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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

İller Bankası ve Banka tarafından kurulan 
SÎMEL Şirketi sorumluları hakkında açılan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu
nun süresinin bir ay daha uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi okundu ve ka
bul olundu. 

274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu 

kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısının görüşülmesine devam edildi. 

14 Temmuz 1970 Salı günü saat 10,00 da top
lanmak üzere Birleşime saat 19,00 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Mehmet JJnaldı Sami Turan 
Kâtip 

Manisa 
Boğan Barutçuoğlu 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu

zaffer Yurdakuler'in, Tekirdağ Müftüsünün 

evinde ve Müftülük binasında yapılan bir ara
maya dair, yazılı soru önergesi Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/681) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Onaldı 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli); Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 92 nci Birleşimi açıyorum. 
Yarın saat 15,00 te T. B. M. M. Birleşik top

lantısı vardır, sayın üyelere duyurulur. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 
aldığımız karar gereğince saat 13,00 e kadar ça
lışmamız bakidir. 
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2. — GÖRÜŞ 

1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/360; Cumhuriyet Senatosu 
1/1131) (S. Sayısı : 1458) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının (Millet Meclisi 1/360, Cumhuriyet Senato
su 1/1131), devam etmekte olan küçük sanayi 
siteleri ve organize sanayi bölgeleri inşaatları
na imkân verilebilmesi ve mevsimden âzami ya
rarlanma bakımından, diğer işlere takdimen gö
rüşülmesine müsaadelerini saygılarımla arz ceb
rim. 

Sanayi Bakanı 
Salâhaitin Kılıç 

BAŞKAN — Bu, bir aktarma kanunudur. 
Mevsim geçmesi dolayısiyle işlerin kalmaması 
için Sayın Sanayi Bakanı tarafından görüşül
mesi talebedilmektedir. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar... 

Raporun okunup okunmaması hususum! oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde müzakerelere başlıyoruz, Sa
yın Gündoğan... Söz istediniz galiba. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hayır 
efendim, oylamada elimi kaldırmıştım, 

BAŞKAN — Peki efendim. Demin sıraya 
vurdunuz da söz istediniz zannettim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Gayrı söz istemiyecek. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is
tiyen sayın Üye .. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 1458 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 

ÜXEN İŞLER 

1870 yılı Bütçe kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
Madde 1, — 1970 malî yılı Bütçe kanununa 

bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 31.000 nci (Kurumlara katılma pay
lan ve sermaye teşkilleri) bölümünün 31.130 
ncu (Sermayesine mahsuben ihracat ve Kalkın
ma Bankasına) maddesindeki mevcut ödenek
ten (74 000 000) lira düşülerek, (20 000 000) 
lirası Sanayi Bakanlığı Bütçesinin 34.000 nci 
(Malî transferler) bölümünde yeniden açılan 
34.610 ncu (Organize Sanayi Bölgeleri Kurma 
Fonu Yönetmeliği uyarınca organize sanayi 
bölgeleri kuracak müteşebbis teşekküllere yapı
lacak kredi yardımı için, T. Halk Bankası A. 
Ş. de teşkil edilen fona) maddesine, (54 000 000) 
lirası da 34.620 nci (Küçük sanayi çarşıları 
ve siteleri kuracak kooperatif ve belediyelere 
yapılacak kredi yardımı için, T. Halk Bankası 
A. Ş. de teşkil edilen fona «Tahsisler Sanayi 
Bakanlığınca ilgili yönetmelik esaslarına göre 
yapılır.») maddesine olağanüstü ödenek olarak 
aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

I mistir. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarmm tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

2. — 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile 
bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
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kanını tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Sosyal işler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 4 er üye alınmak suretiyle kuru
lan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/194; Cumhuriyet Senatosu 1/1123) (S. Sayısı : 
1453) (1) 

BAŞKAN — 274 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin fıkralarından olan 13 ncü maddesini de
ğiştiren bölüme geçmiş bulunuyoruz. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 

Toplantı nisabı, üye olma, birleşme, çekil
me : 

Madde 13. — B. Bu kanuna göre kurulan 
mesleM teşekküllerin genel kurullarının ve bu 
teşekküllerin şubelerinin kongrelerinin top
lantı nisabı, üye veya delege tamsayısının salt 
çoğunluğudur. Meslekî teşekkül tüzüğünde da
ha yüksek bir nisap tesbit edilebilir. Nisap sağ
lanamazsa, ikinci toplantı birinci toplantı gü
nünden en çok 15 gün sonraya bırakılır. 

