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IV - BAŞKANLIK DİVANININ 
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Japon Temsilciler Meclisi ve Mü
şavirler Meclisi başkanlarının, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden bir heyeti Japon
ya'ya davetlerine icabet olunmasının uygun 
görüldüğüne dair Müşterek Başkanlık Di
vanı kararı 

2. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm; tarım ürünlerinin maliyet ve satış 
fiyatları ile ilgili, alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 315:316 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 2/35 esas sayılı Kanun teklifinin, 
1/335 esas sayılı kanun tasarısını görüş
mek üzere kurulan Geçici Komisyona ha
valesine ve bu komisyona Ticaret Komis-

Sayfa 
yonundan da üç üye alınmasına dair öner
gesi (2/35, 4/77) 316 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi 
(3/292) 316:317 

5. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı 
yılı içinde iki aydan fazla izin alan Malat
ya Milletvekili t. Hakkı Sengiller'e ödene
ğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/293) 317:318 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Sendikalar Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile 31 nci maddesine bir bend eklen
mesi hakkında kanun tasansı ile Sakarya 
Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arkada
şının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi, Yozgat 
Milletvekili Abdullah Baştürk ile 4 arka
daşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü 

318 
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Sayfa 
maddesinin (c) bendinin kaldırılması, İs
tanbul Milletvekili Rıza Kuas'ın, 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun bir kısım maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından seçilen 3 er üyeden kurulu 23 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/194, 
2/84, 2/140, 2/287) 318,387:390 

2. — Türkiye Elektrik Kurumu kanu
nu tasarısı ve Bayındırlık, imar ve îskân, 
içişleri, Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 11 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/154) (S. Sayısı : 121) 318:338 

3. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/157) (S. Sayısı : 134) 338,391 

4. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine bir maddesinin kal
dırılmasına ve bu kanuna bâzı maddele
rin eklenmesine dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/183) (S, Sayısı : 135) 338:358 

VI - SORULAR VE CEVAPLAR 358 

A — Yazılı sorular ve cevapları 358 
1. — istanbul Milletvekili Sezai Or-

kraıt'un, nükleer silâhlar hususunda genel 
politıika görüşüne dair sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun ya-
züı cevabı (7/34) 358:360 

2. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, 
Uşak'ta bir çimento fabrikasının kurulup 
kurulmıyacağına dair sorusu ve Sanayi 
Bakanı Selâhaittin Kılıç'm yazılı cevaıbı 
(7/92) 360:361 

3. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karatoük Demir Çelik İşletmele
rince 1967, 1968, 1969 yıllarında Divriği 
Demir Madenleri Müessesesinden satınalı-
ııan cevher miktarına dair sorusu ve Sa
nayi Bakanı Selâhattin Kılıç'm yazılı ce
vabı (7/95) 361:362 

4. — Antalya Milletvekili Ömer Eken'-
in, Antalya ilinin Murat Paşa Vakfının 

Sayfa 
kullanılış şekline dair Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin 
yazılı cevabı (7/96) 362:368 

5. — Afyon Karalhisar Milletvekili Sü
leyman Multlu'nun, Dinar Kazası Çiçek-
tepe köyündeki salgın hastalık için ne 
gibi bir tedbir alındığına dair sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Âlı Özkan'ın yazılı cevabı (7/110) 368:369 

6. — İstanbul Milletvekili Sezai Or-
kunlf'un, Millî Savunana Bakanının, NATO 
ve Stratejisi ile ilgili olaark basma yaptığı 
açıklamaya dair sorusu ve Millî Savunma 
Balkanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı ceva
bı (7/113) 369:370 

7. — içel Milletvekili Celâl Karigılı'nın 
Ankara'da bulunan, Tarım Kredi Koopera
tifleri Yardımlaşma Demeğimin, gübre sa
tmalına yetkisinin bir kararname ile kal
dırılış sebebine dair sorulsu ve Tarım Ba
kanı illhami Ertem, Maliye Bakanı Me
sut Erez ile Ticaret Bakanı Gürhan Tit
rektin yazılı cevapları (7/117) 370:372 

8. —Hatay Milletvekili Mehmet As
lan'ın, İskenderun - Yayladağ kazaları ara
sında yapılacak sahil yoluna dair sorusu 
ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez'in 
yazılı cevabı (7/124) 372:373 

9. — Hatay Milletvekili Mehmet As
lan'ın, Hatay'a bağlı Samandağ kazası
na bir lise binası yapılmasına ve öğretmen 
ihtiyacının karşılanmasına dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı 
cevabı (7/128) 373:374 

10. — istanlbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Yüksek Seçim Kurulu kararlarının 
yayımına dair sorusu ve Adalet Bakanı 
Ziya Önderlin yazılı cevabı (7/129) 374:375 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, Anamur'a bir hava alanı yapılmasına 
dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe ile Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun yazılı cevapları (7/137) 375:376 

12. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'ın, Aydm'ın Yenipazar ilçesinde 
mera olarak kullanılan sahanın Belediye
ce halka yasaklanmasına dair sorusu ve 
içişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile 
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Sayfa I 
Tarım Bakanı ilhami Ertem'in yazılı ce
vaplan (7/141) 377:378 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal in, Sakarya ilinin Kaynarca ilçesin
de yarıda kalmış altyapı tesislerinin ta
mamlanmasına dair Başbakandan sorusu | 
ve imar ve iskân Bakanı Hayrettin Na-
kiboğlu'mm yazılı cevabı (7/153) 378:379 

14. — Konya Milletvekili Özer Ölç
men'in, özel yüksek okularda okuyan öğ
rencilerle bu okullardan mezun olanların 
hak ve menfaatlerine dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Onhan Oğuz'un yazılı ce
vabı (7/156) 379:381 

15. — Adana Milletvekili Fazıl Gü
lecin, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel | 
Müdürlüğünce Adana'da yaptırılacak olan j 
işçi konutuna dair sorusu ve Çalışma Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/160) 381 ! 

16. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'- i 
in, Güven Sigortası tarafından Hacı Ali 
Bemirel'e açılan krediye dair Başbakan-
c'an sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hay- 1 

Maliye Bakanı Mesut Eresin; sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkındaki kanun 
tasarısının havale edildiği komisyonlardan se
çilecek 3 er üyeden kurulu bir Geiçei Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi kabul olun
du. 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve 3 geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı üzerinde 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikle
rin benimsendiği hakkında 13 No. lu Geçici Ko
misyon ve, 

930 sayılı Tasarruf (bonoları ihracı hakkın
daki Kanunun geçici 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı üzerinde Oum-

| Sayfa 
rettin Nakiboğlu'nun yazılı cevabı (7/164) 381: 

383 
17. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-

ga'nın, Gemlik Sosyal Sigortalar Kurumu 
Hastane,inin yapımına ne zaman başlana-

I cağına dair sorusu ve Çalışma Bakanı 
Seyfi öztürk'ün yazılı cevabı (7/172) 383 

18. — Adana Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, buğday fiyatının tesıbit ve 
ıiânma dair sorusu ve Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek'in yazılı cevabı (7/181) 383:384 

19. — Yozgat Milletvekili ismet Kapı-
j sız'm, Suriye uyrukluların Türkiye'deki 

mallarına el koymak suretiyle yapılan 
misillemeye dair sorusu ve Dışişleri Ba-

I kanı vekili Devlet Bakanı Refet Sez-
j ginln yazıllı cevabı (7/186) 384:385 

20. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ih-
ı &an Kırıımlı'nm, bu yıl Balıkesir ili dâ-
i Kilinde programa alman yatırımlara dair 

sorusu ve Sağılık ve Sosyal Yardım Baka
nı Vedat Âli Özkan'ın yazılı cevabı 

I (7/212) 385:386 

tiuriyet Senatosunca yapılan değişikliklerin 
benimsendiği hakkında Plân Komisyonu ra
porları. kabul olundu ve adı geçen kanun tasa
rılarının kanunlaştıkları bildirildi. 

Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 31 
nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar 
Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 4 ar
kadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesi
nin (e) bendinin kaldırılması, istanbul Millet
vekili Rıza Kuas'ın, 274 sayılı Sendikalar Ka-

...>• ^ p > G - < « W •<•'• 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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nununun bir lasını maddelerinin değiştirilmesi 
(hakkında kanun tekliflerinin, öncelik ve ivedi
likle görüşülerek, maddeleri kalbul olundu ve 
tümünün gelecek (birleşimde açık oya sunula
cağı bildirildi. 

12 . 6 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere (birleşime saat 20,10 da son 

Tezkereler 
1. — Bioğazlıyan ilçesine bağlı Yenifakılı 

(bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Böndü Şahin'den doğma Mehmet Alioğlu 
2 . 1 . 1950 doğumlu Sırçalı köyünde oturur 
ıHüseyin ŞaJhin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/290) (Ada
let Komisyonuna) 

2. — Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Kozan 
köyü hane 06, cilt 51, sayfa 158 de niüf us sici
line kayıtlı Mehmet ve Habiîbe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'ın ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si (3/291) (Adalet Komisyonuna) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin lütfen be
yaz düğmelere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kereye başlıyorum: 

verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Tunceli 
Nurettin Ok Kenan Aral 

Kâtip 
Erzurum 

Naci Gacıroğlu 

Rapor 
3. — 275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev 

ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ile Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak 
Milletvekilli Ahmet Güner'in ve İstanlbul Mil
letvekili Rıza Kuas'm, aynı mahiyette kanun 
teklifleri ve Adalet, Çalışana ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 23 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/193, 2/139, 2/240, 2/288) 
S. Sayısı : 180) 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Sayın Baş
kan, gündem dışı söz istirlham etmiştim. 

İBAŞKAN — Çok arkaJdaşımız zatıâliniz gi
bi, gündem dışı söz talebinde bulundu. Alınan 
prenlsip kararı muvacehesinde iki haftadan 
beri gündem dışı konuşmalara imkân veremi
yoruz, özür dilerim. 

II - GELEN KÂĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 

Açlma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Naci Gacıroğlu (Erzarum), Kenan Aral (Tunceli) 
• » 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 102 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 
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KADRİ EROĞAN (Sivas) — Sayın Baş-
Ikan, arz ettim; Devletin Başkanı: «Devlet te
melinden sarsılıyor, millelt bölünüyor, anarşi 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Japon Temsilciler , Meclisi ve Müşa
virler Meclisi başkanlarının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden bir heyeti Japonya'ya 
davetlerine icabet olunmasını uygun görüldüğü
ne dair Müşterek Başkanlık Divanı kararı 

BAŞKAN — Müşterek Başkanlık Divanı 
karan var, okutuyorum. 

«A) Japon Temsilciler Meclisi ile Müşa
virler Meclisi Başkanlarının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden bir heyetin Japonya'yı ziya
ret maksadiyle vâki davetlerine icabet olun
masının muvafık görüldüğü yolundaki Müş
terek Başkanlık Divanı mütalâasının Meclis
lerin Genel Kurularının tasvibine sunulmasına.» 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Bu daha mı 
mühim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etomiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Bu tarihi so
rumluluğu taşıyamazsınız Sayın Başkan. 

2. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın; ta-
nm ürünlerinin maliyet ve satış fiyatları ile 
ilgili, alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/28) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi gel
miştir. Araştırma önergesini okutuyorum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bir 
milleitivekijli söz istiyor. Niçin söz vermiyorsu-
ııvzf 

BAŞKAN — Sayın özdenöğlu, bir kere me-
ıseleyi bilerek konuşmak gerek, bir, 

ikincisi; bu Mecliste bir nevi adap haline 
gelmiştir, milletvekili oturarak yerinden Baş
kana hitabetımez. öyle görülmektedir, teamül 
öyle yerleşmiştir. 

Üçüncüsü; taleholunan şey gündem dışı söz
dür. Gündem dışı söz verip vermemek Başkan
lığın takdirine vabestedir. Bizim içtüzüğümüz
de ?öz verilmiyen bir üyenin direnme hakkı ve 

vardır. Parlamenito buna bir çare bulsun» diyor. 
BAŞKAN — Sayın Eroğan, size söz verme

dim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

onun üzerine Meclis kararı ile konuşma imkânı 
ınevzuubahis değildir. 

Delmek ki, üç konu üzerinde meseleyi bilme
den yerinizden oturmak suretiyle ve bağırarak 
hitabediyorsunuz. Yanlışlığın içindesiniz, rica 
ederim. 

Okutuyorum dinleyiniz. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Divanın 

iradesinin de üzerinde Meclisin iradesi vardır. 

BAŞKAN — Beyefendi, İçtüzük takdir yet
kisini Meclis Başkanına vermiştir. Takdir yet
kimi kullanmak suretiyle söz vermedim. Kaldı 
ki, Wir haftadan beri, iki haftadan beri gu Mec
liste kendi grupunuzdan arkadaşlarınız şahit
tir, söz taleibetmişlerdir, yerine getiremediğim 
için özür dilemişimdir. Onun için istirham ede
rim, meseleleri usul yönünden uygulayalım. 
Uiful her şeyin üzerinde, sizin ve benim takdir 
duygularımızın üzerinde; riayetçi olalım. 

Okutuyorum. (O. H. P. sıralarından «Bıra
kın konuşsun» sesleri). 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1965 ten bu yana süratle yükselen hayat 

pahalılığı- sonucu ve paramızın dış değerinin 
% 50 nin üzerimde bir düşüş göstermesi nede
niyle bilhassa ihraca yönelen tarım ürünleri tü
tün, kuru üzüm, pamuk, kuru incir, zeytinyağı, 
fındık gibi mahsullerle başta buğday, şeker 
pancarı olmak üzere iç piyasada tüketilen ta
rım ürünlerinin maliyet fiyatları, satış fiyatları
nın üstüne yükselmiş bulunmaktadır. Bunun 
sonucu olarak; 

1. Tarımla uğraşanlar, emekleri ve yetiş
tirdikleri ürünler değerlenmediği için günden 
güne fakirleşmekte ve toprakta çalışanların za
ten aleyhinde olan millî gelir dağılımındaki den
ge daha da bozulmaktadır. 

2. Tarımda çalışanlar, dövizin resmî kur ve 
karaborsa fiyatı arasındaki farkı bir nevi prim 
2'ibi ithalâtçıya ödemektedirler. 

3. Bu nedenlerle köylünün satınalma gücü 
yokedildiği için memleket içi ekonomik sirkü-
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iâsyonda da, bir daralma olmakta, bundan sa
nayimiz de zarar görmektedir. 

4. ihraç ürünlerinin maliyet fiyatları satış 
fiyatlarını aştığı için ihracat güçlükler1! doğdu
ğu gibi, ürünlerimizin vasıfları da bozulmak
tadır. 

% 70'i tarımla uğraşan, % 80 ihracatı ta
rıma dayanan bir ülkede ekonominin bu nok
taya getirilmiş olması, ileride memleketin telâ
fisi güç zararlarını mucibolacaktır. 

Bu nedenlerle tarım ürünlerinin maliyet ve 
satiş fiyatları ile ilgili ve alınması lüzumlu ted
birler üzerinde Anayasanın 88 noi maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve 
rica ederiz. 6 . 5 . 1970 

Manisa Milletvekili Burdur Milletvekili 
Muammer Erten Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — önerge gündeme alınacak ve 
sırasında müzakereye tabi tutulacaktır. 

3. — İstanbul Milletvekili Re§it Ülker'in, 
2/35 esas sayılı Kanun teklifinin, 1/335 esas 
sayılı Kanun tasarısını görüşmek üzere kurulan 
(Ücçioi Komisyona havalesine ve bu komisyona 
Ticaret Komisyonundan da üç üye alınmasına 
do/ir önergesi (2/35, 4/77) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in bir öner
gesi var, okumuyorum.» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

31 . 10 . 1969 tarihinde 10 arkadaşımla bir
likte yenilediğimiz Petrol Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkındaki 2/35 numaraida kayıtlı 
Kanun teklifimizin, bu kere hükümetten gelmiş 
aynı konudaki 1/335 numarada kayıtlı petrol 
ikanunu tasarısı için kurulmuş geçici komisyona 
Ticareti Komisyonundan da 3 üye alınmak su
retiyle havalesini saygiyle öneririım. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul eıtmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre icra edilecektir. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/292) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 
vâki izin talepleri, Başkanlık Divanının 
11 . 6 . 1970 tarihli toplantısında uygun mü
talâa edilmişltir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Ferruh Bozheyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin İneioğlu, 20 
gün, hastalığına binaen, 4 . 5 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Tokat Milletvekili Yusuf Ulusoy, 23 gün, 
hastalığına binaen, 4 . 5 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Yozgat Milletvekili Celâi Sungur, 15 gün, 
hastalığına binaen, 26 . 5 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Malatya Milletvekili i. Hakkı Şengüler, 15 
gün, hastalığına Ibinaen, 25 . 5 . 1970 tarihin
den itibaren. 

Balıkesir Milletvekili M. Şükrü Çavdaroğlu, 
15 gün, hastalığına /binaen, 28 . 5 . 1970 tari
hinden itibaren. 

Zonguldak Milletvekili Nihat Akın, 41 gün, 
hastalığına binaen, 18 . 4 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Balıkesir Milletvekili A. ihsan Kırımlı 21 
gün, hastalığına Ibinaen, 4 . 6 . 1970 tarihin
den itibaren. 

Ağrı Milletvekili A. Kerim Bayazıt, 21 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 6 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Maraş Milletvekili Mehmet Özdal, 10 gün, 
mazeretine Ibinaen, 8 . 6 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 15 gün, ma
zeretine binaen, 9 . 5 . 1970 tarihinden itibaren. 

Van Milletvekili M. Emin Erdinç, 15 gün, 
mazeretine binaen, 10 . 6 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Adıyaman Milletvekili Ali Avni Turanlı, 15 
gün, mazeretine (binaen, 8 . 6 , 1970 tarihin
den itibaren. 

Urfa Milletvekili Vehbi Melik, 15 gün, ma
zeretine binaen, 8 . 6 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

Adana Milleetvekili Fazıl Güleç, 25 gün, ma-
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zeretine binaen, 25 . 5 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı Hatipoğlu, 
15 gün, mazeretine binaen, 8 . 6 . 1970 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin incioğlu, 20 
ıgıün, hastalığına binaen, 4 . 5 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tokat Milletvekili Yusuf Ulusoy, 23 gün, 
haftalığına binaen, 4 . 5 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edüm'iştir. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur, 15 gün 
hastalığına binaen, 26 . 5 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Malatya Milletvekili t. Hakkı Şengüler, 15 
gün, hastalığına binaen, 25 . 5 . 1970 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili M. Şükrü Çavdanoğlu, 
15 gün, hastalığına binaen, 28 . 5 . 1970 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Nihat Akın, 41 gün, 
hastalığına binaen, 18 . 4 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili A. ihsan Kırımlı 21 
gün, hastalığına binaen, 4 . 6 . 1970 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ağrı Milletvekili A. Kerim Bayazıt, 21 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 6 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Mehmet özdal, 10 gün, 
mazeretine binaen, 8 . 6 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 15 gün, ma
zeretine binaen, 9 . 5 . 1970 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Van Milletvekili M. Emin Erdinç, 15 gün, 
mazeretine binaen, 10 . 6 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adıyaman Milletvekili Ali Avni Turanlı, 15 
gün, mazeretine binaen, 8 . 6 . 1970 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Urfa Milletvekili Vehbi Melik, 15 gün, ma
zeretine ıbinaen, 8 . 6 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adana Milleetvekili Fazıl Güleç, 25 gün, ma
zeretine binaen, 25 . 5 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı Hatipoğlu, 
15 gün, mazeretine binaen, 8 . 6 . 1970 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı için
de iki aydan fazla izin alan Malatya Milletvekili 
1. Hakkı Şengüler'c ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/293) 
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BAŞKAN — Malatya Milletvekili ismail 
Hakkı Şengüler'e ödeneğinin verilebilmesi Mec
lis kararına bağlıdır, bu hususta yazılan tezke
reyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde iki 

aydan fazla izin alan Malatya Milletvekili 
t. Hakkı Şengüler'e ödeneğin verilebilmesi, 

1. — Sendikalar Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ve 4 ar
kadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin 
(c) bendinin kaldırılması, İstanbul Milletvekili 
Rıza Kuashn, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bir kısım maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 23 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/194, 2/84, 
2/140, 2/287) (S. Sayısı: 133) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, dünkü 
birleşimde Sendikalar Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesini öngören kanunun müzake
resi tamamlanmıştı. Kanun açık oylamaya tabi 
bir kanun olduğu cihetle İçtüzüğün 137 nci mad
desi uyarınca, lehte A. P. Grupu adına Sayın 
Hasan Türkay veciz bir surette kullanacağı oyun 
rengini belirtecek. 

Buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA HASAN TÜRKAY 

(İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, 1963 yılında yürürlüğe giren ve 7 sene
den beri tatbik edilen 274 sayılı Sendikalar Ka
nununun boşluklarını dolduran, bâzı yeni hü
kümler getiren tasarının müzakeresi dün Yüce 
Mecliste nihayete ermiştir. Bu kanun Türk sen
dikacılığını güçlendirecek, namuslu sendikacılı
ğı Türkiye'ye getirecek, sendikaları geçim vası
tası yapmak suretiyle Türk sendikacılığını deje
nere eden kimselerin elinden sendikaları kurta
racaktır. Bu kanun, Türk işçisini, kendilerine 

içtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun kararına bağlı olduğundan keyfiyet yük
sek tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

basamak yapmak suretiyle ideolojik düşünceleri
ni memlekete yerleştirmek istiyen kimselere mâ
ni olacaktır. Bu kanun, Türk ekonomisine bü
yük hizmetler getirecektir. Bu itibarladır ki, 
Türk işçisi için, Türk sendikacıları için, Türk 
Milleti için Vatanımız için çok yararlı olan bu 
kanuna A. P. Grupu beyaz oy verecektir. Kanun 
Türk Milletine, Türk işçisine ve güzel vatanımı
za hayırlı olsun. Teşekkür ederim. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Aleyhte oyunu izhar yönünde 
söz istiyen? Yok. Kanun, tümü itibariyle açık 
oylamaya tabidir. Müsaade ederseniz açık oyla
ma muamelesini, oy kupasını sıralar arasında 
dolaştırarak yapacağız. Muvafık mı? («Muva
fık», sesleri.) Oy kupasını gezdiriniz. 

2. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, Mali
ye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 11 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı : 121) 

BAŞKAN — Raporun müzakeresine geçiyo
ruz. 

Hatırlarda olduğu üzere, bu kanunun da
ha önceki birleşimlerde yapılan müzakeresinde 
37 nci maddeye kadar gelinmişti. 37 nci mad
de okunup müzakereye sunulduktan sonra, bâ
zı milletvekilleri bu maddenin değişikliğe tâbi 
tutulması için değişiklik önergeleri vermişler 
ve bu değişiklik önergeleri, Komisyonun ftıalebi 
üzerine, Komisyona havale edilmişti. Komis
yon havale edilmiş bulunan değişiklik önerge
lerini incelemiş ve önergelerin ışığı altında 37 
nci maddeye aşağıdaki şekli vermiştir. Şimdi 
komisyonun, kendisine verilmiş bulunan deği
şiklik önergeleri muvacehesinde, hazırlamış 
olduğu yeni 37 nci maddeyi okutuyorum. 

Daha önce 37 nci maddenin değişikliğe tabi 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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tutulmuş şekli bastırılmış ve sayın millet vekille
rine dağıtılmıştır. 

Okutuyorum : 
Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu 

, Kaldırılan ve istisna edilen hükümler 
Madde 37. — a) Aşağıdaki hükümler yü

rürlükten kaldırılmıştır. 
1. 2805 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi (D) 

fıkrası ile 6 ncı maddesi. 
2. 2819 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı 

olan hükümleri, 
3. 6200 sayılı Kanunun 28 nci maddesi (E) 

fıkrası. 
b) Aşağıdaki hükümlerin bu kanuna mu

halif olanları yürürlükten kaldırılmıştır. 
1. 2805 sayılı Kanunun 7 ve 9 ncu madde

leri ile 8 nci maddesinin (C) fıkrası, 
2. 6200 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin 

enerji satışına dair hükmü, 
3. 4483 sayılı Kanun, 
4. 1580 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi 

(4/A) bendi ile aynı maddenin 5 nci fıkrası, 
5. 7116 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 

(F) fıkrası, 
6. 6973 sayılı Kanun ile bu kanuna bâzı 

maddeler ekliyen 7347 sayılı Kanun, 
7. 3645, 3481 ve 4762 sayılı kanunlar, 
8. 4325 sayılı Kanun ile bu kanunu değiş

tiren 7004 sayılı Kanun. 
c) Aşağıdaki hükümler «TEK» e uygulan

maz: 
6973 sayılı Kanunun 7347 sayılı Kanunla 

değişik 3 ncü maddesinin (O) fıkrasının (2/a), 
(2-b) ve 3 ncü bendi. 

BAŞKAN — Komisyonun maddeye deği
şiklik veren bu şekli Yüoe Heyet huzurunda 
okundu. Maddenin bu şekli üzerinde söz isti-
yen? Yok. 

Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 
ÎBRAHtM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 

Sayın Başjkan, bir hususu öğrenmek istiyorum. 
Geçici Komisyon Başkanı ve raporun söz

cüsü olan arkadaşımız «söz hakkım mahfuzdur» 
diyor. Bu bir kanun tasarısı olduğuna göre 
- ki, Hükümetin görüşü bellidir - Geçici Komis
yon da ekseriyetle karar verdiği halde, Komis
yon Başkanı ve sözcüsünün acaba, «söz hakkım 
mahfuzdur» dan kastının ne olduğunu öğren
mek mümkün müdür? 
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BAŞKAN — Peki efendim, soralım kendi
sine. 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 

KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, Ko
misyon Başkanı olarak Komisyon görüşünü, 
bundan önceki müzakerelerde arz etmiştik. 
Haddi zatında ek rapor olarak takdim edilen 
rapor Komisyonun ekseriyetle kabul ettiği ra
pordur. Komisyon Bıaşkanı olmama rağmen 
Komisyon âzası olanak muhalif kaldığım için 
«söz hakkım mahfuzdur» yazısını dercetnıiş bu
lunuyorum. Komisyon olarak katılıyoruz. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Kılıçoğlu. 
37 nci maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 37 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Diğer maddeye geçiyoruz. 

BÖLÜM - VIII 
Geçici Hükümler 

TEK'e devredilecek tesisler 
Geçici Madde 1. — a) Etibank Enerji 

Grupu ile Elektrik işleri Etüt İdaresi (Bakan
lığın tâyini ile DSİ ye devredilecek üniteler 
hariç) her türlü hak ve vecibeleri ve mukay
yet değerleri üzerinden bütün aktif ve pasifleri, 

b) Otoprodüktör tesisleri haricolmak üzere 
Etibanika ait bütün elektrik üretim, iletim ve 
dağıtım tesisleri, bunlarla ilgili taşınır ve ta
şınmaz mallar ve TEK'in faaliyet konularına gi-
ron iştiraklerde hisseleri mukayyet değerleri 
üzerinden taahhütleri de dâhil olmak üzere her 
türlü hak ve vecibeleri, 

c) Oboprtodüktör tesisleri haricolmak üzere, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait bü
tün elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri 
i'e bunlarla ilgili taşınır ve taşınmaz mallan, 
30 ncu madde esasları dâhilinde tesbit edilecek 
maliyetllerden Bakanlar Kurulunca kabul edil
miş amortisman miktarları düşülerek elde edi-
kcftk bedeller üzerinden her türlü hak ve ve
cibeleri ile birlikte TEK'e devredilir. 

d) Etibank ve DSİ den TEK'e mukayyet 
d- ğerleri ile devrolunan varlıklar, 440 sayılı 
Kanun gereğince, mâkul değerleri yansıtacak 
şekilde yeniden değerlendirilir. 

e) Elektrik işleri Etüt İdaresinin hidro
loji ve rasat servisi gibi DSİ görevleriyle ilgili 
üniteleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan-
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İlgınca, tesbit edilerek her türlü hak ve veci
beleriyle mukayyet değerleri üzerinden DSİ Ge
nel Müdürlüğüne devredilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Geçici 
1 nci madde basılı kâğıtlarda bu okunan şekil
de düzenlenmiştir. Ancak, kanunun müzakeresi 
sn-alsında bu madde üzerinde verilmiş bulu
nan değişiklik önergeleri komisyon tarafından 
•taleoedıilmiiş ve içtüzük hükmü uyarınca hava
lesi medburi olduğu cihetle, önergeler komis
yona havale edilmiştir. 

Komisyon, bu önergelerin ışığı altında yap
tığı çalışmada geçici 1 nci maddeyi, şimdi oku
tacağım ve basılıp sayın milletvekillerine dağı
tılmış bulunan şekilde Geçici 1 nci maddeyi 
düzenlemiştir. Geçici 1 nci maddenin Komisyon 
tarafından yeniden değiştirilmiş şeklini okutu
yorum. 

BÖLÜM - VIII 
Geçici hükümler 

TEICe devredilecek tesisler 
ıGeçici Madde 1. — a) Etibankm enerji 

grupu her türlü hak ve vecibeleri ve mukayyet 
değerleri üzerinden bütün aktif ve pasifleri, 

Ib) Otoprodüktıör tesisleri haricolmak üzere 
Etiibanka ait bütün elektrik üretim, iletim ve 
•dağıtım tesisleri, bunlarla ilgili taşınır ve taşın
ırı az mallar ve TEK'in faaliyet konularına giren 
işliraklerdelki hisseleri mukayyet değerleri üze
rinden taahhütleri de dâhil olmak üzere her 
türlü hak ve vecibeleri, 

c) Otoprodiülktıör tesisleri harliooılmak üzere, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne ait bütün 
elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri ile 
'bunlarıla ilgili taşınır ve taşınmaz mallar, 30 ncu 
madde esasları dâhilinde tesıbit edilecek mali
yetlerden Bakanlar Kurulunca katbul edilmiş 
amortisman miktarları düşülerek elde edilecek 
'bedeller üzerinden her türlü hak ve vecibe
leri ile birlikte TEK'e devredilir. 

d) Etibanik ve DSİ den TEK'e mukayyet 
değerleri ile devrolunan varlıklar, 440 sayılı 
Kanun gereğince, mâkul değerleri yansıltacak 
şekilde yeniden değerlendirilir. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde Komisyon
ca bu şekilde düzenlenmiştir. Bu okunan şekil 
üzerinde söz istiyen? Yok. 

Geçici 1 nci madde üzerinde Sayın İsmail 
Hakkı Alaca tarafından bir önerge verilmiştir. 
Sayın Alaca? Yoklar. 
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Geçici 1 nci maddeyi Komisyonca düzenlen
miş şekli ile oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EEŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
önergenin okunması lâzım değil mi efendim? 

BAŞKAN — Bu, nazarı dikkate alınmıştı 
efendim. Kaldı ki, şimdi geçici 1 nci madde de
ğişik şekli ile geldiğine göre Geçici 1 nci madde 
müzakereye tâbi. Eski basılıp dağıtılan metin 
müzakereye tabi değil. Bu sebeple, önerge sa
hibinin de çıkıp konuşma hakkı vardır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Evet, tamam 
efendim. 

BAŞKAN — Eski metin artık ölmüş durum
da. Komisyon Önergeleri alınış, tetkik etmiş, ye
ni bir madde, yeni bir metin getirmiş; o madde 
üzerinde Meclis, yeniden tasarruf salâhiyetini 
haiz. 

Şimdi, geçici 2 nci maddenin eski baskısını, 
eski metni zapta geçmesini temin için yani Ko
misyonun daha önce kabul etmiş olduğu asıl ka
nun tasarısının basılıp dağıtılan nüshalarında 
mevcut geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 

Belediyeler ve iller Bankasından TEK'e devre
dilecek tesisler 

Geçici Madde 2. — a) Belediyelere ve be
lediyelerce kurulan kurum, birlik ve ortaklıklar 
ile özel bir kanunla kurularak işletilmesi beledi
yelere bırakılan veya belediyelere bağlanan elek
trik idarelerine ait üretim ve iletim tesirleri, (za
ruri hallerde TEK'in mütalâası alınmak suretiy
le Bakanlıkça verilecek özel izinli iletim ve üre
tim tesisleri hariç.) 

b) iller Bankasına ait üretim ve iletim te
sisleri, 

Devir sırasındaki kıymetler üzerinden bütün 
hak ve vecibeleri ile birlikte TEK'e devrolunur. 
Bu devirler Bakanlıkça onaylanacak program 
gereğince bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
İtibaren 2 yıl içinde tamamlanır. Ancak, he
nüz inşaası bitirilmemiş tesisler, bu süreye ba
kılmaksızın kesin kabulü yapılarak tamamlan
malarından sonra devrolunur. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde bu şekilde 
matbu kanım tasarılarında düzenlenmiştir. Ko
misyonun bu hususta tasarrufu olmamıştır. 

Geçici 2 nci madde üzerinde söz istiyen sayın 
millet vekiller i? 
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Buyurun. Sayın Uğrasızoğu. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan; bu geçici 2 nci maddede (A) bendinde
ki (belediyelere ve) kelimeleri fazla ve lüzum
suz gibi geliyor bendenize. Acaba Sayın Ko
misyon ne düşünüyor? Orada bir fazlalık var, 
cümle bağlanmıyor gibi geliyor. 

BAŞKAN — «Belediyelere ve belediyelerce 
kurulan kurum, birlik ve ortaklıklar ile özel bir 
kanunla kurularak işletilmesi belediyelere bıra
kılan veya belediyelere bağlanan elektrik idare
lerine ait üretim ve iletim tesisleri» diyor. 

Bir belediyeler var, bir de belediyelerce ku
rulan kurumlar, birlikler vardır. Müstakil ola
rak mahallî idarelerden belediyeler, bir de ayrı
ca belediyeler tarafından kurulmuş bulunan ku
rumlar, birlikler... Bir belediye bir köyle bir 
birlik kurmuş... O mahiyette anlıyorum, Türkçe 
ifadesi olarak. 

Komisyon, buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 

KAR AK AŞ (Zonguldak) — Efendim, geçici 
madde 2 de, dikkatle okunursa, «belediyelere 
ait» ifadesi yer almaktadır. Yani, belediyelerden 
sonra (ve) yi çıkarıp da ait kelimesine kadar 
geldiğimiz takdirde belediyeler ait olmaz. Türk
çe ifadesi doğrudur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci maddeyi Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Belediyeler ve İller Ban
kasından TEK'e devrolıman tesislerin bedelleri
nin ödeme şekli aşağıda belirtilmiştir. 

a) Tesisleri TEK'e devrolunan belediyele
rin İller Bankasına olan ve 691 sayılı Kanunla 
konsolide edilmiş bulunan borçları sebebiyle Ha
zineye karşı doğan taahhütlerine mahsube-
dilmek suretiyle ödenir. Bakiye borç hakkında 
da (b) fıkrası hükmü uygulanır. Bu ödeme 
şekli, 691 sayılı Kanuna göre konsolide edilmiş 
borçlar ile bu kanunun yürürlüğe girmesine ka
dar doğacak borçlar için uygulanır. 

b) Hazineye borçlu olmıyan belediyelerin 
TEK'e devredilecek tesislerinin bedelleri bu be
lediyelere Hazine tarafından nakden ve bütçe 
ile belli edilecek yıllık taksiter halinde ödenir. 
Ancak, Hazinenin alacaklı bulunduğu genel ve 
katma bütçeli idareler, iktisadi Devlet Teşek
külleri ve diğer kamu teşebbüslerine bu beledi

yelerin borçlu olmaları halinde bu ödemeler Ha
zinece mahsubat yapılır. 

c) Belediyelerin iller Bankasına olan fon 
borcu da Hazine tarafından yılda en çok 12 mil
yon lira tutarında taksitler halinde bütçeye ko
nulacak ödeneklerle iller Bankasına nakden 
ödenir. 

d) İkizdere Santralinin TEK'e devri sebe
biyle İller Bankasına olan borç her yıl bütçeye 
konulacak ödeneklerle nakden ödenir. Ancak 
bu tesis için bütçeden yapılmış olan ödemeler 
bu borçtan indirilir. 

e) Devredilecek, tesislerin inşası ile ilgili 
olarak Devletçe yapılmış olan hibeler, tesbit edi
lecek kıymetlerden düşülür. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü maddede bir de
ğişiklik önergesi vardır, onu okutacağım. 

Ondan evvel söz istiyen var mı? Yok. Olma
dığına göre geçici 3 ncü madde üzerinde Sayın 
Reşit Ülker tarafından verilmiş olan değişiklik 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
TEK tasarısının geçici 3 ncü maddesine (a) 

bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öne
ririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Geçici 3 ncü maddenin (a) fıkrası : 
a) Belediyeler, köyler ve kamu özel kişilik

lerinin TEK'e devredecekleri tesislerin takdir 
edilecek bedellerinden 691 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra doğacak alacak ve 
borçların mahsubu yapıldıktan sonra kalan kıs
mı, her yıl Devlet bütçesine konulacak ödenek
ten ödenir. 

ödemenin miktar ve zamanı Maliye, içişleri 
ve Enerji Bakanlığınca yapılacak bir yönetme
likte belirtilir. 

Ödenecek bu bedeller yanlış elektrik şebeke
sinin tevsi, ıslah ve takviyesine sarf edilir. Ar
tan meblâğ olursa bu kanunun 28 nci maddesin
deki fonda elektrik şebekesine sarf olunmak üze
re muhafaza olunur. 

BAŞKAN — Komisyon; değişiklik önerge
sine katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon (katılmıyor. 
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Değişiklik önergesini oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi, metlinde yazılı şekli 
ile, oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Etibank nezdinde mev
cut enerji grupu borçlu cari hesabının devir 
tarihindeki bakiyesi Etibankca Hazine borç
lu hesabına, buna karşılık kurumca bu meblâğ
da Hazinenin ödenmiş sermaye hesabına akta
rılır. 

Geçici 1 ve 2 noi maddelere göre TEK'e 
DSİ ye devredilecek varlıkların tesbiti ve devir 
bilançosunun düzenlenmesine ait işler her defa
sında Bakanlık, Maliye Bakanlığı, ilgili kurum 
ve belediye ile TEK tarafından seçlilece|k birer 
üyeden kurulu bir kurul tarafından yapılır. 

Bu kurul, kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren, en geç 6 ıay içerisinde yapılacak 
devir yönetmeliğine göre çalışır. 

Bu yönetmelik, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
(Maliye, İçişleri ve imar ve iskân Bajkanlıkları 
tarafından hazırlanır. 

BAŞKAN — Muhterem iarkadaşlarım; geçi
ci 4 ncü madde üzerinde bir önerge verilmiş, 
bu önerge komisyonca dikkat nazarına alınmış 
ve madde değiştirilmişti. Şimdi evvelâ veril
miş bulunan bu değişiklik önergesini okutuyo
rum. 

Yüce Bıaş|kanlığa 
TEK kanun tasarısının 37 nci maddesi değiş

tiğinden geçici madde 4 ün aşağıdaki şekilde 
tadilini 'arz ve teklif ederim. 

11 . 5 .1970 
Kars Milletvekili 

ismail Hakkı Alaca 

Geçici madde 4 ile ilgili tadil teklifi : 
Bu maddenin i|kinçi paragrafındaki, 
«Geçici 1 ve 2 nci maddelere göre TEK'e 

DSÎ ye devredilecek varlıkların tesbiti ve de
vir bilançosunun düzenlenmesine laiit işler her 
defasında Biaikanlık, Maliye Bakanlığı, ilgili ku
lum ve belediye ile TEK tarafından seçilecek 
birer üyeden kurulu bir (kurul tarafından yapı
lır.» ibaresinin kaldırılarak yerine; 

«Geçici 1 ve 2 nci maddelere göre TEK'e 
devredilecek varlıkların tesbiti ve devir bi
lançosunun düzenlenmesine ait işler her defa
sında Bakanlık, Maliye Bakanlığı, ilgili Ku- | 
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rum ve Belediye, TEK tarafından seçileoe|k bi
rer üyeden kurulu bir kurul tarafından yapı
lır.» ibaresinin konulması. 

BAŞKAN — Komisyon, fbu önergenin ken
disine havalesini talebetmiş, bu talep üzerine 
önerge komisyona tevdi edilmiştir. Komisyon 
önergeyi incelemiş ve geçici 4 ncü maddeye ye
ni bir şekil vermiştir. Komisyon tarafından ha
zırlanmış (bulunan geçici 4 ncü maddenin ye
ni şeklini okutacağım. 

Sayın Cemal IKülâhlı'nın bu madde üzerin
de vermiş olduğu bir önerge var, evvelâ onu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
TEK Kanunu geçici 4 ncü maddenin aşağı

da altı çizgili paragrafın ilâvesi ile maddenin 
yeni şekli ile kabulünü saygı ile arz ederim. 

(Bursa Milletvekili 
Cemal Külâhlı 

Geçimi madde 4. — Etibank nezdinde mev
cut enerji grupu .borçlu cari hesabının de
vir tarihindeki bakiyesi Etibankca Hazine borç
lu hesabına, buna karşılık kurumca bu meb
lâğda Hazinenin ödenmiş sermaye hesabına ak
tarılır. Etibankca Hazine borçlu cari hesabı
na kaydolunan meblâğ, 1071 yılından itibaren 
10 yıl vadeli ve % 5 faizli Devlet tahvilleri ve
rilmek suretiyle 20 eşit taksit halinde tasfiye 
edilir. Maliye Bakanlığı bu borcu gerektiğin
de erken ödemeye yetkilidir. 

Geçici 1 ve 2 nci maddelere göre TEK'e 
(DSİ) ye devredilecek varlıkların tesbiti ve 
devir bilançosunun düzenlenmesine ait işler her 
defasında bakanlık, Maliye Bakanlığı, ilgili 
kurum ve belediye ile TEK tarafından seçile
cek (birer üyeden kurulu bir kurul tarafından 
yapılır. 

Bu kurul kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren, ne geç 6 ay içerisinde yapılacak 
devir yönetmeliğine göre çalışır. 

Bu yönetmelik, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Maliye, İçişleri ve İmar ve İskân bakanlıkları 
tarafından hazırlanır. 

BAŞKAN — Bu önerelere göre komisyonca 
hazırlanmış bulunan yeni 4 ncü geçici maddeyi 
okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
ikinci defa verilen önerge yeni verildiği için 
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komisyonumuzca tetkik edilmemiştir. Bu, veri
len ikinci önergeye, yalnız bir kelime değişik
liği ile filihal katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sizin tarafınızdan hazırlanmış 
olan 4 noü geçici maddeyi okutup ondan sonra 
üzerinde müzakere açacağım. 

Okutuyorum. 
Geçici madde 4. — Etibank nezdinde mev

cut enerji grupu borçlu cari hesabının devir 
tarihindeki bakiyesi Etilbankça Hazine borç ve 
hesabına, buna karşılık kurumca bu meblâğ 
da Hazinenin ödenmiş sermaye hesabına akta
rılır. 

Geçici 1 ve 2 nci maddelere göre TEK'e dev
redilecek varlıkların tesbiti ve devir bilançosu
nun düzenlenmesine ait işler her defasında Ba-
kanlık, Maliye Bakanlığı, ilgili kurum ve bele
diye TEK tarafından seçilecek birer üyeden 
kurulu bir kurul tarafından yapılır. 

12 . 6.1970 O : 1 

sına yeniden katılmak suretiyle 4 ncü maddeyi 
yeniden değiştiriyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Evet. 

BAŞKAN — O halde, bu değişiklik önerge
sini okutup, Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

(Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı'nın öner
gesi «Devlet Su işlerine» ibaresinin çıkarılmış 
şekli ile ikinci defa okundu.) 

BAŞKAN — Mutherem arkadaşlarım; deği
şiklik önergesini okuttum. 

Komisyon olarak katılıyor musunuz bu öner
geye? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bir şart ileri sürmüştünüz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 

KARAKAŞ (Devamla) — ileri sürmüş bulun
duğumuz şart, okunan önergeden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Külâhlı, vermiş olduğu
nuz önergeye Komisyon katılmaktadır. Ancak 
«Devlet Su İşleri» ibaresinin çıkarılması sure
tiyle katılmaktadır. Siz de bunu benimsiyor mu
sunuz? 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Evet, iştirak 
ediyorum. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini «Devlet 
Su işleri» ibaresinin çıkarılması kaydiyle Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Komisyon katılmak
tadır. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon filhalde takabbül etmektedir; bu 
sebeple geçici 4 ncü maddeyi yeni şekli ile oku
tuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Etibank nezdinde 
mevcut enerji grupu borçlu cari hesabının de
vir tarihindeki bakiyesi Etibankça Hazine borç
lu hesabına, buna karşılık Kurumca bu meblâğ
da Hazinenin ödenmiş sermaye hesabına aktarı
lır. Etibankça Hazine borçlu cari hesabına kay
dolunan meblâğ. 1971 yılndan itibaren 10 yıl 
vadeli ve % 5 faizli Devlet tahvilleri verilmek 
suretiyle 20 eşit taksit halinde tasfiye edilir. Ma
liye Bakanlığı bu borcu gerektiğinde erken öde
meye yetkilidir. 

Geçici 1 ve 2 nci maddelere göre TEK'e dev
redilecek varlıkların tesbiti ve devir bilançosu
nun düzenlenmesine ait işler her defasında Ba
kanlık, Maliye Bakanlığı, ilgili kurum ve beledi-

Bu kurul, kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren, en geç altı ay içerisinde yapılacak 
devir yönetmeliğine göre çalışır. 

Bu yönetmelik, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Maliye, İçişleri ve imar ve İskân bakanlıkları 
tarafından hazırlanır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçi
ci 4 ncü madde yeni baştan komisyon tarafın
dan Ibu şekilde düzenlenmiştir. 

Söz istiyen var mı? Yok. 
Buyurun, şimdi komisyon olarak getirmiş 

bulunduğunuz bu 4 ncü maddeyi de mi değiştir
mek istiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Komisyon olarak 
ıgetirmiş bulunduğumuz bu geçici 4 ncü mad
deyi, Başkanlığımıza Sayın Cemal Külâhlı tara
fından takdim edilmiş bulunan önerge muva
cehesinde, yalnız önerge içindeki «Devlet Su 
İşleri» ibaresi kaldırılmak kaydiyle önergeye 
filhal katıldığımızı ve değiştireceğimizi arz ede
rim. 

BAŞKAN — O halde mesele şu : 
Bir eski metin var; tasarı metninde yazılmış, 

kanunun ilk dağıtılışında dağıtılmış. Daha son
ra, verilen önergeleri almışsınız; önergeyi okut
tum. O önerge muvacehesinde 4 ncü maddeye ye
ni bir şekil vermişsiniz. Şimdi, bu verilen yeni 
şekil de kâfi gelmemiş; Sayın Cemal Külâhlı ta
rafından verilmiş bulunan şu önerge muhteva-
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ye ile TEK tarafından seçilecek birer üyeden I 
kurulu bir kurul tarafından yapılır. 

Bu kurul kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren, en geç 6 ay içerisinde yapılacak de
vir yönetmeliğine göre çalışır. 

Bu yönetmelik, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Maliye, İçişleri ve îmar ve İskân bakanlıkları ta
rafından hazırlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan bu şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Değişik 4 ncü madde bu şekli ile ka
bul edilmiştir. 

Bu kanun tasarısının dağıtılmış matbu nüs
halarında mevcut geçici 5 nci maddeyi okutuyo
rum. 

TEK'e geçecek personel 
Geçici Madde 5. — a) Bu kanun yürürlüğe 

girdiği tarihte Etibankın Enerji Grupu perso
neli ve Etibankın elektrikle ilgili işlerde çalı
şan bütün personeli ve işçileri ile E1E den 
TEK'e ve DSİ ye geçmesi bakanlıkça tesbit 
edilen diğer personel ve işçiler ve iller Banka
sının TEK'e devredilecek tesislerdeki personeli 
ve işçisi yeni bir tâyin işlemine lüzum kalma
dan, ücret, emeklilik gibi özlük haklan saklı 
kalmak üzere TEK'e veya DSİ ye geçer. 

b) Bu kanunun geçici 1 nci ve 2 nci madde
leri gereğince belediyeler, Devlet Su işleri 
Umum Müdürlüğü ve iller Bankasından TEK'e 
devrolunacak personel, TEK ile bu kuruluşla
rın her biri tarafından müştereken tesbit olu
nur. Tesbit olunan bu personel, listeleri TEK'in 
Yönetim Kurulunca onanmakla ayrıca bir tâ
yin işlemine lüzum kalmadan ücret, emeklilik 
gibi özlük (haklan saklı kalmak üzere TEK'e 
geçer. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci madde matbu nüs
halarda bu şekli ile bulunmaktadır. 

Geçici 5 nci madde üzerinde değişiklik 
önergesi verilmiştir. Verilmiş bulunan değişik
lik önergesini okutacağım. 

Yüce Başkanlığa 
TEK kanun tasansınm 37 nci maddesi de

ğiştirildiğinden geçici madde 5 in aşağıdaki şe
kilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

Geçici madde 5 ile ilgili tadil teklifi : 
Bu maddenin (a) paragrafındaki, I 
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«Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Eti
bankın Enerji Grupu personeli ve Etibankın 
elektrikle ilgili işlerde çalışan bütün personeli 
ve işçileri ile EiE'den TEK'e ve DSi'ye geçme
si bakanlıkça tesbit edilen diğer personel ve 
işçiler ve iller Bankasının TEK'e devredilecek 
tesislerdeki personeli ve işçileri yeni bir tâyin 
işlemine lüzum kalmadan, ücret, emeklilik gi
bi özlük hakları saklı kalmak üzere, TEK'e 
veya DSi'ye geçer.» ibaresinin kaldmlarak ye
rine ; 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Etibankın Enerji Grupu personeli ile Etiban
kın elektrikle ilgili dişlerde çalışan bütün per
soneli yeni bir tâyin işlemine lüzum kalmadan 
ücret, emeklilik gilbi özlük haklan saklı kal
mak üzere, TEK'e geçer.» ibaresinin konul
ması. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan bu değişiklik 
önergesini komisyon istemiş; bu istek üzerine 
komisyona gönderilmiş, komisyon, !bu önergenin 
de ışığı altında.... 

Dikkat nazanna aldınız mı bu önergeyi? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 

KARAKAŞ (Zonguldak) — Aldık. 

BAŞKAN — Bu önergeyi de dikkat nazarı
na alınması 'suretiyle geçici 5 nci maddeye ye
ni bir şekil vermiştir. 

Yeni şekli okutuyorum. 

TEK'e geçecek personel 
Geçici Madde 5. — a) Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte Etibankın Enerji Grupu 
personeli ile Etibankın elektrikle ilgili işlerde 
çalışan bütün personeli yeni bir tâyin işlemine 
lüzum kalmadan ücret, emeklilik gibi özlük 
haklan saklı kalmak üzere, TEK'e geçer. 

b) İBu kanunun geçici 1 nci ve 2 nci mad
deleri gereğince belediyeler, Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğü ve İller Bankasından TEK'e 
devrolunacak personel, TEK ile bu kuruluşla-
nn her biri tarafından müştereken tesbit olu
nur. Tesbit olunan bu personel, listeleri TEK'in 
Yönetim Kurulunca onanmakla aynca bir tâ
yin işlemine lüzum kalmadan ücret, emekli
lik gibi özlük haklan saklı kalmak üzere TEK'e 
geçer. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci madde yeni şek
liyle bu duruma getirilmiştir. 
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Sayın Asutay,ıbuyurunuz. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, bir tek noktayı öğrenmek istiyo
rum sayın Komisyondan: «Emeklilikleri, ücret 
durumları aynen intikal eder» diyor. 

Emeklilik iki nokta Sayın Başkan; 5434 sa
yılı Kanuna bağlı Emekli Sandığı var; 506 sa-
yüı Kanıma taJbi Sosyal Sigortalar Kurumunun 
Emekli Sandığı var. Acaba Komisyon bu ifadey
le, çalışanların bağlı bulundukları kurumlara 
ait em'ekliilik haklarının devam etmesi kanaatiy
le mi getirmiştir bu ifadeyi; yoksa yalnız 5434'ü 
mü kapsar? Bu noktada biraz açıklama rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 

KARAKAŞ (Zonguldak) — Geçici maddedeki 
(a) fıkrasında ifadesini bulan fikir işçilerine de 
teşmil edilmeıMedir. Hepsi dâhil... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baytürk, grup 
adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN BAY-
TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
mi Höt vekiller i; geçici 5 nci maddenin Etibank-
tsn TEK'e devredecek personelin emeklilik ve 
ücret bakımından aynen devrini öngörmekte. 
Fakat bir noktayı Komisyondan veya Hükümet
ten açıklamalarını istirham edeceğim. O da şu; 
Acaha, seneleridir Etibank'ta çalışmış işçiler 
'İçendi sahasında, teknikerler kendi sahasında, 
mühendisler de kendi sahasında muayyen ma-
kamları elde etmişlerdir, bu devir esnasında 
ıbuıılann ücret vs emeklilikleriyle beraber elde 
eltûkleri pozisyonların, bu devir sahasındaki 
durumları ne olacak?. Bu noktanın sayın Hü
kümet ve komisyon tarafından açıklanmasını 
rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu
yurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Haddizatında öz
lük haklan bir hak niteliği taşımaktadır; ama 
gerek mühendislerin, gerek diğer kademedeki 
personelin halen sahip bulundukları mevkiler 
ve pozisyonlar bir hak niteliği taşımamaktadır. 
O sebeple düşüncemiz, yalnız özlük haklarına 
münhasır hajkların devrini öngörmektedir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
is'tiyen? Yok. Olmadığına göre komisyon tara
fından getirilmiş bulunan geçici 5 nci madde
nin değişik şeklini Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler., Kabul etmiyenler.. Bu 
şekilde kabul edilmiştir. 

İmtiyaz haklan 
Geçici Madde 6. — Bu kanunun yayın

lanmasından önce belediye eletrik işletmelerine 
intikal etmiş bulunan imtiyaz hakları, veci
beleri ve tesisleri bu işletmelerin devri ile, 
Devletçe verilmiş imtiyaz sahibi şirketlere ait 
imtiyaz hukuk ve vecibeleri ve tesisleri, imti
yaz Sözleşmesinin her hangi bir suretle sona 
ekmesi halinde TEK'e geçer. 

BAŞKAN — Geçici 6 nci madde üzerinde 
Sayın Reşit Ülker, buyurunuz efendim. Ayrı
ca, bir de önergeniz var. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; geçici 6 nci madde imtiyaz hakların
dan bahsetmektedir ve bunların nasıl el değiş
tireceğini, nasıl TEK'e geçeceğini göster
mektedir. Bu anada 37 nci madde vesilesi ile 
kısmen arz etmiş olduğum bir duruma değinmek 
ve sonunda da bu madde ile ilgili olanak bir 
ibarenin değişiklik önergesi olarak Yüoe Mec
lisin iltifatına arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; TEK Kanunu kar
şısında İstanbul'un özel bir durumu vardır. 
İstanbul, bütün Türkiye'nin temsilciliğini de 
yapar. Türkiye'nin dört bir tarafından kalkan 
yurtdaşlarımsz İstanbul'a gelirler, yerleşirler ve 
İstanbul'u 3 milyonluk bir şehir haline doğru 
götürürler. İstanbul Belediyesinden gayri İs
tanbul civarında 19 belediye vardır. İstanbul 
artık İstanbul'un belli olan şehir hudutları dı
şına taşmış, metropoliten denilen geniş bir sa
hayı almıştır. Bununla, sunu kastetmek istiyo
rum; İstanbul'un meseleleri kendi şehir sınırla
rının dışına taşmış, şehir ısınırlarının dışında 
bulunan yerlerdeki belediyelerin, köylerin iskân 
sahalarının meseleleriyle İstanbul Belediyesi 
meşgul olmuştur. Elektrik bakımından da du
rum böyledir. İstanbul elektriği, kanununa 
göre imtiyaz sınırları zaten belediyenin dışında
dır. Meselâ, Bostancı'daki Dördüncü Murat'ın 
yaptırdığı Bostıancıbaşı köprüsünden ötesi şe
hir değildir, fakat şehrin dışında olan bütün 
bu yerlerin elektriğini İstanbul Belediyesi ve-
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rir. İstanbul Belediyesi dört bir tarafındaki 
meskûn sahalara ve belediyelere, köylere elek
trik verirken, kendi şehir ısınırları içerisindeki 
tesisatını da ona göre yapmıştır. Bugün TEK 
Kanunu çıkıp da, bu tesisatı yalnız istanbul'un 
Belediye sınırları içinde bıraktığınız zaman, 
mutlak surette "bir zarar olacaktır. Çünkü, bir 
kısım tesisat lüzumsuz hale gelecektir. Şehir 
dışında kalan yerlere TEK Kanunu icabı, TEK 
elektrik verecektir. 

Bunun yanında bir başka mesele daha ba
his konusudur. İstanbul Belediyesi elektriği 
Etibank'tan dört noktada satmıalır. 22 ku
ruştan başlamak üzere satınaldığı bu elektriği 
50 kuruşa kadar satar ve bundan bir gelir elde 
eder. Etibankın hakkını öder ve kendisine bir 
de gellir kalır. Bu gelirle, İstanbul'un Otobüs 
İdaresi vardır -ki Elektrik İdaresi ile birleş
miş bir haldedir - bu Otobüs İdaresinin masraf
larını karşılar. Otobüs İdaresi yılda 100 milyon 
lira zarar eder. Bütün dünyadaki resmî taşıt 
işletmelerinin zarar etmesi misillû İstanbul'daki 
bu işletmeler de zarar eder. Çünkü, bu işlet
meden YaJkacık'ıa veya onun arkasındaki Do-
iaybağ köyüne, öbür tarafta Eyüp'ün bilmem 
neresine kadar otobüs işletir; yani kendi bele
diye sınırları içinde olmadığı halde, âmme hiz
meti aksamasın diye oralara kadar otobüslerini 
işletir. Bunun yanında bir havagazı tesisi var
dır, havagazı tesisi de bu işletmenin için
dedir. 

Şimdi, bir an için TEK Kanununun yürür
lüğe girdiğini - girecektir - kabul ettiğimiz an-
da, bütün bunları tkesdiğimiz zaman 100 mil
yonluk zarar karşılık bulamıyacaktır. Şehrin 
iç ve dış otobüs sereferleri duracaktır. Hava
gazı işletmesi işlemez hale gelecektir. Biraz ev
vel arz ettiğim mükerrer hizmetlerden dolayı 
birtakım kamu zararları, milletin zararları hâ
sıl olacaktır. Aynı zamanda elektrik fiyatları 
fırlayacaktır. 60 kuruşa mı çıkacaktır, 70 ku
ruşa mı çıkacaktır; kaç kuruşa çıkacaksa, çı
kacaktır ve gerek sanayi için kullanılan elek
trik, gerekse konutlarda kullanılan elektrik fi
yatı birden bire artacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; İstanbul'da elektriğe 
yapılacak bir kuruşluk zammın karşılığı, 
17 500 000 liradır. Türkiye'deki büyük sanayiin 

% 53 ü istanbul'dadır. Türkiye'deki küçük sa
nayi atelyelerinin de % 55 i istanbul'dadır; ya
ni Türkiye küçük ve büyük sanayiinin % 50 
sinden fazlası oradadır. Orada sanayi elektriği 
üzerinde yapılacak bir zam, sanayi mamulle
rinin üzerine bindiği için, bütün Türkiye'de bir 
pahalılık yaratacaktır. Aynı zamanda 3 milyon 
şehirli elektrik bakımından apayrı bir muame
leye mâruz tutulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; diğer sebeplerin ya
nında teknik bir sebebi de şu : istanbul dört 
noktadan elektrik almaktadır. Dört noktadan 
elektrik aldığı zaman, hesap şöyle yapılmakta
dır : O noktada alınan elektriğin alınış mikta
rı arttıkça, Enerji Bakanlığının kabul ettiği 
tarifeye göre ücret de düşmektedir. Meselâ; 
ilk noktada 5 000 kw. a kadar elektrik fiyatı 
22 kuruş olduğu halde, 5 000 i aştığı takdirde 
18 kuruş, bilmem kaç kw. ı aştığı takdirde 
- miktar büyüdükçe - fiyatı düşmektedir. Şim
di, şöyle bir durum olacaktır : istanbul'un 19 
belediyesi; Küçükçekmece, .Sağmalcılar, Kü-
çükköy, Alilbeyköy, Kâğıthane, Ayazağa, Mal
tepe, Kartal, Soğanlık, Yakacık, Pendik, 
Tuzla, aynıca köy olarak Küçükbakkal, Büyük-
bakkal, Dudullu, bütün bunları ayrı ayrı 
TEK'ten elektrik alacakları için, yüksek tarife 
ile elektrik almak zorunda kalacaklardır. Tek
nik olarak bir elden İstanbul tarafından satın-
almmayıp, her belediye kendi eli ile, kendi 
mmtakası için elektrik alacağından, buralar
da dayanılmaz bir elektrik fiyatı artışı olacak
tır. 

Bu arada şu hususu da ifade ederek sözleri
mi bitirmek istiyorum, istanbul'un bir Elek
trik idaresi Kanunu vardır. Elektrik idaresi 
imtiyazı 3645 sayılı Kanunla istanbul Beledi
yesine devredilmiştir. Devredilirken, yalnız 
belediye sınırları nazara alınmamış, bütün im
tiyaz sahası nazara alınmış ve uygulamada da 
bakanlık bu genişlemeye, yani belediyenin dı-
şarlara sarkmasına kamu yaran mülâhazası ile 
destek olmuştur, hattâ bazan tazyik etmiştir. 
Bir imtiyaz durumu da vardır. 

Şimdi şu teklifte bulunuyorum. Tabiî Hükü
met doğacak neticeleri takdir eder. Kanunlar 
buradan sessiz çıkar, Reşit Ülker konuşur, din
lenir, dinlenmez; ama bir gün bu çıkan ka
nun tatbik edilmeye başlar ve o zaman feryat
lar başlar. Meclis tatile girmiş olur, tedbirler 
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'bulunmaz olur. Bu noktayı burada ifade etme
yi zaruri görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; şöyle bir teklifte bu
lunuyorum : «3645 sayılı Kanun ile imtiyazlı 
bir müessese halinde kurulmuş bulunan İETT 
Umum Müdürlüğünün bugünkü imtiyaz ve 
hizmet sahasındaki iletim ve dağıtım mevzuun
daki imtiyaz hak ve vecibeleri aynen devam 
eder. Lüzum ve zaruret olduğu takdirde, 
TEK'in mütalâası alınarak, bu hizmet sahası 
Enerji Bakanlığı emri ile genişletilebilir.» 

