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 Yayımlandığı Düstur                     : Tertip : 5       Cilt : 51   

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Görevler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk 

kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak amacıyla; 

Atatürk’ün manevî himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Bakana 

bağlı, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumundan oluşan, kamu tüzel 

kişiliğine sahip, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. (1) 

(2) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/140 md.) 

(3) Yüksek Kurumun merkezi Ankara’dadır. 

Tanımlar 

MADDE 2- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında; 

a) Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu, 

b) (Değişik: 2/7/2018 – KHK/703/140 md.) İlgili Bakan: Cumhurbaşkanının görevlendireceği Bakanı, 

c) Kurum: İlgisine göre Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür 

Merkezi başkanlıklarını, 

ifade eder. 

Görevler 

MADDE 3- (1) Yüksek Kurumun görevleri şunlardır: 

a) Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde 

bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası 

etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek.  

b) Sosyal ve beşerî bilimler alanında özgün bilgi üretimi için ortamlar hazırlamak, bu çerçevede bütünleşik bilgi 

sistemi kurmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, eşgüdüm sağlamak, izlemek. 

 

––––––––––––––––––––– 

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 140 ıncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakanlığa” ibaresi 

“Cumhurbaşkanının görevlendireceği Bakana” şeklinde değiştirilmiştir. 
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c) Milletimizin sosyal ve kültürel gelişmesine katkı sağlayacak alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve 

bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek. 

ç) Milli kültürümüzün ve diğer kültürlerin klasikleşmiş bilim ve düşünce eserlerinin günümüz Türkçesine 

çevrilmesini, basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak. 

d) Görev alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarını ve bu alandaki 

gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak. 

e) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat ve Görevler 

Teşkilat 

MADDE 4- (1) Yüksek Kurumun teşkilatı, Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu, Başkanlık, Kurumlar ve 

hizmet birimlerinden oluşur. 

(2) Yüksek Kurumun teşkilatı, ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Yüksek Danışma Kurulu (1) 

MADDE 5- (1) (Değişik: 2/7/2018 – KHK/703/140 md.) Yüksek Danışma Kurulu, ilgili Bakanın başkanlığında, 

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek diğer bakanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanınca Yüksek 

Kurumun görev alanına giren konularda özgün bilimsel araştırmalarıyla tanınan bilim adamları arasından üç yıllığına seçilen 

üç üye ile Yüksek Kurum Başkanı ve Kurum Başkanlarından oluşur. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hâllerde, Yüksek 

Danışma Kuruluna başkanlık eder. 

(2) Yüksek Danışma Kurulu, Yüksek Kurumun ve Kurumların bilim ve kültür alanındaki çalışmalarını ve 

etkinliklerini değerlendirir ve gerekli tavsiye kararlarını alarak,  görüşlerini Yüksek Kuruma ve Kurumlara bildirir. Bu 

kararlar Yüksek Kurum ve Kurumlar tarafından öncelikle dikkate alınır. 

(3) Yüksek Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır; Cumhurbaşkanının veya ilgili Bakanın çağrısı üzerine her zaman 

olağanüstü toplantı yapılabilir. Gerektiğinde ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcileri de ilgili Bakan tarafından toplantılara 

davet edilebilir. (1) 

(4) Toplantı gündemi, Yüksek Kurum Başkanı tarafından hazırlanır ve Cumhurbaşkanının veya ilgili Bakanın 

onayından sonra toplantıdan en az bir ay önce üyelere dağıtılır. Olağanüstü toplantı hâllerinde bu süre aranmaz.  (1) 

(5) Yüksek Danışma Kurulunun sekretarya işleri, Yüksek Kurum Başkanlığınca yerine getirilir. 

(6) Yüksek Danışma Kurulunca gerekli görülen kararlar, Resmî Gazete’de yayımlanır. 

(7) Yüksek Danışma Kurulunun çalışma usûl ve esasları yönetmelikle belirlenir. 

 

 

––––––––––––––––––––– 

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 140 ıncı maddesiyle, 5 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Başbakanın” 

ibareleri “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.  
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Yönetim Kurulu (1) 

MADDE 6- (1) Yönetim Kurulu, Yüksek Kurum Başkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek üç 

üye ile (…) (1) ilgili Bakan tarafından seçilecek bir üye ve Kurum Başkanlarından oluşur. 

(2) Cumhurbaşkanı (…) (1) ve ilgili Bakan tarafından seçilecek üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler 

yeniden seçilebilir. Bu üyeliklerde görev süresi dolmadan herhangi bir nedenle boşalma olması hâlinde, boşalan üyelik için 

üç ay içinde aynı usûlle yeni seçim yapılır; bu şekilde seçilen üyelerin görev süresi de üç yıldır. 

(3) Yönetim Kurulu, en az beş üyenin katılımıyla toplanır ve katılan üyelerin çoğunluğuyla karar alır. Oylamalarda 

çekimser oy kullanılamaz. Eşitlik hâlinde Başkanın oyu doğrultusunda karar alınır. 

(4) Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez olağan toplantısını yapar. Gerekli hâllerde Cumhurbaşkanı veya ilgili Bakan, 

Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

(5) Yüksek Kurum Başkanı ile Kurum Başkanlarının bulunmadığı hâllerde, kendilerine vekâlet eden yardımcıları oy 

hakları da bulunmak üzere toplantıya katılır. 

