİ KISIM 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna Bağlı Kuruluşlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Atatürk Araştırma Merkezi 

Atatürk Araştırma Merkezinin kuruluşu 

MADDE 17. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 17 nci maddesi anyen benimsenmiştir. 

Atatürk Araştırma Merkezinin amacı 

MADDE 18. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 18 inci maddesi anyen benimsenmiştir. 

Atatürk Araştırma Merkezinin görevleri 

MADDE 19. — Bu 'Kanunun ilkeleri doğrultusunda Atatürk Araştırma Merkezinin görevleri şunlardır : 
a) Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk inkılaplarını aydınlatacak, değerlen

direcek bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, 
!b) Devlet ve toplum hayatına Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını egemen kılmak ve 

yaşatmak için gerekli bilimsel araştırma ve incelemeleri yapmak, elde edilen sonuçları örgün ve yaygın 
eğitimde kullanılır hale getirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara bu konularda ve elde edilen sonuçlar üzerin
de önerilerde bulunmak, talepleri halinde gerekli deseği sağlamak, 

c) Atatürk, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili Türkçe ve Yabancı dillerde yazıl
mış kitap, broşür, dergi ve benzeri materyalden oluşan bir kitaplık kurmak. 

d) Millî Mücadele ve Türk İstiklal Savaşı, Cumhuriyetimizin kuruluşu ve Cumhuriyet dönemi olayları 
ile Atatürk ilke ve inkılaplarının oluşmasını belirleyen hertürlü kaynak ve belgeleri toplamak, bunları bi
limsel yöntemlerle düzenlemek, inceleme ve araştırma yapacakların hizmetlerine sunmak, 

e) Toplumun her kesiminin Atatürkçü düşünce, Atatürk İlkeleri ve inkılapları konularında, aynı gö
rüş, inanç ve düşüncede birleşmesini sağlayacak açık, kesin ve temel kavramları ortaya koymak üzere; bi
limsel araştırmalar yapmak, varılan sonuçları ve bu konulara kaynak teşkil eden fikrî materyali ve bu 
amaçla başta Atatürk'ün eserleri olmak üzere Atatürk'çü düşüncenin yerleşmesinde ve yayılmasında hiz
meti geçmiş fikir adamlarının hu konudaki konuşma, konferans ve yazılarını toplayarak yaymak ve yayım
lamak. 

f) Atatürk'çü düşünceye, Atatürk ilke ve inkılap1 arına uygun millî politikaların oluşmasında ve yürü
tülmesinde, millî hedeflerin tespitinde, seçiminde fikir birikimini sağlayacak tedbirleri almak, bu konularda 
ilgili kurum ve kuruluşların taleplerini karşılamak, 

g) Amaç ve görevleriyle ilgili kongreler, konferanslar, seminerler, kurslar, hertürlü bilimsel toplantılar, 
geziler, sergiler düzenlemek; yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak, 

h) Amaç ve görevleri doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlar yapmak, aynı mahiyetteki yayınları des
teklemek, yaptığı bütün araştırma, inceleme, kongre, konferans ve seminerlerin sonuçlarını yayınlamak, 

ı) Amaç ve görevi ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapacaklara ve lisans üstü çalışmalarda bu
lunacaklara hertürlü destek ve yardımlarda bulunmak, 

j) Yurt içinde ve yurt dışında Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları konulan ile Cumhuriyeti
mizin kuruluşunu hazırlayan ve Cumhuriyet dönemivideki olayların sebepleri ve gelişmeleri konularında üstün 
başarılı eserler veren, eğitim ve öğretim hayatında ve çalışma alanlarında ve hizmet yerlerinde Atatürkçü 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 631) 



— 50 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve yurtta sulh, cihanda sulh konusunda örnek çalışma
larda bulunan yerli ve yabancılara, ilgili yönetmeliğin de gösterilen Atatürk Ödülleri vermek, bunları, çalış
malarında, hizmetlerinde ve faaliyetlerinde desteklemek, 

1) Amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı, resmî ve özel eği
tim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları ile araştırma merkezleri, arşivler ve benzeri yerlerle ve çeşitli 
dallardaki araştırmacı, yazar ve sanatkârlarla işbirliğinde bulunmak, 

m) Amaç ve görevlerine giren konularda, yurt içinde ve yurt dışındaki yayınları izlemek, incelemek, 
değerlendirmek ve varacağı sonuçları yetkili organ veya kurumlara sunmak, 

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

Atatürk Araştırma Merkezinin üyeleri 

MADDE 20. — Atatürk Araştırma Merkezinin üyeleri, bu merkezin organlarını oluşturan, hizmet ve faali
yetlerinde görev alan kişilerdir. 

Atatürk Araştırma Merkezinin üç türlü üyesi vardır : 
a) Aslî üye, 
b) Şeref üyesi, 
c) Haberleşme üyesi. 

Aslî üye 

MADDE 21. — Atatürk Araştırma Merkezinin kuruluş döneminde yirmi aslî üyesi vardır. Aslî üyeler, 
bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkeleri benimsediğini bilimsel eserleri, görüşleri, tutum ve davranışları ile 
kanıtlanmış, Yüksek Kurulca seçilen kişilerden oluşur. 

İhtiyaç ve gelişmelerin gerektirdiği durumlarda Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun teklifi 
ve Yüksek Kurulun kararı ile aslî üye sayısı 40'a kadar yükseltilebilir. Yeni aslî üyeler, kurucu aslî üyele
rin teklifi ve Yüksek Kurulun onayı ile seçilir. 

Aslî üyelik süresi 6 yıldır. Süresi 'biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi 'bir sebeple 'be
lirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona ermesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamam
lar. 

Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üyeleri 

MADDE 22. — Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üyeleri : 
a) Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
'b) Kurtuluş Savaşında Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emrinde savaşın sonuna kadar gö

rev yapmış en yakın silah ve fikir arkadaşlarıyla İstiklal Harbi Komutanları, 
c) Atatürkçü düşünce, Atatürk ilkeleri ve inkılapları konularında üstün hizmet ve verimli faaliyetlerini, 

eserleri veya eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleri ile kanıtlamış, Atatürk Araştırma Merke
zinin çalışmalarına önemli maddî ve manevî destek sağlamış Türk ve ya'bancı uyruklu kişiler arasından 
hu 'Merkez Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile seçilen kişiler
dir. 
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düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda örnek çalışmalarda bulunan Türk ve yabancı gerçek 
ve tüzelkişileri çalışmalarında, hizmet ve faaliyetlerinde desteklemek, 

k) Amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı, resmi ve özel eğitim, 
bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları ile; araştırma merkezleri, arşivler ve benzeri yerlerle ve çeşitli dal
lardaki araştırmacı, yazar ve sanatkârlarla işbirliğinde bulunmak, 

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

m) Yüksek Kurulun, Yüksek IKurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

Atatürk araştırma merkezinin üyeleri 

MADDE 20. — Danışma Meçlisinoe kabul edilen metinin 20 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Atatürk araştırma merkezi aslî üyeleri 

MADDE 21. — Atatürk Araştırma Merkezinin kuruluş döneminde yirmi aslî üyesi vardır. İhtiyaç ve ge
lişmelerin gerektirdiği durumlarda, Yüksek (Kurulun kararı ile bu sayı kırk aslî üyeye kadar çoğaltılabilir. 
Aslî üyeler; bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bilimsel eserleri,ça-
lışma ve (faaliyetleri veya eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanıtlamış; 

a) Yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip 
adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen on, 

b) Atatürk Araştırma Merkezinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek, öğretim elemanları 
arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen on, 

Üyeden ibarettir. 
Yükseköğretim Kurulunca seçilecek üyelerin özellikle üniversitelerin «Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi 

Enstitüleri»nin temsilini sağlayabilmeleri, göz önünde tutulur. 
Aslî üyelerin sayılarının artırılması halinde, yukarıda belirlenen sayı nispetleri aynen uygulanır. 
Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple be

lirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona ermesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. 

Atatürk araştırma merkezinin şeref üyeleri 

MADDE 22. — Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üyeleri şunlardır: 
a) Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
b) 2549 sayılı Devlet Mezarlığı Kanununa göre Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı olarak tespit edilen 

ve bu Kanuna bağlı Ek - 1 sayılı listedeki İstiklal Harbi Komutanları, 
c) Atatürkçü düşünce, Atatürk ilkeleri ve inkılapları konulannda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini, 

eserleri veya eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleri ile kanıtlamış; Atatürk Araştırma Merkezi
nin çalışmalarına önemli maddî ve manevî destek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından bu 
Merkez Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeliğine seçi
len kişiler. 
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Hayatta olan şeref üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun tabiî üyeleridirler, ancak oyla
maya katılamazlar. 

Atatürk Araştırma Merkezi haberleşme üyeleri 

MADDE 23. — Atatürk Araştırma Merkezinin ha'berleşme üyeleri şunlardır : 
a) Üniversitelerin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitülerinde bulunan öğretim elemanları, 
b) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatına 'bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarında 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi öğretim elemanları, 
c) Ortaöğretimde görevli Cumhuriyet Tarihi ve İnkılap Tarihi dersi öğretmenleri, 
d) Atatürkçü düşünce, Atatürk İlkeleri ve inkılapları konularında çalışmalarda ve yayınlarda bulunan 

Türk veya yabancı uyruklu tüzel veya gerçek kişilerdir. 
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun ka

rarı ile ha'berleşme üyesi olarak seçilen kişiler. 
Haberleşme üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezinin yurt içi veya yurt dışı hizmet ve faaliyetlerinde 

yardımcı olurlar. 

Atatürk Araştırma Merkezinin organları, 

MADDE 24. — Atatürk Araştırma Merkezinin organları şunlardır : 
a) Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı, 
b) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu, 
c) Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu, 
d) Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri, 
e) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama Kollan. 

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı ve Başkan Yardımcısının nitelikleri ve atanmaları 

MADDE 25. — Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı, tutum ve davranışları ile Atatürkçü düşünceyi, 
Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsediğini, eserleriyle veya eğitim ve öğretim veya diğer hizmet alanların
daki çalışmaları ile kanıtlamış, yükseköğrenim görmüş Devlet memuru ola'bilmek için gerekli niteliklere 
sahip adaylar arasından, Yüksek Kurulun görüşü alınarak 'Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla 
atanır. 

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere aslî üyeler ara
sından önerdiği 'bir üye, Başkan Yardımcısı olarak müşterek kararla atanır. Atatürk Araştırma Merkezi 
Başkanının bulunmadığı durumlarda, Başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu 

MADDE 26. — Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu; Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının Baş
kanlığında, Başkan Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde, Bilim 
Kuruluna Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı 'başkanlık eder. 

Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri,- Bilim Kurulunun tabiî üyesidir, ancak oylamaya katılamaz. 

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun görevleri 

MADDE 27. — Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun görevlen şunlardır : 
a) Atatürk Araştırma Merkezinin amaçlarının gerçekleşmesi, görevlerinin tam ve etkin 'biçimde yerine 

getirilmesi için ilke kararları almak, 
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Hayatta olan şeref üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun toplantılarına katılabilirler, an
cak oylamaya katılmazlar. 

Atatürk Arattırma Merkezi haberleşme üyeleri 

MADDE 23. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 23 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Atatürk Araştırma Merkezinin organları 

MADDE 24. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 24 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı ve Başkan Yardımcısının nitelikleri ve atanmaları 

MADDE 25. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 25 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu 

MADDE 26. — Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu; Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının Baş
kanlığında, Başkan Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde, Bilim Ku
ruluna Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri; Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak eder, ancak oylamaya katı
lamaz. 

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun görevleri 

MADDE 27. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 21 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 631) 



— 54 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının veya Yürütme Kurulunun 
sunacağı hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek, 

c) Atatürk Araştırma Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını incelemek, 
görüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 

d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek, 
e) Bilim ve Uygulama Kolları hakkında gerekli kararları vermek, 'bunların çalışma düzenleri ile ilgili 

görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak, 
f) Atatürk Araştırma Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususlar ile baskı ve yayın 

gibi konularda karar almak veya bu konularda alt çalışma grupları oluşturmak, 
g) Atatürk Araştırma Merkezinin yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek, 'bu husustaki görüşleriyle bir

likte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 
h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

Atatürk, Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 28. — Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu; 19 Mayıs ve 29 Ekim günlerinde olmak üze
re yılda iki de/fa toplanır, ayrıca Atatürk Araştırma Merkezi 'Başkanının çağrısı üzerine, olağanüstü top
lantılar yapar. 

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

Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu 

MADDE 29. — Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu; Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
nın başkanlığında, Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi aslî üyeleri arasından seçtiği dört üyeden 
oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl olup müşterek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı haller
de, Yürütme Kuruluna Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri ve gerektiğinde toplantıya çağırılacak Bilim ve Uygulama Kollan 
Başkanları oylamaya katılamazlar. 

Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri 

MADDE 30. — Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bu Kanunun esasları ve Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu kararları doğrultusunda; Mer

kezin bilimsel, idarî ve malî işlerini yürütmek, bu görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak, 
b) Atatürk Araştırma Merkezinin bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine, Bilim ve Uygulama Kolla

rının kurulmasına, belirli konularda yurt içi ve yurt dışı araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerin oluş
turulmasına ve bunların çalışma esaslarına ilişkin kararlar almak ve Bilim Kuruluna sunmak, 

c) Atatürk Araştırma Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını hazırla
mak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, 

d) Atatürk Araştırma Merkezinin çalışma düzenine ilişkin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bi
lim Kurulunun görüşüne sunmak, 

e) Atatürk Araştırma Merkezinin yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sun
mak, 

f) Atatürk Araştırma Merkezi bütçesinin uygulanmasına ilişkin kararlar almak, 
g) Atatürk Araştırma Merkezinin Başkanının önerilerini görüşüp karara bağlamak, 
h) Bu Kanunun ve Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun verdiği diğer görevleri yerine ge

tirmek. 
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Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 28. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 28 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu 

MADDE 29. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 29 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri 

MADDE 30. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 30 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 31. — Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır, Atatürk 
Araştırma Merkezi Başkanının veya Yürütme Kurulunun en az üç üyesinin yapacağı yazılı talep üzerine 
olağanüstü toplantılar yapa'bilir. 

Toplantı gündemi Atatürk Araştırma Merkezi Başkanınca hazırlanır. Yürütme Kurulunun kararları, 
Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur. 

Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri 

MADDE 32. — Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri, yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Dev
let memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından, Atatürk Araştırma Merkezi Baş
kanının önerisi üzerine ve genel hükümlere göre atanır. 

Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri, Mefkezin idarî ve malî işlerinin yürütücüsü ve yönlendi ricisidir. 
Atatürk Araştırma Merkezinin idarî hizmet ve faaliyetleri ile bu Kanunda gösterilen diğer görevleri ye

rine getirir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama kolları 

MADDE 33. — Atatürk Araştırma Merkezinin bilimsel çalışmalarını yürütmek ve uygulamaya yönelik 
hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun önerisi, Bi
lim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile geçici veya daimî olarak Bilim ve Uygula
ma kolları kurulurlar. Gerektiğinde bu kollar üniversitelerde de oluşturulabilir. 

Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu kararında 
gösterilir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları, Merkezin aslî üyeleri arasından 
Bilim Kurulunca seçilir ve gerektiğinde aynı Kurulca görevine son verile'bilir. 

Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler. Çalışma ve faaliyetlerinden ve görevlerinin yerine getiril
mesinden, Başkanlar sorumludurlar. 

Kolların faaliyetlerine ait raporlar her üç ayda bir, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına sunulur. 
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Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 31. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 31 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının görevleri 

MADDE 32. — Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı; Merkezin temsil ve icra organı ve ita amiridir. Gö
revleri şunlardır : 

a) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını uygular. 
b) Atatürk Araştırma Merkezini yönetir, Yüksek Kurumla ve diğer bağlı kuruluşlarla ilişkilerini düzenler. 
c) Atatürk Araştırma Merkezinin, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve program taslakları ile 

yıllık bütçe taslağını hazırlar ve yetkili organların görüşlerine sunar. 
d) Atatürk Araştırma Merkeziyle ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslaklarını 

hazırlar ve ilgili organların görüşlerine sunar. 
e) Yurt içi ve yurt dışında Atatürk Araştırma Merkezini temsil eder. 
f) Atatürk Araştırma Merkezinin yurt içinde veya yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzelki

şilerle, araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini düzenler. 
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri 

MADDE 33. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 32 nci maddesi 33 üncü madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama kolları 

MADDE 34. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 33 üncü maddesi 34 üncü madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Türk Dil Kurumu 

Türk Dil Kurumunun yeniden düzenlenmesi 

MADDE 34. — Ulu önder Atatürk tarafından ve O'nun yüce kurucu ve koruyucu Genel Başkanlığı 
altında kurulmuş olan «Türk Dil Kurumu» tüzelkişiliğe sa'hip bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunacak 
bir kurum olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil edilmiş ve yeniden 
düzenlenmiştir. 

Türk Dil Kurumunun amacı 

MADDE 35. — Türk Dil Kurumunun amacı, Türk dilini, ilmin ışığında, gerçek kaynaklarına inerek Türk 
Kültüründeki gelişme ve değişmeleri de kapasayacak surette incelemek; özündeki güzellik ve zenginliği 
meydana çıkararak, geleceğin medenî ihtiyaçlarını karşılayacak ve bütün bilim, teknik ve sanat kavram
larının ifadesine yer verecek şekilde gelişme ve muhafazasını sağlamak, dünya dilleri arasında değerine ya
raşır yüksekliğe eriştirmektir. 

Türk Dil Kurumunun görevleri 

MADDE 36. — Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda Türk Dil Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Yazılı ve sözlü kaynaklardan Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar yapmak, 
b) Türk dilinin Türk kültüründeki gelişmeye paralel olarak özleşmesine, zenginleşmesine ve etimolojisine 

yarayacak inceleme ve araştırmalar yaparak sözlükler hazırlamak, bunları yazmak ve yayımlamak, 
c) Türkçe dilbilgisi üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, buna dayalı olarak Türk dilinin ya

pısına uygun dilbilgileri ile Türkçenin tarihi ve karşılaştırmalı dilbilgilerini hazırlamak, bunları yazmak ve 
yayımlamak. 

d) Bütün bilim, sanat ve teknik terim ve kavramlarını karşılayacak Türkçe terim ve kavramların bu
lunmasına yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, 

e) Millî varlığımızın temel unsurlarından biri olan Anadilimizin, kuşaklar arasında birleştirici ve bütün
leştirici özelliklerini göz önünde tutarak, yeni nesillerde Anadil sevgisini ve bilincini kökleştirecek, geliştire
cek ve yaygın hale getirecek her türlü tedbirleri almak, araçları hazırlamak, bunları kamu ve özel eğitim ve 
öğretim kurumları ve kuruluşlarının, basım ve yayın organlarının hizmet ve yararına sunmak, bu konuda 
gerekli her türlü işbirliğinde bulunmak, 

f) Türk Dili ve Türkçe Dilbilgisini geliştirecek araştırma ve incelemeleri özendirmek, 
g) Türk Dili ve Türkçe Dilbilgisi konularında kongreler, sempozyumlar, konferanslar, toplantılar, sergiler, 

geziler düzenlemek; yurt içi ve yurt dışında yapılacak aynı konu ve mahiyetteki toplantılara katılmak, 
h) Araştırma ve inceleme sonuçlarını yayımlamak; süreli veya süresiz yayınlar yapmak, 
ı) Amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı, gerçek ve tüzelki

şilerle, eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları, araştırma merkezleri, araştırmacı, yazar ve sanatkâr
larla işbirliğinde bulunmak 

j) Amaç ve görevleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışındaki yayınları izlemek, incelemek, değer
lendirmek ve varacağı sonuçları Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 

k) Yabancıların Türkçeyi öğrenmesini kolaylaştırıcı bilimsel çalışmalar yapmak, 
1) Yüksek Kurulun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

\ 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Türk Dil Kurumu 

Türk Dil Kurumunun yeniden düzenlenmesi 

MADDE 35. — «Ulu Önder Atatürk'ün kutlu eliyle ve O'nun yüce kurucu ve koruyucu Genel Başkanlığı 
altında kurulmuş olan» Türk Dil Kurumu; tüzelkişil ğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunacak bir 
kurum olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil edilmiş ve yeniden dü
zenlenmiştir. 

Türk Dil Kurumunun amacı 

MADDE 36. — Türk Dil Kurumunun amacı; Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkar
mak ve sadeleştirmek, O'nu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir. 

Türk Dil Kurumunun görevleri 

MADDE 37. — Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda Türk Dil Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Yazılı ve sözlü kaynaklardan Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar yapmak, 
b) Türk kültüründeki gelişmeye paralel olarak, Türk dilinin özleşmesine, zenginleşmesine ve etimolojisine 

yarayacak inceleme ve araştırmalar yaparak yazım ve imla kılavuzları ve sözlükler hazırlamak, bunları yaz
mak ve yayımlamak, 

c) Türkçe dilbilgisi üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, buna dayalı olarak Türk dilinin ya
pısına uygun dilbilgileri ile Türkçenin tarihi ve karşılaştırmak dilhilgilerini hazırlamak, bunları yazmak ve 
yayımlamak, 

d) Bütün bilim, sanat ve teknik terim ve kavran larını karşılayacak Türkçe terim ve kavramların bu
lunmasına yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, 

e) Millî varlığımızın temel unsurlarından biri olan Türk dilinin kuşaklar arasında birleştirici ve bütün
leştirici özelliklerini göz önünde tutarak, yeni nesillerde Türk dili sevgisini ve bilincini kökleştirecek, geliştire
cek ve yaygın hale getirecek her türlü tedbirleri almak, araçları hazırlamak, bunları kamu kurum ve kuruluş
ları ile resmî özel eğitim - öğretim kurumları ve kurı kışlarının, basım ve yayım organlarının hizmet ve ya
rarına sunmak, bu konuda gerekli her türlü işbirliğinde bulunmak, 

f) Türk dili ve Türkçe dil bilgisi konularında kongreler, sempozyumlar, konferanslar, toplantılar, ser
giler, geziler düzenlemek; yurt içi ve yurt dışında yapılacak aynı konu ve mahiyetteki toplantılara katıl
mak, 

g) Araştırma ve inceleme sonuçlarını yayımlamak; süreli veya süresiz yayınlar yapmak, 
h) Amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı, gerçek ve tüzel

kişilerle, eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları, araştırma merkezleri, araştırmacı, yazar ve sa
natkârlarla işbirliğinde bulunmak, 

ı) Amaç ve görevleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışındaki yayınları izlemek, incelemek, de
ğerlendirmek ve varacağı sonuçları Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 

j) Yabancıların Türkçeyi öğrenmesini kolaylaştırıcı bilimsel çalışmalar yapmak, 
k) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 
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Türk Dil Kurumunun üyeleri 

MADDE 37. — Türk Dil Kurumunun üyeleri, bu Kurumun organlarını oluşturan, hizmet ve faaliyetle
rinde görev alan kişilerdir. 

Türk Dil Kurumunun üç türlü üyesi vardır : 
a) Aslî üye, 
b) Şeref üyesi, 
c) Haberleşme üyesi, 

Aslî üye 

MADDE 38. — Türk Dil Kurumunun 20 aslî üyesi vardır. Aslî üyeler, bu Kanunla belirlenen amaç ve 
ilkeleri benimsediğini bilimsel eserleri, görüşleri, tutum ve davranışları ile kanıtlamış, Yüksek Kurulca seçilen 
kişilerden oluşur. 

İhtiyaç ve gelişmelerin gerektirdiği durumlarda «Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu» nun teklifi ve «Yüksek 
Kurul» un kararı ile aslî üye sayısı 40'a kadar yükseltilebilir. Yeni aslî üyeler, kurucu aslî üyelerin teklifi 
ve «Yüksek Kurul» un onayı ile seçilir. 

Aslî üyelik süresi 6 yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple belir
tilen süreden önce üyelik sıfatının sona ermesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. 

Türk Dil Kurumunun şeref üyeleri 

MADDE 39. — Türk Dil Kurumunun şeref üyeleri : 
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
b) Türk Dil Kurumunun kuruluşu için Hükümete başvuran ve ilk Yönetim Kurulunu oluşturan Ek-1 

sayılı listedeki üyeler, 
c) Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçları doğrultusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eserleri, 

eğitim, öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleri ile kanıtlanmış veya bu amaçlar doğrultusunda yapılan 
çalışmalara önemli maddî veya manevî destek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından Türk Dil 
Kurumu Başkanının tavsiyesi Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile seçilen kişilerdir. 

Hayatta olan şeref üyeleri, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun tabiî üyeleridirler, ancak oylamaya katıla
mazlar. 

Türk Dil Kurumu haberleşme üyeleri 

MADDE 40. — Türk Dil Kurumunun haberleşme üyeleri şunlardır : 
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarındaki, 

anabilim dalı Türk Dili olan eğitim ve öğretim alanında görevli öğretim elemanları, 
b) İlköğretim ve ortaöğretimde görevli Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, 

' c) Türk Dili çalışmalarına eser ve yayınları önemli maddî veya manevî yardımları ile katkıda bulunan, 
Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından, 

Türk Dil Kurumu Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu
nun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler, 

Haberleşme üyeleri, Türk Dil Kurumunun yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerinde yardımcı olurlar. 
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Türk Dil Kurumunun üyeleri 

MADDE 38. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 37 nci maddesi, 38 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Dil Kurumunun aslî üyeleri 

MADDE 39. — Türk Dil Kurumunun kırk aslî üyesi vardır. Aslî üyeler; bu Kanunda belirlenen amaç 
ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bilimsel eserleri, çalışma ve faaliyetleri Veya eğitim ve öğ
retim hizmetleri ile kanıtlamış; 

a) Yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip 
adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen yirmi, 

b) Türk Dil Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek öğretim elemanları ara
sından Yükseköğretim Kurulunca seçilen yirmi, 

Üyeden ibarettir. 
Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple 

belirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona ermesi1 halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamam
lar. 