Yukardaki fıkrada zikrolunan delegeler mes
lekî teşekkül genel kurullarınca seçilirler. 

Delegelerin seçim usulleriyle sayıları mesle
kî teşekküllerin tüzüklerinde tesbit edilir. 

2. Belli bir federasyon veya konfederasyo
na üye olmak genel kurul kararma bağlıdır. Bu 
karar meslekî teşekkülün üye veya delege tam
sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Meslekî te
şekkül tüzüğünde daha yüksek bir nisap tesbit 
edilebilir. 

3. Federasyon ve konfederasyonların ku
rulmasında da ikinci bend hükmü uygulanır, 

4. Bir sendikanın üye olduğu federasyon 
veya konfederasyondan, veya federasyonun da 
üyesi olduğu konfederasyondan çekilmesi hu
susunda da, ikinci bend hükmü uygulanır. 

5. Milletlerarası teşekküllere üye olma ve 
çekilmede de ikinci bend hükmü uygulanır. 

6. Sendikaların kendi aralarında, federas
yonların kendi aralarında ve konfederasyonla
rın kendi aralarında birleşmeleri hususunda da. 
ikinci bend hükmü uygulanır. 

Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusun
da, 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri uy
gulanır. 

(1) 1453 sıra sayısı basmayazı 2 . 7. 1970 
tarihli 86 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

9 ncu madde hükümleri saklıdır. 
Meslekî teşekküllerin birleşmesi halinde, te

şekküllerden birinin tüzel kişiliği devam edi
yorsa, bu tüzel kişilik ile birleşen teşekkül ve
ya teşekküllerin bütün hak, borç, yetki ve men
faatleri birleştiği kuruluşa geçer. 

Birleşen meslekî teşekküller tüzel kişilik
lerini kaybederek yeni bir tüzel kişilik haline 
geldikleri takdirde, tüzel kişiliklerini kaybeden 
tüzel kişiliğe intikal eder. 

Bu madde hükümleri gereğince birleşen mes
lekî teşekküllerin üyeleri, ayrıca bir işleme 
tabi tutulmaksızın birleşilen veya yeni teşekkül 
eden kuruluşun üyesi olurlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İL YAS KA-
RAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 4 ncü fıkra
dan sonra 5 nci fıkra var, bir tabı hatası var. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, buradaki tabı 
hatası düzeltilmiştir. Yani 5 nci fıkra metne 
girmemiştir. Fakat 5 nci fıkrayı, girmiş olarak 
sayın üye arkadaşım okudular. Sonra 4 ncü 
fıkrada da «hususunda da» burada da bir «da» 
ilâvesi var. Yani unutulmuş bir «da», dahi mâ
nasına olan «da»... 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Rakam da 
değişecek Sayın Başkan. 4 den sonra burada 6 
geliyor. 

BAŞKAN — işte 5 i okuduk efendim, ara
da, 5 nci fıkrayı okuduk. Tamam mı sayın Ko
misyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA-
RAÖZ (Muğla) — Tamam Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir de 6 nci fıkranın «meslekî 
teşekküllerin birleşmeleri» burada sehven başka 
türlü yazılmış. «Birleşmeleri halinde» olacak. 
O da tashihli okundu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, okuttuğunuz metinde bir yer var. «Tü
zel kişiliklerini kaybeden...» 

BAŞKAN — Onun takrirde tashihi isten
miş, okutacağım. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Verilmiş olan önergeleri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarının 274 sayılı Kanunun 13 ncü madde

sini değiştiren 13 ncü maddesinin 6 nci bendin
den sonra gelen 3 ncü fıkrasında aynen; «Birle
şen meslekî teşekküller tüzel kişiliklerini kay
bederek yeni bir tüzel kişilik haline geldikleri 
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takdirde, tüzel kişiliklerini kaybeden tüzel ki
şiliğe intikal eder» hükmü yer almaktadır. 