(6) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle Yüksek Kuruma ve Kurumlara verilen görevlerin etkin ve verimli biçimde 

yerine getirilmesine yönelik temel politika ve stratejileri belirlemek. 

b) Yüksek Kurumun ve Kurumların faaliyetlerine esas alınacak ilkeleri belirlemek. 

c) Yüksek Kurumun ve Kurumların faaliyet etkinliğini değerlendirmek, tespit edilen sorunlara karşı gerekli görülen 

tedbirlere karar vermek. 

ç) Yüksek Kurum Başkanlığınca sunulan, Yüksek Kurumun ve Kurumların kısa ve uzun vadeli çalışma programları 

ile bu programlarda yapılması öngörülen değişiklikleri, Yüksek Kurum ve Kurumların amaç ve hedeflerine uygunluğu ve 

yeterliği açısından inceleyerek karara bağlamak. 

d) Yüksek Kurumun ve Kurumların politika ve stratejilerinin uyum ve tamamlayıcılığını sağlayacak çözüm ve 

tedbirleri karara bağlamak. 

e) Yüksek Kurumun ve Kurumların güçlü bir uyum ve etkin bir koordinasyon içinde faaliyet yürütmelerini 

sağlayacak çözüm ve tedbirleri karara bağlamak. 

f) Yüksek Kurum Başkanlığınca sunulan, Yüksek Kurum ve Kurumların yıllık çalışma raporlarını inceleyerek karara 

bağlamak. 

g) Yüksek Kurumun ve Kurumların bütçelerini görüşmek. 

ğ) Yüksek Kurum ve Kurumlarca hazırlanan idarî düzenlemeleri görüşerek Cumhurbaşkanı veya ilgili Bakanın 

onayına sunmak. 

h) Yüksek Kurum ve Kurumların taşınmazların alınması, yaptırılması, satılması, kiralanması, rehin ve ipotek tesis 

edilmesi, hizmet satın alınması ve bağışların kabul edilmesi hususlarındaki önerilerini karara bağlamak. 

ı) Yüksek Kurum ve Kurumlar tarafından verilecek hizmetlere ilişkin ücret tarifelerini belirlemek. 

i) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

(7) Yönetim Kurulunun sekretarya işleri Yüksek Kurum Başkanlığınca yerine getirilir. 

(8) Yönetim Kurulunun çalışma usûl ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Başkanlık 

MADDE 7- (1) Başkanlık, Yüksek Kurum Başkanı, iki Başkan yardımcısı ile hizmet birimlerinden oluşur. 

 

––––––––––––––––––––– 

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 140 ıncı maddesiyle, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” 

şeklinde değiştirilmiş, “Başbakan ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış, “birer” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiş, 

ikinci fıkrasında yer alan “, Başbakan” ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrası ile altıncı fıkrasının (ğ) 

bendinde yer alan “Başbakan” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. 
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(2) Yüksek Kurum Başkanı, Yüksek Kurumun en üst düzey yöneticisi olup Yüksek Kurum hizmetlerini, mevzuata, 

Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler ile politika ve stratejilere, Yüksek Kurumun stratejik planına, performans ölçütlerine ve 

hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler ve yürütür. Yüksek Kurum Başkanı, Yüksek Kurumun genel yönetim ve 

temsilinden sorumludur. 

(3) Yüksek Kurum Başkanının görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kuruluna sunulacak mevzuat taslakları, kısa ve uzun vadeli çalışma programları ile çalışma raporlarını 

hazırlamak. (1) 

b) Yönetim Kurulunun Yüksek Kurum faaliyetlerine ilişkin konulardaki kararlarına yönelik önerileri hazırlamak. 

c) Yönetim Kurulunun Yüksek Kurum faaliyetlerine ilişkin kararlarını uygulamak. 

ç) Kurumlar ve hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlamak. 

d) Yüksek Kurumun stratejik planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını 

belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak. 

e) Yüksek Kurumun belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak etkin ve verimli çalışmasına yönelik gerekli 

tedbirleri uygulamak. 

f) Yüksek Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek. 

g) Yüksek Kurum ve Kurumların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili inceleme ve araştırma yaptırmak. 

ğ) Cumhurbaşkanı veya ilgili Bakan ve Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.  (1) 

(4) Yüksek Kurum Başkanı, görev ve yetkilerini, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla Başkan 

yardımcılarına devredebilir. 

Kurumlar 

MADDE 8- (1) Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi 

başkanlıkları, Yüksek Kurumun kuruluşuna dâhil olan Kurumlardır. Kurumlar ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip olup, hizmet 

ve görevlerini mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulunca belirlenen ilke, politika ve stratejiler doğrultusunda Yüksek Kurum 

Başkanlığının gözetim, denetim ve eşgüdümünde yerine getirir.  

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 

MADDE 9- (1) Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Yüksek Kuruma bağlı, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine 

sahip, görev alanında bilimsel hizmet ve faaliyette bulunan bir kurum olup, Başkan, bir Başkan yardımcısı ve bilim 

kurulundan oluşur. Başkanlığın merkezi Ankara’dadır.  

