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OTAMAK ÖZETÎ I, - i GEÇENİ T 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Kocaeli Milletvekili Cevat Âdemoğlu, Hay
darpaşa - izmit ekspres yolu hakkında gündem 
dışı bir demeçte bulundu. 

Orman Bakanı Selâhattin inal, 25 .12 .1972 
tarihli Birleşimde Sakarya Milletvekili Yaşar 
Bir'in; 

(Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin, Ko
caeli Milletvekili Cevat Âdemoğlu'nun, yaptık
ları gündem dışı demeçlere cevap verdiler. 

-Grup Başkanvekillerinin, Kurban Bayramı 
münâsebetiyle Genel Kurul çalışmalarına 15 
Ocak 1973 sabahından başlamak üzere 22 Ocak 
1973 Pazartesi günü saat 15,00'e kadar ara ve
rilmesine dair önergeleri kabul edildi. 

Millet Meclisi içtüzük teklifi (2/706) (S. 
Sayısı : 763) ile, 

Tasarılar 

1. i— Sivil Havacılık güvenliğine karşı ka
nun dışı hareketlerin önlenmesi ile ilgili 23 Ey-
-liil 1971 tarihli Montreal sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısı (1/764) (Adalet ve Dışişleri komisyon
larına) . 

2. — Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer fiil
ler ile ilgili 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı (1/765) (Adalet ve Dışişleri 
komisyonlarına) 

Teklifler 

3. — C. Senatosu Hatay Üyesi Mustafa De-
liveli ve 2 arkadaşının 10 . 2 . 1954 tarihli ve 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 24 ncü madde-, 
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/810) (Maliye ve Pl&n komisyonlarına) 

4. — Konya Milletvekili .Sadi Koçaş'ın, 
Emekli olan veya ölen memur ve işçilere veya 
bunların dul ve yetimlerine bağlanacak maaşın 
ödenme süresi hakkında kanun teklifi (2/811) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Madencilik Reformu kanun tasarısının 
(1/605/2/629, 2/640, 2/657) (S. Sayısı : 773) 
komisyonlarınca -geri alınan maddeleri henüz 
gelmediğinden .görüşmeleri ertelendi. 

'Cumhuriyetin ilânının 50 nci Yıldönümünün 
.kutlanması hakkında kanun tasarısının (1/658) 
(S. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nci ek) 'görüşülmesi 
tamamlanarak tümıü açık oya sunuldu. 

Yapılan oy ayrımı sonunda çoğunluk sağla
namadığı anlaşıldığından, 

22 Ocak ]973 Pazartesi gmm saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,45'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Nurettin Ok Hüseyin Yenipınar 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

5. —• Bursa Milletvekili Barlas Küntay ve 5 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki
taplığı kanunu teklifi (2/812) (Anayasa ve 
Plân komisyonlarına) 

6. — Millet Meclisi idare Âmilerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi (2/813) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

Tezkereler 
7. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-

bar'ın yasama dokunulmazlığının .kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/997) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından m'ürekkep Kar
ma Komisyona) 

S. — Yalvac'ın Çamharman köyü hane 9, cilt 
17, sayfa 69'da nüfus siciline kayıtlı Mehmet 
oğlu, Nesli'den doğma 1943 doğumlu Musa Ak-
kuş'un ölüm cezasına çarptır ılıması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/998) (Adalet Komis
yonuna) 

,C. Senatosundan dönen işler 
9. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair^ 
kanun tasarısı (1/616) (Adalet Komisyonuna) 

İL , GELEN KÂĞITLAR 

— 208 -



M. Meclisi B : 40 22 . 1 . 1973 O : 1 

10. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 

Güngör ile C. S. İstanbul Üyesi Rifat Öztürk-

çine'nin, Toptancı halleri kanun teklifleri 

(2/221, 2/173) (57 No. lu Geçici Komisyona) 

11. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 14012 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fık
ra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı (1/708) (Plân Komisyonu
na) 

)>9<t 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : İBaşkanveikili Fikret Turhangil 

KATİPLER : Enver Akova (ISivas), VühW Meşhur (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 40 ncı Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyorum. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri ol
muştur; yarın is'ıaf edileceğim arz ederim. 

1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Daimî komisyonlardaki açık 
üyelikler için gösterilen aday 'listesi sayın üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Liste muhte'lıif komisyonlara aidoiup, açık 
üyelik seçimlerini ihtiva etmektedir. 

IV - (GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

X 1. — Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldö
nümünün kutlanması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/658) (S. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı açık oylarınıza 
sunulacaktır. Komisyonlardaki açık üyeliklere 
seçim ile açık oylama işleminin bir arada yapıl
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasnif heyeti için ad çekiyorum : 
Sayın Ali Yılmaz?. Burada. 
Sayın Şengüler?. Yok. 

(1) 761 ve 761'e 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazı 11 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Sayın Toısyalı?. Burada. 
Sayın Kemal Yılmaz?. Kolmisyonda. 
Sayın İhsan Tombuş?. Burada. 
Oy verme işlerine nereden başlayacağımıza 

dair ad çekiyorum: Sayın Nihat Bayramoğlu 
(Bollu). 

(Bolu milletvekillerdnden başlanarak oylar 
toplandı). 

BAŞKAN — Komisyon seçimleri için oyunu, 
Cumhuriyetin kuruluşunun 50 nci yılı kanun 
tasarısı için açık oyunu kullanmayan sayın üye
ler lütfen oylarını kullansınlar. 

Tasnif heyeti lütfen yerini alsın efendim. 
Seçimlerle ilgili oyunu kullanmayan sayın 

üye var mı?. Yok. Seçimlerle ilgili oy verme iş
lemi bitmiştir, efendim. 

Toplanan oyları tasnif heyetine veriniz. 
(Oyların ayinimi yapıldı.) 

209 — 
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III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

1. Komisyonlardaki açık üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Daimî Komisyonlarda bulunan 
açık üyeliklere yapılan seçim sonucu gelmiş 
bulunmaktadır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi daimî komisyonlarındaki açık 

üyelikler için yapılan seçime 264 üye katılmış 
ve neticede, ilişik listede isimleri bulunan üye
ler, hizalarında gösterilen oyları almışlardır 
Ara olunur. 

Hatay Kastamonu 
Ali Yılmaz Hasan Tosyalı 

Çorum 
İhsan Tombuş 

Adalet Komisyonu 

Orhan Eren 264 
Selçuk Erverdd 263 
Âdil Yaşa 264 

B A Ş K A N — Adalet Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim vâki olmuş bulunmaktadır. 
Aday gösterilen sayın milletvekilleri seçilmiş
lerdir. 

Anayasa Komisyonu 

Yıdmaz Alpaslan 259 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan, Anaya

sa Komisyonuna seçilmiş bulunmaktadır. 
Bayındırlık Komisyonu 

Hüseyin Balan 262 
Zekiye Gülsen 264 

BAŞKAN — Sayın Balan, Sayın Gülsen Ba
yındırlık Komisyonuna seçilmiş bulunmaktadır
lar. 

Çalışma Komisyonu 

Burhanettin Asutay 264 
BAŞKAN — Sayın Asutay Çalışma Komis

yonuna seçıilllmiş bulunmaktadır. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu 

i 1 , 1 , ; ; 

Hüseyin Çınar 262 
Niyazi Gürer 263 
Hayrettin Hanağası 264 

BAŞKAN — Sayın Çınar, Gürer ve Hanağası 

seçilmiş bulunmaktadırlar. 
içişleri Komisyonu 

OB. Turgut Boztepe 264 
BAŞKAN — Sayın Boztepe içişleri Komis

yonunda bulunan açık üyeliğe seçilmiş bulun
maktadır. 

İmar ve iskân Komisyonu 

Hasan Çetinkaya 263 
Necati Alp 264 

BAŞKAN — imar ve iskân Komiisyonundaki 
açık üyeliklere Sayın Çetinkaya ve Sayın Alp 
ıseçilnıüş bulunmaktadır. 

Maliye Komisyonu 

Cahit Angın 261 
BAŞKAN — Sayın Angın Maliye Komisyo

nunda açık bulunan üyeliğe seçilmiş bulıuınMiak-
tadır. 

Millî Eğitim Komisyonu 

Hayrettin Hanağası 264 
BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonunda 

açık bulunan üyeliğe Sayın Hanağası seçilmiş 
bulunmaktadır. 

Millî 'Savunma Komisyonu 

Turgut Artaç 263 
BAŞKAN — Millî Savunma Komıisyonunda 

açık bulunan üyeliğe Saym Artaç seçilmiş bu
lunmaktadır. 

Orman Komisyonu 

Burhanettin Asutay 264 
Kemal Güneş 264 
Fuat Ak 264 
N. Çelik Yazısıoğlu 262 

BAŞKAN — Orman Komisyonunda açık bu
lunan üyeliklere Sayın Asutay, İSayın Güneş, 
İSayın Ak, İSayın Yazıcıoğlu seçilmiş bulunmak
tadırlar. 

Sağlık Komisyonu 

ismail1 Hakkı Alaca 264 
BAŞKAN — Sağlık Komisyonunda açık bu

lunan üyeliğe Sayın Alaca seçilmiş bulunmak
tadır. 

— 210 
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Sanayi ve Teknoloji Komisyonu 

Ferhat Nuri Yıldırım 264 
İsmet Hilmi Balcı 264 
Orhan Kabibay 264 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Komisyo
nunda açık bulunan üyeliklere Sayın Yıldırım, 
Sayın Balcı, Sayın Kalbibay seçilmiş bulunmak
tadırlar. 

Sayıştay Komisyonu 

Hüseyin Balan 264 
BAŞKAN — Sayıştay Komisyonunda açık 

bulunan üyeliğe Sayın Balan seçilmiş bulun
maktadır. 

Ulaştırma Komisyonu 

Hulusi Çakır 263 

2, — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim <ve Plân komisyonları raporları 
(1/540) f'S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Atatürk Akademilisi kanun ta
sarısının görüşmesine devam edeceğuz. Sayın Hü
kümet ve Sayın Komisyon yerlerini alsınlar.. 

19 ncu maddenin müzakerıesine başlanmıştı. 
19 ncu madde üzerinde Sayın Kadri Eroğan, Sa
yın Bakan görüşlerini ifade etmiş bulunuyordu. 
Sayın Sakıp Hiçerimez söz almış bulunmakta
dır. Kişisel ve gruplar adına görüş süreci on da
kika ile kısıtlanmış bulunmaktadır. Hatırlatırım. 
Sayın Hiçerimez buyurun. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, görüşül
mekte bulunan kanun (tasarısının 19 ncu .madde
sinin Anayasayla çelişkisine işaret etmeye ça
lışacağım. 

«Akademinin çalışıma 'esasları ve personelin 
görev, yetki, sorumlulukları ve özel şart olarak 
aranacak nitelikleri Yönetim Kurulunca hazır
lanıp Genel Kurulca onanacak yönetmeliklerle 
belirtilir. Bu yönetmelikler, bu kanunun yayı
mı tarihinden itibaren engeç 6 ay içinde düzen
lenip yürürlüğe konur.» demektedir 19 ncu 
madde. 

Hatırlarda olduğu ıgibi, Personel Kanununun 

(1) 736 ve 736'ya 1 nci ek $. Sayılı basma-
yuzı 35 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir, 

BAŞKAN — Ulaştırma Komisyonunda açık 
bulunan üyeliklerden birsine Sayın Hüseyin Ça
kır seçilmiş bulunmaktadır. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

Gengizban Yorulmaz 261 
Yusuf Ziya Yılmaz 264 
Nurettin Özdemir 264 

BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunda açık bulunan üyeliklere 
Sayın Yorulmaz, Sayın Yılmaz, Sayın Özdemir 
seçilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN •— Komisyonlarca geni .alınan İçtü
zük, Orman Kanunu ve Madencilik Reformu, 
Komisyonlardan henüz Başkanlığımıza tevdi 
edilmemiş bulunmaktadır. 

1965 yılında çıktığı devrede sınıflandırmanın, 
o kanunun .kendine has maddesiyle yönetmelik
lere bırakılması .keyfiyeti, üniversite öğretim 
üyelerinin konuyu Anayasa Mahkemesine inti
kal ettirmeleri sonucunda, Anayasanın şimdi 
okuyacağım 117 nci maddesine göre, bu g'ilbi 
hususların yönetmediklere bırakılamayacağı şek
linde bir kararla sonuçlanmıştır. Bu karara 
esas olan 117 nci madde, «Memurların nitelik
leri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve 
yükümleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük 
işleri .kanunla, düzenlenir.» diyor. 

ıBiraz önce okuduğumuz madde, bu keyfi
yeti yer&ne getirmeyip, bir yönetmeliğe bırak
mış bulunuyor. Yüce Meclisin, Hükümetlin ve 
Komisyonun bu uyarımıza eğilmelerini rica 
•eder, gerekirse bu maddeyi geri alıp yeniden 
tedvin etmelerini istirham ederim. 

Saygılarımı sunarım, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Çerezci, komisyon adına 

söz istemişsiniz, buyurunuz efendim. 
BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ 

ÇEREtZCI (Niğde) — Hayır, .Sayın Başıkan, söz 
isteğimiz yok. 

BAŞKAN — Böyle bir talebiniz yok. 
19 ncu madde üzerinde görüşmek isteyen sa

yın milletvekilli var mı ? 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Sayın Başkan, müsaade (ödermisiniz, ıbir 
ıhususu açıklamak istüyomm. 