Bir mâna çıkarmak imkânsız olan bu hüküm 
yerine, mâna çıkarılabilecek bir hüküm tesbit 
etmesi için bu maddenin Geçici Komisyona geri 
verilmesini arz ve talep ederim. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Aynı mevzuda ikinci bir tak
rir var, düzeltilmiş şeklini teklif ediyor. Onu 
da okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan 1453 Sıra Sayılı 

kanun tasarısının 13 ncü maddesinin sondan bir 
evvelki fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Muş̂  
isa Bingöl 

«Birleşen meslekî teşekküller, tüzel kişilik
lerini kaybederek yeni bir tüzel kişilik haline 
geldikleri takdirde, birleşen meslekî teşekkül 
veya teşekküllerin bütün hak, borç, yetki ve 
menfaatleri birleşme neticesi meydana getir
dikleri yeni tüzel kişiliğe intikal eder.» 

BAŞKAN — Bu takrire Hükümet ve Komis
yon iştirak ediyor mu? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Katılıyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA-
EAÖZ (Muğla) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — İştirak ediyorlar. Takriri bu 
şekli ile oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Metni kabul ettiğiniz bu değişiklikle birlik
te oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Meslekî teşekküllerin faaliyetleri : 
Madde 14. — 1. Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel hü
kümlere göre sahiboldukları yetkilerden başka 
aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabilirler. 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak, 
b) Toplu iş sözleşmesi akdetmek, 
c) İş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve 

sair yargı, uzlaştırma ve hakem kurullarına, 
iş mahkemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun 
hükümlerine göre başvurmak veya mütalâa bil
dirmek ve onlardan talepte bulunmak, 

d) Çalıştırmayı doğuran hukukî münase
betle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, emekli
lik ve benzeri hakların kullanılmasiyle ilgili ola
rak üyelerin ve mirasçılarına adlî müzaharatte 
bulunmak, 

e) Çalışma hayatından, mevzuaattan, toplu 
iş sözleşmesinden, örf ve âdetten veya meslekin 
müşterek, menfaatlerinden doğan hususlarda 
çalışanları temsilen veyahut - yazılı müracaat
ları üzerine - 2 nci maddenin birinci bendinde 
zikredilen akitlerden doğan haklariyle sigorta 
haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen 
dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâvadan ötü
rü husumete ehil olmak, 

f) Kanun ve Milletlerarası Andlaşma hü
kümlerine göre toplanan kurullara temsilci gön
dermek, 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ih
tiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eğitim ve sair sos
yal ve kültürel maksatlar için tesis veya dernek 
şeklinde yahut meslekî teşekkülün bir kolu ha
linde yardımlaşma sandıkları kurmak; üyeleri 
yararına sigorta mukaveleleri akdetmek, 

h) Grev veya lokavta karar vermek ve ida
re etmek, 

i) işçilerin veya işverenlerin meslekî bilgi
lerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın ge
lişmesine ve reel verimliliğin çoğalmasına hiz
met edecek veya genel kültürlerini genişletecek 
kurs ve konferanslar tertiplemek; sağlık ve spor 
tesisleri, kütüphane, basımevi benzeri kültürel 
tesisleri kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi 
ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağ
lamak. 

j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına 
çalışmak veya bu gibi teşebbüslere yardım et
mek, veyahut bizzat kooperatifler kurmak, ve
yahut nakit mevcudunun % 30 undan fazla ol
mamak ve ilgisine göre en çok üyesi bulunan 
işçi veya işveren konfederasyonunun muvafa
katini almak kaydiyle sınai ve iktisadi teşeb
büslere yatırımlar yapmak, 

k) Mesleklerinin icrası için gerekli her 
türlü ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, 
edevat ve makinaları üyelerine kiralamak ödünç 
vermek veya hibe etmek, 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatle
rini her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her 
konu hakkında inceleme ve araştırmalar yap-
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mak ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi 
için her türlü kanuni yollardan faaliyet sarf et
mek; 

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek
küller, hizmetlerinde üyeleri arasında tam eşit
liğe uymak zorundadırlar. 

3. Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkülle
ri, gelirlerinin en az yüzde beşini, üyelerinin 
bilgi ve kültür seviyelerini yükseltmek için 
kullanmak zorundadırlar. 

4. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Ka
nunu hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Bu fıkra üzerinde söz istiyen 
sayın üye.. 

Sayın Gündoğan buyurun efendim. Bu tak
rirleri izah edeceksiniz değil mi efendim? 