(2) Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Atatürk’ün kişiliği, düşüncesi, ilkeleri ve inkılâpları ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren kaynakları ve 

Cumhuriyet döneminde üretilen temel bilim ve kültür eserlerini incelemek ve yayıma hazırlamak veya hazırlatmak. 

b) Atatürk, millî mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış kitap, broşür, 

dergi ve benzeri materyali toplamak, bilimsel yöntemlerle düzenlemek, yürütülen faaliyetler kapsamında değerlendirmek, 

araştırmacıların ve kamuoyunun hizmetine sunmak. 

 

––––––––––––––––––––– 

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 140 ıncı maddesiyle, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan 

“tüzük ve yönetmelik taslakları, bütçe” ibaresi “mevzuat” şeklinde, (ğ) bendinde yer alan  “Başbakan” ibaresi 

“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. 
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c) Görevi ile ilgili konularda bilimsel nitelikli kongreler, konferanslar, seminerler, kurslar, her türlü bilimsel 

toplantılar, geziler, sergiler düzenlemek; bu alanda yurtiçinde ve yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılmak.  

ç) Görevi ile ilgili konularda süreli ve süresiz yayınlar yapmak, aynı mahiyetteki yayınları Yönetim Kurulunca 

belirlenecek esaslara göre desteklemek, yaptığı araştırma, inceleme, kongre, konferans ve seminerlerin sonuçlarını 

yayımlamak.  

d) Görevi ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapacaklara ve lisansüstü çalışmalarda bulunacaklara Yönetim 

Kurulunca belirlenecek esaslara göre her türlü destek ve yardımlarda bulunmak. 

e) Yurtiçinde ve yurtdışında Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları konuları ile Cumhuriyetimizin kuruluşunu 

hazırlayan ve Cumhuriyet dönemindeki olayların sebepleri ve gelişmeleri konularında üstün başarılı eserler veren yerli ve 

yabancı gerçek ve tüzel kişileri Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre desteklemek. 

f) Görevleri ile ilgili olarak, yurtiçinde ve yurtdışında yerli ve yabancı, resmî ve özel eğitim, bilim, kültür, sanat 

kurum ve kuruluşları ile araştırma merkezleri, arşivleri ve benzeri yerlerde ve çeşitli dallardaki araştırmacı, yazar ve 

sanatkârlarla Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre işbirliğinde bulunmak. 

g) Görev alanına giren konularda, yurtiçi ve yurtdışındaki yayınları izlemek, incelemek, değerlendirmek.  

ğ) Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, arşiv ve dokümantasyon merkezi, bilgi bankaları ve veri tabanları oluşturmak, 

özgün telif eserler yazmak veya yazdırmak, bunları yayınlamak, tanıtmak, yaymak ve basılan eserleri kütüphanelere 

göndermek. 

h) Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, belirlenen öncelikli konularda 

projeler hazırlamak ya da hazırlatmak; bu projelere katılacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurtiçi ve yurtdışı burslar 

vermek, üstün başarı gösterenleri ödüllendirmek. 

ı) Cumhurbaşkanı veya ilgili Bakan ve Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek. (1) 

Türk Dil Kurumu Başkanlığı 

MADDE 10- (1) Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Yüksek Kuruma bağlı, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine sahip, 

görev alanında bilimsel hizmet ve faaliyette bulunan bir kurum olup, Başkan, bir Başkan yardımcısı ve bilim kurulundan 

oluşur. Başkanlığın merkezi Ankara’dadır.  

(2) Türk Dil Kurumu Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Türk dilinin kaynak eserlerini tespit ederek incelemek ve yayına hazırlamak, Türkçe ile ilgili yurtiçinde ve 

yurtdışında yapılan araştırmaları takip etmek; Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, arşiv ve dokümantasyon merkezi, bilgi 

bankaları ve veri tabanları oluşturmak. 

b) Türkçenin ticarî hayatta, kitle iletişim araçlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında ve sosyal hayatın diğer 

alanlarında doğru ve güzel kullanılması hususunda öncü görevi üstlenerek gerekli uyarıları yapmak, girişimlerde bulunmak, 

kamuoyunu, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, Türkçenin yozlaştırılmasına, yabancı sözcüklerin ve yazım biçimlerinin 

yayılmasına karşı dil bilincini güçlendirmek. 

 

 

––––––––––––––––––––– 

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 140 ıncı maddesiyle, bu bentte  yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde 

değiştirilmiştir. 
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c) Türkçenin söz ve anlam yapısını korumak ve geliştirmek, yazılı ve sözlü kaynaklardan Türk dili ile ilgili derleme 

ve taramalar yapmak.  