IV. — iGÖBÜŞÜLEN İŞLER (De^am) 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Sayın Başkan, sayın 'milletvekilleri, hu
zurunuzu sadede bir iki saniye için işgal etmek
ten maksadım, biraz evvel konuşan sayın arka
daşımızın ortıaya attığı endişenin cevapsız kalma
masıdır. Oiiınıldi Yüoe Heyet bu sözlere muttali 
oldu, zabıtlara geçti, cevapsız kalırsa böyle bir 
önemli konuda, Hükümetin konuya gerekli has
sasiyeti ve ilgiyi göstermediği zehabı ileride 
uyanabilir, endişesiyle ve belki de arkadaşımı
zı tatmin edermi düşüncesiyle söz aldım. 

Şimdi sayın arkadaşımız Hiçerimez diyor 
ki, «19 neu madde ile akademinin personelinin 
görev, yetki, sorumlulukları ve Özel şart ola
rak aranacak nitelikleri yönetmeliklere bıra
kılmış, halbuki Anayasanın 117 nci maddesi 
bunların ancak kanunlarla düzenlenmesini 
âmirdir.» bu mütalâasından gayet haklı, doğru 
bir şey söylüyor. Ancak daha evvel müzakere
sini yaptığımız akademi personeline uygulana
cak hükümler yan başlığını taşıyan 14 ncü mad
de «Atatürk Akademisinin kadrolu personeli 
hakkında 657 ve 927 sayılı kanunlar ile ek ve 
tadilleri uygulanır.!» deniyordu. Buraida yapılan 
bir teklif üzerine bu madde de daha genişliğe 
ve vuzuha kavuşturuldu. Binaenaleyh, personel 
hakkında tatbik edilecek hükümler, Anayasa
nın âmir hükmü gereğince ancak kanun hüküm
leridir. Burada geçici maddede söylenilen hu
suslar ise, artık kanunların yönetmeliklere bı
raktığı hususlardır. Bunlar, akademinin iç ça
lışmasına müteallik hususlardır. Tamamiyle, 
bütün Devlet teşkilâtında zaten tüzüklerle, yö
netmelikler ve saire hususlarla halledilen ko
nulara paralel bir durum vardır. 

Binaenaleyh Anayasaya aykırılık yoktur. 
Zaten Anayasaya aykırlık olsa, hani diyelim 
ki, böyle bir aykırılık Hükümetin gözünden 
kaçtı, tasarıyı sevkeden Hükümetin, ama ko
nuyu iki defa ayrı ayrı incelemiş olan bir Mil
lî Eğitim Komisyonu ve bir Plân ve Bütçe Ko
misyonu İçtüzüğün âmir hükmü gereğince el-
betteki kendilerine sunulmuş olan tasarı ve 
teklifleri her şeyden önce Anayasaya aykırılık 
yönünden incelediklerine göre, bu endişe varit 
değildir. Tahmin ediyorum ki, arkadaşıma da 
gerekli cevabı arz etmiş bulunuyorum. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir sorum ola

cak. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika ayrıl

mayın soru var. 
Sayın Hiçerimez, buyurun sorun.. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Baş/kan, sayın Bakan, 14 ncü maddeden 
bahisle burada çalışacak, yani akademide çalı
şacak kadrolu personelin, Personel Kanunu 
hükümlerine tabi olacaklarını ve bu bakımdan 
bu maddenin ve diğer maddelerin de Anayasa
ya aykırı olmayacağını beyan buyurdular, ifa
de ettiler. Fakat burada benim üzerinde hassa
siyetle durduğum husus şu. «Görev, yetki so
rumlulukları - ve altını çizerek ifade ediyorum-
özel şart olarak aranacak nitelikleri... «Anaya
sanın 117 nci maddesinin ilgili kısmında «Me
murların nitelikleri, atamma'ları, ödev ve yetki
leri, hakları ve yükümleri...» diyerek tadadet-
miş ve kanunla düzenleneceğini söylemiştir. 

Acaba, sadece 14 ncü maddedeki ifadeler, 
19 ncu madde içine Anayasaya aykırılık için 
yeterli bir sebeb olmayacak mıdır? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (De
vamla) — Arz edeyim, efendim. 

Şimdi, biraz evvel arz ettiğim gibi, Sayın 
Hiçerimez Arakadaşımızm üzerinde hassasiyet
le Ve haklı olarak durduğu husus, 14 ncü mad
de ile halledilmiştir. Burada 19 ncu maddede 
söz konusu olan görev, yetki, sorumluluk ve 
aranacak özel şartlar, bir bilimsel kuruluş ola
rak kurulması öngörülen Akademide görev 
alacak personelin özlük haklariyle ilgili yetki
leri, görevleri, sorumlulukları veya aranacak 
özel şartlar değildir. Tasavvur edin, meselâ bir 
arşiv memuru alacağız. Bu arşiv memurunun 
bir kere eski Türkçe bilmesi, Arap harflerini 
bilmesi şartı konacalk, özel şart olarak. Ayrıca 
bu zatın akademi içindeki çalışması, yetkisi so
rumluluğu, görevi nedir? Budur, mesele. Yok
sa özlük haklarından doğan, sizin üzerinde has
sasiyetle durduğunuz Anayasanın, «Münhası
ran kanunlarla halledilir» dediği husus, e'lbet-
teki kanunla halledilmiştir. Onlar zaten mad
deler arasına serpiştirilmiştir. 14 ncü madde bu 
hususta gayet sarihtir. Burada, akademinin 
kendi bünyesinde tayin edeceği bâzı özel şart
lar, yetkiler, sorumluluklar... Yani kütüphane 
memurunda hangi evsafı arıyacağız, bu zatın 
sorumluluğu ne olacak, yetkisi ne olacak. Dışa-

, rıdan kitap isteyen bir kimseye kitap verecek 
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mi vermeyecek mi? Bilmem, arşiv memuru, es
k i arap harflerini bilen, mütercimler, musah
hihler,... bunların görevleri, yetkileri tamamen 
bu hususa aittir* 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
19 ncu maddeyle ilgili bir önerge vardır, 

okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Tasarının 19 ncu maddesinin metinden çıka

rılmasını öneriyoruz. Saygılarımızla. 
Ankara İçel 

Sakıp Hiçerimez Turhan özgüner 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Naci 
Çerezci, maddenin metinden çıkarılmasına dair 
olan takrire katılıyor musunuz? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ 
ÇEREZCİ (Niğde) — Katılmıyoruz, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Hayır efendim, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire.komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Dikkate alınması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

19 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 20. — Akademi, çalışmalarım genel 
olarak gözden geçirmek ve sonuçlarını değer
lendirmek amacıyle; iki yılda bir defa Baş
kanın çağrısı üzerine; aslî üyeler, onursal ve 
muhabir üyeler İnkılâp Tarihi öğretim üyeleri 
arasından Yönetim Kurulu kararı ile seçi
lecek temısilciiileriın katılmalanyle toplanır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Sayın Başkan, izin verirseniz bir husu
su arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, ge
rek sayın Başkanlıktan, gerek Yüce Heyetten 
özür dileyerek; bir hususa Yüksek Heyetin ve 
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hassaten Başkanlığın da dikkatini çekmek isti
yorum. 

Bu 20 mâ. maddede, bir eski deyimle za'fı 
telif diyeceğimiz bir hususla karşı karşıyayız. 
Şimdi, müsaade buyurursanız maddenin Hükü
met teklifindeki şeklini okuyorum. 

«Akademi, çalışmalarını genel olarak göz
den geçirmek ve sonuçlarını değerlendirmek 
amacıyle; iki yılda bir kez Başkanın çağrısı 
üzerine; aslî onursal ve muhabir üyeleri ve Dev
rim Tarihi öğretim üyeleri ile Yönetim Kurulu 
kararma göre seçilecek diğer temsilcileri toplan
tıya davet eder.» 

Yani, Akademi, tabiî Akademinin manevî 
şahsiyeti, hükmî şahsiyeti adına bilâhara geldi
ği gibi Başkan, iki yılda bir defa Akademinin 
aslî, onursal ve muhabir üyeleri ile Devrim Ta
rihi üyeleri ve Yönetim Kurulu kararma göre 
seçilecek diğer zevatı toplantıya çağıracak. Ni
çin? Akademilerin çalışmalarını genel olarak 
gözden geçirmek ve sonuçlarını değerlendirmek 
maksadıyle. Şimdi, bu madde Millî Eğitim Ko
misyonunda değişikliğe uğramış. Tahmin ediyo
rum ki, bu değişikliğin esas sebebi, son zaman
larda müşahade ettiğimiz bâzı kelimelere karşı 
duyulan allerjiden ileri gelmiş. Yani «iki yıl
da bir kez» yerine «iki yılda bir defa» denmiş, 
«Devrim Tarihi» yerine «inkılâp Tarihi» den
miş. Bunun üzerinde durmayacağım. Çünkü bu 
konuları Komisyonda tartışmış idik. Ancak, bu 
değişiklik yapılırken, maddede yer alan hükmü 
tamamıyle anlaşılmaz bir hale getiren bir ifade 
ve bir üslûp kullanılmış. Herhalde çok sayın 
Bütçe Plân Komisyonunun da bu husus dikka
tinden kaçmış olacak ki, onlar da Millî Eğitim 
Komisyonunun benimsediği kabul ettiği metni 
aynen benimsemişler. Bakınız şimdi ne olmuş 
madde; 

«Akademi, çalışmalarını genel olarak gözden 
geçirmek ve sonuçlarını değerlendirmek amacıy
le; iki yılda bir defa Başkanın çağrısı üzerine; 
aslî üyeler, onursal ve muhabir üyeler İnkılâp 
Tarihi öğretim üyeleri arasından Yönetim Ku
rulu kararı ile seçilecek temsilcilerin katılma-
larıyle toplanır.» 

Şimdi, Akademi iki yılda bir defa toplanır 
diye bir hüküm yok. Akademinin muayyen or
ganları var, bunların vazifeleri, sorumlulukları, 
yetkileri, toplanma süreleri, ayrıca yukarıdan 

— 213 — 



M. Meclisi B : 40 22 . 1 . 1073 O : 1 

beri müzakere edip kabul buyurduğunuz mad
delerle tespit edilmiş; bu bambaşka bir hü
küm. Halbuki, arz' ettiğim gibi değişmiş, yani 
sanki Akademinin ayrıca aslî üyeler, onursal 
üyeler, muhabir üyeler ve bir de Devrim Tari
hi öğretim üyeleriyle Yönetim Kurulu tarafın
dan seçilecek bir genel kurulu var. Akademiyi 
bu temsil ediyor gibi bir mâna çıkıyor. Onun 
için; 

Sayın Komisyon benim bu mütalâama işti
rak ederse, gene Millî Eğitim Komisyonunda ya
pılan kelime değişikliklerine sadık kalmak şar-
tıyle maddeyi hemen burada tedvin etmek ga
yet kolay. Şöyle ki : 

«Akademi, çalışmalarını genel olarak gözden 
geçirmek ve sonuçlarını değerlendirmek amacıy-
le, iki yılda bir defa Başkanın çağrısı üzerine; 
aslî, onursal ve muhabir üyeleri ve İnkılâp Ta
rihi öğretim üyeleri ile Yönetim Kurulu kararı
na göre seçilecek diğer temsilcileri toplantıya 
davet eder.» şekline gelirse madde, daha vuzu
ha kavuşmuş olur, maksadına yaklaşmış olur. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, tahmin ediyorum 

ki, metindeki son iki kelimenin, «toplantıya da
vet eder»... 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (Devam
la) — Veya öyle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «Temsilcilerini» ... 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (Devam

la) — Veya öyle, veya öyle Sayın Başkan. 
BAŞKAN — «...temsilcilerini toplantıya da

vet eder.» şeklinde... 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (Devam
la) — Ya o şekilde, ya o şekilde toplantıya da
vet eder. Fakat «katılmalarıyle toplanır» denir
se, o takdirde; arz ettiğim gibi bambaşka bir 
kuruluşla karşı karşıyayız ki, böyle birşey ne 
Hükümet tasarısında yatan düşüncede vardır, 
ne tahmin ediyorum ki komisyonlar böyle bir
şey düşünmüştür. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ 
ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çerezci. 
BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ 

ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım ; 

Efendim, Sayın Bakan'm bahsettikleri zaafı 
telif mevcut. Yalnız, bunu tamamen Hükümet 

tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonunun tasarısı 
gibi telâkki etmek doğru olmayacaktır. Zira, 
Plân Komisyonundaki kabul edilen metinde 
bir özellik var diğerlerinden farklı olarak. Yö
netim Kurulu, diğerlerinde seçilecek temsilci
ler olarak tahdidî bir zeminde değil, serbestçe 
seçebileceği kimseleri davet eder. Halbuki, Plân 
Komisyonu, Yönetim Kurulunu inkılâp Tarihi 
öğretim üyeleri arasından seçmek mecburiyeti
ni koymuştur ki, bunu Komisyon bilerek yap
mıştır ve bir özelliktir. Ancak bir düzeltme yap
mak da icabedecektir. Zannediyorum ki, Bütçe 
Plân Komisyonunun değiştirişindeki «onursal 
ve muhabir üyeler ile», oraya bir «ile» ilâve et
mek ve «seçilecek temsilcileri toplantıya davet 
eder» şeklinde bağlamakla bu, Plân Komisyonu
nun kabul ettiği metnin ruhuna uygun bir dü
zenleme olacaktır. 

Teşekkür ederim efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sual efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akal, soru. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Bakanın 

açıklamasıyle Sayın Komisyon Başkanının açık
laması arasında, bu toplantıya gireceklerin sayı
sı bakımından, nitelikleri bakımından bir deği
şiklik var, bana öyle geldi. Yapılacak böyle bir 
önemli toplantıya daha az üyenin katılmasını 
mı istiyorlar, yoksa daha çok üyenin katılması
nı mı istiyorlar? Dışarıdan da seçebilecektir Sa
yın Bakanın izahına göre. Sizin tasarınız daha 
inhisarcı bir tutum oluyor, bunu kabul ediyor 
musunuz ? 