FİKRET 'GÜNDOĞAN (istanbul) — Madde 
üzerinde konuşacağım efendim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; sözle
rime başlamadan önce bu sabah bir gazetede 
rasladığım bir haberi dile getirmekten kendimi 
alamıyorum. C. H. P. olarak günlerden beri bu 
kanun üzerinde yaptığımız münakaşaların an
cak dün başlamış gibi gösterilmiş olmasından 
vallahi şikâyet etmeye hakkımız olduğu kanısın
dayım. Çünkü, bütün arkadaşlarım üütün güç
leriyle bu kanunun eleştirisinde bulundular. 

Haklarını müdafaa için bunu dile getirmekte 
bir yarar, fayda ve hakşinaslık görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kaç günden beri üze
ninde konuştuğumuz bu kanunun belli bir amaca 
hizmet gayesi ile düzenlendiğini ifade etmiş bu
lunuyoruz. Belli amaca göre düzenlenen kanun
ların kanun olma niteliği çok zayıftır. Kanun
ların umumi, âm ve şâmil, objektif olmaları çok 
klâsik bir kuraldır. Fakat bu kanun bu kural
ların ihiçbiri'sine uymıyan kanun olma niteliğini 
kazanmış ve böylece, öyle anlaşılıyor ki, tatbi
kat hayatına geçecektir. 

Şimdi, 14 ncü maddeyi biraz evvel sayın ar
kadaşımız okudu, dinledik. Bu 14 ncü madde, 
•sendikaların kanunlar ihudıifcları içinde ne gibi 
faaliyetlerde bulunacaklarını gösteren madde
dir. Gördüğünüz gibi 14 ncü maddenin (j) fık
rası hariç diğer bütün fıkraları sendika kavra
mı ile bağdaşâbilen faaliyetlerdir. Ama (j) fık
rası, sendika kavramı ile bağdaşması mümkün 
olmıyan bir faaliyeti bu kanuna ithal etmekte

dir. Ve bu (j) fıkrası ile Türkiye'de sendikalar 
düzeni 'bu yolla da bir kere daha bozulacaktır. 

Yeni getirilen metnin (j) fıkrasında ne di
yor? Bir kere daha ıttılaınıza arz edeyim. Onun 
üzerinde düşüncelerimizi söylerken ne dediğimi 
anlamak mümkün olsun. 

Yeni metin (j) fıkrasında şöyle yazıyor: 
«üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalış
mak. Veya bu gibi teşebbüslere yardım etmek 
veyahut bizzat kooperatifler kurmak veyahut 
nakiıt mevcudunun % 30 undan fazla olmamak 
ve ilgisine göre en çek üyesi bulunan işçi veya 
işveren konfederasyonunun muvafakatini almak 
kaydiyle sınai ve iktisadi teşebbüslere yatım
lar yapmak.» İşte gördüğünüz gibi madde met
nine yeni ithal edilen bu fıkra ile sendikalar, 
sendika olmaktan çıkıyorlar, Daha hafif tâbiri 
ile sendika hüviyeti ile, mahiyeti ile, kavramı ile 
bağdaşmıyan bir görevi 'sendikaya, bu fıkraya 
konulan hükümle yüklemiş ok^orsunuz. 

Nasıl iddia edersiniz, «sendika hüviyeti ile 
bu fıkra bağdaşmadı» diye bir sual ısorarsanız 
size cevabı ben değil, bu fıkranın 1 nci maddesi 
verir. 

Bakınız bu maddenin 1 nci fıkrası sendika
ları nasıl tarif ediyor: «Sendika, federasyon ve 
konfederasyonlar bu kanuna göre işçi sayılan-
ilarm ve işverenlerin müşterek iktisadi, sosyal 
ve kültürel yararlarını korumak ve geliştirmek 
iğin kurulan meslekî teşekküllerdir» diyor. «Ya
rarları» iğcilerin veya işverenlerin yararlarını 
'korumak için kurulan meslekî teşekküllere bu 
kamında yapılan değişiklikle 14 ncü maddenin 
(i) fıkrasında yarar yerine, sendikalara çıkar 
sağlama olanağı bahşediliyor. 