Bu, bugün Hükümette ve Plânlamada yapı
lan çalışmalara da uygundur. Çünkü, bu mın-
takalar, bâzı yerler metropoliten sahalar ol
muştur. Artık, istanlbul diye bir ayırım yok
tur. İstanbul, İzmit'e kadar ve öbür taraf
tan Çatalca'yı aşıp, ilerlere kadar uzamış bir 
yerdir. Bütün bu bölgeyi İkinci Beş Yıllık 
Plân dahi metropoliten sahalar olarak, mese
leleri bir arada çözülecek sahalar olarak gör
mektedir. Yanılmıyorsam, metropoliten saha
lar hakkında bir kanun hazırlığı olduğunu ga
zetelerde okudum, gibi geliyor bana; yani 
böyle bir ciddî çalışma da vardır. Bunu, özel 
bir şekilde İstanbul'un müdafaası diye kabul 
etmemenizi istirham ederim, özelliği olan bir 
yerin, metropoliten olan bir yerin, imtiyazı 
olan bir yerin haklarının ve bütün Türkiye'
nin haklarının; mademki 66 ilden gelen vatan
daşlarımız İstanbul'da yerleşiyorlar, bütün 
Türkiye'yi ilgilendiren mesele olarak mülâhaza 
etmenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Geçici 6 ncı madde ile ilişkili olarak Sa
yın Reşit Ülker önergesiyle ve konuşmasiyle, 
İstanbul'da 3645 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
İstanbul Elektrik Tramvay Tünel idaresinin 
imtiyaz hudutları içindeki üretim, iletim, da
ğıtım haklarının mahfuz kalmasını istiyor. Bu 
husus zaten 6 ncı maddede var. ihtilaflı olan ko
ru, kendilerinin konuşmalarında da beyan et
tikleri gibi, istanbul Belediyesinin hudutları 
cışma İstanbul'un yayılmış olmasından doğan 
bugünkü durumdur. Bu" yerlerde, 19 belediye 
teşekkül etmiştir. İETT nin imtiyaz sahası dı
şında elektrik vermesi, otobüs işletmesi, hele 
hele havagazı - ki elektrikle hiç alâkası yok -

havagazmı da temas ettiler, ayrı bir ko-
•rndur. 3645 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
İstanbul Elektrik, Tramvay, Tünel idaresinin 
belediye hudutları içindeki üretim, iletim ve 
dağıtım tesislerindeki imtiyaz hakkı bu kanun 
ile imtiyazın sonuna kadar zaten saklı tutul
maktadır. Ama onun dışında elektrik işletiyor
sa hakkının dışındadır ve belki bugüne kadar 
birtakım zaruretler bunu tevlidöfcmiştir. TEK 
kanununun ana maksadı odur ki, bir veya bir
çok noktadan gelecek olan elektrik enerjisini, 
Alibey Belediyesinde olabilir, Safrabüyü Bele
diyesinde olabilir, Kartal Pendik Belediyesin
de olabilir, hem şahıslara ve hem de oradaki sa
nayi tesislerine doğrudan doğruya TEKten al
ma imkânı verilmiş olacaktır. 

Şimdi, bugün oralara elektrik veriyor, buna 
göre tesis kurmuştur, bu tesisler muattal kala
caktır şeklindeki beyanına katılmak mümkün 
değil. 

İETT, belediye hudutları içindeki elektrik 
enerji ihtiyacını karşılayacak tesislere dahi 
sahip değildir. Bunlar ÇaJtalağzın^dan, Sarıyer'
den, Ambarlı'dan beslenmektedir. Binaenaleyh, 
böyle bir tesis bahis mevzuu değildir. 

imtiyaz sahası içinde kendilerinin bu öner
gelerinden sonra bir hususu daha açıklayayım; 
bu önerge bu kanun tasarısının evvelki müzake
releri sırasında verilmişti. Esas itibariyle İETT 
nin Genel Müdürünün bir endişesi vardı; İs
tanbul içinde Yeşiltepe, Taksim, Davutpaşa, 
Aksaray arasındaki yüksek gerilim hattının çe
kilmesinden mütevellit idi. Bu meseleyi, ilgili
lerle yapılan toplantıda hallettik. O bakımdan 
böyle bir önergeye lüzum da yoktur. Aslolan 
imtiyaz haklan bu kanunun içinde mevcuttur. 

Yeni yeni ve hudutları belli olmıyan ve bu
ralarda imtiyaz hakkının olup olmadığı Danış
tay'da dâva konusu olan ve henüz bir karara 
bağlanmamış bulunan imtiyaz sahasını, hudut
suz olarak bir kanunla burada tescil etmek doğ
ru değildir. 

Bu sebeplerle önergeye iltifat edilmemesini 
istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen? Yok. Hükümet ve Komisyon bu önergeye 
katılmıyor. 

Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 
"unuyorum. Kaimi edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 
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'Geçici 6 ncı maddeyi metinde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Geçici 6 ncı madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum. 
sGeçici Madde 7. — Elektrik imtiyazı mev

cut bölgelerde, imtiyaz hukuku mahfuz kal
mak kaydiyle, imtiyaz sahibi tarafından karşı-
ianmıyan elektrik ihtiyacı, yapılan masraflar 
imtiyazlı şirketten tahsil edilmek kayıt ve şartı 
ile Devlet adına TEK tarafından doğrudan 
doğruya karşılanır. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Geçici 7 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Geçici 8 nci maddeyi okutuyorum. 

Vergi, resim ve hare muafiyeti 
Geçici Madde 8. — Bu kanunun uygulan

ması sebebiyle yapılacak, devir, tescil ve diğer 
işlemler her türlü vergi, resim, hare ve malî 
mükellefiyeten müstesnadır. 

BAŞKAN — Geçici madde 8 üzerinde söz 
istıyen sayın üye? Yok. Maddeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul eıtmi
yenler... Geçici 8 nci madde aynen kabul edil-
ın'iiştir. 

Geçici 9 ncu maddeyi okutuyorum. 

TEK'in ilk hesap dönemi 
Geçici Madde 9. — Bu kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihten aynı yılın sonuna kadar 
olan süre, TEK'in ilk hesap dönemidir. 

BAŞKAN — Geçici madde 9 üzerinde söz is-
tiyen sayın mileîtvekili var mı? Yok. Maddeyi 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyender.. Geçici madde 9 aynen 
(kabul 'edilmiştir. 

Devralınacak dosya, evrak ve demirbaşlar 
Geçici Madde 10. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte geçici 1 nci, 2 nci maddelerin 
uygulanması dolayısiyle TEK'e ve D Sİ'ye dev
rolunacak idare, kuruluş, kurum ve işletme
lerin, bu kanunun 3 ncü maddesinde belirtilen 
işlerle ilgili her türlü dosya ve evrakı geçici 
1 ve 2 nci maddelerdeki süreler içinde TEK'e 
ve DSİ'ye devrolunur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçici 
10 ncu madde ilk matbu tasarıda bu şekilde 

düzenlenmişti. Bunun üzerine değişiklik öner
gesi verilmiş ve Sayın İsmail Hakkı Alaca aşa
ğıdaki değişikliği talebetmişitir. 

Değişiklik •önergesini okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
TEK kanun tasarısının 37 nci maddesi de

ğiştiğinden, geçici madde 10 un aşağıdaki şe
kilde tadilini arz ve teklif ederim. 

iKars 
İsmail Hakkı Alaca 

Geçici madde 10 ile ilgili tadil teklifi : 
Bu maddedeki, «Bu kanunun yürürlüğe gir

diği tarihte geçici 1 nci ve 2 nci maddelerin 
uygulanması dolayısiyle TEK'e ve DSİ ye dev
rolunacak idare, kuruluş, kurum ve işletme
lerin, bu kanunun 3 ncü maddesinde belirti
len işlerle ilgili her türlü dosya ve evrakı ge
çici 1 nci ve 2 nci maddelerdeki süreler içinde 
TEK'e ve DlSl'ye devrolunur.» ibaresinin kaldı
rılarak yerine; 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ge
çici 1 noi ve 2 nci maddelerinin uygulanması 
dolayısiyle TEK'e devrolunacak idare, kuruluş, 
kurum ve işletmelerin bu kanunun 3 ncü mad
desinde belirtilen işlerle ilgili her türlü dosya 
ve evrakı geçici 1 nci ve 2 nci maddelerdeki 
süreler içimde TEK'e-devrolunur.» ibaresinin 
konulması. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan değişiklik 
önergesi komisyonda incelenmiş, dikkat naza
ra alınmış ve geçici 10 ncu madde şu şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici 10 ncu maddenin değişik şeklini oku
tuyorum : 

«Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 
1 ve 2 nci maddelerinin uygulanması dolayı
siyle TEK'e devrolunacak idare, kuruluş, ku
rum ve işletmelerin bu kanunun 3 ncü madde
sinde belirtilen işlerle ilgili her türlü dosya 
ve evrakı geçici 1 ve 2 nci maddelerdeki sü
reler içinde TEK'e devrolunur.» 

Madde bu şekle getirilmiştir. Değişik şekil 
müzakereye tabi olacaktır. Bu sebeple Cum
huriyet Halk Partisi Gmpu adına Sayın Bay-
türk, bu değişik şekil üzerinde mütalâada bu
lunmak üzere buyurunuz. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

— 328 — 
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C. H. P. aRUPU ADINA HttSEYiN BAY-
TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Geçici madde 10 da aynen okuyorum : «Bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 1 ve 2 nci 
maddelerin uygulanması dolayısiyle TEK'e 
devrolunacak idare, kuruluş, kurum ve işlet
melerin bu kanunun 3 ncü maddesinde belirti
len işlerle ilgili her türlü dosya ve evrakı ge
çici 1 ve 2 nci maddelerdeki süreler içinde 
TEK'e devrolunur.» 

Şimdi (benim burada üzerinde durduğum 
nokta, 2 nci maddede süre var, fakat 1 nci 
maddede süre yok. Şimdi, 10 ncu maddede, 
«1 ve 2 nci maddelerdeki süreler» der, fakat 
1 nci maddeyi okuduğumuz zaman hiçbir ye
rinde süre tâbiri göremedim. Tahmin ediyorum 
ki, burada bir otlama olmuştur. Eğer burada 
bir «süre» varsa komisyon izah etsinler. Nasıl 
devredileceğine dair maddeler var, ama bu 
devir ne kadar zaman sonra bitecektir diye bir 
kayda rastlamadım. 10 ncu maddenin 1 nci ge
çici madde ile ilgili bölümünde süresi belirli 
olması bakımından bir önergeyi de Başkanlığa 
veriyorum. ıSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Değişik geçici 10 ncu madde 
üzerinde başka sioz istiyen? Yok. Verilmiş bu
lunan değişiklik önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
TEK kanun tasarısının geçici 10 ncu mad

desinde TEK'e devrolunacak idare, kuruluş, 
kurum ve işletmelerin Tbu kanunun 3 ncü mad
desinde belirtilen işlerle ilgili her türlü dosya 
ve evrakı geçici 1 ve 2 nci maddelerdeki sü
reler içinde TEK'e devrolunur, denilmektedir. 

'Geçici 1 noi maddede bir süre olmadığı için 
ıbu maddeye geçici 2 nci maddedeki sürenin, 
ayrı bir madde olarak ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Komisyon olarak 
bu önergeye katılmıyoruz. Zira, buradaki süre
ler tâbiri haddi zatında tesislerin devri mânâ
sım taşımaktadır. O sebeple verilen önergeye 
iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmadı
ğını beyan ediyor. 

Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

Geçici 10 ncu maddeyi komisyonunun getir
miş olduğu değişik şekilde oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Geçici 10 ncu 
madde komisyonun yeni getirmiş olduğu şekil
de kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun yürürlük 
maddelerine geçmeden önce bâzı milletvekili 
arkadaşlarımızın müşterek imzasını ihtiva, eden 
ve tasarıya geçici 11 nci madde olarak ilâvesi 
öngörülen bir önerge gelmiştir, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişikte sunulan geçici madde 11 in tasarıya 

ithâl edilmesini arz ve teklif ederiz. 
İzmir İzmir 

Naki Üner Şükrü Akkan 
Traibzon Rize 

Necati Çakıroğlu Hasan BaJsri Albayrak 

Geçici Madde 11. — «Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları içindeki bilumum köylerin süratle 
eJelktriklendirilmesirii teminen yurtta harca
nan beher kilowatsaat enerjiden (Devlet,ve ma
halli idarelerin resmi dairelerde ve sokak, mey
dan ve caddeleri ışıklandırmada kullandıkları 
enerji hariç) birer kuruş (köy 'elektrifikasyon 
payı) alınır. Bu paylar köy eelktriklendirilmeBİ 
fonunda toplanır. İca/bında bütçesi, malî ve 
f'konomik imkânları müsaidolmıyan köylerin iş
tirak payı olan % 25 leri karşılamakta da kul
lanılabilir.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl-
ına'maktadır. 

Sayın Şükriü Akkan, önergenizi izah sade
dinde buyurunuz efendim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Bu kanun tasarısı ile Türkiye'de, muhtar ve 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz yeni bir kurum kuru
yoruz. Köy elektriklendirmesi işini de, bu ka
nun ile, bu Kuruma tevdi ediyoruz. Gerekçeye 
göre Türkiye'mizde 35 304 köyden henüz 980 
köyde elektrik vardır. Bu, gerekçenin yazı
lış tarihindeki rakamdır. Bunu yaklaşık ola
rak, 40 000 köy kabul ettiğimiz zaman zanne-
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diyorum ki, bugünkü rakamlara göre sadece 
3 000 köyde elektrik vardır. 

Avrupa'da, köy elektrifikasyonu bakımın
dan, yine gerekçede yer almış bulunan bir nu
maralı cetvelde görüleceği gibi, Yunanistan'
dan, Bulgaristan'dan çok geri durumdayız. 

Bu sebeple köy elektrifikasyonuna büyük 
bir gayret sarf etmek ve varlıklarımızdan bir 
şey ayırarak tahsis etmek mecburiyetindeyiz. 

îşte, huzurunuzda okunan önergemizle biz 
bunu sağlamaya matuf bir hareketin içine gir
dik. Şimdi aldığımız rakamlara göre yaklaşık 
olarak Tükiye'de yılda on milyar kilovat-^saat 
elektrik enerjisi sarf edilmektedir. Bunun üze
rine bir kuruşluk bir malî yükü yüklediğimiz 
zaman tutan yüzmilyon lira olacaktır. 

Bu kanunun kabul buyurulan 4 ncü madde
sinde, Devlet Bütçesinden % 75 ini karşılayan 

bir yardım yapılması mecburiyeti vardır. Ayrı
ca, köy şahsiyeti hükmiyelerine % 25 iştirak 
payı konulmuştur. Devletin vereceği % 75 i, 
yine bu kanunun bir hükmüne göre otuz yılda 
köy şahsiyeti hükmiyesinden geri almak kara
rını vermiş bulunmaktayız. 

Bununla ancak yılda bin köye, besyüz köye, 
doîkuzyüz köye ortalama olanak yedi yüz köye 
elektrik götürme imkânımız vardır. 40 000 kö
ye, hattâ 40 000 in üzerinde olan daha 20 000 
yerleşme mahallerine elektrik götürebilmek için 
bu memlekette asgari elli seneye, ihtiyaç ola
caktır. Halbuki kalkınan dünya içinde Türki
ye'nin buna asla tahammülü yoktur. 

4 ncü maddenin gerekçesinde diyoruz ki; 
«Köyün tarımını geliştirmek için, köyde kuru
lacak küçük sanayide kullanılmak üzere el sa
natlarını geliştirmek için köy elektrifikasyonu
nun süratle yapılması zarureti vardır.» Buna 
inanmışız. Tasarıyı sevk eden Hükümet de bu
ma iyi niyetle inanmış, Meclislerimiz de inan
mış, partilerimiz de inanmış bulunuyor. 

Ben bir aile reisi olarak ayda yüz kilo-
vatsaat elektrik enerjisi sarf ediyorsam; Tür
kiye'nin 2/3 ünü teşkil eden köylünün tarımı
na, köyde kurulacak küçük sanayie ve köyde 
mevcudolan ve olacak bulunan el sanatlarına 
ayda 100 kuruş vergi vermek ve bir malî yü
kün altına girmek suretiyle yardım ve hizmet 
edeceğim. Bunu her Türk vatandaşının seve 
seve yerine getireceğine kaani bulunmaktayız. 
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Bu yüz milyon lira ile teknik gücümüzün de 
kuvvetleneceğine ve hiç olmazsa yılda üç bin, 
beş bin köye elektrik götürüleceğine ve elektri
ğin sadece köy sınırları içerisinde jkalmıyaoa-
ğına, tarımda kullanılması için tarlalarına da 
götürüleoeüine, köyde yeni küçük sanayiin ku
rulacağına inanıyoruz. Bu maksatla bu önerge
yi verdik. 

Sonra arkadaşlarım, köyümüzün durumu 
bellidir. Türkiye'de köy, millî gelirden en az 
P'.̂ y alan bir mahallî teşekküldür. Bunun için bu 
teklifimiz Anayasanın 61 nci maddesine de 
uygun düşmektedir. Anayasanın vergi ödevini 
tedvin eden 61 nci maddesi; «Herkes, kamu 
giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne gö
re, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim 
ve harçlar ve benzeri malî yükümler ancak 
kanunla konulur.» hükmünü getirmiştir. 

Sayın komisyon başkanı ile özel olarak yap
tığımız konuşmada Maliyenin vergi tekniği 
bakımından bu önergeye karşı olduğunu söy
lemişlerdi. Zannediyorum şimdiki beyanları da 
bu malî görüşün ışığı altında olmuştur. 

Arkadaşlar, malî yönünü vergi tekniğine uy
gun hale getirme, kendilerinin komisyona ve
recekleri bir formül ile elbette temin edilecek
tir. Bu memlekette bir yere sarf edilmek üze
re alınan vergiler vardır. Mahallî idareler ver
gileri, hare ve resimleri, meselâ en küçük üni
te olan köy şahsiyeti hükmiyesinin 441 sayılı 
Kanunla aldığı salma, münhasıran köy işleri
ne kullanılır. Belediye vergi ve resimleri de 
böyledir. Millî Savunma Vergisi buna yakın 
bir şekil arz etmektedir. 

Binaenaleyh, bana intikal ettiği kadar mut
tali olduğum «vergileme tekniğine bu aykırı
dır» görüşüne de iştirak etmek, Anayasanın 
61 nci maddesi, Köy ve Mahallî idareler ka
nunları ve Millî Savunma Vergisini tedvin eden 
kanun muvacehesinde de imkânı olmıyan bir 
hâdisedir. 

Esas, köye hizmet etmekse ve köyü gerçek
ten seviyorsak, getirilmiş olan bu önergeye il
tifat ederiz. Bunun diğer tarafı Bütçe Komis
yonunda elbette ki bir düzene konabilir. Hat
tâ, komisyon bunu geri almak suretiyle şimdi 
toplanır, vergi tekniğine uygun bir hale geti
rir, biz de kendilerine iştirak ederiz. Bu yoldan 
Türk köylüsüne de hizmet etmiş oluruz, Türk 
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tarımıma hizmet etmiş oluruz, Türk sanayiine 
hizmet etmiş oluruz ve Türk köylüsünün bu
günkü çok sıkışık durumundan hiç olmazsa 
bir nebze kurtulmasına yardım ederiz. 

önergemize iltifat buyurmanızı bilhassa is
tirham eder, hepinizi ve Yüce Meclisinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Oavit Ok-
yayüz ve Sayın İşgüzar da bu hususta söz is
tediler. 

Sayın Bakan, önce mi konuşmak istersiniz, 
ytoksa onlardan sonra mı? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Zannedi
yorum meseleyi aydınlatmış olacağım sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Sayın 
Şükrü Akkan ve arkadaşlarının takdim etmiş 
olduğu önerge komisyonda da müzakere edildi, 
iştirak edilmedi. 

Sayın Şükrü Akkan'ın köye elektriği gö
türmenin ötesinde küçük ve orta sanayide ve 
hattâ tarımda kullanılmasını sağlamak yolun
da hakikaten çok samimî bir gayeyi istihdaf 
etmek maksadiyle yurtta, Türkiye çapında 
sarf olunacak elektrik enerjisinden kilovat ba
şına bir kuruş tahsil edilmesi ve bunun da bu 
fona tahsis edilmesi yolundaki mütalâaları ha
kikaten samimîdir, inanıyorum. Yalnız, mesele 
burada halledilecek cinsten bir mesele değildir. 
Üzerinde görüşmekte olduğumuz kanun tasa
rısı, Türkiye Elektrik Kurumu adı ile bir İk
tisadi Devlet Teşekkülü kuruluşunun hakkın
dadır. Bir kuruluş kanununda bir vergi koya
mayız. Bu bir vergidir. Eğer elektrik enerji
sinden kilovat başına bir kuruş alacaksak bu, 
vergidir. Bu husus ancak vergi kanunlarında 
konuşulur. Vergi kanunlarının bir kısmı ko
misyonlardadır. Yüce Meclise gelecektir. 1970 
»bütçesinin finansmaniyle ilgili kanunlar komis
yonlarda görüşülüyor. Bir kısım maddelere 
vergi konulduğu gibi eğer buraya da vergi 
konulmak isteniyorsa, Anayasanın 61 nci mad
desinde derpiş olunan ve aslında da doğru 
olan, vergiler kanunla düzenlenir, denilen işte 
o kanunlarla düzenlemektir. Yoksa buraya ge

tirilen her teşkilât kanununun sonunda bir ge
çici madde ilâvesi ile bu mesele halledilemez. 
Ayrıca, geçici madde ile de olmaz bu. Bu, 
daimî olarak yaşıyacak bir maddedir, geçici 
madde de olamaz. Geici maddeler muayyen bir 
müddet içinde işHyecek, fonksiyonunu ikmal 
edecek ve kalkacak maddelerdir. 

Türkiye'de 40 000 köye, 60 000 yerleşme 
ünitesine elektrik götürünceye kadar her kilo
vattan bir kuruş almacaksa, o mânada bir 
secici hüviyeti arz eder ama, bu çok uzun va
deli bir iştir. 

Bir defa bir vergi kanunu mahiyetindedir. 
Teşkilât kanununda yer alması doğru değildir. 
On milyar kilovat saat elektrik enerjisi istih
lâk edilirse, elli ilâ yüz milyon lira civarında 
bir gelir sağlamak, bugünkü elektrik enerjisi 
istihsalimize göre, doğrudur, ama bu, tahsisi 
varidat kanunu olur. Bizim Anayasanın 94 ncü 
maddesi, bütçe yapma, tahsisi varidata müsait 
değildir. Tahsisi varidata müsaidolsaydı çok 
evvel bu Meclislerde, hatırlanacaktır, ilköğre
tim için bu neviden kanun teklifleri v. s. 1er 
oldu. Bu olmaz, buradan alman para eğer ver
gi olarak almacaksa, doğrudan doğruya vergi 
kanunlarına konulur, Hazineye gelir kaydedi
lir. 

4 ncü maddedeki fonda da Hazine bu kuru
ma her yıl bir miktar para verecektir. Fon da 
bu suretle artırılır, ama elektrikten bir kuruş 
alalım ve bunu da köy elektrifikasyonuna ait 
bu kuruluş kanununun içerisinde tedvin olunan 
4 ncü maddedeki fona tahsis edelim derseniz, 
bu, tahsisi varidat olur. Anayasanın 94 ncü 
Liaddesi, bütçelerin nasıl görüşüleceğini, nasıl 
hazırlanacağını, nasıl kabul edileceğini tedvin 
etmiştir. Bütçede gelir olmadan, tahsis edile
ceği yeri olmadan, Sayın Şükrü Akkan'ın söy
lediği gibi, belediye gelirleri kanununa veya 
köy salmalarına hiç benzer tarafı yoktur. 
Belediye Gelirleri Kanunu 5237, 5580 sayılı 
kanunlarla nerelerden vergi alınacağını yine 
vergi kanunlariyle Yüce Meclisler tedvin et
miştir; belediyeler her yıl bütçesini yaparlar, 
o ıbü'tçeye göre sarfederler. Hiçbir zaman her 
hangi bir yerden alman para bir maksada tah
sis edilmez. Muhasebe-i Umumiye Kanunu bu
na mânidir. 
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Bu sebepledir ki, Komisyonda bu önerge gö
rüşülmüş olmasına rağmen, ben Sayın Maliye 
Bakanı arkadaşımla da ayrıca görüştüm; bu bir 
malî bilgi meselesidir, Maliyenin teknik mese
lesidir, hakikaten bir kuruş, elektrikten, böyle 
bir fona para getirmök ve bunun müdafaasını 
burada yaparken hakikaten cazip olmak iyidir 
ve kolaydır ama, tahsisi varidat kanunlarını 
getirip buradan geçirmek ve Teşkilât Kanunu
nun içerisine bir Vergi Kanunu hükmünü koy
mak mümkün müdür, diye sordum. Maliye Ba
kanı katiyen bunun müsaidofonadığını bana 
kendi teknik bilgileri içerisinde beyan ettiğin
den dolayı, Hükümet olarak tahsisi varidat şek
linde olan böyle bir önergeye katılmamız müm
kün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu Meclise arz 
etmeye mecburum; buradan bu kanun geçtik
ten sonra Yüce Senatoda da görüşülecek, daha 
arız ve amik olur ve belki de kanunumuzun çı
karılmasını bir miktar daiha geciktirebilir. 

Kaldı ki, önergede bir husus daha var; bu 
bir kuruşları alalım, % 25 leri veremiyecek köy
lere buradan tahsis yapalım, denmektedir. Ar
kadaşlarım, bunun tefriki mümkün değildir 
ve bunun münakaşasını, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci mad
deleri görüşürken, uzun uzadıya yaptık. % 25 
hisseyi veremiyeceık köye bu fondan para veri
lir, dediğiniz zaman Türkiye'de % 25'i verecek 
köyü çok az bulursunuz. O bakımdan da katıl
mamız mümkün değildir. 

Bu sebepten önergeye iltifat edilmemesi; Ana
yasanın 94 ncü maddesine uymaması ve Genel 
Muhasebe Kanununa göre tahsisi varidatın 
yapılamaması gibi malî sebeplerden dolayı ve 
Teşkilât Kanunu içerisinde bir vergi kanunu 
maddesi tedvin edilmesinin doğru olmaması 
bakımından önergeye katılmıyoruz ve katılma
manızı istirham ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Okyayüz, buyurunuz. 
CAVlT OKYAYÜZ (İçel) _ Sayın Başkan, 

çok aziz arkadaşlarım; 
Memlekette istihsal edilen elektriğin kilovat-

saatinden 1 kuruş ayırarak köylümüzün bir an 
evvel hakiki olan bu istikametteki huzur ve saa
detine hizmet etmek bahsindeki bu teklif, ben
deniz senatör iken tarafımdan teklif edilmişti. 
O zaman lalâkalı komisyonlardan büyük bir 

alâka görerek o zaman da Hükümetin biraz 
evvaî buradan yaptığı itirazına rağmen, Bütçe 
Komisyonuna kadar gelmişti. Seçimlerde ben
deniz senatör olarak seçilemeyince bu teklifimi 
taîkibedemedim ve maalesef kadük oldu. 

Bugün memleketin elektriklendirme dâvası
nı bir kuruma tevdi ve teslim ıetmıek bahsinde
ki kanunu müzakere ediyoruz. Sayın Akkan ar
kadaşımın benim o zaman bir kanun olarak tek
lif ettiğim bu mevzuu yeniden Meclis huzuruna 
getirmiş olmasından dolayı kendisine şükranla
rımı arz ediyorum. 

Sayın Balkanın kanaatine yüzde 100 iştirak 
etmek mümkün değil. Bâzı istikametlerde hak
lıdırlar, ama benim hatırladığıma göre, faraza 
4109 sayılı bir Kanunumuz var, Asker ailelerine 
yardım Kanunu, o zaman da tahsis yolu ile bu 
türlü bir vergi istikametinde hareket etmenin 
mümkün olmadığını iddia edenler, bu kanunu 
bu itsikametteki ölçülerle kıymetlendirip ifade 
edememişlerdir. 

Eğer köyümüzün elektriklendirilme bahsin
de 1 kuruş elkliyebilmenin lüzumuna ve zarure
tine inanıyorsak, ki hepimizin müşterek kanaa
timiz, «köyden ve köylüden geçmiyen, nimet
lerini köye götüremiyen bir kalkınmadan bah
setmek mümkün değildir» diyoruz, bu karar ve 
kanaatte de tam bir iştirak halindeyiz. 

Bu memleketin tarih boyunca yükünü çeken 
köyümüze ve köylümüze bu istikametteki bir 
alâka ve muhabbetin büyüklüğü ile iş çeviren
lere elbette yürekten bir hürmet duygusu ile 
meşbuuz. İktidar ve muhalefet partisinin kö
yümüze ve köylümüze bu istikamette hizmet 
yapmak için gösterdikleri gayret hakikaten 
hürmete ve muhabbete lâyıktır. Türk köyünün 
ve Türk köylüsünün bu nimetten kimseye 
yük olmadan büyük bir imkân sağlaması bu 
tatbikatla mümkün olacaktır. 

Bendeniz evimde en çok 120 kilovatsaat 
elektrik yakıyorum. Aşağı - yukarı hepimiz bu 
ölçü içerisindeyiz. Ben elbette 120 kuruşu seve 
seve, sevine sevine vereceğim. Sizin de aynı 
kanaat içerisinde olduğunuza yürekten eminim. 
Bu sebeple, bu kanuna bu istikamette bir tadil 
getirmenin sırf foir eşkâl yüzünden, bir şekle 
riayetsizlik yüzünden mümkün olmadığını id
dia ederek (büyük bir imkânı elimizden kaçır
manın ben doğru bir hareket olacağına inan-
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iniyorum. Eminim ki, Türk Milleti büyük, kü
çük, fakir, zengin, Türk köylüsüne yakacağı 
kilovatsaatten 1 kuruşu seve seve, sevine sevi
ne verecektir. Hem bu türlü bir tatbikatın bir 
de sosyal adalet tarafı vardır. Çok elektrik ya
kan çok verecek, çok az yakan da az verecek. 
Tamamen, aradığımız bir tatbikata imkan ve
recek bu ölçünün korunmasını sizler tarafın
dan büyük bir dikkat ve alâka ile karşılanarak 
bu istikamette mutlaka bir tadil getirilmesine, 
kararınızı bu memleketi çok seven insanlar 
olarak vereceğinize inanıyor ve yürekten bir 
(hürmet hissi ile rica ediyorum. Büyük Mecli
simizi hürmetle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, buyurunuz. 
HİLMİ İŞGÜZAR (ıSinop) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
İzmir milletvekilleri tarafından verilmiş bir 

önerge üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Görüşülmekte lolan kanunun 4 ncü madde
si ile esasında, köy elektriklenmesiyle ilgili bir 
hüküm getirilmişti. Burada, köylerin ve köy
lülerin elektriğe kavuşabilmesi için öncelikle 
yapılacak projelerin masraflarına köylülerin 
% 25 nisbetinde bir katkıda bulunması hük
münü getirmiş bulunmaktadır. Bu madde ol
duğuna göre, arkadaşlarımızın verdikleri tak
ririn bendeniz, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı sayın arkadaşımızın ifade eyledikleri 
Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı olmadı
ğı kanaatindeyim. Eğer öyle olmuş olsaydı 
4 ncü maddenin bilhassa (B) fıkrasında yer 
alan köylerin elektrik tesislerine ait ilk keşif 
bedeli tutarının enaz % 25 oranında peşinen 
ödiyecekleri paraların bir fon olarak burada yer 
almamış olması gerekirdi. Şayet geçici bir mad
de olarak mahzurlu telâkki ediliyor ise, arka
daşımızın teklifini komisyonun 4 noü maddey
le birlikte mütalâa etmek suretiyle değerlen
dirmesi yerinde olur. Böylece sarf edilecek 
elektrik kilovatsaatinden 1 kuruşun alınmak 
suretiyle köylülerin elektrik yönünden kalkın
malarına sarf edilmek üzere 4 ncü maddenin 
(B) bendinde olduğu gibi bir fon olarak ka
bul edilmesi mümkündür. 

Hepimizin bildiği ve arkadaşlarımızın da 
ifade eyledikleri gibi kanunlar çıkarılırken 
daima bitaraf olmak, objektif olmak ve ihti

yaçları gidermek hedefini güderler. Kaldı ki, 
bugün 65 bin ünite, belki de 70 bin üniteyi bu
lan 40 bin köyün sadece, burada ifade edildi
ği üzere, 980 inde elektrik var; 67 ilimizin de 
350 ye yakın kasabasında yine elektrik olma
dığı bir gerçektir. 

Bu bakımdan, «vergi tekniğine uygun de
ğildir, Anayasanın 94 ncü maddesine uygun 
değildir» şeklinde mütalâa etmek suretiyle, 
çok yerinde ve memleket gerçeklerine gerçek
ten cevap verebilecek bir fon yaratan bu tak
riri kabul etmemek yersiz olur. Bendeniz de 
takrir sahipleri gibi düşünüyor, köylülerin 
kalkınması bakımından, köylülerin ışığa ka
vuşması bakımından, tarımın gelişmesi bakı
mından ve küçük el sanayiinin daha iyi bir şe
kilde gelişebilmesi ve köylülerin daha iyi bir 
geçim sahasına kavuşabilmeleri yönünden bu 
teklifin yerinde olacağını ifade etmek istiyo
rum. Arkadaşımızın da hesabını yapmak su
retiyle beyan ettiği şekilde 100 milyon liraya 
yakın bir para getirecek bu takririn kabul edil
mesi yerinde olacağı kanaatiyle hepinize say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 

«ıKÖy evimiz, köylü efendimiz» diyoruz, her 
yerde ve her fırsat bulduğumuz zaman. Yüce 
Atatürk öyle demişti, onu biz tüm teşkilâtla
rımızda büyük harflerle yazar, her gittiğimiz 
yerde, köylünün karşısına çıktığımız zaman 
Atatürk'ün bize emir olarak verdiği bu husu
su tahakkuk ettireceğimizi söyleriz, söyleriz 
her yerde, her zaman nutuklarımızda. 

Kanun müzakere edilirken, köylünün % 25 
bir iştirak hissesi ve bir fon tesisi kurulurken, 
birçok Milletvekili arkadaşlarımız önergeler 
vermiştir, köy bekçisinin, köy imamının ve 
köy kâtibinin parasını veremiyecek köylüler 
için bir imkân tanınmasını istemişlerdi. Şöyle
ce sayın milletvekillerimiz, bir işçi sigortaları 
primi verememekten dolayı köye yapılmış olan 
muamelelere bir göz atarlarsa göreceklerdir ki, 
köylerimizin büyük bir kısmı bekçi maaşını 
dahi verememektedir. Bu imkânsızlıklar içinde 
iolan köylülerimizin % 25 oranındaki tesis fo
nuna iştirakte bulunması mümkün değildir. 
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Sayın Bakan ve komisyonumuz; «Bir vergi 
mevzuu olduğu için, bunları bu kanun içinde 
dikkate almamız mümkün değildir.» diyorlar. 
Sayın Akkan ve Okyayuz arkadaşlarımız As
ker ailelerine yardım konusuna işaret ettiler. 
Müsaade ederseniz ben buna bir ikisini dana 
ekliyeyim; icra tahsilatında % 2,5 cezaevleri 
hissesi, diye bir para tahsil ederiz. Ayrıca, 
Millî Savunma Vergisi, diye millî savunma ile 
ilgili yeni bir husus getirmişiz. Şimdi, asker 
aileleri, cezaevleri ve millî savunmamış toin 
halktan alınan bir vergi muamelesi varken, 
«efendi» dediğimiz, «efendimiz» dediğimiz, evi
ne gittiğimiz ve misafir olduğumuz köye ışık 
götürmek için vatandaşlarımız kilovatsaat ba
şına 1 kuruşluk bir fedakârlıkta neden bulun
masın? Bunu, asker ailelerine, cezaevleri his
sesine ve millî savunma ile ilgili alman ve tah
sil edilen paralarda takibedilen muamelenin bu
rada da tatbik edilmesi lâzımdır. Bunun bir 
yolunu ve yöntemini bulalım, ilgili bakanlık, 
Maliye Bakanlığı ve komisyon buna bir kalıp 
(bulmalıdırlar. Böylece efendimizi muhakkak 
surette ışığa kavuşturmalıyız ve köydeki küçük 
sanayiini kalkmdıralbilecek, köyün şehire gel
mesini ve göç etmesini önliyecek hususunu bu
rada temin etmeliyiz. 

Verilmiş olan bu önerge hakkında müspet 
oy kullanacağım, değerli milletvekilleri arka
daşlarımın da bu yeterli, yerinde ve âdil bir 
hususu getirecek bu teklif için müspet oy kul
lanacakları kanaati içindeyim. Beni dinlediği
niz için hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

Biz, Türkiye Elektrik Kurumu Kanununu 
getirdik, içerisinde köy elektrifikasyonu ile 
ilgili çok güzel hükümler getirdik. Yüce Mec
liste geniş bir şekilde müzakerelerini yaptık. 
Köve biran evvel elektriği götürmenin ^ütün 
tedbirlerini, aklımızın erdiği kadar, imkânla
rımızı ortaya koyduk. Yüce Meclisin bu husus
taki irşatlarından, yapıcı mütalâalarından isti
fade ettik ve son maddeye geldik. Bakıyorum 
muhterem arkadaşlarım, herkes köye elektri
ğin foiran evvel götürülmesinde daha heyecanlı, 
daha hahişkâr görünüyorlar. 

Kilovatsaat başına 1 kuruş alınsın veya alın
masın, önergede istenen bu husus; Yüce Mecli
sin bileceği bir iştir. Ben, Hükümet olarak şunu 
arz ediyorum. 

Tahsisi Varidat Kanunu var; misal verili
yor, Millî Savunma Vergisi. Bu vergi tekel 
maddelerinden alınır, ama yenice sigarasından, 
boğaziçi sigarasından, samsun sigarasından, 
bafra sigarasından vasutalı olarak alman bu 
vergi doğrudan doğruya Millî Savunmaya tah
sis ©dilmez. Hazineye gelir kayıt edilir. Millî 
Savunmanın masrafları bütçe içerisinde yera-
hr. Bunun dışında bir şey gösteremezsiniz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Aynı yoldan 
olacak, Sayın Balkan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA-
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Be
yefendi, verdiğiniz önergede, okuduğumuz ve 
dinlediğimiz önergede «1 kuruş alınır, fona ge
çer» deniliyor. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Aynı şekilde 
Bütçe Kanunu ile verilir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Ha
yır, yüzde 25 te olmaz. Binaenaleyh, eğer illâ 
da elektrikten 1 kuruş alacak iseniz, önümüzde
ki giinJlerd'e görüşülecek Gider Vergisi Kanu
nu içerisine vergi olarak koyabilirsiniz. Bu tak
dirde bu Gider Vergisi ile beher kilovatsaat ba
şına 1 kuruş alınabilir. 

Arkadaşlarımız üzerinde durdular, 120 ku
ruş fazla ücret ödenece&miş, benim evimde de 
150 kilovatsaat elelktrik yanıyor, ben de ve
reyim. Fakat bir hususu da hemen arz edeyim; 
Türkiyede elektrik enerjisini en çok sanayi 
merkezleri sarfeder. Elektriğe yapılacak 1 ku-
ıuışluk zam farkı sanayi mamullerinde büyük 
fiyat değişiklikleri yapar. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Yok, efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Onu 
getirirsiniz, köylüden yine geri alırsınız. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Getirdiğiniz 
vergiler ne oluyor? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA: 
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Efen-

' djm, o da yüklenecek ben de onun için diyorum 
ki; Eğer bir kuruşu verecek iseniz, illâ elektrik
ten, elektrik enerjisi tüketiminden, her tüketen-
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elen kilovat başına bir kuruş alacaksanız, bu 
doğrudan doğruya Gider Vergisi Kanununu il
gilendirir. Gider Vergisi kanunları da çeşitli 
Vergi kanunlariyle birlikte birkaç gün içeri
sinde bu Mecliste görüşülecektir. 

Bir Teşkilât Kanunu içerisinde sarf yeri be
lirtilir, tahsisan bir Vergi Kanununu koymamız, 
kanun tekniğine, hukuk mantığına, gelmiş 
geçmiş Meclislerden çıkarılmış kanunların hiç 
birisine uygun düşmez. 

Ben bunu arz etmek istiyorum, o bakımdan 
da önergeye iltifat edilmemesini, önergenin 
Gider Vergisi kanunlarında görüşülmesinin ve 
nazarı mütalâaya alınmasının yerinde olduğu
nu arz ederim, saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Sayın Akkan, buyurun, 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Muhterem mil

letvekilleri; iyi niyetine kalpten inandığım Sa
yın Bakanın itirazları sadece teknik yönden olu
yor. 

Arkadaşlar söylediler; «asker ailesine yar
dım», «Millî Savunma Vergisi.» Ben bir tane 
ıdaha söylüyorum; PTT nin tahsil ettiği Radyo 
Vergisi. O da PTT eliyle tahsil ediliyor ve büt
çeden geçiyor, istediği yere sarf ediliyor. 

Şimdi, 94 ncü maddeden bahsetti Sayın Ba
kan. Anayasanın 94 ncü maddesinde tahsisi va
ridatla ilgili hiçbir hüküm yoktur. Anayasa
nın uzun olan 94 ncü maddesini burada okuma
ya lüzum görmüyorum. Başlığını okumakla 
iktifa ediyorum. Çünkü, muhterem Meclisin 
muhterem üyelerinin hepsi 94 ncü maddeyi 
biliyorlar. «Bütçenin görüşülmesi ve kabulü; 
gider artırıcı ve gelir azaltıcı teklifler.1» namı 
altındadır. Tahsisti varidatla ilgili bir hüküm 
yoktur, Anayasaya aykırılığı yoktur. 

61 noi maddede; «Vergi, resim ve harçlar ve 
benzeri malî yükümler ancak kanunla konulur.» 
diyor. «Vergi kanunlariyle olur» diye hüküm 
yoktur. 

Bu bakımdan da kanun tekniğiyle ilgisi 
yoktur. Tahsisi varidat; neye tahsis ediyo
ruz? Yüz milyon lirayı yılda, Türkiye'nin 24 
milyonuna, 25 milyonuna tahsis ediyoruz. Bu, 
tahsisi varidat mı olur? Hangi tahsisi varidattan 
bahsediyoruz? Bir de; «yalnız elektrik, evde 
yakılan, evde kullanılan elektrik değildir, sa
nayide kullanılan elektriktir.» dediler. 

«Bir kuruşluk Köy elektrifikasyon Vergisi 
veyahut malî yükümü sanayide büyük ölçüde 
pahalılık tevlidedecektir.» dediler. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — «Büyük 
ölçüde» demedim. «Sanayide, maliyette değişik
lik olur» dedim. «Büyük ölçüde değişiklik olur» 
demedim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — Evet, «bu
nu sağlayabilir» dediler. Zabıtlar burada, Ge
tirdiğimiz 2,5 milyarlık vergiler sanayide bir 
artış tevlidetmiyor mu? Bunu Devlet persone
line veriyoruz. Bu ayrı mıdır, köye gelince her 
şey duracak mıdır? Geçen sene bu Meclis... 

H. AVNÎ KAVURMACIOĞLU (Ndğde) — 
Safsatacı. 

ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — Bağırmayın 
efendim, neye bağırıyorsun? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Ka-
vurmacıoğlu. 

ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — Mugalatayı 
seversiniz. 

BAŞKAN — Sayın Akkan, müdahalelere ce
vap vermeyin. Bu kürsüde hiçbir kimse köye 
elektrik götürmiyelim demedi ve hiç kimse ak
sini müdafaa etmedi. Aslında hiç kimse de ak
sini müdafaa etmez. Yalnız, teknik yönden 
bir taHısma konusu var. 

ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — Binaen
aleyh arkadaşlar, sanayi mamullerine artış Bağ
lıyacaktır, pahalılık olacaktır sözüne iltifat et
meye imkân yoktur. Bütçeden elbette ki, geçe
cektir, onda toplanmak için bütçeden geçecek
tir. Bütçe Komisyonu bu konuda parayı, yani 
TEK'in topladığı parayı bu fona aktarıcı hü
kümler getirecektir. Bütçeden geçmesine mâni 
hüküm de yoktur. 

Binaenaleyh, teknik bakımdan da Anayasaya 
tamamen uygun teklifimize iltifat etmenizi hür
metle istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, buyurun. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Söz is

temiştim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Yardımcı'dan sonra, Sa

yın alaca. 
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bendeniz bu işin tekniği üzerinde duracak 

değilim. Yalnız bir noktayı arz etmek istiyorum. 
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Sayın Vekil kabul ediyorlar, yani canügönül-
den buna iştirak ediyorlar. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Kabul etmiyor. 
MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Hayır, 

bir kuruşun ilâvesini demek istiyorum efendim. 
Köylüye yardım bakımından. 

Sayın Komisyon Başkanı hakeza. Yalnız, 
«malî formalite bakımından bir zorluğun içinde 
olduğunu» söylüyorlar. Ben şunu hatırlatmak 
istiyorum Sayın Komisyon Başkanına ve Sayın 
Bakanıma. Ben diyorum ki; hiç merak etmesin
ler, bizim maliyeci arkadaşlar, her şeye, her şe
kilde kolaylıkla formül buldukları gibi buna da 
bulurlar. Onun için takririn kabulünü rica edi
yorum. Bu kadar. (A. P. ve 0. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alaca, buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Muhterem arkadaşımız Şükrü Akkan Bey ta

rafından halen görüşmekte bulunduğumuz TEK 
kanun lâyihasının bütün maddelerinin kabulün
den sonra ileriye sürdüğü teklif ve takrir haki
katen köylümüzün faydasına ve bilhassa karan
lıkta kalan köy halkının elektriğe kavuşmasını 
istihdaf eden, halisane ve iyi bir niyettir ve bu 
niyetini de takdir etmemek elde değildir. 

Yalnız, aziz arkadaşlarıma şunu söylemek 
zorundayım : Biraz hissiyata değilde realiteyi 
de göz önünde tutmak mecburiyetinde bulundu
ğumuzu ifade etmek zorundayım. Hepimiz köy
lüyüz ve hepimiz için de bir köy edebiyatı bü
tün edebiyatlarımızın birinci sayfasını işgal eder. 
Şahsan ben de köylüyüm ve köyüm de halen bir 
karanlık içerisindedir. Canügönülden arzu ede
rim ki, elektriğe kavuşsun. 

Evvelemirde, bizim birçok dâvalarımızın 
müşahhas bulunmasına rağmen, bu tesis edilen 
dâva ve dertlere tedavi çaresini elde edememek
le beraber veyahut da bu dert ve dâvalara mâ-
kes bulamadığımız halde sırf uluorta teşkilât 
kurmak, teşkilât yapmak hastalığı, netice itiba
riyle aczimizin bir ifadesine delâlet eder. 

Bugün ortadaki TEK rumuzuyla kabul etti
ğimiz kanun, gerek şehir, gerek memleket çapın
da ve gerek köy çapında elektrik dâvasını hal
letmek hususunda Hükümetin attığı en mühim 
bir adımı ihtiva etmektedir. Kaldı ki, bu kanu
nun birinci maddesi ile 440 sayılı Kanunun hü- I 
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kümlerine uygun Türkiye'nin en büyük iktisa
di Devlet Teşekkülü kurulmuş bulunmakta ve 
4 ncü maddesiyle de köyün elektrik mevzuunu 
ön safa almış bulunmaktadır. 

Şimdi, biz netice itibariyle halen bugün ve
rilmiş bulunan bir takrirle, aşağı yukarı bir ka
lemde yüz milyon liralık bir paranın alınıp depo 
edilmesi veyahut da şu veya bu cihete tevcih 
edilmesi hususundaki teklif ve temayül, eğer his
lerimize mağlûbolarak düşünürsek; bunu kabul 
ettiğimiz takdirde Devlet ve milletin paralarını 
tetkiksiz ve tahkiksiz, akibeti meçhul marecalara 
atmış olmak gibi hatalı bir adımın sahibi olmuş 
olacağız. Sayın Bakan arkadaşımızın da hakika
ten ifade buyurdukları gibi, bugün Türkiye'nin 
malî hükümleri esaslarında ve bütçe nazariyatın
da tahsisi varidat usulü yoktur. 

Filvaki, Cumhuriyet Devrinden evvel tahsi
si varidat sistemini infaz ve imâ edecek bâzı 
vergi ve resimler vardı. Bu eski tabirle «Red
diye, ımadiye, hariciye» gibi tahsisi varidat sis
temine giren bir çok vergi ve resimler vardı. 
Bugün, Cumhuriyet bütçelerinde tahsisi vari
dat sistemi mevcut değildir. 

Bu itibarla, ortada bir kanun da vardır ve 
halen kabul ettiğimiz kanun, üzerinde mücade
le etmek istediğimiz dâvanın heyeti umumiye-
sini dahi ihtiva etmektedir. Bu itibarla istical 
gösterip hislerimize kapılarak yüz milyon lira
lık bir paranın da bir madde ile bir tarafta 
mevkuf bırakılması sureti katiyede caiz olma
dığı gibi, bir işi yapamamaktan mütevvellit ac
zimizi, şu - bu yöne teşkilât kurmakla geçiriyo
ruz. 

Bugün ortada bir Devlet Su işleri vardır. 
Parçalandı, başka teşekküllere ayrıldı. Halen 
tevhidedilmiş bulunuyor. Köy İşleri Bakanlığın
da Yol, Su ve Elektrik Umum Müdürlüğü var
dır. O da bu mevzu ile alâkadar. Bugün TEK 
de bu mevzuyla alâkadar olduktan sonra da ve 
köyler için ayrıca bağlı bir mükellefiyet icabet-
tirdiği takdirde Türkiye Cumhuriyeti Hükümet
lerinin köyü karanlıktan aydınlığa kavuştur
mak hususundaki ceht ve gayreti asla ölçülü de
ğildir. Lüzum olduğu takdirde, bu fedakârlığı 
da her zaman yapacaktır. 

Bu itibarla, kurulmuş bir teşkilâtı ihlâl et
memek lâzımdır. Bu itibarla, Sayın Şükrü Ak
kan Bey Arkadaşımızın benden evvel burada 
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hizmetleri olmuştur. Hâlisanedir arzuları, Ama, 
halen yersiz ve icapsız telâkki ederim. Bu iti
barla bu takririn aleyhinde rey vereceğim. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
ilâvesi düşünülen madde hakkında müzakere
nin yeterli görüldüğüne dair önerge gelmiştir. 
önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayetin oylanması

nı arz ederim. Saygılarımla 
Enver Akova 

Sivas 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyrun Sayın Tosyalı. Yeter
lik önergesinin aleyhinde. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kadar mü
him bir konu görüşülmekte iken, köylüye bir 
yardım damlasının akıtılması için musluk açıl
maya çalışılırken, kifayeti müzakere önergesi 
veren* arkadaşımı kınadım. 

Muhterem arkadaşlarım, milletimizin % 70 
ini teşkil eden köylünün yardımına şu vesile ile 
çalışılmaktadır; köylümüz milletin esasıdır. 
Kalkınmanın köyden geçmesi lâzımdır. Bina te
melinin üzerinde durur, millet köylünün üzerin
de durur. Sanayi köylüsüz kalkınamaz, ziraat 
köylüsüz kalkınamaz, ithalât ihracat köylüsüz 
olamaz. 

Binaenaleyh, köyün kalkınması için bir ku
ruş ilâvesini teklifte bulunan arkadaşımı teb
rik ederim. Buna iştirak eden Meclisi de tak
dir ederim. Bu kararı müştereken lütfen ala
lım. Her ne kadar Maliye Bakanımızın olmadı
ğı bir mahzur ise de, bu kadar ulvî bir gaye 
için sayın Maliye Bakanlığımız da bu işi çok 
görmez, müştereken bu madde gereğince köye 
ilâve edeceğimiz bir kuruşu mutlaka ilâve 
edelim. 

«Köylü milletin efendisidir» diyoruz, kalkın
mamış köylü, geri kalmış köylü milletin efendisi 
değil, kölesi olur. Binaenaleyh, bu gibi fırsat
ları her zaman için köyün lehine tecelli ettire
lim. 

Hürmetlerimle. («Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mes-
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiş
tir. 

Sayın Haydar Özalp ve Sayın Cavit Okya-
yuz ile, Sayın Şükrü Akkan tarafından veril
miş bulunan değişiklik önergesi, ki buna ek mad
de ilâvesi diyoruz, haddizatında İçtüzük mu
vacehesinde değişiklik önergesi mahiyetinde te
lâkki edilir. Bir önerge hazırlamışlardır. 

Evvelâ Sayın Şükrü Akkan'in önergesini 
muameleye koyacağım. Ondan sonra bunu mu
ameleye koyacağım. 

CAVİT OKYAYUZ (İçel) — Aykırı olan 
teklif bizim önergemizdi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bir şeyin esası kabul 
edilecek ki, onu değiştirmeye matuf bir diğer 
şeyi oya koyacağım. Siz önergenizde bir kere 
Şükrü Akkan'm önergesine atıfta bulunuyor
sunuz; Şükrü Akkan ve arkadaşları tarafın
dan verilmiş olan takrirdeki (Alınacak 1 er 
kuruştan % 25 köy katılımına karşılık tutul
ması) kısmının çıkarılması suretiyle takririn 
kabulünü arz ve teklif ediyorsunuz. Binaena
leyh, temelden bir kere isin esası, esprisi kabul 
edilecek, ondan sonra Yüce Meclis sizinkine iti
bar gösterirse o kısım çıkarılarak kabul edile
cek. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Efendim, ben
deniz 2 nci fıkranın çıkartılmasına itşirak edi
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, o zaman o şekil
de okutalım. Değiştirelim o zaman önergenizi. 

Sayın Akkan, şu iki paragraftan ibaret ile
ri sürdüğümüz geçici madde ikinci paragrafta; 
«İcabında bütçesi, malî ve ekonomik imkânları 
müsaidolmıyan köylerin iştirak payı olan % 25 
leri karşılamakta da kullanılabilir,» paragrafı
nın çıkartılmasını istiyorsunuz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Arkadaşlarım 
suiistimal edilebilir düşüncesindedirler, iştirak 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, anladım. Çıkarılma
sını istiyorsunuz. Arkadaşlarınız ne düşünür
lerse düşünsünler... O zaman sizin önergenizi 
muameleye koymıyacağım, lüzum yok o zaman. 
Çünkü birleşiyorsunuz bir noktada. 

Geçici madde 11 olarak ilâvesi öngörülen 
değişiklik önergesini okutuyorum : 
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«Türkiye Cumhuriyeti hudutları içindeki 
bilûmum köylerin süratle elektriklenmesini te-
minen yurtta harcanan beher kilovat/saat ener
jiden (Devlet ve mahallî idarelerin resmî dai
relerde ve sokak, meydan ve caddeleri ışıklan
dırmada kullandıkları enerji hariç) birer ku
ruş (köy elektrifikasyon payı) alınır. B-ı para
lar köy elektriklendirilmesi fonunda toplanır.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmı
yor. Yüce Meclisin oyuna sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. (Alkışlar) 

Filhal katılıyor musunuz? 
GEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI CAHÎT 

KARAKAŞ (Zonguldak) — Filhal katılmıyo
ruz. Önergeyi komisyona lütfediniz, 

BAŞKAN — Önergeyi talebedebilirsiniz. O 
zaman şu anda mı inceliyeceksiniz? Dikkat na
zara alınmak kaydı ile Meclisin kararı ile öner
ge gönderilmiştir. Şimdi inceleyip getirecek 
misiniz? Yoksa bu kanunun müzakeresini bu
rada keseceğim o zaman. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHÎT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Şimdi inceleme 
fırsatımız yoktur, bilâhara takdim edeceğiz. 

BAŞKAN — Yürürlük maddelerine sıra gel
miştir. Bu madde esasa müessir olduğu için yü
rürlük maddelerinin oylanması mümkün olmu
yor. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Bir önerge 
vermiştim, kanunun görüşülmesinden evvel. 

BAŞKAN — Evet, ama önergeniz temenni 
mahiyetinde. Muameleye konması gereken bir 
şey değil. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, bu Mecliste fındık hakkında, tütün hak
kında, zelzele hakkında, çay hakkında gündem 
dışı söz istenmiştir. Her halde biraz evvel vu-
kübulan... 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Aytuğ, o mesele 
çoktan geçti. O meseleye dönmemiz usulen 
mümkün değil. Usulden bahsedebilmek için. 
her şeyden evvel usule riayetkar bir tavır ve 
eda içerisinde meselelerin ortaya konması lâ
zım. O eğer bir yanlış muamele ise, o yanlış 
muamelenin tetkik ve tahkik usulü ayrıdır. 
Şimdi kanunları görüşüyoruz. O meseleyi... 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Bal
kan, biç olmazsa lütfen önergemin okunmasını 
ve zabıtlara intikalini rica ediyorum, 

BAŞKAN — Yani mutlaka arkadaşlarımız 
bir hâdise çıkarmak istiyorlarsa o başka, ama 
usulî yönden muamele yapılması mümkün de
ğil. Gündem dışı söz verilip verilmemesi Baş
kanlığın takdirine aittir, dedim, Onu takiben 
de gündeme geçtik. Şimdi gündem dâhilinde-
yiz. Gündem dâhilinde bulunurken gündem 
haricinde beyanda bulunulmaz. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Bir millet
vekili olarak görevimizi yapacaksak eğer... 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, siz kendinizi 
haklı zannediyorsunuz. Ben de usulen ve gerek 
Anayasanın, gerek içtüzüğün kaidelerine ria
yetkar bir kişi olarak kendimi çok haklı ve 
çok yerinde hareket eden bir kişi olarak kabul 
ediyorum. Lütfen bu konuyu bir başka yolla 
tartışmaya tabi tutalım. Şimdi Meclis gündem
dedir, gündem dâhilinde müzakere cereyan edi-
3<w, rica ederim oraya dönmiyeliım. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Efendim, çok 
özür dilerim., söylenen lâflar yalnız Kadri Ero-
ğan'ı değil, bu milletin kaderini ve topyekûn 
Meclisin varlığını hedef tutuyor. Ben rica edi
yorum, usulsüz de olsa, reddedilse de önergem 
okunsun. 

3. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür-
li'ğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/157) 
(S. Sayısı : 134) (1) 

4. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti-
fümesine bir maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/83) (S. Sayısı : 135) (2) 

BAŞKAN — Devlöt Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları raporları 
üzerinde müzakereye geçilmesi hususunda öner
ge var. 

Devlet Opera ve Tiyatro kanunları ayrı ayrı 
taısarı halinde hazırlanmıştır. Bu her iki tasa-

(1) 134 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) 135 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
7 una eklidir. 
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rmın raporlarının birlikte okunarak müzakereye 
tabi tutulması talebedilmekftedir. O zaman mad
delerini nasıl ayıracaksınız Sayın Kodamanoğ-
lu? Bu değişik bir mahiyet arz ediyor. Her mad
de ayrıca mütalâa edilecek... 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkanım, tümü üzerindeki müzakereleri bir
likte yapalım. Sonra Devlet Opera ve Balesi 
kanun tasarısından itibaren maddeleri ayrı ayrı 
müzakereye tabi tutarız. 

BAŞKAN — Ne kazancımız oluyor bununla? 
Faydamız ne oluyor? Hiçbir faydamız yok. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — İzin 
verirseniz kürsüden izah edeyim. 

BAŞKAN — Tasarılar ayrı ayrıdır. Rica ede
yim, sıra dahilinde; evvelâ gündem sırasında 
Opera Kanunu olduğuna göre, Opera Kanunu-
ı un müzakeresini bitirelim, ondan sonra Tiyat
ro Kanununun müzakeresine geçeriz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Geçen 
dönem de bunların tümü üzerindeki müzakere
ler birlikte yapıldığından, çok zaman tasarru
fu oldu. Onun için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum beyefendi. Bundan 
büyük bir fayda sağlanmaz ki.. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Geçen 
sone de geçici komisyon halinde Yüksek Mec
lise intikal etmişti ve her iki tasarı birlikte 
müzakere edilmişti. 

İBAŞKAN — Anlıyorum efendim. Bütün ga
yeniz, bu tümü üzerindeki görüşmenin.. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Kısa 
sürer Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Kısa; bir saat, iki saat müd
det midir bütün arzunuz? Bütün arzunuz bu iki 
kanunun raporu üzerindeki görüşmelerin kısa 
sürmesini temin için midir? 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Temin edilen fayda, 1 saatlik, 
1,5 saatlik bir faydadır. Başka bir faydanız 
var mı bilmiyorum? 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Var 
sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şu önergenizi okutayım da izah 
edin. 

Yeterlsik önergesi geldiği zaman mesele deği
şecek. Diyecekler ki, opera hakkında konuşmuş-
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tuk, tiyatroya temas edilmemiştir. Binaenaleyh, 
yeterlik önergesinin oylanması müşküldür de
nilecek. Bin türlü usulî mesele çıkacak burada. 
(«Geçen sene oldu,» sesleri) Geçen sene olmuş 
olması bu sene de aynen tatbik edilmesami sağla
maz ki... 

önergenizi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Tiyatrosu Kanununun bâzı maddele

rini değiştiren tasarı ile, Devlet Opera ve Ba
lesi kurulması hakkındaki kanun tasarısı muhte
va itibariyle ayni mahiyet ve bünyede bulundu
ğundan, adı geçen tasarıların tümü üzerindeki 
müzakerelerin, geçen devrede de yapıldığı gibi, 
birlikte yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Buyurun sayın Kodamanoğlu. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — iSaym 

Başkan, değerli arkadaşlarım; önergemin mak
sadı iki faydayı temin içimdir. Bunlardan bi
risi, yerimden arzettim, zaman tasarrufudur. 

ikincisi, kurulacak olan yeni müessese es
ki müessesenin içinden doğmaktadır. Binaena
leyh, devlet tiyatroları kanun tasarısı görüşül
meden, yeni kurulacak müessesenin bünyesiniı 
tedvir, eden kanunun müzakeresi müşkilât ar-
zeder. Çünkü bu iki müessesenin birbirine pa
ralel tedvin edJlmesi lâzım gelen hükümleri 
var, birinde yapılacak değişikliğin otomatik 
olarak ikincisine sari olması muhtemel hüküm
leri var. BMsi, filhal bütünüyle müstakillen 
müzakere edilecek durumda değildir. Birisinde 
yapacağımız bir takım tasarruflar ister istemez 
öbürünün teşkilât maddelerine sirayet edecek
tir. işte bu ihtilâfa önlemek ve bu muvaziliği 
sağlamak amacıyladır ki, birlikte müzakere et
mekte geçen devrede fayda gördük ve bu sebep
ten ötürü geçen devre böyle bir karar aldık. 
Bundan sağladığımız faydayı Yüce Meclis ha-
tırlıyacaklardır. 

Esasen bütün grupların ve Yüce Meclisin 
süratle yürümesini arzu ettiğini hissettiğim bu 
tasanda sayın Başkanımızın endişe buyurduk
ları usul itirazlarının olmayacağını da tahmin 
ediyorum. Lütfedilirse sayın Başkanım, iltifiıak 
buyururlar veya ciddî bir takım başka maze
retler beyan buyurmuyorlarsa, birlikte muza-
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kere edelim ve süratle bu iki işi birlikte oluş
turalım. 

Teşekkkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Uğrasızoğlu. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Tümünün mü

zakeresin kabulü ve maddelere geçilmesi hak
kında önerge verebilir miyim sayın Başkanım? 
Geçen devre bunu konuşmuştuk. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım; geçen sene 
hakikaten bu iki kanunun tümü üzerinde müş
terek olarak görüşmeler cereyan 'etmiş ve tümü 
üzerinde bu müzakereler bitmişti. 

Arkadaşımızın teklifi, bu sene yalnız tümü
ne şâmil olmasın, maddeleri üzerinde de bin
likte görüşelim demek istediler ki, buna mad
deten imkân, yoktur kanaatindeyim. Bu fazla 
zaman almaz. Zaten görüşülecek ki, maddeler 
birbirine paralel durumdadır. Binaenelyh, tümü 
üzerindeki görüşmelerin ikisinin beraber olma
sında bir sakınca yoktur, ama maddeleri teker 
teker ve kısaca görüşüp oylamak faydalıdır. Bu 
hususr. arzediyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
kanunun tümü üzerindeki müzakeresinin ber
taraf edilerek, doğrudan doğruya maddelere 
geçilmesi süreyi kısaltır ve milletvekili arkadaş-
larımca bu temenni edilebilir. Ancak, Başkanlık 
Iramı uyguluyamaz. 

Başkanlık, tümü üzerinde müzakere açar, 
«Rapor üzerinde söz istiyen?» der, hiç kimse 
söz istemezse direktman maddelere geçer. Yoksa, 
bir önerge verilmek suretiyle rapor üzerindeki 
müzakereye mani olamaz. 

Ama her iki kanunun raporu üzerinde bir
likte müzakere açmak mümkündür. Ancak o za
man yeterlik önergesini oya koyduğum anda 
altı kişiyle kısıtlamam. OlaJbilir ki, münhasıran 
Opera mevzuunda altı arkadaşımız konuşmuş
tur, Tiyatro konusuna değinmek i^nkânı bula-
mıyan arkadaşlarımız olabilir. O zaman yeterlik 
önergesini oya koymam. 