ç) Türk dilinin zenginleşmesine yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak, yazım kılavuzları ve sözlükler hazırlamak, 

bilim, sanat, spor terimleri ile teknik terim ve kavramları karşılayacak Türkçe terim ve kavramların bulunmasına yönelik 

araştırma ve incelemelerde bulunmak. 

d) Türkçe dil bilgisi üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, buna dayalı olarak Türk dilinin yapısına ilişkin 

dil bilgileri ile Türkçenin tarihi ve karşılaştırmalı dil bilgilerini hazırlamak ve bunları yayımlamak. 

e) Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, Türkçeyi dünya milletlerine tanıtacak ve kullanımını 

yaygınlaştıracak uluslararası etkinlikler düzenlemek.  

f) Türk dili ve Türkçe dil bilgisi konularında kongreler, sempozyumlar, konferanslar, toplantılar, sergiler, geziler 

düzenlemek; yurtiçi ve yurtdışında yapılan aynı konu ve mahiyetteki toplantılara katılmak, Yönetim Kurulunca belirlenecek 

esaslara göre bu tür etkinlikleri desteklemek. 

g) Görevleri ile ilgili olarak, yurtiçinde ve yurt dışında yerli veya yabancı, gerçek ve tüzel kişiler, eğitim, bilim, 

kültür, sanat kurum ve kuruluşları, araştırma merkezleri, araştırmacı, yazar ve sanatkârlarla Yönetim Kurulunca belirlenecek 

esaslara göre işbirliğinde bulunmak.  

ğ) Görevleri ile ilgili konularda yurtiçi ve yurtdışındaki yayımları izlemek, incelemek, değerlendirmek.  

h) Yabancıların Türkçeyi öğrenmesini kolaylaştırıcı bilimsel çalışmalar yapmak. 

ı) Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türkçenin tanıtılması ve öğretilmesine yönelik olarak yurtiçinde ve 

yurt dışında çalışmalar yürütmek, bu alanda yurtiçinde ve yurtdışında yürütülen çalışmaları desteklemek. 

i) Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türk dili ve kültürüyle ilgili yerli ve yabancı temel  eserler ile bu 

konulardaki tarihî, ilmî ve edebî değeri bulunan eserlerle ilgili çeviri, sadeleştirme ve tıpkıbasım çalışmaları ile içerik 

incelemelerini yürütmek, desteklemek ve bu çalışmaların sonuçlarını yayımlamak. 

j) Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türk dili ile ilgili olarak üniversiteler, eğitim ve araştırma 

kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek.  

k) Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, görev alanına giren konularda akademisyenlerin ve araştırmacıların 

yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkânlar sağlamak; bu amaçla ödüller ve burslar vermek, yurtiçinde ve yurtdışında 

lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek. 

l) Diğer birimlerle koordinasyon içinde tespit edeceği ölü ya da yaşayan dünya dillerindeki klasikleşmiş bilim ve 

düşünce eserlerinin, Kurum bünyesinde veya üniversitelerde ya da kamu veya özel diğer araştırma kurumlarında, tercüme 

grupları oluşturmak veya hizmet satın almak suretiyle Türkçeye çevrilmesini sağlamak; bunun için yapay zekâya dayalı 

otomatik dil araçları geliştirmek veya geliştirilmesini desteklemek ve elde edilen sonuçları yayımlamak; basılan eserleri 

kütüphanelere göndermek. 
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m) Yüksek Kurum bünyesinde ya da diğer araştırma kurumlarında üretilen özgün eserlerden gerekli olanları, diğer 

birimlerle koordinasyon içinde tespit ederek süreli ve süresiz yayınlar yoluyla yabancı dillere aktarmak. 

n) Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili ve öncelikli konularda projeler hazırlamak ya da 

hazırlatmak; Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, bu projelere katılacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 

yurtiçi ve yurtdışı burslar vermek, üstün başarı gösterenleri ödüllendirmek. 

o) Cumhurbaşkanı veya ilgili Bakan ve Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek. (1) 

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 

MADDE 11- (1) Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Yüksek Kuruma bağlı, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine sahip, 

görev alanında bilimsel hizmet ve faaliyette bulunan bir kurum olup, Başkan, bir Başkan yardımcısı ve bilim kurulundan 

oluşur. Başkanlığın merkezi Ankara’dadır. 

(2) Türk Tarih Kurumu Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Türk tarihi ve Türkiye tarihini tüm yönleriyle hakikatlere uygun biçimde ortaya koyacak çalışmalar yapmak, 

tarihimizle ilgili karalama ve çarpıtmalara karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunu aydınlatmak. 

b) Türk tarihi ve Türkiye tarihinin kaynak eserlerini tespit etmek, incelemek ve yayına hazırlamak, bu alanda yurtiçi 

ve yurtdışındaki araştırmaları takip etmek.  

c) Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, arşiv ve dokümantasyon merkezi, bilgi bankaları ve veri tabanları oluşturmak; 

görev alanıyla ilgili özgün bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve elde edilen sonuçları yayımlamak; basılan eserleri 

kütüphanelere göndermek. 

ç) Türk tarihi ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli görülenleri Türkçeye çevirmek, 

yaymak ve yayımlamak. 

d) Türk tarihi ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, arşiv ve dokümantasyon 

merkezleri kurmak, niteliği belirlenen belge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, incelemeleri, kazıları 

yapmak ve yaptırmak. 

e) Türk tarihi ve Türkiye tarihiyle ilgili yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak ve  tanıtmak üzere bilimsel 

toplantılar yapmak, kongreler, sergiler ve geziler düzenlemek. 

f) Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, tarih sevgisini ve bilincini kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın hâle 

getirecek, tarih araştırmalarını ve çalışmalarını özendirecek, destekleyecek her türlü tedbiri almak, gerekli çalışma plan ve 

programlarını yapmak.  

g) Görevleriyle ilgili olarak, yurtiçinde ve yurtdışında Türk tarihi veya Türkiye tarihi üzerinde çalışan, araştırma ve 

yayın yapan kurum, kuruluş ve araştırma merkezleriyle, arşivlerle Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre işbirliğinde 

bulunmak, kitap, yayın ve orijinallerinden çoğaltılmış belge mübadele etmek. 