Çünkü, biraz evvel okuduğum gibi (j) fık
rasına göre, nakit mevcudunun % 30 undan 
fazla olmamak ve ilgisine göre en çok üyesi bu
lunan işçi veya işveren konfederasyonunun mu
vafakatini almak kaydı ile sınai ve iktisadi te
şebbüslere yatırımlar yapmak mümkün oluyor. 

Şimdi soruyorum : Sınai ve iktisadi teşeb
büslere yatırımlar yapmakta sendikaların 1 nci 
maddede tarif edilen kültürel, sosyal ve iktisadi 
yarar sağlamaları amacı mı sağlanır, yoksa çı
kar sağlamaları amacı mı sağlanır? Her halde 
iktisadi ve ticari, özellikle ticari teşebbüslere 
girişmek, sendikalara yarardan ziyade, çıkar 
sağlıyacaktır. Böylece sendikalar 1 nci madde-
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deki tariflerine aykırı bir görevle yükümlü kı
lınıyorlar. Daha doğrusu bir ortama atılıyorlar. 
Bunu bir tarafa bıraksak dahi, gördüğünüz gibi 
sendikaların nalkit mevcudunun % 30 undan 
fazla olmamak kaydı ile iktisadi ve ticari yahut 
sınai alanlara yatının yapmaları için en çok iş
çiyi ve işvereni kapsıyan konfederasyonun, mu
vafakatini almak kaydı ile yatırımlara girişme
leri olanağı vardır. Madde, yeni metninde bu 
hükmü getiriyor. 

Bu, bundan evvelki müzakerelerde arz etti
ğimiz gibi, bu kanunun hususi maksadını belir
ten bir madde, bir fıkra. Bu kanun hususi mak
sat için hazırlanmıştır dediğimiz zaman hükmü 
doğrulayan fıkra mahiyetini iktisabediyor. 

En çok işverenin veya işçinin muvafakati 
alınmaksızın iktisadi ve sınai yatırım yapılmı-
yacak. Demek İri, şimdiye kadar bizim mülâha
zalarımızın dışında serd edilen bütün mülâhaza
ları şu madde gayet veciz olarak cerhediyor. 
Biz 1/3 işçiyi işkolunda ihtiva etmiyen sendika
nın yaşama olanağı yoktur, siz bütün işçileri bir 
araya toplamak istiyorsunuz derken, neyi kas
tediyorsak, bu madde de onu ifade ediyor. Bi
zim karşımıza çıkanlar «Hayır, herkes dilediği 
yerde, dilediği kadar sendika kurabilirler» di
yenler meselâ sendikaların faaliyetleri cümle
sinden olan yatırım yapmak işlerinin ancak bel
li bir konfederasyonun muvafakatini almaksızın 
faaliyete geçmelerini mümkün kılamıyor. 2 nci, 
6 ncı, 9 ncu maddelerde yapılmak istenen de
ğişikliği bir başka unsur olarak kabul edin. 
Ama, eğer bu maddeden verdiğim teklif üzere 
en büyük işçi konfederasyonuna bağlı teşekkül
den gayrisinin dahi, fıkrada yazılı işleri, ancak 
belli bir konfederasyonun muvafakatini almak
sızın faaliyete geçmelerini mümkün kılamıyor. 
Demek ki, biz belli bir sendikaya veya konfede
rasyona hizmet maiksadiyle hasırladığınız bir 
kanun derken, işte bunlan kastediyorduk. Kar
şımıza çıkanlar da, hayır diyerek, inkâr ile bizi 
cerhetmeye çalışıyorlardı. Şimdi ben, soruyo-

;rum konfederasyona girmiyen bir sendikayım. 
Konfederasyondan da hoşlanmıyorum. Meselâ, 
'bugün Türkiye'de, sarısı da, kırmızısı da, beya
zı da olan kenfederasyonlar var diyorlar. Belli 
bir temayülde bir sendikayım. Fakat, benim bu
lunduğum konfederasyon daha az üyeli olduğu 
için yatırım yaparken tam karşısında bulundu

ğum konfederasyonun muvafakatini almak 
mecburiyetinde kalacağım. Bunun özgürlükle, 
yatırım serbestisi ile, teşvik ile alâkası nedir? 
Neden dolayı böyle bir kısıtlama yapıyorsunuz? 
Şundan; her şey bir yere bağlı olacak. O sayı
da işçi veya belli anlamda faaliyette bulunan 
bir teşekkül olacak. 