Bu şartlarla gerek Opera ve igerek Devlet 
Tiyatrosu kanununun raporunun münhasıran 
birlikte mütalâa edilmesi hususunu Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum; kaJbul edenler... Kalbul 
etmiyenler... Raporun bklikte mütalâa edilmesi' 
kabul edilmiştir. 
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Raporları ayrı ayrı okutmama lüzum var 
mı... («Yok» sesleri) 

Raporları uzun diyorsunuz, ayrı ayrı oku
tulmasına lüzum yok, diyorsunuz. Bu hususu 
oyunuza sunuyorum; kalbul edenler... Kalbul et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Raporun tümü üzerinde söz iutiyenler... Yok. 
Anlaşılmadı galiba. Tekrar ediyorum: 'Opera 
ve Devlet Tiyatro kanunları raporlarının tümü 
üzerinde söz istiyenler ... Yok. Maddelere ge-
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler ... Kalbul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülme talebi var
dır. Talelbi oyunuza sunuyorum; kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Ankara'da, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı tüzel kişjliğl' haiz bir «Devlet 
Opera ve Balesi» Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
Devlet opera ve balesi bir genel müdür tarafın
dan yönetilir. 

BAŞKAN — 1 nc^ maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. 1 nci madde üzerinde söz isteyen... Yok. 
Maddeyi Yüce Meclis»in oyuna sunuyorum; Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü, lüzum ve imkân gördüğü diğer 
şehirlerde de, Millî Eğitim Bakanının onayı ile 
b.v müdür yönetiminde Devlet Opera ve Balesi 
müdürlükleri kurabilir. 

Genel Müdürlük ve müdürlükler bakanlığın 
onayı ile yurt içi, yurt dışı turneler tertip ede
bilin, millî ve milletlerarası festivaller duzen-
liyebir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yenler? Yok. 2 nci maddeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — a) Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürlüğünün bir Sanat Kurulu vardır. 
Bu Kurul Genel Müdür Başkanlığında Genel 
Müzik İşleri Yöneticisi, Başrejisör ve Bale Baş-
koreografı ile, iki senelik süre için Genel Mü
dürlükçe seçilen bir sanatkârdan teşekkül eder. 
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Müdürlüklerde Müdürün Başkanlığında Müzik 
İşleri Yöneticisi, Başrejisör ve Bale Başkoreog-
rafı ile iki senelik süre için Müdürlükçe seçilen 
bir sanatkârdan teşekkül eden bir Sanat Kurulu 
vardır. Bu Kurulun görevleri sanatla ilgili ko
nularda Genel Müdüre ve Müdürlere yardımcı 
olmak, reportuvarm hazırlanmasında mütalâa 
vermektir. 

b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü
ğünün bir teknik kurulu vardır. Bu Kurul Ge
nel Müdür veya Yardımcısının Başkanlığında 
Genel Müzik İsleri Yöneticisi, Başkorrepetitör, 
Başrejisör, Koro Şefi, Başkoreograf, Bale Baş
öğretmeni, Sanat Teknik Müdürü, Başdekora-
tör ile iki yılda bir orkestra, koro, solo ve ba
le sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri 
birer sanatçıdan teşekkül eder. Müdürlüklerde 
de Müdür veya Yardımcısının başkanlığında Mü
zik işleri Yöneticisi, Başkorrepetitör. Başreji
sör, Koro Şefi, Başkoreograf, Bale Başöğret
meni, Teknik işleri Yöneticisi ve Başdeko-
ratör ile iki yılda bir orkestra, koro, solo 
ve bale sanatçılarının kendi aralarından seçe
cekleri birer sanatçıdan teşekkül eden bir Tek
nik Kurul mevcuttur. Teknik kurulların görev
leri, Devlet Opera ve Balesine alınacak sanat
kâr, uygulatıcı uzman memur ve uzman memur
larla stajiyerleri imtihan etmek, değerlendir
melerini yapmak, bilgi ve görgülerini artırmak 
üzere yurt dışına göndermek, yurt içinde kabil 
olmıyacağı sıhhi kurul raporu ile tesbit edilen 
Devlet Opera ve Balesi mensuplarının tedavile
rini yurt dışında yaptırmak ve bu kanunla ve
rilen sair işleri görmektir. 

c) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü
ğünün bir Disiplin Kurulu vardır. Disiplin Ku
rulu Genel Müdür veya Yardımcısının başkanlı
ğında Genel Müzik İşleri Yöneticisi, Başrejisör, 
Başkoreograf, Bale Başöğretmeni, Teknik Mü
dür, Hukuk Müşaviri ile iki yılda bir orkestra, 
koro, solo ve bale sanatçılarının kendi araların
dan seçecekleri birer sanatçıdan teşekkül eder. 
Müdürlük Disiplin Kurulu da Müdür veya Yar
dımcısının Başkanlığında Müzik işleri Yöneti
cisi, Başrejisör, Başkoreograf, Bale Başöğretme
ni, Teknik işler Yöneticisi ile Hukuk Müşaviri, 
iki yılda bir orkestra, koro, solo ve bale sanatçı
larının kendi aralarından seçecekleri birer sa
natçıdan teşekkül eder. 
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BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-
yenler... Yok. 3 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 4. — a) Genel Müzik Yöneticisi 
(Başorkestra Şefi niteliğinde), Orkestra şefle
ri ve yardımcıları, Başrejisör, rejisörler ve yar
dımcıları, koro sanatçıları, opera ve solistleri, 
orkestra sanatçıları, Koro Şefi ve yardımcıları, 
Başkoreograf, Bale Başöğretmeni, koreograflar, 
Kordöbale Şefi ve yardımcıları, bale öğretmen
leri, bale sanatkârları, kostüm kraatörleri, Sanat 
Teknik Müdürü, bale notatörleri, dekoratörler, 
Başdekoratör, şan pedagogları, Başkorrepetitör 
Devlet Opera ve Balesi sanatkâr memurlarıdır. 

b) Repetitörler, Korrepetitörler, Başdrama-
turg ve Dramaturglar, Teknik Müdür, Başre-
alizatör, Başışık Uzmanı, Basperukacı, Orkestra 
Müdürü (Müzisyen), Suflörler, Lutiyeler, Kon-
düvitler, Bale Piyanistleri Devlet Opera ve Bale
si uygulatıcı uzman memurlarıdır. 

c) Işık uzmanları, perukacılar, realizatör-
ler, sahne uzmanları, atelye şefleri, butaforlar, 
kaşörler, kostümcüler, sahne marangozları, sah
ne demircileri, sahne makinistleri, kopistler, sah
ne müdürü ve yardımcıları, akortçular, desina-
törler, makyajcılar, aksesuvarcılar, sahne kun
duracıları, saz tamir atelyesi şefi ve yardımcıla
rı, opera yardımcı sınıf elemanları ile Teknik 
Kurul tarafından görevlerinin özelliği belirtile
cek ihtisası bulunan elemanlar da Devlet Opera 
ve Balesi uzman memurları adını alırlar. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yenler? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet Opera ve Balesinde : 
a) Genel Müdür, opera, bale ve müzik ala

nında başarıları ile tanınmış sanatkârlar ara
sından Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine 
müşterek kararname ile ve 3656 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi hükmüne göre, 

b) Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdü
rün teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanı; sair 
memur ve hizmetliler de Genel Müdür tarafın
dan, 

c) Yabancı uzmanlar Genel Müdürün tek
lifi üzerine Millî Eğitim Bakanı tarafından söz
leşme ile, 
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d) Yerli ve yabancı misafir sanatkârlar, 
geçici süreli sözleşme ile Genel Müdür tarafın
dan görevlendirilirler. 

Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yeni
lenmesi de yapılışmdaki usule tabidir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Diğer şehirlerde kurulacak 
Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde : 

a) Müdür, opera, bale ve mimk alanında 
başarıları ile tanınmış sanatkârlar arasından 
Genel Müdürün teklifi üzerine, Millî Eğitim Ba
kanı tarafından ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi hükmüne göre, 

b) Yabancı uzmanlar müdürün teklifi ve 
Genel Müdürün tasvibi ile Millî Eğitim Bakanı 
tarafından sözleşme ile, 

c) Yerli ve yabancı misafir sanatkârlar 
geçici süreli sözleşme ile müdür tarafından, 

d) Her çeşit memur ve hizmetliler müdür 
tarafından görevlendirilirler. Sözleşmeli per
sonelin sözleşmelerinin yenilenmesi de yapılışm
daki usule tabidir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isti-
yen?.. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Sayın Başkan, 
bir yere takıldım, müsaadeniz olursa Komisyon
dan bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akal. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Efendim 5 nci 

maddede... 
BAŞKAN — Sayın Akal, 5 nci madde kabul 

edildi efendim. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Peki efendim. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isti-
yenler?. Buyurun Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 
Başkanım, bir noktayı öğrenmek istiyorum. Her 
türlü sanatkârın ücretleri bir sözleşme ile tesbit 
ediliyor. Acaba sözleşme ile tesbit edilecek üc
retler, kanunun 9 ncu maddesinde yer alan bir 
kurul tarafından mı tesbit edilecek, yoksa Vekâ
letin uygun bulacağı veya Umum Müdürün tak
dirine bağlı bir sözleşme ile mi tesbit edilecek? 
Bu ücretleri tesbit edecek kurul hangi maddede
dir? Çünkü bu maddelerin içinde yok. Komisyon 

bu hususta bir açıklama yaparsa memnun ola
cağım. 

BAŞKAN — Şimdi bu 6 ncı maddeye göre 
yabancı uzmanlar, müdürün teklifi ve Genel Mü
dürün tasvibiyle Millî Eğitim Bakanı tarafından 
sözleşme ile tâyin ediliyor. 

Yerli ve yabancı misafir sanatkârlar geçici 
süreli sözleşme ile müdür tarafından, her çeşit 
memur ve hizmetliler de yine müdür tarafından 
görevlendiriliyorlar. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ücret
lerin tesbiti acaba ileride gelen maddelerdeki 
komisyonlar tarafından mı yapılacaktır, bunu 
öğrenmek istiyorum. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Cevap verebilir miyim sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Sayın Asutay'm sorduğu 
sualin cevabı şöyledir : Teknik kurul tarafın
dan bu ücretler karşılaştırılacaktır; yani bir 
kurul tarafından... 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde başka söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Devlet Konservaıtuvan mezun
ları, stajiyer kadrolarına göre idari sözleşme
ye tabi olmaksızın Devlet Opera ve Balesine 
alınırlar. Bunlar bir yıl süre ile stajiyer ola
rak çalıştırılırlar. Bu sürenin bitiminde teknik 
kurul tarafından sınava tabi tutularak başarı 
gösterenler kabiliyetlerine göre derecelere ay
rılarak sanatkârlığa alınırlar ve idari sözleşme 
ye bağlanırlar. 

Sınav sonucunda başarı gösteremiyenler ve
ya bunlardan teknik kurul karan ile bir yıl 
daha staja tabi tutulmasına lüzum görülenler 
için ikinci yıl sonunda, yeniden yarvla^ak sı
navda basan sağlıyamazlarsa görevden çıka-
nlırlar. Bunlardan mecburi hizmeti olanlar Mil
lî Eğitim Bakanlığının uygun göreceği hizmet
lerde çalıştmlırlar. 

Stajiyerler, staj süresi içinde idari sözleş
meli sanatkârlara ait haklardan yararlanırlar 
ve yükümlülüklerden sorumlu olurlar. 
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BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isti-
yenler?... Yok. 7 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Devlet Opera ve Balesinde 
Devlet Konservatuvarı mezunları dışından da 
sanatkâr istihdam edilebilir. Bu gibi sanatkâr
lar, teknik kurul tarafından sınava tabi tutula
rak gösterecekleri başarı ve kabiliyet derece
sine göre kurulca tesbit edilecek ücretlerle sa
natkâr olarak ve idari sözleşme ile hizmete alı
nırlar. 

Memleketin, opera ve bale sahne hayatında 
öteden beri yüksek başarı ile tanınmış olanlar, 
teknik kurul kararı ile sınavsız olarak alınabi
lirler. Kendileri ile idari sözleşme yapılır. Üc
retleri yukardaki esaslara göre kurulca tesbit 
edilir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz is
teyenler... Yok. 

8 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

'Madde 9. — Çalışmakta olan sanatkârla
r a , uygulatıcı uzmanların ve uzman memurla
rın mütaakip sözleşme devresinde alabilecekle-
ıi ücret miktarı, gösterecekleri ehliyet ve ba
şarıya göre sözleşmelerinin yenilenmesinde tek
nik kurulca tesbit edilir ve kararlaştırılır. 

Ücretleri indirmeye ve yükseltmeye teknik 
Vurul yetkilidir. Ancak, bu indirme ve yükselt
me emeklilikle kazanılan hakları ihlâl edemez. 
Mukavelenin feshi halinde genel hükümler uy
gulanır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti-
yenler... Buyurun Sayın Uğrasızoğlu. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte 
olduğunuz 9 ncu madde ile mütaakip 10 ncu, 
11 nci, 12 nci hattâ 13 ncü maddelerde Devlet 
Operası ve Balesinde görevli bulunan bilumum 
•sanatkârlarla, uzman memurların ve hattâ staji-
yerlerin maaş duurmlariyle ilgili hükümler mev
cuttur. 

Hatırladığıma göre, Devlet Personel Kanu
na, Bütçe ve Plân Komisyonunda görüşülürken 
eğer başka değişiklikler olmamış ise, sanatkâr-
İF.rm, uzman memurların ve bale, opera bünyesi 
içerisinde hizmet gören diğer görevlilerin üc

retleriyle ilgili hükümler, 057 sayılı Kanunun 
ilerisinde ayrı maddelerde tedvin edilmiştir 
kanaatindeyim. 

Şimdi burada, bu maddede ve arz ettiğim 
gibi bunu taikibeden diğer maddelerde de uz
man memurların, santfcârlarm ve idarecilerin 
maaşları ile ilgili hususlar vardır. Burada yan
lış bir karara varmamamız ve bir tekerrürden 
sakınmamız için, sayın ve değerli arkadaşımız, 
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı aynı zaman
da burada bulunuyorlar. Bu hususta Yüksek 
Heyetinize bir bilgi arz ederlerse mesele aydın
lanmış olur ve bu notkadaki müzakereler de ko
laylıkla geçer. 

Binaenaleylh, komisyonun bu hususta bizi 
aydınlatmalarını rica ve istirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... Komisyon 
adına beyanda bulunacakmısınız 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım; mü
saade ederseniz kısaca arzu malûmat edeyim. 

Personel Kanununun Bütçe Komisyonundan 
geçen şekliyle, Opera ve Devlet Tiyatrosu sa
natçılarına, uzman memurlarına ve bu kanunda 
tadadedilen görevlilerine, yeni bir ücret statüsü 
tanzim edilmiştir. Bu ücret statüsü, kanun 
1 Matfttan itibaren yürürlüğe gireceği tarzda 
tedvin edildiği için, 1 Marttan itibaren geçerli 
'olacaktır. 

Buradaki hükümlerle çelişir hali yoktur. Bu
radaki hükümlerin müzakeresine devam oluna
bilir. O kanun çıktığı zaman sadece ücretlere 
mütaallik kısmı, bu kanundaki hakları esasen 
iptal edeceği cihetle, müzakerenin devamında 
bir mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (tzmir) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; bâzı sanat
larda çalışanların sözleşme ile çalıştırılacakları 
tesbit edilmektedir. 9 ncu ve 10 ncu madde ve 
mütaakip maddelerde, yapılmış olan sözleşme
de mütaakip senede tesibit edilmiş olan ücretin 
tenzil edileceğini de derpiş etmektedir. 

Ancak, 9 ncu maddenin 2 nci paragrafının 
son satırlarında, «Emekliliklerde kazanılan 
haklar Mâl edilmez.» diyerek, Yüce Komisyon
da, Bütçe ve Plân Komisyonundan çıkarılmış 
o.-an 657 sayılı Kanunla sanatçılara tanınan üc-
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retten her hangi bir surette bir indirme yapılıp 
yapılamıyacağı da böylece tesbit edilmiş bulun
maktadır ve yapılan mukavelelerin noterler hu
zurunda yapılması, tescil ve tasdik edilmesi de 
kanun hükmünü almıştır. 

Şimdi, yapılan mukavelelerde bir ücret in
dirilmesi diye bir hüküm yoksa, sanatından her 
hangi bir surette yeterli derece elde edileme
mişse, bu gibi çalışanların ücretlerinden indir
meyi hangi şekle göre yapabiliriz? 657 sayılı 
Kanunda ücretleri tesbit edilmiş olmasına göre, 
müktesep bir hak da mevcut iken, bu gibi sa
natkârların ücretlerinden hangi şart ve esasa 
gwe indirme yapmış olabiliriz? Bu maddede ge
tirilmiş olan bu indirime esas olan hususun te
meli neye dayanır? Bunlar ileride bir hitilâfa 
meydan verecek hususlardır. 

Bu noktanın açıklığa kavuşturulmasını rica 
eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başkan söz istiyen... Komisyon 
olarak beyanda bulunacak mısınız? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Evet Sayın Başkanım. 

Sayın Asutay'm bahsettiği hâdiseyi şöylece 
mütalâa etmek doğru olur. Şimdi, mesele şu
dur: 

Bir sanatçının ihraz ettiği başarı derecesine 
göre, idare kendisine kanunun, kendisi için tâ
yin ettiği müktesep hakkın fevkinde bir ücret 
ödeme imkânını bulabilir. Bu kanunen var
dır, bu kanunda da vardır, Personel Kanunun
da da vardır. Bir esneklik vardır, bir hareket
lilik vardı. İdare lüzum gördüğü zaman, ken
disinin müktesep hakkının üstünde bir dereceye, 
kabiliyetine istinaden getirebilir. Eğer bu şart
lar zail olursa, işte bu farkı, idare geri alabilir, 
fakat müktesep hakkına dokunamaz. 

Mesele bundan ibarettir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde başka 
söz istiyen... Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 10. — Genel müdürlükte genel mü
dürle, müdürlüklerde müdürle sanatkârlar, uy
gulatıcı uzanan memurlar ve sıair . sözleşmeli 
görevliler arasında yapılacak idari sözleşme
ler noter huzurunda yapılmış sözleşmeler hük

mündedir ve hiçbir hare, vergi ve resme tabi 
değildir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz iste
yenler... Buyurun Sayın Özgüner. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız var mı, efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlanm; Genel Müdürlükte ge
nel müdürle, müdürlüklerde müdürle sanatkâr
lar arasında yapılacak idari sözleşmeler noter 
huzurunda yapılmış sözleşmeler hükmündedir ve 
hiçbir hare ve masraf alınmıyacak, deniliyor. 

Arkadaşlarım; bir defa bu cümle maddede 
kaldığı ve kanunlaştığı takdirde, Noterlik Ka
nununa aykırı. Çünkü, resmî hüviyet taşıyan 
bütün vesikaların bir harca tabi olduğu mu
hakkak. Hem bu sözleşmeyi noter huzurunda 
yapılmış gibi resmî bir hüccet kabul edeceksi
niz. hem de alınması gerekli hare ve masraftan 
muaf kılacaksnıız. Bu, isabetli değildir. Aksi 
takdirde, bunu eğer noter huzurunda yapılmış 
kabul edersek harclandırmak zarureti var. Za
ten onu kabul ettikten sonra neden noter huzu
runda yapalım diyeceksiniz. Her haliyle bu 
maddeden, şu (noter huzurunda yapılmış sözleş
meler hükmündedir ve) ibaresini çıkarmak 
'isabetli olur. Çünkü resmî senetlerin her hal
de noter huzurunda yapılması gereklidir, baş-
T<ıa bir hal ve şekille, başkaca bir merci huzurun
da yapılmış olanı, noter huzurunda yapılmış 
resmî senet hükmünde sayıp, harçtan muaf tut
mak her halde isabetli olmaz kanısındayım. 
Bunun için bir önerge verdim, iltifat buyurul-
mıasmı rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
tiyen var mı, efendim?... Yok. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergesini oku
tuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Devlet operası kanun tasarısının 10 ncu 

maddesindeki, (Noter huzurunda yapılmış söz
leşmeler hükmündedir ve) ibaresinin maddeden 
çıkarılmasını teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
îçel 

Turhan Özgüner 

BAŞKAN — Komisyon olarak bu fikre ka
tılıyor musunuz? 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURl 
BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım; bu 
maddedeki hüküm 1949 senesinde tedvin olunan 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kanununda aynen 
vardır ve yıllardan beri işliyen bir hükümdür. 
O itibarla mahfuz kalmasında fayda mütalâa 
ediyorum. Takrire katılmıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmadı
ğını beyan ediyor. 

Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

10 acu maddeyi metinde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmi-
yenter... 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Devlet Konservatuvarında pa
rasız yatılı okuyanlardan Devlet Opera ve Ba
lesi sanatkârlığına alman stajiyer ve sözleşmeli 
sanatkârların burada geçirdikleri süre mecburi 
hizmetlerine mahsubedilir. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkada
şımız kaldı mı efendim?... Yok. Oy verme rV. 
mi sona ermiştir. Kupayı kaldırınız. 

Madde 12. — a) Devlet Opera ve BaV"1' 
sanatkârları, uygulatıcı uzman memurlar ilo 
uzman memurları ve staüyerler tesbit edilece1' 
ehliyet ve iktidarları nazarı itibara almaca1* 
aşağıda gösterilen ücretlerle çalıştırılırlar. 
Stajiyer ayda 1 200 Tl 
Uzman memurlar ayda 800 Tl. - 3 500 Tl 
Uygulatıcı uzman memurlar 
ayda 1 000 Tl. - 4 250 Tl. 
Sanatkâr memurlar ayda 1 500 Tl. - 5 500 Tl 

b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdü'ü 
ile Opera ve Bale müdürlerine en yüksek sa
natkâr memur ücretine ilâve olarak, Bakanlar 
Kurulunca tâyin edilecek miktarda idare ve 
temsil ödeneği verilir. 

c) Devlet Opera ve Balesi sanatkârları, iç
kili gazino ve benzeri yerlerde çalışamazlar 
Aksi halde, genel müdürlük ve müdürlüklerce 
re'sen sözleşmeleri feshedilir, 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isti-
yenler?... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Önergemizi 
tekrar ediyorum, 

BAŞKAN — önergeniz var. Önergenizi oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Devlet Operası kanun tasarısının 12 nci mad

desinin (b) bendindeki (Bakanlar Kurulunca 
tâyin edilecek miktarda) ibaresi yerine, (ayda 
500 lira) ibaresinin kabulünü teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
îçel 

Turhan özgüner 

BAŞKAN — Komisyon olarak katılıyor mu
sunuz?. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI HURİ BA
YA.!?, (Sakarya) — Savın Başkanım; bu mad
de ile getirilen bütün hükümlerin, y^ni Perso
nel Kanunu muvacehe-ûnde değhm^i esasen 
gereklidir. Arkadaşımı zm re'sen 500 lira ile t"-
yin ebelim tarzmdaki ödeme yeni Personel Ka
nununa göre zaten yapılamıyacaktır. Sadece 
miktar t^yin etmenin meseleyi halletmiveceğini. 
Personel Kanununun bu hususa taallûk eden 
bütün pürüzleri kökünden halledeceği kanaa
tiyle, şimdi, maddenin Personel Kanunu çıkın
caya kadar aynen muhafaza edilmesinde fayda 
mütalâa ediyorum. Personel Kanunu işin esası
nı zaten hallediyor. 

Arkadaşlarımızın takririyle mesele halledi
lemez Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — önergeyi oya sunuyorum... 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Önergemizi 

geri alıyorum. 
•"»AŞ7CA7T — fS-eri alryo ̂ unuz. önerge sahi

binin tale' i üzerine geriveri1 mistir. 
12 nci maddeyi metinde yazılı pekliyle oyu

nuza sunuyorum; kabul edenler.. Ka^ul etmi
yenler... Aynen kavul edilmiştir. 

Madde 13. — iki ayrı görevi aynı zaman
da yapan sanatkarlara, ikinci görevi için ve bu 
görevin devammca, almakta oldukları aylık 
ücretlerinin tutarını ve bir ayı geçmemek ve 
^ılda bir defa olmak üzere teknik kurulca tes-
Mt edilecek miktarda ek ücret ödenebilir. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz is-
tiyeır... Yok. 13 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 13 
ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 14. — 6388 sayılı Kanun hükümleri, 
Devlet Opera ve Balesi sanatkârları, uygulatıcı 
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uzmanlar hakkında da uygulanır. Uzman me
murlar aynı kanunun 3 ncü maddesi hariç di
ğer hükümlerinden faydalanırlar. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is
tiyen... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Müsaa
de ederseniz bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, gerek 12 nci madde ve gerekse mü-
taakıp maddeler kanun tekniği bakımından ve 
657 sayılı Kanun bakımından mahzur teşkil edi
yor. Hakkı müktesep olmamak kaydı ile ise 
evet diyeceğiz. Komisyon bu hususta görüş
lerini ifade etsin lütfen. 

BAŞKAN — Ben burada hakemim. Bunları 
kendim eleştiremem. Benim yapacağım bir şey 
yok. Kürsü açık, çıkın konuşun. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz cevap vereyim. 

mel ilkelerle bu kanunun ilkelerinin çatışmama
sı esastır. Sayın Komisyon Başkanı değerli 
Arkadaşımız Sayın Bayar beyan ettiler; «Büt
çe Komisyonundan geçmiş olan metin henüz bu
rada görüşülüp kanunlaşmamıştır, gelecektir. 
Ama Personel Kanunu Komisyondan geçtiği 
haliyle çıkacak olursa o zaman şu görüşmekte 
bulunduğumuz kanundaki şu 12 nci madde ve 
onu tâkıbeden maddeler hükümsüz hale, haşiv 
hale gelecektir,» dediler, öyle ise bize düşen 
görev lütfetsinler bu kadar müstacel değilse, 
bir zaruret yoksa Personel Kanunu tasarısı ka
nunlaştıktan sonra alâkalı olan bu maddeler gö
rüşülsün. Yani bilâhara Personel Kanunundan 
sonra bu kanun gelecektir, haşiv olacaktır. Bun
ların tekrar kanundan çıkarılması gibi bir du
rum hâsıl olacaktır, öyle ise, bu kadar müsta
cel olarak geçmesini gerektirecek bir zaruret 
mevcut değilse, lütfetsinler bu kanunun hukuk 
prensiplerine göre, hukuk esaslarına göre mü
zakeresini, kabulünü istiyorlarsa bunu geri al
sınlar. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... Yok. Başka 
söz istiyen olmadığına göre, talep de yok, öner
ge de yok. 14 ncü maddeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğünce ve Devlet Opera ve Balesi mü
dürlüklerince tertip edilecek yurt içi turne faa-
liyetlerine katılacak sanatkâr memurlar, uygu
latıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla 
diğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiye
leri 75 lirayı geçmemek üzere her yıl teknik ku
rulca tesbit edilir. Turnelerdeki ikâmet yerleri 
genel müdürlükçe temin edilir ve parası da ge
nel müdürlükçe ödenir. Turne ile ilgili seyahat
lerin zamanı ve hangi vasıtalar ile yapılacağı 
genel müdürlükçe tâyin olunur. Harcırah yev
miyelerinden her hangi bir kesinti yapılamaz ve 
otel ücreti tenzil edilemez. Yurt dışı turne faali
yetlerine ait yolluk ve harcırahlar hakkında ge
nel hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz is
tiyen... 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Kısa 
bir maruzatım var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon Baş
kanı. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, Sayın Tos
yalı'nm bu maddelerle ilgili itirazları esasında 
doğrudur. Ancak Personel Kanunu, bütün bu 
yan ödemeleri, ek vazife karşılığı alman ücret
leri, fazla mesai ücretlerini kökünden halletmiş
tir, tamamını kaldırmıştır. Fakat 657 sayılı 
Kanunu değiştiren tasarı henüz kanunlaşmadı
ğı için buna atfen bir muamele yapmak müm
kün değildir. Bu maddeler kabul edilse dahi 
hakkı müktesep teşkil edecek mahiyette değil
dir ve 657 sayılı Kanunun yeni şekline uymak 
zorundadır. O itibarla tedvininde bir mahzur 
yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değer

li arkadaşlarını, bu kanun yapılırken bu kanun
la çok yakın ilişkisi olduğu aşikâr bulunan ve 
yukarda, komisyonda müzakeresi tamamlan
mış, muhtemelen Perşembe günü Heyeti Umumi-
yeye gelecek olan Personel Kanunundaki te-
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BURHANETTİN ASUTAY (îzmir) — Ta
sarıda getirilen, günde 75 lira harcırah çok az
dır. Sanatkârlar en iyi otellerde yatmak zorun
dadırlar. Bunun yüz liraya çıkarılmasını tale
beden bir önerge takdim edeceğim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Ben de bir hu
susu öğrenmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ajkaü. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sanatkârlara 

yatak parası, yemelk parası verildikten sonra 
mı ayrıca günde 75 lira harcırah veriliyor? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Evet efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — O halde önerge 
vermeye lüzum yok. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkanım önerge vermekten vaz geçtim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
15 nci maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunu

yorum Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 15 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 16. a) Devlet Opera ve Balesi ısa-
natkârlarını, diğer idari sözleşmeli memurla
rını görgü ve bilgi ve ihtisaslarını artırmak 
nuaksadiyle yol parası ve almakta oldukları ay
lık ücretlerini müessese bütçesinden vermek 
suretiyle âzami bdr yıla kadar ve beş yıl içe
risinde bir defaya mahsus olmak üzere yaban
cı memleketlere göndermeye Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlüğü ve müdürlükleri yet
kilidir. 

Bu hususlar için ilgili teknik kuruldan ka
rar alınır. 

Bu madde uyarınca kendilerine izin veril
miş olanların memuriyetleri ile ibuna ait her 
türlü hak ve yükümlülükLeri saldı kalır. 

b) Devlet Opera ve Balesi mensuplarının 
hastalık veya her türlü estetik cerrahi dâhil, 
ameliyat ve müdahaleye mâruz kalmaları halin
de, lüzum ve zaruretlere göre yurt içinde veya 
dışında muayene ve münferiden veya refakatte 
tedavi ettirmeye gerekli ilâç, protez ve sair 
masrafları ile cenaze masraflarını yapmaya 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve 
müdürlükleri yetkilidir. 

Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dışın
da yapılması gerektiği takdirde bu konuda tek
nik kuruldan karar alınır. 

e) Bilgi ve görgü maksadiyle yabancı 
memleketlere gönderilen sanatkâr ve diğer gö
revliler yurda dönüşlerinde yabancı mmeleket-
lerde kaldıkları sürenin bir buçuk Ikatı kadar 
mecburi hizmetle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz is
tiyen... 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Buldıanlı. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Bu maddenin bir hususuna itiraz ediyorum. 

Bütün tedavi ve ameliyat masrafları Devlet
çe karşılanıyor. Burada bir de estetik ameliyat 
tabiri gediyor. Buna karşıyım. Her şey bitti 
de iş estetiğe mi kaldı? Bu bakımdan bu este
tik lameliyatin çıkarılmasını talebediyoram ve 
bu hususta bir takrir veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Estetik 

ameliyat gerektiren her hangi blir kaza, sanat
kârın hayatı için varidolabiMr. Bu bakımdan 
(maddenin aynen kalmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Bir 

hususu iyi anlayabilmek içtin söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müderriısoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Bıaşkan, muhterem arkadaşlar; 
Burada Devlet opera ve bale mensuplarının 

her türlü tedavisi yurt içinde ve yurt dışında, 
denilmektedir. Halbuki Devlet memurlarının 
dışarıda tedavi edile'bilmesi için ancak muay
yen hastanelerden rapor alması icaJbeder. Bu 
raporda, yurt içerisinde yani Türkiye'de bu 
'tedavi yapılamaz, başka yere gittiği takdirde 
tedaviden istifade eder, şeklinde rapor alması 
icaflbeder. Acaba burada da Devlet memurları
mın mensubolduğu haklı vecibeler burada da 
olacak mı, yoksa Kurulun yetkisi ile bunlar Av-
rupaya gönderile'bileoek mi? Gönderildiği tak-
oirde hususi bir muamele görülmüş olur, bu da 
hakkaniyete aykırıdır. Bu bakamdan bunun tav-
zrlhini rica ederim. Gerekirse bu hususa ait bir 
önerge vermek istiyorum. Hürmetlerimi arz 
ederim. 
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BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde başka I 
söz istiyen var mı? ; 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ j 
BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, opera j 
ve bale sanatkârlarının dış memleketlerdeki 
tedavi edilme imkânları genel kaidelere tabidir, 
Sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi bir dok
tor raporuna dayanması zaruridir. Bu tatbikat 
zaten bugün de böyle cereyan etmektedir. Aksi 
halde Maliye yahut Merkez Bankası zaten döviz 
vermemektedir. O itibarla tam teşekküllü bir 
heyeti sıhhiyeden rapor iflbrazı zaruridir. Zabıt
lara geçmesi bakımından tavzih ediyorum. 

Sayın Buldanlı'nm teklifine de katılmak 
imkânı yoktur. Bu bir zaruri operasyondur. I 
Son derece müşkül şartlar içinde cereyan eden 
bir faaliyettir, 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Zaruret 
olmadan da yapılabilir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
E A YAR (Sakarya) — Gerekçe var efendim, 
gerekçeye de yazıaJbiliriz. Maddede aynen kal
ması taraftarıyım. 

BAŞKAN — Estetik cerrahi mevzuunda Sa
yın Buldanlı bir önerge vermiş, «Sanatın ic
rasından mütevellit kazalarda» tâbirini kullan
mış. Önergesini okutuyorum. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — önerge
sini geri alsın efndim, lüzum yok. 

BAŞKAN — Sayın Güner lütfen bana söy
lemeyin, arkadaşa söyleyin geri alsın. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Geri al
masını Başkanlıktan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hayır, Başkanlık bir şey yapa
maz. «Geriye al» diye nasıl söyliyebilîrim? Alır
sa alır, almazsa almaz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı önergesini geri 
a'dı, okutmaya lüzum yok. 

16 ncı maddede başka değişiklik önergesi 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Devlet Opera ve Balesi men
supları, 7244, 263 ve 819 sayılı kanunlarla ta
nınan haklardan yararlanırlar. İdari sözleşmeli 
memurlara ödenecek melblâğ, idari sözleşmeler
le 'belli edilen aylıklara ilâve edilmek suretiyle i 
hesaplanır. j 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Başka 
madde okuyor. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bi
zim elimizdeki matbu tasanda bu madde düzel-
t'Jmiş, arkadaş düzeltilmiş şeklini okuyor. Onun 
ıçm tasarının 19 ncu maddesinde şimdi okunan 
17 nci maddeyi görürsünüz. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — 19 ncu 
maddeyi mi okuyoruz? 

BAKSAN — Hayır efendim, asıl normal ta
sarının 17 nci maddesini okuyoruz ama matbu 
tasarılarda Millî Eğitim Komisyonunun değiş-
tirigi olarak kabul edilmiş bulunan tasarının 
19 ncu maddesi Bütçe ve Plân Komisyonu ta
rafından tasarının 17 nci maddesi olarak kabul 
edilmiş. Madde numaratajı bakımından bu fark-
ıbhk ortaya çıkıyor. Şimdi normal olarak okut
tuğumuz madde tasarıda Bütçe ve Plân Ko
misyonunun 17 nci maddesi olarak görünüyor. 

Madde 17 yi tekrar okutuyorum. 
(17 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 17 nci madde bu şekilde dü
zenlenmiştir. Madde üzerinde söz istiyen sayın 
milletvekili. Yok. Maddeyi Yüce Meclisin oyu
na. sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 18. — 657 sayılı Kanunla değerlen
dirme, sınav ve ödül kurullarına verilen görev
ler, teknik kurul tarafından ifa edilir. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz is-
tiyen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 19. — Sanatkârların, uygulatıcı uz
man ve uzman memurların sözleşme, tedavi, ay
rılış ölüm tazminatı, izin, yolluk, inceleme se
yahati, disiplin işleri ile opera ve balenin iç yö
netim işleri ve 3 ncü maddede gösterilen kurul
ar ın çalışma esasları tüzük ve yönetmeliklerle 
düzenlenir. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka-
Vul edilmiştir. 

Madde 20. — Devlet Opera ve Balesinin ge
lirleri : 
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a) Genel Bütçenin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmının «Eğitim kurumları» giderleri tertibin
den ayrılan ödenek, 

b) Temsil ve konserlerden elde edilecek 
hasılat, 

c) Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlar hasılatı, 
d) Opera ve bale faaliyetinden yararlanan 

iller özel idareleri ile belediyelerince yapılabile
cek bağışlar, 

e) Her türlü bağışlar ile diğer çeşitli gelir
ler, 

f) Yurt içi ve yurt dışı festival gelirlerin
den elde edilecek hâsılattan ibarettir. 

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

20 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 21. — A) Devlet Opera ve Balesi
nin Bütçesi ve kadroları Genel Müdürlükçe ha
zırlanıp Bakanlar Kurulunca onanır. 

B) Kurulacak opera ve balelerin bütçeleri 
ve kadroları müstakil olarak müdürlüklerince 
hazırlanır, Genel Müdürlüğün tasvibinden son
ra Bakanlar Kurulunca onanır. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 22. — Devlet Opera ve Balesinin Ba
kanlar Kurulunca onanacak bütçe ve kadroları 
ile bunlara dayanılarak yıl içinde yapılacak gi
derlere ve gelirlere ait evrak, tetkik ve vize 
edilmek üzere kesinhesap cetvelleri ile birlikte 
yıl sonlarından itibaren en çok üç ay içinde Sa-
yıştaya gönderilir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 23. — Devlet Opera ve Balesi mua
melâtında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu hükümleri uygulanmaz. Müessesenin 
alım ve satım muameleleri ile hesap usulleri 
Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarınca müşte
reken tesbit olunacak esaslara göre yürütülür. 
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Devlet Opera ve Balesinin hâsılatı ve muamele
leri her türlü vergi, hare ve resimlerden muaf
tır. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz isti-
yen sayın milletvekili?. Buyurun Sayın Müder-
risoğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ko
misyona bir hususu sormak istiyorum efendim. 
Acaba, neden «Bunlar Muhasebei Umumiye Ka
nunu ile 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.» şek
linde bir vuzuh koymuşlar, yani buna neden lü
zum görmüşlerdir? Acaba, bunların diktirecek
leri elbise ve diğer şeyler fazla tutuyor da 2490 
sayılı Kanuna aykırı ve uzun devam eder şek
linde mi mütalâa edilmektedir, yoksa bizim bil
mediğimiz bir husus mu vardır? Bunun açıklan
masını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Evet. Muhasebei Umumiye Ka
nunu ile 2490 sayılı Artırma Kanununun bu mü
essesede uygulanmamasının sebepleri nedir? Bu
yurunuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım; tiyatro ve 
opera gibi, her gün değişen şartlara intibakı za
ruri plan ve süratli karar alma mecburiyetinde 
olan bir müessesede, bir seyyaliyet tanımak için 
1949 larda çıkarılan meşhur Devlet Tiyatrosu 
Kanununda da mevcudolan bir maddedir ve de
ğiştirilmemiştir. tşin natüründen, mahiyetinden 
gelmektedir, 20 seneden beri de aynen cereyan 
etmektedir. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde başka 
söz istiyen?. Yok. 

Maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 24. — Devlete ait binalardan Devlet 
Opera ve Balesi için lüzum görülenler Millî Eği
tim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakan
lığınca eşya ve tesisleri ile beraber bu müessese
lere parasız olarak tahsis edilebilir. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz is
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 25. — istanbul Kültür Sarayı ile An
kara 'daki Büyük Tiyatro binalarını, bunların 
müştemilâtı ve tesislerini müştereken ve mun-
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hasıran, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü
ğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kul
lanırlar. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz is-
tiyen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 26. — 5441 ve 6629 sayılı kanunlarda 
opera ve baleye ilişkin hükümler kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz is-
tiyen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Geçici Madde 1. — 5441 ve 6629 sayılı kanun
lara göre faaliyette bulunan Devlet Tiyatrosu
nun, Büyük Tiyatro binasındaki mobilya, mef
ruşat, gardrop, aksesuvar, dekor ve sair malze
mesi arasından Devlet Opera ve Balesine devre
dilecek olanların listesi, Maliye Bakanlığınca se
çilecek bir, Millî Eğitim Bakanlığından Bakan
lıkça seçilecek iki, tiyatro ve opera uzman ve 
idarecilerinden seçilecek üçer kişi olmak üzere 
dokuz kişiden ibaret bir heyet tarafından tesbit 
ve tanzim edilir. 

Yapılacak bu tesbite göre heyetçe hazırla
nacak liste en geç altı ay içinde Millî Eğitim 
Bakanlığının tasvibine sunulur. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın milletvekili? Yok. 

Geçici 1 nci maddeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Devlet Opera ve Balesi 
sanatkârları ve mütehassıs hizmetlileri ile Dev
let Tiyatrosu Genel Müdürlüğü arasında im
zalanmış olan sözleşmeler, bu kanunun yürür
lüğe girmesiyle Devlet Operıa ve Balesi Genel 
Müdürllüğü ile akdedilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın milletvekili.. Yok. 

Geçici 2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Sayın Bayar, bir madde ilâvesi düşünüyor
sunuz galiba? Eğer bir madde ilâve edecekse
niz bekleteceğim. Çünkü, yürürlük maddeleri-

ıiö geliyorum, ondan sonra yeni madde ilâve
si usulen mümkün değildir, ancak geçici mad-
Û3 S olarak İlâve ledebilliriz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya)"— Evet, var Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Bir önerge var, (bunu, önerge 
olarak kabul ediyorum, her ilâve edilmesi düşü-
nüilen ek madde veya geçici madde bir değişik
lik önergesi mahhiyetindedir bizim İçtüzük hük
müne göre) onu okutacağım, prensibini Meclis 
kabul ederse redaksiyonda ona göre numara 
alacaktır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Devlet Opera ve Balesi Kuruluş Kanunu 

tasarısının 26 ncı maddesinin ısonuna bir mad
de ilâveısinıi arz ve teklif ederim. 

Madde 27. — 274 ve 275 sayılı kanunların 
hükümleri Devlet Opera ve Balesi mensuplarına 
uygulanmaz.; 

Nuırd Bayar 
Sakarya Milletvekili 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Öner
ge üzerinde ısöz istirham ©diyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay, bu 
önerge üzerinde konuşacaksınız. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; her türlü 
hakta bar muadelet, bir esas vardır. Bâzılarına 
çok vereceksiniz, bâzılarına hiç vermiyeceksi-
niîs; olmaz. Anayasa, tüm hakkı, tüm mesele
leri kişiler arasında fark gözetmeksizin tatbik 
ettirmiştir. Sınıflar arasında bir mücadıele yap
mak mümkün değildir. Yüce Meclisten, bundan 
bilhassa birkaç gün evvel veya bir ay evvel çı-
kaırılmış bir kanun vardır, tüm mânasiylıe ça
lışma hayatını kökten zedeleyen bir kanundur; 
Mbrkaz Bankasının Bankınot Matbaasındaki iş
çileri de grev dışı ve 274 sayılı Sendikalar Ka
nunu dışında bıraktınız. Merkez Bankasının 
Bankınot Matbaasında çalışan işçiler 275 sa
yılı Kanunun dışındadır, grev yapma hürriye
ti yok. Şimdi de bale sanatçılarını Devlet sa
natçılarım grev yapma ve sendika kurma hak
lımdan mahrum ediyorsunuz. Olmaz böyle ar
ka 0s '"'lanın 

Kainin çalışma hakkını, hürriyetini ve sıfa
tını fÂyin edecek kazai merciler vardır. Eğer 
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sanatkârlar işçji değilse memur sendikalarında, 
eğer işçi lise işçi sendikalarında muamele gö
receklerdir. 

Devlet sanatkârlarını ayıracaksınız, Bankı-
not Matbaasmdakileri ayıracaksınız, yarın her 
hangi bir suretle gelecek Devlet Denizyolların-
dakileri ayıracaksınız, DemiryollarmdaMleri, 
ateşçileri ayıracaksınız, ondan sonra bu iş ol
maz arkadaşlarım. 

Dün, Yüce Meclisten bir kanun geçirdik; 
ıadalet!İ,hakkı, hakkaniyetli ve usulü tesbit et
tik. Orada dedik M, 2 nci maddenin müzakere
sinde, «Kişilerin bedenî gücü fikrî gücüne ga
lip olmadığını kanun tesbit edecektir, hangi 
güç galip dişe, bu kanun içinde mütalâa edile
cektir. 931 sayılı Kanun hâMm olacaktır..» 
Orada birinci maddedeki tarifte ise, «274 ve 275 
sayılı Kanunda muamele görecek işçiler için 
tatbik edilecektir.» dedik. 

Müsaade ediniz de çıkarmış olduğumuz bu 
kanunun ruhunu, getirmiş olduğumuz sahne sa
natkârları hakkında zedelemiyelim; Bankınot 
Matbaasında yaptık, hiç olmazsa burada bu me
seleyi yapmış olmıyalım. Eğer yaparsak, o za
man muadeleti ve esası ortadan kaldırır. Bizim 
anladığımız bir mesele vardır: «Olmamalı in
san, keser gibi hep bana; olmalıdır testere gibi 
bazan sana, bazan bana...» 

Kesiş bir sana, bir bana olur. 
Devlet sanatkârlarını keser haline getirip 

testerelikten çıkaracaksınız ki, bu adaletle ka
bili telif değildir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurunuz 
efendim. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh
terem arkadaşlarım, Devlet Balesi ve Tiyatro
sunda, Operasında çalışan bilumum sanatkâr
ların ve bu hizmetlinin kendilerine mahsus bir 
özelliği olduğu aşikârdır. 

Bundan evvelki yıllarda sanatkârlarımız, 
«Biz memur muyuz, işçi miyiz? «mevzuunda 
büyük çatışmalara kadar varan tartışmalar 
içerisine germişler ve tiyatro - bale hizmetleri 
geniş çapta aksamış ve sanatkârlar arasında bü
yük huzursuzluklar doğmuştur. 

Bu sebepledir ki, kanunun metni içerisinde 
bale ve tiyatroda vazifeli olan bilûmum sanat

kârların memur olması, memur niteliğinde bu
lunması preiLiibolarak kabul edilmiştir. 

Bu çerçeve içerisinde mütalâa ettiğiniz tak
dirde, bu kültür hizmetlerindeki devamlılığın 
sağlanması ve memleketimizde kültür hayatı
nın daha renkli bir şekilde gelişmesine imkân 
verilmesi bakımından Komisyon çok yerinde bir 
tedbiri düşünmüş bulunmaktadır. Bu husus bi
zim hatırımıza gelmedi. Komisyonu tebrik ede
rim, çok iyi bir tedbir düşünmüştür. Dün ka
bul buyurduğunuz 274 sayılı Kanun ve yarın 
muhtemelen görüşeceğimiz 275 sayılı Kanun 
bükümleri dışında bırakmakla sanatkârlan-
iıiizı, memlekete, sanat hayatına ve kültür ha
yatına büyük bir hizmette, büyük bir yardım
da bulunmuş olacaksınız. 

önerge yerindedir, kabulünü istirham edi
yorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bale, opera ve tiyatro bir milletin millî ben

liğini ve kültürünü temsil eden; içte, dışta mil
letimizi, vatanımızı resmî ve hususi hayatta 
temsil eden birer müessesedir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Binaenaleyh, burada çalı
şanlar da memurun ta kendisidir. 

Memlekete bir yabancı devletten misafir 
gelecek, onu operaya götüreceğiz, fakat her 
hangi bir iç veya dış tesirle bir parmak atıla
cak, o akşam gelmiyecekler. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Türkiye Devleti mahcübola-
cak, küçük düşürülecek. 

Dünyanın her yerinde bu böyledir; opera, 
tiyatro, bale Türk Milletini temsil eder. Onun 
içindir ki, bu kanunla hiçbir memur sınıfına 
vermediğimiz imkânlar verilirken sustum, tem
sil görevi olduğu için sustum. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonu tebrik 
ederim. Kanunun metninde bu hususun anamad-
de olarak bulunması lâzımdı, fakat burada mü
dahale ederek, bu teklifi yaptılar, çok yerinde 
oldu. Yüce Meclisin bu teklife iltifat buyurma-
emi saygiyle rica ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurunuz. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem 

Başkan, sevgili arkadaşlarım, tiyatronun bir 
adı da sanat-ı nefisedir, bir sanat koludur. Bu 
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sanat kolu mensuplarını, artistlerimizi, bale sa- I 
natkârlarımızı bir dülger ve diğer sanat er
babı gibi işçi sınıfına dâhil etmek, bilmem ne 
kadar doğrudur. Bu bakımdan Komisyon tek
lifi yerindedir. Memlekete malolmuş bir sanat 
müessesesini şu veya bu sebeple inkitaa uğrat
mak doğru olmaz. Esasen Personel Kanunu bü
tün memurların haklarını düzenlemek üzere I 
hazırlanmıştır. I 

Komisyonun vermiş olduğu takrire musibet 
rey verilmesini arz ederim. 

ıSaygılarımla. (A P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, verilen önergeye ilti
fat edilir veya edilmez, ancak bir önergenin I 
müdafaası veya tenkidi yapılırken her halde I 
söylenmesi icabeden sözlerin hududunu aşma- I 
mak lâzım. I 

Arkadaşlarım, sanatkâr memur sayılır, işçi I 
sayılır, fakat sanatkârı memur saymayıp işçi I 
saymak gerektiği hususunda müdafaa yapan ar- I 
kadaşımıza cevap verirken, «işçi» deyimini hâ- I 
kir bir kelime imiş gibi ele alıp... I 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Estağfi-
rullah,. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Zabıt
larda var. Yanlış anlşıldı, muhakkak. I 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Öyle de
ğil, yok öyle şey. I 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
Buldanlı, zaten ben zatıâlinizin yanlış söyledi- I 
ğine kaaniim de, bunu tavzih için söylüyorum, I 
yani kötü niyetle söylemediğinizi biliyorum, I 
ama zabıtlara geçsin diye söylüyorum. I 

Arkadaşlarım, bir sanatkârın memur olması I 
ya da işçi olması bunların statülerinin böyle ol- I 
ması, olmaması şeklinde münakaşa edilmelidir. I 
Yoksa, sanatkârın işçi mi sayılmalı, memur mu I 
sayılmalı meselesinin münakaşasına girdiğimiz I 
zaman, bunu bir dülger gibi, işçi mi sayalım 
deyimi yanlış anlaşılır, Sayın Buldanlı. Şüphe- I 
siz, Türk işçisi de, Türk sanatkârı da, Türk me- I 
muru da hepsi ayrı ayrı değerlendirilecek birer I 
kıymettir, bunlar ehemmiyetli sınıflardır ve I 
milletin kendinden ayrılmaz cüzleridir. I 

Arkadaşlarım, burada bu yanlış meseleye I 
- sürçü lisan diyelim - değindikten sonra ben de I 
diğer bir arkadaşımın temas ettiği gibi, Sayın | 

Asutay'a katılarak diyorum ki, toplu sözleşme 
ve grev hakkından istifade etmenin bahis mev
zuu edildiği burada şüphesiz, sanatkârı memur 
gibi, bu hakların bir kısmından hakikaten uzak
laştıracağımızı dikkatinize arz ederim. Gerek 
memur sendikaları, gerek işçi sendikalarında bu 
hakları elde edenlerin şüphesiz ulaşabilecekleri 
birçok merhaleye, bunları bu haklardan mah
rum etmek suretiyle uzaklaştırmak, memur sen
dikalarından, işçi sendikalarından, toplu sözleş
meden, grevden uzaklaştırmak, her halde kanu
nun, esprisine aykırı hareket olur. Bundan sa
kınmak gerekir, arkadaşlarım. Hakikaten sa
natkârın da şu bahis mevzuu haklara lâyık ol
duğunu kabul edip, önergenin reddi hayırlı 
olur, kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz. 
BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri, sanatkâr okul
dan mezun olur, eline koskocaman bir diploma 
alır, gelir, bomboş sahneye çıkar, oyun oynıya-
maz; onun aksesuarını yapacak olmazsa, dülge
ri olmazsa, boyacısı olmazsa, terzisi olmazsa, 
kuaförün önüne oturamazsa, dudağını boyata-
mazsa, sanatkârın ayağına denk gelen ayakka
bısı olmazsa, çorabını giymezse o sanatkâr hiç
bir şey yapamaz. 

5434 sayılı Kanun içinde muamele gören An
kara temizlik işçileri var... Ben, dülgerle kül
tür sanatı içindeki hizmet gören kişileri ayırt 
eden arkadaşa söylüyorum; çöpçülük bile ayrı 
bir sanattır. Çöpçülük ayrı bir sanattır, herkes 
sokağı yeteri kadar süpüremez ve sulayamaz. 
Ağaç dikmek sanattır, meyva toplamak sanat
tır, yeter ki, haysiyetli, şerefli ve namuslu bir 
çalışmanın içinde olsun. Bu insanların hepsi 
sanatkârdır, ayrı bir yetenekleri vardır, sanat
kârlar arasında bir fark gözetmek doğru ol
maz, hepsi sanatkârdır, hepsi istediği gibi çalı
şır. insan yalnız diploma almakla usta olmaz. 
Ben ortaokul mezunuyum, ama halk çocuğu
yum, bundan çekinmiyorum, gocunmuyorum. 
Sanatkârlar arasında fark yoktur. 

Sayın Hasan Tosyalı çizmeden yukarı çık
tı desem, yeri değil, Mecliste söylenecek lâf de
ğil, bunu söylemem ama, «tç ve dış tesirle sa
natçılarımız sahneye çıkmıyacaklar, yabancı
lara karşı bizim sanat kapılarımız o zaman ka-
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palı olacak» diyorlar. Kendilerine yalnız çizme 
hikâyesini hatırlatmış olalım, başka bir şey söy
lemiyorum, burada. 

Değerli arkadaşlarım, biz sanatkârla işçiyi 
kanunlarımızda ayırdık ve tarif ettik. Devlet 
tiyatrolarında çalışan arkadaşlar için memur 
olmalarını temin eden bir kazai karar var, ama 
bu kazai kararın yanıbasında Ankara, İstan
bul, İzmir'de çalışan ve 5434 sayılı Kanuna tabi 
olup Emekli Sandığı Kanununa göre muamele 
gören kimselerin, fiilî işçilerin de memur ol
duklarına dair karar var. Kararlar çelişir hal
dedir, tesbit edilmesi lâzımdır. Biz bunu tesbit 
ettik, 274 sayılı Kanunla ve 931 sayılı Kanuna 
atıf yaptık. 275 sayılı Kanunda bunu daha açık 
detaylariyle beyan edeceğiz. Müsaade ediniz, 
bir kanunda bir sınıfın memur olduğuna dair 
bir hüküm getirmiyelim. Eğer, bu sanatkârlar, 
biz memuruz, memur smıfmdayız derlerse; ni
tekim şimdi iki türlü sağlık personeli var; nice 
milletvekillerine gönderilmiştir, okumuşsunuz
dur; sağlık memurlarının kimisi diyor ki biz 
işçiyiz, kimisi diyor ki biz memuruz... 

MEHMET LÜTFİ SÖYLEMEZ (Gaziantep) 
— Onu söyliyenler sağlık memuru değil. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
İkisini söyliyenler var.. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, konumuz o de
ğil. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Bir misal olarak arz ettim, Sayın Başkan. Ar
kadaşlar, binaenaleyh, müsaade ediniz de bale 
sanatkârlarının, sair sahne sanatkârlarının işçi 
mi, memur mu oluşunu ve bunun tesbitini mah
kemeler yapsın, bu kanunla bir ayrıntı yapmı-
yalım. Bunu Bankınot Matbaasında yaptık, bu
nun tadili için değişiklik teklifleriyle önünüze 
bir müddet sonra geleceğiz. Bu arz ettiğim hu
susu burada, bu kanunda bir daha tekrarlamı-
yalım, müsaade edilsin, Çalışma Bakanlığı ve yü
ce kazai merciler bu hususta karar versin, hat
tâ iş ihtilâflarının hallinde tüm yetki sahibi olan 
Yüksek Hakem Kurulu vardır. Yüksek Hakem 
Kurulu; Danıştay, Sayıştay hukuk dairelerin
den, Çalışma Bakanlığından, işçi ve işveren kon
federasyonlarından teşekkül etmiş olan dokuz 
kişilik bir kuruldur, dokuz kişilik kurul bunu 
tesbit etsin, kanunda bir ayrıntı yapmıyalım. 

Sayın Buldanlı arkadaşıma rica ederim; en 
iyi yazarla sokak süpürücüsünün arasında fikir 

bakımından fark vardır, ama sanat bakımından 
fark yoktur. Her meslekin kendine göre haysiye
ti vardır, itibarı vardır, yeteneği vardır. 

Teşekkür ederim. (0. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Avşargil. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanun Millî Eğitim Komisyonunda görü

şülürken her maddesi sanat icra eden arkadaş
larımızın lehinde olarak düşünüldü ve enine, bo
yuna münakaşası yapıldı. O zaman sanatkârın 
çalışma hürriyetini kısıtlayıcı böyle bir hüküm 
olmadığı için de, Millî Eğitim Komisyonunda ça
lışan arkadaşlarımızın hepsinin fikir birliği ile 
kanun kabul edildi. 

Şimdi, sanatkârın evvelâ hür bir ortamda ça
lışmış olması lâzım. Eğer idare, yönetici kadro 
sanatkâra şu veya bu ölçüler içerisinde baskı 
yapmaya çalışırsa, sanatkârın hakkını kanun 
çerçevesi içinde kısıtlamaya çalışırsa, sanatkâ
rın elinde kendini müdafaa edecek bir silâhı ol
ması gerekir ve bu demokratik silâh da sanat
kârın grev hakkıdır. 

Bu açıdan düşünmek suretiyle sanat icra 
eden insanları tamamen idarenin baskısına ver
memek kayıt ve şartiyle bu grev hakkının elin
den alınması doğru bir hareket olmasa gerektir. 

Bu hükmün, yani Komisyonda dahi bahis 
mevzuu edilmemiş bu hükmün bugün burada 
alelacele getirilmiş olmasında idareye birtakım 
haklar tanınması ve sanatkârı baskı altında tut
ma niteliği vardır. Bu bakımdan bunun reddi
ni talebediyorum. 

Saygılarımla. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım, ta
sarının yürütme maddelerinden evvel yeni bir ek 
madde ilâvesi hakkında verdiğim takrir üzerine 
değerli arkadaşlarımın dinlediğim mütalâalarına 
karşı kısaca arzı cevabetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, tiyatro ve opera sa
natçılarının, şimdi takrirde ifade ettiğim tarzda 
bir hukukî statüye kavuşmalarının zaruretini 
esasen Danıştay da kabul etmiştir. Danıştay, 
opera ve tiyatroyu bir eğitim müessesesi farz 
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ederek, bu gerekçeden hareketle bu müessese 
mensuplarının da sendikalara giremiyeceği ve 
grev yapamıyacağı hakkında karar ittihaz etmiş
tir. Aslında işin mahiyeti de bunu gerektirmek
tedir. Beraberce yürütülen, birçok insanların be
raber bulunduğu ve bu zincirden bir halkanın 
kopması halinde bütün hizmetin sekteye uğra
yabileceği bir çalışma düzeninde, işin mahiyeti 
icabı meselenin de böyle telâkki edilmesi gerek
lidir, yargı organları da bir eğitim müessesesi te
lâkin ederek böyle bir kararı ittihaz buyurmuş
lardır. Mesele, yargı organlarınca da tebellür 
eden statülerini bir açıklığa kavuşturmaktan 
ibarettir. Sanatçıya baskı yapmak, idarenin sa
natçıya karşı bir silâhı şeklinde ileri sürülen mü
talâalar kabili müdafaa şeyler değildir. Aslında, 
idare nasıl baskı yapacak, sanatçıyı nasıl ve 
hangi disiplin usulleri içinde yönetecek, onlar 
kanunlarla tesbit edilmiş şeylerdir, idare bir des
pot değildir, kanunlarla, tüzüklerle, mevzuatla 
sınırlı yetkilerini kullanacaktır. 

Takririme iltifat buyurulmasım rica ederim. 

BAŞKAN — Söz istiyen... Yok. önergeyi 
tekrar okutuyorum. 

(Plân Komisyonu Başkanı Nuri Bay ar'm 
önergesi tekrar okudu). 

BAŞKAN — önerge komisyon tarafından 
verilmiştir., binaenaleyh kabulü mutazammın-
dır. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verildiği cihetle filhal 
kabulü mutazammındır. Madde numaratajı ba
kımından 26 ncı maddeden sonra girmesi gere
kirse, 27 numaralı olacaktır. 

Tasarıya 27 nci madde olarak okunmuş de
ğişiklik önergesi şeklinde ilâvesini Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 30. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde oyunu izhar yönün
de lehte, aleyhte kısa olarak söz istiyen sayın 
üye.. Yok. Kanun tümü itibariyle açık oylama
ya tabidir. Müsaade ederseniz oy kupasını sıra
lar arasında dolaştırmak suretiyle oylama 
muamelesini intacedeceğiz. Oy kupsını sıralar 
arasında dolaştırınız. 

4. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine bir maddesinin kaldırılmasına ve bu ka
nuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/83) (8. Sayısı : 135) 

BAŞKAN — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 
Kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırıl
masına ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları üzerinde müzakereye de
vam ediyoruz. Daha önce alınan Meclis karan 
muvacehesinde rapor üzerinde görüşme, bunu 
da kapsar mahiyette telâkki edildi, o şekilde 
karargir oldu. 

Şimdi, Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değişmesi hak
kındaki kanunun öncelikle g-örüşülmesi hususu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi vardır, bu tekli
fi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hak

kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu ka
nuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun. 

Madde 1. — 10 Haziran 1949 tarihli ve 5441 
sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki 
Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 18 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Ankara'da Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı tüzel kişiliği haiz, «Devlet Tiyatro-
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lan Genel Müdürlüğü» kurulmuştur. Devlet 
Tiyatroları bir Genel Müdür tarafından yöne
tilir. 

Genel Müdürün emrinde yeteri kadar Genel 
Müdür yardımcısı bulunur. 

Genel Müdürlük Bakanın onayı ile yurt 
içinde ve yurt dışında millî ve milletlerarası 
festivaller ile turneler tertibedilebilir. 

Genel Müdürlük malî, idari ve teknik im
kânların müsaadesi içinde Ankara'da ve mem
leketin lüzum göreceği yerlerinde tiyatrolar 
kurabilir mevcutları birleştirir ve bunları kal
dırabilir. 

İhtiyaca göre Ankara dışında ve İstanbul'da 
Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulacak tiyat
rolar» tercihan rejisör niteliğinde bir müdür 
yönetiminde kendi kadrosundaki sanatkâr ve 
uzman memurlar veya merkezden gönderilecek 
sanatkâr, uzman memurlarla çalıştırılabileceği 
gibi tertiplenecek turnelerle de faaliyette bu
lundurulabilir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sayın 
özgüner, buyurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; tasarının birinci mad
desinin sadece bir fıkrasında değişiklik yapıl
ması için söz almış bulunuyorum. 

Maddenin üçüncü fıkrasında «Genel Müdür
lük Bakanın onayı ile yurt içinde ve yurt dışın
da millî ve milletlerarası festivaller ile tur
neler tertibeder» diyor. 

Şimdi, yurt dışı için böyle bir onay gerekli, 
fakat yurt içinde dahi Bakanın onayı hem 
tatbikatı zorlaştırır hem de gerekli değil 
arkadaşlarım. Bunun üzerinde hassasiyetle 
durulmamış, gözden kaçmış olabilir. Yurt içinde 
bir turne tertibi için mütemadiyen Bakanın 
onayını almayı takdirinize bırakırım; öyle ki 
Bakan bulunnııyabilir, dış memleîketierde bu
lunabilir; onun vekilinden onay lalmak biraz 
daha güçtür. Bunu güçleştirmeye, her halde bu 
kanunu getiren de taraftar olmasa gerektir. Bu 
sebeple, ben değiştirge önergemi hem bu nok
tadan verdim, hem de o fıkrayı biraz daha ge
nişleterek şöyle ele aldım: «Genel Müdürlük 
yurt içinde turneler tertibedebilir -bu, ona
ya tabi değil- yurt dışında turneler tertibet-
mek ve milletlerarası fuar, festival, gösteri ve

ya yarışmalara katılmak için Bakanlığın ona
yı alınır.» 