BAŞKAN — Hükümet teklifi ile Komisyo
nun kabul ettiği metin arasında toplanacak üye 
adedinde bir değişiklik var mıdır buyuruyorsu
nuz. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Niteliği ve ade
di bakımından bunu uygun görüyor musunuz? 

BAŞKAN — Adedi ve niteliği bakımın
dan... 

Buyurunuz Sayın Çerezci. 
NACİ ÇEREZCİ (Devamla) — Sayın Baş

kan, adet bakımından bir tahdit düşünülmüş 
değildir. Sadece Yönetim Kurulunca seçilecek 
üyelerin İnkılâp Tarihi öğretim üyeleri arasın
dan olması şartı konmuştur; bu fark vardır. Hü
kümet teklifinde hem İnkılâp Tarihi öğretim 
üyelerinden iştirak vardır, hem de dışarıdan iş
tirak vardır. Bütçe Plân Komisyonu, Yönetim 
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Kurulunun dışarıdan kendi ölçülerine göre in
kılâp Tarihi öğretimi ile meşgul olmayanlar 
arasından seçim yapmasını doğru bulmamış, 
bu seçimi inkılâp Tarihi öğretim üyelerine in
hisar ettirmiştir. Adet bakımından birşey düşü
nülmüş değildir. 

Arz ederim. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz, buyurunuz efendim. 
BURHANETTIN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan soru sormak istiyorum müsaade 
ederseniz ? 

BAŞKAN — Sayın Çerezci, bir dakika efen
dim, Sayın Asutay'm sorusu var. 

Buyurunuz Sayın Asutay. 

BURHANETTIN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, maddede; «Akademi, çalışmalarını 
genel olarak gözden geçirmek ve sonuçlarını de
ğerlendirmek amaeıyle iki yılda bir defa Başka
nın çağrısı üzerine..» bir toplantı tertip edilir 
diyor. Başkanlık, iki yıldan evvel sonuçlarını 
değerlendirmek zorunluğu içinde kalır ise, me
selâ 11 ay sonra, 16 ay sonra veya 18 ay sonra 
böyle bir toplantıyı veya bir çağrıyı yapabile
cek mi? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

NACİ ÇEREZCİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, Akademinin çeşitli organlarının çalışma 
şekilleri bundan evvelki maddelerde düzenlen
miştir ve görevleri de bellidir. Gerektiği zaman 
elbette yetkililer selâhiyetlerini, yetkilerini kul
lanacaklardır. Bu, geniş mânada Akademinin 
iki yılda bir defa bunu yapmasını zorunlu kıl
mak için konmuştur. Sayın Asutay'm beyan et
tiği zaruretler hâsıl olursa, elbette ki diğer mad
delerde belirtildiği şekilde organlar yetkilerini 
kullanarak bunu halledebileceklerdir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, teşekkür 

ederiz. 
Sayın Akal, buyurun. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Bu tasarının gerek tümüne ve gerekse iti

razlarım olan maddelere ait düşüncelerim mah
fuz kalmak şartı ile, 20 nci maddede Sayın Hü
kümetin hazırlamış olduğu metin, Sayın Bütçe 
Plân Komisyonunun metninden daha geniştir, 

daha açıktır ve daha çok şahıstan yararlanma 
imkânını vermektedir. 

Şimdi, 20 nci maddede sıra ile sayıyor; a.jli 
üyeler, onursal ve muhabir üyeler, inkılâp Ta
rihi öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu
nun seçeceği, sayısı da belli değil, kimler oldu
ğu da belli değil, yönetim kurulu, «Seni, seni, 
seni seçtim» diyecek. Daraltmıştır... 

Halbuki, Hükümet teklifinde, Devrim Tari
hi öğretim üyelerini bir defa tamamen alıyor. Ay
rıca, öğretim üyesi olmadığı halde, Atatürk'le ilgi
li çalışmaları bakımından yararlı kişilerinde bu 
toplantıya davet edilme imkânını vermektedir. 
Bir genişlik getirmekte, Bütçe Plân Komisyo
nunun hazırladığı metne göre. Daha çok kişiden 
istifade etmek, yararlanmak imkânını Hükümet 
teklifi vermektedir, öğretim üyelerinin tama
mından yararlanmak imkânını Hükümet teklifi 
vermektedir. 

Bu bakımdan, Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirdiği şekilde değil, fakat Hükümetin tek
lif ettiği şekilde madde geçerse daha iyi olur, 
en iyisi değil tabiî. 

Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö

rüşecek sayın milletvekili?.. Yok. 
NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Madde metniy

le ilgili olarak Komisyonun bir önerisi var, şim
di takdim ediyoruz efendim. «Üyeler» kelime
sinden sonra «ve» ilâve ediyoruz. Sonra da, 
«toplantıya davet eder» ibaresini koyuyoruz. 

BAŞKAN — Metni okurken biz «ve» yi koy
duk, o şekilde okuduk. Komisyon tarafından ve
rilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 20 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de değLşMrilmesmi arz ve teiklif lederim. 
Komisyon Başkanvekili 

Niğde 
Naci Çerezci 

Madde 20. — Akademi, çalışmalarını genel 
olarak gözden geçirmek ve sonuçlarını ıdeğer-
lendirmefk amacıyla; iki yılda bir defa Başka
nın, çağrısı üzerine; aslî üyeler, onıursal ve mu
habir üyeler ve inkılâp 'Tarihi öğrettim üyaleri 
arasından Yönetim Kurulu kararı ile seçilecek 
temsilcileri toplantıya davet elder. 

BAŞKAN — «Temsilcdlerini» değil mi efen
dim? 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — «Temsilcile
ri» efendim. 

BAŞKAN — Metinde yalnız son» ilki belime 
değiştirilmiş ve «temsilcileri toplantıya davet 
-eder.» şeklinde tadil görmüşıtür. 

Hükümet de biraz evvelki beyanı ile bu ko
nuya katıldıklarını ifade etmişlerdi. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Evet. 

BAŞKAN — Simidi de katıldıklarını teyit 
ediyorlar. 

Komisyon/un tadil teklifini oylarınıza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tadil şeıkliyle 20 nci maddeyi oylarınıza ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 21. — Akaıdeımd gelirleri her çeşit 
vergi, resim ve harcılardan muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milleıtvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.;. Kabul edilmiştir. 

Madde 22, — Atatürk İnikılâbı ve ilkeleri 
ile ilgili her türlü yayınlar, em az ikişer adet 
derlemıe amacıyle akademiye 'gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza iarzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KISIM : IV 

Geçicıi hükümler 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten başlamak üzere en geç üç aylık 
süre içinde bu kanunda saptanan aslî üyelik ye
tenek ve nitelikleri esas tutularak, Millî Eğiıtinı 
Bakanı, ilgili bakanlıklar, Millî Güvenlik Ku
rulu, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yapaca
ğı danışmadan sonra, seçilecek üye sayısının! en 
az iki katı kadar adayı, Bakanlar Kuruluna 
önerir. Bakanlar Kurulu bu adaylar arasında 4 
aslî üyeyi seçer. Bunlar da seçildikleri tarihten 

' itibaren en geç iki ay içinde 4 ncü maddenin 
(a) bendinde öngörülen ve aslî hizmeti dışarıda 
bulunanı diğer 14 aslî üyeyi seçerler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili t 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adıma buyurun Sayın Uysal. 

Konuşmalar 10 dakika ile kısıtlıdır Sayın 
Uysal, arzederim. 

C. H. P. GRUBU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Üzerinde önemle durduğumuz Atatürk Aka
demisi kanun tasarısının maddelerinden biri de 
bu geçici 1 nci maddedir. 

Şimdi bu geçici 1 nci maddeye dikkatlerini
zi çekmek istiyorum. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten baş
lamak üzere en geç üç aylık süre içinde, kanun
da saptanan biçimde, aslî üyelik yetenek ve 
nitelikleri esas tutulmak kaydıyla, Millî Eğitim 
Bakanı bâzı kuruluşlarla istişare yapacak, sonra 
üye sayısının en az iki katı kadar adayı Bakan
lar Kuruluna önerecek. 

Bakanlar Kurulu bu adaylar arasından dört 
tane üye seçecek. Sekiz üye bu istişare sonunda 
saptanıyor. Millî Güvenlik Kurulundan bilgi 
alınıyor ve Millî Eğitim Bakanı, Bakanlar Ku
rulu bunun içerisinden 4 kişiyi seçiyor. 

Kanun tasarısının müzakeresinde başlanıl- ' 
dığı andan itibaren İsrarla üzerinde durduğu
muz bu Akademinin siyasal etki altında kalma
ması konusu, bu Akademinin bilimsel özerkliğe 
sahibolması konusu, bu Akademinin gerçekten 
siyasal iktidarın ekonomik ve sosyal görüşleri
ne uygun şekilde bir Atatürk'çülük üretmesi 
konusu, bu geçici 1 nci maddede kadrolaştırma 
haline sokuluyor, getiriliyor. Sonra bu 4 kişi 
oturuyorlar 14 kişiyi seçiyorlar; Türkiye'de 
Atatürk'çülük konusunda, kendi görüşlerine 
göre söz sahibi olabilecek 14 kişiyi en geç 2 ay 
içerisinde seçiyorlar. Böylece 18 kişilik bir çe
kirdek kadro, Atatürk'çülük konusunda Atatürk 
Akademisinin yapısını, beynini meydana geti
riyor. 

Esasında siyasal kişiliği aşikâr olan Başbaka
na veyahut Başbakanlığa bu akademinin bağlan
ması, hattâ hattâ 18 kişinin kendi içinde birta
kım dalların meydana getirilip bölüm başkan
larını kendi içinden seçmesi, genel sekreteri 



M. Meclisi B : 40 22 . 1 . 1973 O : 1 

kendi içinden seçmesi o 18 kişinin etrafında bu 
meselenin döndürülmesinin hiç şüphesiz yarın 
öbür gün açıkça ortaya çıkacak olan sakıncala
rını hep beraber göreceğiz, yaşayan görecek. İl
kelerden, düşüncelerden, görüşlerden nasıl bir 
Atatürkçülük meydana getireceklerini hep be
raber göreceğiz: Siyasal iktidarın ekonomik ve 
sosyal görüşlerine uygun olarak. 

Onun için bu söylemiş olduğumuz sözlerin al
tını çizmekle yetiniyoruz. Tutanaklara geçsin 
istiyoruz. Gerçekler de elbet önümüzdeki yıllar
da daha açık seçik ortaya çıkar. 

Şimdi, bu akademi işleyişinin sakıncalarını 
biraz olsun azaltmak için şöyle bir önerimiz var: 
Yüce Başkanlığa takdim edeceğim. Hiç olmaz
sa diyoruz ki, 'bu şartlar altında : 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
(başlamak üzere, en geç 3 aylık süre içinde, 'bu 
kanunda saptanan aslî üyelik yetenek ve nite
likleri esas tutularak Üniversitelerarası Kurul 
üyeleriyle, Atatürk Devrim Tarihi Enstitüsü, 
üniversiteler, yüksek okullardaki İnkılâp Tarihi 
Kürsüsü başkanları ve öğretim üyeleri, Halkevi 
Genel Merkeziyle Istanlbul Üniversitesi Atatürk 
Enstitüsü Başkanı ve temsilcilerinin katılacak
ları bir seçim kurulu meydana getirilsin ve bu 
seçim kurulu tarafından üye tamsayısının 2/3 
çoğunluğuyla 18 aslî üye seçilsin.» 

İşaret ettiğimiz sakıncalar bir ölçüde ancak 
böyle azalabilir ve bizim ölçümüze göre, en az 
zararlı noktaya getirilebilir. Yani, siyasal or-
.ganin etkisi altında, doğrudan etkisi altında bir 
seçimden bu 18 aslî üyenin seçimini kurtar
mak için böyle bir önerimiz var. 

Gerçekte Atatürkçülüğü burada şu veya bu 
şekilde tartışmıyoruz. Asgarî herkesin, her 
Türk yurttaşının Atatürk'çü olduğunu, Ata
türk'e yüreğinin bütün içtenliğiyle bağlı oldu

ğunu, O'nun fikirlerine bağlı olduğunu bilerek:, 
yarın öbür gün siyasal hayatımızda şimdiye ka
dar görüldüğü gibi ve bundan sonra da hiç şüp
hesiz görüleceği gibi, insandır herkes, çeşitli 
sosyal ve ekonomik görüşleri vardır, bu çeşitli 
sosyal ve ekonomik fikirlerine birtakım kanıt
lar bulmak ihtiyacını duyacaktır, o kanıtları 
Atatürk^te aramak yolunu seçecektir, o yol da 
siyasal organın elinde olduğu zaman, bu mües
seseye müracaatla kendi ekonomik ve sosyal 
fikirlerinin Atatürk'çülüğe uygun olduğunu is
patlamaya çalışacaktır; böyle bir yolun açıl

ması Türkiye'ye büyük zararlar getirebilir. Ger
çekte Atatürk, halk içerisinde oluşan ve doğ
rudan doğruya bilimsellik kavramında yerini 
bulan eleştiriler sonucu müspet bilime ve akla 
dayanan bir yön ve yol öngörmüştür. Bu 1 nei 
madde ile daha peşinen bunu kapıyoruz ve 
kendisine has bir çekirdek, bir kadro; siyasal 
organın seçimiyle bir kadro meydana getirmeye 
çalışıyoruz. Önergemize iltifat buyrulmasmı 
istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Şinasi Özdenoğlu, buyu

run. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Asılında tasarının belki de en önemli mad

desi görüşülmektedir, çünıkü Atatürk Afcade-
ımisinin kadrosunu, muhasalasını tespit ve teş
kil edecek olan kadroyu getirecek ollan madde
dir. Sayın Uysal arkadaşımın da belirttiği 'gibi, 
değerli arkadaşlarım, Atatürkçülüğü her türlü 
siyasî tercihin üzerinde tutmaya mecburuz. Her 
vesile ile de bunu söylüyoruz. Şu partinin, bu 
siyasal görüşün yatırım vasıtası olmaktan kur-
tarmallıyız Atatürk'ü. 