Şimdi, bu kanunu böyle çıkarmaya ahdetmiş 
bulunuyorsanız. Bundan hiç şüphem yok. Çün
kü, ne kadar değişiklik teklifi verdikse hiçbi
risi yer bulmadı. Buna mukabil, komisyonlar 
kendilerini müdafaa ederken çok çalıştıkların
dan bahsettiler. Bu sabah bir örneğini daha ver
diler, anlamsız cümlelerin dahi metinde yer al
masına seslerini çıkarmamışlar. Bu anlamsız 
cümleleri düzelttiler. Anlamsız; cümleleri bir ka
nuna yazmak, kanaatimce, kanun yapanlar için 
kolay affedilir bir kusur değildir. 

Bu kusuru bir üye sahibi olduğu komisyona 
«Senato beyazı ilâve ettiniz» diye eleştirirse, 
ona hiç kimsenin cevap vermeye mecali yok
tur. Ama, bildiğiniz gibi bizde beli bir yöne 
doğru bir akım başladı mı, onun karşısına çıkan 
bütün muhalefet âdeta mekruhtur. 

Şimdi, bu yatırım işlerini en çok sendika
nın yahut konfederasyonun muvafakati ile yap
maya başlıyacaktır, bir sendika. Kamu fonu te
lâkki edilecek olan bu fonların, bir münasebetle 
söylediğim gibi, belli bir konfederasyonun mu
vafakati ile belli istikametlere yönelmesini önle
mek mümkün olmıyacaktır. Bu, Türkiye'deki 
gelişmenin çarpıklığının devamı, ya da kamu 
fonlarının ziyan olması sonucunu doğuracak
tır. Teşebbüs serbestisi ile bağdaşması müm
kün olmıyan bir maddedir. Türkiye^de özel te
şebbüse, plânlı dönemde dahi, özendirme ted
birlerinden başka hiçbir tedbir getirmezken, 
işçi sendikalarının aidat toplıyarak elde ettik
leri nakit mevcudun % 30 unu belli kuruluşla
rın emri ile, onların istedikleri, ticari, iktisadi 
veya sınai sahaya yatırmaya sevk edici kanun 
sevk etmek, hakikaten başı sonu belli olmıyan, 
her hangi bir ekonomik politikasına bağlı olmı
yan bir iktidarın eseri olsa gerektir. Soruyorum, 
Devlet fonlarını hususi sektöre aktarmayı öngö
rüyorsunuz, hususi kanunlar isdar ediyorsunuz; 
teşvik tedbirleri ile iki yılda bu Devletin kamu 
kaynaklarından dört milyarını rahatlıkla, sıonu 
meçhul bir maceraya açabiliyorsunuz. Bunu 
böyle serbestçe yapıyorsunuz da, işçilerin emek-
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lerinden hâsıl olan, ücretlerinden aidat olarak 
toplanan parafların belli işçi konfederasyonu ve
ya işveren konfederasyonu emri ile istenilen 
istikamete değil, emrettikleri istikamete yatırıl
masına nasıl g-önlünüz razı oluyor? Bunu izah 
etmeniz müşküldür. Hele, işveren konfederas
yonu ki, - bu maddede hangisinin öncelik kaza
nacağı belli değildir - burada «... ilgisine göre..» 
kelimesini yorumlamaya kalkacaktır. İlgi de
mek, işçi sendikası yatırım yapıyorsa işçi kon
federasyonuna soracak, işveren konfederasyonu 
yapıyorsa işveren konfederasyonu yapacak gibi 
tefsirler yapacaklardır. Ama, aslında «ilgi» ke
limesinden bu çıkmaz. O dahi çıksa, önemli de
ğildir. Çok önemli, ekonomik karanların veril
mesinde karar yetkisinin kime aidolduğu müna
kaşası, modern ekonominin en önemli konuların
dan biri haline gelmiştir. Kapitalist ekonomi 
politiği, sosyalist ekonomi politiği bugün tek şe
yi münakaşa ediyor. Ekonomik kararlan kim 
verecektir? Ekonomik kararların verilmesinde 
yetkili organ kim olacaktır? Eski müteşebbis 
mi, yeni teknokrat mı? Bu kapitalist ekonomi 
politiğin münakaşası. Sosyalist ekonomi politi
ğin münakaşası şu; ekonomik kararlan merkez 
plânlama örgütü mü, üretim birimleri veya gi
derek işçiler mi? Böylesine önemli bir modern 
ekonomi politikası konusunu siz, bir çırpıda, bu 
kanunda hallediveriyorsunuz. Diyeceksiniz ki, 
önemlli mi? Gayet tabiî çok önemli. Türkiye'de 
şu önümüzdeki on sene içinde asgari beş milyo
na yakın sendikalı işçi olacaktır. Bu beş milyon 
işçinin kasalarında biriken fonların % 30 unun 
yatırım sahasına akması büyük ekonomik bir 
muğmandır. Büyük ekonomik muğmanm karar 
yetkisini burada kime verdiğinizi sormak hak
kımızdır. Ne desek olmıyacağina kaaniiz. Önce 
karar vermişsiniz. Türkiye'nin çalışma düzeni
ni böylesine bir kanunla büyük bir çıkmaza gö
türmeye niyetlisiniz. Karannızdan dönmiyece-
ğiniz belli. Çünkü, şimdiye kadar yaptığımız 
bütün teklifler, Anayasa yönünden olsun, eko
nomik meseleler yönünden olsun, iş hayatı yö
nünden olsun, çalışma hayatı yönünden olsun 
hiçbir fayda vermedi. Ama, tarih, bizi doğrulu-
yacaktır. Çünkü, Türkiye'de kamu fonlarının zi
yan edildiğine dair bir tarih vardır. Kamu fon
larının Türkiye'de perişan edildiğini gösterir 
heykel mesabesinde rakamlar vardır, tatbikat 
vardır. Bu ekonomi politikası, şimdi koyduğu

