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TÜRK TARIH KURUMU
AN
GENEL KURUL TOPLANTISI
OLA~
TUTANAK ÖZETI
15 Nisan 1983
Türk Tarih Kurumu'nun y~ll~ k ola~an Genel Kurul toplant~s~~ Kurum Tüzü~ünt~n ~ l. maddesi gere~ince 15 Nisan 1983 Cuma günü saat ~~ o'da Kurum
merkezinde yap~ld~.
Kurum üyeleri saat g'da Kurucular~~ Ulu Önder ATATÜRK'ün An~ tkabrini
ziyaret ederek sayg~~duru~unda bulundular. Ba~ kan Ord. Prof. Dr. Sedat Alp
An~tkabir'e bir çelenk koydu ve ~eref defterini imzalad~.
Kurum merkezine dönen üyeler Genel Kurul toplant~s~na kat~ld~lar. Yap~lan
yoklamada 25 üyenin haz~r bulundu~u ve ço~unlu~un oldu~u anla~~ld~.
Ba~kan Ord. Prof. Dr. Sedat Alp, bu y~ l kaybetti~imiz iki de~erli üyemiz Bayan
Fakihe Öymen ve Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu'nun an~s~ na üyeleri sayg~~
duru~una davet etti. Sayg~~ duru~u yap~ld~.
Gündem gere~ince Genel Kurul toplant~s~n~~yönetmek üzere yap~lan seçimde
Ba~kanl~~a E. Amiral Fahri Çoker, II. Ba~kanl~~a Prof. Dr. Co~kun Üçok ve Yazmanl~ klara da Prof. Dr. Nejat Göytinç ve Elçi Bi1â1 N. ~im~ir oybirli~i ile seçildiler.
Ba~kanl~k divan~~yerlerini ald~ ktan sonra Ba~ kan E. Amiral Fahri Çoker, halen
Dan~~ma Meclisinde görü~ ülmekte olan "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Kanunu" teklifinin kanunla~mas~~ halinde sonuncusu olacak bu Genel
Kurul'da kendilerini ba~kanl~ k divan~ na seçmek suretiyle gösterilen teveccühe ~ahs~~
ve divan arkada~lar~~ ad~na ~ükranlar~n~~sundu.
Gündemin 5. Maddesine geçilerek Yönetim ve Denetleme Kurullar~~ raporlarlyla Bas~mevi çal~~ma raporu okunmak üzere Ba~ kan'a söz verildi. Genel Yönetmen V. Bayan Mihin Lugal raporlar~~okudu.
Yönetim Kurulu çal~~ ma raporu üzerine söz alan üyeler Prof. Dr. Münir
Aktepe, Prof. Dr. ~erafettin Turan, Prof. Dr. Ne~et Ça~atay, Elçi Bilâ1 N. ~im~ir,
Ord. Prof. Re~at Kaynar özellikle Kurum'un yay~n faaliyeti ve aktüel bir konu
olarak Ermeni sorunu üzerindeki çal~~malar hakk~nda dü~üncelerini belirttiler.
Söz alan Ba~ kan Ord. Prof. Dr. Sedat Alp, yay~ n faaliyetinde geçen y~l büyük
bir a~ama kaydedildi~ini, kabar~k görülen yay~n listesinde mevcut kitaplar~n bas~m~~
için büyük bir gayret gösterildi~ini, Ermeni Kitab~~için görevlendirilen üyelerin
müstakil çal~~t~klar~n~, ancak k~s~m k~s~m bas~lanlar sonradan biraraya getirilerek
cilt halinde toplanaca~~n~, ilk kez bu y~l aç~lan Ankara kitap sergisinde Kurum
yay~nlar~n~n büyük ilgi gördü~ünü, bu itibarla ~zmir kitap fuar~na da Kurum'un
kat~lmas~~ için karar al~nd~~~n~~söyledi.
Oturum Ba~kan~~ E. Amiral Fahri Çoker, çal~~ ma raporunda 186 say~l~~Belleten'in rahmetli üyemiz Hikmet Bayur'un an~s~na yay~nlanaca~~~belirtilmi~tir.
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Halbuki Belleten'e girecek elimizde çok yaz~~var. Bayur için gönderilen yaz~ lar ise
iki Belleten'i dolduracak. Bu itibarla Bayur için ayr~~bir an~~kitab~~ç~kar~lmas~n~~
öneriyorum, dedi. öneri bütün üyelerce olumlu kar~~land~~ ve Hikmet Bayur'un
an~s~na ayr~~bir kitap düzenlenmesine oybirli~i ile karar verildi.
30 Kas~ m 1982 tarihli 2719 say~l~~ kanun hükümleri gere~ince, faaliyetlerine
izin verilen derneklerin her derecedeki organlar~n~n seçimleri, Anayasa'n~n 33 ve
135. maddelerinde belirlenen ilkeler do~rultusunda yeni kanuni düzenlemeler
yap~l~ncaya kadar ertelenmi~~bulundu~undan Kurum'un di~er organlar~~yan~nda
Yönetim Kurulu'nun görevini sürdürmesi itibariyle çal~~ma raporu üzerine bir
aklama oylamas~~yap~lmayarak gündemin 6. maddesine geçildi. 1983 y~l~~bütçe
tasar~s~n~~incelemek üzere olu~ turulacak Yarkurul'a Prof. Dr. Ne~et Ça~atay,
Prof. Dr. Ali Sevim ve Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~~seçildiler.