Şimdi, çetin bir görevle karşı karşıya bulu
nuyoruz. Çünkü, değerli arkadaşlarım, Atatürk 
Akademisini burada bu madde ile açıkça Millî 
Eğitim Bakanına kuriduruyoruz. Bakan 4 kişi
yi seçecektir, 4 kişi 14 kişiyi seçecektir; netice 
itibariyle 18 kişilik kurul da Atatürk Akademi
sini teşkil edecektir. 

Sayın arkadaşlarım, demokratik ilkellerle bu 
hükmün bağldaştırılımasına imkân yoktur. En 
basit kuruluşlarda bile artık, 1961 Anayasası 
halk oyuyla yürürlüğe girdiği tarihten bu ya
na, müşterek hedef olarak, bir nokta üzerinde 
titizlikle duruyoruz. Yüce Meclis de her vesiıle 
ile bu felsefeyi benimsemiş olduğunu ispat et
mektedir. Bütün kuruluşlarda demokratik se
çim, siyasal tercihlerin mahzurlarını bertaraf 
eıdeoek şekilde bir demokratik seçim, hele1 Tür
kiye'nin millî hedef ilerine inhisar ediyorsa eğer 
o kuruluş, mutlaka ve mutlaka bir demckratik 
•esası prensip olarak getirmenin kavgasını ver
mişizdir. Kabul buyurun açık bir gerçektir; bür 
Millî Eğitim bakanı ne kadar da kendi mensup 
olduğu siyası partinin parti olanak görüşü ve 
ilkeleri dışında Atatürk Akademisi gibi tama-
miyle partilerin dışında teılâkki edilmesi lâzım 
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gelen bir konuda dahi tarafsız davransa bile, ı 
bir siyasî partinin yürütme organı olarafc, mut
laka mensup olduğu siyasî teşekkülün doktri
ninden ve uygulamasından lesinlenecefctir. Şüp
he yolktur ve buna hiç kimse mâni olamaz. 

Şimdi, Sayın Uysaıl güzel bir çözüm yollu ge
tirdi, gönülden katılıyorum tabi. Hattâ ben onu j 
biraz daha genişletmek suretiyle, yalnız belli J 
teşelkküMer değil ve fakat Türküye'de Atatürk- J 
çülük çizıgisinde fikir hayatı olan, fikir mücade- i 
ılesi venmiş, kalem kavgası vermiş ve katkıda 
bulunmuş birtakım şahsiyetlerine inhisar etti
recek şekilde, onlardan da yararlanmayı sağla- | 
yacak biçimde bir kurul olarak tespitinde bü
yük fayda görüyorum, hattâ zorunluk görüyo
rum. 

Bu Ikadar itina ile, bu kadar titizlikle üze- | 
rinde durduğumuz ve Türkiye'nin yarınlarında 
fonksiyon sahibi olacak bir büyük fikir kuru- J 
luşunu kurarken, Yüce Meclis lütfen bu madde ; 

üzerinde gerekli hassasiyeti 'göstersin ve hattâ i 
hattâ Komisyon bu maddeyi lütfen geri alarak, 
burada belirtilen fikinler paralelinde maddeye, 
demin de arzettiğimiz üzere, mutlaka siyasî ter
cihlerin üzerinde Atatürkçülüğü vatan sathın- I 
da gelecek kuşaklara malledeıcek tarafsızlık öl
çüleri içıerisinde değerlendirecek bir (kuruluşun 
•esas ilkelerini ıkar&rlaıştırsın ve Meclisin on'ak 
tasvibi ille bu madde geçsin. 

Tekrar Komisyonun ve Hülküirnetin dikkatini 
çeker, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek isteyen?.. Sayın Tosyalı, buyurun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Geçici 1 nci madde, Atatürk Akademisinin 
aslî üyelerini, onursal üyelerini seçmeyi düzen-. ı 
leyen bir madde. Yani, Atatürk Akademisi bu 
madde güzel tanzim edildiği takdirde, bu aka
demi güzel ölür, gayeye uygun 'Ollur, iyi tanzim 
edilmediği takdirde 'gayemizden, fevkalâde iyi 
niyetlerle ikunmalk istediğimiz gayeden uzaklag-
tırılâbilir. 

Günün birinde bir (A) partisi gelir, onun 
Millî Eğitim Bakanı şu görüştedir. O kendi gö
rüşüme göre, falan falan falan bakanlıklarla 
Millî Güvenlik Kurulu ile ve ilgili gördüğü fa
lan falan kuruluşlarla istişare ettim der, seçile
cek üyenin iki katını Bakanlar Kuruluna teklif | 

eder. Kendisi seçiyor, kendi düşüncesine göre 
seçiyor. Bakanlar Kurulu da dördün iki teati 
kadar üyeyi seçiyor. Tamamıyie o (A) partisi
nin siyasal veya Atatürk hakkındaki düşünce 
tarzına göre, bu akademinin aslî üyeleri seçil
miş oluyor. 

Bir iktidar... Demokratik rejim içerisinde
yiz. Dört yıl sonra bir seçim daha alacak, ikti
dar değişecek, değişebilir. Onun Millî Eğitim 
Bakanı, bu sefer başlka bir görüştedir, o da fa
lan, falan bakanlıklarla falan falan kuruluşlar
la istişare etıtim der, o da kendine göre dört ki
şi seçer, Bakanlar Kuruluna dördün iki mislini 
teklif eder, Bakanlar Kurulu da kendi iktida
rından oluştuğu için omlar da kendi görüşünde
dir. 

Böylece muhterem arkadaşlarım, Atatürk il
kesi ve inkılâbı, Cumhuriyete şekil veren, temel 
şeylerdir. Her iktidar değiştikçe, her seçimde 
iktidar değiştikçe, Atatürk Akademisinin teme
li, ruhu, kuruluş gayesi değişebiliyor, demek
tir. Biz pu maddeyi aynen kabul elttiğı'miz tak
dirde, her seçim devresinden sonra, gelecek ik
tidarların düşünüş tarzına göre, onların siyasî 
temayülüne göre, Atatürk'ü anlayış durumuna 
göre bu akademiye yön vereceğiz demektir. Bu 
doğru olmasa gerek. 

Hiç olmazsa, ben de aynı kanaatteyim, Ko
misyon bu maddeyi yeni baştan tezekkür etme
lidir. Her seçim yapıldıkça, her iktidar değiş
tikçe bu akademinin kuruluş gayesi değişme
yecek şekilde, siyasî düşünce tarzlarından esin
lenmeyecek şekilde bir kuruluş tarzına götür
memiz lâzımdır. 

Bu bakımdan benim şahsî teklifim şöyle ol
sun istiyorum : Millî Eğitim Bakanı ilgili ba
kanlıklar, Millî Güvenlik Kurulu ve lüzum-'gör
düğü diğer kuruluşlarla - bunlar üniversiteler 
alabilir, inkılâp kürsüleri olabilir - onların tem
silcilerinin iştiraki ile seçilecek aslî üyenin iki 
katını .onlar seçsin. Yani yalnız Bakan seçme
sin, tek başına. Onlarla istişare ederek değil, 
onların iştiraki ile, onların temsilcilerinin işti
raki ile seçsin. Yalnız Bakan seçerse, ben on
larla istişare ettim der, dört kişinin ilki misli 
sekiz kişinin ismini Bakanlar Kuruluna verir, 
orası da seçıer. Bu olmuyor arkadaşlar. 

Hiç olmazsa, Millî Eğitim Bakanı, ilgili Ba
kanlıklar, Millî Güvenlik Kurulu ve üniversi
telerin Atatürk inkılâbı ile ilgili kürsü profe-
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sörlerinin iştiraki ile aslî üyelerin iki katını 
seçsinler, Bakanlar Kurulu ondan aslî üyeleri 
geçsin. Bu da bir hal tarzı. Sayın arkadaşların. 
teklifi de bir hal tarzı .olabilir. Daha iyi bir hal 
tarzı da getirilebilir. En iyi hal tarzı; seçimler
le yapılacak iktidar değişikliklerinden mütees
sir almayacak, Atatürk'ü Türk milletinin, bil
diği şekilde Atatürk yapacak, ilkelerini ebedi-
leştirecek bir akademi kurulmalıdır. Benim şah
si kanaatim bu. Seçim yapıldıkça, -iktidar de
ğiştikçe bu akademinin şekli de değişebilir. 
Böyle şey, bizim kurma gayemize de uygun ol
mayabilir. 

Ben, sayın Komisyona rica ediyorum. Bir 
daimîlik sağlayacak şekilde maddeye yeri bir 
şekil verilmesi lâzımdır. Bu hali ile bu siyasî 
(tesirlerin altında kalarak değişükıliğe uğraya
bilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akal, buyurun. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Bu madde ile ilgili görüşlerimi bundan ev
velki maddeler ımüzalkere edilirken, özellikle 
6 ncı maddede arz etmiştim. Yalnız bir husu
sa işaret etmek için söz almış bulunuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirisi 
Hükümetten de ileri, yani o konuşmada belirt
tiğim gibi, artık bir Atatürk Akademisi değil, 
doğrudan doğruya bir Atatürk Genel Müdür
lüğü kuruyoruz. Çünkü, genel müdürün tayini
ni Bakanlar Kurulu yapar. Bizim bu dört ki
şiyi de -Bütçe ve Plân Komisyonunun değiş-
tirisii gibi geçerse - Bakanlar Kurulu seçecek. 
Millî Eğitim Bakanı vasıtası ile birtakım yıern 
lere danışarak. 

Şimdi; «Millî Eğitim Bakanı, ilgili Bakan
lıklar, Millî Güvenlik Kurulu, diğer ilgili ku
rum ve kuruluşa yapacağı danışmadan sonra 
seçilecek üye sayısının en az iki katı kadar 
adayı Bakanlar Kuruluna gönderir.» diyor. 
Yani, Bütçe ve Plan Komisyonunun Hüküme
tin teklifini dahi değiştinmesinMi sebebini an
lamak, bulmak, bir dar çerçeve içine sokmak 
dçin, benîm söylediğimden başkası Atatürk'çü-
lük değildir diye gayret içinde bulunmak ve 
bunun için Hükümetten de ileriye gütmek... Bu
nu anlayamadım. 

Bakınız Hükümet - beğenmemenle nağmen. -
hiç değilse, diğer ilgili! kurum ve kuruluşlar
la dediği ve ne olduğu belli olmayan, neye da
nışacağı belli olmayan kuruluşlara bir hukukî 
riitelik ve açıklı/k getiriyor. Diyor k i ; «Bu (ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak 
üzere en geç bir aylık süre içinde bu kanunda 
saptanan aslî üyelik, yetenek ve nitelikleri 
'esas tutularak Millî Eğitim Balkanı, bakanlık
lar ve Anayasal nitelikli bilim, yargı ve gü
venlik kuruluşları ile yapacağı danışmadan 
sonra...» Soruyorum, diğer ilgili kurum ve' ku
ruluşlar haline getirmek imi daha iyi, yoksa 
hiç değilse hani ehven-d, şer mi deriz, ne de
riz, «Milllî Eğititm Balkanı, Bakanlıklar ve Ana
yasal nitelikli bilim, yargı ve güvenlik kuru-
luşlarıyle yapacağı danışmadan sonra...» de
mek suretiyle burada da evvelâ 6 aslî üyeyi 
seçiyor,-1 fakat burada ise bunu 4'e indiriyor. 
Bu gayretkeşliği anlamak mümkün değil. Bi
raz evvel arz eıttiğüm gibi, maddemin her iki 
şekilde hazırlanışına muhalifim. Değerli arka
daşım, grup adına konuşan Hayrettin Uysal'ın 
bir ölçüde düzeltme çabalarına iştirak ediyorum 
ve o önerilerine katılıyorum; ama Komisyon 
lütfeder de, hiç değilse «güvenlik kuruluşları»1 

tâbirini kabul ederlerse, o zaman Millî Güven
dik Kuruttu da bunun içine girer. «Anayasal ni
telikli bilim, yargı ve güvenlik kuruluşları...» 
demek maddeye biraz daha rahatlık, hiç değil
se bilimsellik getirir. Onun için bu madde ye
niden tanzim edilecekse, hiç değilse Hüküme
tin teklifi gibi hazırlanmasını" istiyorum bunda 
yarar görüyorum; çünkü bizim teklifimizin ka
bul edilmeyeceğini biliyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Sal l ı Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Benden önoe konuşan arkadaşlarım bu mad

denin birtakım sakıncaları olduğunu ifade et
tiler. Ancak, bâzı hususları da gözden ka
çırdılar. 