nuz kanunla, yeni bir kamu fonunun aynı sonu
ca gitmesini sağlıyacaktır. Biz kendi tercihimizi 
değil, sizin tatbikatınızdan elde edilmiş neticele
re bakarak bu kamu fonunun âMbetini tâyin et
meye çalışıyoruz. Ama, ben eminim ki, belli bir 
gaye, tek bir politik maksat için Arabistan'ı 
yakmak gerekirse yakılacaktır. O bakımdan 
faydasız olduğunu bile bile fakat, bir tarihî ger
çeği dile getirmek için burada kendimizi yoru
yoruz. 

Saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Önergeleri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
274 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 1 nci 

bendinin (j) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grupu Adma 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

«j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına 
çalışmak, veya bu gibi teşebbüslere yardım et
mek, veyahut bizzat kooperatifler kurmak, ve
yahut nakit mevcudunun % 30 undan fazla ol
mamak şartiyle ve Genel Kurul karan ile sınai 
ve iktisadi teşebbüslere yatınm yapmak» 

BAŞKAN — Bu okunan önergeye Hükümet 
ve komisyon katılıyor mu? Katılmıyorlar. Öner
geyi oylannıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
274 sayılı Yasanın 14 ncü maddesinin 3 ncü 

bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

0. H. P. Grupu Adına 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

«Madde 14, fıkra 3. Bu kanuna göre kuru
lan işçi teşekkülleri, gelirlerinin % 5 ini üyele
rinin bilgi ve eğitimini yükseltmek için kullan
mak zorundadırlar. 

İşverenler dahi, işçilerden kestikleri üyelik 
aidatı tutarının % 5 i oranında bir meblâğ ile 
işçi teşekküllerinin yürüttüğü işçilerin bilgi ve 
eğitim ihtiyaçlarını karşılama faaliyetine katıl
mak zorundadırlar.» 
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BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge da
ha var, okutuyorum efendim. 

Sayın C. Senatosu Divan Başkanlığına 
274 sayılı Yasanın 14 noü maddesinin 3 ncü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