ğ) Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türk tarihi, Türkiye tarihi ve Türk kültürüyle ilgili yerli ve yabancı 

temel eserler ile bu konulardaki tarihî, ilmî ve edebî değeri bulunan eserlerle ilgili çeviri, sadeleştirme ve tıpkıbasım 

çalışmaları ile içerik incelemelerini yürütmek, desteklemek ve bu çalışmaların sonuçlarını yayımlamak. 

 

 

 

––––––––––––––––––––– 

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 140 ıncı maddesiyle, bu bentte yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde 

değiştirilmiştir. 
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h) Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türk tarihi ve Türkiye tarihi ile ilgili olarak üniversiteler, eğitim ve 

araştırma kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek.  

ı) Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, görev alanına giren konularda akademisyenlerin ve araştırmacıların 

yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkânlar sağlamak; bu amaçla ödüller ve burslar vermek, yurtiçinde ve yurtdışında 

lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek. 

i) Türk tarihi ve Türkiye tarihini sevdirmek amacıyla tarih müzeleri ve benzeri halka açık her türlü bilgilendirme 

platformlarını kurmak, kurdurmak, Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek  ve 

tüzel kişiler tarafından oluşturulan benzeri tesisleri desteklemek. 

j) Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili ve öncelikli konularda projeler hazırlamak ya da 

hazırlatmak; Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyen ve böylece bu 

çalışmalara katılan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurtiçi ve yurtdışı burslar vermek, üstün başarı gösterenleri 

ödüllendirmek. 

k) Cumhurbaşkanı veya ilgili Bakan ve Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek. (1) 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 

MADDE 12- (1) Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Yüksek Kuruma bağlı, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine 

sahip, görev alanında bilimsel hizmet ve faaliyette bulunan bir kurum olup, Başkan, bir Başkan yardımcısı ve bilim 

kurulundan oluşur. Başkanlığın merkezi Ankara’dadır.  

(2) Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Dil ve tarih dışında, düşünce, sanat, edebiyat, folklor ve bilim başta olmak üzere millî kültürümüzün diğer 

alanlarının kaynak eserlerini tespit etmek, incelemek ve yayına hazırlamak; bu alanlarla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında 

yapılan araştırmaları takip etmek.  

b) Yurtiçinde ve yurtdışında Türk kültürü üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunan,  Türk kültürünün yayılmasına 

hizmet eden, gelişmesi yolunda faaliyetler gösteren, kurum, kuruluş, araştırma merkezleri, gerçek ve tüzel kişilerle Yönetim 

Kurulunca belirlenecek esaslara göre işbirliğinde bulunmak.  

c) Türk kültürünün çeşitli alanlarında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının, özel kurumların çalışmalarına 

katılmak, onlarla işbirliğinde bulunmak, gerekli görülen talepleri karşılamak.  

ç) Görev alanıyla ilgili konularda süreli ve süresiz yayınlar yapmak, kongre, konferans, toplantı, gösteri, gezi ve 

sergiler düzenlemek ve benzeri faaliyet ve hizmetlerde bulunmak. 

d) Yurtiçinde ve yurtdışında Türk kültürünün, töre ve geleneklerinin tanıtılması için gerekli her türlü hizmet ve 

faaliyetleri Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre yerine getirmek, tanıtma kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar 

yapmak, işbirliğini gerçekleştirmek. 

e) Kültür ve sanat alanında toplumsal gelişmeye katkı sağlayan nitelikte eserler üretmek, çalışmalar yapmak, bu 

nitelikteki eser ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre desteklemek. 

 

 

––––––––––––––––––––– 

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 140 ıncı maddesiyle, bu bentte yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” 

şeklinde değiştirilmiştir. 
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f) Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, arşiv ve dokümantasyon merkezi, bilgi bankaları ve veri tabanları oluşturmak; 

belirtilen alanlarda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak; görev alanıyla ilgili özgün bilimsel araştırmalar 

yapmak, yaptırmak ve elde edilen sonuçları yayımlamak; tanıtmak, yaymak ve basılan eserleri kütüphanelere göndermek. 

g) Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili 

ve öncelikli konularda projeler hazırlamak ya da hazırlatmak; bu projelere katılacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 

yurtiçi ve yurtdışı burslar vermek, üstün başarı gösterenleri ödüllendirmek. 

ğ) Yurt dışındaki kültür varlığımızın araştırılmasını ve korunmasını desteklemek; Türkiye ile diğer Türk dilli devlet 

ve topluluklar arasındaki kültürel ve sosyal ilişkilerin bilimsel zeminde gelişmesine dönük faaliyetler yapmak. 

h) Cumhurbaşkanı veya ilgili Bakan ve Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek. (1) 

Bilim kurulları  

MADDE 13- (1) Kurumların bünyesinde bilim kurulları kurulur. 