Türk Dil Kurumunun şeref üyeleri 

MADDE 40. — Türk Dil Kurumunun şeref üyeleri şunlardır: 
a) Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
b) Türk Dil Kurumunun kuruluşu için Hükümete başvuran ve ilk. Yönetim Kurulunu oluşturan Ek - 2 

sayılı listedeki üyeler, 
c) Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçları doğrultusunda üstün Ihizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eser

leri, eğitim, öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleri ile kanıtlamış veya bu amaçlar doğrultusunda yapılan 
çalışmalara önemli maddî veya manevî destek sağlamış, Türk veya yaibancı uyruklu kişiler arasından Türk 
Dil Kurumu Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeliğine 
seçilen kişiler. 

Hayatta olan şeref üyeleri, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak ederler, ancak oy
lamaya katılamazlar. 

Türk Dil Kurumunun haberleşme üyeleri 

MADDE 41. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 40 inci maddesi, 41 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 
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Türk Dil Kurumunun organları 

'MADDE 41. — Türk Dil Kurumunun organları şunlardır : 
a) Türk Dil Kurumu Başkanı, 
b) Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu, 
c) Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu, 
d) Türk Dil Kurumu Sekreteri, 
e) Türk Dil Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları. 

Türk Dil Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcısının nitelikleri ve atanmaları 

MADDE 42. — Türk Dil Kurumu Başkanı, aslî üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip adaylar ara
sından Yüksek Kurulun görüşü alınarak, Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. 

Türk Dil Kurumu Başkanının, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, aslî üyeler arasından öner
diği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak müşterek kararla atanır. Türk Dil Kurumu Başkanının bulunmadığı 
durumlarda, Başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir. 

Türk Dil Kurumu Başkanının görevleri 

MADDE 43. — Türk Dil Kurumu Başkanı, Kurumun temsil ve yürütme organı ve ita amiridir. Görev
leri şunlardır : 

a) Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını uygular, 
b) Türk Dil Kurumunu yönetir, Yüksek Kurumla ve diğer bağlı kuruluşlarla ilişkilerini düzenler, 
c) Türk Dil Kurumunun, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve program taslakları ile yıllık bütçe tas

lağını hazırlar ve yetkili organların görüşüne sunar, 
d) Türk Dil Kurumu ile ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslaklarını hazır

lar ve ilgili organların görüşlerine sunar, 
e) Yurt içinde ve yurt dışında Türk Dil Kurumunu temsil eder, 
f) Türk Dil Kurumunun yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzelkişilerle, 

araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini düzenler, 
g) !Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu 

MADDE 44. — Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu, Türk Dil Kurumu Başkanının başkanlığında, Başkan 
Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde Bilim Kuruluna, Türk Dil 
Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Türk. Dil Kurumu Sekreteri Bilim Kurulunun tabiî üyesidir. Ancak oylamaya katılamaz. 

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun görevlerdi 

MADDE 45. — Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Türk Dil Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde yerine getiril-

meîsli için illke (kararları almak, 
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Türk Dil Kurumu Başkanı veya Yürütme Kurulunun sunacağı 

hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek, 
c) Türk Dil Kurumunun kısa, orta ve uzun vadeU çalışma plan ve programlarını incelemek, görüşleri 

ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 
d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek, 
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Türk Dil Kurumunun organları 

MADDE 42. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 41 inci maddesi, 42 nci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Dil Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcısının nitelikleri ve atanmaları 

MADDE 43. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 42 nci maddesi, 43 üncü madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Dil Kurumu Başkanının görevleri 

MADDE 44. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 43 üncü maddesi, 44 üncü madde olarak ay
nen benimsenmiştir. 

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu 

MADDE 45. — Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu, Türk Dil Kurumu Başkanının başkanlığında, Başkan 
Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde Bilim Kuruluna, Türk Dil 
Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Türk Dil Kurumu Sekreteri Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak eder, ancak oylamaya katılamaz. 

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun görevleri 

MADDE 46. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 45 inci maddesi, 46 ncı madde olarak aynen 
benimsenmiştir.; 
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e) Bilim ve Uygulama Kolları hakkında gerekli kararları vermek, bunların çalışma düzenleri ile ilgili 
görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak, 

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

g) Türk Dil Kurumunun yıllık bütçe ihtiyaçlarını 'belirlemek, bu husustaki görüşleriyle 'birlikte Yüksek 
Kurum Başkanlığına sunmak, 

h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 46. — Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu her yıl 12 Temmuz ve 29 Ekim günlerinde olmak üzere 
yılda iki defa toplanır; ayrıca Türk Dil Kurumu ıBaşkanınm çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar. 

Toplantı gündemi Türk Dil Kurumu Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az bir ay önce üye
lere gönderilir. 

Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu 

MADDE 47. — Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu, Türk Dil Kurumu Başkanının başkanlığında, Baş
kan 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 Dil Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Türk Dil Kurumu Sekreteri ve gerektiğinde toplantıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları 
oylamaya katılamazlar. 

Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri 

MADDE 48. — Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bu Kanunun esasları ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun kararları uyarınca, kurumun bilimsel, 

idarî ve malî işlerini yürütmek, 'bu görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak, 
b) Türk Dil Kurumunun 'bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine, Bilim ve Uygulama Kollarının kurul

masına, belirli konularda yurt içi veya yurt dışı araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerin oluşturulma
sına ve bunların çalışma esaslarına ilişkin kararlar al"nak ve Bilim Kuruluna sunmak, 

c) Türk Dil Kurumunun kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını hazırlamak ve Bi
lim Kurulunun görüşüne sunmak, 

d) Türk Dil Kurumunun çalışma düzenine ilişkin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bilim Kurulu
nun 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 görüşüp karara 'bağlamak, 
h) Bu Kanunun ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek, 

Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun çalışma sosları 

MADDE 49. — Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Türk Dil Kurumu 
Başkanının veya Yürütme Kurulunun en az dört üyesinin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantılar yapa
bilir. 

Toplantı gündemi Türk Dil Kurumu Başkanınca hasırlanır. Yürütme Kurulunun kararları Yüksek Kurum 
Başkanlığına sunulur. 
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Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 47. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 46 ncı maddesi, 47 nci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu 

MADDE 48. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 47 nci maddesi, 48 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri 

MADDE 49. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 48 inci maddesi, 49 uncu madde olarak ay
nen benimsenmiştir. 

Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 50. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 49 uncu maddesi, 50 nci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 
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Türk Dil Kurumu Sekreteri 

MADDE 50. — Türk Dil Kurumu Sekreteri, yükseköğrenim görmüş idarî tecrübeye ve Devlet memuru 
olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Türk Dil Kurumu Başkanının önerisi üzer'ine ve 
genel hükümlere göre atanır. 

Türk Dil Kurumu Sekreteri, Kurumun idarî ve malî işlerinin yürütücüsü ve koordinatörüdür; Türk Dil 
Kurumunun idarî hizmet ve faaliyetleri ile bu Kanunda gösterilen diğer görevleri yerine getirir. 

Türk Dil Kurumu Bilim ve uygulama kolları 

MADDE 51. — Bilim ve Uygulama Kolları, Türk Dil Kurumunun bilimsel çalışmalarını ve uygulamaya 
yönelik hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek için Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulunun önerisi ve 
Bilim Kurulunurı kararı ve Yüksek Kurum Başkanının 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, Kurumun aslî üyeleri arasından Bilim Kuru

lunca seçilir ve aynı kurulca görevlerine son verilebilir. 
Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler, çalışma ve faaliyetlerinden ve görevlerinin yerine getirilme

sinden Başkanlar sorumludurlar. 
Bu kolların faaliyet raporları her üç ayda bir Türk (Dil Kurumu Başkanlığına sunulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Türk Tarih Kurumu 

Türk Tarih Kurumunun yeniden düzenlenmesi 

MADDE 52. — «Atatürk'ün emir ve isteği üzer'ine, yüksek koruyuculuğu altında» kurulmuş olan Türk 
Tarih Kurumu, tüzelkişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyette 'bulunacak bir kurum olarak Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil edilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. 

Türk Tarih Kurumunun amacı 

MADDE 53. — Türk Tarih Kurumunun amacı, Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili ko
nuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini, ilmî yoldan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayım
lar yapmak, bunlara dayanarak da Türk Tarihini ve Türkiye Tarihini yazmaktır. 

Türk Tarih Kurumunun görevleri 

MADDE 54. — Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunla, Türk Tarih Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynaklarını araştırmak, incelemek, bu konularla ilgili bilimsel 

değerdeki araştırmaları ve eserleri yayımlamak, 
b) Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli görülenleri Türkçeye çevirmek, 

yaymak ve yayımlamak, 
c) Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, arşiv ve doküman

tasyon merkezleri kurmak, niteliği belirlenen belge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, ince
lemeleri, kazıları yapmak ve yaptırmak, 

d) a, b ve c bentlerinde belirlenen kaynaklara dayanarak Türk Tarihi Ve Türkiye Tarihini yazmak ve ya
yımlamak, 

e) Yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak ve tanıtmak üzere bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, 
sergiler ve geziler düzenlemek, 
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Türk Dil Kurumu Sekreteri 

MADDE 51. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 50 inci maddesi, 51 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Dil Kurumu bilim ve uygulama kolları 

MADDE 52. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 51 inci maddesi, 52 nci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Türk Tarih Kurumu 

Türk Tarih Kurumunun yeniden düzenlenmesi 

'MADDE 53. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 52 nci maddesi, 53 üncü madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Tarih Kurumunun amacı 

MADDE 54. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 53 üncü maddesi, 54 üncü madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Tarih Kurumunun görevleri 

MADDE 55. — Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda, Türk Tarih Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynaklarını araştırmak, incelemek, bu konularla ilgili bilimsel 

değerdeki araştırmaları ve eserleri yayımlamak, 
b) Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli görülenleri Türkçeye çevir

mek, yaymak ve yayımlamak, 
c) Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, arşiv ve doküman

tasyon merkezleri kurmak, niteliği belirlenen belge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, in
celemeleri, kazıları yapmak ve yaptırmak, 

d) a, b ve c bentler'inde belirlenen kaynaklara dayanarak Türk Tarihi ve Türkiye Tarihini yazmak ve 
yayımlamak, 

e) Yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak ve tanıtmak üzere bilimsel toplantılar yapmak, kongre
ler, sergiler ve geziler düzenlemek, 
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f) Millî varlığımızın devamında temel unsurlardan biri olan tarih sevgisini ve bilincini kökleştirecek, ge
liştirecek ve yaygın hale getirecek, tarihî araştırmaları ve çalışmaları özendirecek, destekleyecek her türlü 
tedbiri almak, gerekli çalışma plan ve programlarını yapmak, 

g) Amaç ve görevleriyle ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında Türk veya Türkiye tarihi üzerinde 
çalışan, araştırma ve yayın yapan kurum, kuruluş ve araştırma merkezleriyle, arşivlerle işbirliğinde bulun
mak, kitap, yayın ve orijinallerinden çoğaltılmış belge mübadele etmek, 

h) Yüksek Kurulun onayı ile yerli veya yabancı bilimsel kuruluşlara üye olmak, temsilci göndermek, kong
relere katılmak, bu kuruluşlarla ortak araştırmalar ve çalışmalar yapmak, 

ı) Yüksek Kurulun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek, 

Türk Tarih Kurumunun üyeleri 

MADDE 55. — Türk Tarih Kurumunun üyeleri, bu Kurumun organlarını oluşturan, hizmet ve faaliyetle
rinde görev alan kişilerdir. 

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

Aslî üye 

MADDE 56. — Türk Tarih Kurumunun 20 aslî üyesi vardır. Aslî üyeler, bu Kanunda belirlenen amaç 
ve ilkeleri benimsediğini bilimsel eserleri, görüşleri, tutum ve davranışları ile kanıtlamış, Yüksek Kurulca 
seçilen kişilerden oluşur. 

ihtiyaç ve gelişmelerin gerektirdiği durumlarda Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun teklifi ve «Yük
sek Kurul»un kararı ile aslî üye sayısı 40'a kadar yükseltilebilir. Yeni Aslî üyeler, kurucu aslî üyelerin teklifi 
ve Yüksek Kurulun onayı ile seçilir. 

Aslî üyelik süresi 6 yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple belir
tilen süreden önce üyelik sıfatının sona ermesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. 

Türk Tarih Kurumunun şeref üyeleri 

MADDE 57. — Türk Tarih Kurumunun şeref üyeleri : 
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
b) Türk Tarih Kurumunun kuruluşu için dilekçeyle başvuran ve kurucuları olan, Ek-2 sayılı listedeki üye

ler, 
c) Türk Tarih Kurumunun kuruluş amaçlan doğrultusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eser

leri, eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleriyle kanıtlamış veya bu amaçlara yönelik yapılan 
çalışmalara önemli maddî veya manevî destek sağlamış, 

Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından Türk Tarih Kurumu Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kuru
lunun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile seçilen kişilerdir. 