Kanun tasarısının 2 nci maddesinde Akade
minin amacı, 3 mcü maddesinde Akademinin 
görevi, 4 neü maddesinde Akademi üyeliği ve 
üyelenin başlıca vazifeleri, 5 nci ımaddesimdef 
aslî üyelik ve bilhassa 6 ncı maddeye arkadaş
larımın dikkatini çekmek istiyorum, burada 
da üyelik sıfatının düşmesinden bahsedilmekte-
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dir. 6 ncı maddedeki (b) ve (d) fıkraJİarını 
arkadaşlarım gözden kaçırdılar. 

(b) bendi gayet açık: 
'«Akademinin amaçlarına aykırı tutum ve 

davranışlarının Yönetim Kurulunca tespit ve 
teklifi üzerine Genel Kurul üye tamsayısının 
üçte ükü çoğunluğunun gizli oyla alacağı ka
rarla,» 

«d) Siyasî partilere girmek veya buralar
da hizmet almakla,» demek suretiyle aslî 'üye
lik sıfatının düşmesi hususunu arkadaşlarım 
düşünmeden burada bâzı salknnıcalar ifade et
tiler. 

Ben arkadaşlarımızın getirdikleri teklifle 
'daha büyük sakıncalar doğacağı inancı içinde
yim. 

Üniversiteden alacağınız herhangi bir öğre
tim üyesinin siyasî bir düşünüşü ve (kanaati 
olmadığını veya seçimi yapacak kişilerin şu 
veya bu eğilimli olmadığını nasıl ve nereden 
tespit edeceksiniz? 

Öyle zannediyorum İkil, 4 ncü maddede kabul 
edilen kıstasa göre, evvelâ Millî Eğitim Bakanı 
ilgili Bakanlıkların ve Millî Güvenlik Kurulu
nun da mütalâasını alacak, ondan sonra 8 kişi
yi tespit edecek. iSonra ne olacak? Sonra da 
Bakanlar Kurulunun ıkararıyle bu 4 üye tespit 
edilecektir. 

Acaba, yeni getireceğiniz formül mü daha 
sakıncalı, yoksa bu mu daha sakıncalı?.. 

Bizim inancımız odur ki, kanunun 2 ncİ, 
3 ncü, 4 ncü, 5 nci ve bilhassa 6 ncı maddesi
nin koyduğu kıstaslar içerisinde tanzim edilen 
/geçici 1 nci madde gayet isabetli ve yerinde
dir. Bu şekilde bir seçimin hiç bir sakıncası 
yoktur. Bakanlar Kurulundan çıkacak karar 
da her halde Atatürk ilkelerine bağlı bir ekip
ten çıkan karar olacaktır. 

Yüce Mecilıise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Enver A kova. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Atatürk Akademisi kanun tasarısını bir haf

tadan beri Yüce Mecliste müzakere etmekteyiz. 
Maddeler üzerimde gerek grupların sayın söz
cülerinin ve gerekse şahıslan adına sayın, üye
lerin yaptıkları konuşmalar neticesinde bu 
akademinin maddelerde muhtevi bulanan esas
lar içerisinde bir kurulun yönetimi- altında 
Atatürk'ü tanıtmafe, onu sadece Türkiye da

hilinde değil, dış devletlere de etkili mânada 
tanıtmak maksadıyle bir kurulun çalışmasını 
şu anda müzakeresini yaptığımız madde öngör-
ımektedir. 

Yalnız dikkatimizi çeken bir husus var. 
Sayın üyelerin bir kısmı «Millî Eğitim Bakanı; 
ilgili bakanlıklar,, Millî Güvenlik Kurulu, di
ğer ilgili kurum ve /kuruluşlarla yapacağı da
nışmadan sonra seçilecek üye sayısının en az 
İM katı kadar adayı, Batanlar Kuruluna öne
rir.» hükmü üzerinde durarak, hükümetlerin 
zamanla değişeceğini ve bunun ımahzurlu olaca
ğı hususunda fikir teatisinde bulunuyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, her hususu Hükü
metten esirgemek imi gerekiyor? Yani, Hükü
mete tamamen mâni olalım, çalışmasın; Millî 
Eğitim Bakanının hiç bir fonksiyonu olmasın; 
bunu bambaşka bir kurula götürelim, onlar 
seçsin, onlar kursun ve onlar temsil etsin mi 
diyorsunuz ? 

Değerli arkadaşlarım, milleti temsil eden, 
millet adına konuşan ve millet adına bunu 
yürütecek olan bir kurulu temsil etmek için, 
bir gayret içinde bulunmak kaydıyle, Millî 
Eğitim Balkanına böyle bir yetki verildiği tak
dirde, Atatürk'ü tanıtmayız, siyasî polemikler 
ortaya çıkar ve tamamen mahzurları ortaya çı
kar ; üktidarda (A) partisinin hükümeti ola
cak, (C) partisifnin hükümeti olmayacak; (O) 
partisinin hükümeti gelecek, (A) partisinin hü
kümeti olmayacak.. Bütün konuşmalar bunu 
ihtiva etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, milletimizi tem
sil eden Hükümetten bunu niçin esirgiyoruz. 
Sayın Bakanımız burada, Komisyonumuz bu
rada; adımıza niyabeten vazife gören temsilci
miz burada. Millî Eğitim Bakanından bunu 
esirgeyeceksiniz, Bakanlar Kurulundan seçme 
yetkisini alacaksınız, nereye devredeceksinüz ? 
Neden Hükümetli bu kadar hor görüyoruz? 

Muhterem arkadaşlarımız diyor ki, «Anaya
sa Mahkemesine müracaat ederiz, Anayasa 
Mahkemesi de bunu bozar.» 

Hem Atatürk'ü korumak istiyoruz, hem Ata
türk 'ü tanıtmak istiyoruz ve tam mânasıyle 
tanımak istiyoruz; Hükümeti de buna yaklaş
tırmıyoruz. Neden ve niçin? 

Muhterem arkadaşlarım, bu Akademiyi 
üniversitelerle, başka akademilerle mukayese 
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etmeye imkân yok ve lüzum da yoktur. Bu 
akademi, Atatürk'le ilgili olarak kurulmak is
tenen özel bir akademidir. Bu hususta Hükü
metin de dahli olacaktır, diğer kuruluşların 
da dahli olacaktır. Lütfen bu maddeyi aynen 
muhafaza '©delim ve bu kadarcık bir hizmeti 
Hükümete reva görelim. 

Maddenin aynen kabulünü istirham ©der, 
saygılar sunarım. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLÎ NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

BÜTÇE ıPLÂ'N KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayım Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Evvelâ iSayın Tosyalı'nın endişesini cevapla
mak isterim: Sayın Tosyalı, bu sistemin de
vam edeceğini zannederek konuştular. Halbu
ki, bu geçici madde kuruluş maddesidir; Ata
türk Akademisinin ilk kuruluşuna ait madde
dir. Bundan sonraki kısım 4 meü maddede ya
zılmıştır, aslî üyelerin nasıl seçileceklerinden, 
nasıl değişeceklerinden orada bahsedilmiştir. 
Bu bakımdan iSayın Tosyalı'nın .endişesi gerek
siz oluyor. 

Değerli arkadaşlarımızın yaptıkları teklif
lerin esbabı mucibesine de cevapsız kalmaması 
için cevap vermek isterim. Kanunun bundan 
evvelki müzakeresli sırasında .Sayın Güley, «Şa
hısların politik düşüncellerin etkisinden kurtu-
lamayacaklari'ndan» bahsetmişlerdi; taibiî onla
rı kendi iddialarını kuvvetlendirmek için söy
lemişlerdi, haliyle aynı iddiayı şimdi de tek
rarlamak lâzım: Millî Eğitim Bakanının da, he
yetlerin de seçecekleri şahıslar muhakkak ki 
belli bir politik görüşe sahip olacaklardır. Za
ten olmaları da lâzımdır; hiç bir politük görü
şü olmayan bir kimseyi bulmak da esasen müm
kün değildir. Ancak, bu politik görüşün, va
zifesine ne şekilde tesir edeceğini de düşün
mek iktiza teder. İşte Plan Komisyonunda, Müıl-
ılî Eğitim Komisyonunda yapılan eklemeler, bâ
zı politik görüş sahiplerinin bu akademiye sız
malarını önlemek için alınmış tedbirler man
zumesidir. Bu bakımdan, arkadaşlarımızın tek
liflerinde elbette cazip taraflar vardır, rahat
lıkla müdafaa edilebilen tarafları vardır, ama 
bu bir siyasî görüş meselesidir; komisyonlarda 

hâkim olan görüş bu şekilde tecelli etmo&tir. 
Endişe etmemek lâzımdır. Devamlı olarak, 
Millî Eğitim Bakanının bir politik görüşü ola
cağı ve bu politik görüşün, akademinin tarzı 
teşekkülünü etkileyeceği yolunda iddialarda bu
lunuldu. Efendim, Millî Eğitim Bakanı, Ba
kanlar Kuruluna önereceği şahısları istediği 
şahıslardan seçmek imkânına sahip değil. Mad
de açık; «... bu kanunda saptanacak aslî üye
lik yetenek ve nitelikleri esas tutularak» diyor. 
Bunlar nedir? Bunlar, 4 ncü maddenin (b) ben
dinde yer almış: «Onursal üyeler, Atatürk İn-
kıliâbı konusunda üstün çalışma ve çaba gös
termiş, bu konuda maddî ve manevî destek 
sağlamış Türk veya yabancı uyruklu kişiler 
arasından...» diye saymış. Millî Eğitim Bakanı, 
seçeceği 4 namzedi bu niteliklere sahip kimse
ler arasından seçmek mecburiyetinde. Daha 
başjka «İlgili bakanlıklar, Millî Güvenlik Ku
rulu, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla ya
pacağı danışmadan sonra» Hükümet tasarısın
daki sayılmış olan bütün kurumlar buraya el
bette girmektedirler. Komisyon, bu şekilde 
tedvin etmek suretiyle, Millî Eğitim Bakanı
na daha geniş bir danışma imkânı bahşetmiş 
oluyor. Yani bu 4 üyeyi Millî Eğitim Baka
nı lalettayin kişilerden, apartman komşusu ya-
hutta yazısını beğendiği kişilerden seçecek de
ğil; neler olacak? 4 ncü maddenin (a) fıkrası 
ı«18 aslî üyenin em az yarısı profesör ve do
çentlerden seçilir» hükmünü getiriyor. Yani 
bu 4 üyenin seçimi elbetteki bu hükme uygun 
olarak tecelli edecek ve onların seçecekleri 18 
üye de seçildiği zaman, asgarî 9'u doçent ve 
profesör olacak, yani üniversitelerden seçik 
miş bulunacak. 

iSayın Aygün de değindiler, ayrıca önemli 
bir konu daha: Millî Eğitim Bakanı seçeceği 
bu kişileri, siyasî partilere girmiş veya bura
larda hizmet almış kimselerden olmadıklarını 
saptayarak seçecek. Yani, siyasî partilere gir
miş veya burada görev almış olanlar, Millî 
Eğitim Bakanının seçeceği namzetler taraşında 
olmayacaklardır. Bunu Hükümet seçecektir. 

Kısaca ifade etmek isterim ki, bilhassa son1 

yıllarda, 'bütün konuşan arkadaşlarımı tenzih 
ediyorum, Meclisi tenzih ederim, hepimizin 
aynı derecede, aynı doğrultuda Atatürkçü ol
duğumuzdan hiç şüphe etmiyorum, fakat Ata
türkçülüğe samimiyetle inanmadıkları hailde 
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kendi görüşlerime afet etmek isteyen kişile
rin akademiye sızmalarını önlemektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-

bu adına Sayın Hayrettin Uysal, buyurunuz 
©fendim. 

C. H. P. GBUBU ADINA HAYRETTİN 
UYSAL (ıSakarya) — Sayın Başkan, değerli! 
arkadaşlarım; 

Bâzı değerli arkadaşlarımız, Cumhuriyet 
Halik Partisi Grubu adına görüşlerimizi ifade 
ederken söylediğimiz sözler üzerine, hem şa
hıslan adına konuşan arkadaşlarımız bakımın
dan, hem de Grup adına belirttiğimiz fikirler 
bakımından meseleyi gerçek açılarından, muh
tevasından almayıp, başka noktalarda değer
lendirmeye çalışıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, biz burada polemik 
yapmıyoruz, her hangi bir yarışma içinde de 
değiliz; ciddî kuşkularımızı söylüyoruz. Bu 
ciddî kuşkularımız kabul görür ayrı şeydir, 
ıkabul görmez yüne ayrı şeydir, ama bu kuş
kularımızı elbetteki söyleceğiz. 

Şimdi, bâzı arkadaşlammızca «Canım, Hü
kümet seçiyor işte, bu memleketin Hüküme
ti, Devletin Hükümeti... Bu memleketin, bu 
Devletin Hükümetimi hor görüyorsunuz» den
miş. Şimdi, hükümetler hor görülmez. Hü
kümetler, demokratik mekanizmada belli bir 
prosedür içinde kurulur, görev yaparlar. Hü
kümetlerin siyasal görüşleri vardır, hükümet
lerin ekonomik, sosyal görüşleri vardır. Çünkü, 
hükümetler insanlardan oluşur. İnsanlar, o 
hükümeti meydana getiren insanlar bir parti
ye bağlıdırlar. Partiye bağlı oldu mu, zaten1 

o partiye girmek için o partimin ekonomik ve 
sosyal görüşüne bağlı ki, kendisini o partiye 
kayıtlamıştır. Sonra hükümete üye olduğu za
man, hayır diyecek, ben o partiye kayıtlı
yım, o partinin sosyal ve ekonomik görüşleri
ne evet dediğim içiin o partideyim, o parti 
aracılığıyle, o parti yüzümden bu hükümette
yim, ama ben şimdi o görüşleri kabul etmiyo
rum, reddediyorum, uygun görmüyorum, şim
di tam tarafsızım. Tam tarafsız olduğum için 
Atatürkçülük konusunda tam tarafsız adam
lar seçeceğim... Nerede böyle yağma1? Eğer 
böyle bür mekanizma yeryüzünde şimdiye (ka
dar işlemiş olsaydı, o memleketlerin hiç bir 
sorunu, hiç bir meselesi şimdiye kadar çözül

memiş gibi bir durumda olmazdı. Bu mantık 
temelinden yanlıştır. O kadar temelinden yan
lıştır ki, o zaman eğer tek seçiciye doğru ge
decek olursak bugünkü hükümet tarzını tek 
seçici düzeyinde devam ettirelim; eğer mantık 
bu ise. Demokratik mekanizmada böyle man
tık olmaz. Demokratik mekanizmada, siyasal 
etkilerden sorunları sıyırabilmek, onu siyasal 
mekanizmadan ayrı mütalâa etmek de müm
kündür. O zaman diğer akademileri, diğer 
kuruluşların da kendi bünyeleri içerisindeki 
kurallarına birer madde getirerek, doğrudan 
doğruya siyasal iktidarların kontrolü altında
ki seçmelere doğru yöneltelim. 