(2) Bilim kurulları, Kurum Başkanı, Başkan yardımcısı ve aslî üyelerden oluşur. 

(3) Bilim kurullarının oluşumu, üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usûl ve esasları ile bilim kurullarına ilişkin diğer 

hususlar yönetmelikle düzenlenir.  

Kurum üyeleri 

MADDE 14- (1) Kurumların aslî, şeref ve haberleşme olmak üzere üç türlü üyesi vardır. Üyelikler için gereken 

nitelikler, yapılacak seçim ve görevlendirmelerin usûlü, üyeliklerin sayısı ve görev süresi, üyelerin görev, yetki ve 

sorumlulukları ile üyelikle ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Hizmet birimleri 

MADDE 15- (1) Yüksek Kurumun hizmet birimleri şunlardır: 

a) Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 

b) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. 

c) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 

ç) Hukuk Müşavirliği. 

Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

MADDE 16- (1) Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Araştırma ve inceleme faaliyetlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirmek, önceliklendirmek, faydalı olacağı 

değerlendirilen faaliyetlere ilişkin projelerin hazırlık ve uygulama süreçlerini Kurumlarla işbirliği içinde koordine etmek. 

b) Kurumların kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezlerini, bilgi bankaları ve veri tabanlarını, bilimsel 

araştırmalarını ve diğer faaliyetlerini Bütünleşik Bilgi Sistemi çerçevesinde elektronik ortamda birleştirmek ve bu sisteme 

ilişkin çalışmaları Kurumlar ile işbirliği içinde yürütmek. 

 

 

––––––––––––––––––––– 

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 140 ıncı maddesiyle, bu bentte yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” 

şeklinde değiştirilmiştir. 
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c) Sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda uygulanacak projelere katılacak lisans, yüksek 

lisans ve doktora öğrencilerine Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre yurtiçi ve yurtdışı burs verilmesi ve bunların 

başarı derecelerine göre ödüllendirilmesi çalışmalarını Kurumlar ile işbirliği içinde yürütmek. 

ç) Kurumlarca düzenlenecek projelere ilişkin teknik çalışmaları yürütmek. 

d) Kurumlarca düzenlenecek etkinliklere ilişkin hazırlık ve organizasyon çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. 

e) Ulusal ve uluslararası alanda yapılan organizasyonları izlemek ve ortaya çıkan sonuçları ilgili kişi, kurum ve 

kuruluşlarla paylaşmak. 

f) Kurumların faaliyetlerinde kullanılacak bilişim sistemlerini geliştirmek ve buna ilişkin çalışmaları Kurumlarla 

işbirliği içinde yürütmek. 

g) Yüksek Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.  

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

MADDE 17- (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yüksek Kurum ve Kurumlara ilişkin olarak 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 

tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen  

görevleri Kurumların strateji ve malî hizmetler müdürlükleriyle işbirliği içinde yapmak. 

b) Yüksek Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 18- (1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yüksek Kurumun ve Kurumların insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi 

ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak. 

b) Yüksek Kurumun ve Kurumların personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek. 

c) Yüksek Kurumun ve Kurumların eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek. 

ç) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

d) Yüksek Kurumun ve Kurumların ortak ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, basım, bakım ve 

onarım, arşiv ve benzeri idarî hizmetleri yürütmek. 

e) Fiziki çalışma ortamlarını uygun ve standart hâle getirmek. 

f) Kaynak ihtiyaçlarını etkin, verimli ve zamanında karşılamak. 

g) Taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak. 

ğ) Yüksek Kurumun ve Kurumların sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. 

h) Yüksek Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.  
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Hukuk Müşavirliği 

MADDE 19- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Yüksek Kurum ve Kurumlara yönelik olarak, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli 

İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen 

görevleri yapmak. 
b) Yüksek Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yöneticilerin Sorumlulukları, İşbirliği ve  

Düzenleme Yetkisi 
Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 20- (1) Yüksek Kurumun ve Kurumların her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan 

ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı 

sorumludur. 

İşbirliği (1) 

MADDE 21- (1) Yüksek Kurum ve Kurumlar, görevleri çerçevesinde yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri 

ve uluslararası kurumlar dâhil tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre işbirliği 

yapabilir, ortak projeler hazırlayıp uygulayabilir.  
(2) (Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.) Yüksek Kurum ve Kurumlar, millî savunma ve millî güvenliğe ilişkin hususlar 

saklı kalmak kaydıyla, görev alanıyla ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer 

gerçek ve tüzel kişilerden (…) (1) ilgili Bakan aracılığıyla istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu bilgileri zamanında ve eksiksiz vermekle yükümlüdür. Bu şekilde elde 

edilen bilgilerden ticarî sır niteliğinde olanların gizliliği korunur. (1) 

Düzenleme yetkisi (1) 

MADDE 22- (1) Yüksek Kurum ve Kurumlar; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla 

düzenlenmiş konularda idarî düzenlemeler yapabilir. 