Yarkurul'un incelemesini yap~p raporunu vermesi için saat ~~4'de toplan~lmak üzere oturuma ara verildi.
Ikinci oturuma ayn~~üyelerin kat~lmas~yla saat ~~4'de E. Amiral Fahri Çoker'in ba~kanl~~~ nda devam edildi. Bütçe Yarkurulu'nun raporunu haz~rlad~~~~
anla~~ lmakla önerilerle birlikte okutturuldu. Bütçe tasar~s~n~n maddeleri ve öneriler
ayr~~ ayr~~okutturularak oya sunuldu. Bilimsel giderlerde telif ve tercüme ücretleri
dilimine 5 milyon lira eklenerek ~~o milyon liraya, bask~~giderleri dilimine 6.5 milyon
lira eklenerek 25 milyon liraya, bilimsel ara~t~rmalar ve konferanslar dilimine 500.000
lira eklenerek ~~milyon liraya, kaz~~giderleri dilimine 3 milyon lira ilave edilerek
~~o milyon liraya ve kongre ve sergiler dilimine 500 . 000 lira eklenerek 2 milyon liraya
ç~kar~lmas~~ ve bu art~~lar~ n bütçede tasarruf olarak gösterilen 42 milyon liradan
kar~~lanmas~~ kabul edildi.
Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun, Kurum Yönetmeli~inin
48, 54 ve ~~5o. maddelerinde baz~~de~i~iklikler yap~lmas~~hakk~ndaki önerisi okundu.
De~i~iklikler konusunda söz alan üyeler Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. ~erafettin
Turan, Prof. Dr. Co~ kun 'üçok, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Prof. Dr. Adnan
Erzi ve Prof. Dr. Suat Sinano~lu dü~üncelerini belirttiler. Bu dü~ünceler ~~~~~nda
yap~ lan düzenlemelerle Yönetim Kurulu'nun yönetmelik de~i~ikli~i önerileri oya
usunlarak a~a~~daki ~ekilde kabul edildi:
"Madde 48 —
Yabanc~~dillerdeki yay~nlanmam~~~belgelerin haz~rlan~p yay~nlanmas~nda
her saymaca sayfas~na 12,
Osmanl~ cadan bugünkü dile yap~lan aktarmalar~n her saymaca sayfas~na 12,
Yay~nlanmam~~~Osmanl~ca metinlerin yay~nlanmas~nda her saymaca sayfas~na 14,
1) Her türlü bibliyografik eserlerin her saymaca sayfas~na 14, dizinlerin her
saymaca sayfas~na 12,"
"Madde 54 —
Ek f~kra :
"Yukar~daki hükümler kitab~n ikinci ve sonraki bask~lar~nda yazar ve çevirmenlerine aynen uygulan~r. Varislere tan~tma nüshalar~~ d~~~nda bu miktar~n
yar~s~~verilir."
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bir miktarda bas~lm~~sa ödenecek ücrete her ~~000 için % 15 oran~nda ayr~~bir ödeme yap~l~r. Bu ~ekilde yap~lacak ek ödeme ödenen telif ve çeviri ücreti miktar~n~~
geçemez.
Yönetim Kurulu'nca veya Bilim Kollar~nca haz~rlanacak bilimsel raporlara
verilecek telif hakk~n~~Yönetim Kurulu saptar.
Bas~lmas~na karar verilen kitab~n telif veya çeviri ücretinin yar~s~~yazara pe~in
olarak ödenir ve mahsubu yap~l~r.
Yönetmeli~in 54, 71 ve 152. maddelerindeki de~i~iklik önerileri için söz isteyen
olmad~. Maddeler ayr~~ayr~~oylanarak a~a~~daki ~ekilde oybirli~iyle kabul olundu:
Madde 54 - (~kinci f~kra)
Kurum, yazar veya çevirmenin iste~i üzerine, eserin tan~tmas~m yapacak
kurum, ki~i ve dergilere 25 taneyi a~mamak üzere, ayr~ca kitap gönderebilir.
Madde 71 - (Son f~kra)
Hizmetin zorunlu k~ld~~~~hallerde Kurum'un sa~l~k ve teknik i~lerinde çal~~t~r~lmak kayd~yla Yönetim Kurulu karar~yla yukar~daki f~ kra d~~~nda i~lem yap~labilir.
Madde 152 - (~kinci cümle)
Bu paraya T. C. Emekli Sand~~~'ndan borç para alanlara uyguland~~~~oranda
bir faiz uygulan~r. Faiz tutar~~ödeme s~ras~nda borç verilen paradan pe~inen kesilir.
Bu maddelerde yap~lan de~i~ikliklerin ~~Ocak 1983 tarihinden geçerli say~lmas~n~~ve Yönetmeli~e geçici 2. madde eklenmesini öngören öneri oylanarak oybirli~iyle kabul edildi.