Şimdi, bu fıkrada ayrıca, «mületlerarası 
festival ve turneler» demiş olmasına rağmen, 
ben daha genişleterek, «fuar, festival, gösteri ve 
yarışmalar» sekinde değiştirdim. 

İltifat buyurmanızı rica ederim. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Baytürjk. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 5441 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin son fıkrasında 
«İhtiyaca göre Ankara dışında ve İstanbul'da 
Genel Müdürlüğe bağli olarak kurulacak tiyat
rolar, tercihan rejisör niteliğinde bir müdür 
yönetiminde (kendi kadrosundaki sanatkâr ve 
uzman memurlar veya merkezden gönderilecek 
sanatkâr, uzman memurlarla çalıştırılabileceği 
gibi, tertiplenecek turnelerde de faaliyette 
bulundurulabilir» denmektedir. 

Şimdi, Devlet Tiyatrosunun Ankara'da, İs
tanbul'da, İzmir'de hitabettiği kütle iaşağı - yu
karı birbirine yaikın bir kütledir. Bunun dışın
da Ankara'dan uzaklaştıkça, atmosfer ve hi-
tabedilecek halkın hoşlanacağı tiyatro şekli de 
değişeecktir. Bu bakımdan, Devlet Tiyatroları
nın Ankara, İstanbul, İzmir Herimiz dışında, 
lüzum gördüğü yerde tiyatro açması, lüzum 
görmediği yerde kapaması kanatime göre ay
rı bir konu olmak lâzımgelir. Elimde daha ev
velden hazırlanmış bölge tiyatroları namı altın
da bir de tasan vardır. Bu bakımdan, bunu 
buradan ayırıp, daha evvelden lüzum görülmüş 
ve tasarısı hazırlanmış olduğu şeklinde bir ge
rekçe ile bölge tiyatroları şekline çevirmek 
lâzımdır. Yani bunun Umum Müdürlüğün yet
kisinden alınarak ayrı bir umum müdürlük, ay
rı bir tasarı olarak getirilmesinde fayda var
dır. Çünkü, Ankara'ya hitabeden bir eser, 
hiçbir zaman Erzurum'a hitabetmez; Ankara'
dan gönderilecek bir sanatkâr, Erzurum'un at
mosferini, zevkini bilemez. Bu daha evvel dü
şünülmüş ve ayrı bir tasarı olarak hazırlanmış. 
Bunun gerekçesi her halde daha evvelde bu 
şekilde olmalı ki, bu hazırlanmıştır. Bu durum
da bütün yetkiler Umum Müdürlükte toplanı
yor. Umum Müdürlük Ankara'da bir eser ha
zırlıyor, bu eseri belki iMnci İkalite sanatkâr
larla Erzurum'a gönderiyor, İstanbul'a, Ada-
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ma'ya, izmir'e gönderiyor. Siz de takdir bu
yurursunuz M, bölge tiyatroları ancak bölgede
ki insanlara hitabetmelidir. Ankara'daki ısanat-
çı, aynı zamanda Erzurum'a, Kars'ıa, Gazian
tep'e hitabedemez. Bu, ayrı bir sanat, ayrı bir 
ehliyet dster. Bu balkımdan, bunun Umum 
Müdürlüğün yetkisinden alınıp, ayrı bir tasarı 
olarak hazırlanmasında fayda mülâhaza ©diyo
rum. 

Teklifim bundan ibarettir. Saygılar suna
rım. 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) _ Şimdi 
de gidiyor. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Gidi
yor, lama üzerlinde durduğum nokta, Ankara'ya 
hitabeden ve Ankara'ya göre hazırlanmış olan 
bir eser, Erzurum'a hitabedemez ve Erzurum 
haiîıkını tatmin edemez, onu diyorum. Bu, ayrı 
bir konu olmalı ve bölge tiyatroları mamı altın
da ayrı bir umum müdürlük olarak kurulma-
İMır. Söylediğim bu. Gitmiyor demiyorum. 
gidiyor, ama hitabedemiyor veya Ankara'da 
^ö«terdn#i fasihti orada gösteremiyor. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... 
NACİ GACSTROĞLU (Erzurum) — Savm 

Balkan, söz istiyorum. «Erzurum'a hitabede-
Tn.fi»> tarzında Erzurum'un ismi geçti, Erzurum 
Milletvekili olarak bu mevzuda söz istiyorum. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Alt-
mışyedi vilâyeti de söyledim. 

NACÎ GACIROĞLU (Erzurum) — «Erzu
rum anlıyamaz» tarzında bir cümle sarf edildi. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — An-
lıyamaz demedim, hitabedemez dedim. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Mef
humu muhalifinden aynı mâna çıkar, Ankara 
anlıyabilirmiş de, Erzurum anlıyamazmış.. 

BAŞKAN — Yok efendim, öyle bir şey söy
lenmedi. 

Birinci madde üzerinde başka söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ediyo
rum. 

Saygılarımla, 
Turhan özgüner 

içel 

Madde 1/3 — 
Genel Müdürlük, yurt içinde turneler ter-

tibedebilir. Yurt dışında turneler tertibetmek 
ve milletlerarası fuar, festival, gösteri veya ya
rışmalara katılmak için Bakanlığın onayı alınır. 

Meclis Başkanlığına 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu tadil tasarısı

nın 1 nci maddesinin 5 nci paragrafının ilk sa
tırının, «İhtiyaca göre Ankara ve istanbul dı
şında Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulacak 
tiyatrolar» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Nuri Bayar 
Sakarya 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağun. (C. H. P. sıralarından «duyulmadı» 
sesleri) Peki efendim, ikinci defa okutacağım 
zaten, lütfen dikkat buyurunuz, 

(içel Milletvekili Turhan Özgimer'in öner
gesi ile Plân Komisyonu Balkanı Huri Bayar'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Saym Özgüner böyle bir deği
şiklik önergesi vermiş durumda, komisyon ola
rak bu önergeye katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURl BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, bakan ona
yının lüzumunu ifade edebilmek için, her nevi 
turnenin bir malî porteye dayandığını ifade et
mek zarureti vardır. Ayrıca, değerli arkadaşı
mızın az evvel söylediği bir gerekçe ile bu lü
zumu ilâve olarak zikretmek istiyorum. 

işte, bütün memleket şartlarını dikkate alan 
bir organizasyon plânında, Bakanın fikrinin so
rulmasına lüzum vardır. Bu itibarla katılmıyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, maddenin böyle getiriliş sebebini zaten so
racaktım. Bize mucip sebebolarak malî porteyi 
gösterdiler. Oysa ki, malî portenin tesbit edil
miş olmasına rağmen, yurt içinde turneler ter
tibinde daima Bakanın onayının alınması zo-
runluğunu terazinin diğer bir kefesine koyar
sak, her halde malî porteden ziyade bu aksak
lığın nazarı itibara alınmasının zaruri olduğu 
görülür. Bundan dolayı, maddenin bu şekilde 
tedvininden komisyonun kaçınması lâzımdır, 
Bunu rica ediyorum, 
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BAŞKAN — Peki efendim. Siz buyurun Sa
yın Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Komisyonun 
önergesini anlıyamadım efendim. 

BAŞKAN — Evvelâ, sayın Akal şunu tesbift 
edelim; şimdi oya koyacağım önerge sayın 
Özgünerin önergesidir. Onu tekrar okutayım 
mı? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Efendim; bir 
önerge veriliyor, diğer bir önerge de aynı hu
susta veriliyor, maliyetlerini anlıyamadım. 
(A.P. sıralarından «Anlıyamamışsan bırak» se-
leri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
iki önerge var. iki önergeden birisi Sayın öz

günerin, aykırı olduğu için evvelâ onu okutup 
oya sunuyorum. Onu takilbeden önerge sayın 
Kom^yon tarafından verilmiştir, iki defa okut
tum, eğer dikkat etseydiniz anlardınız. Tekrar 
okutayım. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, ne biçim iş bu? Şimdi her üye kalkıp ta 
«anlayamadım» derse bu işin sonu ne olacak? 

BAŞKAN — Tamam efendim, o husus Baş
kanlığın toleransı içinde oluyor. 

(içel Milletvekili Turhan Özgünerin öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önerge bu efendim. Sayın Öz-
güner bu önergenin kabulünü ve 1 nci maddeye 
bu şekilde girmesini istiyor. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Efendim, fikripni beyan et
miştim, katılmıyoruz. Sayın özgünerin son mü
talâasına kısaca bir cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — önergeye katılmıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilme
miştin:. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, hep sağ tarafa bakıyorsunuz, biz de 
sö> istedik, lütfetmediniz. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, bu maidde 
üzerinde görüşme açtım. Bu madde üzerindeki 
görüşmede altı arkadaşımız söz alabilir, si|3 söz 
istemediniz. Verilmiş bulunan değişiklik öner
geleri üzerinde tekrar müzakere açılmaz. Deği

şiklik önergesine Komisyon katılmadığı içindir 
ki, sayın Özgünere önergesini izah etmek imkâ
nını verdim. O, içtüzüğün kendisine verdiği hak
tır. O önerge hakkında sizin ayrıca konuşma 
hakkınız olmadığı cihetle size söz veremedim, 
yoksa verirdim tabiî, gördüm sizi. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 
(Plân Komisyonu İBaşkanı Nuri Bayarm 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Değişiklik önergesi Komisyon 

tarafından verilmiştir, şimdi okuttuğum öner-
ıge Komisyon tarafından verilmiş olduğu cihet
le katılmayıda mutazammındır. Önergeyi Yüce 
Meclisim oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş olduğu ci-
Ihetle filhal kabulü de mutazammındır. Bu se
beple 1 nci maddeyi kabul edilen değişik sek
iliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. 1 nci madde değişik bu şekliy
le kabul edilmiştir. 

Açık oylama işlemi sona ermiştir. Lütfen 
kupayı kaldırınız. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkanım bir noktayı sorabilir miyim? 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında mı? 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Efen

dim, Kanunun tüm maddeleri üzerinde ve Ko
misyonun vermiş olduğu önergelerle ilgili olarak 
aydınlanmak istediğim nokta şudur: Komisyon, 
bu kanunu muayyen bir kurulla müzakere ede
rek bir sonuca varabilir. Komisyona iştirak eden 
arkadaşların muvafakatim almadan, Komisyon 
Başkanı bir önerge vererek bir maddeyi tadil 
etmek ister. Ben bunu anlayamadım. 

BAŞKAN — Sayın Asutay o bizi ilgilendir
mez; O sizin Komisyondan şikayetsizdir. Mil
letvekillerinin kendi aralarında cereyan eden 
hadiseler, Komisyonun kendi arasındaki çalış
maları şu anda bizi ilgilendirmez. 

Madde 2. — Devlet Tiyatrolarında oynana 
cak eserler edebî kurul tarafından seçilir. Bu 
kurul sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 kişi 
ile genel müdür, başrejisör, başdramaturg ve 
bir sanatkârdan teşekkül eder. Kurul başkanını 
kendi üyeleri arasından seçer. 

Edebî kurul salt çoğunlukla toplanır ve bu 
toplantıda bulunanların salt çokluğu iıle karar 
verir. 
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Başdramatuıig emrinde yeteri kadar drama
turg bulunur. 

Edebî kurulun tiyatroda memur bulunmı-
yan üyelerine her toplantı için 100 lira hakkı 
huzur verilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sen
dikalar Kanununun bâzı maddelerinin değişti-
riılmesi ve bu Kanuna bir madde ile 31 nci mad
desine bir bend eklenmesi hakkında kanun tasa
rısının yapılan açık oylamasına 234 milletve
kili katılmıştır. 230 kaJbul, 4 ret oy çıkmıştır. 
Tasarı Meclisimizce kaJbul edilmiş bulunmak
tadır. Türk işçisine hayırlı, uğurlu olmasını d>-
lerim. 

2 nci madde üzerinde söz alan arkadaşları-

1. — İstanbul Milletvekili Sezai Orkunfun, 
nükleer silâhlar hususunda genel politika görüşü
ne dair sorusu ve Millî Savunma Bakam Ahmet 
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/34) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
NATO Nükleer Plânlama Grupunun son yap

mış olduğu toplantıda, NATO ülkelerinin bir ve
ya birkaçına yöneltilebilecek bölgesel bir savaş
ta sınırlı bir şekilde nükleer silâhların kullanı-
nılabileceği ve bu hususun tezekkür ve tasvibi 
için NATO Bakanlar Konseyine sunulacağı 
NATO makamlarına yakın çevrelerce basına in
tikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Bölgesel bir savaşta sınırlı bir şekilde nükle
er silâhların kullanılabilmesi keyfiyeti NATO ül
kelerinin müşterek kararlarına ve öncelikle bu 
silâhlara sahibolup da ittifakın diğer üyelerinin 
istifadesine sunan devletlerin politika ve güven
lik şartları çerçevesinde müstakil kararlarına 
bağlı olduğundan, peşinen sarih siyasi ve askerî 
hükümleri tesbit edilmedikçe, bu mekanizmanın 
işlemesi, genel bir nükleer harbe gitme kararın
dan çok daha zordur, ve dolayısiyle bölgesel sa
vaş sürelerinin kısalığı ve muhtemel oldu bitti-

mm isimlerini okuyorum: Mehmet Ayltuğ, Şinasi 
özdenoğlu, Hüseyin Baytürk - Hüseyin Bay-
türk grup admadır - Yaşar Akal. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkında kanun tasarısının, sıra sa
yısı 134 te kayıtlı, yapılan oylamasına 38 mil
letvekili katılmıştır, 30 kaJbul, 7 ret, 1 çekinser 
oy çıkmıştır. Tasarı gerekli oy çoğunluğunu 
bulamamıştır, bu sebeple gelecek birleşim tek
rar oya sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 19 u geçmiş-
t:i:'. Bu sebeple birleşimi 15 Haziran 1970 Pa
zartesi saat 15 te toplanmak üzere kapatıyorum 

Kapanma saati: 19.08 

lerle gayrimütenasiptir. Kaldı ki, nükleer silâh
ların sınırlı bir şekilde kullanıması hususu, gelip 
bir ihtimal ile mütearrız taraftan ziyade taarru
za uğrıyan tarafın topraklarında kullanılabile
ceğinden bu hal, bu gibi silâhların kullanılma
sından çok daha zararlı neticeler tevlidedecek 
mahiyettedir. 

Bu itibarla, Türkiye'nin bölgesel savaş hal
lerinde çok sınırlı bir şekilde bulunsa dahi tak
tik veya stratejik nükleer silâhların kullanıma-
sına iştirak kararı, her türlü başlangıç hareke
tin insiyatifini elinde tutan mütearrız tarafa da
ha geniş hukukî ve askerî imkânlar vereceğin
den, Türkiye'nin bu gibi ahvalde klâsik bir sa
vaşta uğraması beklenen zararlardan çok daha 
fazla zarar görmesi muhtemeldir. Bu bakımdan, 
NATO'nun Atlantik ülkeleriyle, karşı pakta hu-
dudolan ülkelerin mâruz bulundukları tehditler 
muvacehesinde görüş tarzları ve tedbirleri ayrı 
olmak zorundadır. 

Bu hususta, gizlilik dışında genel politika 
görüşünün yazılı olarak cevaplandırılmasını Sa
yın Millî Savunma Bakanından rica ederim. 

Sezai Orkunt 
istanbul Milletvekili 

•ıi W » ı — — » — — • » 

VI — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. 0. 
Millî Savunma Bakanlığı 25.5.1970 

Kanun : 946/1 - 69 
Konu : Yazılı soru 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Mecisi Başkanlığının 9.12.1969 

tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
(7/34) 443/1675 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt'ım «Nük
leer silâhlar hususunda genel politika görüşüne 
dair» yazılı soru önergesi hakkında cevap ilişik
te sunulmuştur. 

Gereğini ve bilgilerini arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Sezai Orkunt'un; 
NATO Nükleer Plânlama Grupunun «on toplan
tısında görüşülen konulara mütedair basına inti
kal ettirilmiş olan haberlere göre düşüncelerini 
muhtevi önergesi üzerinde Bakanlığın görücü 
aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir. 

1. Sayın Orkunt önergesinde, NATO ülkele
rinin bir veya bir kaçma yöneltilebilecek bölge
sel bir savaşta NATO'nun sınırlı bir şekilde nük
leer silâhları kullanabileceğini belirtmektedir. 

NATO'nun, nükleer silâhların istimalini böl
gesel bir savaş açısından ele aldığı hususu ger
çeklere uymamaktadır. Nükleer Plânlama Gru-
pu, tetkik ve tavsiyelerinde; bir veya birkaç 
NATO üyesi ülkenin saldırıya uğraması halinde, 
ittifakın bir tüm olarak mukabelede bulunması
nı öngören NATO Andlaşmasının bu temel pren
sibine her hangi bir tadilât getirmemiştir. Bir 
saldırıya, bölgesel veya kısmi değil, fakat 
NATO'nun bir bütün olarak mukabelede bulun
ması, Andlaşmanm dayandığı temel olarak de
vam etmektedir. 

2. Sayın Orkunt, bölgesel bir savaşta, nük
leer silâhların sınırlı bir şekilde kullanılmasın
da, peşinen sarih siyasi ve askerî hükümler tes-
bit edilmeden nükleer silâhın istimalini öngören 
bir kararın, genel nükleer savaca gitme kararın
dan daha zor olacağını belirtmekte ve bunu; 

a) NATO'da nükleer silâha sahiboian üye 
devletlerin bu silâhları kendi politika ve güven
lik şartlarına tabi olan müstakil kararları uya
rınca kullanacakları, 

b) NATO'da kararların oy birliği ile alın
ması sebeplerine istinadettirmektedir. 

Sayın Orkunt, bu görülerinde yine NATO'
nun nükleer bir bölgesel savaş kavramını kabul 
ettiği ve en önemlisi bu nitelikteki bir savaşı 
zaman, mekân ve silâhların vüsati balonundan 
sınırlamanın mümkün olabileceği varsayımları
na dayandırmadadır. Muhakemenin, gerçekle
re uymıyan böyle bir varsayımları başlangıç 
noktası alması halinde, varılacak sonuçların da 
aynı nitelikte olması tabiîdir. 

NATO'nun elâstikî mukabele stratejisindeki, 
konvansiyonel, taktik ve stratejik nükleer muka
bele kademeleri bir bütünün cüzleridir. Bu mu
kabele kademelerini birbirinden tecrideden ve 
bunları mücerret savaş şıkları olarak değerlen
diren bir düşünce tarzı, veya söz konusu muka
bele kademelerini NATO üyelerinin ittifak sa
vunmasına katkılarını bir ölçüde ihtiyari kılan 
ve böylece bölgesel savaşlara cevaz veren bir 
kavram olarak telâkki eden bir tefsir şekli, itti
fak stratejisinin amaç ve felsefesine aylarıdır. 

Elâstikî mukabele stratejisi, yukarıda sayılan 
mukabele şekillerini belirli bir kademede dondu 
ramıyacağını ve NATO'nun kullandığı kuvvet 
ve savunma vasıtaları üye devletlerin toprak bü
tünlüğünü ve kuvvetlerinin tamamiyetini muha
fazaya kifayet etmez ise NATO'nun kasdi tır
manmaya başvuracağını belirtmek suretiyle böl
gesel nükleer savaşı cerheder bir nitelik taşımak
tadır. Kaldı ki, NATO'nun nükleer silâhlara sa
hip üyelerinin kuvvetlerinin ve nükleer silâhla
rının kullanıldığı bir nükleer savaşın (nükleer 
silâhların smılı bir şekilde istimal edilme gayre
tine rağmen), bölgesel kalabileceği, bu nitelikte
ki bir arbedenin çatışmaya taraf olan nükleer 
silâh sahibi devletlerin kendi ülkelerine sıçra-
mıyacağı iddia edilebilir mi? NATO ittifakına 
muhasım her hangi bir ülkenin sorumlu politik 
lideri; saldırılarının olsa, olsa bölgesel bir sava
şa müncer olacağı, çatışmanın âzami bir< şümul 
ve seviyede tutulabileceği, bu itibarla kendi ül
ke ve halklarını genel bir nükleer savaşın zayia
tından masun bırakabileceği gibi güvenilmez ve 
yanıltıcı düşüncelerle kendi ülkelerine hem hu
dut bir NATO memleketine karşı saldmya geçe
bilirler nü? Hesapsız risklerin göze alınmasını 
gerektiren böyle bir saldırıya aklı başında ve 
sorumlu bir lider karar verebilir mi? 



M. Meclisi B : 102 12 . 6 .1970 O : 1 

Bu sorulara olumlu cevap verilemiyeceği 
açıktır, işte bu durum, NATO'nun caydırıcılık 
fonksiyonunu matlup şekilde yerine getirdiğini 
göstermektedir. 

Bilindiği üzere NATO stratejisinin temel ga
yesi saldırgan niyetli bir ülkeye, savaşa başvur
manın bir fayda sağlamıyacağını göstererek onu 
niyetinden vazgeçirmektir. Bu amaç da NATO 
ülkeleri arasındaki birlik, dayanışma ve ortak 
savunma tertipleri ile gerçekleştirilmektedir. 

Ancak, caydırıcılık başarılamaz ve bir saldı
rı vukubulursa, NATO topraklarının savunması 
için nükleer* silâhların ne şekilde kullanılabilece
ği esasları da ittifak üyelerince tesbit edilmiş 
ve bu konudaki uygulama ve karar alma maka-
nizması açıklığa kavuşturulmuştur. 

3. Sayın Orkunt önergesinde, galip bir ihti
mal ile nükleer silâhların taarruza uğrayan ta
rafın topraklarında kullanılabileceğinden bu hal, 
bu silâhların kullanılmamasmdan daha zararlı 
neticeler tevlidedeceğini ve her türlü başlangıç 
inisiyatifini elinde tutan mütearrız tarafa daha 
geniş hukukî ve askerî imkânlar vereceğini, böy
le bir durumda Türkiye'nin klâsik bir savaşta 
uğraması beklenilen zararlardan muhtemelen 
çok daha fazla zarar göreceğini ileri sürmekte
dir. 

Bir saldırganın NATO ülkelerinin bir veya 
birkaçının topraklarını istilâ etmek, onları kıs
men veya tamamen ele geçirmek amacı ile saldı
rıya geçer ve dünyaya nükleer silâhların kulla
nılacağı bir afet açarsa; NATO ülkelerinin, sal
dırıyı defetmek için silâhlarını münhasıran ken
di topraklarında mütecavize karşı kullanacakla
rı hususunda bir kaide yoktur. 

NATO savunma doktrini stratejik elastikiyet 
karvamma uygun olarak, saldırıyı defetmek ve 
NATO ülkelerinin toprak bütünlüğünü korumak 
amacı ile gerekli bilûmum mukabele tarzlarına 
başvurulmasını öngörmektedir. 

Diğer taraftan muhtemel bir saldırganın elin
de nükleer silâhlar mevcudolduğuna göre, müş
terek savunmamızın bu nevi silâhları kullanabi-
mesi gerekir. Böyle bir ihtimali dikkate alma
mamız millî savunmamız bakımından affedil
mez bir ihmal olacaktır. Tarihte hiçbir saldır
ganın, karşısındakinin elinde olmıyan silâhları 
göz önünde tutarak icabında kendisinin bütün 
imkânlarını kullanmaktan vazgeçtiği de görül

memiştir. Düşman topraklarımıza girdiği takdir
de Türkiye nefsimüdafaa amaciyle gerekli vası
talara başvurması mubah olacak ve dünya ka
mu oyu da Türkiye'den yana olacaktır. Zira, 
nükleer silâhlara sahibolan veya olmıyan her 
hangi bir devletin kuvvetlerinin diğer egemen 
bir devletin istiklâl ve bekasına kasdetmesi veya 
onun ülkesinde «askerî gezintiler» yapmasına 
cevaz veren bir hukuk kaidesi yoktur. 

Hukuk yönünden durum budur, imkânlar yö
nünden ise, meseleyi bir bölgesel savaş açısından 
görmek yanıltıcıdır. Yukarıda belirtilen sebep
lerle nükleer bir çatışmada NATO ittifakının 
tüm imkânlarının dikkate alınması gerekecek
tir. 

Arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 

2. — Uşak Milletvekili Âdil Turcm'm, Uşak'
ta bir çimento fabrikasının kurulup kurulma
yacağına dair sorusu ve Sanayi Bakanı Salâ-
hattin Küıç'ın yazılı cevabı (7/92) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sormun sayın Sanayi Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını ara
cılığınıza saygı ile sunarım. 

20 . 1 . 1970 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

1. Uşak'in il olduğu 1954 yılından bu ya
na, Uşak ve komşuları olan Kütahya, Eskişehir, 
Afyon, İsparta, Burdur, Denizli, Aydın, Manisa, 
Balıkesir illerine hangi yıllarda, hangi fabri
kaların yapıldığının, 

2. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 
Devlet eliyle tek bir fabrika yapılmamış olan 
Uşak için gelir kaynağı ve nüfus iskân edecek 
fabrikasyon bir tesisin düşünülüp düşünülme
diğinin, 

3. Hammaddesinin Uşak merkez Altındaş 
Köyünden gittiği söylenen Afyon ve Söke Çi
mento fabrikaları gibi Uşak'a da bir çimento 
fabrikasının kurulup kurulmıyacağınm, 

Sayın Sanayi Bakanı tarafından yazılı ola
rak açıklanmasını rica ederim. 
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T. O. I 
Sanayi Bakanlığı 30.5.1970 
Müsteşarlık Yazı 

İşleri Bürosu 
Sayı : 9/189 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 2 . 2 . 1970 tarih ve 7/92 - 940/4325 sayılı 
yazıları : 

Uşak'ta bir çimento fabrikasının kuru
lup kurulmıyacağı hakkında Uşak Milletve
kili Âdil Turan tarafından verilen "azılı soruya 
dair cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 
Salâhattin Kılıç 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'm yazılı soru I 
önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır: 

Uşak Vilâyetinin (kaza ve köyleri dâhil) 
(% 7 kalkınma hızına göre hesaplanan çeminto 
ihtiyacı, 

1970 yılında : 35 268 ton olup, fert başına 
178 kilo, 

1972 yılında : 45 306 ton olup, fert başına 
226 kilo, 

1977 yılında : 83 713 ton olup, fert başına 
403 kilo, düşmektedir. 

Cari şartlara göre çimento endüstrisinde as
gari ekonomik kapasitenin 250 000 tondan baş
ladığı göz önünde tutulursa, Uşak Vilâyetinin 
kendi başına böyle bir kapasiteyi tüketecek pa
zara sahibolmadığı anlaşılır. Bu nedenle 115 
Km. yakınındaki Afyon Çimento Fabrikasının 
ekonomik satış hinterlandı içinde bulunmakta
dır. 

Afyon Fabrikasının halihazır üretim gücü 
400 000 ton/yıl olup, İkinci Beş Yıllık Plân 
dönemi sonuna kadar mezkûr bölgede her hangi 
bir ihtiyaç açığı beklenmemektedir. 

Yapılan araştırmada; çimentonun taşıma gi
derleri tüketici maliyetini büyük oranda etki
lediğinden, uzak bölgelerin ihtiyaçları nazarı 
dikkate alınmamakta, komşu bölgelerde ise 
bir ihtiyaç noksan bulunmamaktadır. I 

Bu sebeple yukarıdaki nedenlerle önümüz
deki plân dönemi içinde Uşak'ta bir çimento 
fabrikası kurulması, ekonomik ölçülere uygun 
düşmemektedir. I 
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3. •— Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
•in} Karabük Demir Çelik İşletmelerince 1967, 
1968, 1969 yıllarında Divriği Demir Madenleri 
Müessesesinden satınalınan cevher miktarına 
dair sorusu ve Sanayi Bakanı Selâhattin Kilıç'ın 
yazılı cevabı (7/95) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda madde madde yazılı hususların bi

linmesine lüzum hâsıl olduğundan, Sayın Sa
nayi Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına müsaadelerinizi dilerim. 21.1.1970 

Ahmet Güner 
Zonguldak Milletvekili 

1. Karabük Türkiye Demir ve Çelik işlet
melerince 1967, 1968, 1969 yıllarında Divriği 
Demir madenleri müessesesinden Demir ve Çe-
Ijk istihsali için aldığı cevher miktarı nedir? 

2. Yine bu seneler içinde başka yerden cev
her allımı oldu mu? 

3. (Haddehanelerin artığı olmıyan) Hurda 
cıraıir alımı ve satılan miktarı nedir? 

4. Karabük fabrikalarında çalıştırılan per
sonelden, 

a) Teknik eleman ve idarecilerin adedi 
b) ücretli ve maaşlı memur adedi 
c) Ustabaşı ve postabaşılann sayısı 
ç) Vasati çalıştırılan işçi adedi, iüe her 

türlü sosyal giderler, ikramiyeler, ödemeler dâ
hil vasati işçi yevmiyesi kaç liradır? 

5. Haddecilere satılan mamul miktarı ne
dir? 

T. O. 
Sanayi Bakanlığı 30 . 5 . 1970 

15 üs'teşarlık Yazı işleri Bürosu 
Sayı : 9/190 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü 2 . 2 . 1970 tarih ve 7/95 - 944/4370 sa
yılı yazılan : 

Karabük Demir Çelik İşletmelerince 1967, 
1P68, 1969 yıllarında Divriği Madenleri mües
sesesinden satınalınan cevher miktarına dair 
Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner tarafın
dan verilen soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

Salâhattin Kılıç 
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Zonguldak Milletvekili Ahmet Grüner'in yazılı 
soru. önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır 

Cövap : 1. — Türkiye Demir ve Çelik İş
letmeleri tarafından Divriği Madenleri Müesse
sesinden alman demir cevherleri; 

1987 Yılında 753 995 Ton, 
1968 » 768 252 » 
1969 » 801 273 » dur. 

Cevap : 2. — Aynı senelerde hususi sek
törden de cevher alınmış olup bunlar; 

1967 Yılında 113 590 Ton, 
1988 » 149 100 » 
1969 » 141 286 » dur. 

Cevap : 3. — Yine aynı senelerde hurda alı
mı ; 

1967 Yılında 37 298 Ton, 
1968 » 52 048 » 
1969 » 49 149 » dur. 

Cevap : 4. — işletmelerde çalıştırılan per
sonel (1989 sonu itibariyle) 

ıa) Teknik eleman adedi 142 Mühendis 
139 Sair teknik 

eleman 
idari personel adedi 50 Sağlık perso

neli 
549 Sair idari 

personel 

880 Adettir. 

b) ücretli ve maaşlı memur adedi; 
Ücretli (Hizmetli) 698 
Aylıklı (Barem içi) 52 
4/10195"e tabi 130 

880 Adettir. 

c) Ustabaşı ve Postabaşı sayısı; 
Ustabaşı adedi 325 dir, 
Postabaşı » 353 » 

ç) Vasati işçi adedi 10 083 olup her türlü 
sosyali giderler, ikramiyeler, ödemeler dâhil 
vasati işçi yevmiyesi 81,82 liradır. 

Ü3vap : 5. — Haddecilere satılan mamul 
(75 X 75 kütük) miktarı 
1967 Yılında 182 522 Ton 
1968 » 185 773 » 
1969 » 215 531 » dur. 

— 362 
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i. — Antalya Milletvekili Ömer Eken'in, 
Antalya ilinin Murat Paşa Vakfının kullanılış 
şekline dair Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli'nin yazılı cevabı 
(7/96 ) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak, Sayın 

Başbakan tarafından ya da ilgili göreceği Sayın 
Hükümet âzası ve azaları tarafından cevap
landırılmasına müsaadelerinizi arz ve rica ede
rim. 

Antalya Milletvekili 
Ömer Eken 

1. Antalya İli Belediyesi lilıe bâzı köyleri 
ve köylülerin müllkleri ile ilgili Murat Başa 
Vakfının, ısosyal, ekonomik, turistik, speküla
tif, hukuk devleti 'anlayışı, plân görüşü yönle
rinden taşıdığı ehemmiyet nedeniyle 1967 yılın
da Sayın Başbakana şifahi, izahatımdan sonra 
(ilgisini çekmiş olması sebebiyle takdim ettiğim 
ve birer suretini de bakanlıkiariyle ilgili gördü
ğüm için günün îmar İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'na ve yine günün Devlet Bakanı 
Sayın Hüsamettin Atabeyli'ye sunduğum, tah
kik ve tekükini istediğim, ıslahını talebettiğim 
yazılı maruzatım üzerine eğilinmiş, her hengi 
bir işlem yapılmış mıdır? 

2. Bahse konu Murat Paşanın Antalya'da 
kendi adına yaptırdığı (camiye) Düden çayın
dan getirdiği su yolunun bakım ve tamiri mas
raf larını karşılamak maksadiyle tesis ettiği söy
lenen ve ço)k büyük bir sahayı kaplayan ve hu
dutları içerisine bâzı köyleri dahi alan bu vak
fın: 

A) Asıl gayesi nedir? 
B) Halen bu gaye devam etmekte midir? 
C- Bahse konu vakıf, gayesini kaybetmiş 

ise gayrimenkullerin hukukî durumu ne olabi
lir? 

3. Vakfedilen arazilerin evveliyat tapusu
nun mevcudolmadığı söylenmektedir. Halbu
ki Vakıfname münhasıran gayrimenkulun tesci
line esas tutulamıyaoağına, bir kimsenin kesin
likle kendine aidolmıyan bir gayrimıenkulü 
vakfetmesi halinde o vakıfnamenin hükümsüz 
ve yokluk ifade edeceğine göre, Murat Paşa
nın vakfettiği bu arazinin kendi adına mülkü 
olduğu hakkındaki tasarruf belgeleri nelerdir? 

-4 
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4. Antalya şehrinin belediye sınırları -in
kişaf sahası - mücavir sahası içinde kalan bu ara
zilerin (arsaların), imar plânı, - bölge kalkın
ma Plânı muvacehesinde şehrin gelişmesini ve 
genişlemesini kapsamı içine alan, sözü geçen 
'arazinin kadastrasunun çok büyük parseller 
(hattâ adalar) halinde yaptırılarak, bu haliy
le ve acele bir tempoyla satışlarına gidilmesin
den dolayı, şehircilik yönünden - belediye hiz
metleri yönünden ve arsa spekülâsyonu yönün
den mahzurları olmuş mudur? Ve nelerdir? 

5. 1948 yılından 1960 yılı sonuna kadar: 
a) Resmî sektöre (âmme sektörüne) kaç 

metrekare (dönüm) arazi ne kadar bedel tu
tarı karşılığında ve hangi maksatlar için satıl
mıştır? 

b) Keza aynı yıllar içinde kaç kişiye, kaç 
metrekare (dönüm) arsa ne kadar bedel tutan 
karşılığında, hangi usulle satılmıştır? 

6. 1961 - 1970 yılları arasından zamanımıza 
kadar: 

a) Kaç resmî sektöre (âmme sektörüne) 
kaç metrekare (dönüm) arsa ne kadar bedel 
tutan karşılığında hangi maksatlar için satıl
mıştır? 

b) Bu yıllar arasında kaç şahsa, ne kadar 
metrekare (dönüm) arsa ne kadar bedel tutarı 
karşılığında hangi usullerle satılmıştır? 

c) Başlangıç tarihi olarak aldığımız 1948 
den 1970 e kadar bu satışlardan doğma kaç 
milyon Tl. sı elde edilmiştir? 

7. Bu vakıf sebebiyle, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü ile kaç köy - belediye - şahıs ihtilâfa 
düşmüştür ve bunlardan hangileri adalete inti
kal etmiştir? 

8. Bıahse konu vakfın gayesi kaybulmuş ise 
tasarruf olunan gayrimenkullerin yaşayan ka
nunlar önündeM hukukî durumlannm ne olmak 
lâzımgeldiği hakkındaki düşünceniz nedir? 

T. C. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 21. 5 .1970 

Emlâk Müdürlüğü 
Sayı : önerge - 2/1301 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2 . 2 . 1970 tarih ve 7/96 - 915/4371 

sayılı yazınız. 
Antalya ilinde kâin Muratpaşa Vakfının hu

kukî durumu ve kullanış şekli hakkında Antal

ya Milletvekili Savın Ömer Eken tarafından ve
rilen sekiz maddelik yazılı soru önergesi tetkik 
edilerek cevaplarımız aşağıda arz edilmiştir. 

1. Önergenin birinci maddesinde, Murat
paşa Vakfı ile ilgili olarak 1967 senesinde Sa
yın Barbakana takdim edilen ve birer sureti de 
îmar ve îskân Bakanı ile Devlet Bakanına su
nulan yazılar üzerine her hangi bir işlem yapı
lıp yapılmadığı sorulmaktadır. 

Muratpaşa Vakfı ile ilgili bütün konular ve 
hususiyle vu vakfa ait gayrimenkullerin satış 
işlemleri incelenmiş olup, mevzuata aykırı bir 
muamele cereyan etmediği tesbit olunmuştur. 

Mezkûr vakfın, vakfiye şartları dairesinde 
idare ve idamesi için gereken her türlü tedbir 
alınmış bulunmaktadır. 

2. Önergenin ikinci maddesinde, Muratpa-
şa Vakfının, adı geçen tarafından Antalya'da 
yaptırılan camiye Düden Çayından getirilen su 
yolunun balam ve tamir masraflarını karşıla
mak üzere tesis edildiğinin söylendiğine ve vak
fedilen arazinin çok geniş bir sahayı kapsadığı
na temas edildikten sonra, bu vakfın; 

A) Asıl gayesi nedir? 
B) Halen bu gaye devam "etmekte midir? 
C) Bahis konusu vakıf gayesini kaybetmiş 

ise, gayrimenkullerinin hukukî durumu ne ola
bilir? Denilmektedir. 

Evvelâ şu ciheti belirtelim ki, Muratpaşa 
Vakfının, Düden çayından camiye getirilen su 
yolunun bakım ve tamir masraflarını karşıla
mak üzere kurulmuş olduğu yolundaki söylen
ti, hakikate uygun değildir. 

2ira böyle bir söylentinin hakikate uygun 
ulabilmesi için Muratpaşa Vakfının bir cami
den başka hayratı bulunmaması iktiza ederdi. 
Halbuki Muratpaşa hayrat olarak yalnız bir ca
mi inşa ettirmekle iktifa etmemiş, ayrıca bir 
imaret, iki han, bir köprü ve bir şadırvan da 
inşa ettirerek, bası gayrimenkulleri ve bir mik
tar nukudu ile birlikte hepsini vakfetmiştir. 

Vakfın gelirleri de, vakfedilen bütün malla
rın bakım ve tamirleri ile vakfiyede yazılı di
ğer şartların yerine getirilmesi için tahsis olun
muştur. 

Hicri 982 tarihli vakfiyeden anlaşıldığına 
göre; 

A) Muratpaşa Vakfının gayesi özet olarak, 
cami, imaret, han, köprü ve şadırvan şibi hay
ratın bakımı onarım ve idamelerinin temininden 
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ibarettir. Vakfiyede bu cihet belirtildikten son
ra, vakfın mütevelli, nazır, cabi ve kâtibine, ca
minin imam, hatip ve müezzinlerine ve her gün 
öğle namazlarından sonra camide birer cüz oku
yacak hafızlarla, sevabı vakfedenin ve diğer 
bâzı zevatın ruhlarına hediye edilmek üzere mu
ayyen zamanlarda Kur'anı Kerim tilâvet ede
cek hafızlara verilecek ücretler, camide yakıla
cak mum ve kandillerin adedi ile bunlara tah
sis edilen yağ miktarları, imaretin nakibi ile 
aşçı ve bulaşıkçılarına verilecek ücretler, ima
rette pişirilecek yemeklerin nevileri ve kullanı
lacak pirinç, un, yağ ve saire miktarları, han
larda misafir edileceklere ait şartlar da tefer
ruatı ile açıklanmış bulunmaktadır. 

Muratpaşa Vakfının gayesi yukarda açıkla
nanlardan ibarettir. 

B) Muratpaşa Vakfının gayesi halen de 
devam etmektedir. Vakfiyede yazılı şartlardan 
bugün yerine getirilmesi mümkün olanlar ay
nen ifa edilmekte ve yerine getirilmesi müm
kün olmıyan şartlar ise, 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununa göre tebdil ve tevzln edilmek sure
tiyle ifa olunmaktadır. 

Ezcümle gerek hayrat, gerek akaar nevinden 
olan vakıf gayrimenkullerin bakım ve onarım
ları yapılmakta, imarethane ve orta tahsil ta
lebe yurtları açılmak suretiyle vakfın gayesine 
uygun hayrı ve sosyal hizmetler yerine getiril
mektedir. 

C) Bahis konusu vakıf gayesini kaybetme
miştir ve vakıf gayrimenkullerin hukukî du
rumlarında bir değişiklik mevcut değildir. Esa
sen bütün vakıflar ebedî olarak kurulu ve vak
fiyelerde ebediliğe münafi bir şart mevcudolsa 
dahi bâtıl sayılır. Bu itibarla bir vakfın orta
dan kalkması bahis konusu olamaz. Şayet bir 
vakfın vakfiyesinde belirtilen hayır şartlarının 
yerine getirilmesi imkânsız olursa, vakıftan 
maksat, hayra hizmetle rızayı ilâhiyi tahsilden 
ibaret bulunduğu cihetle, esas maksadın ida
mesi cihetine gidilir. Meselâ hayır müessesesi 
harabolmuş ve yeniden tesisi de mümkün görül
memiş ise, o vakfın varidatı, aynı cinsten olan 
varidatı çok az olan başka bir vakfa sarf olu
nur. Vakfedilen akaarın gaile temin etmemesi 
veya gailesi masrafına kifayet etmemesi halin
de de o akaarm istibdali yoluna gidilir. 

Ahkâmulevkafın vâz'ettiği bu esaslar 2762 
sayılı Vakıflar Kanununda da muhafaza edil
miştir. Şöyleki : 

2762 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre, 
tahsis edildikleri maksat itibariyle kullanılma
larına kanuna veya âmme intizamına uygun 
olmıyan veyahut işe yaramaz bir hale gelen 
hayrat vakıflar, idare meclisinin teklifi ve Ba
kanlar Kurulunun karan ile mümikün mertebe 
gayece aynı olan diğer hayrata tahsis edilebi
leceği gibi, bu kabîl hayrat ayın veya para ile 
değiştirilerek elde edilecek ayın veya para dahi 
aynı suretle diğer hayrata tahsis olunabilir. 

Aynı kanunun 12 nci maddesinde de, «Mev
kilerine ve temin ettikleri menfaate göre kal
ırı alan gerekli görülmiyen mazlbut ve mülhak 
vakıflara ait akaar ve topraklan idare Meclisi
nin karan ile satmaya veya başka gayrimen-
kullerle değiştirmeye Umum Müdürlük salahi
yetlidir. Bu satışlarla 'elde edilecek paralar ter-
cihan maJhallinde akaar satınaimaya veya yap
tırmaya veya o vakfın mevcut akaarının tami
rine sarf olunur.» denilmişltir. 

Keza aynı kanunun 14 ncü maddesinde de, 
gerek satış bedelleri ile gerek değişme 
il.-? alınacak veya yeniden yaptınlacak 
gayrimenkullerin, evvelki vakıflann adını ala-
caklan ve tapuya böylece tescil ettirilecekleri 
tasrih edilmiştir. 

Görülüyor ki bir vakıf hayrat veya akaann 
kullanılması imkânsız hale gelse veya diğer 
se'beplerle elde tutulması uygun görülmiyerek 
ifetîbdali yoluna gidilse dahi, vakıf ortadan kalk-
mamakta ve başka suretle de olsa gayenin ida
mesi yoluna gidilmektedir. 

Murat Paşa vakfına ait gayrimenkuller hak-
kmda, da, yürürlükte bulunan kajıun hükümle
rinin tatbiki tabiîdir. 

3. önergenin üçüncü maddesinde, vakfedi
len arazilerin evveliyat tapulannm mevcudol-
madığmın söylendiği belirtildikten sonra, va
kıfnamenin münhasıran, gayrimenkulun tesci
line esas tutulamîyacağına ve bir kimsenin ken
disine aidolmıyan bir gayrimenkulu vakfetmesi 
halinde, o vakıfnamenin hükümsüz sayılması 
icabedeceğine işaret edilerek, Murat Paşanın 
vakfettiği bu arazinin kendi mülkü olduğu hak
kındaki tasarruf belgelerinin nelerden ibaret 
olduğu sorulmaktadır. 
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Evvelâ şu ciheti arz edelim ki, Murat Paşa 
vakfına ait arazilerin evveliyat tapularının ol
madığı doğrudur. Ancak, vakıfnamenin münha
sıran gayrimenkulun tapuya tescili için esas teş
kil edemiyeceği yolundaki görüş, gerek mevzu
ata ve gerekse mahkeme içtihatlarına uygun 
değildir. 

Konunun aydınlanması bakımından önce Os
manlı imparatorluğundaki arazi rejimine kısa
ca temas edelim. 

Osmanlı İmparatorluğunun gelişme devrin
de fethedilen geniş toprakların büyük bir kısmı 
rakaibesi, diğer bir deyimle kuru mülkiyeti 
Devlete aidolmak üzere Tımar ve Zeamet sahi
bi adı verilen kimselere verilmiştir. Miri arazi
nin yararlanma hakkına sahip bulunan Tımar 
ve Zeamet sahipleri, kendi dirlikleri içindeki 
miri araziyi, öşür namı altında alınan 
para mukbilinde kişilere tefviz etmek ve tefev-
vüz eden şahıslara «sipahi senedi» veya «te-
messük» denilen tasarruf belgelerini vermek 
yetkisini de haizdiler. 

Sahibi arz sıfatı ile Devleti temsil ederek 
miri araziyi tefviz ettikleri şahıslardan Öşür 
.namı altında bir vergi ile ferağ ve intikal harç
larını alan Tımar ve Zeamet sahiplerinin bu 
yetkileri 1255 (1839) tarihine kadar devam et
miş ve bu tarihten sonra aynı yetkiler Mül-
tr-zim ve Muha'ssıllara devredilmiştir. 

Ancak bu usul de suiistimal edildiğinden, 
miri arazinin tefviz muamelelerinin Devlet ta
rafından yapılması öngörülerek ısdar edilen 
1263 (1847) tarihli Tapu Nizamnamesi ile Def-
Whariei Âmire yetkili kılınmış ve bu tatbikat 
aa 1274 (1858) tarihli Arazi Kanununun neş
rine kadar devam etmiştir. 

Memleketimizdeki arazi rejimini düzenliyen 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Tapu 
Dairelerinin kurulmasına da ihtiyaç hissedil
miş ve arazi miemlûke nevinden olan (sırf mülk) 
araziye defterhaneden tapu senedi verilmesi 
hakkında 28 Ağustos 1290 (1874) tarihli Ni
zamname, arazii mevkufeye ait muamelelerin 
de defterhanede yapılarak, mütevelliler tara
lından verilen temessük yerine, tapu senedi ve
rilmesine dair 26 Temmuz 1291 tarihli Talimat 
ve yine istanbul'da ve İstanbul dışında bulunan 
müsakkafat ve müstagallatı vakfiye senetleri
nin de Defterhaneden verilmesini öngören 

23 Mart 1292 (1876) tarihli talimatlar neşre
dilmiştir. 

Görülüyor ki, memlektimizdeki tapu teşki
latının tarihi oldukça yenidir. Murat Paşa vak-
Lnm kurulduğu tarihte tapu teşkilâtı mevcu-
d olmadığından, vakfedilen araziye ait 982 hicri 
•v uya, daha evvelki tarihli bir tapunun bulunma
ması da tabiidir. 

Şu ciheti de ilâve edelim ki, 1291 ve 1292 
tarihli talimatlarla Defterhanede yapılması ön
görülen vakfa ait muamelât, mukataalı ve ica-
rcteynli vakıflara ilişkin muamelelerdir. 

Mukataalı veya icareteynli olmıyan vakıf
lara ait malların intikali de bahis mevzuu ola-
mıyacağmdan, bunlar hakkında Defterhanede 
bir muamele yapılmamıştır. Esasen Arazi Ka
nununun dördüncü maddesinde de, evkafı sahi-
b . hakkında işbu kanun hükümlerinin tatbik 
olunmıyacağı tasrih olunmuştur. 

Şimdi bu umumi izahattan sonra, vakfiyele
rin tescile esas olup olamıyacağı ve Murat Paşa 
tarafından vakfedilen arazinin kendi mülkü 
o^up olmadığı konularını da inceliyelim. 

Mecellenin 1739 ncu maddesinde aynen «Mü-
cerred vakfiye ile amel olunmaz. Ama berveçhi 
t âlâ mevsuk ve mutemedünbih olan sicilli mah
kemede mukayyet ise ol halde mamulünbih 
olur.» denilmiştir. Keza 1296 tarihli talimatı se
ciyenin 25 nci maddesinde de, mehakimde mah
fuz ve tezvirden mâsun bulunan sicillâtı meha
kimde mukayyetvakfiye ile amel olunacağı açık
lanmıştır. 

Murat Paşa vakfı şer'i mahkeme sicilinde 
kayıtlı olduğu gibi, kuyudu kadimede ve Vakıf
lar Genel Müdürlüğü arşivindeki sicilin 67 nci 
sayfa 18 sıra numarasında da ikayıtlıdır. 

Konunun önemi bakımından bu hususta bi
raz tafsilât vererek mevcut belgelerin mahiye
tini açıklıyalım. 

a) Ahkâmulevkafa göre, vakfedilen malın, 
vakıf tarihinde vakfın malı olması şarttır. 
Ancak gayrimenkulun tapuda vakfeden namı
na müseccel olup olmamasının önemi yoktur. 
Vakfın in'ikadı inşasına delalet eden sözlerle 
(malı vaJkf ettim, müebbeden sadaka ettim gi
bi) olur. Anoak vakfın lüzumunu temin ve te
yit için mahkemece tescili de gerekli görülmüş
tük. 
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Murat Paşa sağlığında, tenis konusu gayri-
menkullerinii vakfederek mütevelli tâyin ettiği 
Mahmut Kethüda ismindeki şahsa teslim etmiş 
ve Ali Kethüdayı da vasiyyi muhtar tâyin 
etmiştir. (Vaısiyyi muhtar, Mûsi tarafından ve
fatından sonra malında ve çocuklarının işlerin
de tasarruf etmek üzere tâyin edilen şahıstır.) 

Murat Paşa, vakfı mütaakıp vefat ettiğinden 
mütevelli Mahmut Kethüda tarafından vasiyyi 
muhtar Ali Kethüda aleyhine dâva açılarak 
vakfm tesöili taJlebolunmuş ve dâvayı rüyet 
eden şer'i mahkeme, vakfın lüzumuna ve tesci
lline Gemaziyülûlâ 982 tarihinde karar vermiş
tir. Bu hüküm mülga mahkemei şer'iye sicilin
de müsecceldir. 

Mahkeme, vakfedilen malların Murat Paşaya 
aidolmadığını kabul etse, vakfın tesciline hük-
metmezdi. Şu halde vakfın tesciline mübaallik 
hüküm, vakfedilen malların Murat Paşaya aidi
yetine kesin bir delildir. 

b) Murat Paşa vakfı kuyudu kadimede de 
müsecceldir. 1274 tarihli mezkûr kayıtta, vak
fedilen arazinin, Murat Paşa tarafından canibi 
miriden şiraı şer ile alınıp vakfedildiği açık
ça yazılıdır. Yani vakfedilen arazi, iarazM emi-
riyeden iken Devlet tarafından usulüne tevfi
kan Murat Paşaya satılmış ve bu suretle sırf 
mülk halline inkılâbettikten sonra vakfedilmiş-
tir. Bu belgede vakfedilen arazinin Murat Pa
şaya aidiyetinde şüphe bırakmamaktadır. 

c) Murat Paşa vakfına ait arazimin tasar
rufu hakkında Antalya Evkaf ve Maliye daire
leri .arasında tahaddüs eden bir ihtilâf üzerine 
keyfiyet Dahiliye Vekâletince, Türkiye Büyük 
•Millet Meclisine intikal ettirilmiş ve ihtilâfı tet
kik eden Muhakemat Encümeni 5 Kânunusani 
1340 tarih ve 152/205 sayılı kararında, Murat 
Paşa vakfnıın evkafı sıahiharan olduğu olbap-
<taki vakfiye ve kuyudatı tesciliye ile sabit ol
duğundan, bir diyeceği varsa Maliye Vekâle
tinin mahkemi şer Üyeye müracaatta muhtar ol
duğunu belirtmiştir. Bu toelge de diğerlerini 
tayit etmektedir. 

d) Murat Paşa tarafından vakfedilen ara
zinin mühim bir kısmı orman olduğundan ve 
1042 senesinde Antalya'da yapılan orman tah
didi sırasında işbu vakıf ormanlar, Devlet Or
manı olarak tahdit edildiğinden, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlü

ğü aleyhine açılan dâva 3533 sayılı Kanun ge
reğince hakem sıfatı ile Yargıtay İkinci Hukuk 
Dairesi Başkanı tarafından rüyet edilerek neti
cede ; Murat Paşa vajkfinin evkafı sahihadan ol
duğunun kabulü ile tahdidin iptaline ve dâvâ
lı Orman idaresinin müdahalesinin men'ine ve 
bu yerlerin eskisi gibi vakfı adına tesciline ka
rar verilmiştir. 

Vakıf hukukunda büyük bir otorite olan 
Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Başkanı Ali 
Himmet Berki tarafından verilmiş bulunan 
medkûr 19 . 12 . 1947 tarih ve 208 »ayılı Karar
da, Murat Paşa vakfının evkafı sahihadan ol
duğu ve vakfedilen arazinin Murat Paşaya ait 
bulunduğu hususunda hiçbir şüphe bırakma
maktadır. 

Yukarda tadidolunan resmî belgelerin, vak
fedilen arainin Murat Paşanın kendi mülîkü ol
duğunu ispat için yeterli olduğu kanısındayız. 

e) Mahkeme sicilinde mukayyedolan vak
fiyelerin ma'mulünbih olduğuna ve do'layısiyle 
bu vakfiyeye istinaden gayrimenkullerin tapu
ya tescilinde bir usulsüzlük bulunmadığına yu
karda işaret edilmişti. Bu konuda son olarak şu 
ciheti de arz edelim ki, vakfedilen arazi tapuya 
tescil ettirilmemiş olsaydı dahi, mezkûr arazi
nin mülkiyetinin vakfa aidiyetinden yine şüp
he edilemezdi. Zira Yargıtay içtihatlarına gö
re vakfiyeye istinadedilen hallerde, ayrıca tapu 
kaydı aranmasına lüzum ve mahal bulunmamak
tadır. Yargıtay Birinci Hukuk Dairesinin 
20 . 6 . 1954 tarih ve 4274 sayılı ilâmında bu 
husus açıkça belirtilmiştir. 

4. Önergenin dördüncü maddesinde de, sö
zü geçen iarazinin kadastrosunun çok büyük 
parseller halinde yaptırılarak bu haliyle ve ace
le bir tempo ile satışına gidilmesinin, şehircilik, 
belediye hizmetleri ve arsa spekülâsyonu yön
lerinden mahzurları olup olmadığı sorulmakta
dır. 

Bahis konusu Murat Paşa vakfının hudutla
rı, Burdur dağlarından Akdenize kadar çok 
geniş bir sahayı kapsamaktadır. Ancak bu sa
hanın büyük bir kısmı orman olduğundan, 3116 
ve 4785 sayılı kanunlara tevfikan devletleştiril
miştir. Orman mefhumu dışında kalan yerler 
ise, Antalya il merkezinde Murat Paşa ma
hallesi ile Zeytinköy ve Kışla mahallesini ve 
Güe^rler, Kütükçü, Sütçüler, Duralilıer ve Ahıat 
köylerinin bir kısmını ihtiva etmektedir. 



M. Meclisi B : 102 12.6.1970 O : 1 

Tapulama ve şehir kadastrosu yapıldığı sıra
da, vakıf araziden işgal ve sair suretlerle kü
çük parçalara ayrılmamış olan kısımların büyük 
parseller halinde tesbit ve tescilinde, mevzuata 
aykırı bir cihet yoktur. Zira bir tapunun ihti
va ettiği arazi ne Jcadar büyük olursa olsun, esas 
itibariyle bu iarazinin bir parsel olarak tespit ve 
tescili icabeder. Ancak tapu muhtevasını teş
kil eden arazi, yol, dere ve saire gibi hadlerle 
muhtelif parçalara 'ayrılmış ise, tapulama ve 
kadastro parselleri de buna göre tesbit ve ıtescil 
olunur. Murat Paşa vakfına ait arazi de bu 
esaslar dâhilinde ve büyük parseller halinde 
tesbit ve tescil edilmiştir. 

Mezkûr afazinin büyük parseller halinde 
satışı hususuna gelince: 

Antalya ili nüfusunun çeşitli nedenlerle 
ve süratle artması ve iskân sahasının kifayetsiz
liği, vakıf arazinin kütleler halinde işgaline 
yol açmış ve bu durum zaman zaman önemli 
bir asayiş konusu haline gelmiştir. 

Bu sebeple gerek resmî sektöre ve gerekse 
'ihtiyaç sahibi vatandaşlara, Vakıflar İdaresin
ce ve mevzuata uygun olarak arazi satılmış an
oak, bu satışlar sırasında arazinin 20 dönüm
den daha küçük parsellere ayrılması mümkün 
olamamıştır. 

Zira İmar Nizamnamesinin 41 noi maddesin
de, iskân bölgeleri dışında yapılacak ifrazla
rın belediyece tesbit edilecek ebadının, ifrazdan 
sonra elde edilecek beher parselin 2 hektardan 
daha küçük ve kadasitral veya umuma mahsus 
bir yola cephesinin 50 metreden daha az ol-
mıyaoak şekilde tesbiti mecburidir, denilmek
tedir. 

Vakıflar İdaresi eşhasa satacağı iarazinin 
daha küçük parsellere ayrılmasını talebettiği 
halde, Antalya Belediyesi İmar Nizamnamesi
nin bahsedilen hükmüne istinaden 20 dönüm
den küçük parsellere müsaade etmediği cihet
le, bizzarur satışlar da, 20 dönüm veya daha 
büyük parseller halinde yapılmıştır. 

Şehrin imarına mütaallik tedbirler, belediye
yi ilgilendiren bir konu olmakla beraber, Va
kıflar İdaresince yapılan satışların büyük bir 
ihtiyacı karşılayarak huzuru »ağladığı ve bu sa
tışların şehircilik yönünden bir mahzuru olma
dığı gibi arsa, spekülâsyonuna da vesile teşkil 
etmediği, aksine olarak spekülâsyonu önlediği 
düşüncesindeyiz. 

5. önergenin beşinci maddesinde, 1948 yı
lından 1960 yılı sonuna kadar, resmî sektöre 
kaç metrekare arazinin ne kadar bedel karşılı
ğında ve hangi maksatlar için, keza aynı yıl
lar içinde kaç kişiye kaç metrekare arazinin ne 
kadar bedel karşılığında ve hangi usul ile »atıl
dığı sorulmaktadır. 

a) Bahsedilen dönem zarfında resmî sektö
re, sosyal konut, fabrika, hizmet bina ve tesisle
ri gibi ihtiyaçları için cem'an 3 061 dönüm ara
zi satılmış ve karşılığında 3 210 152,50 lira be
del tahsil edilmiştir. 

b) Aynı devre içinde ceman 2 827 dönüm 
arazi, 794 hane reisine, artırma yolu ile ve
ya anlaşşma yapılarak satılmış ve karşılığında 
3 738 239,29 lira tahsil edilmiştir. 

6. Önergenin altıncı maddesinde de, 1961 -
1970 yılları arasındaki satışlar hakkında bil
gi istenilerek, 1948 den 1970 e kadar yapılan sa
tışlardan kaç milyon Tl. elde edildiği sorulmak
tadır. 

a) 1961 yılından 1969 yılı sonuna kadar 
20 resmî daire ve kuruluşa, sosyal konut, fab
rika, hizmet bina ve tesisleri gibi ihtiyaçları 
için 23 796 dönüm iarazi 16 435 807 lira bedel
le satılmıştır. 

b) Aynı devre içinde 6 256 ev reisine ar
tırma veya anlaşşma yolu ile 20 689 dönüm 
arazi 32 748 504,01 lira karşılığında satılmış
tır. . 

c) 1948 yılından 1969 yılı sonuna kadar 
peşin bedelle veya taksitle satılan arazinin mik
tarı 50 373 dönümdür. Satış bedeli oem'an 
»8132 707,80 üra olup, bu bedelden 41477 500,95 
lirası tahsil edilmiştir. Bakiyesi de taksit ta
rihlerinde muntazaman tahsil olunmaktadır. 

7. önergenin yedinci maddesinde, bu va
kıf sebebiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 
kaç köy - belediye - şahıs ihtilâfa düşmüştür 
ve bunlardan hangileri adalete intikal etmiştir? 
Denilmektedir. 

Murat Paşa vakfına ait arazinin kadastro 
ve" tapulama tesbitleri sebebiyle ve mülkiyeti 
ile alâkalı olarak. 

a) Antalya Belediyesi ile 
t ) Duraliler, Göçerler, Kütükçü ve Süt-

ciibr köyü sakinleri ilt-, cem'an 700 kadar ih
tilâf zuhur etmiştir. 
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Adalet mercilerine intikal eden bu ihtilâflar
dan bir kısmı neticelenmiş olup,' bir kısmının 
dâvası da muhtelif mahkemelerde derdesttir. 

8. önergenin sekizinci maddesinde, bahse" 
konu vakfın gayesi kaybolmuş ise, tasiarruf 
olunan gayrimenkullerin yaşayan kanunlar 
önündeki hukukî durumlarının ne olması lâzım-
geldiği hakkındaki düşüncemiz sorulmaktadır. 

Aynı soru, önergenin ikinci maddesinin (C) 
fıkrasında" da sorulmuş ve düşüncelerimiz o 
madde ile ilgili bölümde açıklanarak, Murat 
Paşa vakfının gayesini kaybetmediği belirtil
mişi/ir. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Hüsamettin Atabeyli 
Devlet Bakanı 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Dinar Kazası Çiçektepe köyündeki 
salgın hastalık için ne gibi bir tedbir alındı
ğına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı cebavı (7/110) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi saygiyle rica ederim. 

11 . 2 . 1970 

Süleyman Mutlu 
Ayfon Milletvekili 

Soru : 1. Dinar Kazası Çiçektepe köyü 
halkı arasında devam eden ve ölümlere sebebo-
lan menşei meçhul salgın hastalık hakkında ge
rekli tedbirler zamanında alınmış mıdır? 

Soru : 2. Yapılan ihbarlara rağmen bu köy
den Açıkgöz Ailesinin 6 ferdiyle diğer aileler
den de en az birer kişi olmak üzere bugüne ka
dar 30 vatandaşımızın ölmesine ihmalleriyle se
bebiyet verenler hakkında her hangi bir işlem 
yapılmış mıdır? 

Yapılmamışsa yapılması düşünülmekte mi
dir? 

Soru : 3. Dinar'ın Çiçektepe Köyünde mey
dana çıkan ve ölümlere sebebiyet veren sâri has
talığın önlenmesi hakkında mahallindeki görev
lilerin gösterdiği ihmal bu köyün siyasi tutu
muna bağlanmaktadır. 