(2) İdarî düzenlemeler Cumhurbaşkanı veya ilgili Bakanın onayıyla yürürlüğe konulur. (1) 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Personele İlişkin Hükümler 

Kadrolar 

MADDE 23- (1) Yüksek Kurumun ve Kurumların kadrolarının tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin 

diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 
 

 

––––––––––––––––––––– 

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 140 ıncı maddesiyle,  21 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan veya” ibaresi madde 

metninden çıkarılmış  ve 22 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. 
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Atama 
MADDE 24- (1) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/140 md.) 

(2) (Mülga birinci cümle: 2/7/2018 - KHK/703/140 md.) (…) (1) Kurum Başkanlarının görev süresi üç yıldır. 

(Mülga üçüncü cümle: 2/7/2018 - KHK/703/140 md.)  

(3) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/140 md.) 

Yüksek Kurum Uzmanlığı  

MADDE 25- (1) Yüksek Kurumda ve Kurumlarda, Yüksek Kurum Uzmanı ve Uzman Yardımcısı istihdam edilir.  

(2) (İptal:Anayasa Mahkemesi’nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2011/141, K.: 2013/10 sayılı Kararı ile.) (2) 

(3) (İptal:Anayasa Mahkemesi’nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2011/141, K.: 2013/10 sayılı Kararı ile.) (2) 

 (4) (İptal:Anayasa Mahkemesi’nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2011/141, K.: 2013/10 sayılı Kararı ile.) (2) 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yüksek Kurum ve Kurumların gelirleri 

MADDE 26- (1) Yüksek Kurum, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi başkanlıklarının gelirleri 

şunlardır: 

a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar. 

b) Her türlü bağış, yardım ve vasiyetler. 

c) Yüksek Kurumun ve merkez başkanlıklarının gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler. 

ç) Diğer gelirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––– 

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 140 ıncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Yüksek Kurum Başkanı ile” ibaresi madde metninden 

çıkarılmıştır. 

(2) Sözkonusu İptal Kararı Resmi Gazete’de yayımlandığı 28/12/2013 tarihinden başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmiştir. 
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(2) Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu başkanlıklarının gelirleri şunlardır: 

a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar. 

b) Atatürk’ün vasiyetine dayalı gelirler. 

c) Her türlü bağış, yardım ve vasiyetler. 

ç) Kurum Başkanlıklarının gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler. 

d) Diğer gelirler. 

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü (1) 

MADDE 27- (1) Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda, dünya barışına, uluslararası dostluk ve 

iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kişilere Cumhurbaşkanının kararıyla, Devlet ödülü niteliğinde Atatürk 

Uluslararası Barış Ödülü verilir. (1) 

(2) Atatürk Uluslararası Barış Ödülü verilmesine ilişkin usûl ve esaslar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak 

yönetmelikle düzenlenir. (1) 

Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 28- (1) (11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununu ile 
ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(2) (11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

(3) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(4) Ekli (1) sayılı listedeki kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili 

bölümlerinden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listedeki kadrolar ihdas edilerek anılan cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir .(2) 

Personel kadroları ve üyelikler 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevde bulunan Atatürk Kültür, Dil 

ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu 

başkan yardımcıları ile anılan kurumların daire başkanları, özel kalem müdürleri, şube müdürleri, Denetleme Kurulu Başkanı 

ve üyeleri, genel sekreter, merkez ve kurum sekreterleri ile bilim kurulları üyelerinin görevleri, bu Kanun Hükmünde 

Kararnamenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı ile Kurumların 

başkan yardımcıları anılan görevlere atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. 

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerden, Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı, bağlı kuruluşların başkan yardımcıları, 

Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, daire başkanları ile genel sekreter, merkez ve kurum sekreterleri ekli (3) sayılı listede 

ihdas edilen Başkanlık Müşaviri kadrolarına, özel kalem müdürleri ile şube müdürleri aynı listede ihdas edilen Araştırmacı 

kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Başkanlık 

Müşaviri ve Araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş 

sayılır. 

_______________ 

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 140 ıncı maddesiyle, 27 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun teklifi ve 

Cumhurbaşkanının onayıyla”  ibaresi “Cumhurbaşkanının kararıyla” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararıyla” 

ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. 

(2) Bu fıkrada  yer alan kadrolarla ilgili olarak 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mük.) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. 
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(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılanlardan 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre Yüksek Kurum ve 

Kurumlarda görevlendirilenler, ilgili yükseköğretim kurumundaki görevlerine ilgili mevzuatı çerçevesinde geri dönerler. 

 (4) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Yönetim Kurulunun 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerinin görevleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde sona erer. Bu üyeler, 

bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine göre Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin seçimler yapılıncaya kadar 

görevlerine devam eder. 

 (5) Yönetim Kurulu üyelikleri ile Yüksek Danışma Kurulu üyeliklerine bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili 

hükümlerine göre yetkili makamlar tarafından yapılacak seçimler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden 

itibaren iki ay içinde yapılır. 

 (6) Kurumların bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevde bulunan aslî üyelerinin üyelikleri, bu 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde sona erer. Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aslî 

üyeliklere yeni seçimler yapılıncaya kadar görevlerine devam eder.  