Hayatta olan şeref üyeleri, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun tabiî üyeleridirler, ancak oylamaya ka
tılamazlar. 
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f) 'Millî varlığımızın devamında teme] unsurlardan biri olan tarih sevgisini ve bilincini kökleştirecek, ge
liştirecek ve yaygın hale getirecek, tarihî araştırmaları ve çahşmalan özendirecek, destekleyecek her'türlü 
tedbiri almak, gerekli çalışma plan ve programlarını yapmak, 

g) Amaç ve görevleriyle ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında Türk veya Türkiye tarihli üzerinde çalı
şan, araştırma ve yayın yapan kurum, kuruluş ve araştırma merkezleriyle, arşivlerle işbirliğinde bulunmak, 
kitap, yayın ve orijinallerinden çoğaltılmış belge mübadele etmek, 

h) Yüksek Kurulun onayı ile yerli veya yabancı bilimsel kuruluşlara üye olmak, temsilci göndermek, 
kongrelere katılmak, bu kuruluşlarla ortak araştırmalar ve çalışmalar yapmak, 

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

Türk Tarih Kurumunun üyeleri 

MADDE 56. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 55 inci maddesi, 56 ncı madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Tarih Kurumunun aslî üyeleri 

MADDE 57. — Türk Tarih Kurumunun kırk aslî üyesi vardır. Aslî üyeler; bu Kanunda belirlenen amaç 
ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bilimsel eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve öğ
retim hizmetleri ile kanıtlamış; 

a) Yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip 
adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen yirmi, 

b) Türk Tarih Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek öğretim elemanları ara
sından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek yirmi, 

Üyeden ibarettir. 
Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple be

lirtilen süreden önce üyelik sıfatlarının sona ermesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. 
Aslî üyeler; birden fazla bilim ve uygulama kollarında veya komisyonlarda görev alabilirler. 

Türk Tarih Kurumunun şeref üyeleri 

MADDE 58. — Türk Tarih Kurumunun şeref üyeleri şunlardır : 
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
b) Türk Tarih Kurumunun kuruluşu için dilekçeyle başvuran ve kurucuları olan, EK - 3 sayılı listedeki 

üyeler, 
c) Türk Tarih Kurumunun kuruluş amaçları doğrultusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eser

leri, eğitim ve öğretim veya diğer alanlaridaki hizmetleriyle kanıtlamış veya bu amaçlar doğrultusunda ya
pılan çalışmalara önemli maddî veya manevî destek sağlamış, Tür'k veya yabancı uyruklu kişiler arasından 
Türk Tarih Kurumu Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile şe
ref üyeliğine seçilen kişiler. 

Hayatta olan şeref üyeleri, Türk Tarih Kurumunun Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak ederler, ancak 
oylamaya, katılamazlar. 
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Türk Tarih Kurumu haberleşme üyeleri 

MADDE 58. — Türk Tarih Kurumunun haberleşme üyeleri şunlardır: 
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarında anabi-

lim dalı Türk tarihi olan veya bu konu ile ilgisi bulunan eğitim ve öğretim alanında görevli öğretim elemanları, 
b) ilköğretim 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 Ku

rulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler, 
Haberleşme üyeleri, Türk Tarih Kurumunun yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerinde yardımcı olurlar. 

Türk Tarih Kurumunun organları 

MADDE 59. — Türk Tarih Kurumunun organları 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 Kollan. 

Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcısının nitelikleri ve atanmaları 

MADDE 60. — Türk Tarih Kurumu Başkanı, aslî üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip adaylar 
arasından, Yüksek Kurulun görüşü alınarak, Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. 

Türk Tarih Kurumu Başkanının, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere aslî üyeler arasından öner
diği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak müşterek kararla atanır. Türk Tarih Kurumu Başkanının bulun
madığı durumlarda, Başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir. 

Türk Tarih Kurumu Başkanının görevleri 

MADDE 61. — Türk Tarih Kurumu Başkanı, Kurumun temsil ve yürütme organı ve ita amiridir. Gö
revleri şunlardır : 

a) Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını uygular, 
b) Türk Tarih Kurumunu yönetir, Yüksek Kurumla ve diğer Bağlı Kuruluşlarla ilişkilerini düzenler, 
c) Türk Tarih Kurumunun, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve program taslaklarını ve yıllık bütçe 

taslağını hazırlar, yetkili organların görüşlerine sunar, 
d) Türk Tarih Kurumu ile ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslaklarını hazır

lar ve ilgili organların görüşlerine sunar, 
e) Yurt içinde ve yurt dışında Türk Tarih Kurumunu temsil eder, 
f) Türk Tarih Kurumunun yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzelkişi

lerle, araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini düzenler, 
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu 
MADDE 62. — Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu, Türk Tarih Kurumu Başkanının başkanlığında, Baş

kan Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde Bilim Kuruluna, Türk 
Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Türk Tarih Kurumu Sekreteri, Bilim Kurulunun tabiî piyesidir, Ancak oylamaya katılamaz. 
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Türk Tarih Kurumunun haberleşme üyeleri 

MADDE 59. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 58 inci maddesi, 59 uncu madde olarak aynen 
benimsenmiştir, 

Türk Tarih Kurumunun organları 

MADDE 60. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 59 uncu maddesi, 60 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştin 

Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcısının nitelikleri ve atanmaları 

MADDE 61. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 60 inci maddesi, 61 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Tarih Kurumu Başkanının görevleri 

MADDE 62. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin Öl inci maddesi, 62 nci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu 
MADDE 63. — Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu, Türk Tarih Kurumu Başkanının başkanlığında, Baş

kan Yardımcısı ve aslî üyderin katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde Bilim Kuruluna, 
Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Türk Tarih Kurumu Sekreteri, Bilim Kurulununtoplantılarına iştirak eder, ancak oylamaya katılamaz. 
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Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun görevleri 

MADDE 63. — Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Türk Tarih Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde yerine geti

rilmesi için ilke kararları almak, 
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Türk Tarih Kurumu Başkanı veya Yürütme Kurulunun sunacağı 

hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek, 
c) Türk Tarih Kurumunun, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını incelemek, görüş

leri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 
d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek, 
e) Bilim ve Uygulama Kolları hakkında gerekli kararları vermek, bunların çalışma düzenleri ile ilgili 

görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak, 
f) Kurum Basımevinin çalışma, idare ve hesaplarının görüşülüp incelenmesinde görüş bildirmek, 
g) Türk Tarih Kurumunun hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususlar ile baskı ve yayın gibi konu

larda karar almak veya bu konularda alt çalışma grupları oluşturmak, 
h) Türk Tarih Kurumunun yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek, bu husustaki görüşleriyle birlikte Yüksek 

Kurum Başkanlığına sunmak, 
ı) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 64. — Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu; 15 Nisan ve 29 Ekim günlerinde olmak üzere yıl
da 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. 

Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu 

MADDE 65. — Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu, Türk Tarih Kurumu Başkanının başkanlığında, 
Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi aslî üyeleri arasından seçtiği altı üyeden oluşur. Seçilen üye
lerin görev süresi üç yıl olup müşterek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı hallerde, Yürütme Kurulu
na Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Türk Tarih Kurumu Sekreteri veya gerektiğinde toplantıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolları ve Ko
misyonların Başkanları oylamaya katılamazlar. 

Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri 

• MADDE 66. — Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bu Kanunun esasları ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun kararları uyarınca Kurumun bilim

sel, idarî ve malî işlerini yürütmek, bu görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak, 
b) Türk Tarih Kurumunun bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine; Bilim ve Uygulama Kolları ile ko

misyonların kurulmasına, belirli konularda yurt içi veya yurt dışı araştırma ve incelemeler için uzman ekip
lerinin oluşturulmasına ve bunların çalışma esaslarına ilişkin kararlar almak ve Bilim Kurulunun görüşüne 
sunmak, 

c) Türk Tarih Kurumunun kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını hazırlatmak, ince
lemek ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, ı 

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

MADDE 64. — Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Türk Tarih Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde yerine ge

tirilmesi için ilke kararları almak, 
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Türk Tarih Kurumu Başkanı veya Yürütme Kurulunun sunacağı 

hususlar hakkında görüş 'bildirmek veya karar vermek, 
c) Türk Tarih Kurumunun, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını incelemek, görüşleri 

ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmalk, 
d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek, 
e) IBilim ve Uygulama Kolları ile komisyonlar hakkında gerekli kararları vermek, bunların çalışma düzen

leri ile ilgili görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak, 
f) Kurum B'asımevinin çalışma, idare ve hesaplarının görüşülüp incelenmesinde görüş bildirmek, 
g) Türk Tarih Kurumunun hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususları ile baskı ve yayın gibi konu

larda karar almak veya bu konularda alt çalışma grupları oluşturmak, 
h) Türk Tarih Kurumunun yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek, bu husustaki görüşleriyle birlikte Yük

sek Kurum Başkanlığına sunmak, 
ı) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek, 

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 65. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 64 üncü maddesi, 65 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu 

MADDE 66. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 65 inci maddesi 66 ncı madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri 

MADDE 67. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 66 ncı maddesi, 67 nci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 
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e) Türk Tarih Kurumunun amaçları doğrultusunda, basımevinin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili karar 
almak, 

f) Türk Tarih Kurumunun yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, 
g) Türk Tarih Kurumunun bütçesinin uygulanmasına 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. 

Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 67. — Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Türk Tarih Kuru
mu Başkanının veya Yürütme Kurulunda bulunan eri az dört üyenin yazılı talebi üzerine olağanüstü top
lantılar yapabilir. 

Toplantı gündemi Türk Tarih Kurumu Başkanınca hazırlanır, Yürütme Kurulu kararları, Yüksek Kurum 
Başkanlığına sunulur. 

Türk Tarih Kurumu Sekreteri 

MADDE 68. — Türk Tarih Kurumu Sekreteri, yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet me
muru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından, Türk Tarih Kurumu Başkanının önerisi 
üzerine ve genel hükümlere göre atanır. 

Türk Tarih Kurumu Sekreteri, Kurumun idarî ve malî işlerinin yürütücüsü ve koordinatörüdür. Türk 
Tarih Kurumunun idarî hizmet ve faaliyetlerini yürütür ve bu Kanunda gösterilen diğer görevleri yerine 
getirir. 

Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları 

MADDE 69. — Türk Tarih Kurumunun Bilim ve Uygulama Kollan şunlardır : 
a) Eskiçağ Bilim ve Uygulama Kolu, 
b) Ortaçağ Bilim ve Uygulama Kolu, 
c) Yeniçağ Bilim ve Uygulama Kolu, 
d) Yakınçağ Bilim ve Uygulama Kolu, 
Türk Tarih Kurumunun bilimsel çalışmalarını ve uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini yerine ge

tirmek için kurulması öngörülen diğer kollar; Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun önerisi üzerine 
Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile geçici veya daimî olarak kurulurlar. Gerekti
ğinde, bu kollar üniversitelerde de oluşturulabilir. 

Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu kararında ayrıca 
gösterilir. 

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

Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler, çalışma ve faaliyetlerinden ve görevlerinin yerine getirilme
sinden Başkanlar sorumludur. 

Kolların faaliyet raporları her üç ayda bir Türk Tarih Kurumu Başkanlığına sunulur. 

Türk Tarih Kurumu komisyonları 
MADDE 70. — Türk Tarih Kurumunun yayın, kitaplık, arşiv ve dokümantasyon merkezi işlerini ve ba

sımevinin faaliyetlerini düzenlemek ve gözetmek üzere. Yürütme Kurulunun önerisi, Bilim Kurulunun kararı 
ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile aşağıda gösterilen komisyonlar kurulur : 

a) Yayın Komisyonu, 
b) Kitaplık Komisyonu, 
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Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 68. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 67 nci maddesi, 68 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Tarih Kurumu sekreteri 

MADDE 69. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 68 inci maddesi, 69 uncu madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları 

MADDE 70. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 69 uncu maddesi, 70 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Türk Tarih Kurumu komisyonları 

MADDE 71. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 70 inci maddesi, 71 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 
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c) Arşiv ve Dokümantasyon Komisyonu, 
d) Basımevi Komisyonu. 
Her komisyon, Bilim Kurulunca kendi aslî üyeleri arasından seçilmiş bir başkan ve iki üye ile yeteri ka

dar kadrolu elemanlardan oluşur. Komisyon Başkan ve üyelerinin çalışma süreleri üç yıldır. Aslî üyelik
leri devam ettiği sürece yeniden seçilebilirler. 

Komisyonların ilişkilerini başkanları düzenler, faaliyetlerinden, çalışma ve hizmetlerinden başkanları so
rumludur. 

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Atatürk Kültür. Merkezi 

Atatürk Kültür Merkezinin kuruluşu 

MADDE 71. — Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı, tüzelkişiliğe sahip, 
bilimsel hizmet ve faaliyette bulunmak üzere, «Atatürk Kültür Merkezi» kurulmuştur. 