Bu hususta sayın Bakan ne düşünmektedir.? 
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T. C. 
Sağlık ve Sosyal 5 , 6 . 1970 

Yardım Bakanlığı 
Bakan 
2225 

Konu : Afyon Milletvekili Süley
man Mutlu'nun yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Afyon Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu'

nun vermiş olduğu yazılı soru önergesine ceva
bım ilişiktedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağ. ve. Sos. Yar. Bakanı 

Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun ya
zılı soru önergesine cevabım : 

Afyon İlinin Dinar İlçesi Çiçektepe köyünde 
görülen hastalıkla ilgili olarak, valilikçe 
16 . 2 . 1970 günü telefonla verilen emre kar
şılık olarak, Dinar Kaymakamlığının, Yazı iş
leri 635-3/40 sayı ve 20 Şubat 1970 günlü yazı
sı ile bildirilen malûmata ve Bakanlığımızın 
30 . 3 . 1970 gün ve Sağlık işleri Genel Mü
dürlüğü 2186 sayılı yazısına cevaben valilikten 
alman, Afyon Sağlık Müdürlüğü 1683/11-3 sayı 
ve 16 . 5 . 1970 günlü yazısından anlaşıldığı
na göre : 

1. Dinar ilçesinin Çiçektepe köyü halkı 
arasında ölümlere sebebolan mahiyeti meçhul 
bir hastalık görüldüğü, Dinar Kaymakamlığına, 
köy öğretmeninin 20 . 1 . 1970 günlü dilekçesi 
ile bildirilmiştir. Aynı gün köye ilgililer gönde
rilmiş ve köyde bulaşık ve salgın bir hastalık 
bulunmadığı, hasta olanlarda mevsim icabı so
ğuk algınlığı ile ilgili rahatsızlıklar ve bron
şit vak'aları tesbit edilerek, Hükümet Tabipli
ğinde bu gibi hallerde kullanılmak üzere bulun
durulan ve köye götürülen yardım ilâçlarından 
tevzi edilmiştir. 

2. Neticeyi kontrol etmek üzere, 4.2 1970 
ve 11 . 2 . 1970 günleri bir sağlık memuru tek
rar aynı köye gönderilmiş, yine soğuk algınlığı 
ile ilgili rahatsızlıklar görülmüş bulaşık bir has
talık tesbit edilmemiştir.. 

3. 16.2.1970 günü ise, vilâyetin telefon emri 
üzerine Hükümet Tabibi Vekili olan Operatör 
Ali Tatcı tekrar bu köye giderek hasta bulunanla-
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rı muayene etmiş, gerekli ilâç ve reçetelerini 
vermiştir. Bu defa da bulaşık bir hastalık gö
rülmemiştir, Dr. Ali Tatcı'nın tesbit ettiğine 
göre; 1 . 1 . 1970 tarihinden 16.2 .1970 tarihi
ne kadar köyde altısı 58 - 66 yaşlarında ve seki
zi ufak yaşlarda çocuk olmak üzere 14 kişi ve 
Açıkgöz soyadını taşıyan iki yaşlı kimse öl
müştür. Bunlardan Ayşe Açıkgöz'ün 19.1.1970 
tarihinde yatmakta olduğu İsparta Devlet Has
tanesinde (gecikmiş pnömoni) teşhisi vardır. 
Ancak, Açıkgöz ailesinden 10 .11.1969 tarihin
den Aralık 1969 tarihine kadar olan devrede de 
üç kişinin daha ölmüş olduğu sonradan öğrenil
miştir. Aynı gün köyde Dr. Ali Tatcı tarafın
dan muhtelif şikâyetleri olan 54 kişi muayene 
edilmiş ve köyde ayrıca bulaşık ve salgın bir 
hastalık bulunmadığı tesbit edilmiştir. Ancak 
bu tarihlerde yurdumuzu kaplıyan grip'e bağlı 
rahatsızlıkların bu köyde de yaygın olarak gö
rüldüğü, hastalık ihbarının ise, yolların açılma
sı üzerine köy öğretmeni tarafından Kayma
kamlığa 20 . 1 . 1970 tarihinde ulaştırıldığı an
laşılmıştır. 

Valilikçe ayrıca belirtildiğine göre, köydeki 
hastalığın önlenmesi hususunda hiç bir zaman ih
mal gösterilmemiş olduğu, ayrıca siyasi tutum
ların yapılan hizmetle hiç bir ilişkisi olamıyaca-
ğım ifade etmek isterim. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 

C. — İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt'un, 
Millî Savunma Bakanının , NATO ve stratejisi ile 
ilgili olarak basına yaptığı açıklamaya dair soru
su ve Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
nun yazılı cevabı (7/113) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma Ba

kanı tarafından yazılı olarak ^cevaplandırılması
nı rica ederim. 

6.3.1970 

İstanbul Milletvekili 
Sezai Orkunt 

Sayın Millî Savunma Bakanının NATO ve 
stratejisi ile ilgili olarak 31 Ocak 1970 tarihli 
basında görülen açıklamasının, Türkiye'nin yer 
aldığı Orta - Doğu bölgesinin siyasi coğrafyası 
eleştirilerek Türkiye'ye vâki olacak tecavüzle
rin «Saldırgan bakımından rizikoya değer olma

sı ancak daha geniş ve askerî hedefler bakımın
dan çok daha şümullü bir hareket çerçevesinde 
kabili izahtır. Meselâ, Akdeniz bölgesi ile İran 
ve Basra Körfezini de kapsıyan bir hareket gibi. 

Hal böyle olunca Türkiye'nin bekasını tah-
dideden saldırılar bakımından durumun Avru
pa'ya sağlanan genel nükleer garanti içinde mü
talâa edilmesi zaruri olmaktadır.» denilmekte
dir. 

Burada iki önemli soru belirmektedir : 
1. Muhasım tarafların plânları bir saldırı

nın başlangıcında sarahatle bilinemiyeceğine 
göre, geniş ve askerî hedefler bakımından çok 
daha şümullü bir istilâ maksadı ile mi Türkiye'
ye tecavüz başladığını anlamak için kâfi bir za
man geçmesi ve Türkiye'nin bu zaman içinde 
yalnız kalması, 

2. Böyle bir taarruzun merkezî Avrupa'ya 
sağlanan genel nükleer garanti içinde mütalâa 
edilmesi, 

ilk soru, ittifak içinde kanatlardaki oldu -
bitti endişelerini daha kuvvetlendirecek bir ih
timaldir. Bu ihtimal meselenin daha önemle ele 
alınmasını zaruri kılmaktadır. 

ikinci soru veya ihtimal, ittifak ve Türkiye 
bakımından ayrı bir değer taşımaktadır. Zira, 
iran ve Basra Körfezi ile bölgenin diğer kesim
leri NATO'nun savunma sorumluluğu dışında
dır ve CENTO'nun da askerî entegrasyonu te
şekkül etmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri 
CENTO'nun asli üyesi değildir ve bölgeye kar
şı 5 Mart 1959 tarihli Anlaşması ile mahdut bir 
sorum taşıdığı bilinmektedir. 

NATO'nun sorum bölgesi dışında kalan yer
lere karşı özellikle nükleer garanti vermesi de 
Harmel Plânının detente ariyan politik düşün
celerine ve Helsinki görüşmelerinin ruhuna aykı
rıdır. Bu itibarla : 

Millî Savunma Bakanının ağzından ifade 
edilen Türkiye'nin bekasını tehdideden saldırı
lar bakımından durumun Avrupa'ya sağlanan 
genel nükleer garanti içinde mütalâa edilmesi 
zarureti, NATO içinde yepyeni ve çok önemli 
bir karara delil teşkil ettiğinden bugüne kadar 
mevcudolmıyan böyle bir eğilimin resmen bir 
NATO görüşü olup olmadığının; değilse, ittifa
kın veya Amerika Birleşik Devletlerinin taah
hütleri dışında kalan bu tarz beyamn dayandığı 
kanıtların nelerden ibaret olduğunun açıklan
ması? 
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T, C. 
Millî Savunma Bakanlığı 25 . 5 .1970 

Ankara 
Kanun : 262/1 - 70 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 10 . 3 .1970 

tarih ve Kanunlar Müdürlüğü (7/113) 1230/6903 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt'un, Millî 
Savunma Bakanının NATO ve stratejisi ile il
gili görüşlerinin açıklanması isteğiyle vermiş 
olduğu yazılı soru önergesi hakkındaki bilgileri 
aşağıda sıralanmıştır : 

a) NATO stratejisi ile ilgili olarak yapılan 
beyanatı eleştiren Sayın Orkunt, bu beyanatın 
sadece iki cümlesini ele almış ve bunların üze
rinde bâzı hükümlere varmıştır. Bu sebeple beya
natın tümünde yer alan fikir ve açıklamalar 
eksik kalmış ve bahis konusu cümleler farklı 
tefsirlere tabi tutulmuştur. 

b) Aslında bu iki cümle, Türkiye'nin jeo-
stratejik öneminin Akdeniz ve Orta - Doğu'yu 
etkisi altına alacak kadar geniş bir sahayı 
kapsadığını; binaenaleyh Türkiye'ye yönelecek 
bir taarruzun mahdut bir tecavüz açısından ele 
alınmaması gerektiğini, NATO'nun bu bölgesini 
aynı derecede koruyan nükleer caydırıcılığın bu 
önemli bölgede de saldırganı rizikolarla kargı 
karşıya bırakacağını belirtmektedir. 

c) NATO merkez cephesi ile kanatların 
nükleer garanti yönünden farklı tutulduğu ka
nısına varmak mümkün değildir. NATO belge
lerinde ve düşünüşlerinde kanat ve merkez böl
gesi arasında nükleer garanti bakımından bir 
fark yoktur. Aksine yeni NATO stratejisi nük
leer garantisinin NATO nun bütün cephelerin
de aynı şekilde uygulanacağı yönünden esaslar 
getirmiştir. 

Yürürlükteki NATO belgelerinde, kanatları 
kendi kaderine terk eden bir kayıt mevcut de
ğildir. NATO nun kanatları ve merkezi, esnek 
mukabele stratejisine göre, direkt konvansiyo-
nel savunmadan genel nükleer harbe kadar çe
şitli tırmanma tedbirleri ile savunulacaktır. 

Crcreğini ve bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Topaloğaı 

Millî Savunma Bakanı 
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, 7. — İçel Milletvekili Celâl Kargdı'nm, An
kara'da bulunan, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Yardımlaşma Demeğinin, gübre saîınalma yetki
sinin bir kararname ile kaldırılış sebebine dair 
sorusu ve Tarım Bakanı İlhamı Ertem, Maliye 
Bakanı Mesut Erez ile Ticaret Bakanı Gürhan 
Titrek'in yazılı cevapları (7/117) 

M. Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye, Tarım ve Tica

ret bakanları tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâlet buyurulmasmı saygılarımla 
rica ederim. 

Celâl Kargılı 
içel Milletvekili 

Soru : 
Üç yıldan beri köylümüzün suni gübre ihti

yaçlarını gübre fabrikalarından satmalmak ve
ya ithal etmek suretiyle merkezi Ankara'da bu
lunan, Tarım Kredi Kooperatiflerince kurulan 
Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Bir
liği karşılamaktadır. Bu birliğin gübre ithaline 
başlamasından sonra, gübre ithal fiyatları hem 
önemli nisbette düşmüş ve hem de köylünün 
gübre sarfiyatı büyük miktarda artmr.tır. 

Şimdi ise, yapılan iddialara göre, bu birli
ğin gübre ithal etme ve fabrikalardan gübre 
satmalma yetkisinin bir kararname ile kaldı
rılmak üzere olduğu söylemrektedir. Bu durum 
gerçekleştiği takdirde Birliğe mensup ikibin 
koperatifin 1 250 000 aileyi temsil eden üyesi 
haklı bir tepkiyle mağduriyetlerini ortaya koy
maktadırlar. 

Yukardaki hususun ve çıkarılan söylenti ve 
iddiaların gerçeklik derecesi nedir ve gerçek
ten, gübre ithal ve satmalma yetkisi çıkarıla
cak bir kararname ile Zirai Donatım Kurumuna 
devri düşünülmekte midir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 8 . 4 . 1970 
Başmüşavirliği 

özel Kalem Müd. 
Sayı : 220 

Konu : içel Milletvekili Sayın Celâl 
Kargılı'nm yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 17 . 3 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/117-1280/7152 sayılı yazı. 
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Ankara'da bulunan, Tarım Kredi Koopera
tifleri Yardımlaşma Derneğinin, gübre satmal
ına yetkisinin bir kararname ile kaldırılması se
bebine dair, İçel Milletvekili Sayın Oelâl Kar-
gılı'nın Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru 
önergelerine ait cevaplarımız aşağıdadır. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma 
Birliğine, kimyevî gübre ithal etme yetkisini 
veren 28 . 4 . 1967 tarih ve 6/9677 sayılı Ka
rarname halen yürürlükte bulunmaktadır. 

Tarımsal üretimin artırılmasında önemli bir 
faktör olan gübreyi çiftçiye en uygun fiyatla, 
en uygun şekilde ve zamanda ulaştırmayı baş
lıca vazifelerimizden saymaktayız. 

Bugün için, gübre tedarik ve dağıtma siste
mimizde bir değişiklik yoktur. Tarım Kredi 
Kooperatifleri Yardımlaşma Birliği de kararna
me ile tanınan imkânları kulanmaya devam et
mektedir. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

ilhamı Ertem 
Tarım Bakanı 

T. O. 
Maliye Bakanlığı 16 . 4 . 1970 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi 

Işjbirliği Teşkilâtı 
Kamu Kurumları ve 
İştirakleri Dairesi 

Tarım Kurumları Şb. 18386 
Sayı : 52723 

Millet Meclisi Bakanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli, 17 . 3 . 1970 tarih ve 7/117 • 
1280/7152 sayılı yazılan, 

Halen yürürlükte bulunan ticari gübreler 
tedarik ve dağıtım uygulamasının bir kararna
me ile değiştirilmesi ve bu meyanda Tarım Kre
di Kooperatifleri Yardımlaşma Birliğinin ithal 
yetkisinin kaldırılması yolundaki haberlere iliş
kin İçel Milletvekili Oelâl Kargılı tarafından 
•verilen yazılı soru önergesi hakkında hazırla-
lan notun iki nüshası ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Maliye Bakanı 

Mesut Erez 

Ticari gübrelerin tedarik ve dağıtımında de
ğişiklik yapılmasına ilişkin not : 

1. Memlektiımiz tarımsal üretiminde verim
liliği artırmada önemli rolü olan ve tüketim he
defleri her yıl yükseltilen ticari gübreler (suni 
gübreler) 440 sayılı Kanunun 24 noü maddesi 
uyarınca istihsal edilen 14 . 10 . 1967 tarih ve 
6/8954 sayılı Kararname ile temel mal ve hiz
metler arasına dâhil edilmiş ve bu arada isfcüh-
£81 edilen bir seri kararname ile de ticari güb
re tedarik ve dağıtım ile fiyatları düzenlenmiş
tir. 

2. 17 . 9 . 1969 tarih ve 6/12411 sayılı Ka
rarname ile ticari gübre ithalinde görev alan 
kuruluşlar; T. Zirai Donatım Kurumu, T. Şe
ker Fabrikaları A. Ş., Tarım Kredi Kooperatif
leri Yardımlaşma Birliği, Tariş, Çukobirlik, 
Antbirlik, Çay Çiftçileri Kooperatifi ve Birlik
leri, Devlet Üretme Çiftlikleri, Umumi Mağaza
lar A. Ş. Mersin Narenciye ve Sebzecilik Koo
peratifi, Güney - Doğu Tarım Satış Kooperatif
leri ve birlikleri olarak tesbit edilmiştir. 

3. Yukarda isimleri yer alan kuruluşların 
ithal ettikleri ticari gübrelerin dışında 250 -
800 aded gerçek ve tüzel kişi de kompoze güb
re ithal etmektedirler. 

4. Memleketimizde gübre ithalat uygulama
cının «on derece fazla kuruluş tarafından yü
rütülmesine karşılık, memleketimize oranla çok 
yüksek miktarda ticari gübre tüketen Yunanis
tan, Fransa ve Batı Almanya'da tedarik ve da
ğıtım görevi sırasiyle 1,3 ve 2 kuruluşça yürü
tülmektedir. 

5. Ticari gübrelerin son derece fazla kuru
luş tarafından ithal edilmesi sonucu farklı fi
yatlarla karşılanmakta ve bu durum memleketi-
.Tnizin kıt döviz imkânlarından kayıplara yol 
açmaktadır. 

6. Gerek yukarda açıklanan ithal uygula
masından doğan döviz kaybının önlenmesi ve 
'gerek ticari gübrenin yerli fabrikalardan te
sellümü konusunda görülen aksaklıkların gide
rilmesi amaciyle Bakanlığımızca bir çalışma 
japılonış ve tedarikin tek elde (T. Zirai Dona
tım Kurumu) toplanmasın hedef alan bir pro
je hazırlanarak görüşleri tesbit edilmek üzere 
l.'arım, Ticaret Bakanlıkları, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Müsteşarlığı, T. O. Merkez Bankası 
ve T. 0. Ziraat Bankasına gönderilmiştir. 

— 371 — 
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7. Bakanlığımız görüşü bir teklif niteliğini 

tapmakta olup, ilgili kuruluşlarla birlikte ya
pılacak çalışmalar sonucunda son şeklini alacak
tır. Bu çalışmalar sırasında uygulamanın bir
kaç kuruluş tarafından yürütülmesi konusunda 
yeterli gerekçeler toplanabilirse, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Yardımlaşma Birliğinin de uygu
lamayı yürütecek kuruluşlar arasına dâhil edil
mesi üzerinde durulacağı tabiîdir. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 10 . 6 .1970 

Içticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. : 4 (140.2) 

13142 
Banka ve kredi 

Konu : îçel Milletvekili Sayın Celâl 
Kargılı'nın yazılı soru önergesi hak
kında, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 17.3.1970 

gün ve 7/117 -1280/7152 sayılı yazınız. 
îçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı 'nın, 

Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Bir
liği tesisinin kimyevi gübre tedarik ve dağıtım 
yetkisinin bir kararname ile kaldırılıp kaldırıl-
mıyacağma dair yazılı soru önergesi incelenmiş 
ve önergede bahis konusu edilen hususlara ait 
cevaplar aşağıda arz edilmiştir. 

Adı geçen tesis, müstahsilin kimyevi gübre 
ihtiyacını gerek dâhilden, gerek ithal yoluyla 
tedarik ve tevzi eden tek teşekkül değildir. Bu 
hususta aynı yetki verilmiş 13 teşekkülden biri 
durumundadır. Bunların dışında serbest bırakı
lan kompoze gübrelerin ithalâtiyle uğraşan 
250 - 300 kadar gerçek ve tüzel kişi vardır. 

Konu ile alâkalı olarak yapılan bir inceleme 
neticesine göre; 

1. Kimyevi gübre tedarik ve dağıtım prog
ramında görev alan kuruluşların adedinin faz
lalığı dolayısiyle ithalâtın büyüklü küçüklü 
partiler halinde ve farklı fiyatlarla yapıldığı ve 
bu durumun memleketimiz kıt döviz imkânla
rından kayıplara yol açtığı, 

2. Yine bu kuruluşların aded itibariyle faz
lalığının, müessir bir denetlemeyi güçleştirdiği 
ve bu yüzden bâzı kuruluşların programla tah
sis edilen ithal olunacak gübre miktarının üze

rinde bağlantılara girdikleri, bu nevi davranış
ların da munzam döviz kayıplarına sebebiyet 
verdiği, 

3. Gübre programına dâhil kuruluşlardan 
bir kısmının yerli üretimden almaları gereken 
miktarda gübreyi, finansman sıkıntısı ve sair 
sebeplerle almama yoluna gittikleri, bu suretle 
yerli gübre stokuna rağmen gübre ithali yoluna 
başvurulduğu, 

Tesbit edilmiştir. 
Bu durum karşısında, mevcut ticari gübre 

programının ilgili bakanlıklar arasında yeniden 
gözden geçirilerek mahzurlu taraflarının düzel
tilmesi üzerinde hazırlık çalışmaları yapılmak
tadır. 

Varılacak sonuca göre gereğine tevessül edi
leceği tabiîdir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek 

<9. — Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın, İs
kenderun - Yayladağ kazaları arasında yapılacak 
sahil yoluna dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Turgut Giilez'in yazılı cevabı (7/124) 

16 . 3 .1970 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakam tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim, 

Mehmet Aslan 
Hatay Milletvekili 

1. Hatay'ın iskenderun kazasından başlayıp 
Yayladağ kazasında son bulacak ve Arsuz na
hiyesi, Domuz Burnu ile Samandağ kazasından 
geçmesi düşünülen turistik sahil yolunun yapıl
ması söylenti halindedir. Bu husustaki Bakanlı
ğın düşüncesi nelerdir? 

Böyle bir yolun yapılması halinde memleketi
mize büyük bir turist dövizi sağlıyacağı şüphe
sizdir. Hattâ böyle bir turistik bölgeden birkaç 
yıl içinde bu yol için yapılacak giderleri finanse 
edeceğini iddia etmek bir gerçektir. 

2. Antakya - Samandağ arasındaki 22 Km. 
lik yol Fransızlardan kalma eğri, büğrü, virajlı, 
yokuşlu 40 yıllık bir yoldur. Bu yüzden de sa
yısı çok büyük kazalara ve çok işlek olduğun
dan birçok vatandaşlarımızın ölümüne ve maddi 
zararına sebebolmaktadır. Bu virajları ve yokuş-
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lan ortadan kaldırmakla hem yolu kısaltmak ve 
hem de trafiğin aksamamasma, kazaların da ön
lenmesine sebebolacaktır. Sebze mevsimi esna
sında günde ikiyüz kamyona yakın büyük tonaj
lı yük geçmektedir. Bu hususta Bakanlığınızın 
düşünceleri nelerdir? 

T. 0. 
Bayındırlık Bakanlığı 2 . 6 . 1970 

Hususi Kalem 
Sayı : 271 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 3 . 1970 gün ve 7/124 -1308 - 7359 

sayılı yazıma. 
İskenderun - Yayladağ kazaları arasında 

yapılacak sahil yoluna dair Hatay Milletvekili 
Sayın Mehmet Aslan'ın yazılı sorusu aşağıda ce
vaplandırılmıştır. 

1. Arsuz - Samandağ arasındaki sahil yolu 
Karayolları Genel Müdürlüğü ağında bir yol ol
madığından kanunen bir şey yapılması mümkün 
görülememektedir. 

2. Antakya - Samandağ yolu onarımı 1970 
programına konulamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Y. Gülez 

Bayındırlık Bakanı 

9. — Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın, 
Hatay'a bağlı Samandağ kazasına bir lise bina
sı yapılmasına ve öğretmen ihtiyacının karşılan
masına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Or
han Oğuz'un yazılı cevabı (7/128)' 

14 . 3 . 1970 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Mehmet Aslan 
Hatay Milletvekili 

1. Hatay'ın Samandağ Kazası 36 köyü, 8 
mahallesi ile 50 000 in üstünde nüfusa sahiptir. 
Lise yapılmadan önce ortaokul binası, orta ted
risat için kâfi gelmemekte iken, geçen sene lise 
açılmış ve aynı bina hem lise hem de ortaokul 
olarak kullanılmaktadır. 1969-1970 tedrisat yılı 
için 1 800 e yakın orta ve liseye müracaat olun
duğu halde, alınan talebe miktarı 250 yi geç-
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memektedir. Ayrıca bu okula asgari 15 öğret
mene ihtiyaç vardır. Orta ve Liseye ilkokul öğ
retmenleri tedrisat yapmaktadır. Türk dilini 
ve edebiyatını yaymak ve ilerletmek ve lisanı 
tamamen Türkçeleştirmek bakımından bu kaza
ya Lise Yaptırma Derneği kurulmuş ve, dernek 
lise için 12 000 m2 lik arsa tapusunu da almış 
bulunmaktadır. 

Bu kazaya ne zaman lise binası yapılacak
tır? Yine bu kazaya yatılı bölge okulu yapılması 
gerekmektedir. Bu okul için yine kaza sakinleri 
tarafından 100 dönümlük arsayı vermiye taah-
hüdetmişlerdir. Bakanlığın bu huştaki düşünce
leri nelerdir? 

2. Hatay'ın Altınözü Kazası, Yayladağ Ka
zası ve Hassa Kazasına birer lise yapılması için 
ne düşünülmektedir?. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 2 . 6 . 1970 

özel 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 3 . 1970 tarih ve 7/128-1328/7439 

sayılı yazılarınız. 
Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın, Hatay'a 

bağlı Samandağ Kazasına bir lise binası ile ya
tılı bölge okulu yapılmasına ve öğretmen ihtiya
cının karşılanmasına dair yazılı soru önergesi 
lie ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Porf. Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Aslan'ın, 
Hatay'a bağlı Samandağ kazasına bir lise binası 
ile yatılı bölge okulu yapılmasına ve öğretmen 
ihtiyacının karşılanmasına dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız. 

1. Hatay ili Samandağ ilçesinde 1969 -1970 
öğretim yılından itibaren mevcut ortaokul lise 
haline getirilmiştir. Lisenin derslik kapasitesini 
artırmak amaciyle, 1970 yılı yatırım progra-
miyle bu okula 12 derslikli bir ek bina yaptırıl
madı kararlaştırılmıştır. 

Liselerde, edebiyat, felsefe, biyoloji, fizik, 
kimya ve matematik branşlarında genel olarak 
öğretmen sıkıntısı çekilmektedir. Samandağı 
ilçesinde duyulan branş öğretmenleri ihtiyacı 
imkân bulundukça karşılanacaktır. 
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2. 23 . 1 . 1970 tarih ve 423/2458 sayılı ge
nelgemiz gereğince Hatay Valilimi, illeri dâhi
linde lisesi bulunmıyan ve lise açılmadı konu
sunda müracaatta bulunan merkezlerin durum
larını inceliyerek, 1970 - 1971 öğretim yılı için 
bir okul açılma teklif programı hazırlayıp Ba
kanlığımıza gönderecektir. 

Altınözü, Yayladağ ve Hassa ilçelerinde lise 
açılması hususu Hatay Valiliğinin teklif prog
ramı içinde ele alınacaktır. Bu merkezlerde lise 
açılması konusu Bakanlığımızın yatırım imkân
ları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundu
rularak değerlendirilecektir. 

3. Yatılı bölge okulları, okulsuz köy çocuk
larını okula kavuşturmak amaciyle faaliyete 
geçirilmektedir. Bu maksatla da Hatay ilinin 
Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde 500 er öğrenci 
kapasiteli iki yatılı bölge okulu açılmıştır. 

Samandağ ilçesine bağlı okulsuz köy çocuk
larının bu iki okuldan faydalanmaları mümkün
dür. Ancak, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
na alındığı takdirde, ilerde bu bölgenin dil özel
liği de dikkate alınarak bir kız yatılı bölge oku
lu açılması Bakanlığımızca uygun mütalâa edil
mektedir. 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Yüksek Seçim Kurulu kararlarının yayımına 
dair sorusu ve Adalet Bakanı Zina önder'in ya
zılı cevabı (7/129) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim, 

18 , 3 . 1970 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
Yüksek Seçim Kurulu bir Anayasa kurulu

şudur. Seçimin bütün yurtta düzenle yapılma^-
nı sağlıyacak tedbirleri almak ve bu hususta 
gereken genelgeleri zamanında yapmak ve se
çim işlerinde itiraz ve şikâyetler hakkında ke
sin karar vermek yetkisine haizdir. Bu nedenle 
Yüksek Seçim Kurulunun kararları seçim ka
nunlarının uygulanmasını göstermekte ve bağ

layıcı nitelik taşımaktadır. 298 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi, «Yüksek Seçim Kurulunun ni
hai kararları ile, prensip kararları Resmî Ga
zetede, en kısa zamanda yayınlanır.» hükmünü 
koymuştur. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu ka
rarları yalnız Resmî Gazetede neşredilmekte fa
kat düsturlarda yer almamaktadır. Secim işle
rine itiraz ve şikâyet yetkisi tanınmış, seçmen 
vatandaşlarla, seçim işleriyle ilgilenen siyasi 
parti yöneticilerinin ve diğer ilgililerin bu ka
rarları ellerinin altında bulundurmasına im
kân yoktur. Çünkü sekiz yıllık Resmî Gazete 
ciltlerini elinin altında bulundurması gerekir. 
Bu, hem yer alır ,hem de bulunmaya imkân ver
mez. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu ilke 
kararları her yıl bastırıp il ve ilçe seçim kurul
larına göndermekte, bâzı resmî kuruluşlara da 
ancak birer - ikişer aded vermektedir. Bunun 
dışında ne para ile, ne de parasız bu kitapları 
kimseye vermemektedir. Oysa bir kitabın basıl
masında Önemli olan, onun dizgisidir. Dizildik
ten sonra kâğıt bedeline nüsha adedi çoğaltıla
bilir. Seçim hukukunun tam uygulanması bakı
mından vatandaşların bu ilke kararları elde et
meleri zorunludur. 

Geçen devre 7 . 8 . 1969 tarihinde Millet 
Meclisine sunduğumuz yazılı soru önergesi ka-
dük olmuştur. 1970 bütçesinin komisyondaki 
müzakeresi sırasında sorumuz üzerine Adalet 
Bakanı yerine Devlet Bakanı Refet Sezgin «Yük
sek Seçim Kurulunun ilke kararlarının para ile 
satılması hakkındaki mütalâalarına aynen işti
rak ediyorum. Sunu ifade etmek isterim ki, abo
ne olmak, dolayısiyle bunu temin etmek müm
kündür.» biçimindeki cevaplarına rağmen Yük
sek Seçim Kuruluna ve Adalet Bakanlığına yap
tığımız müracaatlarda böyle bir şey olmadığı 
ifade edilmiştir. Bu nedenlerle : 

1. ilke kararların bedeli mukabilinde her 
istiyen vatandaşa satılmasını engelliyen sebep
ler nelerdir? Bunların satılmasını düşünüyor 
mumunuz? 

2. Yüksek Seçim Kurulu kararlarının düs
turlarda yayınlanmasının sağlanmasını düşünü
yor musunuz? 

— 374 — 
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T. C. 
Adalet Bakanlığı 22.5.1970 

C. İş. G. Müdürlüğü 
Sayı. : 18964 

Konu : İstanbul Milletveki
li Reşit Ülker'in yazılı so
ru önergesinin cevaplandı-
rıldığı hakkında. 

Millet Mecisi Başkanlığına 
tlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 25 . 3 .1970 gün ve 7/129 -1329/7462 sa
yılı yazılarına : 

Yüksek Seçim Kurulu ilke kararlarının ya
yımlanması ve satışı konusunda İstanbul Millet
vekili Sayın Reşit Ülker tarafından Bakanlığı
mıza yöneltilmiş bulunan 18 , 3 .1970 günlü ya
zılı soru önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuş
tur. 

Sayın Reşit Ülker'in bidayette, Bakanlığımız 
1970 malî yılı bütçesinin, Bütçe Karma Komisyo
nunda vâki müzakeresi esnasında ve ahiren bu 
önergesiyle bahis mevzu ettikleri, Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından yayımlanan ilke kararları
nın satışı hususu, Bakanlığımızca da olumlu gö
rülerek, bu konuda gerekli işlemlerin yapılabil
mesini temin zımnında, keyfiyet Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığından sorulmuştu. 

10 Nisan 1970 gün ve 1346 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan ve bir örneği ayrıca Bakanlığı
mıza tebliğ olunan Yüksek Seçim Kurulunun 
1.4.1970 gün ve 103 sayılı kararı ile, bu karar
da işaret olunan hususların yerine getirilebilme
sini temin bakımından vâki istizan üzerine, yine 
aynı kurulca ittihaz olunup bir örneği Bakanlı
ğımıza tevdi edilen 11 . 4 . 1970 gün ve 171 sa
yılı kararda: Yüksek Seçim Kurulu ilke karar
larının ancak Kurullarınca bastırılabileceği ve 
Bakanlığımız bütçesinin seçim giderlerine ilişkin 
özel bölümüne yeteri kadar ödenek konulması 
halinde, ilke kararlarının her yıl Kurullarınca 
uygun görülecek bir bedel konulmak suretiyle, 
bir kitap halinde ve belli bir miktar bastırılarak 
Bakanlığımıza maledilmesi ve satışının da Ba
kanlığımızca yapılması öngörülmüş bulunmakta
dır. 

Diğer yandan, Yüksek Seçim Kurulunca bun
dan evvel yayınlanmış bulunan ilke kararların
dan halen elde mevcudolanların; dönem ve yıl
ları, miktarları, satış bedelleri bildirilerek, bun

lar Bakanlığımıza maledilmiş ve satışlarının bel
li edilen şartlar dairesinde Bakanlığımızca ya
pılması kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Seçim Kurulunun anılan kararları 
muvacehesinde; 

1. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayın
lanan ilke kararlarının, önümüzdeki yıllarda sa
tışının Bakanlığımızca yapılabilmesi için, adı ge
çen Kurulca tesbit edilecek miktara ve bu sebep
le bütçedeki seçim giderleri özel bölümüne ilâve
si gereken ödenek konusunda Yüksek Seçim Ku
rulu ile tekevvün edecek temaslar sonucuna gö
re gereği yerine getirilecektir. 

2. Yüksek Seçim Kurulu tarafından evvelce 
yayınlanıp, halen Bakanlığımıza devredilmiş bu
lunan ilke kararlarını havi kitapların dönem ve 
yılları ile bedelleri aşağıda gösterilmiş olup, 
bunların satışları ise, Bakanlığımız Neşriyat Mü
dürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

Bedeli 
Sıra No. Dönem veya yılı Lira 

1 Mayıs 1961 - Şubat 1962 2,90 
2 Kasım 1962 - Şubat 1964 7,90 
3 1964 - 1965 5,75 
4 1966 2,90 
5 1967 2,45 
6 1968 8,00 
7 1969 . 15,00 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasım saygılarımla arz ederim. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, Ana
mur'a bir hava alanı yapılmasına dair sorusu 
i e Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe ile Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı 
cevapları (7/137) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma ve Ulaş

tırma Bakanı tarafından yapılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 25.3.1970 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Kılbrıs sorununun Türk Milleti için arz etti
ği hayati ehemmiyet çok büyüktür. Bu sorun 
bugün dünyanın uluslararası bir sorunu haline 
gelmiştir. Bu derece millî ehemmiyeti büyük 
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olan Kıbrıs'ın ise Türkiye ile en yakın ikmal | 
ve irtibat nokteüsı Anamur'dur. Bu yönü ile 
Anamur Türkiye'nin hayati ve çok Önemli bir 
stratejik noktasıdır. Askerî strateji bakımından 
'tam manasiyle bir hareket ve ikmal merkezi 
halinde bulunan Anamur'a ise halen seri ulaşım 
imkânı mevcut değildir. 

Bulgun için karayolu ile Ankara - Konya 
yolu üzerinden Anamur'a 654, Antalya 253, 
Mersin ise 225 kilometre mesafede bulunmakta
dır ve üstelik bu yollar çok virajlı çoğu yerde 
dar geçitli yollar olup ulaşım bakımından seri 
ulaşıma elverişli yollar değildirler. 

Bu durum karşısında Mersin ve Antalya'dan 
Anamur'a varış 4 - 5 saat arasımda değişmekte, 
Ankara'dan ise Anamur'a ancak 12 saatte ula
şılabilmektedir. 

Asrımızda ise, askerî bir harekette seri ula
şım son derece önem taşımaktadır. 

Bunların yanı sıra Anamur Türkiye'nin en 
turistik ve güzel yerlerinden biri olup, Akde
niz şeridinin tarifsiz güzellik ve zenginlikteki 
bir kazasıdır. 

Bu nedenlerle halen Anamur'da bir hava 
alanının mevcudolmaması memleketimiz yönün
den büyük bir stratejik ve turistik eksikliktir. 

Yukardaki noktalar nazarı itibara alınarak 
tn kısa zaman içerisinde Anamur'a askerî veya 
sivil bir hava alanı yapılması düşünülmekte 
inidir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 14 . 4 . 1970 

Özel Kalem Müdürlüğü 
iSayı : 1049-1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 4 . 1970 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/137-1406/7842 sa
yılı yazılarına : 

Anamur'da bir hava alanı yapılmasına dair 
içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Ulaştırma 
IBıakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması talelbolunan önergesi cevabıdır; 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki Ha
va Ulaştırması bölümünün, «Hava alanları özel 
ihtisas komisyonu» ve «Şehirlerarası taşıma sek
törü, havayolu taşıma komisyonu» tarafından 
verilen raporlara göre hazırlandığı malûmdur. | 

iSoz konusu raporlarda, Anamur'a bir Hava 
alanı yapımı hususu yer almadığı cihetle, ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında da bu iş için bir 
tahsisat konulmamıştır. 

Muntazam uçak seferlerine açık Antalya ve 
Adana'ya vasati 250 Kml. mesafede bulunan 
Anamur'a bir Hava alanı yapılması hususu, 
ilerideki yıllarda söz konusu olabilecektir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 21. 5 .1970 

Ankara 
Kanun : 347/1 - 70 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 2.4.1970 

tarih Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
(7/137) 1406/7842 sayılı yazı. 

Anamur'a bir hava alanı yapılmasına dair 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından veril
miş ve Millî Savunma Bakanı ile Ulaştırma 
Bakanı tarafından cevaplandırılması istemini 
taşıyan yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler 
aşağıda sıralanmıştır. 

1. İçinde bulunulan durumda her hangi bir 
askerî maksat için Anamur'da uçak meydanına 
ihtiyaç hissedilmemektedir. Bölgede mevcut 
Antalya ve Adana meydanları, özellikle bura
lara yaklaşma ve kullanma kolaylıkları böyle 
bir meydana sahibolma ihtiyacını ortadan kal
dırmaktadır. 

2. Anamur bölgesinin coğrafik ve tabiî ya
pısı bakımından bir askerî meydan yapımı ve 
kullanılması çetin ve masraflı görüldüğünden, 
burada, bir meydan yapımı ve kullanılması dü
şünülmemektedir. 

3. Turistik değeri aşikâr olan bu yerde 
ekonomik ve kullanışlı görüldüğü takdirde bir 
sivil meydan yapımı gerçekleştirme, gerektiğin
de sınırlı askerî amaçlar için bu meydanın kul
lanılması yararlı olabilir. 

Gereğini ve bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 
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12. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
%n, Ay dm'm Yenipazar ilçesinde mera olarak 
kullanılan sahanın belediyece halka yasaklanma
sına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Men-
ieşeoğlu ile Tarım Bakanı llhami Ertem'in ya
zdı cevapları (7/141) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin İçişleri ve Tarım 

bakanları tarafından yazılı olarak cevapalndı-
rılması hususunda tavassutunuzu saygı ile rica 
ederim. 

31 . 3 . 1970 
M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru : 
Aydm'm Yenipazar ilçesi halkının büyük 

çoğunluğu çiftçilikle geçinmeye çalışır. Pamuk 
yetiştirir, zeytin, buğday, mısır yetiştirir, hay
van besler. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık plânlarda ve Hü
kümet programlarında, hayvancılığın geliştiril
mesi için birçok tedbirler öngörülmüştür. Resmî 
dökûmanlardaki hayvancılıkla ilgili hüküm V-
hiçe sayılmak suretiyle, Yenipazar'ın kurulu
şundan bu yana mera olarak kullanılmakta olar 
Akgöl merası, belediye tarafından işgal ede 
rek, buraya ağaç dikilmeye başlanmış ve ha1-
ka, yasaklanmıştır. Hayvan yetiştirmek ve kü
çük çiftçilikle geçinen yüz kadar aile reisi, be
lediyenin bu tasarrufuna karşı imza toplana"' 
suretiyle karşı çıkmakta, Başbakanlığa, Cum
hurbaşkanlığına ve ilgili bakanlıklara ^asvu^-
ınus bulunmaktadır. 

Halkın iddiasına göre, belediyenin bu ta
sarrufu 4753 ve 5618 sayılı kanunların meralar
la ilgili hükümlerine, Danıştayın meralarla il
gili 2096 ve 45553 sayılı kararlarına ve durumu 
yerinde inceliyen Aydın Valiliği raporuna aykı
rıdır. 

1. Plân ve Hükümet programlarındaki hay
vancılıkla ilgili hükümleri göz önünde bulun
durmak suretiyle, bu olayı ne şekilde değerlen
diriyorsunuz? 

2. Köylülerin müracaatı üzerine bakanlık
larca ne gibi işlem yapılmıştır? 

3. Mer'i kanunlar karşısında, üretimi bal-
talıyan nitelikte olan belediyenin bu tasarrufu 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

4. Akgöl merasına hayvan girmesi yasak
lanınca, bu çiftçiler nasıl geçinecek, hayvanlar 
ne ile beslenecektir? 

5. Bu konuda Aydın Vililiği ne yapmıştır? 
Bahis konusu olan raporun mahiyeti nedir? 

6. Sosyal ve ekonomik huzursuzlukları ön
leyici tedbirler zamanında alınmazsa, üzüoü 
olaylara her zaman sahidolmak mukadder oldu
ğuna göre, Yenipazar'da belediyenin bu tasar
rufundan mağdur olan vatandaşların sabırları
nın taşmaması için biran önce meseleye vaziyed-
etmeyi düşünüyor musunuz? 

T. O. 
içişleri Bakanlığı 9 . 5 . 1970 

Mahallî id. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2. Dr. Es. Mua. 621-1-302-6/11632 

Konu : Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'in yazılı soru önergesi hk. 

Mille', Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Sekreterlik - Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 9 . 4 . 1970 gün ve 7/141 -1465/8196 sa
yılı yazıları, 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'-
m Aydın İlinin Yenipazar Belediyesince bâzı sa
hanın mer'a olarak kullanılmasının önlendiğine 
ilişkin yazılı soru önergesi incelendi : 

Yenipazar belediye sınırlan içinde Akgöl adı 
ile sınırlandırılan kısmen bataklık ve funda
lık hali yerin kavak dikimi suretiyle değerlen
dirilmesi huşunda Orman Bakanlığına bağlı Ba
tı Anadolu Kavakçılık Araştırma İstasyonu 
Müdürlüğü ile varılan mutabakat üzerine Yeni
pazar Belediye Meclisinin 13 . 6 . 1969 ve 
3 . 2 . 1970 günlü Karariyle bu mevkiiden ye
teri kadar arazinin ayrılarak etrafının telle çev
rilmesine karar verildiği, 

Bu kararın 15 yıl sonunda belediyeye hem 
gelir ve ve hem de çoğunluğu ticaret ve tarım
cılıkla uğraşan belde halkına bir mesire yeri 
sağlamak suretiyle çok hayırlı sonuç vereceği, 

Esasen söz konusu yerin hukukan tahsisli 
mer'a olmadığı gibi hayvan sahiplerinin bakım 
altına alınan yer dışında kalan kısımlardan yine 
de faydalanmak imkânına sahip bulundukları, 

İlçe halkından bir şahsın belediye tarafından 
yapılan kavak dikimi işinin durdurulması iste
ğiyle valiliğe vata müracaatı üzerine İl Teknik 
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Ziraat ve Veteriner müdürlükleri elemanları ta
rafından yapılan tetkik sonunda düzenlenen ra
porda bu yerin mer'a olduğuna dair bir tahsis 
kaydanm bulunmadığı, hali arazi olduğunun tes-
bit edildiği, anlaşılmıştır. 

Bu itibarla : 
Yenipazar Belediyesinin bir miktar hâli ye

rin kavaklandınlmasma matuf karar ve icraa
tında mevzuata aykırılık ve hayvancılığı gerile
tiri, üretimi azaltıcı veya halkın mağdur edici 
bir mahiyet görülmemektedir. 

Bu durum ilçede her ne kadar bir huzursuz
luk âmili değilse de ilgili makamlarca mahal
len gerekli tedbirler de alınmış bulunmaktadır. 

Haldun Menteşeoğlu 
İçişleri Bakanı 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 30 . 5 . 1970 
Başmüşavirliği 

özel Kalem Müd. 
Sayı : 437 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 9 . 4 . 1970 gün 7/141 -1465/8196 sayılı ya
zıları. 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'-
m Aydın ili'nin Yenipazar ilçesinde mera saha
larının belediyece ağaçlandırılarak hayvan ye
tiştiricilerinin mağdur edildiği hakkındaki yazı
lı soru önergesi üzerinde mahallinde yaptırılan 
tetkikat neticesinde : 

1. Akgöl adiyle anılan arazinin mera ola
rak tahsis edildiğine dair her hangi bir kaydın 
bulunmadığı, 

2. İlçe halkına bir mesire yeri kazandırmak 
ve belediyeye bir gelir kaynağı temin etmek 
maksadiyle kurulan mezkûr kavaklığın ancak 
20 - 30 dekarlık bir sahayı kapladığı, 

3. İlçede kesif bir hayvanlıcılığın bulunma
dığı ve hayvancılıkla uğraşan az sayıdaki hal
kın kavakçılık dışındaki araziden de istifadele
rinin mümkün olduğu anlaşılmıştır. 

Halen bu konu hakkında Yenipazar Adliye
sine dâva açılmış olduğundan, başkaca bir iş
leme gidilemeyip zaruri olarak mahkeme ne
ticesinde intizar olunmaktadır. 

12 . 6 .1970 0 : 1 

Bilgi edinilmesine müsaadelerini saygılarım
la arz ederim. 

Tarım Bakanı 
İlhami Ertem 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJysaV-
m, Sakarya ilinin Kaynarca ilçesinde yarıda kal
mış altyapı tesislerinin tamamlanmasına dair Baş
bakandan sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hay
rettin Nakİboğlıı'nun yazılı cevabı (7/153) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasında arcılığı-
nızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

Sakarya ilinin Kaynarca ilçesi şimdiye ka
dar büyük ölçüde Devlet yatırımlarından yok
sun kalmıştır. 

Yol, su, elektrik, sağlık, eğitim ve diğer hiz
metlerin bu ilçe nallanın ihtiyaçlarını karşılıya-
cak bir durumda olmaması, ilçenin kalkınmasını 
da engellemektedir. 

1968 mahallî seçimlerinden önce ilçenin mer
kez yolunun parkelenmesi faaliyeti, yolun bir 
kısmının bitirilmesinden ve özellikle seçimden 
sonra durmuş, o günden bugüne kadar ve bütün 
müracaatlara rağmen tamamlattırılamamıştır. 

1967 yılında İller Bankası kanalı ile başlanan 
ve su basmalarına kadar çıkan işhanı keza ma
halli seçimlerden sonra o durumda bırakılmış ve 
bütün isteklere rağmen yeniden para ayrılmı-
yarak, yıkıntı haline gelmeye terk edilmiştir. 

Kaynarca'da mahalli seçimlerinin sonucunun, 
bu işler için yeni tahsisatlar ayrılmamasına se-
bebolduğunu söylemek istemiyorum. 

Ama bir gerçeği de ifade etmekte fayda gö
rürüm. 

İller Bankası yolu ile yaptırılmak için başla
nan bir işhanmm yıllardır harcanan paraların 
da yok olmasına sebebolacak bir şekilde yıkıma 
terk edilmesini ciddî bir Devlet ve Hükümet an
layışı ile bağdaştırmak ümkün değildir. 

Demokratik düzende idareler oyla gelir gi
derler ve fakat Devlet olduğu gibi kalır ve halk 
Devlete saygısını, Hükümetin şahsında devam 
ettirir. 

1. Kaynarca ilçesinin parke yolu tamamlan
malıdır. 

— 378 — 
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2. Başlatılan ve su basmalarına kadar çıkan 
işhanmın harabolması ve şimdiye kadar harca
nan paraların boşa gitmemesi için süratle bu ya
rım inşaat ikmal edilmelidir. 

Bu konuyu Sayın Başbakanın bilgisine su
narken, mahalli seçimlerden önce başlanıp, o 
günden bugüne kadar duran bu işlerin neden ta
mamlanmadığının sebebinin de bir türlü anlaşı
lamadığını ifade etmek isterim. 

Kaynarca 'nın ıstırap kaynağı olan bu irsleri 
ne zaman ele alınıp, bitirilecektir? 

T. C. 
İmar ve iskân Bakanlığı 4 . 6 . 1970 

özel Kalem Müdürü Ankara 
(Sayı : 15/1986 

Konu : Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal'ın soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 35 . 4 . 1970 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/153 - 1510/8452 sayılı yazı. 
Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uy

sal'ın Kaynarca ilçesinde yarıda kalmış alt 
yapı tesislerinin tamamlanmasına dair yazılı 
soru önergesinin Bakanlığımızla ilgili kısmı 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Sakarya iline bağlı Kaynarca Belediyesi, 
16 . 3 . 1966 gün ve 64 sayılı yazıları ile 
207 000 lira keşif bedelli işhanmın ikmali için 
iller Bankasından 150 000 lira borç para tale
bende bulunmuştur. 

Ancak Bankanın o yıl ki, imkânlarına göre, 
belediyeye yarım kalmış işlerin ikmali için 
100 000 liranın ikrazı uygun görülmüş, mezkûr 
meblâğ 6 . 7 . 1966 tarihinde belediyesi adına 
havale edilmiştir. 

'Belediye 6 . 9 . 1966 tarih ve seyahat 1 
sayılı yazıları ile evvelce işhanı için gönderi
len paradan 10 896 lirasını kamyon mubayaasın
da kullanılmak üzere tahsis mahallinin değiş
tirilmesini talebetmiş ve talep Bankaca uy-
ö'un görülerek, adı geçen paranın kamyon mu
bayaasında kullanılması için Ziraat Bankasına 
gerekli talimat verilmiştir. 

Diğer taraftan Belediyeye yarım kalmış iş
ler için iller Bankasınca 13 . 3 . 1967 tarihin
de 75 000 lira havale olunmuş ve ayrıca Ban

kanın kefaleti ile Türkiye İş Bankasından o yıl 
içinde 20 000 lira kredi temin edilmiştir. 

1969 yılı içinde belediyesinin talepleri veç
hile yarım kalmış işlerin ikmali için 25 000 lira
nın daha ikrazı iller Bankasınca uygun görül
müş ve bu meblâğ Bankanın nakit imkânları 
oolayısiyle 29 . 4 . 1970 tarihinde belediyeye 
adına havale edilmiştir. 

Yukardaki izahatımızdan da görüleceği üze
re 1966 yılından bugüne kadar yarım kalmış 
işler için Kaynarca Belediyesine toplam 220 000 
liralık kredi temin edilmiştir. Halbuki belediye 
işin bidayetinde, 207 000 liralık keşif bedelli iş 
için iller Bankasından 150 000 lira talebetmiş 
bulunmaktadır. 

Bununla beraber finansman mümkün oldu
ğu ve sektörler arasında yapılan dengelemede 
beldenin pasaj inşaatının ikmali işinin ele alın
ması öngörüldüğü takdirde ileriki yıllar prog
ramlarında teklif edilmesi iller Bankasınca not 
edilmiş ve durum 12 . 1 . 1970 tarihinde bele
diyesine bildirilmiştir. 

Arz ederim. 
Hayrettin Nakiboğlu 
imar ve iskân Bakanı 

14. — Konya Milletvekili Özer Ölcmen'in, 
özel yüksek okullarda okuyan öğrencilerle bu 
okullardan mezun olanların hak ve menfaatleri
ne dair sorusu ve Millî Eğitim Bakam Orhan 
Oğuz'un yazılı cevabı (7/156) 

Ankara : 14 . 4 .1970 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda mâruz sorularımın Sayın Millî Eği

tim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâlet buyurulmasmı derin saygı
larımla rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Özer Ölçmen 

1. Memleketimizde, sayıları ellibinin üzerin
de, özel yüksek okul öğrencisi bulunmaktadır. 
Mimarlar odası, mühendisler odası /ribi çeşitli 
meslek odaları bu okulların verdikleri diploma
ları Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış ol
masına rağmen geçerli saymamakta ve odaya 
kayıt işlemini yapmamaktadır. Bunun neticesi 
olarak özel yüksek okul mezunları Türkiye dâ
hilinde icrayı sanat hakkından mahrum kalmak
tadırlar. 
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Bu hususta şimdiye kadar Bakanlığınızca 
alınmış ve âlınılması düşünülen tedbirler ne
lerdir? 

2. 1965 senesinde kabul edilmiş olan 625 sa
yılı - Özel Öğretim Kurumları - Kanununun 16 
ncı maddesine göre : «özel bir okulun kurucusu. 
Bakanlığa yönetici, öğretmen ve öğrencilere en 
az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartiyle 
ve ancak öğretim yılı sonunda okulunu kapa
tabilir» demekte ve gene aynı kanunun ayn-
maddesi «Yuka~daki «artlara ,->ymar!an okulu
nu kapatan bir kurucuya teJc*a-* Hv özel okul 
açma veya orta1': olma izni verilemez. Kurucu 
yrmencilerden o yıl için aldığı taksitleri iade 
"ic* » şeklinde öğlenci ve ö.* 'otin üyelerinin 
ta' 'î garantileri y'nünden çok vc^-sis ve ha
fif ' ^ a n bir müeyyide koymaktadır. 

bugüne kadarld tatbikatta bu maddenin 
veli, öğrenci ve öğretmen aleyhirde işletildiği 
vakaların malûmunuz olduğu kanaatindeyim. 
Bu maddenin tadili hakkında va^a Bakaıbğı-
nızm görüsü nedir? 

3. 625 sayılı Kânunun geçici maddesi, «Bu 
kanuna ait tüzük ve yönetmelikler, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de çıkarılır» demekte ise de 1965 ten bu yana 
geçen beş yıl zarfında adı geçen tüzük ve yö
netmelikler çıkarılmamıştır. Bunun sebebi ne
dir? Ne zaman çıkarılacaktır? 

T, 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 2.6.1970 

Ösel 
00113 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 17 . 4 . 1970 tarih ve 7/156 -1550/8835 

sayılı yazılarınız. 
Konya Milletvekili özer Ölçmenin, Özel 

yüksek okullarda okuyan öğrencilerle bu okul
lardan mezun olanların hak ve menfaatlerine 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın özer Ölçmen'in, 
özel yüksek okullarda okuyan öğrencilerle bu 
okullardan mezun olanların hak ve menfaatle
rine dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Mühendislik ve mimarlık özel yüksek 
okullarından bir kısmı 625 sayılı Kanundan ön
ce Mekâtibi Hususiye Talimatnamesinin ilgili 
hükümlerine göre açılmış, bilâhara 625 sayılı 
Kanun kapsamına alınmış ve bütün özel yük
sek okulların işlemleri bu kanun hükümlerine 
TT'e yürütülmüş ve yürütülmektedir. 

Bütün özel yüksek okulların diplomaya esas 
olacak imtihanları 625 sayılı Kanunun 13 ncü 
caddesine göre Bakanlığımızın kurduğu imti

han jürilerince yaptırılmış ve yaptırılmaktadır. 
Mühendislik ve mimarlık özel yüksek okul

ları mezunlarının meslek odalarına kaydedilme
k l e r i üzerine, Ege özel Mimarlık ve Mühen-
Itelik Yüksek Okulu mezunu Mimar Aykut Ak-
tolunay'ın Danıştay 8 nci Dairesinde odalar 
aleyhine açmış olduğu dâva 30 . 12 . 1968 ta
rih ve 1968/1440 Esas No, 1968/4529 Karar No. 
ile odalar aleyhine neticelenmiştir. 

Bakanlığımız bu konuda Bayındırlık Bakan
lığı ve Başbakanlık arasında devam eden yazış
malar neticesinde özel yüksek okul mezunları
nın işe alınmaları hususunda Başbakanlığın ya
yınlamayı düşündüğü genelge hakkında müspet 
mütalâa vermiş bulunmaktadır. 

Ayrıca mühendislik ve mimarlık özel yük
sek okulu mezunlarının başvurduğu işyerlerin-
ca onanması ile 3458 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin (c) fıkrası ile 3 ncü maddesinin son 
hükmüne göre mühendis ve mimar unvanını ik-
tisabettikleri» bildirilmektedir. 

Bu arada, 625 sayılı Kanunun tadil tasarı
sına, özel yüksek okul mezunlarının benzeri 
resmî okul mezunlarının hak ve yetkilerine sa-
hf>olacaklarma dair bir fıkra eklenmesi de dü
şünülmektedir. 

2. 625 sayılı Kanunun özel yüksek okul 
mevzuundaki hükümlerinde bâzı boşluklar bu
lunduğu bugüne kadarki tatbikatta tesbit edil
miş ve değiştirilmesi konusunda çalışmalar baş
lamış bulunmaktadır. Bu çalışmalar esnasında 
16 ncı maddenin de ele alınarak bâzı müeyyide
lerin konulması düşünülmektedir. 

3. 625 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gere
ğince Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu
nun 20 Mart 1970 tarih ve 52 sayılı Kararı ile 
«özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğret
menlerine atanacaklarda aranılacak nitelik ve 
şartları gösterir yönetmelik» çıkarılmış ve bu 
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13 . 4 . 1970 tarih ve 13470 sayılı Resmî Gazete 
ile ilân edilmiştir. 

625 sayılı Kanunun öngördüğü tüzük ise Ba
kanlığımız ve bakanlıklararası çalışmaları biti
rilerek 10 . 8 . 1968 tarihinde Danıştaya veril
miş bulunmaktadır. 

Tüzük, henüz, Danıştayca bir neticeye bağ
lanmamıştır. Bu hususta, Bakanlığımızca yapı
lacak bir işlem olmadığı izahtan varestedir. 

15. — Ada?ıa MületveikU Fazıl Güleç'in Sos
yal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 
Adana'da yaptırılacak olan işçi konutuna dair 
sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı 
cevabı (7/160) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini saygı ile rica ederim. 

17 . 4 .1970 
Adana Milletvekili 

Fazıl Güleç 

1. Adana Koşu Meydanı mevkiindeki Sos
yal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce in
şası kararlaştırılan ve müracaati tekemmül etti
rilen 1 650 işçi konutuna ne zaman başlanacak
tır? 

2. Adana Sosyal Sigortalar Hastanesi klima 
tesisatının yapılıp yapılmıyacağınııı açıklanma
sı? 

T. O. 
Çalışma Bakanlığı 10.6.1970 

İşçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı : 925 - 3 - 8/8205 

Konu: Adana Milletvekili 
Fazıl Güleç'in soru öner
gesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27 . 4 .1970 gün ve 1602/9056 sayılı ya. 

zınız : 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü

ğünce Adana'da yaptırılacak olan işçi konutuna 
dair, Adana Milletvekili Fazıl Güleç'in makam
larından muhavvel 17 . 4 . 1970 tarihli yazık so
ru önergesi üzerine keyfiyet incelendi : 

1. Adana'da inşaası kararlaştırılan işçi mes
kenlerinin 1970 Haziran ayı içinde ihale oluna
cağına, 
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2. Halen inşa edilmekte olan Sosyal Sigor
talar Kurumu Hastanesinde, klimatize edilen 
ameliyathaneler dışında, hasta ile ilgili yatak 
odalarının da soğutulmasının prensibolarak uy
gun görüldüğüne ve çalışmalara geçildiğine, 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Seyfi öztürk 

Çalışma Bakanı 

16. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, Gü
ven Sigortası tarafından Hacı Ali D emir eV e açı
lan krediye dair Başbakandan sorusu ve İmar ve 
İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun yazılı ce
vabı (7/164) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından 

yazık cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Çetin Yılmaz 

, İçel Milletvekili 

1. Tüccar Hacı Ali Demirel'e Güven Sigor
ta tarafından açılan 902 952 liralık kredi işlemi 
sigortacılık uygulamasına ve amaçlarına uymak
ta mıdır? Usul müdür, örnekleri var mıdır? 

2. Bu kredi zamanında tahsil edilmiş midir? 
3. 902 952 liralık borcun, Emlâk Kredi Ban

kası ve Güven Sigorta Şirketlerine hangi faiz 
birimleri ile evne zaman ödeneceği hakkında bil
giniz var mıdır? 

4. Yüksek Denetleme Kurulunun bu usul
süz ve ödenmiyen krediye ilişkin, değerlendiril-
miyen raporundan haberiniz var mıdır? 

T. O. 
tmıar ve iskân Bakanlığı 6 . 6 . 1970 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı : 23/2034 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 5 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür-

aüğü 7/164-1615/9402 sayılı yaa. 

içel Milletvekili Çetin Yılmaz tarafından ve
rilen yazılı soru önergesinde Bakanlığımızı ilgi
lendiren hususlar aşağıda maddeler halinde oe-
vaplandırılmıştır; 

1. Güven Türk Anonim Sigorta Şirlketi Ali 
Demirel'ıe kredi açmışş ve vermiş değildir: 
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a) 1958 yılında finansmanı ısağlamajk su
retiyle, diğer işçi yapı kooperatiflerinde oldu
ğu gityi, Güven 'ı'ürk Anonim Sigorta Şirketin
ce Am&ara Şoförler Mahalleri Yapı Kooperatifi
ne mürtebit kredi esaslarına göre, Anlkara -
Maltepe 2 659 ada 2, 3, 12 ve 13 sayılı parsel
lerin ipoteği karşılığında 683 700 liralık bir ar
sa kredisi açılmıştır. 

b) Adı geçen kooperatif, Ankara 12 nci 
Noterliğince tanzim edilen 14 .3 . 1964 tarih ve 
1985 Y. No. lu re'sen gayrimenkul satış vaadi 
senedi ve Ankara 11 nci Noterliğinde .aktedilen 
22 . 10 . 1964 tarih ve 11534 Y. No. lu ek muka
velename ile bu gayrimenkuilleri M. Salih San'a 
satmıştır. M. Salih San bedelin bir kısmını koo
peratife ödemiştir. 

M. Salih San, sahibi bulunduğu Yükseliş 
Koleji işletmesine 1 . 6 . 1966 tarihinde Ali De
mir el'i ortak alırken bu gayrimenkulleri ser
maye olarak ortya koymuş ve 25 . 6 . 1966 tari
hinde de M. Salih San ve Ali Demire! adlarına 
müştereken tapuya tescilleri yapılmıştır. 

Tapu İdaresi, Türk Medeni Kanununun 
803 ve 805 nci maddeleri gereğince, satışı, ala
caklı sıfatı ile Güven Türk Anonim Sigorta Şir
ketine bildirmiştir. Sigorta Şirketi kredinin 
mürtebit kredi esaslarına göre açılmış bulun
ması nedeni ile, 13 Temmuz 1966 tarihinde ye
ni maliklerin mevcut borcu 1967, 1968, 1909 yıl
ları Haziran aylarında ödenmek üzere (kendi
lerine vade tanınması teklifi, Türk Emlâk Kre
di Bankasının muvafakati şartına bağlı olarak 
kabulü hususunda Şirket Yönetim Kurulunca 
uygun mütalâa edildiği bildirilmiş ve Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasınca da, 22 . 9 . 1966 tari
hinde arsaların satışı ile ilgili teklifler hakkın
da verilecek kararın doğrudan doğruya şirketi 
alâkadar ettiği, ancak mevcut borcun ipotek 
tescil miktarını tecavüz etmemesi ve ödeme ko
laylığının müddeti ne olursa olsun banka ala
cağının en geç 30 . 9 . 1968 tarihinde yatırıl
ması gerektiği bildirilmiştir. 

2. Ankara Şoförler Mahallesi Yapı Koope
ratifine kredi 15 . 5 . 1968 tarihinde açılmış, ar
saların yeni maliklerine fiilen satışının yapıl
dığı 25 . 6 . 1966 tarihine kadar, Kooperatif
ten 195 000 lira, bu tarihten sonra da yeni ma-
liiklerden 31 . 10 . 1968 tarihinde 275 000 lira, 
28 . 2 . 1970 tarihinde 200 000 lira ki, oem'an 
475 000 lira tahsil olunmuştur. 

Taksitlerin aksaması üzerine, Sigorta Şirke
tince 8 . 1 . 1970 tarihinde son ihbar yapılarak, 
borcun % 10,5 faiz, vergi ve masraflariyle öden
mesi konusunda İstanbul 6 nci İcrasına müracaat 
edilmiştir. 28 . 2 . 1970 tarihinde 200 000 lira 
ödeyen yeni malikler, bakiye borcu faiz ve mas
rafları ile birlikte 25 . 11 . 1970 tarihine kadar 
ödiyeceklerini bildirmişler ve bu hususun icrada 
da taahhüdedilmesi üzerine takip durdurulmuş
tur. 