Değerli arkadaşlarımı, kuşkularımız bu bi
zim. Bunları söylüyoruz, bunları ciddî kuş
kular olarak görüyoruz. 

Bir başka konu; Hükümeti çMıştırmıajmak.. 
Hükümetlin binlerce konusu var, binlerce so
runu var. Çalıştırmamak gibi bir mesele de 
söz konusu değildir. Şimdi! istiyoruz iki, gö
rüşümüz açıkça, - daha önceki konuşmamda da 
ifade ettim - bağımsız kişilerin, kuruluşların 
kendi aralarında teplanarak, ki iSaym Özdenoğ-
lu ona bir unsur daha ilâve ettiler; «Türkiye'de 
Atatürkçülük konusunda, bilim sahasında, 
filkir sahasında tanınmış kişilerle bunu geniş
letelim» dediler. O. görüşe katılıyorum. Hiç 
şüphesiz, bu kuruluşlardan 18 kişiyi seçersek, 
seçme... gerçi 1 inci maddesinde Başbakanlığa 
bağladı, bunun sakıncalarını söyledik, kabul 
(ettiremedik Yüce Meclise. Bu sakıncaları hiç 
olmazsa birazcık azaltabilmek için, bunu Mil
lî Eğitim Bakanlığının tek seçiciliğinden -iki 
katı da olsa - Bakanlar Kurulunun tercihin
den, onun dışında bir bilimsel organizasyona 
aktarabilenim diyoruz. 

Sonra, bir noktaya daha işaret etmıek isti
yorum değerli arkadaşlarım; Anayasanın 111 
nci maddesi. Açın Millî Güvenlik Kurulunun 
görevini, okuyunuz lütfen. Milî Güvenlik Ku
rulunun, Anayasanın 111 nci maddesindeki 
görevi herhangi bir kuruluşa -Ha, MİT anla
rım, Millî Emniyet anlarım - aıma Anayasanın 
111 nci maddesindeki Millî Güvenlik Kurulu 
ile ilgili danışma görevi, e kurulun görev fonk
siyonları arasında mıdır1? Lütfen bakınız. Hü
kümetin hazırladığı tasarıda bu yok. Hüküme
tin hazırladığı tasarının bu maddesinde bu 
yok. Bu, sonra komisyonlarda değiştirilmiş. 
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Anayasanın 111 nci maddesine göre millî güven
lik sorunları, konuları üzerinde, aynı zaman
da koordinasyon yapmak üzene Millî Güvenlik 
Kurulunun görevi var. Şilindi burada tercih 
yapmak' görevini veriyorsunuz Millî Güvenlik 
Kuruluna. Bu nereye kadar gider? Yarın baş
ka müesseselere de tercih yapmak görevini ve
rirdiniz. Kalkarız, çıkarız bunu söyleriz; yan
lıştır deriz, 6 zaman bunu başka maksatlara 
çekmek ister birtakım arkadaşlarımız... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — TRT 
ne oklu TRT ? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi 
TRT (meselesini, TRT geldiği zaman konuşu
ruz ıSayın Bağcıoğlu. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ata
türkçü olmayan müessese yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, lütfen mü
dahale etmeyiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şim
di, Atatürkçülüğü; 'bu insan Atatürkçü, bu 
insan Atatürkçü değil gibi tercihlini ne siz ya
pabilirsiniz, ne biz yapabiliriz. Yapmıyoruz... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ata
türkçü olmayan parti de yoktur, hükümetler 
de yoktur. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Onu 
söyledim.. Siz burada yoktunuz deminki ko
nuşmamda... 

ALI NAİLİ ERDEM (İzmir) — O zaman 
çelişkiler içindesiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Yok 
efendim yok. O çelişiklik sizin kendi görüşle
rinizde. 

Biz siyasal organdan Atatürk Akademisi 
kanun tasarısını çıkarmak istiyoruz. Akademi 
özgür işlesin diyoruz. Atatürk'ün kcndii gö
rüşlerine uygun olarak işlesin diyoruz. Bura
da tasarının görüşülmesine başlanıldığı zaman, 
Atatürk'ün bizzat kendi fikirlerini söyledik, 
ifade ettik. Birkaç tanesini de şimdi söyleye
yim. Atatürk kendisi doğmalara karşı idi, 
kendisi döktirin yapmak istemiyordu. Bunu 
laçıkca söyledi. Eğer böyle bir tasarı bu Mec
liste kanunlaştığı zaman bu çeşit bir akademi 
işlemeye başladığı zaman bilesiniz ki, ilk fer
yadı siz basacaksınız. Hep beraber yaşayaca
ğız" ve göreceğiz. 

Atatürk'ün, bir siyasal partinin siyasal eko
nomik ve sosyal görüşüne uygun bu akademi

den görüş alması veya kendi ekonomik ve sos
yal görüşünü Atatürk'ün görüşlerine uygun 
olarak ortaya sunabilmesi için birtakım sözleri 
olduğundan maksadından farklı olarak yorum
lamaya itileceğini hep beraber göreceğiz. Bu
nu tutanaklara defalarca kaydettiriyoruz, bu
nun için kaydettiriyoruz. Atatürk bizzat ken
disi kendi görüşleri üzerinde hür fikir ve hür 
zihniyeti öngörmüştür ve demiştir ki, Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu birinci kitapta Şevket 
Süreyya Aydemir'in tarihî belgelerde el ya
zısıyla Atatürk'ün - açık olarak meydandadır -
E., bu bir döktirin değil. Yakup Kadri Kara
osmanoğlu sormuş; «Paşam elbettelki döktirin 
değil. Döktirin olursa hareketi donduranız.» 

Şimdi bir çekirdek meydana getirmek isti
yorsunuz, siyasal organa bağlı bir çekirdek 
meydana getirmek istiyorsunuz, Atatürkçülüğü 
dondurmaya çalışıyorsunuz. Bu yanlıştır. Te-
'melinden yanlıştır. Hiç olmazsa bu sakıncala
rı elden geldiğince -azaltmak İçin biz, siyasal or
gandan bu müessesenin kurtulmasını istiyoruz. 
Hiç olmazsa bilimsel özerkliğe, bilimsel kavra
mına uygun bir şekilde işlemesini istiyoruz ve 
bunun için, bu 1 nci geçici madde üzerindeki 
önergemizi verdik. Hükümet böyle istiyor. 
Hükümetin uygun gördüğü unsuru çoğunluk 
partimiz böyle istiyor. Çoğunluk partimizin 
uygun gördüğü unsuru Hükümet kabul ediyor. 
Hükümetin kabul ettiği unsuru ç oğuniluk par
timiz kabul ediyor, bize bir şey düşmez. Ama 
ciddî kuşkularımızı söyleyeceğiz, devam edece
ğiz. 

Teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum efendim. 

Meclis Başkanlığına 

Konu aydınlanmış, kâfi müzakere için üye 
konuşmuştur. Müzakerelerin kifayetini arz ve 
teklif ederimi. 

Amasya 
•Salih Ay gün 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde iki önerge vardır, veriş sı
rasına göre okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Geçici 1 nci maddemin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini öneririz. 
Bursa > 'Salkarya 

İbrahim Öktem. Hayrettim Uysal 
.«Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihten başlamak üzere en geç üç 
aylık süre içinde, bu kanunda saptanan aslî 
üyelik yetenek ve nitelikleri esas tutularak 
üniversitelerarası kurulu üyeleriyle Atatürik 
İnkılâp Tarihi Enstitüsü, üniversiteler, yük
sek okullardaki inlkılâp tarihi kürsüsü başkan
ları ve öğretim üyesi, Halk Evi Genel Merke
ziyle İstanbul Üniversite Atatürk Enstitüsü 
Başkan ve temsilcisinin katılacakları bir seçim 
kurulu tarafından üye tamsayısının üçte 'iki 
çoğunlukla 18 aslî üyeyi seçerler. İlk iki oyla
mada çoğunluk sağlanaımaîdığı takdirde salt 
çoğunıluikla seçim yapılır.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın1 Başkanlığa 

Tasarının geçici 1 nci maddesinin aşağıda
ki biçimde değiştirilmesini öneririm. 

Ankara 
Şinasi Özdemoğlu 

«Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten başlamak üzere, en geç üç 
aylık süre içinde, Millî Eğitim Bakanının dave
tiyle üniversitelerarası ikurul üyeleri, üniversi
teler ve yüksek okullar devrim tarihi kürsüsü 
öğretim üyeleri, Halik Evleri Merkez Yürütme 
Kurulu, Halkevleri Yüksek Danışma Kurulu ve 
Atatürk Enstitüsü mensup]arıyle, Türk Edebi
yatçılar Derneğince seçilecek bu alanda çalış
ma ve eserleriyle ün yapmış üç kMnin de ka
tı lmaaıyle oluşacak kurul, kendi arasından 14 
asil ve 7 yedek üye seçer.» 

BAŞKAN — Sayın İbrahim öktem ve Sa
yın Uysal'm önergesini tekrar okutuyorum. 
Komisyon ve Hükümetin mütalâasını alacağım. 

(Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ile Sa
karya Milletvekili Hayrettin Uysal'm önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ? 
BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADİNA NA

Cİ ÇEREZCİ (Niğde) — Arz ettiğimiz mucip 
sebeplerle katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz efemdüm. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet oku
nan önergeye katılmadıklarımı ifade ederler. 
Önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasmı 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul (edil
memiştir. 

İkinci önergemiin, yani 'Sayın Şinasi Özden-
oğlu'nun önergesinin yalnız metin kısmım oku
tuyorum. 

(Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun 
önergesinin metin kısmı yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA NA-
(Cl ÇEREZCİ (Niğde) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN —Hükümet? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) —• Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu'nun okunan 
önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadık-
larnıı ifade ettiler. Dikkate alınıp, alınmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate 
alınmasını kabul ledenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Geçici! ımadde l ' i oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etımeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum. 

Geçici madde 2. — Akademinin kuruluşun
dan hemen sonra, yıl içinde hazırlanacak efe 
ödemek kanunu ile o yılın kuruluş giderleri kar
şılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sıayın milletvekili ? Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici! ımadcle 3'ü okutuyorum. 

Geçici madde 3. — 1942 tarih ve 4204 sa
yılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Türk 
İnkılâp Tarihi Enstitüsünün her türlü varlığı, 
Akademi ve ilgili Enstitünün işbirliği ile ha
zırlanacak yönetmeliğe göre Akademiye dev
redilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yolk. Bu madde ile il
gili bir önerge vardır, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Atatürk Akademisi kanım tasarısının geçi

ci 3 ncü maddesinin, aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Saygıları
mızla. 

Balıkesir Manisa 
Cihat Bilgehan Hilmi Okçu 

«Geçici madde 3. — 1942 tarih ve 4204 sa
yılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Türk 
İnkılâp Tarihi Enstitüsü ile Cemiyetler Kanu
nuna tabi olan Türk Tarihi ve Türk Dil Ku
rumları derneklerinin her türlü varlıkları Ata
türk Akademisine devredilir. Devir işleminin! 
esasları; Maliye, Millî Eğitim bakanlıkları, 
Akademi ve ilgili Enstitü ile Tarih ve Dil Ku
rumlarının işbinliği ile hazırlanacak yönetme
likle belirtilir.»-

YAŞAR AKAL (Samsun) — Usul hakkın
da söz istiyorum. Usulî bir hata yaptınız. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi okutmak 
bir hata mıdır? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Müsaade eder
seniz onu da izah edeyim, o da hatadır. 

BAŞKAN — Hata... Önergeyi okutmadan 
hata olmaz. Hatanın meydana çıkması için te
zahür etmesi şarttır. Tezahür etmemiş olan 
hiç bir şeyin hata veya sevap olduğunun tahak
kukuna, sonuç istihsaline imkân yoktur. Şim
di.... 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Usulî bir ha
ta yaptınız, arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akal, müsaade edin 
efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Arz edeyim 
neden yaptığınızı efendim. 

BAŞKAN — Arz edeceksiniz, biliyorum. 
Buyurunuz oturunuz efendüm. Bir şeyin mey
dana çıkmadan usulî hatanın müzakeresi olmaz. 
Evvelâ bu hatayı yapalım iki, müzakeresini aça
lım. Daha yapmadık. Verilmiş önergeyi okut
tuk. Eğer «oya arz edeceğim», dersem; o za
man çıkarsmız. Tamam mı efendim, anlaşıldı 
mı ?. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Anlaşıldı, ta
mam. 