Gündemin be~inci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu, Yüksek Hakem Kurulu'nun ilke karar~~dairesinde Kurum personelinin 1982 y~l~~ ücretlerine % 20 art~~
1500 lira zam yap~lmas~n~~önermekte idi. Öneri üzerinde söz isteyen olmad~. öneri
oya sunularak oybirli~iyle kabul edildi.
Gündemin alt~nc~~maddesi, Anayasa'mn 134. maddesi gere~ince yap~lacak
kanun düzenlemesi kar~~s~nda Kurum'un durumunun görü~ülmesi idi. Kurum
Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. Sedat Alp söz alarak; Anayasa'n~n 134. maddesinde düzenlenmesi öngörülen kanunun haz~rlanmas~~ a~amas~nda Milli Güvenlik Konseyi
Genelsekreterlik Koordinatörlü~ü ve kanun teklifi Dan~~ma Meclisi'ne sunulduktan
sonra öneri sahibi Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Hava Kuvvetleri Komutan~~Say~n
Orgeneral Tahsin ~ahinkaya ile yap~lan temas, görü~meler hakk~nda Genel Kurul'a
ayr~nt~l~~bilgi verdi. Söz alan üyeler Ba~kanl~~~n giri~imlerini olumlu bulduklar~n~,
ancak her üyenin imkanlar~~ölçüsünde ilgililerle temas arayarak Ba~kanl~ kça belirtilen do~rultudaki giri~imlere katk~da bulunmas~n~~ ve ayr~ca Genel Kurul'un görü~lerinin bir karar halinde saptanmas~~ve Koruyucu Ba~kan~m~ z olarak Say~n Cumhurba~kan~'na arzedilmesini istediler. A~a~~daki karar tasar~s~~haz~rlanarak oya
sunuldu ve haz~r bulunan 26 üyenin oybirli~iyle kabul edildi.
"~~2 ~ubat 1983 tarihinde toplanan Türk Tarih Kurumu Ola~anüstü Genel
Kurulu, Ba~kanl~kça yap~lan aç~klamalar ve aç~lan görü~melerde üyelerin ileriye
sürdükleri görü~~ve önerilerin ~~~~~~alt~nda :
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. T. C. Anayasas~'n~n 134. maddesine göre düzenlenmesi öngörülen Kanunun
haz~rlanmas~~ a~amas~nda Ba~kanl~~~n giri~imleri olumlu görülerek ayn~~ do~rultuda surdürülmesine,
Anayasa hükmüne göre kurulmas~~ zorunlu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu'nun Ba~kanl~ kça saptand~~~~gibi özel hukuk kurallar~ na ve Dernekler Kanunu'na göre kurulmu~~olan Türk Tarih Kurumu'nun varl~~~n~~sona erdirmeyi öngörmedi~ine, Kurum'un ancak bugünkü statüsü ile üst kurulu~~olan Yüksek
Kurum'a ba~lanabilece~ine,
Kurumlar~n i~leyi~i ve hukuki varl~ klar~n~n sona ermesi veya erdirilmesi
kurallar~~Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu'nda aç~kça belirtilmi~~olmas~~itibariyle bu hukumler d~~~nda bir uygulaman~n kanunlar~n koydu~u ana ilkelere ayk~r~~
dü~tü~ü kadar Anayasa'n~n 134. maddesinin metni ve ruhu ile ba~da~mad~~~na,
Ola~anüstü Genel Kurul'un bu görü~lerinin Ba~kanl~kça, koruyucu Ba~kan~m~z olarak Say~n Cumhurba~kan~'na arz~na ve bu karar~n karar defterine yaz~larak
Genel Kurul ad~na Ba~kanl~ k divan~nca imzalanmas~na,
oybirli~i ile karar vermi~ tir".
Gündemin yedinci ve son maddesine geçildi. Üyelerden Say~n Bi1â1 N. ~im~ir,
Bas~mevinde bask~da ve yay~n komisyonunda bask~~ s~ras~n~~bekleyen elliye yak~ n
kitap bulundu~unu, bunlar~n bir an önce bas~l~p yay~nlanmas~~özellikle bu a~amada
zorunlu hale geldi~ini söyleyerek Bas~mevinin Kurum yay~nlar~n~n bas~lmas~na
öncelik vermesini istedi. Söz alan üyeler bu iste~e kat~ld~lar. Istek oya sunuldu;
Bilim Kollar~~ve Yönetim Kurulu'nca bas~lmas~na karar verilmi~~ve Genel Yay~n
Program~'na al~nm~~~olan bütün kitaplar~n bu y~l içinde bast~r~lmas~~için Bas~mevi
Müdürlü~ü nezdinde gere~inin yap~lmas~~için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine
karar verildi. Ba~kan Ord. Prof. Dr. Sedat Alp, Ba~kanl~~~n konu ile yak~ndan
ilgilendi~ini ve herhalde y~l sonuna kadar belirtilen kitaplar~n yay~nlanaca~~n~~
söyledi.
Gündemde ba~ka bir konu olmad~~~ndan saat 16.45'te oturuma son verildi.
Toplant~~ Ba~kan~~
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