Bankanın Sosyal Sigortalar Kurumu ile va
rılan mutabakata dayanılarak işçi kooperatif
lerine ortakları için inşa edecekleri konutların 
yapılacağı arsaların sağlanmasını teminen, fi
nansmanı da sağlanmak suretiyle, Güven Türk 
Anonim Sigorta Şirketi ile mürtebit kredi sis
temi uygulaması suretiyle işçi yapı koopera
tiflerinin satmajldıkları arsaların. Sigorta Şir
ketine ipoteği ^karşılığında arsa kredisi açılması 
yapı kooperatifine aynı şekilde Güven Türk 
Anonim Sigorta Şirketi nezdinde arsa kredi
leri açılmıştır. 

1953 ilâ 1961 yılları arasında mürtebit kre
diler esasına göre açılan kredilere ait cetvel 
şöyledir : 

Şahıslara 
Yekûn 

Miktar Aded Lira 

50 000 — liraya kadar 27 785 000 
50 000 — 100 000 arası 3 260 000 
100 000 — 110 000 arası 2 215 000 

32 1 260 000 

Kooperatiflere 

Miktar 

100 000 — liraya kadar 
100 000 — 200 000 arası 
200 000 — 300 000 arası 
300 000 — 500 000 arası 
500 000 — 750 000 arası 
750 000 den yukarı 

Aded 

49 
24 
15-
17 
3 
2 

110 

Lira 

2 768 702 
3 352 908 
3 706 720 
6 636 187 
1 745 700 
2 562 836 

20 772 953 
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3. Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi bu 

kredinin açılışından itibaren % 5 faiz almakta
dır. Ancak gayrimenkullerin satışı nedeniyle 
şirkete 4 . 11 . 1966 tarihinde, arsaların satışı 
tarihinden borcun tamamen tasfiyesi tarihine 
kadar uygulanmak üzere, banka alacağına % 8,5 
faiz uygulanması bildirilmiş ve sigorta şirke
tince de bu tarihten itibaren ipotekli alacağı 
için % 10,5 faiz uygulanacağı ilgililere duyu
rulmuştur. 

Bu kredi dolayısiyle sağlanan finansmanın 
maliyeti yönünden, uygulanan faiz oranları do
layısiyle gerek bankanın ve gerekse sigorta şir
ketinin her hangi bir faiz kaybı söz konusu de
ğildir. 

4. Yüksek Denetleme Kurulu raporları 468 
sayılı Kanunla tesbit edilen usullere göre değer
lendirilmektedir. Malûm olduğu üzere söz konu
su kanunda, T. B. M, M. Kamu İktisadi Teşeb

büsleri Karma Komisyonunun teşkili ve T.B.M.M. 
nin Kamu iktisadi Teşebbüslerini denetleme 
esasları (Madde : 1-2-3) belli edilmiş bulun
maktadır. 

Arz ederim. 
Hayrettin Nakiboğlu 

tmar ve İskân Bakanı 

17. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Gemlik Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane
sinin yapımına ne zaman başlanacağına dair so
rusu ve Çalışma Bakanı Seyfi öztürk'ün yazılı 
cevabı (7/172) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ve.rica ederim. 

29 . 4 . 1970 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

Soru : Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
Gemlik'te inşaası kararlaştırılan 25 yataklı 
hastanenin, bundan üç yıl öncesine kadar in
şaat sahası kamulaştırılmış olmasına rağmen 
kurumca hastanenin yapımı geciktirilmekte
dir. 

3 000 den fazla işçi ve ailesinin ilgilendiren 
Gemlik Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi ya
pımına ne zaman başlanacak ve ne zaman bitiri
lecektir 

T. 0. 
Çalışma Bakanlığı 10.6.1970 

İşçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı : 925-3-9/8204 

Konu : Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga'nm soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 5 . 1970 gim ve 1673/9581 sayılı 

yazınız: 
Gemlik Sosyal Sigortalar Kurumu hastane

sinin yapımına ne zaman başlanacağına dair 
Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın makam
larından muhavvel 29 . 4 . 1970 tarihli yazılı 
soru önergesi üzerine keyfiyet incelendi : 

İkinci Beş Yıllık Yatırım Programı 1969 
yılı Yatırım Plânının tanziminde 66.1.00.131 
proje numaralı çeşitli dispanser yatırımları me-
yanında âciliyet derecelerine göre 10 yataklı 
veya yataksız olarak Gemlik dispanserinin de 
yapımına yer verilmiştir. 

Yapılan aktüaryal hesaplara göre, Gemlik 
İlçesi dahilindeki işyeri ve işçi sayısının azlığı 
ve yatak sayısı normlarına uymaması dolayısiy
le bir dispanser inşaasını gerektirmediği görül-
düşünden, halen Gemlik dispanseri kiralık bir 
binada faaliyetine devam etmektedir. Tesis için 
ilerde lüzumlu olacak arsa şimdiden satmalm-
mıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Seyfi öztürk 

Çalışma Bakanı 

18. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'-
nun, buğday fiyatının tesbit ve ilânına dair so
rusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in yazılı 
cevabı (7/181) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasını arz ve rica ederim. 

Turgut Topaloğlu 
Adana Milletvekili 

1. Çukurova'da buğday mahsulü idrak edil
meye başlandığı halde, Hükümetçe fiyat ilân 
edilmemiştir ve Toprak Mahsulleri Ofisi alıma 
başlamamıştır. Bu hal, köylü ve çiftçinin aley
hine sonuçlar doğurmakta ve mahsulün ucuz 
fiyatla müstahsil elinden çıkmasına yol açmak
tadır. 
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Hükümet, coğrafi bölgelerin özelliğini hesa
ba katarak, buğday fiyatını derhal ilân etmiye-
cek midir? 

2. Buğday ithali için önemli miktarda döviz 
sarfına mecbur olan ülkemizde, buğday üretimi
nin masraf ve maliyeti arttığı halde fiyatın sa
bit kalması zararlı sonuçlar doğurmaktadır. Fi
yatın 100 kuruştan az olmaması adalet ve hak
kaniyetin icabıdır. Hükümet bu hususta gereken 
fiyat ayarlamasını yaparak buğday müstahsilini 
güç durumdan kurtaracak mıdır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube remzi ve No: 4/155 

Konu : Adana Milletvekili 
Turgut Topaloğlu'nun ya
zılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 12 . 5 . 1970 tarihli, 7/181 -1723/9894 

sayılı yazınız. 
Buğday fiyatının tesbit ve ilânına dair, Ada

na Milletvekili Turgut Topaloğlu tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi in
celettirilmiştir. 

Malûmları, olduğu üzere, 1970/1971 alım 
devresinde uygulanacak hububat fiyatı ve şart
ları 17 . 5 . 1970 tarihli, 7/628 sayılı Kararname 
ile tesbit edilmiş ve 20 . 5 . 1970 tarihli, 13498 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış bulunmakta
dır. 

Bahse konu kararname 1 . 6 . 1970 tarihin
de yürürlüğe girecektir. Anılan tarihten evvel 
eski fiyat ve şartlarla Toprak Mahsulleri Ofisi
ne satılmış olan 1970 - 1971 mahsulünden satıcı 
lehine doğacak farklar ilgililere ödenecektir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek 

19. — Yozgat Milletvekili îsmet Kapısız'm, 
Huriye uyrukluların Türkiye'deki mallarına el 
koymak suretiyle yapılan misillemeye dair soru
su ve Dışişleri Bakanı Vekili, Devlet Bakam Re-
fet Sezgin'in yazdı cevabı (7/186) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 
12 . 5 .1970 

İsmet Kapısız 
Yozgat Milletvekili 

Suriye Hükümeti hudutları dâhilinde bulu
nan onbinlerce Türk vatandaşlarına ait bir mil
yon yediyüz bin dönüme yakın kadastro görme
miş topraklarına 1966 yılında bedelsiz olarak el 
koymuş ve arazilerini tasarruf etmekte olan bâ
zı vatandaşlarımızın zatî eşyalarını ve banka 
mevduatlarını da el koymak suretiyle hudut dı
şı ederek mevcut toprakları kendi vatandaşları
na tevzi etmiş bulunmaktadır. 

Suriye Hükümetinin bu hareketi karşısında 
Hükümetimiz de Suriye uyrukluların Türkiye'
deki mallarına el koymak suretiyle misilleme 
yapmıştır. 

Türk Hükümeti bu misillemeyi yaptıktan 
sonra üç karar almış bulunmaktadır. 

Bunlar : 
1. El konulan araziler üzerinde Devlet çift

liği kurmak, 
2. Suriye Hükümeti tarafından arazilerine 

el konulmuş Türk vatandaşlarına kiraya ver
mek, 

3. Açık artırma suretiyle Hazine yararına 
kiraya vermek, (ki, halen tatbik edilen usul 
budur.) 

Bu konuda bir andlaşmaya varmak üzere 
Türk ve Suriye Hükümetlerince karşılıklı heyet
lerin gelip gittiği ve görüşmeler yaptığı bilin
mekle beraber bâzı hususların da karanlıkta kal
dığı bir gerçektir. 

On binlerce Türk halkı dâvalarının neticesi
ni sabırsızlıkla beklemekte ve yine haklı olarak 
şu hususları öğrenmek istemektedirler. 

Sorularım : 
1. Misilleme ne zaman ve neye karşı ya

pılmıştır? 
2. Misilleme toprakları Suriye Hükümetince 

el konulmuş vatandaşların haklarını savunmak 
ve karşılığı olmak üzere ise Türk vatandaşları 
neden faydalandırılmamaktadırlar? 

3. Suriye uyrukluların mallarına el koymak 
eğer bir misilleme değilse, Türk vatandaşlarına 
neden beyannameye tabi tutulmak suretiyle bir
çok masraflar yaptırılmıştır? 
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T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 28 . 5 . 1970 

129 066 Azem. 2 
Dairesi Gn. Md. - 53 

Konu : T. B. M. M. Yozgat üyesi 
ismet Kapısız'm soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 5 . 1970 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 1745/10190 - 7/186 sayılı yazılan. 
Yozgat Milletvekili ismet Kapısız tarafın

dan, Suriye uyrukluların Türkiye'deki mal-
larına el konulması ile ilgili olarak, verilen soru 
önergesinde yer alan suallerin cevapları iki 
nüsha olarak ilişikte takdim kılınmıştır. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı V. 

Eefet Sezgin 

Millet Meclisi Yozgat Milletvekili ismet 
Kapısız'in Suriye uyrukluların Türkiye'deki 
inallarına el konulması ile ilgili önergesine 
Dışişleri Bakanının yazılı cevapları. 

Soru : Misilleme ne zaman ve neye karşı 
yapılmıştır? 

Cevap : Suriye'de 40 seneden beri idari ve 
adlî durumlar neticesinde vatandaşlarımız za
rar görmüşlerdir. Suriye'de 1958 yılında yayın
lanıp 1964 yılında uygulanmaya başlanılan Zi-
lai Reform Kanunu ile bir kısım vatandaşları
mızın emlâki geniş ölçüde kamulaştırılmıştır. 

Bunun üzerine, daha önce Hükümetlerce 
alınmış olan diğer kararnameler yanında ve 
50 seneden beri yürütülen Suriye emlâk poli
tikası karşısında, Türkiye'deki Suriye emlâ
kine 1 . 10 . 1966 gün ve 6/7104 sayılı Karar
name ile el konulmuştur. 

(Soru : Misilleme, topraklan, Suriye Hükü
metince el konulmuş vatandaşlara! haklarını 
savunmak ve karşılığı olmak üzere ise Türk 
vatandaşlan neden faydalandınlmlamaktadır? 

Cevap : Suriye vatandaşlanna ait, el konu
lan arazi 1 . 10 . 1966 gün ve 6/7104 sayılı 
Kararnameye göre, Maliye Bakanlığı Millî Em
lâk Genel Müdürlüğü tarafından idare edilmek
tedir; arazinin kullanılması şartlan kararname 
v ilgili yönetmelikte belirtilmiştir. 

Som : Suriye uyrukluların mallanna el 
koymak eğer bir misilleme değilse, Türk vatan
daşlarına neden Sbeyannameye tabi tutulmak 
suretiyle birçok masraflar yaptınlmıştır? 

Cevap : Suriye'de el konulan Türk vatan
daşlarına ait arazi ve emlâkin bilinmesi gerekli 
olduğundan vatandaşlar beyanname vermeye 
davet edilmişlerdir. Bu beyannameler Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğümde tetkik ve tas
nife tabi tutulmaktadır. Suriye Hükümetiyle 
görüşmelerde beyannamelerin ortak bir komis
yon tarafından incelenmesi kabul edilmiştir. 

20. — Balıkesir Milletvekili Ahmei İhsan Kı-
rımlı'mn bu yıl Balıkesir ili dâhilinde progra
ma alınan yatırımlara dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazı
lı cevabı (7/212) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygılarımla arz ede
rim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alı
nan yatırımlar nelerdir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal 9 . 6 . 1970 
Yardım Bakalığı 

Bakan 

Konu : Balıkesir Milletvekili Sayın 

Ahmet ihsan Kınmlı tarafından verilen yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet ihsan 
Kınmlı tarafından verilen yazılı soru önerge
sine ait cevabım ektedir. 

Arz ederim. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam 
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Balıkesir Milletvekili Sayın ihsan Kırımlı'-

nın yazılı soru önergesine cevabım. 
1970 yılı Programına girmesi için Balıkesir 

iline; Gönen Devlet Hastanesi, Dursunbey Ve
rem Savaş Dispanseri ve garaj teklifleri yapıl
mıştı. Bundan sadece Gönen Devlet Hastanesi 

(50 yatak) programa Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığınca alınmış olduğundan 1971 yılı 
Programına girmesi için Dursunbey yerine ive
dilik aldığından Sındırgı Verem Savaş Dispan
seri ve garaj inşaat teklifleri takrarlanmıştır. 

« • » 
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Sendikalar Kanununun bâzı madelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 1 madde ile 31 nci madde
sine bir bend eklenmesi hakında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza GüM 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAB 
Hamidi Hamarncıoğlu 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Ereni 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
-Aydın Yalçın 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 234 

Kabul edenler : 230 
Reddedenler : 4 

Çefkinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 214 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel AbMin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahımet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

edenler] 
Zekiye Gülsen 
Ref et Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoglu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombug 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Samd Arslan 
Mehmıet Emin Durul 
Hasan Konkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Mustafa Harmancıoğlu 

ELÂZIÖ 
Mehmet. Aytuğ 
Hayrettin Hanafcası 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Rasim Cfinislî 
Selçuk Erverdi 

Naci Gaciroğlu 
Cevat önder 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan 0<nız 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütf i Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naiboğhı 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANB 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

— 887 — 
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Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğhı 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Osman özer 
ismail HaJkfkı Te/kinel 
Hasan Turgay 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Burihanettlin Asutiay 
M. Hulusi Çaîkır 
Münir Daldal 
Ali Na/iM Erdem 
Go^kun Karagözoğlu 
Kcimal önder 
Akın özdemir 
Ali NalM Üner 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Muısa Doğan 
Kemal Güven 
KJema'l Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Safori Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşangü 
M. Şevket Doğıan 
Enver Turgut 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

ADANA 
Fazıl Güleç ( t ) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıikçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Sezai EngTin 
Mustafa Kulbilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Ethem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğru 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztıuıa 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Ertbek 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
ibrahim Öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
S. Hakkı Esatoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 

NİÖDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodaımanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Hasan Basri Alîbayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Rıza Kuas 
İZMİR 

Şeref BaHışık 

[Oya hatılmıyanlar] 
Kemal Satır 

Ahmet Topaloğlu (B.) 

Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 

Kâmil Bjnkoğlu 

Ali Avni Turanlı (I.) 

ismet Yalçmer 
SİİRT 

Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ali Rızıa Uzuner 

URFA 
Möhmıet Aksoy 

UŞAK 
Orhan Dengiız 
M. Fahri Uğraaraoğlu 

VAN 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 

Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 
Oahit Karaikaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ANKARA 
Suna Tural 

AFYON KARAHlSAR 
Melhmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
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Süleyman Mutlu 
Adi ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
(t.), 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Orhan Bingit 
Siman Bosna 
Osıman Bölükbaşı 
İbrahim Cüeeoğlu 
î. Sıtkı Hatipoğlu (1.) 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Pafksüt 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Ali Gülcatn 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet ÇeMk 
Nahit Menteşe (B.) 
İsmet Sezgin (B.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk.V.) 

BALIKESİR* 
Salih Zeki Altınibaş 
CÖhat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
(t) 
Kemal E r t a a 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
• ( ! . ) ( 

Mevlüt Yılmaz 
BİLECİK 

Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Küoıtay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel' 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Mesut HulM Onur 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
(Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğltt 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Ali NaM Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensrioğln 
Neomettân Gönenç 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 
Veli Güflkan 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Samset Güldoğan 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
Turhan Diligin' (E.) 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
t Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Neoati Alp 
Nurettin özdemir 
(Î.Ü.) 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman D emir el 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (Bşk.V.) 
Muhmet Ali Aybar (1.) 
Ferruh Bozbeyli 
('Başkan) 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Akgıün Silftvrili 
Naiım<e İkbal Tokgöz 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit ÜUker 
Lebiit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 

Muzaffer Fazlı Arınç 
ihsan Güırsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhan 
Şinasıi Osma 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 
Vedat Âli Özkan 
(B.) 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
VebJbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
Necmettin Erfoalkan 
ihsan Kabadayı 
Sadi Koçaş 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez (B.) 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
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MARAŞ 
Mehmet özdal (t.) 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kem.al Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
tlyas Kılıç 
•Hüseyin'Özalp (B.) 

SÜRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya önder 
(B.) 

M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf UTuiSoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
(B.) 

Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

Hüseyin Yenipınar 
URFA 

Necati Aksoy 
Necmeitltlin Öevhcıri 
(B.) 

Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

Vehbi Melik (t.) 
UŞAK 

Adil Turan 
VAN 

Mehmet Emin Erdinç 
•(t). 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
tsmalil Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırart; 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Yekûn 
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki kanun tasansına verilen oyların 

sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
Hamdi Hamamcıoğlu 

ANKARA 
Şinasi özdenoğlu 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 

BtKGÖL 
Mehmet Bilgin 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

ÇORUM 
Kemal Demirer 

DENL 
İlhan Açıkalı 

E L İ Z 
Mehmet AytL 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 38 

Kabul edenler : 30 
Reddedenler : 7 
Çefcinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 410 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılınç 
Mehmet Lütfi Söylemez 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

KOCAELİ 
Sabrı Yahşi 

KONYA 
Baha -Müderrisoğlu 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Oçakcıoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

UŞAK 
w •ar • 

M. Fahri Uğrasızoğlu 
YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 

[Reddedenler] 
ZLİ ERZİNCAN KAYSERİ 
n Hasan Çetinkaya Tufan Doğan Avşargil 
ÎĞ İZMİR SAMSUN 
iğ Burhanettin Asutay Yaşar Akal 

Kemal önder 

[Çekinser] 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 

[Açık üyelik] 

Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Yekûn 

tsa^< 

— 391 — 



' '•f<-



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

102 NÖİ BİRLEŞİM 

12 . 6 . 1970 Cuma 

Saat : 15,00 

1 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

X I . — Sendikalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 4 ar
kadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin 
(c) bendinin kaldırılması, İstanbul Milletvekili 
Rıza Kuas'ın, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bir kısım maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 23 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/194. 
2/84, 2/140, 2/287) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma 
tarihi: 12 . 5 . 1970) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X I . — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, 
Maliye, Enerji, ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı : 
121) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

2. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 

Kargılı'nm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü

ansımda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesıbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (ıS. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, ee-
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan vo 
İstanbul Milletvekili îlhami Sancar'ın, Dilekçe 
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Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 I 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

5. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un. Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve- I 
İmdeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

8. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER | 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
pora (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13.. 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Ulu köylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

6. — izmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10. . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü-
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şeyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak- I 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo- l 
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 .1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili îlhami Sanear ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S^Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum Milletvekili Gevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisti Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Teikel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
!'Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua- | 

mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve içişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

16. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz-
günes ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Keımal Ataman'm, Türkiye Büyük Millet 
Meelisanin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikratmiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içiş
leri 'komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma t a r M : 21 . 4 . 1970) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1070) 



19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta-

20. — Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı ve Anayasa, Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 20 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/181) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1970) 

X 21. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/157) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1970) 

X22. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/83) (S. Sayısı : 135) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

23. — Millî Savunma Bakanlığı görev, yet
ki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı ve Ana
yasa, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 20 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/182) (S. Sayısı : 131) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

24. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Ticari işletme rohni kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 25. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

26. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

27. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (S. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

4 — 
28. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası

nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfina,z-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

29. — Turgutlu'nun Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin Sokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

30. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (iS. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1970) 

31. •—• Fazla fiyatla, bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 32. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden. 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon raporu. 
(2/15) (S. Sayısı. : 136) (Dağıtma t a r i h i : 
20 . 5 . 1970) 

r X 33. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 12 arkada
şt ım Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis-
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yonlarmdan seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 mı- I 
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlıı Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

35. — Osman Salmankuri/a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

36. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta- | 
rihi: 26 . 5 . 1970) 

37. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 38. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve | 

Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı: 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 39. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı : 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 40. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/263) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 . 1970) 

41. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te
kine!'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 4 .6 .1970) 

42. — Umumi Hıhzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
25 Nolu Geçici Komisyon raporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970) 

(102 nci Birleşim) 
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 

(1 /157) 

T. C. 
Başbakanlık 8 . 1 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 • 515/188 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22 . 2 . 1967 Itarih ve 71 - 515/1028 sayılı yazımız. 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku-

' ru hınca 7 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ku
ruluşu hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik alarak sunulmuştur. 

Geerğünin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

Devlet Opera ve Balesi kuruluşu hakkında kanun tasarısının gterekçjesi 

Dünyanın her yeninde operalar tiyatrolardan ayrı idare edilmektedir. Çünkü, temsili sanat
larım iki ayrı kolunu teşkil öden opera sanatında «müzik», tiyatro sanatında ise «edebî metin» 
önplânı işgal etmektedir. Bu iki ayrı sanat şeklinin realizasyonunu sağlıyan gerek «sanatkâr» ve 
gerekse «teknik personel» birbirinden tamamen ayrı formasyonlara tâbi tutularak yetiştirilmekte 
olduğu gibi esasen gayesi daha çok müzikal deklamasyondan ibaret olan operanın icracısı her 
şeyden evvel «teganni» dir. Tiyatro icracısı ise hiçbir müzik formasyonuna tabi olmıyan «aktör» 
dür. Millî müziğin inkişafında büyük payı bulunan «opera» nm aynı zamanda metodlu bir eği
tim müessesesi olması, ayrıca «millî müzik akademisi» adı ile de anılmalarını mucifoolmuştur. Sırf 
konuşulan bir metne bağlı olan tiyatro ise daha ziyade «edebî» bir sanat olma vasfını taşımak
tadır. Güzel sanatların bu iki ayrı temsil kolunun, icabı gibi sevk ve idaresi dünyanın her yerin
de bu iki bünyenin hususiyetlerine göre yetiştiril niş tiyatro ve opera mütehassıslarına tevdi edil
mektedir. Bu itibarla, operanın teknik ve estetik idaresi mutlaka müzik sahasında tanınmış bir 
mütehassısına «genel intendat» adı ile tevdi edilmekte, tiyatroların başına da daha çok aktörler
den yetişmiş tecrübeli sahne sanatkârı - uzman müdür - olarak getirilmektedir. 

Ankara'da 25 nci yılını idrak eden Devlet Tiyatrosu, bugüne kadar kâfi bir tecrübe devresi 
geçirmiş ve tiyatronun bir bölümü halinde kurulmuş olan opera da bugün ileri memleketler sevi
yesinde tam bir orkestra teşekkül etmiştir. Bale hiç. yoktan bir varlık haline gelmiş ve kendisini 
lâyık olduğu üstünlük derecesine criştirmiştir. Solist kadrosu ise dünyanın on büyük operaların
da bulunan solist kadrosu derecesine çıkmıştır. Hattâ daha fazla bile olmuştur. Opera tekniğine 
uygun geniş bir koro teşkil edilmiş ve her zaman başarılı çalışmalar vermeye başlamıştır. Bu iti
barla tek idare altında yürütülen «Opera ve Bak» ve «temsil» bölümlerinin bundan böyle millet
lerarası teamülün gerektirdiği esaslar dâhilinde iki ayrı müstakil sanat müessesesi halinde idare 
edilmeleri lâzımgelmektedir. Bu arada mevcut kadrolarım personelin, bütçenin, binalar ile akse-
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ısuvar, demirbaş, mefruşat, tesisat ve sairenin bu iki müessese arasında teknik icaplara göre bö
lünmesi ve her iki kolun başıma ehil ve mütehassıs iki ayrı idarecinin getirilmesi zaruridir. Bu 
iai bünyenin hususiyetlerinle göre yetişmiş tek bir mütehassısın temini imkânsız görülmektedir. 
Bu itibarla tiyatro ve opera kollarınım bugün olduğu gibi tek bir sevk ve idare altında idamesi 
bu müesseselerin kendi sahalarında inkişafına mânidir. Dünyada müteamil sistemin bizde de biran 
evvel tatbikine geçilmesine şiddetle ihtiyaç hissedlilmclktedir. Yukarda açıklanan sebeplere da
yanılarak hazırlanan İm kanun ile bütçeye de her hangi bir malî külfet yüklenmiş olmıya-
eaktır. 

ıGerelk yabancı memlelketlerdeiki teamül, gerek.se halen yürürlükte bulunan Devlet Tiyatrosu 
'kuruluşu hakkındaki 5441 sayılı Kanun ile kabul edilmiş prensip göz önünde tutularak müessese
nin esas bünyesini teşkil eden sanatkârların ve -teknisyenlerin istihdam şdkli mukavele sistemine 
'bağlanmaktadır. Bu sistem ise, devamlı olarak değişilklilk arz edecek ücretlere göre kadroların 
tcs'bitini zaruri kılmaktadır. Bu itibarla kanuna kadro cetveli bağlanmamış ve müesseesnin her 
yıl için hazırlanacak kadro cetvelleri ile bütçesinin Bakanlar Kurulunca kabul olunacağı hakkın
da 16 ncı maddeye hüküm vazolunmuştur. Tasarının diğer belli başlı maddeleri Devlet Tiyatrosu 
Kanununun halen tatbik edilmekte olan hükümlere benzer hükümleri taşıyan [maddeler olarak 
sevlk edilmiş ve mezkûr kanunun dayandığı gerekçelere dayanmış bulunmaktadır. 

Bu kanun tasarısı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bağımsız bir müessese halinde 
sevk ve idare edilmesini mümkün kılmak maksadiylc hazırlanmıştır. 

Devlet Opera ve balösli (kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının maddeler gerekçesi 

•Madde 1. — Tasarının 1 inci maddesinde, tasarının şevki sebebine uygun olaralk Ankara'da bir 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kurulmuş, buna tüzel kişilik verilmiş ve bir genel mü
dür tarafından yönetileceği belirtikniştir. 

Madde 2. — Opera ve balenin zamanla memleket sathıma yayılabileceği düşünülerek Millî Eği
tim Bakanlığının teklifi ve Balkanlar Kurulu kararı ile diğer şehirlerde de bir müdür yönetimin
de opera ve baleler açılabileceği işaret edilmiştir. 

Madde 3. — 5441 sayılı Kanun, biri edebî heyet ve diğeri yönetim kurulu olarak iki kurul teş-
ikıil etmektedir. Müessesenin kuruluşundan bugüne (kadar geçen tecrübeye nazaran görevleri dai
ma tedahül eden bu iki kurulun hizmetlerini birlikte ifa edecek tek bir kurulun kurulması daha 
pratik bulunmuştur. Opera ve bale bölümünde oynanacak eserlerim seçimi, daha ziyade sanat sa
hasında tecrübe sahibi elemanların kanaat ve mütalâalarını gerektirdiğinden kurula sanat kurulu 
hüviyeti verilmiştir. Bu kurul teknik işlerle iştigal edecek, diğer taraftan salhneye konacak eser
lerin sanat yönünden incelenmesiyle meşgul olacaktır. 

Ayrıca disiplin işlerine bakmak üzere beş kişilik bir disiplin kurulumun da teşkili zaruri gö
rülmüştür. Diğer şelhirlerde de açılacak Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerimde Genel Müdürlü
ğe paralel olarak sanat ve disiplin kurullarının teşkili de ön görülmüştür. 

Madde 4. — 6629 sayılı Kanunla muaddel 5441 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde, sanatkâr, 
uzman .memurlar ve bâzı teknik elemanlar kendi kategorileri dâhilinde değişik ücret siste'mlerine 
taıbi tutulmuş bulunduğundan gerek her üç grupu ve gerekse sair hizmetlilerin birbirinden her 
hangi bir tereddüt ve iltibasa meydan vermiyecek şekilde tefrik edilmeleri zarureti hâsıl olmuş ve 
bu sebebe binaen de tasarının 4 ncü maddesinde, opera ve bale sanatkârları ile uzıman memurlar 
ve diğer teknik elemanlar tadaıcli olarak tarif olunmuştur. 

Madde 5 . - 6 . — Tasarının 5 ve 6 ncı maddelerinde Devlet Opera ve Balesine dâhil çeşitli per
sonelin talbi olmaları gereken değişik statüler dikkat nazarına alınmak suretiyle istihdamı şekilleri 
gösterilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 

http://gerek.se
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]YIa<M'e 7. — Bu madde ile Konservatuvar mezunlarının hizmete alınış ve istihdam sakilleri tes

isat «donmuştur. 

Madde 8. — Devlet Opera ve Balesinin sanatkâr kaynağı Devlet Konscrvatuvarı olmakla bc-
iraher opera ve bale sanatında her hangi bir suretle yetişmiş ve temayüz etmiş olanlardan da fay
dalanılması derpiş olunmuş ve bu maksadı temin en tasarının 8 nci maddesi tanzim ve bu gibilerin 
istihdam şekilleri tesbit edilmiştir. 

Madde 9. — 10. — Dokuz ve onuncu maddeler hizmet müddetleri uzatılan sanatkârların ve 
uzman memurlarla diğer görevlilerin sözleşmelerinin sanat kurulunca tes'bitini belirtmiştir. 

Madde 11. — Konservatuvar mezunlarının staj süresinin mecburi hizmetlerine mahsubedile-
ceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 12. — Sanatkâr, uzman memur ve stajiyerlere ödenecek miktarları bu madde ile 
tesbit olunmuştur. 

Madde 13 - 14 - 15. — Onüç, ondört ve onbeşinci maddeler fazla mesai ücretleri ile Genel 
-MMüre verilecek ödenek ve ek ücretlerle ilgilidir. 

Madde 16. — Devlet Opera ve Balesi sanatkârları hakkında 6388 sayılı Kanundan kimilerin 
istifade edeceği bu madde ile tashih olunmuştur. 

Madde 17. — Yurt içi ve yurt dışı turnelerine katılacak görevlilere ne suretle yolluk verile
ceğini tesibit etmektedir. 

Madde 18. — Görgü, bilgi ve ihtisaslarımı artırmak gayesiyle yabancı memleketlere gönde
rilecek sanatkârlar ile hastalananların tedavilerinin ne suretle yaptırılacağına dair esaslar, bu 
madde ile hükme bağlanmıştır. 

Madde 19. — Opera ve bale mensuplarının 7244, 263, ve 819 sayılı kanunlardan faydalanma
larını, idari 'sözleşmelere ödenecek meblâğın ne suretle verileceğini te&lbit etmektedir. 

Madde 20. — 657 sayılı Kanuna göre yapılacak değerlendirmelerin sanat kurulunca yapılacağı 
ifade olunmuştur. 

Madde 21. — Opera ve balenin çalışma, disiplin ve yönetim işlerinin bir tüzükle belirtilmesini 
hükmeı bağlamaktadır. 

Madde 22. — Devlet Opera ve Balesinin gelir kaynaklarını 'göstermektedir. 

Madde 23. — Müessesenin yıllık bütçe ve kadrolarının Bakanlar Kurulunca onanacağına âmir
dir. 

Madde 24. — Devlet Opera ve Balesinin bütçelerine göre gelir ve giderlerine ait hesapların 
yıl sonlarından itibaren üç ay içinde Sayıştaya gönderileceğine âmir bulunmaktadır. 

Madde 25. — Devlet Opera ve Balesi muamelâtının 2490 ve 1050 .»ayılı kanunlara tabi, ol'-' 
madiği hesap işlerinin Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığının müştereken tesbit edeceği esaslara 
göre yürütüleceği, hasılat ve muamelelerin her türlü vergi ve harçtan muaf tutulacağını göster
mektedir. 

ıMadde 26. — Devlete ait binalardan lüzumlu görülenlerin eşya ve tesisleri ile beraber mü
esseseye paıasız olarak tahsisini hüküm altına almaktadır. 

Madde 27. — İstanbul'daki opera binasından ve AnkaraVlaki Büyük Tiyatro binası ile Üçün
cü Tiyatro Türkocağı sahne binalarından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Ti
yatrosu Genel Müdürlüğünün müştereken istifade edebileceklerini 'açıklamaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 
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Madde 28. — Bu madde ile 5441 ve 6629 sayılı Kanundam opera ve baleye ilişkin hükümler 
kaldırılmışltır. 

Madde 29. — 30 - 29 ve 30 ncu maddeler yürürlük ve yürütme bükümleri ile ilgilidir. 

Gıeçiei Madde 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi ile halen müşterek kullanılan malzeme ve 
demirbaşların Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi arasında ne suretle tahsis edileceği hu
susları belirtilmiştir. 

Geçici Madde 2. —• Devlet Opera ve Balesinde sözleşme ile istihdam edilenlerle Devlet Tiyatro
su Genel Müdürlüğünce yapılmış olan sözleşmelerin muteberlik kaydı bu madde ile hükme bağ
lanmıştır. 

Millî Eğitim Komisyonu Değiştin Raporu 

Millet Meclisi 
Millî EğitimKomisyonu 24 . 2 . 1970 

Esas No. : 1/157 
Karar No. : 22 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığımız tarafından Koimilsyonuımuza tevdi eldilen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü
ğü kuruluşu hakkımdaki kanun taJsarılsı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştiraki ile tetkik ve müza
kere eldildİ. 

Taslarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde tasarı metninin tetkikine geçilmiştir. 

1. Tasarının 2 nci madıdesinin 2 nci satırındaki (Teklifi ve Bakanlar Kurulunun taJs'Vibii) iba
resi, bu imüdÜıllüklerin kurulluşlarını kolaylaştırmak için yalnız Millî Eğitim Bakanının onayı uy
gun görüldüğünden mteıtinlden çikaolmılştır. 

Aynı maldideye Millî ve Milletlerarası festivaller ile turnelerin tıertibeıliılelbilmeisi imikânı düşü-
nüllerek aşağıldaki benld eklenmiştir. 

«Genel Müdürlük ve Müdürlükler, yurt içi yurt (dışı turneler tertlbeldelbillir, millî ve milletie-
ra raisi festivaller ıdüzıenliyefbiTir.» 

2. Taslarının 3 ncü ımaidldeısinlde sanat kurulu tek ollanak düşünülmüş ve görevleri açıkça belli 
odilmömişltir. Tek kurul yerine isıtişiari görev yapacak bir stanat kurulu ile yönetilme iştirak edecek 
bir teknik kurul uygun bulunmuş ve bu kurulların başlıda görevleri ğösıteriılmıiştir. Ayrıca bu 
maldldelde sanat kurulu teknik kurul ve 'disiplin kurulunun teşekkül tarzlıaırı belirtilenelk bunlardan 
sanat kuruluna Genel Müdürlük veya Müdürlüğün diğer kuralılara 'da sanatkârların kenldi ara
lan/nidan seç elekleri sanatkârların iştirakleri uygun görülmüş ve tasıarı metninin aşağıidakıi şekil
de yeriilden dlüzenlenimesi kararlaştırılmıştır. 

«MaJcllde 3. — A) Devlet Opera ve B.alesi Genel Müdürlüğünün bir Sanat Kurulu vardır. 
Bu kurul Geneli Müdür Başjkanlığınlda Genel Müzik İşleri yöneticisi, BaşjrejisÖr ve Bale Başkore-
oğrafı ile, iki senelik süre için Genel Müdürlükçe seçilen bir sanatkârdan teşekkül eder. Müdür
lüklerde Müdürün Başkanlığında Müzülk İşleri Yöneticisi, Başrejisıör ve Bale Başkor'eioıgrafı ile iki 
senelik süre için Müdürlükçe seçilen bir sanatkârdan tevekkül elden bir Sanat Kurulu vardır. Bu 
kurulun görevleri sanatla ilgili konul adda Genel Müdüre ve Müdürlere yardımcı olmak, repertu-
varın hazır] au'm alsında mütalâa vermektir. 

B) Devlet Opera ve Balesi Geneli Müdürlüğünün bir teknik kurulu varıdır. Bu kurul Genel 
Müidür veya yardıım'cıısınm Basjfeanllığında G'enel Müzik İşleri Yöneticisi, BaışfcoırreperbitSör, Başrc-
jıisür, Korio Şefi, Başkoreoıgraf, Bale Başöğretmeni, Sanat Teiknik Müdürü, Başidekıoratlör ile iki 
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yıllda bir orkestra, koro, solo ve bale sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçıdan 
teşekkül eder. Müdürlüklerde de Müdür veya ya Minicisinin Bakanlığında Müzik İşleri Yönetici
si, Başlkorrepetitör, Başrejisör, Koro Şefi Başkoregraf, Bıale Başöğretmeni, Teknik İşler Yönetici
si ve Başldeikoratör ile iki yılda bir orkestra, koro ısolo ve bale sanatçılarının kemdi aralarımdan 
seçecekleri birer sanatçıdan teşekkül elden bir Teknik Kurul mevcuttur. Teknik Kurulların görev
leri, Devlet Opera ve Balesine alınacak sanatkâr, uygulatılcı uzman memur ve uzman memurlarla 
sfcajiyerleri imtihan etmek, değerlenıdinmelerini yapmak, bilgi ve görgülerini artırmak üzere yurt 
dışına göndermek, yurt içinde kaibil olımıyacağı sılhlhi kurul raporu ile tesbit edilen Devlet Ope
ra ve Baleısi mensuplarının tedavilerini yurt (dışında yaptırmak ve bu kanunla verilen sair işleri 
gönmdktir. 

C) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bir Disiplin Kurulu vardır. Disiplin Kurulu 
Genel Müdür veya Yaıidıimcısının Başkanlığında Genel Müzik İşleri Yöneticisi, Başrejisör, Başko-
reograif, Baile Başöğretmeni, Teknik Müdür, Hukuk Müşaviri ille iki yılda bir orkestra, koro, solo ve 
baflte sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçıldan teşekkül eder. Müdürlük Disip
lin Kurulu da Müdür veya Yardımcısının Başkanlığında Müzik İşleri Yöneticisi, Başrejisör, Başko-
reograf, Bale Başöğretmeni, Telknik İşler Yöneticisi ile Hulkuk Müşaviri, iki yıllda bir orkestra, 
koro, slolo ve bale sanatçılarının kendi aralarından çecekleri birer sanatçıldan teşekkül eder.» 

3. Tasarının 4 ncü maddesinde sanatkâr memullarla uzman memurlar ayrımı yapılmıştır. Sa
natkârda yaratıcılık vasfı bulunmalıdır. Başldraımaturg, başışık uzmanı giibi personelin sanatkâr sa-
yılaımı'yaackıları düşünülerek üçlü bir tasnif daha uygun bulunımuş ve sanatkâr memurlar, uygula
tıcı uzman memurlar, uzman memurlar şeklinde sınıflandırma yapılmış ve tasarı metni aşağıdaki 
şeikiMe yeniden düzenlenmiştir. 

«Madde 4. — A) Genel müzik yöneticisi (başorkestra şefi niteliğinde) orkestra şefleri ve yar
dımcıları, başrejisör, rejisörler ve yardımcıları, koro sanatçıları, opera solistleri, orkestra sanat
çıları, koro şefi ve yardımcıları, başkoreograf, bale başöğretmeni, koreograflar, kordöbale şefi ve 
yaı'dıımicıları, bale öğretmenlleri, bale sanatçıları, kostüm kraatörleri, sanat teknik müdürü, bale 
notatörleri, dekoratörler, başdelkoratör, şan pedegogları, başkoırrepetitör Devlet Opera ve Balesi 
sanatkâr ımeimuriarıdır. 

B) Pepetitörler, Korrcpetitörler, başdraımaturg ve dramaturglar, telknik müdür, baş realiza-
tör, başışıik uzımanı, başperufkacı, orkestra müdürü (müzisyen) suflörler, Lultiyeller, konfcüüvitler, 
bale piyanistleri Devlet Opera ve Baleısi uygulatıcı uzlman memurlarıdır. 

c) Işık uzmanları, perukacılar, realizatörler, sahne uzmanları, atölye şefleri, butaforlar, ka-
şörler, kostümeüler, sahne marangozları, sahne demircileri, sahne makinistleri, kopistler, sahne 
müdürü ve yardımcıları, akortçular, desinatörler, makyajcılar, aksesuvarcılar, sahne kunduracıla
rı, saz tamir atölyesi şefi ve yardımcıları, opera yardımcı sınıf elemanları ile teknik kurul tarafın
dan görevlerinin özelliği belirtilecek ihtisası bulunan elemanlar da Devlet Opera ve Balesi uzman 
memurları adını alırlar.» 

4. — Tasarının 5 nci maddesi Genel Müdürün Opera, Bale sahasında tecrübe sahibi sanatkâr
lar arasından tâyini yerine Opera, Bale ve Müzik alanında başarısı ile tanınmış sanatkârlar ara
sından tâyini uygun bulunduğundan maddenin (a) fıkrası yeniden kaleme alınmıştır. Ayrıca (c) 
fıkrası hükmü maddenin diğer fıkralarında yer aldığından metinden çıkarılmış ve madde fıkra
ları buna göre düzenlenmiştir. 

«A) Genel Müdür, Opera, Bale ve Müzik alanında başarıları ile tanınmış sanatkârlar arasın
dan Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine müşterek kararname ile ve 3656 sayılı Kanumun 6 neı 
maddesi hükmüne göre,» 

5. — Tasarının 6 neı maddesi, tasarının 5 nci maddesine paralel olarak değiştirilip yabancı 
uzmanların müdürlüklerde müdürün teklifi Genel Müdürün tasvibi ile Millî Eğitim Bakanı tara
fından görevlendirilmeleri uygun görülmüş ve madde yeni şekli ile aşağıda gösterilmiştir. 
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«Madde 6. — Diğer şeTürlerde kurulacak Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde : 
A) îMüdür, Opera, Bale ve Müzik alanında başarıları ile tanınmış sanatkârlar arasından Ge

nel Müdürün teklifi üzerine, Millî Eğitim Bakanı tarafından ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi hükmüne göre, 

B) Yabancı uzmanlar müdürün teklifi ve Genel Müdürün tasvibi ile Millî Eğitim Bakanı tara
fından sözleşme ile, 

C) Yerli ve yabancı misafir sanatkârlar geçici süreli sözleşme ile müdür tarafından, 
D) OEIer çeşit memur ve hizmetliler müdür tarafından, görevlendirilirler. Sözleşmeli personelin 

sözleşmelerinin yenilenmesi de yapılışmdaki usule tabidir.» 
6. — Tasarının 7 nci maddesinin 3 ncü satırındaki (Sanat Kurulu) yerine idari görevleri bakı

mından (Teknik Kurul) ibaresi ve yine aynı maddenin 6 ncı satırındaki (iSanat Kurulu) yerine 
aynı nedenle (Teknik Kurul) ibaresi konulması uygun görülmüştür. 

7. — Tasarının 8 nci maddesi içinde bulunan (Sanat Kurulu) yerine 7 nci maddedeki neden
lerle (Teknik Kurul) ibaresi konulması uygun görülmüştür. 

8. — Tasarının 9 neu maddesi diğer maddelerle mutabakat temini nedeniyle yeniden aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiş; ayrıca bu madde metnine sanatkârların ücretleri hususunda yapılacak iş
lemleri de göz önüne alacak yeni bir bend ilâve edilmiştir. 

Madde 9. — Çalışmakta olan sanatkârların, uygulatıcı uzmanların ve uzman memurların 
mütaakıp sözleşme devresinde alabilecekleri ücret miktarı, gösterecekleri ehliyet ve başarıya göre 
sözleşmelerinin yenilenmesinde Teknik Kurulca tesbit edilir ve kararlaştırılır. 

Ücretleri indirmeye ve yükseltmeye Teknik Kurul yetkilidir. Ancak, bu indirme ve yükseltme 
emeklilikle kazanılan hakları ihlâl edemez. Mukavelenin feshi halinde genel hükümler uygulanır.» 

9. — Tasarının 10 ncu maddesi, yapılacak sözleşmelerin Genel Müdürden başka Yönetim Kuru
lunda bulunan diğer üyeler tarafından da imzalanması uygun görülmemiş ve madde aşağıdaki 
şekli almıştır. 

>«{Madde 10. — Genel Müdürlükle Genel Mıllürle, müdürlüklerde müdürle sanatkârlar, uy
gulatıcı uzman memurlar, ve sair sözleşmeli görevliler arasında yapılacak idari sözleşmeler no
ter huzurunda yapılmış sözleşmeler hükmündedir ve hiçbir hare, vergi ve resme tabi değildir.» 

10. — Tasarının 12 nci maddesi, Devlet Opera ve Balesinde bulunan bütün sözleşmeli eleman
larla stajiyerlerin ücretlerinin bugünkü hayat şartlarına uydurulması maksadiyle bâzı ilâveler 
yapılmış ve bu maddeye (a), (b), (c) fıkralarının konması uygun görülmüş ve ayrıca sanatkâr
ların içkili gazinolarda çalışmaları önlenmiş, Geıel Müdüre de idare ve temsil ödeneğinin veril
mesi kabul edilerek madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

«Madde 12. — a) Devlet Opera ve Balesi sanatkârları, uygulatıcı uzman memurlar ile uzman 
memurları ve stajiyerler teshiit edilecek ehliyet ve iktidarları nazarı itibara alınarak aşağıda gös
terilen ücretlerle çalıştırılırlar. 

Stajiyer ayda 1 200 Tl. 
Uzman memurlar ayda 800 Tl. 3 500 » 
Uygulatıcı uzmaın memurlar ayda 1 000 Tl. 4 250 » 
Sanatkâr memurlar ayda 1 500 Tl. 5 500 » 
b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü *ile Opera ve Bale müdürlerine en yüksek sanatkâr 

memur ücretine ilâve olarak Bakanlar Kuruluncatâyaaı edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği 
verilir. 

c) Devlet Opera ve Balesi sanatkârları, içkili gazino ve benzeri yerlerde çalışamazlar. Aksi 
halde, Genel Müdürlük ve müdürlükierce re'sen sözleşmeleri feshedilir.. . 

11. — Tasarının 13 ncü maddesi 12 nci maddede yapılan ücret ayarlamaları nedeniyle gereksiz 
görülüp kaldırılmıştır. 
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12. — Tasarının 14 ncü maddesindeki hüküm 12 nci madde içinde derpiş edildiğinden metinden 

çıkarılmış ve madde numaraları buna göre düzenlenmişir. 
13. — Tasarının 15 nci maddesi sanatkârların yapacakları ikinci görev için fazla ücret ödeme

mesi amaciyle yeniden, madde 13 olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 
«Madde 13. — İki ayrı görevi aynı zamanda yapan sanatkârlara, ikinci görevi için ve bu göre

vin dcvammca, almakta oldukları aylık ücretlerinin tutarını ve bir ayı geçmemek ve yılda bir 
defa o lmak üzere Teknik Kurulca tesbit edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.» 

14. — Tasarının 16 nci maddesi 4 ncü maddedeki sözleşmeli elemanlar tasnifi nedeniyle 14 ncü 
madde olarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

«Madde 14. — 6388 sayılı kanun hükümleri, Devlet Opera ve Balesi sanatkârları, uygulatıcı 
uzmanlar hakkında da uygulanır. Uzman memurlar aynı kanunun 3 ncü maddesi hariç diğer hü
kümlerinden faydalanırlar.» 

15. — Tasarının 17 nci maddesi harcırah yevmiyelerinin âzami 100 lira olması ve bu yevmiye
lerden kanuni kesinti yapılmaması düşüncesiyle, 15 nci madde olarak aşağıdaki şekilde düzenlen
miştir. 

«Madde 15. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce ve Devlet Opera ve Balesi müdür
lüklerince tertip edilecek yurt içi turne faaliyetlerine katılacak sanatkâr memurlar uygulatıcı 
uzman memurlar ve uzman memurlarla diğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiyeleri 100 lirayı 
geçmemek üzere her yıl Teknik Kurulca tesbit edilir. Turnelerdeki ikâmet yerleri Genel Müdürlük
çe temin edilir ve parası da Genel Müdürlükçe ödenir. Turne ile ilgili seyahatlerin zamanı ve 
hangi vasıtalar ile yapılacağı Genel Müdürlükçe tâyin olunur. Harcırah yevmiyelerinden her han
gi bir kesinti yapılamaz ve otel ücreti tenzil edilemez. Yurt dışı turne faaliyetlerine ait yolluk 
ve harcırahlar hakkında genel hükümler uygulanır.» 

16. — Tasarının 18 nci maddesi 16 nci madde olarak, sanat kurulu yerine teknik kurul deyimi 
konulup dış memleketlere gönderilecekler için mecburi hizmet yükümlülüğü öngörülmüş ve madde 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

«Madde 16. — a) Devlet Opera ve Balesi sanatkârlarını, diğer idari sözleşmeli memurlarını 
görgü ve bilgi ve ihtisaslarını artırmak maksadiyle yol parası ve almakta oldukları aylık ücretlerini 
müessese bütçesinden vermek suretiyle âzami bir. yıla kadar yabancı memleketlere göndermeye 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Bu hususlar için ilgili teknik kuruldan karar alınır bu madde uyarınca kendilerine izin veril
miş olanların memuriyetleri ile buna ait her türlü hak. ve hükümlülükleri saklı kalır. 

b) Devlet Opera ve Balesi mensuplarının hastalık veya her türlü estetik cerrahi dâhil ameliyat 
ve müdahaleye mâruz kalmaları halinde, lüzum vo zururetlere göre yurt içinde veya dışında mu
ayene ve münferiden veya refakatte tedavi ettirmeye gerekli ilâç, protez ve sair masrafları ile cenaze 
masraflarını yapmaya Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve müdürlükleri yetkilidir. 

Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dışında yapılması gerektiği takdirde bu konuda teknik 
kuruldan karar alınır. 

e) Bilgi ve görgü maksadiyle yabancı memleketlere gönderilen sanatkâr ve diğer görevliler 
yurda dönüşlerinde yabancı memleketlerde kaldıkları sürenin birbuçuk katı kadar mecburi hizmetle 
yüküm lüdü rle r.» 

17. — Tasarının 20 nci maddesindeki (Sanat Kurulu) yerine 7 nci maddedeki nedenlerle (Tek
nik Kurul) ibaresi konması uygun görülmüş ve 18 nci madde olarak sıraya alınmıştır. 

18. — Tasarının 21 nci maddesi, gereği kalmıyan, uygun bulunmıyan hususlar çıkartılarak ve 
19 ncu madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

«Madde 19. — Sanatkârların, uygulatıcı uzman ve uzman memurların, tedavi, ayrılış^ ölüm 
tazminatı, izin, yolluk, inceleme seyahati, disiplin işleri ile Opera ve Balenin iç yönetim işleri 
ve 3 ncü maddede gösterilen kurulların çalışma esasları tüzük ve yönetmeliklerle düzenlenir.» 
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19. — Tasarının 22 nci maddesi 20 nci madde olarak alınmış ve millî, milletlerarası festival

lerin tertiplenmesi uygun görülerek maddeye (f) fıkrasının eklenmesi kararlaştırılmıştır. 
«(f) — Yurt içi ve yurt dışı festival gelirlerinden elde edilecek hasılattan ibarettir.» 
20. — Tasarıdaki 27 nci madde 25 nci madde olarak, Üçüncü Tiyatro, Türkocağı sahnesi tah

liye olunup İstanbul Kültür Sarayı da açıldığından aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
«Madde 25. — İstanbul Kültür Sarayı ile Ankara'daki Büyük Tiyatro binalarını bunların müş

temilâtı ve tesislerini müştereken ve münhasıran, Devlet Opera ve Balesi. Genel Müdürlüğü ile 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kullanırlar.» 

21. Tasarının geçici 1 nci maddesi Üçüncü Tiyatro Türkoıcağı sahnesi tahliye edildiğinden ye
niden aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

«Geçici madde 1. — 5441 ve 61639 sayılı kanunlara göre faaliyette bulunan Devlet Tiyatrosunun 
Büyük Tiyatro binasındaki mobilya, mefruşat, gardrop, akisesuvar, dekor, ve sair malzemesi ara
sından Devlet Opera ve Balesine devredilecek olanların listesi, Maliye. Bakanlığınca seçilecek bir, 
Millî Eğitim Bakanlığından bakanlıkça seçilecek iki, tiyatro ve opera uzman ve idarecilerinden se
çilecek üçer kişi olmak üzere dokuz kişiden ibaret bir heyet tarafından teslbit ve tanzim edilir. 

Yapılacak bu teslbite göre heyetçe hazırlanacak liste en geç altı ay içinde Millî Eğitim Bakan
lığının tasviJbine sunulur. 

İ2Ö. Tasarının geçici 2 nci maddesi değişen şartlara göre aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen
miştir. 

«ıGeçici madde 2. — Devlet Opera ve Balesi sanatkârları ve mütelhassıs hizmetlileri ile Devlet 
Tiyatrosu Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış olan sözleşmeler, bu kanunun yürürlüğe girme
siyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile aktedilm'iş sayılır.» 

213. Tasarının diğer maddeleri, sıra mimar alan 12 nci bölümde belirtildiği üzere değiştiril
mek suretiyle aynen kalbul edilmiştir. 

Havalesi gereğinıee Plân Koımisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

M. Yardımcı 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Kayseri 
T. D. Avşargil 

Nevşehir 
H. Başer 

Sözcü 
Amasya 

S. iAygün 

Çanakkale 
Z. Crülsen 

Kocaeli 
$. Yahşi 

Niğde 
N. Kodamanoğlu 

İmzada .bulunamadı 

Uşak 
Â. Turan 

Çankırı 
Söz hakkım saklıdır. 

N. Ç. Yazıcıoğlu 

Konya 
T. Yılmaz öztuna 

Uşak 
F. TJğrasızoğlu 

Ankara 
'M. Maden 

Çorum 
K. Demirer 

Konya 
M. Üsıtündağ 

Imızada bulunamadı 

Tralbzon 
M. Arslantürk 

Yozgat 
İsmet Kapısız 

İmzada bulunamadı. 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 7 . 5 . 1970 

Esas No. : 1/157 
Karar No. : 41 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyuru lan (Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkında kanun tasarısı) ve ön havalesi uyarınca Millî Eğitim Komisyonunun tasarı üze
rine hazırladığı rapor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, Millî Eğitim ve Maliye bakanlıkları 
temsilcilerinin hazır bulundukları oturumda görüşüldü. 

Ankara'da 25 nci yılını idrak eden Devlet Tiyatrosu, bugüne kadar kâfi bir tecrübe devresi 
geçirmiş ve tiyatronun bir bölümü halinde kurul muş olan opera da bugün ileri memleketlerdeki 
emsali seviyeye erişmiştir. Bale ise hiç. yoktan bir varlık haline gelmiş, başarılı sonuçlar vermeye 
başlamıştır. 

Halen tek idare altında yürütülen «opera ve bale» ve «temsil» bölümünün bundan böyle millet
lerarası teamülün gerektirdiği esaslar dâhilinde iki ayrı müstakil sanat müessesesi olarak idare 
edilmeleri gerekmekte ve dolayısiyle mevcut kadroların, personelin, bina ve aksasuar ile demirbaş 
ve sairenin bu iki kuruluş arasında teknik icap ve ihtiyaçlara göre bölünmesi ve her iki kolun ba
şına ehil kişilerin getirilmesi suretiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü bağımsız bir 
kuruluş haline getiren tasarının tümü üzerinde söz alan sayın üyeler, bu sanat dalının son yıllar
daki gelişme hızından, sanatkârlarımızın dış ülkelerdeki başarılarından sitayişle bahsetmiş, modern 
bir sanat anlayışı ile hazırlanan tasarının vaz'ettiği hükümlerle yakın gelecekle dış ülkelerdeki 
emsali kuruluşlarla her yönden eşit değere erişileceğini ifade etmişlerdir. 

Tasarının tümü üzerinde vâki görüşmeleri mütaakıp, maddelerin görüşülmesine geçilmiş, 
Millî Eğitim Komisyonunca tasarıya daha da mükemmeliyet veren değişiklikler görüşmelere 

esas alınmıştır. 
1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen, 

2. — Tasarının 2 nci maddesi, maddenin ikinci satırındaki (teklifi ve Bakanlar Kurulunun tas
vibi) ibaresi, bu müdürlüklerin kuruluşlarını kolaylaştırmak için yalnız Millî Eğitim Bakanının 
onayı yeter görüldüğünden metinden çıkarılmak, 

Aynı maddeye, millî ve milletlerarası festivaller ile turnelerin tertibedilebilmesi imkânın sağ
lamak amaciyle bir fıkra ilâve edilmek suretiyle, 

Millî Eğitim Komisyonunca yapılan bu değişikliğe ilâveten, Komisyonumuzca da maddenin fes
tival ve turnelerle ilgili fıkrasına, yapılacak iç, ve dış turne ve festivallerin Bakanın onayından 
sonra yapılabileceği hususunu temin için, fıkradaki ( ve müdürlükler yurt içi,) ibaresindeki 
(müdürlükler) ve (yurt) kelimeleri arasına (Hakanlığın onayı ile) ibaresi konulmak suretiyle de
ğiştirilerek, 

3. — Tasarının 3 ncü maddesi, maddede sanat kurulu tek olarak düşünülmüş ve görevleri de 
açıkça belirtilmemiş olduğu nedeniyle, tek kurul yerine istişari görev yapacak bir sanat kurulu ile 
yönetime iştirak edecek bir teknik kurulu metne ithal ve maddeyi yeniden tedvin suretiyle Millî 
Eğitim Komisyonunca yapılan bu değişik şekliyle, 

4. — Tasarının 4 ncü maddesi, maddede memur ayırımı kâfi görülmediğinden ve ihtilâfa sebebi
yet vereceği nedeniyle bu ayırımın kapsamını genişletmek suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca 
yapılan bu değişik şekliyle, 

5. — Tasarının Genel Müdürün niteliklerini kapsıyan 5 nci maddesi tadadedilen bu niteliklere 
müzik alanı da ithal edilmek suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan bu değişik şekliyle, 
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6. — Tasarının 6 ncı maddesi atama şekillerini yeniden düzenlemek suretiyle, Millî Eğitim Ko

misyonunca yapılan değişik şekliyle, 

7. — Tasarının 7 nci maddesi, madde metnine 'bâzı teknik terimlerin ilâvesi veya mevcutların 
değiştirilmesi suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 

8. — Tasarının 8 nci maddesi, 7 nci maddedeki değişikliklere paralel olarak maddeye bir ibare 
ilâve suretiyle Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 

9. — Tasarının 9 ncu maddesi, diğer maddelerde vâki değişikliklerle mutabakat temini nedeniyle 
yeniden düzenlenmek suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca- yapılan değişiklikle, 

10. — Tasarının 10 ncu maddesi, sözleşme yetkisini genişletmek nedeniyle Millî Eğitim Komis
yonunca yapılan değişik şekliyle, 

11. — Tasarının 11 nci maddesi tasarıdaki şekliyle aynen, 
12. — Tasarının 12 nci maddesi, sanatkârlara verilen ücretlerin yetersizliği nedeniyle maddede

ki ücretleri bugünkü hayat şartlarına göre yeniden tanzim etmek sur'etiylc Millî Eğitim Komisyo
nunca yapılan değişik şekliyle, 

13. — Tasarının 13 ve 14 ncü maddelerini tasarıdan çıkarmak ve dolayısiyle madde numarala
rını yeniden düzenlemek suretiyle Millî Eğitim Komisyonunca yapılan bu değişik şekliyle, 

14. — Tasarının 15 nci maddesi, alınacak ikinci görev için fazla ücret ödenmemesini temin 
amaciyle yeniden ve 13 ncü madde olarak Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 

15. — Tasarının 16 ncı maddesi, 4 ncü maddedeki değişiklik nedeniyle yeniden düzenlenmek 
ve 14 ncü madde olarak, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 

16. — Tasarının 17 nci 'maddesi, harcırah yevmiyelerinin tavanını tesbit zımnında yeniden dü
zenlenmek suretiyle ve 15 nci madde olarak Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişikliklerden, 
maddedeki ibare değişiklikleri aynen ve fakat «100» liraya çıkarılan harcırah yevmiyesi Komisyo
numuzca tasarıda tesbit edilen (75) lira olarak değiştirilmek suretiyle, 

17. — Tasarının 18 nci maddesi 16 ncı madde olarak ve bâzı terim değişiklikleri yapılmak su
retiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişikliklere ilâveten Komisyonumuzca da, görgü ve 
bilgilerini artırmak amaciyle dış ülkelere gönderilecekleri göndermeye yetkili kılınan Genel Mü
dür meyanmda Müdürleri de yetkili kılmak ve mümkün mertebe çok sayıda sanatkârın bu husustan 
faydalanmasını temin amaciyle de beş yıl geçmedikçe bir sanatkârın ikinci kez dış ülkelere gitme
sini önleyici şekilde değiştirilerek, 

18. — Tasarının 19 ncu maddesi 17 nci madde olarak aynen, 
19. — Tasarının 20 nci maddesi .18 nci madde olarak ve bâzı terim değişiklikleri yapılmak su

retiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 
20. — Tasarının 21 nci maddesi diğer maddelerdeki değişikliklere paralel olarak redakte edil

mek ve 19 ncu madde olarak, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 
21. — Tasarının 22 nci maddesi bir fıkra ilâve edilmek suretiyle ve 20 nci madde olarak, Mil

lî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 
22. — Tasarının 23 ncü maddesi, 21 nci madde olarak aynen, 
'23. — Tasarının 24 ncü maddesi, 22 noi madde olarak aynen, 
24. — Tasarının 25 nci maddesi, 23 ncü madde olarak aynen, 
25. — Tasarının 26 ncı maddesi, 24 ncü madde olarak aynen, 
26. — Tasarıdaki 27 nci madde, 25 nci madde olarak ve tiyatroların bina durumunu sarahate 

erdirecek şekilde, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 
27. — Tasarının 28 noi maddesi, 26 ncı madde olarak tasarıdaki şekliyle aynen, 
28. — Tasarının geçici 1 nci maddesi, yukarda ki maddeye paralel olarak Millî Eğitim Komisyo

nunca yeniden düzenlenmek suretiyle yapılan bu değişiklik şekliyle, 
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29. — Tasarının geçici 2 nci maddesi, değişen şartlara göre yeniden düzenlenmek suretiyle Mil

lî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 

30. — Yürütme ve yürürlük maddeleri olan, tasarının 29 neu maddesi, 27 nci madde ve 30 ncu 
maddesi de 28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmıe'k üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 
N. Bayar 

Aydın 
M. K, Yılmaz 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Bolu 
H. /. Cop 

JElâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İzmir 
Söz hakkım mahimzkktr 

C. Karagözoğlu 

Muğla 
M. Akarca 

înuzada (bulunamadı 

,Sözeü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Bolu 
K. Demir 

İmzada (bulunamadı 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İmzada bulunamadı. 