BAŞKAN — Başkanlık, Hükümetten bir 
hususu öğrenmek ister: 

Bu önergede bahse konu; Dil - Tarih Kuru
mu, Dil Kurumu gibi 'kuruluşların; Atatürk'ün 

vasiyetiyle doğrudan doğruya ilgisi var mı
dır? ' 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (Istan-
buil) — Vardır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Vardır, vasiyetnamesiyle il
gilidir. Nemalarını oradan mı alır? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) —• Evet, bir kısmını oradan alır. 

BAŞKAN — Efendim, bundan evvel 3 ncü 
maddenin müzakeresi esnasında, (G) fıkrası
nın oya arz edilmemesi gerekçesiyle önerge oya 
arz edilmemiştir. Gerekçe; vasiyete bağlı ta
sarrufların, kanun hüküımıleriyile tadil ve teb
dil edilemeyeceği hususuna dayanmaktaydı. 
Bu gerekçede Hükümetin vermiş olduğu izahat 
muvacehesinde; Dil - Tarih Kurumu, Dil Ku
rumunun, Atatürk'ün vasiyetiyle doğrudan 
doğruya ilgi ve alâkası bulunduğu ve özel hu
kuku ilgilendirdiği cihetle, Anayasanın 3G 
ncı maddesine aykırı olacağı sonucuyle oya 
arz etmiyorum. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
«Bravo Başkan» sesleri) 

Geçici 3 ncü madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kaıbul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici ımadde 4'ü okutuyorum. 
Geçici madde 4. — Kuruluştaki atamalar 

için kullanılacak kadrolar bu kanuna ekli cet
velde tespit edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde de Başkanlığımızın 
tereddüdünü muciptir. Bugüne kadar yapıl
mış olan bütün kanunlarda, kadro ve kadro 
cetvellerinin, anakanumlarda yer almadığı Mec
lisimizin tatbikat teamülündendir, buna da 
imikân yoktur, Bütçe ille ilgilidir. Bu konuda 
Komisyon ve Hükümet ne düşünmektedir? 

Sayın Hükümet buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Efendim, şimdi Yüce Heyetin dikka
tini çektiğiniz ve bendenize tevcih ettiğiniz su
al; Bütçe Plân Komisyonunda da müzakere ko
nusu oldu. Orada da iki görüş ortaya atıldı: 
Bir tanesi, zatıâlinizin buyurduğu gibi; bu 
maddenin ve ona ek olan kadro cetvellerimin 
kanun tasarısından çıkarılması ve bunu Genel 
Kadro Kanunu ile Bütçe kanunlarıyle yerilme
si idi. Diğeri de aksi görüş idi. Şimdi müza
kerelerin teferruatını tam olarak hatırlayamı
yorum. Fakat intibaını o ki ; her halde ikincil 
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görüş galip geldi ki, bu madde ve ekli kad
ro cetveli muhafaza'ecliildi. 

BAŞKAN — Efendim, bu görüşlerde birçok 
kanun teklifleri Meclisimizin Genel Kuruluna 
gelmiştir, Genel Kurulda kadrolarla, Gene] 
Bütçe ile ilgili olması hasebiyle kuruluş kanun
larında 'kadro kanunları yer almamıştır. O ba
kımdan, biz Komisyonun bu mütalâasına rağ
men, bu gibi 'kanunları, kadro maddelerini 
- daha dün diyebileceğim - çok yakın zaman
larda dahi müzakereye vazetmedik ve met'in-
ıden çıkardık. Çünkü anamesele - mıalnmuâli-
niz olduğu veçhile - Bütçe kanunları ayrı bifr 
prosedüre tâbidir. Bütçe evvelâ Cumhuriyet 
^Senatosundan gelir geçer. Bilâhara Meclisl
imizde son bulur. Halbuki bu kanun, her iki 
hususu ihtiva eden bir hal taşıyor. Hem bu
radan gidip Cumhuriyet Senatosundan geçip 
kesinleşmesi gereken hükümleri ihtiva ediyor. 
Hom de Cumhuriyet Senatosunda, başlayıp, Mil
let Meclisinde sonuçlanması hususunu gerek
tiren bir ciheti de ihtiva etmektedir. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Baş
kanlık Divanından bir sorum olacak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakere açıl
mıştır, buyurunuz Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Efen
dim, Bütçe Karma Komisyonunu, mevcudol-
mayan kuruluşlar için bu Bütçe Kanununda 
herhangi bir suretle bir ödenek ayırmadığını 
bir vesileyle de arz etmiştim; hattâ Bütçe Ka
nunu Meclise arz edilmeden evvel mevcut ka
nunlar nazarı dikkate alınmadığı için, Yüce 
Komisyonda ayrıca değişiklikler de yapılmıştı. 
Atatürk Akademisi Kanunu Meclisten ve Sena
todan geçinceye kadar uzun bir devreye ihti
yaç var; böyle bir kuruluş olmadığına göre ve 
genel kadroların da nazarı dikkate alıııamaya-
ciğıııa göre bu kanunda bu kadroların yer alıp 
alınmaması hususu Başkanlık Divanınca nasıl 
ani aşılmaktadı r. 

BAŞKAN — Esasen kanunun maddelerin
de, kuruluş için bir sürenin tanındığı aşikârdır. 
Kaldı ki ; Genel Kurul zabıtları tespit etmekte
dir ki, birçok kuruluşlar bu şekliyle Meclisimi
ze gelmiş ve demin arz ettiğim, bütçe ile ilgili 
ve kuruluş kanunu olması sebebiyle geliş şekli 
itibariyle müzakere edip bir arada çıkmasına 
imkân .yoktur.: Böyle bir teamül bugün e. kadar 
yaratılmamıştı r. 

Atatürk Akademisi Kanununun önemi Baş
kanlık Divanınca idrak edilmektedir. Ancak, 
Meclisimizde böyle bir teamülün yaratılması 
hali ileride önü alınmayacak ve bütçeyi çok sı
kışık hale getirecek kanunların gelip geçmesine 
sebebiyet vereceği cihetle 4 ncü maddeyi mü-
zarekeye vazedemiyorum. 

23 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 23. — Bu kanun yayımlandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 24. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerine görüşmek iste

yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte aleyhte olmak üzere 
birer kişiye söz vereceğim efendim. 

Açık oyunu kullanmayan sayın milletvekili 
var mı efendim?.. Lütfen efendim. 

Sayın Sezai Ergun oyunu kullandıktan son
ra oy verme işlemi bitmiştir efendim. 

Tümü üzerinde aleyhte, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayın Hayrettin Uysal, 
buyurunuz efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Atatürk Akademisi kanun tasarısı üzerinde 
9 Ocak gününden bu yana yapılan müzakereler
de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ciddî 
kuşkularımızı, kaygılarımızı ve kanun tasarısın
da gördüğümüz aksaklıkları hem tümü üzerin
deki ifadelerimizde hem de maddeler üzerinde 
yeri geldikçe Yüce Meclisimize arz etmiştim. 

Esasta, Atatürk Akademisi kanun tasarısı
nın genel olarak ve özellikle büyük Atatürk'ün 
ortaya koyduğu, demeçleriyle belirlediği, zaman 
zaman Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaptığı 
gezilerde, halk arasına girdiğinde, basına ver
diği demeçlerde açıkça ifade edildiği; gibi; halk
çılık temel fikriyle bu Akademinin birbiriyle 
çeliştiği meselesidir. Burada, sayın Devlet Ba-
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kanı, benim iki defa tutanaklara geçirerek üze
rimde durduğum ye kendisine yönelttiğim bir 
soruya şu ana kadar cevap vermiş değildir. 

(Bir teori > mi yapacaksınız, «Bu x\kademiyle 
bir teori mi meydana getirmek .istiyorsunuz» 
«orum, karşılıksız kalmıştır. Bu sorumu yarın, 
öbürdün tutanakları, Akademinin çalışmasıyle 
meydana gelen birtakım hususlar karşısında tu
tanakları inceleyen; kişilerce niçin cevapsız ka
lındığının düşünülmesi için-grubumun bu Aka
demiye neden olumsuz oy vereceğini açıkla
mak için yaptığım konuşmada bu noktaya da 
işaret -etmek istedim. 

Değerli arkadaşlarım; meseleye büyük Ata
türk'ün kendisinin bâzı sözleriyle bakmak isti
yorum. Onlardan bâzıları şunlar : 

«Memleket mutlaka medenî ve yeni olacak
tır. 'Bizim için bu, hayat davasıdır. Bütün fe
dakârlığımızın semere vermesi buna bağlıdır. 

«Halkla çok tetmasım vardır, o saf kitle, bil
mezsiniz ne kadar yenilik taraftarıdır. Ya-
tanimızda hiçbir zaman engeller bu keşif ka
labalıktan gelmeyecektir.» Oysa, Atatürk Aka
demisi; Atatürk'ün düşüncelerini ve ilkelerini 
h a M a n koparıyor, bir dar kalıba sokmaya yö
neliyor. Bu bir. 

«İlerlemede kayıplar ve .şartları aşamayan 
«milletler, hayatı makul ve amelî müşahede ede-
mez. Şuur ; daima ileriye r e yeniliğe götürür. 
Dönüşsüz bir haslet «olduğuna göre; Türkiye 
Cumhuriyetti J ia lkı ileriye ve yeniliğe uzun 
(adımlarla yürümeye devam edecektir. Millet, 
çağdaş : (medeniyetin bütün milletlere temin et--
tiği: hayat ve vasitaları esasta ve şekilde aynen 
ve tamamen -gerçekleştirmeye katı karar ver
miştir. Millet, yenilik ve ıslahat 'sahasında gös-
.terdiğiı'gayretlerun, Asırlardan beri olduğu gibi 
türlü yalan, dolanla biran bile durmasına mü
saade • etmemek : azmindedir,» ve başkaları. 

(Bir 'haşka. husus; yine Büyük Atatürk'ün sö-
,zü .olarak, demeci olarak şudur: Büyük Ata-
-M'rkfü: bir koBigtrede bâzı seçkin. kişiler, eğitim
ciler :. övmeye, hakkında övgü sözleri ifade ede
rek övmeye çalışırlar. Atatürk şu cevabı verir. 
«Bu arada heni övmek benimle ilgili birçok gü
zel sözler söylemek inceliğini gösterdiler. Bu 
,sö-zlerin • içten, yürekten /söylenmiş, gönüllerden 
doğmuş .olması hakıtmından-çok memnun oldum, 
duygulandım teş-ekkür :ederim. Yalnız sizden 

> olan ' bir kimseyi kendinizden d a h a ç o k önem

semek her şeyi .aranızdan çıkmış bir insanın 
varlığında toplamak düne, bugüne, geleceğe, 
bütün bu çağlara bir toplumun bütün mesele
lerinin ortaya konmasını ve çözüme bağlanana-
sını böyle yüksek bir toplumun güçleri sınırlı 
bir kısanından beklemek hiç de yerinde,.hiç de 
gerekli değildir.» Bu sözele bir temel felsefe 
vardır. O temel felsefe Atatürk'ün sözlerinin 
halkla bütünleşmesi felsefesidir. • İleriye doğru, 
çağlara doğru, medeniyete doğru, işaret ettiği 
medeniyete doğru, geleceğe doğru, halkın için
de oluşması meselesidir. Onun içindir ki ben 
sayın Hükümetten bir sorunun cevabını İsrarla 
bekledim. Teori mi yapmak istiyorsunuz1? Bu
nun cevabını alamadım. 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk Akademisi 
kanun tasarısı incelendiğinde, dikkatle ince
lendiğinde görülecektir ki bilimin gereği özıgür 
•bir yapıdan uzak ıbir kuruluş. Akademi bilim
sel özerklikle bağdaşamayan ve fakat iktidarın 
•etkisine tamamen açık olan ve bağımlı siyasal 
organ olaratk ortaya çıkmış bulunuyor. C. H. P. 
ısı Oruibu işte .bu nedenlerle bu tasarının böyle 
.bağlındı, bilimsel özerklikten uzak bir kuruluş 
meydana getirdiği içindir ki bu kanun tasarısı
na olumlu oy veremiyor. Tasarının 1 nei mad
desi ile Başjbakana bağlı bir akademi meydana 
getirmiş bulunuyoruz. Bunun tartışmasını bu
rada yaptık, tekrarlamak istemiyorum. Ama 
bir cümle ile yine de ifade etmek zorunluğunu 
duyuyorum. O şu; Başbakana bağlı olmak Baş
bakan vasitasıyle çalışacak olan bir ölçüde bir 

•akademinin tarafsız olması mümkün değildir. 
Tasarının 3 ncü maddesi ile Hükümetin dayan
dığı iktidar partisinin uygulayacağı eğitim po
litikasına katılma ve karışma açık, seçik, orta
ya konmuştur. Tasarının 3 ncü maddesi bunu 
getirmektedir. Diğer taraftan tasarının geçici 
1 nci maddesi ile öyle bir mekanizma kuruluyor 
ki bu mekanizma, doğrudan doğruya bir kadro 
meydana getiriyor. Bu kadro siyasal tercih ile 
meydana 'getiriliyor, bu kadro ekonomik tercih 
ve sosyal tercih ile meydana getiriliyor ve bu 
kadro sonradan bütün akademinin gelecekte, 
daha gelecekte, daha ötede işleyişine damga
sını vuran bir kadro oluyor. Çünkü bütün prim
lere, bütün dallara fbu 18 .kişinin içerisinden se
çim yapılacak. Bu neye benzer değerli arka
daşlarım1? ıTürik Tarih . ;Kurumunun 40'lafına 
benzer, 41'lerine benzer. Şimdi tekrar bir 40'lar, 
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41'ler, bir başka şey de 18'ler. Türk Tarih Ku
rumunun 40'lan gibi, 41'1 eri gibi. Doğrudan 
doğruya Atatürk'ün öngördüğü, esas aldığı; 
fakat şimdiye kadar belli bir süre o muhteva
da işler iken Atatürk zamanında, daha sonra 
bu 40'lar, 41'ler bilmiyorum şimdi 40 mı, 41'ler-
di esas, bu kurumun Tüıfk tarihini araştırma, 
inceleme, değerlendirme ve bununla ilgili hal
ikın okumasına, 'bilgilenmesine yarayacak olan 
biı-takum yayınlar yapma noktasında olamama
sı gibi. Şimdi bu 18'ler... 