Atatürk Kültür Merkezinin amacı 

MADDE 72. — Atatürk Kültür Merkezinin amacı, millî varlığımızın ve millî gücümüzün devamında ve 
gelişmesinde, «Millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma» ülkümüzde temel unsur 
olan Türk Kültürünü; Atatürk'çü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, bilimsel yoldan incele
mek, araştırmak ve bir bütünlük içerisinde yaymak ve yayınlamaktır. 

Atatürk Kültür Merkezinin görevleri 

MADDE 73. — Bu Kanunun ilkelerit doğrultusunda, Atatürk Kültür Merkezinin görevleri şunlardır : 
a) Türk edebiyatının, Türk sanatının, Türk folklorunun, Türk töre ve geleneklerinin tarihini ve gelişme

lerini incelemek, araştırmak, yaymak ve yayınlamak, 
b) Türk kültürünü bir bütünlük içerisinde ve amaçlarda belirlenen esaslar çerçevesinde tanıtmak, 
c) Yurt içinde ve yurt dışında Türk kültürü üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunan, Türk kültü

rünün yayılmasına hizmet eden, gelişmesi yolunda çalışma ve faaliyetler gösteren, enstitü, kurum, kuruluş, 
araştırma merkezleri, gerçek ve tüzelkişilerle işbirliğinde bulunmak, 

d) Türk kültürü üzerinde yapılan araştırma, inceleme, yayın ve çalışmaları yönlendirmek, bu hizmet ve 
faaliyetleri özendirmek, 

e) Türk kültürünün çeşitli alanlarında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının, özel kurumların ça
lışmalarına katılmak, onlarla işbirliğinde bulunmak, gerekli görülen talepleri karşılamak, 

f) Süreli ve süresiz yayınlar yapmak, kongre, konferans, toplantı, gösteri, gezi ve sergiler düzenlemek ve 
benzeri faaliyet ve hizmetlerde bulunmak, 

g) Yurt içinde ve yurt dışında Türk kültürünün, töre ve geleneklerinin tanıtılması için gerekli her türlü 
hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek, tanıtma kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, işbirliğini 
gerçekleştirmek, 

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

Atatürk Kültür Merkezinin üyeleri 

MADDE 74. — Atatürk Kültür Merkezinin üyeleri, Merkezin organlarını oluşturan, hizmet ve faali
yetlerinde görev alan kişilerdir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Atatürk Kültür Merkezi 

Atatürk Kültür Merkezinin kuruluşu 

MADDE 72. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 71 inci maddesi, 72 nci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Atatürk Kültür Merkezinin amacı 

MADDE 73. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 72 nci maddesi, 73 üncü madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Atatürk Kültür Merkezinin görevleri 

MADDE 74. — Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda, Atatürk Kültür Merkezinin görevleri şunlardır : 
a) Türk edebiyatının, Türk sanatının, Türk folklorunun, Türk töre ve geleneklerinin tarihini ve geliş

melerini incelemek, araştırmak, yaymak ve yayınlamak, 
b) Türk kültürünü bir bütünlük içerisinde ve amaçlarda belirlenen esaslar çerçevesinde tanıtmak, 
c) Yurt içinde ve yurt dışında Türk kültürü üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunan, Türk kül

türünün yayılmasına hizmet eden, gelişmesi yolunda çalışma ve faaliyetler gösteren, kurum, kuruluş, araş
tırma merkezleri, gerçek ve tüzelkişilerle işbirliğinde bulunmak, 

d) Türk kültürünün çeşitli alanlarında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının, özel kurumların 
çalışmalarına katılmak, onlarla işbirliğinde bulunmak, gerekli görülen talepleri karşılamak, 

e) Süreli ve süresiz yayınlar yapmak, kongre, konferans, toplantı, gösteri, gezi ve sergiler düzenlemek 
ve benzeri faaliyet ve hizmetlerde bulunmak, 

f) Yurt içinde ve yurt dışında Türk kültürünün, töre ve geleneklerinin tanıtılması için gerekli her türlü 
hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek, tanıtma kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, işbirliğini 
gerçekleştirmek, 

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

Atatürk Kültür Merkezinin üyeleri 

MADDE 75. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 74 üncü maddesi, 75 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 
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Atatürk Kültür Merkezinin üç türlü üyesi vardır : 
a) Aslî üye, 
b) Şeref üyesi, 
c) Haberleşme üyesi. 

Aslî üye 

MADDE 75. — Atatürk Kültür Merkezinin kuruluş döneminde yirmi aslî üyesi vardır. Aslî üyeler, bu 
Kanunda belirlenen amaç ve ilkeleri benimsediğini bilimsel eserleri, görüşleri, tutum ve davranışları ile ka
nıtlamış, Yüksek Kurulca seçilen kişilerden oluşur. 

İhtiyaç ve gelişmelerin gerektirdiği durumlarda Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun teklifi ve Yük
sek Kurulun kararı ile aslî üye sayısı 40'a kadar yükseltilebilir. Yeni aslî üyeler, kurucu aslî üyelerin teklifi ve 
Yüksek Kurulun onayı ile seçilir. 

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

Atatürk Kültür Merkezinin şeref üyeleri 

MADDE 76. — Atatürk Kültür Merkezinin şeref üyeleri: 
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
b) Atatürk Kültür Merkezinin amaçları doğrultusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eserleri, 

eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleriyle kanıtlamış veya bu amaçlara yönelik yapılan çalışma
lara önemli maddî veya manevî destek sağlamış, 

Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından Atatürk Kültür Merkezi Başkanının tavsiyesi, Yürütme Ku
rulunun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile seçilen kişilerdir. 

Hayatta olan şeref üyeleri, Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun tabiî üyeleridirler, ancak oylamaya 
katılamazlar. 

Atatürk Kültür Merkezi haberleşme üyeleri 

MADDE 77. — Atatürk Kültür Merkezi haberleşme üyeleri şunlardır : 
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatına bağlı olanlar dahil Yükseköğretim Kurumlarında anar 

bilim dalı Türk kültürü veya Türk sanatı olan eğitim ve öğretim alanında görevli öğretim elemanları, 
b) Ortaöğretimde görevli sanat tarihi, sosyal bilgiler, resim ve müzik öğretmenleri, 
c) Türk kültürüne çalışmaları, eser ve yayınları ile katkıda bulunan Türk veya yabancı uyruklu ger

çek veya tüzelkişiler arasından, 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve Atatürk Kültür Merkezi 

Bilim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak se çilen kişiler. 
Haberleşme üyeleri Atatürk Kültür Merkezinin yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerine yardımcı 

olurlar. 

Atatürk Kültür Merkezinin organları 

MADDE 78. — Atatürk Kültür Merkezinin organları şunlardır : 
a) Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, 
b) Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu, 
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Atatürk Kültür Merkezinin aslî üyeleri 

MADDE 76. — Atatürk Kültür Merkezinin kuruluş döneminde yirmi aslî üyesi vardır. 
İhtiyaç ve gelişmelerin gerektirdiği durumlarda, Yüksek Kurulun kararı ile bu sayı kırk aslî üyeye kadar 

çoğaltılabilir. Aslî üyeler; bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bi
limsel eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanıtlamış; 

a) Yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip aday
lar arasından Yüksek Kurulca seçilen on, 

b) Atatürk Kültür Merkezinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek, öğretim elemanları 
arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen on, 

Üyeden ibarettir. 
Aslî üyelerin sayılarının artırılması halinde, yukarı da belirlenen sayı nispetleri aynen uygulanır. 
Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple 

belirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona ermesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. 

Atatürk Kültür Merkezinin şeref üyeleri 

MADDE 77. — Atatürk 'Kültür Merkezinin şeref üyeleri şunlardır :, 
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
b) Atatürk Kültür Merkezlinin amaçları doğrultusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eserleri, 

eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleriyle kanıtlamış veya bu amaçlar doğrultusunda yapılan 
çalışmalara önemli maddî veya manevî destek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üye
liğine seçilen kişiler. 

Hayatta olan şeref üyeleri, Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak ederler, ancak 
oylamaya katılamazlar. ı 

Atatürk Kültür Merkezi haberleşme üyeleri 

MADDE 78. — Atatürk Kültür Merkezi haberleşme üyeleri şunlardır : 
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatına bağlı olanlar dahil Yükseköğretim Kurumlarında anabi-

lim dalı Türk kültürü veya Türk sanatı olan eğitim ve öğretim alanında görevli öğretim elemanları, 
b) ilköğretim ve ortaöğretimde görevli Türk Dili ve Edebiyatı, sanat tarihi, sosyal bilgiler, resim ve 

müzik öğretmenleri, 
c) Türk kültürüne çalışmaları, eser ve yayınları ile katkıda bulunan Türk veya yabancı uyruklu gerçek 

veya tüzelkişiler arasından, 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve Atatürk Kültür Merkezi 

Bilim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler. 
Haberleşme üyeleri Atatürk Kültür Merkezinin yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerine yardımcı olurlar. 

Atatürk Kültür Merkezinin organları 

MADDE 79. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 78 inci maddesi, 79 uncu madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 
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c) Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu, 
d) Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, 
e) Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları. 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı ve Başkan Yardımcısının nitelikleri ve atanmaları 

MADDE 79. — Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, aslî üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip aday
lar arasından, yüksek kurulun görüşü alınarak, Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. 

Atatürk Kültür Merkezi Başkamnın 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 yardımcısı yerine getirir. 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanının görevleri 

MADDE 80. — Atatürk Kültür Merkezi Başkam, merkezin temsil ve yürütme organı ve ita amiridir. Gö
revleri şunlardır : 

a) Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını uygulamak, 
b) Atatürk Kültür Merkezini yönetmek, Yüksek Kurumla ve diğer bağlı kuruluşlarla ilişkilerini düzen

lemek. -

Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu 

MADDE 81. — Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanının başkanlığın
da, Başkan yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde, Bilim Kuruluna 
Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, Bilim Kurulunun tabiî üyesidir. Ancak oylamaya katılamaz. 

Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun görevleri 

MADDE 82. — Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Atatürk Kültür Merkezinin amaçlarının gerçekleştirilmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde yerine 

getirilmesi için ilke kararları almak, 
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Atatürk Kültür Merkezi Başkanı veya Yürütme Kurulunun suna

cağı hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek, 
c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını hazırlatmak ve 

incelemek, görüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 
d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek, 
e) Bilim ve uygulama kolları hakkında gerekli kararları vermek, bunların çalışma düzenleri hakkında 

görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak, 
f) Atatürk Kültür Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususlar ile, baskı ve yayın gibi ko

nularda karar almak veya bu konularda alt çalışma grupları oluşturmak, 
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Atatürk Kültür Merkezi Başkanı ve Başkan Yardımcısının nitelikleri ve atanmaları 

MADDE 80. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 79 uncu maddesi, 80 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanının görevleri 

MADDE 81. — Atatürk Kültür Merkezi Başkanı; Merkezin temsil ve icra organı ve ita amiridir. Gö
revleri şunlardır : 

a) Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarını uygular, 
b) Atatürk Kültür Merkezini yönetir, Yüksek Kurumla ve diğer Bağlı Kuruluşlarla ilişkilerini düzenler, 
c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma, plan ve program taslaklarını ve yıllık 

bütçe taslağını hazırlar ve yetkili organların görüşlerine sunar. 
d) Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslaldarım 

hazırlar ve ilgili organların görüşlerine sunar, 
e) Yurt içi ve yurt dışında Atatürk Kültür Merkezlini temsil eder, 
f) Atatürk Kültür Merkezinin yurt içinde ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzelkişilerle, 

araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini düzenler, 
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu 

MADDE 82. — Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanının başkanlığın
da Başkan Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde, Bilim Kuruluna 
Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak eder, ancak oylamaya katılamaz. 

Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun görevleri 

MADDE 83. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 82 nci maddesi, 83 üncü madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 
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g) Atatürk Kültür Merkezinin yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek, bu husustaki görüşleriyle birlikte Yük
sek Kurum Başkanlığına sunmak, 

h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 83. — Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu, 19 Mayıs ve 29 Ekim günlerinde olmak üzere yıl
da iki defa toplanır, ayrıca Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar da yapar. 

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

Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu 

MADDE 84. — Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanının başkan
lığında Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi aslî üyeleri arasından seçtiği dört üyeden oluşur. Se
çilen üyelerin görev süresi üç yıl olup müşterek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı hallerde, Yürütme Ku
ruluna Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri ve gerektiğinde toplantıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolları baş
kanları oylamaya katılamazlar. 

Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri 

MADDE 85. — Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bu Kanunun, esasları ve Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun kararları uyarınca merkezin bi

limsel, idarî ve malî işlerini yürütmek, bu görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak, 
b) Atatürk Kültür Merkezinin bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine, bilim ve uygulama kollarının ku

rulmasına, belirli konularda yurt içi ve yurt dışı araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerin oluşturulma
sına ve bunların çalışma esaslarına ilişkin kararlar almak ve bu kararları Bilim Kurulunun görüşüne sun
mak, 

c) Atatürk Kültür Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını hazırlayarak Bi
lim Kurulunun görüşüne sunmak, 

d) Atatürk Kültür Merkezinin çalışma düzenine ilişkin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bilim 
Kurulunun görüşüne sunmak, 

e) Atatürk Kültür Merkezinin yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, 
f) Atatürk Kültür Merkezi bütçesinin uygulanmasına ilişkin kararlar almak, 
g) Atatürk Kültür Merkezi Başkanının önerilerini görüşüp karara bağlamak, 
h) Bu Kanunun ve Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek. 

Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 86. — Atatürk Kültür Merkezi Yürütme* Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Kurul, Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanının veya Yürütme Kurulunda bulunan en az üç aslî üyenin yazılı talebi üzerine ola
ğanüstü toplantılar da yapabilir. 

Toplantı gündemi Atatürk Kültür Merkezi Başkanı tarafından hazırlanır, Yürütme Kurulu kararları Yük
sek Kurum Başkanlığına sunulur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 631) 



— 83 — 

(M. G. K.) 
(thtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 84. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 83 üncü maddesi, 84 üncü madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulu 

MADDE 85. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 84 üncü maddesi, 85 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun görevleri 

MADDE 86. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 85 inci maddesi, 86 ncı madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Atatürk Kültür Merkezi Yürütme Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 87. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 86 ncı maddesi 87 nci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 
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Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri 

MADDE 87. — Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet me
muru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından, Atatürk Kültür Merkezi Başkamnın önerisi üze
rine ve genel hükümlere göre atanır. 

Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri, Merkezin idarî ve malî işlerinin yürütücüsü ve koordinatörüdür. Ata
türk Kültür Merkezinin idari hazmet ve faaliyetlerini yürütür ve bu Kanunda gösterilen diğer görevleri yerine 
getirir, 

Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları 

MADDE 88. — Bilim ve Uygulama Kollan, Atatürk Kültür Merkezinin bilimsel çalışmalarını ve uy
gulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini yerine getirir ek için Yürütme Kurulunun önerisi, Bilim Kurulunun 
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 Ko'ları Başkanları, Merkezin aslî üyeleri arasından Bilim 
Kurulunca seçilir ve aynı Kurulca görevlerine son verilebilir. 

Bu kolların ilişkilerini başkanları düzenler. Çalışma ve faaliyetlerinden, görevlerinin yerine getirilmesin
den başkanları sorumludur. 

Kolların faaliyetlerine ait roparlar her üç ayda bir Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına sunulur. 
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Atatürk Kültür Merkezi Sekreteri 

MADDE 88. — Danışma Meclisince 'kabul edilen metnin 87 nc'i maddesi, 88 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Atatürk Kültür Merkezi Bilim ve Uygulama Kolları 

MADDE 89. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 88 inci maddesi, 89 uncu madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Atatürk Uluslararası Barış ödülü, Personel Statüsü ve özlük Hakları, Disiplin İşleri ve Malî Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Atatürk Uluslararası Barış ödülü 

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü 

MADDE 90. — Atatürk'ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesi doğrultusunda, dünya barışına; uluslar
arasında dostluk, anlayış ve iyiniyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek veya tüzelkişilere verilmök üzere, 
Devlet ödülü niteliğinde «Atatürk Uluslararası Barış ödülü» ihdas edilmiştir. 

Atatürk Uluslararası Barış ödülü; Atatürk'ün rölyefi işlenmiş ıbir plaket, nakdî mükafat ile ödül rozeti 
ve beratından oluşur. Her yıl, sadece bir ödül verilir. 

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü ile ilgili esaslar 

MADDE 91. — Atatürk Uluslararası Barış ödülü ile ilgili esaslar şunlardır : 
a) Atatürk Uluslararası Barış ödülü için gösterilecek adayların tespitinde ve değerlendirilmesinde; ırk, 

dil, renk, cinsiyet, din ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmez. 
b) Adayların tespit ve değerlendirilmesinde, Atatürk'ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesi doğrultusun

da, dünya barışına, milletlerarasında dostluk, anlayış ve iyiniyetin geliştirilmesine veya Atatürk'ün koyduğu 
bu ilkeye eserleriyle, hizmet ve faaliyetleriyle katkıda bulunmuş olmak şartı aramr. 

c) Adayların değerlendirilmesi sonucunda ödüle layık olduğu Atatürk Uluslararası Barış ödülü Kuru
lu tarafından tespit edilen aday, Cumhurbaşkanının onayından sonra 23 Nisan günü ilan edilerek kesinleşir, 
bu karara itiraz edilemez. 

d) 92 nci maddenin 3 üncü fıkrasına göre gösterilecek adayların eserleri, hizmet ve faaliyetleri hakkın
da ayrıntılı bilgi verilir ve aday olarak gösterilmesinin gerekçesi açık olarak ifade edilir. 
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e) ödül 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında düzenlenecek bir tören ile Cumhur
başkanı veya O'nun yetkili kılacağı bir kimse tarafından ödüle hak kazanan kişiye verilir. 

f) ödüle hak kazanan kişi veya temsilcisi şahsen hazır bulunmaya ve mümkünse «Atatürk ve Dünya Ba
rışı» veya ödül almasını sağlayan çalışmaları konusunda bir konferans vermeye davet edilir. 

g) Herhangi bir yıl ödüle layik bir kişi bulunamaiığında o yıl ödül verilmez. 

Ödül için aday tespiti ve değerlendirme 

MADDE 92. — Atatürk Uluslararası Barış ödülü i;in başvuracak adayların faaliyetlerinde veya eserlerin
de aranacak nitelikler ve verilecek nakdî mükafatın miktarı, her yıl 1 Haziran - 30 Ağustos günleri arasın
da yurt içi ve yurt dışı basın - yayın araçlarıyla ilan edilir. 

En geç 31 Aralık akşamına kadar eserleri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına 
ulaşacak şekilde başvuran kişiler, Atatürk Uluslararası Barış ödülü için aday olmaya hak kazanırlar. 

Ayrıca 90 ve 91 inci maddelerdeki esaslara uygun olarak, en geç 31 Aralık akşamına kadar, Cumhur
başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Ödül Kurulu Üyeleri, Birleş
miş Milletler Genel Sekreteri, Türkiye'deki yabancı tnlhyon şefleri, daha önce ödül almış kişiler, Ödül Kuru
lunun belirleyeceği diğer kişiler, Atatürk Uluslararası Barış ödülü için aday gösterebilirler. 

Bu şekilde tespit edilen adayların eserlerinin, hizmet ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi işlemlerinin so
nuçlandırılması, müracaat süresinin 'bitim tarihini takip eden onbeş ay içinde tamamlanır. 

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu 

MADDE 93. — Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu; Dışişleri Bakam ile Ödül Kurulu için Cum
hurbaşkanınca ayrıca seçilecek üç üyenin, Yüksel Kurula katılmasıyla oluşur. 

Yüksek Kurul Başkanı aynı zamanda ödül Kurulunun da başkanıdır. Kurulun sekreterya hizmetleri Yük
sek Kurum Başkanlığınca yürütülür. 

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunun görevleri 

MADDE 94. — Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Atatürk Uluslararası Barış ödülünün verilmesiyle ilgili çalışma plan ve programını hazırlamak; nak

dî mükafatın miktarını tespit etmek, 
b) Bu Kanunun 92 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre, ödül için aday bildirecek diğer kişileri seçmek, 
c) IBu Kanundaki ve Atatürk Uluslararası Barış ödülü tüzüğündeki esaslara göre ödül adaylarını değer

lendirecek komisyonları teşkil etmek, Komisyonların değerlendirilmelerini karara bağlamak ve Cumhurbaş
kanının onayına sunmak, 

d) Atatürk Uluslararası Barış ödülü Tüzüğünün taslağını hazırlamak, ilgili makamların görüş ve ona
yına sunmak, 

e) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunun çalışma esasları 

MADDE 95. — Atatürk Uluslararası Barış ödülü Kurulu; çalışma plan ve programına uygun olarak top
lanır. Kurul ayrıca Başbakanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar da yapabilir. 

Kurul çalışmaları ve ödüle hak kazanan adayların değerlendirmeleri gizli olarak yapılır. Zamanından önce 
açıklama yapılamaz. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yasaklar, Personel Statüsü ve özlük Hakları, Disiplin İşleri ve Malî Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yasaklar, Personel Statüsü ye özlük Hakları, Disiplin İşleri 

Yasaklar 

MADDE 89. — Yüksek Kurum organlarında ve bağlı kuruluşların organlarında aslî üye sıfatı ile bulunan
lar ile Başbakan ve bakanlar dışında görev alan kişiler ve bu kurumların organlarında ve işletmelerinde çalı
şanlar, bu sıfat ve görevleri devam ettiği sürece siyasî partilere üye olamazlar, siyasî faaliyetlerde bulunamaz
lar, sendikalar, kamu yararına çalışan dernekler dışında derneklere ve meslek kuruluşlarına üye olamazlar, 
sendikal faaliyetlerde bulunamazlar. 

Personel statüsü ve özlük hakları 

MADDE 90. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda ve bağlı kuruluşlarında görevlendirile
cek bütün personelin özlük hakları aşağıdaki şekilde düzenlenir. 

a) Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezin
de, uzmanlığı gerektiren belirli görevler için ihtiyaç duyulacak sözleşmeli personele verilecek ücret vesair 
haklar, bu husustaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın Yüksek Kurum Başkanının önerisi, Maliye Bakanlığının 
uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

b) Yüksek Kurula, Yönetim Kuruluna ve Yürütme Kurullarına atanacak üyelere ödenecek ücretler ile, Bi
lim Kurullarının aslî üyelerine ödenecek huzur hakları, Yüksek Kurum Başkanının teklifi, Yüksek Kurulun 
kabulü ve Bakanlar Kurulunun kararıyla tespit edilir. 

c) Yüksek Kurum Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında yukarıda belirlenenlerin dışında istihdam edilecek 
personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. 

d) 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi 
kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olanlardan : 

1. Yüksek Kurum Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında görevlendirilen personel, görevlendirildiği sürece 
kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bu personelin Yüksek Kurum Başkanlığı veya Bağlı Kuruluşla
rında geçirdikleri süre, kesenekleri kendileri, karşılıkları da Yüksek Kurum Başkanlığı veya Bağlı Kuruluşların
ca ödenmek üzere terfi ve emekliliklerinde dikkate alınmak suretiyle meslek, unvan ve sıfatları göz önünde bu
lundurularak, ayrıldıkları tarihten itibaren kendi kurumlarına boş kadro şartı aranmaksızın dönüşleri yapılır. 

2. Aylıklarını kendi kuruluşlarından almak suretiyle görevlendirilecek personele bu maddenin (b) fıkra
sına göre tespit edilecek ücret veya huzur hakları, Yüksek Kurum Başkanlığı veya Bağlı Kuruluşları ta
rafından karşılanır. Üniversiteden görevlendirilecek öğretim elemanlarına verilecek huzur hakları bunların 
kurumlarındaki her türlü hakları saklı kalmak, kurumlarındaki özlük haklarından ve döner sermayeden de 
yararlanmak üzere ödenir. Öğretim elemanlarına ödenecek huzur hakları bağlı oldukları yükseköğretim kuru
munun döner sermayesine gelir kaydedilmez. 

e) Bu Kanunla öngörülen Yüksek Kurula, Yönetim Kuruluna, Bilim Kurullarına ve Yürütme Kurulları 
ile Türk Tarih Kurumu bünyesindeki komisyonlara seçilecek üyelerle, Bağlı Kuruluşların Başkanları için Dev
let Memurları Kanununda belirtilen yaş haddi sınırı aranmaz. 

Disiplin isleri 
MADDE 91. — Bağlı Kuruluşların aslî, şeref ve haberleşme üyelerinin, kurumun amacı ve ilkeleri ile bağ

daşmayan veya bunlara aykırı olan tutum ve davranışları hakkında disiplinle ilgili gerekli kararları almaya, 
ilgili kuruluşun Yürütme Kurulu yetkilidir. Yürütme Kurullarının kararlarına karşı itiraz mercii Yönetim 
Kuruludur; Alınan kararlar kesindir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 631) 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

IKİNCÎ BÖLÜM 
Yasaklar, Personel Statüsü ve Özlük Hakları, Disiplin işleri 

Yasaklar 

İMADDE 96. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin ı89 uncu maddesi, 96 ncı madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Personel statüsü ve özlük hakları 

MADDE 97. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda ve Bağlı Kuruluşlarında görevlendirile
cek bütün personelin özlük hakları aşağıdaki şekilde düzenlenir: 

a) Atatürk Arattırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinde, 
uzmanlığı gerektiren belirli görevler için ihtiyaç duyulacak sözleşmeli personele verilecek ücret ve sair hak
lar, bu husustaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın Yüksek Kurum Başkanının önerisi, Maliye Bakanlığının uy
gun görüşü üzerine Bakanlar Kuruluca kararlaştırılır. 

b) Yüksek Kurula, Yönetim Kuruluna ve Yürütme Kurullarına atanacak üyelere ödenecek ücretler ile, 
Bilim Kurullarının aslî üyelerine ödenecek huzur hakları, Yüksek Kurum Başkanının teklifi ve Bakanlar Ku
rulunun kararıyla tespit edilir. 

c) Yüksek Kurum 'Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında yukarıda belirlenenlerin dışında istihdam edilecek 
personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. 

d) 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü madde
si kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olanlardan : 

(1) Yüksek Kurum Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında görevlendirilen personel, görevlendirildiği sürece 
kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bu personelin Yüksek Kurum Başkanlığı veya Bağlı Kuruluşla
rında geçirdikleri süre, kesenekleri kendileri, karşılıkları da Yüksek Kurum Başkanlığı veya Bağlı Kuruluşla
rınca ödenmek üzere terfi ve emekliliklerinde dikkate alınmak suretiyle meslek, unvan ve sıfatları göz önünde 
bulundurularak, ayrıldıkları tarihten itibaren kendi kurumlarına boş kadro şartı aranmaksızın dönüşleri yapı
lır. 