(7) İkinci fıkra uyarınca atanmış sayılanlara yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına 

ilişkin olarak en son ayda, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her türlü zam ve tazminatlar, makam  

tazminatı, görev tazminatı ve temsil tazminatı, ek ödeme, sözleşme ücretleri ile benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin 

(ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı alınan ek ders ücreti ha riç) 

toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları kadrolara ilişkin olarak aylık, ek gösterge, 

ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı ve temsil tazminatı,  

ek ödeme, sözleşme ücretleri ile benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı 

fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı alınan ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde 

aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. 

Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka 

kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir. 

(8) Yüksek Kurum ve Kurumlara ait Uzman Yardımcısı ve Uzman unvanlı kadrolardan boş olanlar bu maddenin 

yayımı tarihinde iptal edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Uzman Yardımcısı kadrolarına yeni 

atama yapılmaz, Uzman unvanlı kadroların herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, bu kadrolar hiçbir işleme gerek 

kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

(9) (Ek: 2/7/2018 - KHK/703/140 md.) 26/5/1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe 

özel yarışma sınavı ile uzman yardımcısı olarak alınıp, en az üç yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlik sınavı ile uzman 

kadrosuna atanmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte söz konusu kadrolarda bulunan ve Yüksek Kurum 

tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yapılacak veya 

yaptırılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavda başarılı olanlar, başka bir şart aranmaksızın, görev yaptıkları Yüksek 

Kurum veya Kurumda durumlarına uygun Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanırlar. Bunların Yüksek Kurum veya 

kurumlarda uzman ve uzman yardımcısı olarak geçirmiş oldukları süreler Yüksek Kurum Uzmanı ve Yüksek Kurum Uzman 

Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır. Bunlar için anılan Yönetmelik uyarınca yapılmış olan özel yarışma ve yeterlik 

sınavları, Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığı ve Yüksek Kurum Uzmanlığı için yapılan özel yarışma ve yeterlik sınavı 

olarak kabul olunur. Bu kapsamda atanacakların kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın atamanın yapıldığı tarih 

itibarıyla ihdas edilmiş ve Yüksek Kurum ve Kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen 

kadrolar; unvanı, adedi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle bir ay içinde ilgili kurumlara bildirilir. 

Kadro değişiklikleri 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve 

derece, dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

(2) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2011/141, K.: 2013/10 sayılı Kararı ile.) (1) 

––––––––––––––– 

(1) Sözkonusu İptal Kararı Resmi Gazete’de yayımlandığı 28/12/2013 tarihinden başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe 

girmiştir. 
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Düzenleyici işlemler 
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu Kanun 

Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe 

girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 

devam olunur. 
Sorunların giderilmesi 
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Yüksek Kurumun bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden yapılandırılması 

sebebiyle gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Başbakan veya ilgili Bakan 

yetkilidir. 
Şeref üyeleri 
GEÇİCİ MADDE 5- (1) 2876 sayılı Kanunun eki listelerde yer alanların şeref üyelikleri ve buna bağlı hakları 

korunur. 

Yürürlük  

MADDE 29- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 30- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(I) SAYILI CETVEL 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TEŞKİLATI 

 

Yüksek Danışma Kurulu 

  

 

Yönetim 

Kurulu 

Yüksek Kurum 

Başkanı  

 

 

Yüksek Kurum Başkan 

Yardımcısı 

 

Kurum Başkanı  

 

Kurum Başkan 

Yardımcısı 

  

Hizmet Birimleri 

 

Yönetim 

Kurulu 

Yüksek Kurum 

Başkanı  

 Yüksek Kurum Başkan 

Yardımcısı  

 Yüksek Kurum Başkan 

Yardımcısı 

1) Atatürk 

Araştırma Merkezi 

Başkanı 

Atatürk Araştırma 

Merkezi Başkan 

Yardımcısı 

 

1) Bilimsel Çalışmalar 

Koordinasyon Dairesi 

Başkanlığı 

      2) Strateji Geliştirme 

Dairesi Başkanlığı  

   2) Atatürk Kültür 

Merkezi Başkanı  

Atatürk Kültür 

Merkezi Başkan 

Yardımcısı 

3) İnsan Kaynakları ve 

Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı 

      4) Hukuk Müşavirliği 

 

 

 3) Türk Dil 

Kurumu Başkanı 

Türk Dil Kurumu 

Başkan Yardımcısı 

 

      

 

 

 4) Türk Tarih 

Kurumu Başkanı 

Türk Tarih Kurumu 

Başkan Yardımcısı 
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664 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN 

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL  

EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ 

GÖSTERİR LİSTE 

 
 

Değiştiren  

Kanunun/KHK’nin/ 

İptal Eden Anayasa 

Mahkemesi 

Kararının  

Numarası 

 

664 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri 

 

Yürürlüğe Giriş  

 Tarihi 

6495 21 2/8/2013 

Anayasa 

Mahkemesi’nin 

10/1/2013 tarihli ve E.: 

2011/141, K.: 2013/10 

sayılı Kararı 

25, GEÇİCİ MADDE 2 

 

28/12/2013 tarihinden 

başlayarak dokuz ay sonra 

(28/9/2014) 

KHK/703 
1,2,5,6,7,9,10,11,12,21, 

22,24,27, GEÇİCİ MADDE 1 

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 

sonucunda Cumhurbaşkanının 

andiçerek göreve başladığı tarihte 

(9/7/2018) 

 