BAŞKAN' — Sayın Hayrettin Uysal, görüş
lerinizi, aleyhteki görüşlerinizi sonuçlandırırız. 
Bu da süreli çünkü... 

C. H. P. (GRUBU ADINA HAYRETTİN 
UYSAL (Devamlın) — Toparlıyorum, bu bakım
dan bu tasarıya olumlu oy C. H. P.'si Grubu 
olarak veremeyeceğiz. 

C. H. P.'si Grubu eğer Atatürk Akademisi 
-tam olarak bilimsellik kavramına, esasına uy
gun düzenlenmiş olsa idi, halkla diyalogu olan 
ıbir büyük kuruluş meydana getirilmiş olsa idi 
ihiç şüphesiz hu kanun tasarısına olumlu oy 
verecekti. Ama akademiyi halktan kopardık. 
Bu yapılmadı, bütün ısrarlarımıza rağmen, ger
çekleri teker teker ortaya koymamıza rağ
men yapılmadı. Biz halktan kopup bir Atatürk
çülük oluşturmaya bizzat Büyük Atatürk'ün 
/kendisinin istemediğini burada kendi düşünce 
ve sözleri ile açıklamaya çalıştık. Büyük Ata
türk sözlerini ortaya kiyduğu ilkeleri çağdaş 
bir görüş ile 'daima halk içinde onun bilincin
de pekiştirmesini, oluşturmasını öngörmüştür. 
Biz C. H. P.'si olarak bunun içindir ki, Ata
türk'ün karşı çıktığı doğmalara karşı çık im
sizdir. Şimdi biz ne yaptık? Büyük Ata
türk'ün fikir, düşünce, demeç ve sözlerini halk
tan, onun daima içinde bulunmaktan mutluluk 
ve kıvanç 'duyduğu halktan kaçırdık, siyasal 
etkisi direk olan bir fil dişi kuleye hapsettik. 
İşte büyük yanlış burada. Bu büyük yanlışa 
meydan verilmemesini istiyorduk ama olamadı. 
hiç şüphesiz Atatürkçülük kimsenin tekelinde 
değildir. Atatürkçülük yarışması içinde deği
liz. Gerçekte Atatürkçülük lâfla olmaz. Ata
türkçülük bir fiil işidir, davranış ve muhteva 
işidir. Atatürkçülüğü kalıplattıracak bilimsel 
değil siyasal bir yapının birlik ve beraberliği
mizi sağlamak yerine dağıtıcı sonuçlar verdiği
ne işaret ettik, kabul görmedi. Onun için Ata

türk Akademisi kanun tasarısına olumsuz oy 
veriyoruz. Biz Atatürkçülüğü bir akademinin 
dolabında dondurulmasını istemiyoruz. Bizim 
için Atatürkçülük yaşam yoludur, yaşama yolu
dur, bir düşünce tarzıdır, halkla bütünleşme 
bilincidir. Biz Atatürkçülüğü Atatürk'ün halk
çı ve devıimci ilkelerini demokratik rejim için
de canlı tutarak ülküsüne erişmeyi amaçlıyo
ruz. Bu akademi siyasal organa bağlı olarak 
bunları yapmayacaktır. Siyasal organın doğru
dan doğruya ekonomik ve sosyal görüşlerinin 
etkisi altında olacaktır. Onun içindir M, Ata
türk Akademisi kanun tasarısını C. II. P.'si 
Grubu olarak müspet oyla karşılayamıyoruz, 
buna menfi' oy veriyoruz, olumsuz oy veriyoruz. 
Bunları ifade etmek için grup adına söz aldım, 
teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, leh
te buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Atatürk 
Akademilisi kanun tasarısı Yüce. Meclise gelmiş
tir. Bunun cihetteki geliş sebebi, bâzı boşlukları 
doldurmak içindir. 

Bir kere müstakil bir akademi mevcut ol- • 
madiği gibi, okul da yoktu. İstanbul Üniver
sitesinde bir Türk İnkılâp Tarihi Kürsüsü ku
rulmuş, bilâlıara Ankara Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesinde bir Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
kurulmuştu. Bunların dağınık olması ve birbi
rinden habersiz çalışması elbette-ki ihtilâflara 
sebebiyet vermekte idi. Hükümet bu noksanlığı 
görerek Atatürk Akademisini kurmayı karar
laştırmıştır. Burada elbetteki ders verecek de
ğiliz, ama,, bugün Atatürk'ün inançları bellidir. 
Evvelâ Atatürk Cumhuriyete: inanmış bir in
sandır; aynı zamanda inandığı için de kurmuş
tur. Atatürk tarihi gayet iyi bilen bir insandı. 
Tarihteki hükümetleri, devletleri iyi tetkik et
miştir. Atatürk Kurtuluş Savaşından sonra bu 
-memlekette, hürriyeti, millî hâkimiyeti, millî 
iradeyi benimsediği için, Cumhuriyeti kurmuş
tur. Cumhuryetin kurulması, inkişafı ve geliş
mesi için koymuş olduğu esaslar, bu akademide 
rejime inanan insanlar tarafından dile getirilir
se bu memleket., Atatürk'ün özlediği Batı uygar
lığı seviyesine her bakımdan çıkabilir. Atatürk 
tarihi tetkik etmiş; Cumhuriyet idaresii, aristok
rasi, ologarşl ve istibdat idaresi; bunları hep
sini incelemiş. Türk milletinin karakterine, ya-
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sayışına en uygun olan Cumhuriyet idaresini 
seçmiş, kurmuş ve bugün Türk gençliğine ve 
Türk milletine emanet etmiş bulunmaktadır. 
Fakat şunu .esefle süsleyebiliriz ki, Cumhuri
yeti emanet ettiği gençlerden bâzıları, bir kıs
mı, azınlıkta olan bir kısmı Cumhuriyeti ve de
mokrasiyi yıkmak suçundan bugün örfî idare 
mahkemelerinde hesap vermektedirle.r. Bu dahi 
Türk Milleti için büyük bir üzüntü kaynağı ola
bilir. (Cumhuriyet rejimi açık bir rejimdir; Par
lâmentoya, millî iradeye, insan haklarına da
yalı ,bir rejimdir. Bâzı sayısı az olan bedbaht 
gençler demokrasiyi ve Cumhuriyeti yıkmak için 
harekete geçmişler ve bugün örfî idarede hesap
la rmı vermektedirler. 

Buraya seçilecek öğretim üyelerinin, bilhas
sa üzerinde durulması lâzımgelen hususiyetleri; 
hür ve demokratik rejime bağlı, demokrasiye, 
'Cumhuriyete inanmış olmaları gerekir. Bu aka
deminin Atatürk'ü Batı medeniyetine inanan 
ve daima Batıyı hedef olarak gösterdiği fikir

lerle meydana çıkaracak bir akademi 'olmasını 
temenni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tasarı açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

Cumhııriyetin İlânının 50 nci Yıldönümünün 
Kutlanması Hakkında kanun tasarısının açık 
oylamasına 277 sayın üye katılmış; 275 kabul, 
1 ret, 1 çeklnser oy verilmiş bulunmaktadır. 
Meclislimize e Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümü
nün Kutlanması Hakkındaki kanun tasarısı 
kahul edilmiş bulunmaktadır. 

Müzakere ettiğimiz Atatürk Akademisi ka
nun tasarısının açık oya arzı halinde Genel Ku
rulumuzda yeterli çoğunluğun bulunmadığı Baş
kanlıkça müşaıhadc .edilmektedir. Açık oydan 
zaman ziyamdan başka hir fayda sağlamam aya-

j cağı kanaatine Başkanlık vardığı cihetle 
j 23 . 1 . 1973 Salı saat 10.00'da toplanmak üze

re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına iSaati : 17,48 

5> s>^çr=5 
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Ciümhurî etdıa ilânınım 50 aci 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâha ttiıı Kılıç 
Ali Cavifc Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KAR AHİ SAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hieerimez 
Mustafa Maden 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
$e raf ettin Yıldırım 

Yddönıiimfâaün- Mllanmıası Ihakkmıla - kanun 'tasarısına verilen 
afık -oyların sonuıeıid'üir. 

('Kanunlaşmıştır.) 
450 
277 
•27v) 

1 
1 

101 
112 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çeikinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kemal Ertâem 
Mehmet Niyazi G-ürcr 
âhmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Ş'adi Bin ay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Ay dar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
^adir Yavuzkan 

BURSA 
^rtuğral Mat 
£asım Önadım 
Ahmet Türkel 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çahkoğl u 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğhı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angm 
Yaikup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlv 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdâ 
Naci Gaeıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
F. Taşkıesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğltı 
B. Sıtkı Karaeaşelıir 
Orhan Oğm 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
lürclem Ocak 
Muhittin Sayın 
M. Lîıtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turguıtalp * 

GÜMÜŞANB 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akıgöl 
Abdullah Ciılli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
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M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Eşreıf Derinçay 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hâşan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
İlhami Sanear 
Akgün Siliivrili 
ismail Halkla Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Lebit Yurdoğlıı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
VEustafa Akan 

Burthanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Kara.gözoğlu 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
IŞinasî Usma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 

Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğkı 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşanğil 
Turhan Feyzioğlu 
Ha,vrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagüıi 
Feyzullah Çarı'kçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
ihsan Kabadayı 
İ. Etem Kılıçoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuııa 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi OkçAi 
Kâmil Şahin oğlu 

MARAŞ 
M. Neat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal 

İbrahim öztürk 
MARDİN 

fcsât Kemal Ay bar 
Seyfi Güneştan 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlı, 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güloy 
Ata Topaloğlu * 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
(iüngör Hım 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akaı 
Doğan Kitaplı ' 
Hüseyin ö^zalp 
Balhattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SD7A8 
Enver Akova 
Valhit Bozath 

Ahmet Durakoğlu 
Kadri Erogan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kâzova 
Reşit Önder 
Yusuf Uysal 

TRABZON 
Ahmet İhsan Blrincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipına r 

ÜRFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 
-vi"ehmet Salih Yildlz 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytür-k 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müitüoğhı 
Kevni Nedimöğılu 
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[Reddeden] 
ANKARA 

Şinasi özdenoğlu 

[Çekinser] 
KAYSERİ 

M. Şevket Doğan 

[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Alpaslan Tıürkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâımil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHESAR 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

ANKARA 
Orhan Bir git 
Sinan Bosna 
Osman Bölıükibaşı (1.) 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin RaJksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker (B.) 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkanı) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
.Kemal Ziya Öztûrk 
(Bşk. V.) 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz , 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Nurettin sam. 
dıkçuoğlu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Sarlas Küntay 
îbrhaim Öktem 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt HuUd önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer (1.) 
Necmettin Gönene 

EDİRNE 
ilhama Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgiln ı 
Rasim Gmisli 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
î. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

İSPARTA 
Hüsamettin Akımını eu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Ulusoy 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun-(1.) 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğaın 
Onhan Eyüiboğlu 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
A. Turgut Topaloğlu 

Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
İhsan Gürsan 
Kemal Önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaM Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Kuflbilay Inı*r 
Necati Kalayeıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Ustünıdağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlıt 
Ali Eirlbek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaear 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
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önol Sakar 
MARDİN 

Şevki Altındağ 
Albdülkadir Kermiooğlu 
Abdülkadir Özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanh 

MUŞ 
Netimin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamıdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 

EriolAkeal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
İl yas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt ' v 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Ovet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Kaıraıhalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Melhmet Ars'lantürk 
Necati Çakıroğlu 

Ekrem Dikmen 
TUNCELİ 

Kenan Araıl 
URFA 

Necati Aksoy 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlıı 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

Ağrı 
Aydm 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

[Açık üyelikler] 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 12 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

40 NCI BİRLEŞİM 

22 . 1 . 1973 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B -, İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
(İŞLER 

X I . — Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldö
nümünün kutlanması hakkında kantin tasarısı 
ve İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/658) (S. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1972 ve 29.11.1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I H 

ÖNOELÎKLU GÖRÜŞÜLMÜŞ! KARARLAŞ-
TıRıLAN IŞLER 

1. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Mali
ye, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 3'er üyeden kurulu 17 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 
672 ve 672'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 5 . 1972, 10 . 1 . 1973) 

X 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy

leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4 . 1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

3. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermdn Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

X 4. -— Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu ((1/605, 2/629,2/640, 
2/657) (S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1972) 

X 5. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporla
rı (1/540) (S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 21 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B . TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 



V 
tKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - IKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESI! Y A P I L A C A K 
İŞLER 

X I . — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet Kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 

Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

2. •—• Gümüşane Milletvekili Nurettin Özde-
mir ve 44 arkadaşının, Türk Kanunu Medenisi
nin birinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının 
değiştirilmesi, bu kanuna bâzı madde ve fıkra
lar eklenmesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetin
den faydalandırılması hakkındaki 903 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/538) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma ta
rihi : 6 . 1 . 1972) 