(2) Aylıklarını kendi kuruluşlarından almak suretiyle görevlendirilecek personele bu maddenin (b) fık
rasına göre tespit edilecek ücret veya huzur hakları, Yüksek Kurum Başkanlığı veya Bağlı Kuruluşları ta
rafından karşılanır. Üniversiteden görevlendirilecek öğretim elemanlarına verilecek huzur hakları, bunların 
kurumlarındaki her türlü hakları saklı kalmak, kurumlarındaki özlük haklarından ve döner sermayeden de 
yararlanmak üzere ödenir, öğretim elemanlarına ödenecek huzur hakları bağlı oldukları yükseköğretim ku
rumunun döner sermayesine gelir kaydedilmez. 

e) Bu Kanunla öngörülen Yüksek Kurula, Yönetim Kuruluna, Bilim (Kurullarına ve Yürütme Kurulları 
ile Türk Tarih Kurumu bünyesindeki komisyonlara seçilecek üyelerle, Bağlı kuruluşlann Başkanları için Devlet 
Memurları Kanununda belirtilen yaş haddi sınırı aranmaz. 

İDisiplin isleri 
MADDE 98. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 91 inci maddesi, 98 inci madde olarak aynen 

benimsenmiştir. 
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ÎKlNCt BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Bütçe esasları 

MADDE 92. — Yüksek Kurum ile Bağlı Kuruluşlarının bütçeleri yıllık olarak hazırlanır ve Başbakanlığın 
onayı ile yürürlüğe konulur. Kurumun malî yılı takvim yılıdır. 

Her yıl Genel Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlanırken Yüksek Kurum ve Bağlı Kuruluşlarının bütçe önerileri, 
Başbakanlık Bütçesi ekinde Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Harcama usul ve esasları, Yüksek Kurum ile Maliye Baknlığınm birlikte hazırlayacağı bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

Yüksek Kurum ve Bağlı Kuruluşlarının malî işlemleri Sayıştay (Tarafından denetlenir. 

Gelir kaynakları 

MADDE 93. — Yüksek Kurum ve Bağlı Kuruluşlarının gelir kaynaklan aşağıda gösterilmiştir. 
a) Yüksek Kurumun gelir kaynakları: 
(1) Başbakanlık Bütçesine her yıl Yüksek Kurum için konulacak ödenekler, 
(2) Bağış, yardım ve vasiyetler, 
(3) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler, 
b) Atatürk Araştırma Merkezinin gelir kaynakları: 
(1) Başbakanlık Bütçesinden, Yüksek Kurum kanalıyla yapılacak yardımlar» 
(2) Atatürk Araştırma Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 
(3) Atatürk Araştırma Merkezine yapılan bağış ve yardımlar, 
(4) Atatürk Araştırma Merkezinin mal varlığından 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 faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 
(3) Türk Dil Kurumu mal varlığından elde edilen gelirler, 
(4) Türk Dil Kurumuna yapılan bağış ve yardımlar, 
(5) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler, 
(6) Zorunlu hallerde, Başbakanlık Bütçesinden Yüksek Kurum kanalıyla yapılan yardımlar, 
d) Türk Tarih Kurumunun gelir kaynakları: 
(1) Atatürk'ün vasiyetine dayalı gelirler, 
(2) Türk Tarih Kurumunun hizmet, ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 
(3) Türk Tarih Kurumu mal varlığından elde edilen gelirler, 
(4) Türk Tarih Kurumuna yapılan bağış ve yardımlar, 
(5) Döner Sermaye gelirleri ve diğer gelirler, 
(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 faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 
(3) Atatürk Kültür Merkezine yapılan bağış ve yardımlar, 
(4) Atatürk Kültür Merkezinin mal varlığından elde edilen gelirler, 
(5) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler. 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Bütçe esasları 

MA'DDE 99. — Yüksek Kurum ile ©ağlı Kuruluşlarının bütçeleri yıllık olarak hazırlanır ve Yüksek Ku
rulun onayı ile yürürlüğe konulur. Kurumun malî yılı takvim yılıdır. 

Harcama usul ve esasları, Yüksek Kurum ile Maliye IBakanlığmın birlikte hazırlayacağı bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

Yüksek Kurum ve Bağlı Kuruluşlarının malî işlemleri Sayıştay tarafından denetlenir. Malî yılın bitimia-
den itibaren dört ay içinde kesinhesap cetvelleri ile gelir ve gider belgeleri Sayıştaya gönderilir. 

Gelir kaynakları 

MADDE 100. — Yüksek Kurum ve Bağlı Kuruluşlarının gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Yüksek Kurumun gelir kaynakları: 
(1) Başbakanlık Bütçesine her yıl Yüksek Kurum için konulacak ödenekler, 
(2) Bağış, yardım ve vasiyetler, 
ı(3) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler, 
b) Atatürk Araştırma Merkezinin gelir kaynakları : 
(1) Başbakanlık Bütçesinden, Yüksek »Kurum kanalıyla yapılacak yardımlar, 
(2) Atatürk Araştırma Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 
(3) Atatürk Araştırma Merkezine yapılan bağış ve yardımlar, 
(4) Atatürk Araştırma Merkezinin mal varlığından elde edilen gelirler, 
'(5) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler, 
c) Türk Dil Kurumunun gelir kaynakları : 
1(1) Atatürk'ün vasiyetine dayalı gelirler, 
ı(2) Türk Dil Kurumunun hizmet ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 
(3) Türk Dil Kurumu mal varlığından elde edilen gelirler, 
ı(4) Türk Dil Kurumuna yapılan bağış ve yardımlar, 
•(5) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler, 
(6) Zorunlu hallerde, Başbakanlık Bütçesinden Yüksek Kurum kanalıyla yapılan yardımlar, 
d) Türk Tarih Kurumunun gelir kaynakları : 
(1) Atatürk'ün vasiyetine dayalı gelirler, 
1(2) Türk Tarih Kurumunun hizmet ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 
(3) Türk Tarih Kurumu mal varlığından elde edilen gelirler* 
<4) Türk Tarih Kurumuna yapılan bağış ve yardımlar, 
(5) Döner Sermaye kârları ve diğer gelirler, 
(6) Zorunlu hallerde, Başbakanlık bütçesinden Yüksek Kurum kanalıyla yapılacak yardımlar, 
e) Atatürk Kültür Merkezinin gelir kaynakları : 
ı(l) Başbakanlık Bütçesinden Yüksek Kurum kanalıyla yapılan yardımlar, 
(2) Atatürk Kültür Merkezinin hizmet ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 
(3) Atatürk Kültür Merkezine yapılan bağış ve yardımlar, 
(4) Atatürk Kültür Merkezinin mal varlığından elde edilen gelirler, 
<5) Döner sermaye kârları ve diğer gelirler. 
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Malî kolaylıklar 

MADDE 94. — Yüksek Kuruma ve Bağlı Kuruluşlarına yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, re
sim ve harçtan muaftır. Yapılan bağış ve yardımları, gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri yılı içinde vere
cekleri beyannamelere masraf kaydedebilirler. 

Yüksek Kurum ve Bağlı Kuruluşları, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve 
Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Döner sermaye 

MADDE 95. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında döner 
sermaye işletmeleri kurulabilir. Döner sermaye işletmelerinin toplam sermaye miktarı bir milyar liradır. Bu 
sermayenin kurulacak döner sermaye işletmeleri arasındaki dağılımı Yüksek Kurum Başkanlığınca yapılır. 

Döner sermayelere tahsis edilecek taşınır ve taşınmaz değerlerin toplamının döner sermaye miktarını karşı
lamaması halinde aradaki fark Kurumun bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle karşılnır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler ve Geçici Maddeler 

MADDE 96. — 23.9.1980 tarihli 2302 sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve 
Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesindeki Cumhurbaşkanının nezdinde ku
rulan Millî Komite yeniden, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, ilgili Devlet Bakanları, Millî Savunma Bakanı, 
Millî Eğitim Bakanı, Kültür ve (Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanından oluşturulmuştur. 

Millî Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 631) 



— 93 — 

(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Malî kolaylıklar 

MADDE 101. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 94 üncü maddesi, 101 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Döner sermaye 

MADDE 102. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında döner 
sermaye işletmeleri kurulabilir. Döner sermaye işletmelerinin toplam sermaye miktarı bir milyar liradır. Bu 
sermayenin kurulacak döner sermaye işletmeleri arasındaki dağılımı Yüksek Kurum Başkanlığınca yapılır. 

iDöner sermayelere tahsis edilecek taşınır ve taşınmaz değerlerin toplamının döner sermaye miktarını 
karşılamaması halinde aradaki fark Kurumun bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle karşılanır. 

Kurumun döner sermaye miktarını bir katı kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
IMalî yılın bitiminden itibaren dört ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belge

leri, denetim için Sayıştaya, bilanço ve eklerinin birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderi
lir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler ve Geçici Maddeler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Millî Komite, Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisinde Yer Alacak Tesis ve Alanların Yönetimi 

Millî Komitenin yeniden teşkili 

MADDE 103. — 23.9.1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve 
Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesindeki Cumhurbaşkanının nezdin-
de kurulan Millî Komite, Başbakan, Genelkurmay Balkanı, ilgili Devlet Bakanları, Millî Savunma Bakanı, 
Millî Eğitim Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Gendik ve Spor Bakanı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Başkanı ile Başbakanın teklif edeceği ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı en fazla 8 uz
man veya danışman üyeden oluşacak şekilde yeniden teşkil edilmiştir. 

Millî Komitenin sekreterya hizmetleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığınca yürü
tülür. 

Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisinde yer alacak tesis ve alanların yönetimi 

MADDE 104. — 23.9.1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması 
ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanunun, 23.4.1981 tarihli ve 2450 sayılı Kanunla değişik 
3 üncü maddesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi alanı içerisindeki bütün tesis ve alanlar ile Millî Ko
mitece tespit edilecek veya yapılmasına izin verilecek tesis ve alanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis 
edilmiştir; 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi alanı içerisindeki tesis ve alanların yönetim ve 
işletilmesini, 2302 sayılı Kanunun amacına aykırı olmamak şartıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, be
delsiz olarak devredebilir. Kamu kurum ve kuruluşları, bu tesis ve alanları, 2302 sayılı Kanunun amacına ay
kırı olmamak şartıyla kullanabilir veya kiraya verebilir. 

Atatürk Kültür Merkezi alanı içindeki, 2302 sayılı Kanunun amacına uymayan yapı ve tesisler Millî Ko
mite kararı ile yıktırılır. 
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Oylama, toplanma ve karar alma esasları 

MADDE 97. — Bu Kanunda mevcut kurullar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı karar kurul kararı sayılır. 

Tüzük 

MADDE 98. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tüzüğü, aşağıdaki hususları ihtiva edecek 
şekilde bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur. 

a) Yüksek Kurumun üst organları ile Yüksek Kurum Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşların organlarının kuru
luş ve çalışma esaslarına ilişkin hususlar, 

b) Uygulama ve Bilim Kolları ile Türk Tarih Kurumunda yer alan komisyonların teşkil ve çalışma esas
ları, 

c) Personel işlemleri ve özlük hakları ile ilgili hususlar, 
d) Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisinde yer alacak tesis ve alanların bakımı, onarımı ve işletilmesine 

ait esaslar, 
e) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar. 

Yönetmelikler : 

MADDE 99. — Bu Kanunda belirlenen hususların uygulanması ile ilgili yönetmelikler Yüksek Kurumun 
ve bağlı kuruluşların yetkili organlarınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren dokuz ay içinde hazırlanır. 
ve Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yüksek Kurum Başkanı ve bağlı kuruluşların başkanları, Yüksek Kurula ve 
Yönetim Kuruluna Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler ile müşterek kararla atanacak üyeler bu Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde usulüne göre seçilir ve atanır. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren yirmibeş gün içinde Yüksek Kurul, Başbakanın başkanlığında ilk 
toplantısını yapar. 

Bu Kanuna uygun olarak Yüksek Kurulun seçeceği aslî üyeler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren otuz gün içinde seçilir ve bağlı kuruluşların organları oluşturulur. 

Yüksek Kurum Başkanının atanması ile birlikte Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Yüksek Ku
rum Başkanlığına bağlanır. 