İManisa 
H. Okçu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Kâtip 
jErzurum 

B. Danışman 

•Burdur 
,N. Yavuzkan 

Îmizada bulunamadı 

İçel 
Söz hakkım mahfuzudur 

C. Okyayuz 

Maraş 
A. tmamoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 



- 12 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz bir «Devlet Opera 
ve Balesi» Genel Müdürlüğü kurulmuştur.- Devlet opera ve balesi bir genel müdür tarafından yöne
tilir. 

MADDE 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, lüzum ve imkân gördüğü diğer şehir
lerde de Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun tasvibi ile bir müdür yöneti
minde, Devlet opera ve balesi müdürlükleri kurabilir. 

MADDE 3. — A) Devlet opera ve balesinin sanat ve teknik işlerine bakmak üzere Genel Mü
dürlükte Genel Müdürün, müdürlüklerde müdürün başkanlığı altında : 

Müzik işleri müdürü, 
Başrejisör 
Koro şefi, 
Başkorrcpetitör, 
Başkoreograf, 
Teknik müdür, 
Başdekoratör, 
Bale başöğretmeninden 
teşekkül edecek bir sanat kurulu vardır. Sanat kurulunun yetkileri tüzükle tesbit edilir. Roper-

tuvarla ilgili konularda bu kurula başdramaturg da katılır. Seçilen eserlerin ne zaman oynanaca
ğına, Genel Müdürlükte, Genel Müdür, müdürlüklerde müdür karar verir. 

B) Devlet opera ve balesinin disiplin işlerine bakmak üzere başrejisör, hukuk müşaviri, öz
lük işleri müdürü ve Devlet Opera ve Balesi Personoli Sendikasının bildireceği bir sanatkârdan 
teşekkül eden «Disiplin Kurulu1» vardır. 

Genel Müdür veya yardımcısı bu kurulun başkanıdır. 
Devlet opera ve balesi müdürlüklerinde bu kurul, müdürün başkanlığında başrejisör, özlük iş

leri şefi ve Devlet Opera ve Balesi Personeli Sendikasının bildireceği bir sanatkârdan teşekkül 
eder. 

Sanat kurulları ile disiplin kurulları salt çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunanların salt 
çoğunluğu ile karar verir. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU DEĞİŞTİRİSİ 

Devlet Opera ve Balesi kuruluşu hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarıdaki bu madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü, lüzum ve imkân gördüğü diğer şe
hirlerde de, Millî Eğitim Bakanının onayı ile bir 
Müdür yönetimdnde Devlet Opera ve Balesi mü
dürlükleri kurabilir. 

Genel Müdürlük ve müdürlükler yurt içi, 
yurt dışı turneler tertibedilir, millî ve millet
lerarası festivaller düzenliyebilir. 

MADDE 3. — a) Devlet Opera ve Baleyi 
Genel Müdürlüğünün bir Sanat Kurulu vardır. 
Bu Kurul Genel Müdür Başkanlığında Genel 
Müzik İşleni Yöneticisi, Başrejisör ve Bale Baş-
koreografı ile, iki senelik süre için Genel Mü
dürlükçe seçilen bir sanatkârdan teşekkül eder. 
Müdürlüklerde Müdürün Başkanlığında Müzik 
İşleri Yöneticisi, Başrejisör ve Bale Başkoreog-
rafı ile iki senelik süre için Müdürlükçe seçilen 
bir sanatkârdan teşekkül eden bir Sanat Kurulu 
vardır. Bu Kurulun görevleri sanatla ilgili ko
nularda Genel Müdüre ve Müdürlere yardımcı 
olmak, repertuvarm hazırlanmasında mütalâa 
vermektir. 

b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü
ğünün bir teknik kurulu vardır. Bu kurul Ge
nel Müdür veya yardımcısının Başkanlığında 
Genel Müzik İşleri Yöneticisi, Başkorrepetitör, 
Başrejisör, Koro Şefi, Başkoreograf, Bale Baş
öğretmeni, Sanat Teknik Müdürü, Başdekora-
tör ile i'ki yılda bir orkestra, koro, solo ve ba
le sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri 
birer sanatçıdan teşekkül eder. Müdürlüklerde 
de Müdür veya yardımcısının başkanlığında Mü
zik İşleri Yöneticisi, Başkorrepetitör, Başreji
sör Koro Şefi, Başkoreograf. Bale Baş
öğretmeni, Teknik İşleri Yöneticisi ve Baş-
dekoratör ile iki yılda bir orkestro, koro, solo 
ve bale sanatçılarının kendi aralarından seçe
cekleri birer sanatçıdan teşekkül eden bir Tek
nik Kurul mevcuttur. Teknik kurulların görev
leri, Devlet Opera ve Balesine alınacak sanat-

BÜTÇE PLÂN KOM. DEÖİŞTİRİŞİ 

Devlet Opera ve Balesi kurulu§u hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü, lüzum ve imikân gördüğü diğer 
şehirlerde de, Millî Eğitim Bakanının onayı ile 
bir müdür yöneliminde Devlet Opera ve Balesi 
müdürlükleri kurabiMr. 

Genel Müdürlük ve müdürlükler bakanlığın 
onıayı ile yurt içi, yurt dışı turneler tertip ede
bilir, millî ve milletlerarası festivaller düzen
liyebilir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonunun 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 4. — A) Başrejisör, rejisörler, müzik işleri müdürü, orkestra şefleri, yardımcıları 
ve üyeleri, koro şefleri ve yardımcıları, başdramaturg ve dramaturglar, teknik müdür, başdeko-
ratör ve dekoratörler, başkorrepetitör ve korrepetitörler, solistler, koristler, şan öğretmenleri, 
balerinler,koreograflar ve repetitörler, suflörler (müzisyen) kondüvitler (müzisyen) Devlet opera 
ve balesi sanatkâr memurlarıdır. 

B) Opera ve bale yardımcı sınıfı ile sahne teknik yardımcı sınıfı elemanları, realizatörler, 
sahne uzmanları, atelye şefleri, ışıkçılar, butaforlar, kaşörler, kostümcüler, sahne marangozları, 
sahne demircileri, sahne makinistleri, kopistler, sahne müdürü ve yardımcıları, akordcular, saz 
tamir atelyesi şefi ve yardımcıları, desinatörler, perukacılar, makyajcılar, aksesuvar ve sahne kun
duracıları gibi teknik opera yardımcı sınıfı elemanları, Devlet opera ve balesi uzman memurları
dır. 

O) Başuşık uzmanı, fcıaşperakacı, opera organizatörleri, danışmanlar, ve orkestra müdürü ile de 
sanatkârlar gibi idari sözlieşme yapılabilir. 
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('Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi) 

kâr, uygulatıcı uzman memur ve uzman memur
larla satajiyerleri imtihan etmek, değerlendir
melerini yapmak, bilgi ve görgülerini artırmak 
üzere yurt dışına göndermek, yurt içinde kabil 
olmıyaeağı sıhhi Ikurul raporu ile tesbit edilen 
Devlet Opera ve Balesi mensuplarının tedavile
rini yurt dışında yaptırmak ve bu kanunla ve
rilen sair işleri görmektir. 

c) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü
ğünün bir disiplin kurulu vardır. Disiplin Ku
rulu Genel Müdür veya Yardımcısının başkanlı
ğında Genel Müzik İşleni Yöneticisi, Başrejisör, 
Başkoreograf, Bale Başöğretmeni, Teknik Mü
dür, Hukuk Müşaviri ile iki yılda bir orkestra, 
koro, solo ve bale sanatçılarının kendi araların
dan seçecekleri birer sanatçıdan teşekkül eder. 
Müdürlük Disiplin Kurulu da Müdür veya Yar-

- dınıcısının Başkanlığında Müzik İşleri Yöneti
cisi, Bai-frejıfeör, Biaişikoreograf, Bale Başöğretmeni, 
Teknik îşler Yöneticisi ile Hukuk Müşaviri, iki 
yılda 'bir orkestra, koro, solo ve bale sanatçıla
rının kendi aralarından seçcceklıcrıi birer sanat
çıdan teşekkül eder. 

MADDE 4. — a) Genel Müzik Yöneticisi, 
(Başorkestra Şefi niteliğinde) Orkestra Şefle
ri ve yardımcıları, Başrejisör, Rejisör, rejisör
ler ve yardımcıları, koro sanatçıları, opera so
listleri, orkestra sanatçıları, Koro Şefi ve yar
dımcıları, Başkoreograf, Bale Başöğretmeni, ko
reograflar, Kordöbalc Şefd ve yardımcıları, bale 
öğretmenleri, bale ssanatkârları, kostüm kraa-
törleri, Sanat Te'knik Müdürü, bale notatörleri, 
dekoratörler, Başdekoratör, şan pedegogları, 
Başkorrepetitör Devlet Opera ve Balesi sanat
kâr memurlarıdır. 

'b) Repertitörler, Korrepetitörler, Başdra-
maturg ve Dramaturglar, Teknik Müdür, Baş-
realizatör, Başışık Uzmanı, Başperukacı, Or
kestra Müdürü (Müzisyen) Suflörler, Lutiyeler, 
Kondüvitler, Bale Piyanistleri Devlet Opera ve 
Balesi uygulatıcı uzman memurlarıdır. 

c) Işık uzmanları, perukacılar, realdzatör-
ler, sahne uzmanları, atelye şefleri, butaforlar, 
kaşörler, kostümcüler, saihne marangozları, sah
ne demircileri, sahne makinistleri, kopistler, sah
ne müdürü ve yardımcıları, akortçular, desina-
törler, makyajcılar, alksesuvarcılar, sahne kun-

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

'MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonunun 
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Devlet Opera ve Balesinde : 
A) Genel Müdür, opera ve İmle sahasında tecrübe sahibi sanatkârın* arasından, Millî Eğitim 

Balkanının teklifi üzerine, müşterek kararname ile ve 3650 sayılı 'Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne 
göre, 

B) Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdürün teklifi üzerine Millî Elitiım Bakanı, ısair meımur 
ve hizmetliler de Genel -Müdür tarafından, 

C) Müzik işleri Müdürü, başrejisör, başkoreograf, Genel Müdürün 'teklifi üzerine Millî Eğitim 
Bakanı tarafından; sair sanatkâr ve yardımcıları ile uzman memurlar Genel Müdür tarafından bir 
yıl süreli idari sözleşmelerle, 

D) Yabancı uzmanlar, Genel Müdürün teklif i üzerine, Millî Eğitim Bakanı tarafından sözleşme 
ile, 

E) Yerli ve yabancı misafir sanatkârlar, geçici süreli söyleşme ile Genel Müdür tarafından, 
Görevlendirilirler. 
Sözleşmeli personelin sözleLŞimelerinin yenilenim-1 si de yapılışındalki usule tabidir. 

MADDE 6. — Diğer şehirlerde kurulacak Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde : 

A) Müdür, opera ve bale sahasında tecrübe sahibi sanatkârlar 'arasından, Genel Müdürün tek
lifi üzerine, Millî Eğitim Bakanı tarafından ve l>G5() sayılı Kamunun 6 ncı maddesi hükmüne 
göre, 

B) Müzik İşleri Müdürü, başrejisör, başkoroeggraf, müdürün göstereceği lüzum üzerine Genel 
Müdürün teklifi ile Millî Eğitim Bakeı tarafından, sair sanatkâr ve yardımcıları ile uzman me-
mui'lar müdür tarafından bir yıl süreli idari sözleşme ile, 

C) Yabancı uzmanlar, müdürün göstereceği lüzum üzerine Genel Müdürün teklifi ile Millî 
Eğitim Bakanı tarafından sözleşme ile, 

D)ı Yerli ve yabancı misafir sanatkârlar -geçici süerli sözleşme ile müdür tarafından, 
E) Her çeşit memur ve hizmetliler müdür tarafından, 
Görevlendirilirler. 
Sözleşmeli personelin sö>zl eşim elerinin yenilenmesi de yapılışmdaki usule tabidir. 

MADDE 7. •— Devlet konservatuvarları mezunları, staj iye r kadrolarına göre (idari sözleşmeye 
tabi olmaksızın Devlet Opera ve Balesine alınırlar. Bunlar bir yıl süre ile stajiyer olarak çalıştı-
rılırilar. Bu sürenin bitiminde sanat (kururu tarafından sınava tabi tutularak başarı »gösterenler ka
biliyetlerine göre derecelere ayrılarak sanatkârlığa alınırlar ve idari sözleşmeye bağlanırlar. Sınav 
sonucunda başarı göstcrcmiycnler veya bunlardan sanat kurulu kararı ile bir yıl daha staja tabi 
tutulmasına lüzum görülenler için ikinci yıl sonunda, yeniden yapılacak sınavda başarı sağlıyamaz-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 



- 1 7 -
'(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirigi) 

duracıları, saı î-âmir atölyesi şefi ve yardımcıla
rı, opera yaftfomcı sınıf elemanları ile Teknik 
-Rumi tarafından görevlerinin öezlliği bîeMrtile-
<cek ihts^sı bulunan elemanlar da Devlet Opera 
v* Ralfösi uzman memurları adını alırlar. 

MADDE 5. — Devlet Opera ve Balesinde : 
a) Genel Müdür, opera, bale ve müzik ala

nında başarıları ile tanınmış sanatkârlar arasın
dan Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine müş
terek kararname ile ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi hükmüne göre, 

fb) Genci Müdür Yardımcısı, Genel Müdü
rün teklifi ürerine Millî Eğitim Bakanı; sair 
memur v<g hizmetliler de Genel Müdür tarafın
dan* 

c) Yabancı uzmanlar Genel Müdürün tekli
fi üzerine Millî Eğitim Bakanı tarafından söz
leşme ile, 

d) Yerli ve yabancı misafir sanatkârlar, 
geçici süreli sözleşme ile genel müdür tarafın
dan, görevlendirirler. 

Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yeni
lenmesi de yapılışmdaki usule tabidir. 

MADDE 6. — Diğer şehirlerde kurulacak 
Devlet. Opera ve Balesi müdürlüklerinde : 

a) Müdür, opera bale ve müzik alanında 
başarıları ile tanınmış sanatkârlar arasından 
?genel müdürün teklifi üzerine, Millî Eğitim Ba
kanı tarafından ve 3656 sayılı Kanunun 6 nçı 
maddesi hükmüne göre, 

b) Yabancı uzmanlar müdürün teklifi ve 
genel müdürün tasvibi ile Millî Eğitim Bakanı 
tarafından sözleşme ile, 

c) Yerli ve yabancı misafir sanatkârlar 
geçici süreli sözleşme ile müdür tarafından, 

d) Her çeşit memur ve hizmetliler müdür 
tarafından, görevlendirilirler. Sözleşmeli per
sonelin sözleşmelerinin yenilenmesi de yapılı
şmdaki usule tabidir. r 

MADDE 7. — Devlet Konservatuvarı me
zunları, stajiyer kadrolarına göre idari sözleş
meye tabi olmaksızın Devlet Opera ve Balesine 
alınırlar. Bunlar bir yıl süre ile stajiyer ola
rak çalıştırılırlar. Bu sürenin bitiminde teknik 
kurul tarafından sınava tabi tutularak başarı 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonunun 
5 r.ci maddesi aynen kabul edilmiş/tir. 

iMADDE 6. — Millî Eğitim Komisyonunun 
6 ncı maddesi aynen 'kaibul edilmiştir. 

İMADDE 7. — Millî Eğitim Komisyonunun 
7 nci maddesi aynen kaibul edilımd§tir. 
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larsa görevden çıkarılırlar. Bunlardan mecburi hizmeti olanlar Millî Eğitim Bakanlığının uygun gö
receği hizmetüerde çalıştırılırlar. 

Stajiyerler, Staj süresi için'de idari sözleşmeli isana'tfkârlara ait haklardan yararlanırlar ve yü-
öcümlülıükleriden soruımln oluklar. 

'MADDE 8. — Devlet Opera ve Balesinde Devlet konservatuvarları mezunları dışından da sanat
kâr istihdam edilebilir. Bu gi'bi sanatkârlar, sanalt kurulu tarafından imtihana talbi tutularak göste
recekleri başarı ve kaJbil'iyet derecesine göre kurulca tespit edilecek ücretlerle sanaltkâr olarak ve idari 
sözleşme ile hizmete alınırlar. 

Memleketin, opera ve bale salhne hayatında öteden beri yüıksek başarı ile tanınmış olanlar, sanat 
(kurulu kararı ile imtihanisuz olarak alınabilirler. Kendileri ile idari sözleşme yapılır. Ücretleri yu-
kardaki esaslara göre kurulca teölbit eiddlir. 

MADDE 9. — Çalışmakta olan sanatkârların ve uzman mamurların mütaalkıp sözleşme devresin
de alabilecekleri ücret miktarı, gösterecekleri ehliyet ve başarıya göre sözleşmelerinin yenilenmesinde 
eanat kurulunca teslbit ödilir ve kararlaştırılır. 

MADDE 10. — Genel müdürle sanatkârlar ve uzman memurlar ve sair sözleşmeli görevliler ara
sında yapılacak idari sözlieşmeleri ayrıca sanat kurulundan iki üye de mıüışahit olarak imzalar. Bu 
Sözleşmeler noter huzurunda yapılmış sözleşmeler hükmündedir ve hidbir hare, vergi ve resme tabi 

lir. 
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gösterenler kabiliyetlerine göre derecelere ay
rılarak sanatkârlığa alınırlar ve idari sözleşme
ye bağlanırlar. 

Sınav sonucunda başarı gösteremiyenler ve
ya bunlardan teknik kurul kararı ile bir yıl 
daha staja tabi tutulmasına lüzum görülenler 
için ikinci yıl sonunda, yeniden yapılacak sı
navda başarı sağlıyamazlarsa görevden çıka
rılırlar. Bunlardan mecburi hizmeti olanlar Mil
lî Eğitim Bakanlığının uygun göreceği hizmet. 
lerde çalıştırılırlar. 

ıStajiyerler, staj süresi içinde idari sözleş
meli sanatkârlara ait haklardan yararlanırlar 
ve yükümlülüklerden sorumlu olurlar. 

MADDE 8. — Devlet Opera ve Balesinde 
Devlet Konservatuvarı mezunları dışından sa
natkâr istihdam edilebilir. Bu gibi sanatkârlar, 
teknik kurul tarafından sınava tabi tutularak 
gösterecekleri başarı ve kabiliyet derecesine 
göre kurulca tesbit edilecek ücretlerle sanat
kâr olarak ve idari sözleşme ile hizmete alınır
lar. 

Memleketin, opera ve bale sahne hayatında 
öteden beri yüksek başarı ile tanınmış olanlar, 
teknik kurul kararı ile sınavsız olarak alınabi
lirler. 

Kendileri ile idari sözleşme yapılır. Ücret
leri yukardaki esaslara göre kurulca tesbit edi
lir. 

MADDE 9. — Çalışmakta olan sanatkârla
rın, uygulatıcı uzmanların ve uzman memurla
rın mütaakıp sözleşme devresinde alabilecekle
ri ücret miktarı, gösterecekleri ehliyet ve ba
şarıya göre sözleşmelerinin yenilenmesinde tek
nik kurulca tesbit edilir ve kararlaştırılır. 

Ücretleri indirmeye ve yükseltmeye teknik 
kurul yetkilidir. Ancak, bu indirme ve yükselt
me emeklilikle kazanılan hakları ihlâl edemez. 
Mukavelenin feshi halinde genel hükümler uy
gulanır. 

MADDE 10. — Genel müdürlükte genel mü
dürle, müdürlüklerde müdürle sanatkârlar, uy
gulatıcı uzman memurlar, ve sair sözleşmeli 
görevliler arasında yapılacak idari sözleşme
ler noter huzurunda yapılmış sözleşmeler hük
mündedir ve hiçbir hare, vergi ve resme tabi 
değildir. 

Millet Meclisi 
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MADDE 8. — Millî Eğitim Komisyonunun 
8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millî Eğitim Komisyonunun 
9 ncu maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millî Eğitim Komisyonunun 
10 ncu maddesi aynen kaibul edilmiştir. 
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MADDE 11. — Devlet Konservatuvarında parasız yatılı okuyanlardan Devlet Opera ve Balesi sa
natkârlığına alınan stajiyer ve sözleşmeli sanatkârların 'buralda geçirdikleri süre mecburi hizmetleri
ne mahsalbedilir. 

MADDE 12. — Devlet Opera ve Balesi sanatkârları ile uziman memurları ve stajiyerler, tesbit 
edilecek ehliyet ve iktidarları nazarı dikkate alınarak aşağıda gösterilen ücretlerle hizmette alınırlar. 

Stajiyerler ayda S00 Tl. 
Uaman memurlar ayda 800 — 1 600 'Tl. 
Sanatkâr 'memurlar ayda 1 000 — 2 500 Tl. 

MADDE 13. — Rejisör ve müdürlerin teklifi Genel Müdürce ve açılacak operalarda müdür tara
fından kabul edildiği takdirde Devlet Opera ve Balesi mensuplarına haftada 40 saati aşan prova, 
temsil teknik ve sair çalışmalarımdan dolayı her fazla çalışılan saat içlin zam ve aylık veya ücretlerinin 
tamamının % 1 oranında fazla çalışjma ücreti verilebilir. Bu çalışma, bir ayda 50 saati geçerse fazla 
için ücret ödenımez. 

MADDE 14. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürüne Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek mik
tarda ödenek verilir. 

MADDE 15. — İki ayrı görevi aynı zamanda yapan sanâtlkârlar'a, ikinci görevi için, bu sanat
kârların almakta olduğu ücretin bir aylık tutannı geçmemek üzere sanat kurulunca tesbit edilecek 
miktarda ek ücret ödenebilir. 
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MADDE 11. 
kabul edilmiştir. 

Tasarıdaki bu madde aynen 

800 Tl. 

000 Tl. 
500 Tl. 

1 200 Tl. 
3 500 Tl. 

4 250 Tl. 
5 500 Tl. 

MADDE 12. — a) Devlet Opera ve Balesi 
sanatkârları, uygulatıcı uzman memurlar ile 
uzman memurları ve stajiyerler tesbit edilecek 
ehliyet ve iktidarları nazarı itibara alınarak 
aşağıda gösterilen ücretlerle çalıştırılırlar. 
Staj iyer ayda 
Uzman memurlar ayda 
Uygulatıcı uzman memurlar 
ayda 1 
Sanatkâr memurlar ayda 1 

b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü 
ile Opera ve Bale müdürlerine en yüksek sa
natkâr memur ücretine ilâve olarak, Bakanlar 
Kurulunca tâyin edilecek miktarda idare ve 
temsil ödeneği verilir. 

c) Devlet Opera ve Balesi sanatkârları, 
içkili gazino ve benzeri yerlerde çalışamazlar. 
Aksi halde, genel müdürlük ve müdürlüklerce 
re'sen sözleşmeleri feshedilir. 

MADDE 13. — İki ayrı görevi aynı zaman
da yapan sanatkârlara, ikinci görevi için ve 
bu görevin devammca, almakta oldukları ay
lık ücretlerinin tutarını ve bir ayı geçmemek ve 
yılda bir defa olmak üzere teknik kurulca tes
bit edilecek miktarda ek ücret ödenebilir. 

MADDE 14. — 6388 sayılı Kanun hükümle
ri, Devlet Opera ve Balesi sanatkârları uygu
latıcı uzmanlar hakkında da uygulanır. Uzman 
memurlar aynı kanunun 3 ncü maddesi hariç 
diğer hükümlerinden faydalanırlar. 

MADDE 15. — Devlet Opera ve Balesi Ge
nel Müdürlüğünce ve Devlet Opera ve Balesi 
müdürlüklerince tcrfcibödilecek yurt içi turne 
•faaliyetlerıine kaıtılacaik sanatkâr memurlar, 
uygulatıcı uzman mamurlar ve uzman memur
larla diğer görevlilere ödenecek harcırah yev
miyeleri 100 Mrayı geçmamelk üzere her yıl tek
nik kurulca tesbit edilir. Tumelerdefki ikâmet 
ytrleri genel müdürlükçe temin edilir ve parası 
da genel müdürlükçe ödenir. Turne ile ilgili 
seyahatlerin zamanı ve hangi vasıtalar ile yapı
lacağı genel müdürlükçe tâyin olunur. Harcı
rah yevmiyelerinden her hangi bir kesinti ya-

(Bütçe Plâm Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 11. — Tasıarınm 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millî Eğitim Komisyonunun 
12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millî Eğitim Komisyonunun 
13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millî Eğitim Komisyonunun 
.4 ncü mladdesi aynen kabul edilmiştir. 

IMADDE 15. — Devlet Opera ve Balesi Ge
nel Müdürlüğünce ve Devlet Opera ve Balesi 
(müdürlüklerince tertip edilecek yurt içi turne 
faaliyetlerine katılacak sanatkâr memurlar, uy-
ıgulatıcı uzman memurlar ve uzman memurlar
la diğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiye
leri 75 lirayı geçmemek üzere her yıl teknik ku
rulca tesbit edilir. Turnielerdelki ikâmet yerleri 
g€;nel müdürlükçe temin edilir ve parası da ge
nel müdürlükçie ödenir. Turne ile ilgili seyahat
lerin zamıanı ve hangi vasıtalar ile yapılacağı 
genel müdürlükçe tâyin olunur. Harcırah yev
miyelerinden her hangi bir kesinti yapılamaz 
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Madde 16. — 6388 sayılı Kanun hükümleri Devlet Opera ve Balesi sanatkârları hakkında da 
uygulanır. Uzman memurlarla 4 ncü maddenin (e) fıkrasında yazılı personel aynı kanunun 3 ncü 
maddesi hariç diğer hükümlerinden faydalanıl lar. 

MADDE 17. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce ve açılacak Opera ve Bale müdür
lüklerince tertilbedilcıcek yurt içi turne faaliyetlerine katılacak sanatkâr ve diğer görevlilere öde
necek harcırah yevmiyeleri 75 lirayı geıçımemok üzcrne her yıl sanat kurulunca tesıbit edilir 

Turııclerdeiki ikamet yerleri Genel Müdürlükçe ve mıüdiMüklorce temin edilir ve parası mües
sese bütçesinden ^ayrıca ödenir. 

Turne ile ilgili seyahatlerin zamanı ve hangi vasıtalarla yapılacağı Genel Müdürlük ve mü-
dürlü'klerce tâyin edilir. 

Yurt dışı turne faaliyetlerine ait harcırahlar hakkında Gcınel hükümler uygulanır. 

MADDE 18. — A) Devlet Opera ve Balesi sanatkârlarını diğer idari sözleşmeli memurlarını 
görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırmak maksadiyle yol parası ve almakta oldukları aylık ücretleri
ni müessese bütçesinden vermek suretiyle âzami bir yıla kadar yabancı memleketlere gönderim eye 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve müdürlükleri yetkilidir. 
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pılanıaz ve otel ücreti tenzil edilemez. Yurt 
dışı turne faaliyetlerine ait yolluk ve harcırah
lar haJkkmda genel hükümler uygulanır. 

MADDE 16. — a) Devlet Opera ve Ba
lesi sanatkârlarını, diğer idari sözleşmeli me
murlarını görgü ve bilgi ve ihtisaslarını artır
mak mıaksadiyle yol parası ve almakta oldukla
rı aytok ücretlerini müessese bütçesinden ver
mek suretiyle âzami bir yıla kadar yabancı 
memleketlere göndermeye Devlet Opera ve Ba
lesi] Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Bu. hususlar için ilgili teknik kuruldan ka
rar alınır. 

iBu madde uyarmoa kendilerine izin veril
miş olanların memuriyetleri ile buna ait her 
türlü ha'k ve yükümlülükleri saklı kalır. 

ıb) Devlet Opera ve Balesi mensuplarının 
haftalık veya her türlü estetik cerrahi dâhil, 
ameliyat ve müdahaleye mâruz kal/maları halin
de, lüzum ve zaruretlere göre yurt içinde ve
ya dışında muayene ve münferiden veya re-
f'ikatta tedavi ettirmeye gereikli ilâç, protez 
ve sair masrafları ile cenaze masraflarını yap
maya Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
M e müdürlükleri yetkilidir. 

Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dışın
da yapılması gerektiği takdirde bu konuda tek
nik kuruldan karar alınır. 

c) Bilgi ve görgü ımaksadiyle yabancı 
ımemlöktlere gönderilen sanatkâr ve diğer gö
revliler yurda dönüşlerinde yabancı memleket
lerde kaldıkları sürenin birbuçuk katı kadar 
mecburi hizmetle yükümlüdürler. 

.MADDE 17. — Tasarının 19 ncu maddesi 
17 noi madde olaratk aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 657 sayılı Kanunla değer
lendirme, sınav ve ödül kurullarına verilen gö-
ıvvler, teknik kurul tarafından ifa edilir. 

23 — 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

ve otel ücröti tenzil edilemez. Yurt dışı turne 
faaliyetlerine ait yolluk ve harcırahlar hakkın
da genel hükümler uygulanır. 

MADDE 16. a) Devlet Opera ve Balesi 
sanatkârlarını, diğer idari sözleşmeli memurla
rını görgü ve bilgi ve ihtisaslarını artırmak 
maksadiyle yol parası ve almakta oklukları ay
lık ücretlerini müessese bütçesinden, vermek 
suretiyle âzami bir yıla kadar ve beş yıl içe
risinde bir defaya mahsus olmak üzere yaban
cı memleketlere göndermeye Devlet Opera ve 
'Balesi Genel Müdürlüğü ve müdürlükleri yet-
Ik'iliklıir. 

İBu hususlar için ilgili teknik kuruldan ka
rat alınır. 

iBu madde uyarınca 'kendilerine izin veril
miş olanların memuriyetleri ile buna ait her 
türlü hak ve yükümlülükleri saiklı kalır. 

.1)) Devlet Opera ve Balesi mensuplarının 
Lastalılk wya her türlü estetik cerrahi dâhil, 
ameliyat ve müdahaleye mâruz kalmaları halin
de, lüzum ve zaruretlere göre yurt içinde veya 
dışında muayene ve münferiden veya refak'aıttn 
tedavi ettirmeye gerekli ilâç, protez ve salı* 
1 lasrafları ile cenaze masraflarını yapmaya Dev-
k t Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve mü-
d drlüıkleri yetkilidir. 

Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dışın
da yapılması gerektiği takdirde bu konuda tek
nik kuruldan karar alınır. 

c) Bilgi ve görgü maksadiyle yabancı 
ımemleoktlene gönderilen sanatkâr ve diğer gö
revliler yurda dönüşlerinde yabancı memleket
lerde kaklıkları sürenin bir buçulk katı kadar 
mecburi hizmetle yükümlüdürler. 

MADDE 17. — Tasarının 19 ncu maddesi 
"t7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ıMADDE 18. — Millî Eğitim Komisyonunun 
18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Bu hususlar için sanat kurulundan karar alınır. 
Bu madde uyarınca kendilerine izin verilmiş olanların memuriyetleri ile buna ait her türlü hak 

ve yükümlülükleri sakili kalır. 
B)' Devlet Opera ve Balesi mensuplarının hastalık veya her türlü estetik cerrahi ameliyat ve 

müdahaleye mâruz kalmaları halimde, lüzum ve zaruretlere göre yurt içinde veya dışında mün
feriden vqya refakat ile muayene ve tedavi ettirmeye, gerekli ilâç, protez ve sair masrafları ile 
cenaze masraflarını yapmaya Devlet Opera ve Balesi Geneıl Müdürlüğü ve müdürlükleri yetkili
dir. 

Tedavi, ameliyat ve müdahalemin yurt dışında yapılması gerektiği takdirde bu konuda sanat 
kurulundan karar alınır. 

MADDE 19. — Devlet Opera ve Balesi mensupları, 7244, 263 ve 819 sayılı kanunlarla tanı
nan haklardan yararlanırlar. İdari sözleşmeli memurlara ödenecek melblâğ, idari sözleşmelerle bel
li edilen aylıklara ilâve edilmek suretiyle hesaplanır. 

MADDE 20. — 657 sayılı Kamumla değerlendirme, sınav ve ödül kurullarına verilen görevler 
sanat kurulu tarafından ifa edilir. 

MADDE 21. — Sanatkârların sözleşme, prim, tedavi, ayrılış ve ölüm tazminatı, askerliği, izin, 
yaz tatili aylarında Devlet Opera ve Balesi dışında kendi hesaplarına çalışma, yolluk, inceleme se
yahati ve disiplin işleri ile yaibancı sa/natkâr ve trup getirtme ve opera ve balenin iç ve yönetim 
işleri bir tüzükle belirtilir. 

MADDE 22. — Devlet Opera ve Balesinin gelirleri : 
a) Genel bütçenin Millî Eğittim Bakanlığı kısmının, «Eğitim kurumları giderleri tertibinden 

ayrılan ödenek. 
/b) Temsil ve konserlerden elde edilecek hâsılat. 
c) Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlar hâsılatı. 
d) Opera ve bale faaliyetinden yararlanan iller özel idareleri ile belediyelerinıce yapılabile

cek bağışlar. 
e)1 Her türlü bağışlar ile diğer çeşitli gelirlerden ibarettir, 

MADDE 23. — A) Devlet Opera ve Balesinin Bütçesi ve kadroları Genel Müdürlükçe hazır
lanıp Bakanlar Kurulunca onanır. 

B) Kurulacak opera ve balelerin bütçeleri ve kadroları müstakil olaraik müdürlüklerince ha
zırlanır, Genel Müdürlüğün tasvibinden sonra Bakanlar KuTUİunca onanır. 

MADDE 24. — Devlet Opera ve Balesinin Ba'kanlaır Kurul/unca onanacak bütçe ve kadroları ile 
bunlara dayanıılaralk yıl içinde yapılacak giderle re ve gelirlere ait evrak, tetkik ve vize edilmek 
üzere kesin hesap cetvelleri ile birlikte yıl sonlarından itibaren en çok üç ay içinde Sayıştaya 
gönderilir. 
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(Millî Eğitim, Komisyonunun değiştirişi) 

'MADDE li). — Sanatkârların, uygulatıcı 
uzman ve uzman memurların sözleşme, tedavi, 
ayrılış ölüm tazminatı, izin, yolluk, inceleme 
seyahati, disiplin işleri ile opera ve balenlin iç 
yönetim işleri ve 3 ncü maddede gösterilen ku
ralların çalışma esasları tüzük ve yönetmelik
lerle düzenlenir. 

MADDE 20. — Devlet Opera ve Balesinin 
gelirleri : 

a) Genel Bütçenin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmının «Eğitim kurumları» giderleri tertibin
den ayrılan ödenek. 

b) Temsil ve konserlerden elde edilecek 
hâsılat, 

c) Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlar hâsılatı, 
d) Opera ve bale faaliyetinden yararla

nan iller özel idareleri ile belediyelerce yapıla
bilecek bağışlar, 

e) Her türlü bağışlar ile diğer çeşitli ge
lirler, 

f) Yurt içi ve yurt dışı festival gelirle
rinden elde edilecek hâsılattan ibarettir. 

MADDE 21. — Tasarının 23 ncü maddesi 
21 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 24 ncü maddesi 
22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

25 — 

I (Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 19. — Millî Eğitim Komisyonunun 
11) ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millî Eğitim Komisyonunun 
20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 23 ncü maddesi 
21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 24 ncü maddesi 
22 nci madde olanak aynen kabul edilmiştir. 
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(ıHükümetin teklifi) 

MADDE 25. — Devlet Opera ve Balesi muamelâtında 1050 sayılı Muihasebci Umumiye Kanunu 
ile 2490 sayılı Arıtırıma, eksiltme ve ihale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Müessesenin alım ve sa
tım muameleleri ile hesap usulleri Maliyo ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca müştereken tesbit olu
nacak esaslara glörto yürütülür. Devlet Opera ve Balesinin hâsılatı ve muameleleri her türlü ver
gi, hare ve resimlerden muaftır. 

MADDE 26. — Devlete ait binalardan Devlet Opera ve Balesi için lüzum görüleni] er Millî Eği
tim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca eşya ve tesisleri ile beraber bu 'müesseselere 
parasız olarak taflusıis edilebilir. 

MADDE 27. — İstanbul operası binası ikmal edildikten sonra bu bina, müştemilâtı, ve tesis
lerinden Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları G'en/el Müdürlüğü müş
tereken istifade edecekleri gibi Ankara'daki Büyük Tiyatro binası ve Üçüncü Tiyatro Türkocağı 
sahnesi binaları müştemilâtı ve tesislerinden Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü miişterelken istifade edeceklerdir. 

MADDE 28. —• 5441 ve 6629 sayılı kanunlarda opera ve baleye ilişkin hükümler kaldırılmış
tır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5441 ve 6629 sayılı kanunlara göre faaliyette bulunan Devlet Tiyatro
sunun, Büyük Tiyatro binası ile Üçüncü Tiyatro Türkocağı sahnesi mobilya, mefruşat, gardrop, 
aJksesuvar, dekor ve sair mıalzelmesi arasından Devlet Opera ve Balesine deıvredilec'ek olanların 
listesi Maliye Bakanlığınca seçilecek 1, Millî Eğitim Bakanlığımdan Bakanlıkça seçilecek 2, Tiyatro 
ve Opera uıziman ve idarecilerinden seçilecek 3 er kişi olmak üzere 9 kişiden 'mürekkep bir heyet 
tarafından tesbit ve tanzim edilir. 

Yapılacak bu tesbiite göre heyetçe hazırlanacak liste en geç altı ay içinde Millî Eğitim Bakan
lığının tasvibine sunulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Opera ve Balesi sanatkârları ve uzmanı memurları ile Devlet 
Tiyatrosu Genel Müdürlüğü arasında 1 . 7 . 1966 tarihinden 30 . 6 . 1967 tarihine kadar imzalan
mış olan sözleşmeler Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile aktedilmiş sayılır. 

MADDE 29, — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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(ıMillî Eğitim Komisyonunun değiştirigi) 

ıMADDE 23. — Tasarının 25 nei maddesi 
23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 26 ncı maddesi 
24 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

OVIADDE 25. — istanbul Kültür Sarayı ile 
Anlkara'daki Büyük Tiyatro binalarını, bunla
rın müştemilâtı ve tesislerini müştereken ve 
münhasıran, Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü ile Devlet Tiyatroları G-enel Müdürlü
ğü kullanırlar. 

IMADDE 26. — Tasarının 28 nci maddesi 
26 ncı madde olarak aynen kabul edikniştir. 

IGEÇİCİ MADDE 1. — 5441 ve 6629 sayılı 
kanunlara göre faaliyette bulunan Devlet Ti
yatrosunun, Büyük Tiyatro binasındaki mobil
ya, mefruşat, gardrop, a'ksesuvar, dekor, ve sair 
malzemesi arasından Devlet Opera ve Balesi
ne devredilecek olanların listesi, Maliye Bakan
lığınca seçilecelk bir, Millî Eğittim Bakanlığın
dan Bakanlılkça seçilecelk iki, tiyatro ve opera 
uzman ve idarecilerinden seçilecek üçer kişi ol
mak: üzere doikuz kişiden ibaret bir heyet ta
rafından tesbilt ve tanzriım edilir. 

Yapılacak bu tesbite göre heyetçe hasırla
nacak liste en geç altı ay içinde Millî Eğitim 
'Bakanlığının tasvibine sunulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Opera ve Ba
lesi sanatkârları ve mütehassıs hizmetlileri ile 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü arasında 
imzalanmış olan sözleşmeler, bu kanunun yü
rürlüğe girmesiyle Devlet Opera ve Balesi Ge
nel Müdürlüğü ile akdedilmiş sayılır. 

MADDE 27. — Tasarının 29 ncu maddesi 
27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

27 — 

I (Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

IMADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi 
23 ncü madde olaraJk aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 26 ncı maddesi 
£4 ncü madde olarak aynen k&bol eddlrniftir. 

MADDE 25. — Millî Eğitim Koanisyomımın 
25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ıMADDE 26. — Tasarınım 28 nei maddesi 
26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Eğitim Komis
yonunun geçici 1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Eğitim Komis
yonunun geçici 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 29 ncu maddesi 
27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi)* 

MADDE 30. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
O. Titrek 

Dışişleri Bakanı 
t. 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Menteşe 

Turizm ve Ta. Bakam 
N. Gevheri 

Devlet Bakamı 
R. Sezgin 

Adalet Bakanı V. 
H. Atabeyli 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

tmar ve İskân Balkanı 
H. Nakid oğlu 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanh 

7 . 1 . 1970 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarıon Bakanı 
1. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 
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(Millî Eğiıtim Komisyonunun değiştirişi) I (Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 28. — Tasarının 30 nen maddesi MADDE 28. — Tasarının 30 ncu maddesi 
28 ncd madde olara/k aynen kabul edilmiştir. 28 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 134) 





Dönem : 3 I A n 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | ü D 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî 

. Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /83) 

T. C. 2 .12 . 1969 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı :71 - 516/9-195 

MİLLKT MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 22 . 2 . 1967 tarih ve 71 - 516/1029 sayılı yazımız. 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru

lunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica edenim. 
Süleyman Denıirel 

Başbakan 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun bası maddelerinin değiştirilmesine, bir 
maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısının ge

rekçesi 

Devlet Tiyatrosu (ienel Müdürlüğüne bağlı Opera ve Bale bölümlerinin Millî Eğitim Bakanlığı
nın 1 6 . 5 . 1966 tarih ve 448 sayılı emirleriyle ayrılması düşünüldüğünden, bu om re uyularak 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu (ienel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bir maddesinin kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddelerin ilâvesi zaruri »örülmüş
tür. 

1 Haziran 1940 tarihinde o829 sayılı Kanunla kurulmuş Devlet Konservatuvarı bünyesi içinde 
tatbikat sahnesi temsilleri adiyle faaliyete gecen Devlet Tiyatrosunda Hi . (! . 1949 tarihinden 5441 
sayılı Kanunun çıkışma kadar muhtelif yerli ve yabancı eserler sahneye konularak temsil edilmiş 
ve operat oynatılmıştır. 

.1.6 Haziran 1949 tarihinde 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanun yürürlüğe 
girmesiyle, başlangıçta sadeee Küçük Tiyatro ve bilâhara Büyük Tiyatro'da tiyatro ve opera tem
sillerine devam olunmuştur. 1965/1966 sezonu sonuna kadar bu iki tiyatroya Ankara'da 
(üçüncü Tiyatro, Oda Tiyatrosu, Yeni Sahne, Altındağ Tiyatroları kurularak ilâve edilmiş ve tiyat
ro sayısı 6 ya yükseltilmiştir. Ayrıca Bursa Ahmet Yefik Paşa Tiyatrosu, İzmir, Adana, Kayseri, 
Eskişehir Devlet Tiyatroları da açılarak tiyatro sayısı 11 e erişmiştir. Bu arada her yıl yapılan 
Anadolu turneleri İzmir Fuarı Açıkhava ve İstanbul temsilleri zaman zaman yapılan yurt dışı tur
ne faaliyetleriyle Devlet Tiyatrosunun tesir alanı, ve halkın tiyatrodan istifadesi daha da genişle
tilmiştir. Temsil faaliyetlerine ilâve olarak .Opera- ile birlikte Bale bölümü de kurularak hizmete 
alınmış hiç yoktan bir varlık haline getirilmiş ve bugünkü üstün seviyesine ulaştırılmıştır. Ayrıca 
(Joeuk Tiyatrosu geleceğin tiyatro seyircilerine hitabeden temsilleriyle de çalışmalar yapmıştır. 
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1949 yılından bu yana Tiyatro, Opera, Bale bölümleri inkişaf ederek bugünkü lâyık olduğu üs
tünlük derecesine eriştirilmiştir. Operet ve müzikal kom'edi türleriyle rcpertuvarı daha da zengin
leştirilerek inkişafı sağlanmış ve ayrıca muhtelif konserler de verilmiştir. 

Yabancı yazarların eserlerinin yanında yerli tiyatro, opera bale yazarlarının eserleri Devlet Ti
yatrosu sahnelerinde gerçekleştirilmiş, böylece yerli yazarların da yetişmelerine hizmet edilmiştir. 

1949 yılından 1965 - 1966 sezonu sonuna kadar 99 yerli tiyatro eseri, 159 yabancı tiyatro eseri, 
6 yerli, 86 yabancı opera eseri, 3 yerli, 28 yabancı bale eseri ile cem'an yekûn 428 eser sahneye 
konularak 19 922 seansta temsil verilmiş ve bu suretle 6 466 800 seyirci eğitimine tiyatro aracılığı 
ile hizmet arz edilmiştir. 

Devlet Tiyatrolarının Ankara ve yurdun (muhtelif illerindeki bütün bu faaliyetlerini sağlıyan; 
dekor, kostüm, butafor, kartonpiyer, marangoz, kundura, demir, dekor boya işleri Ankara'da 
Devlet Tiyatrosu adına tahsis edilen Büyük Tiyatro binasındaki atölyelerde imal ve realize edilmek
tedir. Bıu atelyelerde teknik ve eleman bakımından 1949 yılından fecri tiyatronun inkişafına para
lel olarak kalifiye uzman memurlar yetiştirilmektedir. 

Büyük Tiyatro tesis ve müştemilâtiyle böylece Ankara içinde ve dışında 11 'ayrı sahnenin beka
sı için hayati ehemmiyete haizdir. Ayrıca Büyük Tiyatro sahnesi tekniği zor, büyük çapta 
klâsik ve modern tiyatrio eserlerinin halka sunulabilmesi bakımından da Devlet Tiyatrosu çalışmala
rı için elzemdir. 

Büyük 'Tiyatro sahnesi ve orkestra yeri ebat ve vüsat bakımlarından normal 'bir opera sah
nesi ve orkestra yeri için yetersizdir. Esasen opera temsilleri için gereken normal bir orkestra 
bugünkü orkestra yerine sığama'makta orkestra üyeleri azaltılarak çalışılmakta, normal sayıda 
korolu opem eserlerinde ise sahne üzerinde yer sıkışıklığı ile de karşılaşılmaktadır, istatistik 
yönünden de incelendiği takdirde, ıgelenekleri ve eğitimleri Batı müziği olmasına rağmen nüfusu 
2,5 (milyondan az 'olan Avrupa şehirlerinde bile haftalık temsillerinde 'opera, tiyatronun bâzı gün
lerde aynı sahnede faaliyeti sayesinde -eksik kalan temsil günlerini doldurabilmektedir. Bu de
mektir k i ; Ankara'da sahne ve müştemilâtıyla bir yeni opera binası yapılıncaya kadar Büyük 
Tiyatroda tiyatronun yanı sıra temsili faaliyeti göstermesi zorunludur. Bu durum yukarda belir
tilen sebeplerden ötürü İstanbul Operası binası tamamlandıktan sonra da aynı lolacak, iki teşek
kül hu binadan istifade ile çalışmalarını değerlendirebileceklerdir. 

Bu değiştirme ve ek tasarısında; geçmiş yılların verdiği tecrübe ve uygulamalara dayanılmış 
5441 sayılı Kamuna bâzı maddeler eklenilerek bâzı ımaddeler de 'değiştirilmek ve bir madde kaldı
rılmak suretiyle bir neticeye varılmak istenilmiştir. Şöyle ki; 

Bölge tiyatrolarının faaliyet sahasını da içine alacak şekilde Ankara dışında kendi kadrosu ve
ya merkezden sanatkâr ve uzman memur gönderilerek yeni tiyatrolar açılması imkânı da sağlan
mıştır. , 

Dünya tiyatrolarında olduğu gibi, 'oynanacak eserlerin araştırılıp edebî heyetin tetkik nazarla
rına sunulması ve yerli yazarların eserlerinin tiyatro tekniği yönünden değerlendirerek yardımcı 
olmaları bakımlarından hir draımaturji bölümü kurulmuştur. 

Sanat işleri geçirmiş senelerde seri inkişaf kaydettiğinden, yönetim kurulunun hem sanat ve hem 
de disiplin işleriyle meşgul lolabilmesli güçleşmiş, zaten biri diğerinden ayrı olan sanat ve disiplin 
işleri ikiye .ayrılarak ayrıca fedr disiplin kurulu ihdas edilmiştir. Devle t Tiyatroları sanat yönünden 
kaydettiği inkişafına paralel olarak teknik çalışmalarında da üstün bir seviyeye (ulaşmıştır. Bu. iti
barla konularında 'ihtisas sahibi lO'lan suflör ve kondüvitlere ilâve olarak atelye şefleri, sahne mak
yajcıları ve perukacıları, atelye ressamları, butaforlar, sahne ışıkçıları, sahne şef ımakinist ve 
makinistleri, sahne marangozları, sahne 'demircileri, sahne terzileri, sahne kunduracıları, kaşör-
lerı sahne âmirleri ve yardımcıları, sahne kostümcüleri, aksesuvarcılar, sahne uzmanları ile tiyatro 
tekniği ve idaresinde ihtisasları lolanılar da uzman, memurlar tanımlamasına alınmışlardır. 

5441 Sayılı Kanunun 10/2'•nci maddesine >göre % 25 nisbetindeki primin 657 sayılı Devlet memur-
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l a n Kanununun 178 nci maddesiyle tarif edilen fazla çalışma ücreti prensiplerine tatbik edilerek 
haftalık fazla çalışma saati esası üzerinden ve % 50 nisbetine tekabül edecek şekilde ödenmesi uy
gun görülmüştür. 

Tiyatro sanatının özelliğine binaen, aynı zamanda iki görev ifa eden sanatkârlar ve uzman me
murlar mevcuttur. Bu sanatkârlar ve uzman memurlar, aslî görevlerinin dışında ve bu görevle
riyle beraber ikinci bir ayrı özellik arz eden işi de yapmak suretiyle ilâve gelire müstahak olduk-
lannda». ^naaşları nisbetünde ikinci görev için bir ilâve ödeme yapılması düşünülmüştür. Nitekim 
•aynı ;g<erekçe ile diğer genel müdürlere tanınan makam tazminatı gibi bir tazminat da Devlet Ti
yatroları Genel Müdürü için de gerekli görülmüştür. 

657 sayılı Devlet memurları Kanunu ile bütün memurlara tanınan sosyal haklardan Devlet Ti
yatroları memurları da yararlandırılmıştır. 

îdari ve adlî yargı mercilerinin kararları sonucu sözleşmelerin tamamen birer idarî sözleşme ni
teliğinde olduğu kabul edilmiştir. 5441 sayılı Kanun, Genel Müdürle sanatkârlar ve mütehassıs 
hizmetliler arasında yapılan sözleşmeleri sadece «sözleşme» terimi ifade ettiği halde, tadil tasarı
sında bunun «idari sözleşme» olarak tanımlanması zorunlu addedilmiştir. 

Aynı zamanda hizmet akdinin özelliğinin, akdin hitamında yenileme mecburiyetinin bulunma
ması dolayısiyle halen yapılan sözleşmelerin devamlılık -arz etmesi sebepleriyle de bu sözleşme
lerin tamamen idari mahiyet arz etmesi bu tanımlamaya lüzum göstermiştir. 

Sanatkâr ve uzman memurların sanat ve teknik alanda başarılarını temin ve mesailerini değer
lendirmelerini sağlamak maksadiyle bareme, süreye ve kıdeme tabi olmaksızın idari niteliği haiz 
sözleşmeler yapılması ve bu sözleşmelerin memur tarifine halel getirmemesi sebepleriyle iltibasa 
meydan verilmemesi için tadil tasarısında bilhassa idari sözleşme tâbirine yer ayrılmıştır. İdari ve 
adlî yargı mercilerinin bu konuda verdikleri kararların tarih ve numaraları da aşağıda arz olun-
Jmuştur : 

Yargıtay Başsavcılığınım 28.6.1966 tarih ve 7 bölüm 1966/34 sayılı, Ankara îş Mahkemesinin 
16.4.1966 tarih ve 1966/27 sayılı, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesinin 153-45/6671 
«ayılı yazısına ilişkin Devlet Personel Heyetinin 17 Aralık 1965 tarih ve 987 sayılı, Ankara 3 ncü 
Asliye Ceza Mahkemesinin 8.11.1965 tarih ve 263 sayılı, Ankara Sulh Ceza Mahkemesinin 4.11.1965 
tarih ve 1965/184 sayılı, Keskin Ağır Ceza Mahkemesinin 25.2.1966 tarih ve 1966/13 - 44 sayılı, 
Yargıtay 7 nci Ceza Dairesinin 23.11.1965 tarih ve 8260/9170 sayılı, Danıştay İçtihadı Birleştirme 
Kurulunun 4.7.1964 tarih ve 1964/674 - 344 sayıli, kararları ile Yüksek Senatonun 8.7.1965 tarihli 
ve 146 nci oturumunda alman kararı, gerekçeyi teyideylamektedir. 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkında/ki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
İbir maddenin kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısının 

MADDELER GEREKÇESİ 

Değiştirilen maddeler gerekçesi : 
Madde 1. — Yerli ve yabancı eserlerle temsiller vererek halkımızın genel eğitimini artırmak 

dil ve kültürünü yükseltmek, tiyatro sanatını gelişmesini ve yayılmasını sağlamak aımaciyle, 
Ankara'da tüzel kişiliği haiz ve bir genel müdürle yönetilen «Devlet 'Tiyatroları» kurulduğu belir
tilmiştir. 

Devlet Operası ve Balesinin yeni bir kanunla 'kurulmak istenmesi sebebiyle birinci maddeden 
bu bölümlere ait hususlar çıkarılmıştır. 

Genel Müdürün emrinde yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunması zarureti, tiyatroların 
çalışma alanını genişletmesinden doğmuş ve keza turne faaliyetlerinin artması sebebiyle de her iki 
husus bu maddeye ilâve olunmuştur. 

Bölge tiyatrolarının faaliyet sahasını içine alacak şekilde Ankara dışında da tiyatrolar açabil
mek imkânını sağlamıştır. 
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Madde 2. — Edebî kurul çalışmalarında yabancı memleketlerde olduğu gibi dramaturklarm da 
eser seçimindeki daimî araştırma, eleştirme ve değerlendirmelerinin rolü bulunduğu cihetle bu ku
rula başdramaturgun katılması öngörülmüştür-. 

Opera ve balenin ayrı bir kanunla yönetileceği düşünülerek edebî kuruMa bu bölümlerle ilgili 
üyeler çıkarılmıştır, 

Hayat konjonktürü ve 1949 senesine nazaran paranın satmalına gücü ve çalışma değerlendiril
mesi ölçülerin değişmesi sebepleriyle 50 liralık huzur hakkı 100 liraya çıkarılmıştır. 

Gittikçe artan tiyatro adedi ve temsil sayıları sebebiyle ihtiyaca göre toplantı yapılması zorun
luluğu karşısında, 5441 sayılı Kanundaki yıllık 20 toplantı tahdidi kaldırılmıştır. 

Madde. 3. — 5441 sayılı Kanunun 3 neü maddesi iki paragraf halinde kaleme alınmış, tasarı 
da (A) ve (B) paragrafları olarak sunulmuştur. ') ncü madde yönetim işleriyle yükümlü olduğu ve 
sanat islerine de baktığı cihetle bu kurula sanat ve yönetim kurulu adı verilmiş, disiplin işleri için 
yeniden (B) paragrafı konulmuştur. Sanat ve yönetim kurulunda opera ve bale ayrı bir kanunla 
yürütüleceğinden bu bölümlerle ilgili üyeler çıkarılmıştır. 

Tiyatro alanından teknik konuların gelişmiş olması sahne çalışmalarında teknik uzmanların etki 
dereceleri göz önüne alınarak teknik müdürün de bu kurula üye olması, müzikli tiyatro eserlerinde 
görev alacak icracıların çalışmalarını değerlendirecek bu konuda söz sahibi olan müzik işleri yö
neticisi ile tüm sanatkârların çalışma nitelikleri ve sanat hayatındaki uygulamalarında fikri bulunan 
bir sanatçının da kurula katılmaları uygun görülmüştür. 

Devlet tiyatrolarının 1949 yılından bu yana sanat faaliyetlerinin çok fazlalaştığı hususu kuşku 
götürmemektedir. İki tiyatrodan Ankara dışıı.dakilerle birlikte 11 tiyatro sayısına varan ve an
cak sanat yönetim işleriyle uğraşabilecek sanat ve yönetim kurulunun ayrıca bünyesinde disiplin 
işlerinin de bulundurması çalışma gücünü azaltmaktadır. 

Esasen disiplin işleri ayrı bir özellik ve ihtisas istiyen idari konuları kapsamaktadır. Bu sebep
le 5 rejisör, hukuk işleri müşaviri ve özlük işleri müdürü ile sendika temsilcisinden ibaret bulu
nan disiplin kurulu Genel Müdür ve yardımcısı başkanlığında teşekkül ettirilmiştir. 

Madde 4. — Bu maddenin birinci fıkrasına, sadece Genel Müdürün niteliği dercedilmiştir.. 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, id,ari bir yönetici olduğu gibi daha ziyade bir sanat yönc-

tieisîdir. Bu sebeple her yönetim görevi dolaylı da olsa sanatla yakından ilgili ve irtibatlıdır. Sah
ne hayatı olmıyan bir yöneticinin genel müdür olması, tiyatroların bugün ulaştığı merhaleyi mu
hafaza etmiyeceği ve tekamül ettiremiyeceği düşünülerek Genel Müdürün sahne hayatında yük
sek başarılariyle tanınmış sanatkârlar arasından seçilecek bir şahıs olması hususu üzerinde mün
hasıran durulmuştur. Diğer fıkralar aynen alınmıştır. 

Madde 5. — Bu maddede sanatkâr ve uzman memur tanım lamalarına aittir. A ve B prograf-
la.IM halinde sunulmuştur. 

Opera ve Balenin ayrı bir kanunla yönetileceği nazara alınarak Opera ve Bale ile ilgili eleman
lar bu madde metninde çıkarılmıştır. 

tdari ve adlî yargı mercileri önünde mütelu'sus hizmetli eleğimi iltibasa yol açtırılan mütehas
sıs hizmetli tâbiri yerine uzman memur tanımlanması konulmuştur. 

J949 yılından bu yana sanaat hayatındaki büyük ve başarılı inkişafı dolayısiyle 5441 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin birinci prografı ile savdan sanatkâr niteliği genişletilmek mecburiyetin
de. kalınmıştır. Bu sebeple kooperatifler, teknik müdür, kostüm gratürleri ve günün gerçeklerine 
uyarak Devlet Tiyatroları sanatkârları arasına alınmış, reji asistandan ilâve olunmuştur. 

Sanatkârların sahne çalıştmalarınida en yakın teknik yardımcıları olan ve sahneyi sahne içi ve 
sahne gerisi ile bir bütün ha-linde bir başarıya ulaştıran, konulardan senelerin verdiği tecrübe sa
yesinde özel ihtisaslar edinen bu elemanlarda gün gerçeklerine uyularak ihtiyaçlar nazara alma-
•rak; kondıüvitler suflörlerle beraber atelye şefleri, sahne makyajcıları ve perukacıların, atelye 
ressamları, butafforlar, sahne ışıkları sahne şef makinist ve makinistleri, sahne marangozları 
sahne demircileri, sahne terzileri, sahne kunduracıları, kaşörler sahne âmirleri ve yardımcıları, 
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sahne kostümcüleri, aksesuvarcılar ile saihııe uzmanları da uzman memurlar arasına alınmışlarıdır. 
Ancak; tiyatro tekniğinin tekamülü ve tiyatıo elamanlarının çeşitlerinin çoğalması ile kanun 

uygulamalarına ileride yeni intibak imkânları sağlamak amaciyle görevlerinin özelliği belirtilerek 
ihtisası bulunan sair elemanlarında sanat ve yönetim kurulu kararı ile uzman memurlar arasına 
alınabilmesi düşünülmüştür. Kondüvit ve suflörler 6388 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinden, di
ğer uzman memurlarda bu Kanunun 3 nem maddesi hariç, diğer maddelerinden yararlandırılmış-
1 ardır. 

5441 sayılı Kanunda sadece sözleşme terimi kullanıldığı halde; tasarıda idari sözleşme tanımlan
masına yer verilmiştir. İdari ve adlî yargı mercilerinden alman kararlarda; genel müdürle sanat
kârlar ve uzman memurlar arasında yapılan sözleşmelerin özel huku'k alanında yer alan hizımet 
akdi olmadığı, müddet hitamında fes edilmeyeceği, sanatkâr ve uzman memurlara bareme, kıde
me ve süreye bakılmaksızın kendi özellikleri içinde ücret ödemek amaciyle sözleşme yapıldığı ci
hetle bu sözleşmelerin idari birer sözleşme okluğu açıklandığından benimsendiğinden bu tanımla
manın kullanılması zaruri olmuştur. Böylece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu prensiplerine 
de sâdık kalınmıştır. 

Madde 6. — Bu madde staj süresinin icabında bir yıl daha uzatılması stajiyer sanatkârların 
yeni çalışıma ve gelişme imkânlarının sağlanmasına matuf bulunmuştur. Stajiyer sanatkârların, 
staj süreslinide başarı derecelerini teşıfik ve sosyal haklarının korunması bakımından sanatkârlara 
tanınan hak ve yükümlülüklerden yararlanmaları düşünülmüştür. 

Madde 7. — Tiyatrolarda sahneye konacak yerli ve yabancı eserlerin seçimi, değerlendirilmesi 
ve eleştirilmesi ile konularında sahne sanatkârına hizmetle önemli görev alan başduramaturklar, 
eserlerin sahneye konulusunda rejisör ve dekoratörlerle iş birliği kurarak, ışık konpozisyonları 
hazırlıyan ve görevinde yaratıcılık vasfı bulunan bağışık uamanı, eserlerindeki muhtelif tiplerin 
sitiline uygun olarak yaratılmasına yardımcı olan başperukacı da sanatkârlar gibi sözleşmeye alın
mak suretiyle hizmet nitelikleri kendi özellikleri içinVle değerlendirilımek istenilmiştir. 

Tiyatroların inkişafında teerüibe ile kazanılmış bilgilere sahibolan organizatörlük ve çeşitli 
konularda başarıları sabit bulunan tamamiyle özel organizatörlük vasıflarını taşıyan genel mü
düre her yönden danışman olan elemanları da bu danışmanları da idari sözleşme ile çalıştırılması 
imkânları düşünülmüştür. Bu görevliler de 6388 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hariç diğer mad
delerden yararlandırılmışhr. 

Madde 8. —• Bu madde sözleşmelerin yenilenmesi şuasında sanatkâr ve uzman memurların 
atanmasında bareme, kıdeme ve süreye bakılması ve ücretin tâyininde ehliyetin esas alınması dü
şünülerek aynen alınmıştır. Sadece cümleler değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Bu madde de metninde sâdık kalınmış fakat sözleşmelerin iki üye huzurunda im
zalanmasının doğurduğu sakınca nazara alınarak, sadece iki üyenin de sözleşmeleri müşahidola-
rak imzalanması şeklinde tadili düşünülmüştür. 

Madde 10. — Bu maddenin bir fıkrası ve üo/etler kısmı aynen alınmış ikinci pragrafidaki 
maaşın % 50 nisbetindeki primi mutalik husus1 ar 657 sayılı Kanunun prensiplerine uydurula
rak fazla çalışma ücreti şeklinde işler hale getirilmeyi gayret edilmiştir. 

Son fıkradaki prim yekûnunun hasılatının % 25, i geçmiyeceği belirtilmiş ise de 657 sayılı 
Kanunda böyle bir tahdidolmadığından, mezkûr hüküm tamamen kaldırılmıştır. 

Madde 12. — Bu madde; idari ve adlî yargı mercileri önünde yanlış anlamlara yol açtığın
dan, bütçe Kanunundalki tam ifadesine uyularak Devlet Tiyatrolarının gelirlerinin başlıca kale
mini teşkil eden tahsisatının Genel Bütçeden ayrıldığı ifade edilmiştir. Diğer gelir kaynakları ay
nen alınmış, tiyatro faaliyetlerinden yararlanan il özel idareleri ile belediyelerle sair bağış ve ge
lirler temini hususunda madde metnine ilâve edil iniştir. 