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunun planlanan faaliyetleri 1983 yılı sonuna kadar eski mevzuatı
na göre yürütülür. Bu Kurumların 1984 yılı faaliyetleri bu Kanunda öngörülen esaslara göre planlanır. Bağlı 
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ÎKÎNCt BÖLÜM 
Toplantı Esasları, Tüzük ve Yönetmelikler 

Oylama, toplanma ve karar alma esasları 

MADDE 105. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 97 nci maddesi, 105 inci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Tüzükler 

MADDE 106. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tüzüğü ile Atatürk Uluslararası Barış 
Ödülü Tüzüğü aşağıdaki hususları ihtiva edecek şekilde hazırlanır ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
altı ay içinde yürürlüğe konulur : 

a) Yüksek Kurumun üst organları ile Yüksek Kurum Başkanlığı ve bağlı kuruluşların organlarının ku
ruluş ve çalışma esaslarına ilişkin hususlar, 

b) Uygulama ve Bilim Kolları ile Türk Tarih Kurumunda yer alan komisyonların teşkil ve çalışma esas
ları, 

c) Personel işlemleri ve özlük haklan ile ilgili hususlar, 
d) Atatürk Uluslararası Barış ödülünün verilme şartlan ve esasları, ödül Kurulunun ve teşkil edilecek 

komisyonların çalışma usulleri ve değerlendirme esasları ile ödül plaketi, rozeti ve beratının şeklinin, cinsinin, 
ebadının ve nakdî mükâfat miktarının tespitine, ödül töreninin düzenlenmesi ve ödülün verilmesine ilişkin 
usul ve esaslar, 

e) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar. 

Yönetmelikler 

MADDE 107. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 99 uncu maddesi, 107 nci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 108. — 23.9.1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve 
Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde Yüksek Kurul, Başbaka
nın başkanlığında ilk toplantısını yapar. 

Yüksek Kurum Başkanı ile bağlı kuruluşların başkanları, Yüksek Kurula ve Yönetim Kuruluna Cumhur
başkanınca seçilecek üyeler ile müşterek kararla atanacak üyeler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 45 
gün içinde usulüne göre seçilir ve atanır. 

Bu Kanuna,uygun olarak Yüksek Kurulun ve Yükseköğretim Kurulunun seçeceği aslî üyeler bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde seçilir ve bağlı kuruluşların organları oluşturulur. 

Yüksek Kurum Başkanının atanması ile birlikte Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Yüksek Ku
rum Başkanlığına bağlanır. 
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Kuruluşların teşkilatlanmaları bu Kanun ve hazırlanan tüzük ve yönetmeliklere göre Ocak 1984 sonuna kadar 
tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığında ve Bağlı Kuruluş
larında aslî ve sürekli görevlerde istihdam edilecek personel kadrolarının ilk tespiti Bakanlar Kurulu kararı 
ile yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Yüksek Kurum Başkanlığı ile Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Mer
kezinin bütçe ihtiyaçları, 31 Aralık 1983 tarihine kadar, Başbakanlık Bütçesinden karşılanır. Bu maksatla her 
türlü işlemi yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

GEÇÎCt MADDE 4. — Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda çalışanlar, 31 Aralık 1983 tarihi iti
bariyle memur statüsüne geçirilerek bu tarih esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü
kümlerine göre ve yazılı müracaat şartı aranmaksızın intibakları yapılır. Ancak, bu personelden 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa göre emeklilik hakkını kazanmış olanlardan emekli olmak isteyenlerle, memur 
statüsüne geçmek istemeyenlerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat et
meleri halinde, kıdem tazminatları ödenerek Kurumları ile ilişkileri kesilir. 

Yapılan intibak neticesinde ilgililerin alacağı aylık, ek gösterge, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zam
ları ile malî sorumluluk tazminatı ve diğer malî ve sosyal hakların net tutarları toplamı, 31 Aralık 1983 tari
hindeki hizmet akdi veya toplu sözleşmelerle almakta oldukları ücretlerin net tutarlarından az olması halin
de, aradaki fark kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, katsayı artışı vesair ödemelerdeki artış ve ilavelerle 
giderilinceye kadar, hiç bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın, tazminat olarak ödenir. 

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun 1983 yılı Bütçeleri, 31 Aralık 1983 tarihine kadar mevcut 
mevzuata göre yürütülür. 1984 yılı Bütçesi Yönetim Kurulu ve bağlı kuruluşların yürütme kurullarınca usulü
ne uygun olarak hazırlanır. 

GEÇtCt MADDE 5. — 23 . 9 . 1980 tarihli 2302 sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kut
lanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanunun; 

a) 3 üncü maddesindeki Atatürk Kültür Merkezi ve Alanı İçerisinde Tesis ve Alanlar ile Mülkî Komitece 
tespit olunmuş veya yapımına izin verilmiş tesis ve alanlar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
na tahsis edilmiştir. 

b) Kurum, Atatürk Kültür Merkezi alanı içindeki tesis ve alanları bizzat kullanabileceği gibi bu Kanuna 
ve 3202 sayılı Kanunun amacına aykırı olmamak şartıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bedelsiz tahsis 
de 'edebilir,* 

c) Kamu Kurum ve Kuruluşları kendilerine bedelsiz tahsis edilmiş bulunan bu tesis ve alanları 2302 
sayılı Kanunun amacına aykırı 'olmamak şartıyla kullanabilir veya kiraya verebilir. 

d) Atatürk Kültür Merkezi Alanı içinde 2302 sayılı Kanunun amacına uymayan yapı ve tesisler Millî 
Komite kararı ile yıktırılır. 

e) Cumhurbaşkanınca gerekli görüldüğü takdirde Millî Komitenin ve buna bağlı olarak Koordinasyon 
Kurulunun görevleri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuruluna devredilebilir. 

f) 2302 sayılı Kanunun, 2450 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesi ile Kutlama Koordinasyon Kurulu 
emrinde oluşturulan fon, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en çok bir ay içinde tasfiye olunur. 
Fon bakiyesi Bayındırlık Bakanlığı denetiminde münhasıran Atatürk Kültür Merkezi inşaatında kullanılmak 
üzere Maliye Bakanlığına devredilir. 

g) Atatürk Kültür Merkezi olarak tespit edilen alan içindeki, her türlü unsurları ile birlikte taşınmaz mal
lardan özel idare belediye ve katma bütçeli daireler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan tesis ve alan
ların çalışmaları, Ataütürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kurulup bu konu üzerinde bir karar alın
caya kadar, bu kuruluşlarca sürdürülür. 
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Türk Dü Kurumu ile Türk Tarih Kurumunun pl. nlanan faaliyetleri 1983 yılı sonuna kadar eski mevzu
atlarına göre yürütülür. Bu Kurumların 1984 yılı faaliyetleri bu Kanunda öngörülen esaslara göre planlanır. 
Bağlı kuruluşların teşkilatlanmaları Mart 1984 sonuna kadar tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Danışma Meclisince kabul edüen metnin, geçici 2 nci maddesi aynen benimsen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin, geçici 3 üncü maddesi aynen benim
senmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin, geçici 4 üncü maddesi aynen benim
senmiştir. 
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GEÇÎCÎ MADDE 6. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye 
kadar, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunun tüzük ve yönetmelikleri ile diğer mevzuatın bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük 

MADDE 100. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 101. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI LİSTELER 

Ek - 1 Sayılı Liste : 
Türk Dil Kurumunun kuruluşu için Hükümete başvuran ve bu kurumun ilk Yönetim Kurulunu oluşturan, 

şeref üyeleri : 
1. Samih Rıfat 
2. Ruşen Eşref Ünaydm 
3. Celal Sahir Erozan 
4. Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
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GEÇİCİ MADDE 5. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin geçici 6 ncı maddesi, geçici 5 inci mad
de olarak aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 23.9.198p tarihli ve 2302 sayılı Kanunla, Kutlama Koordinasyon Kurulu em
rinde oluşturulan Fon, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tasfiye olunur. 
Fon bakiyesi, Bayındırlık Bakanlığı denetiminde münhasıran Atatürk Kültür Merkezi inşaatında kullanıl
mak üzere Maliye Bakanlığına devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün verilmesine ilişkin çalışmalara 1984 yılında 
başlanır ve birinci Atatürk Uluslararası Barış ödülü 1986 yılında verilir. 

Yürürlük 

MADDE 109. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 100 üncü maddesi 109 uncu madde olarak 
aynen benimsenmiştir. 

Yürütme 

MADDE 110. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 101 inci maddesi 110 uncu madde olarak ay
nen benimsenmiştir. 

Ek - 1 Sayılı Liste : 

2549 sayılı Devlet Mezarlığı Kanununa göre Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olarak tespit edilen 
ve Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üyeleri olan İstiklâl Harbi Komutanları : 

KD 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
<7) 
(8) 
<?) 

(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 

ismet inönü 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Orgeneral Nurettin 
Orgeneral Yakup Şevki Subaşı 
Orgeneral Ali Fuat Cebesoy 
Orgeneral Kâzım Karabekir 
Tümgeneral Yusuf izzet Met 
Korgeneral Şükrü Naili Gökberk 
Korgeneral Ali Hikmet Ayerden 
Tümgeneral Refet Bele 
Korgeneral Kâzım inanç 
Tümgeneral Selahattin Adil 
Orgeneral Kâzım Özalp 
Orgeneral tzettin Çalışlar 
Tümgeneral Halit Karsıalan 
Korgeneral Kemalettin Sami 
Orgeneral Fahrettin Altay 
Korgeneral Naci Tınaz 
Korgeneral Naci Eldeniz 
Albay Mümtaz 

(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 

Tümgeneral Kâzım Sevüktekin 
Tümgeneral Orhan Nuri Koptagel 
Tümgeneral Rüşdü Sakarya 
Albay Ali 
Albay Haci Arif örgüç 
Albay Reşat Çiğiltepe 
Tümgeneral Mehmet Sabri Erçetin 
Tümgeneral Hüseyin Nurettin Özsu 
Korgeneral Mehmet Kenan Dalbaşar 
Tümgeneral Sıtkı Üke 
Albay Etem Servet Boral 
Tümgeneral Mürsel Baku 
Tümgeneral Mehmet Suphi Kula 
Albay İbrahim Çolak 
Yarbay Mahmut Nedim (Hendek) 
Albay Mehmet Fuat Bulca 
Albay Mehmet Nuri Conker 
Albay Mehmet Hulusi Cenk 
Orgeneral Cemil Cahit Toydemir 
Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman 
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Ek - 2 Sayılı Liste : 

Türk Tarih Kurumunun kuruluşu için dilekçe ile başvuran ve bu Kurumun kurucuları olan şeref üyeleri 

1. Prof. Yusuf Akçura 
2. Prof. Sadri Maksudi Arsal 
3. Reşit Safvet Atabinen 
4. Tevfik Bıyıkhoğlu 
5. Hasan Cemil Çambel 
6. Vasıf Çınar 
7. Dr. Halil Edhem Elden 
8. Ord. Prof. Şemsettin Günaltay 

9. Prof. Dr. Afet İnan 
10). Dr. Hamit Zübeyk Koşay 
11. Prof. Dr. Ragıp Hulusi Özden 
12. Prof. Yusuf Ziya Özer 
13. Dr. Reşit Galip 
14. Samih Rıfat 
15. Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
16. Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil Yınanç 
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(41) Tümgeneral Alâattin Koval 
(42) Tümgeneral Aşir Atlı 
(43) Tümgeneral Kâzım Orbay 
(44) Tümgeneral Ahmet Zeki Soydemir 
(45) Korgeneral Ömer Halis Bıyıktay 

Ek - 2 Saydı Liste : 

(46) Korgeneral Nazmi Solak 
(47) Albay Halit Akmansu 
(48) Korgeneral Ahmet Derviş 
(49) Orgeneral Salih Omurtak 
(50) Albay Mehmet Nazım 

Türk Dil Kurumunun kuruluşu için Hükümete başvuran ve bu Kurumun ilk Yönetim Kurulunu oluştu
ran, şeref üyeleri : 

(1) Samih Rıfat 
(2) Ruşen Eşref Ünaydın 
(3) Celal Sahir Erozan 
(4) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

Ek - 3 Sayılı Liste : 

Türk Tarih Kurumunun kuruluşu için dilekçe ile başvuran ve bu kurumun kurucuları olan şeref üye
leri 

ı(l) Prof. Yusuf Akcura 
(2) Prof. Sadri Maksudi Arsal 
(3) Reşit Safvet Atabinen 
(4) Tevfik Bıyıklıoğlu 

(5) Hasan Cemil Çambel 
(6) Vasıf Çınar 
(7) Dr. Halil Edhem Eldem 
(8) Ord. Prof. Şemsettin Günaltay 

(9) Prof. Dr. Afet İnan 
(10) Dr. Hamit Koşay 
(11) Prof. Dr. Ragıp Hulusi Özden 
(12) Prof. Yusuf Ziya Özer 

(13) Dr. Reşit Galip 
(14) Samih Rıfat 
(15) Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

(16) Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil Yinanç 
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