Madde 17. — Bu madde kaldırılmıştır. İlâve ders ücreti ve ek görev konusunda genel yüküm
lerden ve 657 sayılı Kanunun bu konudaki esaslardan yararlanmak öngörülmüştür. 
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Madde 18. — 18 nci nıaidide ile ifade olunan dış soyaJhatler ve "hastalıklar konusu iki ayrı parag

raf içine alarak tasamda bu hususlar A ve B paragrafları ille ifafcle olunmak istenilmiştir. 
5441 sayılı Kanunla sadece sıanatkârllıarın hastalıkları halinde sosyal bir yarldım düşüntülmus

tur. 057 sayılı Devlet Memurları Kanunun yarVlım prensiplerine sâUık kalınarak hastalık yardımı 
bütün Devlet Tiyatrosu memurlarına teşmili eldilnıişitir. 

Ayrıca; refakatle tedavi, protes, estetik ve eevrahi ameliyatlarla cenaze masraflarının d;a mü
essese tarafından ihtiyari hususları madde metnine konulmuştur. 1949 senesinden bu yana sos
yal yardım ve zaruretler konusundaki inkişafa uyularak maddenin şümulü ve mahiyeti genişle
tilmiştir. En ufak teferruatına kadar her türlü sağlık yardımları için yönetim kurulundan karar 
alınmasına lüzum görülmemiş sadece yurt dışı telavi, ameliyat ve müdahaleler için sanat ve yö
netim kurulu alınması öngörülmüştür. 

Yurt dışında bilgi, görgü ve ihtisaslarını artıracakların sadece sanatkâra inhisar ettirilme-
yip, Devlet Tiyatrosu gayriidari sözleşmelerine de teşmili madde metnine alınmıştır. Ayrıca bir yıl
lık limit konulmuş seyahat süresi içinde hak ve yükümlülüklerde mahfuz tutulmuştur. 

Ek maddeler gerekçesi 

Madde 25. — Ankara Devlet Tiyatroları Genc'i Müdürlüğü adına tahsis edilmiş bir büyük 
tiyatro binası müştemilâtı ve tahsisleri vardır. Ankara içinde ve dışındaki faal 11 tiyatronun 
her türlü teknik imkânı büyük tiyatrodaki atelyelerde karşılanır ve gerçekleştirilir. Büyük eser
lerde keza bu tiyatronun sahnesinde oynanır. 

Aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi de bu atelyelerden istifade sağlar. 
İstanbul'da ikmal edilmek üzere bir Devlet Opera binası mevcuttur bu binanın da müştemi

lât ve tesisleri olacaktır. Büyük Tiyatro sahnesin le sadece opera ve bale tesisleri verilmesi düşünüle-
• miycceği gibi İstanbul'da ikmal edilmek üzere bulunan opera binası sahnesinde de sadece opera ve 
bale tesisleııi verileceği düşünülemez. 

Bu sebeplerle Ankara'daki Büyük Tiyatro binası ve müştemilâtiyle tesisleriyle İstanbul'da ik
mal edilmek üzere bulunan opera binası, müştemilâtı ve tesislerinden müşterek istifade imkânını 
sağlıyan bu madde tasarıya ilâve edilmiştir. 

Madde 26. — Özellik taşıyan bâzı genel müdürlüklere, niteliklerine göre ve Bakanlar Kuru
lunun 21 . 5 . 1964 tarihli 11708 sayılı Kararnamesiyle aylık teminat ödenmesi öngörülmüştür. 
Bu kararnamenin çıkarılmasını icabettir en sebepler arasında genel müdürlüklerin faaliyet konu
ları itibariyle Devlet Tiyatroları Grenci Müdürlüğüne benzerlik arz eden bir örnek bulmak müm
kün değildir. Ancak Devlet tiyatrolarının yönetiminde diğer genel müdürlüklere benzer taraflar 
bulunduğu gibi çok ayrı olan taraflarda mevcuttur. Sanat, teknik ve idari yönetimin bir arada 
bulunduğu ve kendine has özelliği olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Bakanlar Ku
rulunca aylık tazminat ödenmesini getiren bu madde olmuştur. 

Madde 27. — Bu madde yeniden ihtas olunmuştur. Uygulamalarda, turne harcırahlarının 
yönetim kurulunca her yıl tâyin edilmesi, ikâmet yerleri ile vasıtaların da keza yönetim kurulun
ca karara bağlanması hususları yeni bir madde ile belirtilmiştir. 

Madde 28. — Bu madde de yeniden ihtas olunmuştur. Sanatkâra verilen her türlü görevi yap
ması asıldır. Bu husus sözleşmelerde de yazılıdır, genel olarak tiyatro hizmetleri bir bütün halin
de tecelli ve tezahür eder. Dolayısiyle aynı özellikte arz eden hizmetler aynı zamanda bir kişi 
tarafından ifade edilmek zorunluğu gösterebilir. 

Sanatkâra verilen ikinci görevi için, bu sanatkârın almakta olduğu ücretin bir aylık tutarını 
geçmemek üzere ek ücret ödenmesi hususu da bu sebeplerlee getirilmiştir. 

Madde 29. — Bu maddede yeniden ihtas olunmuştur. Devlet tiyatrosu mensuplarının diğer 
Devlet memurları gibi 7244, 263 ve 819 sayılı kanunlardan yararlanmaktadırlar. 
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İdari sözleşme ile aylık alan elemanların da bu sözleşmelerinde belli edilen aylıklarının, on

ların sanat ve kabiliyet değerlerinin ölçüsü mahiyetindedir. 7244, 263 ve 819 sayılı kanunlarla ta
nınan hakların idari sözleşmelerle belli edilen aylıklara ilâve suretiyle ödenmesi hususu açık-

• lanmıştır. 
MADDE 30. — Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün gösterdiği özellik itibariyle 657 sa

yılı kanunla belli edilen değerlendirme, sınav ve ödül kurullarının görevi sanat ve yönetim kuru
luna verilmiştir. 

Geçici maddeler gerekçesi : 
Geçici madde 5. — Devlet Opera ve Balesi Kanununun yürürlüğe girmesinde gecikmeler 

mevcudolduğu takdirde 5441 sayılı Kanunun uygulamasını sağlamak amaciyle bu geçici madde 
ilâve olunmuştur. 

Millî Eğitim Komisyonunun değiştir! raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 24 . 2 . 1970 
Esas No. 1/83, 2/198 

Ka?*ar No. 21 

Yüksek Başkanlığa 
(Başkanlığınız taırafımdan Komisyonumuza tevdi edilen 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu 

hakkımdaki Kamumun bâzı maddelerinin değiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına ve bu kanu
na bâzı maddelerim eklenmesine dair kanun tasarısı ile, Sakarya Milletvekili Turgut Boztepe ve 
Hayrettin Uysal'ın B'elödiye opera ve tiyatroları sanatkâr, mütehassıs hizmetli ve stajyerlerine ve
rilecek ücretler hakkımdaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilımesi hıalkkmda kanun teklifi, il
gili hakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı ve teklif aynı konuda olduklarından, tevhiden görüşülmesinle ve müzakereye esas ola
rak Hükümet tasarısının ele alınmasınla Komisyonumuzca karar Verilmiştir. 

1. Tasarımın 1 nci maddesinin 3 ncü bendinde millî ve milletlıerarası festivallerin de yapıl
masını öngördüğünden bu bemd aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

/(Genel Müdürlük yurt içinde Ve yurt dışında millî ve milletlerarası festivaller ille turneler ter-
tibeıdeıbilir.) 

Yinle ayını maddenin 10 ncu satırında (Tiyatnolar) kelimesindem sonra (ıteroiham) kelimesinin 
konulması Ankara dışındaki tiyatroların müdürlerinin rejisör niteliğinde bulunması düşüncesiyle 
ilâve edilmiştir. 

2. Tasarının 2 nıci mıaddesinin 3 ncü satırındaki (Genel ımüdüree seçilecek) ibaresi tasarının 
4 noü maddesine aktarılmak nedeniyle bu madde metninden çıkarılmıştır. 

ı3. 'Tasarınım 3 ncü maddesinin 2 satırındaki (Teknik müdür) kelimesi diğer teknik unvanlar
dan ayrılması ve 5 (a) maddesinde sanat teknik müdürü deyiimi ile mutalbakat sağlanması bakı
mımdan OSanat teknik müdürü) olarak değiştirilmiştir. Yine aynı maddenin (ib) fıkrasının 2 nci 
satırımda (Devlet Tiyatrosu personeli) ibaresinden sonra, sendikanın bildirmesi uygun görülme* 
diğinden ve bu üyenin seçimle kurula girmesi düşünüldüğünden (Devlet Tiyatrosu personelinin 
kendi aralarımdan gizli oyla sieçeceği) ibaresi ilâvesi ve ('Sendikasının bildireceği) ibaresinin kal
dırılması kaibul edilmiştir. 

4. Tasarının 4 (a) maddesinin birinci satırındaki (yüksek) kelimesi fazla görüldüğünden 
kaldırılmıştır. Aynı maddenin (İb) fıkrasının (Genel müdür yardımcıları) kelimıelerinden sonra 
(Ankara dışındaki tiyatro müdürleri) ibaresinin .konulması uygun görülmüştür. Bu suretle An
kara dışındaki müdürlerin de balkan tarafımdan 'tâyini sağlanmıştır. 
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Aynı maddenin (e) bendi ikinci maddede belirtilen hususlar göz önüne alınarak yeniden dü
zenlenmiştir. 

«e) Edebî heyetin sanat ve edebiyat alanında, tanınmış 3 üyesi Millî Eğitim Batk.anı tarafın
dan, sanatkâr üyesi ise Devlet Tiyatrosu sanatkârları arasından genel müdür tarafından,» 

5. Tasarının 5 nei maddesi diğer maddelerde bulunan görevlileri de bir arada mütalâa etmek 
gayesiyle yeniden düzenlenmesi uygun görülmüş ve madde aşağıdaki şekli almıştır. 

«Madde 5. — A) Ba.şrejisör, rejisörler; aktör ve aktrisler, reji asistanları, müzik işleri yöneti
cisi ile başkorrepetitör, tiyatro orkestrası, korosu ve balesi ile müzikli tiyatro icracıları, sanat tek
nik müdür ve dekoratörler, kostüm kreatörleri D~vlet tiyatroları sanatkâr memurlarıdırlar. 

B) Başdramaturg ve dramaturglar, teknik müdür, başrealizatör, bakışık uzmanı, başperııkacı, 
korropetitör, bale piyanisti ve Devlet tiyatroları uygulatıcı uzman memurlarıdırlar. 

C) Konduvitler, suflörler, atelye şefleri, sahne makyajcıları ve perukacıları, atelye ressam
ları, butaforler, sahne ışıkçıları, sahne şef makinist ve makinistleri, sahne marangozları, sahne de
mircileri, sahne terzileri, sahne kunduracıları, kaşörler, sahne âmirleri ve yardımcıları, sahne kos-
tümcüleri, ailcsesuvarcılar sahne uzmanları ile sa'iat ve yönetim kurulu tarafından görevlerinin 
özelliği belirtilecek ihtisası bulunan elem anılar da Devlet tiyatroları uzıman memurları adını alır
lar. 

6388 sayılı Kanun hükümleri Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü uygulatıcı uzman memurları 
hakkımda da uygulanır. Uzman memurlardan londuvit ve suflörler 6388 sayılı Kanunun Devlet 
tiyatroları sanatkârlarıma şâmil olanı hükümlerinden, diğer uzıman memurlar da aynı kanunun 3 ncü 
maddesi hariç, diğer hükümlerinden faydalanırlar. 

Devlet tiyatroları sanatkâr mamurları, uygulatıcı uzman memurları ve uzman memurlar 
sanat ve yönetim kurulu kararı üzerine genel müdürle aralarında yapılacak bir yıl süreli idari 
sözleşmelerle göreve alınırlar. Yapılacak idari sözleşmelere bu maddede belirtilen hizmet özellikleri 
de yazılır. Bunların sözleşmelerinin sonunda hizmete devamları da aynı usule tâbidir. 

Malî hakları ve özellikleri bu kamun içinde kalmak ve Devlet memuru niteliklerime halel gel
memek üzere sanatkâr memurlar, uygulatıcı uzman memurlar ve uzman memurların hizmete alın
ma, hizmete devamı şekilleriyle sair özellik ve yükümlülükleri idari sözleşmelerinde belirtilir.» 

6. Tasarının 7 nci maddesinin son bendi 5 nei maddede kabul edildiğimden metinden çıkarıl
mıştır. 

7. Tasarının 8 nci maddesi, 5 nci maddedeki unvamlara paralel olarak yeniden düzenlenmiş 
ve ücretlerin de yerine göre sanat ve yönetim kurulunca indirilmesi veya yükseltilmesi faydalı ola
cağından madde aşağıdaki şekli almıştır. 

«Madde 8. — Sanat ve yönetim kurulu bareme, kıdeme ve süreye bakılmaksızın sözleşmeleri
nin yenilenmesi sırasında, sanatkâr memurlara, uygulatıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla 
sair idari sözleşmeli görevlilerin derecelerini, göstermiş oldukları ehliyete göre kararlaştırır. 

Ücretleri indirmeye ve yükseltmeye sanat ve yönetim kurulu yetkilidir. Ancak bu indirime, 
yükseltme emeklilikle iktisabedilen hakları ihlal edemez. Mukavelenin feshi halinde genel hüküm
ler uygulanır.» 

8. Tasarının 9 ncu maddesinde, 5 nci maddeye uyularak düzeltilmesi ve yapılacak sözleşme
lerin genel müdürden başka yönetim kurulunda bulunan diğer üyeler tarafından da imzalanması 
uygun görülmemiş ve madde aşağıdaki şekli almıştır. 

«Madde 9. •— Genel Müdürle Sanatkâr Memurlar, Uygulatıcı Uzman Memurlar ve Uzman Me
murlar ile. sair sözleşmeli görevliler arasında yapılacak idari sözleşmeler noter huzurunda yapıl
mış sözleşmeler hükmündedir ve hiçbir hare, vergi ve resme tabi değildir.» 

9. Tasarının 10 ncu maddesi, Devlet Tiyatrosunda bulunan bütün sözleşmeli elemanlarla staji-
yerlerin ücretlerinin bugünkü hayat şartlarına uydurulması maskadiyle bâzı ilâveler yapılmış, ve 
bu maddeye (A), (B), (0) fıkralarının konması uygun bulunmuş ve ayrıca sanatkârların içkili ga-
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zinolarda çalışmaları önlenmiş, Genel Müdüre de idare ve temsil ödeneğinin verilmesi kabul edi
lerek, madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

«Madde 10. — A) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatkârları, uygulatıcı uzman me
murları ile uzman memurları ve stajiyerler tesbit edilecek ehliyet ve iktidarları nazarı itibara alı
narak aşağıda gösterilen -ücretlerle çatıştırılırlar: 

Tl. 

Stajiyerler Ayda 1 200 
Uzman Memullar » 800 - 3 500 
Uygulatıcı Uzman Memurlar » 1 000 - 4 250 
Sanatkâr Memurlar » L 500 - 5 500 
B) Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne en yüksek sanatkâr memur ücretine ilâve olarak Ba

kanlar Kurulunca tâyin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir. 

(•) Sanatkârlar, içkili gazino ve buna benzer .yerlerde çalışamazlar. Aksi halde sözleşmeleri 
Genel Müdürlükçe re'scn feshedilir.» 

(Bu maddenin ücretlerle ilgili kısmı Hükümetçe hazırlanmakta olan Devlet Memurları Persone
li kanun tasarısiyle getirilecek hükmüne mütenazır bir şekilde tesbit edilmesi hususunun Bütçe 
ve Plân Komisyonunda tezekkür edilmesi kaydı ile kabul edilmiştir.) 

10. Tasarının 12 nci maddesine 1 ııci maddeye yapılan ilâveye uygun olarak bir (U) fıkrasının 
eklenmesi uygun görülmüştür. 

V) Tertiplenecek millî ve milletlerarası festivallerden elde edilecek hasılattan ibarettir.» 
11. Tasarının 18 nci maddesinde yabancı memleketlere gönderilecek sanatkâr ve diğer görev

lilere yurda dönüşlerinde mecburi hizmetle yükümlü olmaları zaruri görülerek bu maddeye bir (C) 
fıkrasının ilâvesine karar verilmiştir. 

«C) Bilgi ve görgü maksadiyle yabancı memleketlere gönderilen sanatkâr ve diğer görevliler, 
yurda dönüşlerinde yabancı memleketlerde kaldıkları sürenin birbııcuk katı kadar mecburi hizmet
le yükümlüdürler.» 

.12. Tasarının 2 nci maddesinde 5441 sayılı Kanuna ilâvesi istenilen 25 nci maddenin bi
nalar bakımından eski duruma göre hazırlandığından ve bugünkü şartlara uymadığından bu 
madde yeniden kaleme alınmıştır. 

«Madde 25. — istanbul Kültür Sarayı ile Ankara'daki Büyük Tiyatro binalarını, bunların müş
temilâtı ve tesislerini, müştereken ve münhasıran Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kullanırlar.» 

13. Tasarıda ilâvesi istenilen 26 nci madde hükümleri 10 nen maddede belirtildiği için 
metinden çıkarılmış ve 27 nci madde 26 nci madde olarak aşağıdaki şekilde, harcırah yevmiyeleri
nin 100 lira olması ve bu yevmiyelerden kanuni kesinti yapılmaması düşüncesiyle değiştirilmiştir. 

«Madde 26. — Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce tertibedilecek yurt içi turne faaliyetleri
ne katılacak sanatkâr memurlar, uygulatıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla diğer görevli
lere ödenecek harcırah yevmiyeleri 100 lirayı geçmemek üzere her yıl Sanat ve Yönetim Kurulun
ca tesbit edilir. Turnelerdeki ikamet yerleri Genel Müdürlükçe temin edilir ve parası da Genel Mü
dürlük bütçesinden ödenir. Turne ile ilgili seyahatlerin zamanı ve hangi vasıtalar ile yapılacağı 
Genel Müdürlükçe tâyin olunur. Harcırah yevmiyelerinden her hangi bir kesinti yapılamaz ve otel 
ücreti tenzil edilmez. Yurt dışı turne faaliyetlerine ait yolluk ve harcırahlar hakkında genel hü
kümler uygulanır.» 

14. Tasarının 28 nci maddesi 27 nci madde olarak kabulü ile verilecek ikinci görevden dola
yı bir aylıktan fazla ödemeyi önlemek için bu maddenin ikinci satırındaki (tutarım geçmemek) 
kelimelerinden sonra (ve yılda bir defa olmak) deyimlerinin eklenmesi kabul edilmiştir. 
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15. Tasarının, geçici 6 neı maddesinde istenilen hükümler halen mevcudolduğundan metinden 

çıkarılmıştır. 
16. Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 

Mehmet Yardımcı 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Nemselidir 
Hüsamettin Başer 

Sözcü 
Amasya 

Salih Aygün 

Çaniaikfcale 
Zekiye Gülsen 

'Kocaeli 
Sabri Yah§i 

Niğde 
Nuru Kodalmianıoğ'lu 

tmızada butaıalmıaıdı 

Kâtip 
Uşak 

Adil Turan 

Çankırı 
Süz hakkım. saklıdır. 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Konya 
Tahsin Yılmaz Öztuna 

Uşak 
Fahri üğrasızoğlu 

Yıozgalt 
tsıındt 'Kapıisiiü 

İmzada buLu'naiımadı 

Ankara 
Mustafa Maden 

Çorum 
Kemal Demirer 

Konya 
•Muötoatöa Üs'üündağ 
İmzada büluhairnaldı 

Trabzon 
Mehmet Arslantürk 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/83, 2/198 

Karat No. : 42 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

7 . 5 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bir maddenin kaldırılmasına ve bu kanuna 
bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı) ile, Sakarya Milletvekili Turgut Boztepe ve 
Hayrettin Uysal'm, (Belediye Opera ve Tiyatroları sanatkâr, mütehassıs hizmetli ve stajyerlerine 
verilecek ücretler hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi) 
ve ön havaleleri uyarınca Millî Eğitim Komisyonunun tasarı ve teklif üzerine hazırladığı rapor, 
Millî Eğitim Bakanı, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı temsilcisinin hazır 
bulunduğu oturumda görüşüldü; 

Millî Eğitim Komisyonunca aynı mahiyette mütalâa edilerek tasarı ile tevhiden görüşülmesi ka
rar altına alman Sakarya milletvekilleri Turgut Boztepe ile Hayrettin Uysal'm müşterek kanun 
teklifi, Belediye Opera ve Tiyatroları personelinin ücretleri ile ilgili olup, mahiyeti itibariyle 
ayrı görüşülmesinde Komisyonumuzca fayda mütalâa edilerek, görüşmelere tasarı ve tasarıyı daha 
da mükemmclleştiren Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi esas alınmıştır; 

Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Opera ve Bale bölümlerine müstakil 
bir Genel Müdürlük hüviyeti veren kanun tasarısı Komisyonumuzda karara bağlanmış ve Genel 
Kurula sunulmuştur. 
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Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü bünyesindeki bu değişiklik dolayısiyle, söz konusu Genel 

Müdürlüğün kuruluş Kanununda da bâzı değişklikler yapılması zarureti muvacehesinde hazırla
nan tasarı üzerine söz alan üyeler kişisel görüşlerini ifade etmiş, 

Millî Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada, 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanun yürürlüğe girdiğinde, bu kuruluş 

sadece Küçük Tiyatro ve bilâhara Büyük Tiyatro ve Opera temsilleri vermekte idi, bilâhara kısa 
fasılalarla Üçüncü Tiyatro, Oda Tiyatrosu, Yeni Sahne ve Altındağ Tiyatrosunun da açılmasiyle 
tiyatro sayısı altıya yükselmiştir. Ayrıca Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu, İzmir, Adana, Kay
seri vo Eskişehir Devlet Tiyatrolarının açılmasiyle bu sayı 11 e baliğ olmuştur. Adeden bu artışa 
paralel olarak tesis ve müştemilâtta genişleme ve gerekli sanatkâr ile uzman ve teknik eleman 
ihtiyacı da mevcut imkânlarla yerine getirildiğini, tasarının, bu gelişmeler muvacehesinde ve yuka
rıda kısmen temas edilen opera ve bale bölümlerinin müstakil hüviyet iktisap ettiklerinde tahaddus 
edecek durumları dikkate alarak hazırlandığını ifade etmiştir. 

Sanatkâr ve uzman memurların özellik arz eden özlük haklarını da vuzuha kavuşturan ve gelişen 
bu sanat dalını çağımız çalışma düzeyine adapte eden tasarıyı tüm olarak kabule şayan mütalâa 
eden Komisyonumuz, tümü üzerinde vâki görüşmeleri mütaakıp; 

Kanun tekniği nedeniyle kanun başlığını değiştirmiş, ve bilâhara maddelerin görüşülmesine geçi
lerek, 

1. Tasarının 1 nci maddesinin 3 ncü bendinde zımmen ifade edilen yurt içi ve yurt dışı festival
lerin daha genellikle ifadesini teminen yapılan değişiklik ve yine aynı maddenin 10 ncu satırında 
(Tiyatrolar) kelimesinden sonra (tercihan) kelimesi konulmak suretiyle, Millî Eğitim Komisyo
nunca yapılan değişikliğe ilâveten, Komisyonumuzca da festival ve turnelerle ilgili üçüncü fık
raya, bu tertiplerin Bakanın onayı ile tekemmül etmesini teminen fıkradaki (Genel Müdrülük) 
ve (yurt . . . . )kilemeleri arasına (Bakanın onayı ile) ibaresi konulmak ve beşinci fıkrasına da, 

Klâsik ölçüler içerisinde çok kadrolu, tekniği güç olan bu çeşitli sahneleri kapsıyan oyunların 
uygulanışında İstanbul'daki Kültür Sarayını kombine etmek suretiyle faaliyette bulundurmak 
nedeniyle fıkradaki (Ankara dışında) ve (Genel Müdürlüğe) ibareleri arasına (ve İstanbul'da) 
ibareleri konulmak suretiyle değiştirilerek, 

2. Tasarının 2 nci maddesi, 3 ncü satırındaki (Genel Müdürce seçilecek) ibaresi tasarının 
4 ncü maddesine aktarılmak suretiyle Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 

3. Tasarının 3 ncü maddesi, 2 nci satırındaki (Teknik Müdür) deyimi yerine (Sanat Teknik 
Müdürü) deyimi konulmak ve (b) fıkrasının 2 nci satırında (Devlet Tiyatrosu personeli) ibaresin
den sonra (Sendikanın bildireceği) ibaresi çıkarılarak (Devlet Tiyatrosu personelinin kendi 
aralarından gizli oyla seçeceği) ibaresi ilâve edilmek suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan 
değişik şekliyle, 

4. Tasarının 4 ncü maddesi, (a) fıknrasmın 1 nci satırındaki (yüksek) kelimesi çıkarılmak 
ve aynı maddenin (b) fıkrasındaki (Genel Müdür yardımcıları) ibaresinden sonra (Ankara dışın
daki tiyatro müdürleri) ibaresi ilâve edilmek, 

Yine aynı maddenin (c) bendi de yeniden düzenlenmek suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca 
yapılan bu değişkliklerden (Ankara dışındaki tiyatro müdürleri) ibaresi maddeden çıkarılmak 
ve madde metnindeki (müşterek karar) ibaresi (Müşterek Kararname) şeklinde düzeltilmek sure
tiyle değiştirilerek, 

5. Tasarının 5 nci maddesi, diğer maddelerde tadadedilen diğer görevlileri de bir arada müta
lâa etmek nedeniyle yeniden düzenlenmek suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan bu değişik 
şekliyle, 

6. Tasarının 6 nci maddesi tasarıdaki şekliyle aynen, 

Millet .Meclisi (S. Sayısı : 135) 



— 12 — 

7. Tasarının 7 nei maddesi, maddenin son bendi, 5 nei maddede ifade edildiğinden, metinden 
çıkarılmak suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişikliğe ilâveten Komisyonumuzca 
da maddedeki (Sözleşme ile girecek sanatkârlar) ibaresinden sonra (uygulatıcı uzman memurlar 
ve uzman memurlar) ibaresi ilâve edilmek suretiyle değiştirilerek, 

8. Tasarının 8 nei maddesi, 5 nei maddede unvanlarla ilgili olarak yapılan değişikliğe paralel 
olarak yeniden düzenlenmek suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 

9. Tasarının 9 ncu maddesi, 5 nei maddede yapılan değişikliklere mütenazır olarak yapılacak söz
leşmelere Genel Müdürden gayrı yönetim kurulunda, bulunan diğer üyelerin de katılması ve im
zalaması hususu konulmak suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan bu değişik şekliyle, 

10. Tasarının 10 ncu maddesi, sözleşmeli elemanlarla stajiyerlerin ücretlerinin bugünkü hayat 
şartlarına uydurulması nedeniyle ve ayrıca santkârların çalışmamaları gereken yerleri tadat su
retiyle Millî Eğitim Komisyonunca yapılan bu değişik şekliyle, 

1.1. Tasarının 12 nei maddesine, 1 nei maddeye paralel olarak bir (P) fıkrası ilâve edilmek 
suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan bu değişiklikle, 

.12. Tasarının 18 nei maddesinde, mecburi hizmetle yükümlü olmaları zaruri görülenler için 
maddeye bir (C) fıkrası ilâve edilmek suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişikliğe 
ilâveten, görgü ve bilgilerini artırmak gayesiyle dış ülkelere gönderilecek sanatkârların, her halü
kârda istfade imkânlarını artırmak ve imkân nisbetinde çok sayıda sanatkârın dış ülkelere gi
debilmelerini sağlamak nedeniyle, bir sanatkârın 5 yıl içersinde bir defaya mahsus dış ülkelere 
gidebileceği hükmünü maddeye vaz'etmek suretiyle değiştirerek, 

I.'». Tasarıya ilâve edilen maddelerle ilgili 2 nei. madde tasarıdaki şekliyle aynen, 
14. Tasarının 25 nei maddesi, bina bakımından bugünkü şartlara uymadığından yeniden dü

zenlenmek suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 

İT). Tasarının 26 neı maddesinde, mündemiç hükümler 10 ncu maddede belirtildiği cihetle, söz 
konusu maddeyi metinden çıkarmak ve tasarının 27 nei maddesini 26 neı madde olarak metne ithal 
ile maddedeki «75» lira ile sınırlandırılmış harcırah yevmiyesini (100) liraya çıkarmak suretiyle 
Millî Eğitim Komisyonunun yapılan bu değişikliklerden ilâve ibare değişiklikleri aynen ve fakat 
«100» liraya çıkarılan harcırah yevmiyesi «75» liraya, indirilmek suretiyle değiştirilerek, 

16. Tasarının 28 nei maddesi, 27 nei madde olarak ve ikinci, görevden dolayı .1 aylıktan fazla 
Ödemeyi önlemek için Millî Eğitim Komisyonunca maddeye bâzı ibare ilâveleri yapılmak suretiyle 
yapılan değişiklikle, 

17. Tasarının 29 ncu maddesi 28 ııci madde ve tasarının. '.{() nen maddesi de 29 nen madde 
olarak, tasarıdaki şekliyle aynen, 

18. Kaldırılan kanunla ilgili, tasarının .'"i ııcü maddesi tasarıdaki şekliyle aynen, 
19. Tasarının, eklenen maddelerle ilgili 4 ncümaddesi, eklenen 2 geçici maddeden, geçici 6 neı 

madde, maddedeki hükümler halen mcvcııdolduğundan Millî Eğitim Komisyonunca metinden 
çıkarıldığından, dolayısiyle geçici madde olarak yalnız 5 nei geçici madde kaldığından, madde
deki (Geçici maddeler eklenmiştir) ibaresindeki. (Maddeler) deyimi (Madde) olarak düzeltil
mek suretiyle değiştirilerek, 

20. Tasarının yürütme, yürürlük maddeleri olan 5 ve 6 neı maddeleri aynen, 
Kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Bu rapor sözcüsü Kâtip 
Sakarya Rize izmir Erzurum 

iV. Bayar E. Y. Akeal M. Aharı R. Danışman 
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Ankara Aydın Çorum Elâzığ 
A. Yalçın Muhalifim A. Topçuba.p Ö. F. Sanaç 

İmzada bulunamadı. M. K. Yılmaz 

İçel İstanbul Manisa Marag 
C. Okyayuz Söz hakkım mahfuzdur / / . Okçu A. İmamoğlu 

L. Yurdoğlu İmzada bulunamadı. 

Trabzon Zonguldak Zonguldak 
Söz hakkım mahfuzdur S. T. Müftüoğlu K. Nedimoğlu 

A. R. Uzuner İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştdrilme-
ısine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu ka
nuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 

tasarısıdır 
MADDE 1. — 10 Haziran 1949 tarihli ve 5441 

sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki 
Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 18 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Ankara'da Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı tüzel kişiliği haiz, «Devlet Tiyatro
ları Genel Müdürlüğü» kurulmuştur. Devlet 
tiyatroları bir genel müdür tarafından yönetilir. 

Genel müdürün emrinde, yeteri kadar genel 
müdür yardımcısı bulunur. 

Genel müdürlük yurt içinde ve yurt dışında 
turneler ıtentilbedefbilir. 

Genel müdürlük, malî, idari've teknik imkân-
larım müsaadesi içinde Ankara'da ve memleke
tin lüzum göreceği yerlerinde tiyatrolar kurabi
lir, mevcutları birleştirir ve bunları kaldırabilir. 

İhtiyaca göre Ankara dışında genel müdürlü
ğe bağlı olarak kurulacak tiyatrolar; rejisör 
niteliğinde Ibir müdür yönetiminde kendi kadro
sundaki sanatkâr ve uzman memurlar veya mer
kezden gönderilecek sanatkâr, uzman memurlar
la çalıştırılabileceği gibi tertiplenecek turnelerle 
ide faaliyette bulundurulabilir. 

Madde 2. — Devlet tiyatrolarında oynanacak 
eserler edebî kurul tarafından sekilir. Bu kurul 
sanat ve edebiyat alanında tanınmış üç kişi ile 
genel müdür, başrejisör, başdra/maturg ve ge
nel müdürce seçilecek bir sanatkârdan teşekkül 
eder. Kurul başkanını kendi üyeleri arasından 
seçer. 

Edebî kurul salt -çoklukla toplanır ve bu top
lantıda bulunanların salt çokluğu ile karar verir. 

Başdramaturg emrinde yeteri kadar drama
turg bulunur. 

Edebî kurulun tiyatroda memur bulunmıyan 
üyelerine her toplantı için 100 lira hakkı huzur 
verilir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİCİ 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkın
daki Kanunun bâzı malddeleriniin değiştirilmesi
ne bir maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna 
bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarıldaki bu madde aynen 
'kaibu'l eldilmiştir. 

Madde 1. — Ankara'da Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı tüzel kişiliği haiz, «Devlet Tiyatro
ları Genel Müldiürdüğü»: kurallmuştur. Devlet Ti
yatro/lan bir Genel Müdür tariafınlda'iı yönetilir. 

Genel müidürüm eımırinlde, yeteri kadar genel 
•miüfd'ür yardımcısı bulunur. 

Genel Müldürlük yurt ieinkle ve yurt dışımda' 
millî ve milletlerarası festivaller ile turneler 
tertibedelbilir. 

Genel MüldüHlük malî, İdari ve teknik im
kânların müsaadesi içinlde Ankara'mla Ve mem
leketin lüzum göreceği yerlerimde tiyatrolar 'ku
rabilir mevcutları birleştirir ve bunları 'kandıra
bilir. 

İ'htliyaca göre Ankara dışmlda G'cniel Müldlür-
lüğe bağlı olarak kurullacıak tiyatrolar, tene ilhan 
rejisör niteliğinlde bir ımlüldlür yönctiıminide 'ken
di kadrosundaki sanatkâr ve u/zlmian mamurlar 
veya /merkeziden göriderilocek sanatkâr, uzîmatı 
mdmiurlarla çalıştırılalbileceği gibi tertipllemecek 
turnelerle 'de faaliyette bulunidurullaJbilir. 

Maldlde 2. — Devlet Tiyatrolarında oynana
cak eserler eldeibî kurul tarafından sieçilir. Bu 
kurul sanat ve edebiyat ^alanımda tanınmış 3 ki
şi ile genel mlüldur, başrejisör, bıaşdratoaturg ve 
bir sanatkârdan teşekkül eder. Kurul başkanı
nı kendi ü"yeleri arasından sıeç'er. 

Edebî kurul salt çoğunlukla toplkmr ve bu 
toplantıda bulunıanların salt çoiklıığu ile karar 
verir. 

Ra^dramatuırg emrinde yeteri kadar dramıa-
turig bulunur. 

Eld'ebî kurulun tiyatroda memur 'bulurum ı-
yan üyelerine hor toplantı için 100 lira hakkı 
huzur verilir. 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞ^TÎRİtŞit 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
ve bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 

tasarısı. 

'MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Ankara'da Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı tüzel kişiliği haiz, «Devlet Tiyatro
ları Genel Müdürlüğü» kurulmuştur. Devlet 
Tiyatroları bir Genel Müdür tarafından yöne
tilir. 

*Genel Müdürün emrinde yeteri kadar Genel 
Müdür yardımcısı bulunur. 

Genel Müdürlük Bakanın onayı ile yurt 
içinde ve yurt dışında millî ve milletlerarası 
festivaller ile turneler tertibedilir. 

Genel Müdürlük malî, idari ve teknik im
kânların müsaadesi için de Ankara'da ve mem
leketin lüzum göreceği yerlerinde tiyatrolar 
kurabilir mevcutları birleştirir ve bunları kal
dırabilir. 

İhtiyaca göre Ankara dışında ve istanbul'da 
Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulacak tiyat
rolar, tercihan rejisör niteliğinde bir müdür 
yönetiminde kendi kadrosundaki sanatkâr ve 
uzman memurlar veya merkezden gönderilecek 
sanatkâr, uzman memurlarla çalıştırılabileceği 
gibi tertiplenecek turnelerle de faaliyette bu
lundurulabilir. 

Madde 2. — Millî Eğitim Komisyonunun 
2 nci%naddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — A) Devlet tiyatrolarının sanat, 
teknik ve bu kanunda gösterilen işlerine bakmak 
üzere; edebî kurul başkanı, başrejisör, teknik 
müdür, müzik işleri yöneticisi, genel müdürün 
görevlendireceği bir sanatkârdan mürekkep 
«Sanat ve yönetim» kurulu vardır. 

Genel müdür, bu kurulun başkanıdır. 
B) Devlet tiyatrolarının disiplin işlerine 

bakmak üzere başrejisör, hukuk müşaviri, öz
lük işleri müdürü, Devlet Tiyatrosu Personeli 
Sendikasının bildireceği bir sanatkârdan mürek
kep «Disiplin Kurulu» vardır. 

Genel Müdür veya yardımcılarından biri bu 
kurulun başkanıdır. Sanat ve Yönetim Kuru
lu ile Disiplin Kurulu salt çoğunlukla toplanır 
ve bu toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile 
karar verir. 

Madde 4. — Devlet Tiyatrolarında; 
A) Genel Müdür, Millî Eğitim Bakanının 

teklifi üzerine sahne hayatında yüksek başarı-
lariyle tanınmış sanatkârlar arasından müşterek 
karar ile ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
hükmüne göre; 

B) Başrejisör, Genel Müdür yardımcıları ve 
yabancı uzmanlar Genel Müdürün teklifi üzerine 
Millî Eğitim. Bakanı tarafından; 

C) Edebî Heyetin sanat ve edebiyat alanın
da tanınmış üç üyesi Millî Eğitim Bakanı tara-
f nidan; 

D) Devlet Tiyatroları kadrosunda bulunan 
diğer her çeşit görevliler Genel Müdür tarafın
dan ; 

göreve alınırlar. 

Madde 5. — A) Başrejisör, rejisörler, aktör 
ve aktristler, reji asistanları, müzik işleri yöne
ticisi ile 'korrepediıtö'rfler, 'tiyatro orkestrası, koro
su dans ve müzikli tiyatro icracıları, teknik mü
dür, başdekoratör ve dekoratörler, kostüm kre
atörleri, Devlet Tiyatroları sanatkâr memurları
dırlar. 

16 -

(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi) 

Madde 3. — A) Devlet Tiyatrolarının sa
nat, teknik ve bu kanunda gösterilen işlerine 
bakmak üzere; Edebî Kurul Başkanı, başreji
sör, sanat teknik müdürü, müzik işleri yöneti
cisi, genel müdürün görevlendireceği bir sanat
kârdan mürekkep «Sanat ve Yönetim» Kurulu 
vardır. 

Genel müdür, bu kurulun başkanıdır. 
B) Devlet Tiyatrolarının disiplin işlerine 

bakmak üzere başrejisör, hukuk müşaviri, öz
lük işleri müdürü, Devlet Tiyatrosu personelinim 
kendi aralarından gizli oyla seçeceği bir sanat
kârdan mürekkep «Disiplin Kurulu» vardır. 

Genel Müdür veya yardımcılarından biri bu 
kurulun başkanıdır. Sanat ve Yönetim Kurulu 
ile Disiplin Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve 
bu toplantıda İmi un anların salt çoğunluğu ile 
karar verir. 

Madde 4. — Devlet Tiyatrolarında ; 
A) Genel Müdür, Millî Eğitim Bakanının 

teklifi üzerine sahne hayatında başanlariyle ta
nınmış sanatkârlar arasından müşterek karar 
ile ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hiik 
m üne göre, 

B) Başrejisör, Genel Müdür yardımcıları, 
Ankara dışındaki tiyatra, müdürleri ve yaban
cı uzımanlar Genel Müdürün teklifi üzerine 
Millî Eğitim Bakanı tarafından, 

O) Edebî 1 rey etin sanat ve edebiyat ala
nında tanınmış 3 üyesi Millî Eğitim Bakanı ta
rafından,- sanatkâr üyesi ise Devlet Tiyatrosu 
Sanatkârları arasından Genel Müdür tarafın
dan, 

D) Devlet Tiyatroları kadrosunda bul ıl
ının diğer her çeşit görevdiler 

Genel Müdür tarafından, * 
Göreve alınırlar. 

Madde 5. — A) Başrejisör, rejisörler, ak 
tör ve aktrisler, reji asistanları, müzik işleri yö
neticisi ile başfeorrepetitör, tiyatro orkestrası, 
korosu ve balesi ile müzikli tiyatro icracıdan, 
sanat telknik müdürü ve dekoratörler, kostüm 
kreatörleri Devlet Tiyatroları Sanatkâr "memur
larıdırlar. 
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(Bütçe Plân Komisyon unun değiştirişi) 

Madde 3. — Millî Eğitim Komisyonunun 3 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Tiyatrolarında; 
A) Genel Müdür. Millî Eğitim Bakanının 

teklifi üzerine sahne hayatında başarılariyle 
tanınmış sanatkârlar arasından müşterek ka
rarname ile ve 3G56 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi hükmüne göre, 

B) iBaşrejisör, Genel Müdür yardımcıları 
ve yabancı uzmanlar Genel Müdürün teklifi 
üzerine Millî Eğitim Bakanı tarafından, 

iC) Edebî Heyetin sanat ve edebiyat ala
nında tanınmış 3 üyesi Millî Eğitim Bakanı ta
rafından, sanatkâr üyesi ise Devlet Tiyatrosu 
sanatkârları arasından Genel Müdür tarafın
dan, 

D) Devlet Tiyatroları kadrosunda bulunan 
diğer her çeşit görevliler Genel Müdür tarafın
dan, göreve alınırlar. 

Madde 5. — Millî Eğitim Komisyonunun 5 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kondüvitler, suflörler, atelye şefleri, saıhnıe 
makyajcıları ve perukacılara, atelye ressamları, 
butaforlar, sahne ışıkçıları, sahne şef makinist 
ve makinistleri, sahne marangozları, sahne de
mircileri, sahne terzileri, sahne kunduracıları, 
kaşörler, sahne âmirleri ve yardımcıları, sahne 
kostümcüleri, aksesuvarcılar, sahne uzmanları 
ile sanat ve yönetim kurulu tarafından görevle
rinin özelliği belirtilecek ihtisası bulunan ele
manlar da Devlet Tiyatroları uzman memurları 
adını alırlar. 

Uzman memurlardan kondüvit ve suflörler, 
6388 sayılı Kanunun Devlet Tiyatroları .sanat
kârlarına şâmil lolan hükümlerinden; diğer uz
man memurlar da aynı kanunun 3 ncü maddesi 
hariç diğer hükümlerinden faydalanırlar. 

B) Devlet Tiyatroları sanatkârları ve uz-
man memurları, sanat ve yönetim kurulu kararı 
üzerine Genel Müdürle aralarında yapılacak 
bir yıl süreli idari sözleşmelerle göreve alınır
lar. Yapılacak idari sözleşmelere 6 ncı mad
dede belirtilen hizmet özellikleri de yazılır. 
Dunların sözleşmelerinin sonunda hizmete de
vamları da aynı usule tabidir. :'. 

Malî hakları ve özellikeri bu kanun içinde 
kalmak ve Devlet Memuru niteliklerine halel 
gelmemek üzere sanatkâr ve uzman memurların 
'hizzmete alınma, hizmete devamı şekilleri ile 
ısair özellik ve yükümlülükleri idari sözleşmele
rinde belirtilir. 'MİT 

Madde 6. — Devlet konservatuvarları me
zunları, stajyer kadrolarına göre idari sözleş
meye tabi olmaksızın Devlet Tiyatrolarına alı
lırlar. Bunlar bir yıl süre ile stajyer olarak ça
lışırlar. Bu sürenin bitiminde sanat ve yönetim 
'kurulu tarafından sınava tabi tutularak başarı 
gösterenler kabiliyetlerine göre derecelere ayrı
larak sanatkârlığa alınır ve idari sözleşmeye 
bağlanırlar. Sınav sonucunda başarı gösteremi-
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(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi) 

B) Bıaşldramaturg, ve dramaturglar, tek
nik (müdür, başjrealizatör, başışık uzmanı, baş-
petfukacı, konrepetitör, bale piyanisti de Devlet 
Tlyatrtoiları uygulatıcı uaman memurlarıdır. 

C) Kondüvitler, suflörler, atelye şefleri, sah
ne makyajcıları ve perukacılara, atelye ressam
ları, Butaforlar, sahne ışıkçıları, sahne şef, ma
kinist ve makinistleri, sahne marangozları, sah
ne demircileri, sahne terzileri, sahne kundura
cıları, kaşörler, sahne âmirleri ve yardımcıları, 
sahne kostümcüleri, aksesuvarcılar, sahne uz
manları ile sanat ve yönetim kurulu tarafından 
görevlerinin özelliği belirtilecek ihtisası bulu
nan elemanlar da Devlet Tiyatroları uzman me
murları adını alırlar. 

6388 sayılı Kanun hükümleri Devlet Tiyat
rosu Genel Müdürlüğü uygulatıcı uzman me
murları hakkında da uygulanır. Uzman memur
lardan kondüvit ve suflörler 6388 sayılı Kanu
nun Devlet Tiyatroları sanatkârlarıma şamil 
olan hükümlerinden diğer uzman memurlar da 
aynı kanunun 3 ncü maddesi hariç diğer hü
kümlerinden faydalanırlar. 

Devlet tiyatroları sanatkâr memurları, uygu
latıcı uzman memurları ve uzman memurları 
sanat ve yönetim kurulu kararı üzerine Genel 
ıMüdürle aralarında yapılacak bir yıl süreli ida
ri sözleşmelerle göreve alınırlar. Yapılacak ida
ri sözleşmelere bu maddede belirtilen hizmet 
özellikleri de yazılır. Bunların sözleşmelerinin 
sonunda hizmete devamları da aynı usule tabi
dir. 

Malî hakları ve özellMeni bu kanun içinde kal
mak ve Devlet Memuru niteliklerine halel gelme
mek üzere sanatkâr memurlar, uygulatıcı uzman 
memurlar ve uzman memurların hizmete alınma, 
hizmete devamı şekilleri ile sair özellik ve yü
kümlülükleri idari sözleşmelerinde belirtilir. 

Madde 6. — Taslarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 135) 
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Madde 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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yönler veya bunlardan sanat ve yönetim kuru
lu kararı ile bir yıl daha staja taibi tutulma-
S'iıa lüzum görülenler için ikinci yıl sonunda, 
yeni'den yapılacak sınavda baharı sağlıyauıaz-
ıaısa görevden çıkarılırlar. Bunlardan mecburi 
hizmeti, olanlar Millî Eğitini Bakanlığının uy
gun göreceği hizmetlerde çalıştırılırlar. 

iStajyerler, staj süresi içinde idari sözleşmeli 
sanatkârlara ait haklardan yararlanırlar ve yü-
'kümlülükj erden sorumlu olurlar. 

Madde 7. — Devlet Tiyatrolarına ilk defa 
id ara sözleşme ile girecek sanatkârlar, sanat ve 
yönetim kurulu tara Çından sınava tabi tutulur
la;'. Sınav sonunda başarı gösterenler kabili
yetlerine göre derecelendirilirler. 

Memleketin sahne hayatımda öteden beri 
yükseik başarılariyle tanınmış olanlar, sanat ve 
yönetim kurulu karan ile sınavsız olarak Dev
let Tiyatroları sanatkârlığına alınabilirler. 

Bunlarla da idari sözleşme yapılır. 
Baş Dramaturg, Dramaturglar, Baş Işık uz

manı ve Baş Perukacı, Tiyatro organizatörleri 
ve danışmanlar ile de sanatkârlar gibi idari söz
leşme yapılabilir. 6388 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hariç diğer hükümleri bu personel hak-
ıkuıda da uygulanır. 

Madde 8. — Sanat ve Yönetim Kurulu ba
deme, kıdeme ve süreye bakılmaksızın sözleş
melerinin yenilenmesi sırasında, sanatkâr ve 
uwman memurlarla sair idari sözleşmeli görev
lilerin derecelerini, göstermiş oldukları ehliyete 
göre kararlaştırır. 

Madde 9. — Grenci müdürle sanatkârlar ve 
uzman memurlar ve sair sözleşmeli görevliler 
arasında yapılacak idari sözleşmeleri ayrıca sa
nat ve yönetim kurulundan iki üye de müşahit 
olaraik imzalar. Bu sözleşmeler noter huzurun
da yapılmış sözleşmeler hükmündedir. Ve hiç
bir hare, vergi ve resme tabi değildir. 

Madde 10. — Devlet Tiyatroları sanatkâr
ları ile uzman memurları ve stajyerleri sanat 
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Madde 7. — Devlet Tiyatrolarına ilk defa 
idari sözleşme ile girecek sanatkârlar, sanat ve 
yönetim kurulu tarafından sınava tabi tutulur
lar. Sınav sonunda başarı gösterenler kabiliyet
lerine göre derecelendirilirler. 

Memleketin sahne hayatında öteden beri yük
sek başarı! aniyi a tanınmış olanlar, sanat ve yöne
tim kurulu karariylc sınavsız olarak Devlet Ti
yatroları sanatkârlığına alınabilirler. Bunlarla 
da idari sözleşme yapılır. 

Madde 8. — Sanat ve Yönetim Kurulu bare
me, kıdeme ve süreye bakılmaksızın sözleşmele
rinin yenilenmesi sırasında sanatkâr memurlara, 
uygulatıcı uzman memurlar ve uzman memurlar
la sair idari sözleşmeli görevlilerin derecelerini 
göstermiş oldukları ehliyete göre kararlaştırır. 

Ücretleri indirmeye ve yükseltmeye sanat ve 
yönetim kurulu yetkilidir. Ancak bu indirme, 
yükseltme emeklilikle iktisabedilen hakları ihlâl 
edemez. Mukavelenin feshi halinde genel hü
kümler uygulanır. 

Madde 9. — Genel Müdürle sanatkâr memur
lar, uygulatıcı uzman memurlar ve uzman me
murlar ile sair sözleşmeli görevliler arasında ya
pıl acaık idari sözleşmeler Noter huzurunda ya
pılmış sözleşmeler hükmündedir. Ve hiçbir hare, 
vergi ve resme tabi değildir. 

Madde 10. — A) Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü sanatkârları, uygulatıcı, uanıan me-

(S. Sayısı : 13.5) 
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Madde 7. — Devlet Tiyatrolarına ilk defa 
idari sözleşme ile girecek sanatkârlar, uygula
tıcı uzman memurlar ve uzman memurlar sanat 
ve yönetim kurulu tarafından sınava tabi tutu
lurlar. Sınav sonunda başarı gösterenler kabili
yetlerine göre derecelendirilirler. 

Memleketin sahne hayatında öteden beri 
yüksek başarılariyle tanınmış olanlar, sanat ve 
yönetim kurulu karariylc sınavsız olarak Dev
let Tiyatroları sanatkârlığına alınabilirler. Bun
larla da idari sözleşme yapılır. 

Madde 8. —• Millî Eğitim Komisyonunun 
8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Millî Eğitim Komisyonunun 
9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Millî Eğitim Komisyonunun 
10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ve yönetim kurulunca tesbit edilecek ehliyet 
\ c kabiliyetleri ile ihtisasları nazara alınarak 
aşağıda gösterilen ücretlerle hizmtete alınırlar. 

stajyerler Ayda .800 Tl. 
Uzman Memurlar » 800 1 600 Tl. 
ıSanatkâr Memurlar » 1 000 2 500 Tl. 
Rejisör ve müdürlerin töklifi genel müdürce 

kabul edildiği takdirde, Devlet Tiyatroları men
suplarına haftada 40 saati aşan prova, temsil, 
teknik ve sair çalışmalarından dolayı, her faz
la çalışılan saat için zamısız aylık veya ücretle
rinin tamamının % 1 oranında fazla çalışma 
ücreti verilebilir. Bu çalışma, bir ayda 50 saati 
•geçerse fazlaisı için ücret ödenmez. 

Madde 12. — Devlet Tiyatrolarının gelir
leri : 

a) Genel Bütçenin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmının «Eğitim Kurumları giderleri» terti
binden ayrılan ödenek, 

b) Temsillerden elde edilecek hâsılat, 
c) Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlardan te

inin olunacak gelirler. 
d) Tiyatro faaliyetinden yararlanan il özel 

idareleri ile belediyelerince yapılabilecek bağış
lar, 

•e) Her çeşit bağışlar ve diğer.çeşitli gelir
lerden ibarettir. 

Madde 18. — A) Devlet Tiyatroları sanat
karlarını ve diğer idari sözleşmeli memurlarını 
görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırma maksadiyle 
yol parası ve almakta oldukları aylık ücretle
rini müessese bütçesinden vermek suretiyle âza
mi bir yıla kadar yabancı memleketlere gönder
meye Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü yetki
lidir. Bu hususlar için sanat ve yönettim kuru
lundan karar alınır. Bu madde uyarınca kendi
lerine izin verilmiş olanların memuriyetleriyle 
buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklı 
kalır. 

B) Devlet Tiyatroları mensuplarının has
talık veya her türlü estetik, cerrahi ameliyat ve 
müdahaleye mâruz kalmaları halinde, lüzum 
ve zaruretlere göre yurt içinde veya dışında 
münferiden veya refakat ile muayene ve tedavi 
ettirmeye gerekli ilâç, protez ve sair masrafları 
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muriarı ve stajiyerler tesbit edilecek ehliyet ve 
iktidarları nazarı itibara alınarak aşağıda göste
rilen ücretlerle çalıştırılırlar. 

Stajiyerler ayda 1 200 Tl. 
Uzman memurlar ayda 800 —> 3 600 » 
Uygulatıcı uzman memurlar 

ayda 1 000 — 4 250 » 
Sanatkâr memurlar ayda 1 600 — 5 500 » 
B) Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne, en 

yüksek sanatkâr memur ücretine ilâve olarak 
Balkanlar Kurulunca tâyin edilecek miktarda 
idare ve temsil ödeneği verilir. 

C) Sanatkârlar içkili gazino ve buna ben
zer yerlerde çalışamazlar. Aksi halde sözleşmele
ri genel müdürlükçe re'sen feshedilir. 

Madde 12. — Devlet Tiyatrolarının gelirleri : 
a) Genel bütçenin Millî Eğitim Bakanlığı 

kısmının «Eğitim kurumları giderleri» tertibin
den ayrılan ödenek, 

b) 'Temsillerden elde edilecek hâsılat. 
c)1 Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlardan temin 

olunacak gelirler, 
d) Tiyatro faaliyetinden yararlanan il özel 

idareleri ile belediyelerince yapılabilecek bağış
lar, 

e) Her çeşit bağışlar ve diğer çeşitli gelir
lerden ibarettir. 

f) Tertiplenecek Millî ve Milletlerarası fes
tivallerden elde edilecek hâsılattan ibarettir. 

Madde 18. — A)1 Devlet Tiyatroları sanat
kârlarını ve diğer idari sözleşmeli memurlarını 
görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırana maksadiyle 
yol parası ve almakta oldukları aylık ücretlerini 
müessese bütçesinden vermek suretiyle âzami 
bir yıla kadar yabancı memleketlere gönderme
ye Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü yetkili
dir. Bu hususlar için sanat ve yönetim kuru
lundan karar alınır. Bu madde uyarınca kendi
lerine izin verilmiş olanların memuriyetleri ile 
buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri sak
lı kalır. 

(B) Devlet Tiyatroları mensuplarının has
talık veya her türlü estetik, cerrahi ameliyat 
ve müdahaleye mâruz kalmaları halinde, lüzum 
ve zaruretlere göre yurt içinde veya dışında 
münferiden veya refakat ile muayene ve teda
vi ettirmeye gerekli ilâç, protez ve sair masraf-
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Madde 12. — Millî Eğitim Komisyonunun 
12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 18. — A) Devlet Tiyatroları sanat
kârlarını ve diğer idari sözleşmeli memurlarını < 
görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırma maksadiy-
le yol parası ve almakta oldukları aylık ücret
lerini müessese bütçesinden vermek suretiyle 
âzami bir yıla kadar ve 5 yıl içerisinde bir de
faya mahsus olmak üzere yabancı memleketle
re göndermeye Devlet Tiyatrosu Genel Müdür- ) 
lüğü yetkilidir. Bu hususlar için sanat ve yöne
tim kurulundan karar alınır. Bu madde uyarın
ca kendilerine izin verilmiş olanların memuri
yetleri ile buma ait her türlü hak ve yükümlü
lükleri saklı kalır. 

B) Devlet Tiyatroları mensuplarının has
talık veya her türlü estetik, cerrahi ameliyat 
ve müdahaleye mâruz kalmaları halinde, lüzum 
ve zaruretlere göre yurt içinde veya dışında 
münferiden veya refakat ile muayene ve tedavi 
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ile cenaze masraflarını yapmaya Devlet Tiyat
roları Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dı
şında yapılması gerdktiği takdirde, bu konuda 
sanat ve yönetim kurulundan karar alınır. 

MADDE 2. — İÜ Haziran 1949 tarihli 5441 
sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki 
ıkanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Madde 25. — Ankara'daiki Büyük Tiyatro 
binası ile Üçüncü Tiyatro Türkocağı sahnesi 
müştemilâtı ve tesislerinden Devlet Tiyatrosu 
Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürlüğü müştereken istifade! edecek
leri gibi İstanbul operası binası ikmâl edildik
ten sonra bu bina müştemilât ve tesislerinden 
d Devlet Operası ve Balesi Genel Müdürlüğü 
ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü müşte
reken istifade edeceklerdir. 

Madde 26. — Devlet Tiyatroları Genel Mü
dürüne Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek mik
tarda ödenek verilir. 

Madde 27. — Devlet Tiyatroları Genel Mü
dürlüğünce tertibedilecek yurt içi turne faali
yetlerine katılacak sanatkâr ve diğer görevlilere 
ödenecek harcırah yevmiyeleri 76 lirayı geçme
mek üzere her yıl sanat ve yönetim kurulunca 
tesbit edilir. Turnelerdeki ikamet yerleri genel 
müdürlükçe temin edilir. Ve parası müessese 
Mtçesinden ayrıca ödenir. 

Turne ile ilgili seyahatlerin zamanı ve hangi 
vasıtalar ile yapılacağı, genel 'müdürlükçe tâyin 
edilir. 

Yurt dışı turne faaliyetlerine ait yolluk ve 
harcırahlar hakkında igenel hükümler uygulanır. 

MaJdde 28. — İki ayrı görevi aynı zamanda 
yapan sanatkârlara, ikinci görevi için, bu sanat
kârın almakta olduğu ücretin bir aylık tutarını 

(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi) 

lan ile cenaze masraflarını yapmaya Devlet Ti
yatroları Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dışın
da yapılması gerektiği takdirde, bu konuda sa
nat ve yönetim kurulundan karar alınır. 

C) Bilgi ve görgü maksadiyle yabancı 
memleketlere gönderilen sanatkâr ve diğer gö
revliler yurda dönüşlerinde yabancı memleket
lerde kaldıkları sürenin birbuçuk katı kadar 
mecburi hizmetle yükümlüdürler. 

MADDE 2. — Tasarıdaki bu madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 25. — İstanbul Kültür Sarayı ile An-
kara'daki Büyük Tiyatro binalarını, bunların 
müştemilâtı ve tesislerini, müştereken ve mün
hasıran Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kul
lanırlar. 

Madde 26. — Devlet Tiyatroları Genel Mü
dürlüğünce tertibedilecek yurt içi turne faali
yetlerine katılacak sanatkâr memurlar, uygu
latıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla 
diğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiye
leri 100 lirayı geçmemek üzere her yıl sanat ve 
yönetim kurulunca tesbit edilir. Turnelerdeki 
ikamet yerleri Genel Müdürlükçe temin edilir 
ve parası da Genel Müdürlük bütçesinden öde
nir. Turne ile ilgili seyahatlerin zamanı ve han
gi vasıtalar ile yapılacağı Genel Müdürlükçe 
tâyin olunur. Harcırah yevmiyelerimde her han
gi bir kesinti yapılamaz ve otel ücreti tenzil 
edilmez. Yurt dışı turne faaliyetlerine ait yol
luk ve harcırahlar hakkında genel hükümler 
uygulanır. 

Madde 27. — İki ayrı görevi aynı zamanda 
yapan sanatkârlara, ikinci görevi için, bu sa
natkârın almakta olduğu ücretin bir aylık 
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-ettirmeye gerekli ilâç, protez ve sair masrafları 
ile cenaze masraflarını yapmaya Devlet Tiyat
roları Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dı-
rgında yapılması gerektiği takdirde, bu konuda 
sanat ve yönetim kurulundan karar alınır. 

C) CBilgi ve görgü maksadiyle yabancı 
memleketlere gönderilen sanatkâr ve diğer gö
revliler yurda dönüşlerinde yabancı memleket
lerde kaldıkları sürenin birbuçuk katı kadar 
mecburi hizmetle yükümlüdürler. 

]V£ADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Millî Eğitim Komisyonunun 
:25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Devlet Tiyatroları Genel Mü
dürlüğünce tertibedilecek yurt içi turne faali
yetlerine katılacak sanatkâr memurlar, uygu
latıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla 
diğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiyele
ri 75 lirayı geçmemek üzere her yıl sanat ve yö
netim kurulunca tesbit edilir. Turnelerdeki 
ikamet yerleri Genel Müdürlükçe temin edilir. 
ve parası da Genel Müdürlük bütçesinden öde
nir. Turne ile ilgili seyahatlerin zamanı ve han
gi vasıtalar ile yapılacağı Genel Müdürlükçe 
tâyin olunur. Harcırah yevmiyelerinde her han
gi bir kesinti yapılamaz ve otel ücreti tenzil 
edilmez. Yurt dışı turne faaliyetlerine ait yol
luk ve harcırahlar hakkında genel hükümler 
uygulanır. 

Madde 27. — Millî Eğitim Komisyonunun 
21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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geçmemek üzere sanat ve yönetim kurulunca 
tesfbit edilecek miktarda ek ücret ödenebilir. 

Madde 29. — Devlet tiyatroları mensupları 
7244, 263 ve 819 sayılı kanunlarla tanınan hak
lardan yararlanırlar. İdari sözleşmeli memurlara 
ödenecek meblâğ, idari sözleşmelerle belli edilen 
aylıklara ilâve edilmek suretiyle hesaplanır. 

Madde 30. — 657 sayılı Kanunla değerlen
dirme, sınav ve ödül kurullarına verilen görev
ler, sanat ve yönetim kurulu tarafından ifa edi
lir. 

MADDE 3. — 5441 sayılı 
maddesi kaldırılmıştır. 

Kanunun 17 nci 

MADDE 4. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 
kuruluşu hakkındaki kanuna aşağıdaki geçici 
maddeler dklentnnştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Devlet Opera ve Be
leşi Genel Müdürlüğü kuruluşu Kanunu kabul 
edilip yürürlüğe girinceye kadar 5441 sayılı 
Kanunun opera ile ilgili hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Ankara dışında ku
rulacak tiyatroların teşkilât, bütçe ve kadroları 
çıkarılıp gerekli tahsisatı verilinceye kadar bu 
kanunun 1 nci maddesinin yeni tiyatrolar açıl
masına dair hükmü yerine turne faaliyetleriyle 
çalışmaların düzenleneceği hükmü uygulanır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Baltanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

29 . 11 . 1969 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

31. Erez 

(Millî Eğitim Komisyonunun, değiştirişi) 

tutarını geçmemek ve yılda bir defa olmak üze
re sanat ve yönettim kurulunca tesbit edilecek 
miktarda ek ücret ödenebilir. 

Madde 28. — Tasarıdaki 29 ncu madde 28 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Tasarıdaki 30 ncu madde 29 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarıdaki bu madde aynen 
kabul olunmuştur. 

MADDE 4. — Tasarıdaki bu madde aynen 
kabul olunmuştur. 

GEÇİCİ MjADDE 5. — Tasarının geçici 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — T asar mm 5 ncî maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirici) 

iMadde 28. — Tasarının 29 neu maddesi 
28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Tasarının 30 ncu maddesi 
29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 
kuruluşu hakkındaki Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

GKEÇİGÎ MADDE 5. — Tasarının geçici 
5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
Af. Kılıç 

Turizan ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Sağ ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Taran Bakanı 
t. Ertem 

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. 0. Avcı 

tmar ve İskân Bakanı 
II. Nakiboğlu 

Ormıan Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
jf. Sezgin 

! > • » - < « 
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