«3. Sendikallar, gelirlerinin % 5 ini üyele
rinin eğitimine ayırırlar. İşverenler de kestik
leri sendika üyesi işçilerin üye aidatları tutarı
nın % 5 i oranında eğitim fonu öder.» 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Müsaade 
ederseniz, açıklamak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, baştan usulü öy
le tatbik ediyorduk ama, buyurun, kısaca rica 
edeyim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Savın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; bugün Türkiye'de 
çalışanların randımanında bir düşüklük varsa, 
bu şüphesiz ki, eğitimde, teknikte ve kültürdeki 
noksanlıktan ileri gelmektedir. Öyle ise, biz ça
lışan yerlerde randımanı yükseltmek için çalı
şanların eğitimine, kazandırılacak tekniğe, eği
tilmiş insan gücünün beş yıllık nlân içindeki gi
bi değerlendirilmesine imkân vermek istiyorsak, 
onların bu teklifimdeki gibi bir eğitime tabi 
tutulmasını zorunlu kılmalıyız. Bunun için de 
hem sendikalı üyelerin aidatından, hem de iş
verenin, ki sendikalı üyeler için işverenler de 
bir miktar para öderler, hattâ hâsı yerlerde aşa
ğı - yukarı üçte ikisini işverenler öderler. Bu 
verdikleri aidatlardan % 5 oranında hem işve
renden. hem de işçiden kesildiği zaman, o para 
havli bir miktar tutar. Yani. bu maddedeki gibi 
eğitimi ile, kültürü ile uğraşmak için % 5 ayrılır 
gibi bir kapalı ifadeden ziyade, oranla tesbit 
etmek, yani hem işverenin, hem de işçinin öde
diği aidat üzerinden % 5 oranında alınacak pa
ralarla bu işçilerin eğitimini ve teknik bilgisini 
geliştirmeyi faydalı buluyoruz. Eğer, hakikaten 
eğitilmiş işgücü beş yıllık plânlar içinde tesbit 
edildiği gibi değerlendirilecek ise, buna önem 
verilmesini ve sayın üyelerden bu teklifimin ka
bulünü istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. Buyurun Sayın Ba
kan. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Öztürk'ün temas 
ettiği husus, vasıflı eleman yetiştirme konusu
dur. Ve bu konu İkinci Beş Yıllık Plândaki esp
riye uygun olarak «sanayide işbaşı eğitimi ve 
çıraklık kanunu tasarısı» tarzında yeni bir tasa
rı ile ayrı bir tedvin mevzuudur. Tasan hazır
lanmıştır ve Yüce Meclislere sunulacaktır. Sen
dikalar Kanunununda bunun yeri yoktur, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Şimdi, bu önergelere Hükümet, 
izahatı ile, katılmamaktadır. Komisyon?.. Katıl
mıyor. Hükümet ve komisyon katılmamaktadır. 
Önergeler aynı mahivette olduğu için oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Yalnız sayın üyeler bu maddenin (D) ben
dinin ikinci satırında «ilgili olarak üyelerin ve 
mirasçılarına» diye yazılmış. «Üyelerine ve mi
rasçılarına» olması iktiza ediyor. Fakat Meclis
ten. böyle gelmiş. Bu, bir değişiklik mahiyetinde 
olduğu için bunu düzeltmek istiyorum. «Üyele
rin» kelimesinin «üyelerine» şeklinde değiştiril
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Btmiynler... Kabul edilmiştir. 

Bu değişikliği ile birlikte 1 nci maddenin fık
rası olan 14 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ticaret yapma yasağı : 
Madde 15. — Bu kanuna göre kurulan mes

lekî teşekküller ticaretle uğraşamazlar. 
14 ncü maddenin (j) fıkrası hükmü saklıdır. 
14 ncü maddenin 1 nci bendinin (1) ve (L) 

fıkraları gereğince bu meslekî teşekküllerin 
kurdukları tesislerin işletilmesinde, - üyelerinin 
bu tesislerden istifade hali hariç - kâr, bu teşek
küllerin üyeleri ve mensupları arasında risturn 
şeklinde de olsa dağıtılamaz. 14 ncü maddenin 
1 nci bendinin (j) fıkrası gereğince dağıtılacak 
risturn bu hükme tabi değildir. 

BAŞKAN — «Risturn» kelimesi basılışta 
yanlış basılmıştır. «n« harfi ters çevrilmiş. «Ris
turn» doğru, şeklidir. 

Bu madde üzerinde takrir bulunmadığı için.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Balkanım, soru sormak istiyorum. Buna, ister 
Hükümet, isterse komisyon cevap versin. 
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BAŞKAN — Nedir efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Şimdi, 

bir kere matbaa hatası düzeltildi mi efendim?. 
BAŞKAN — Düzeltildi. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — «i» ve 

«L» fıkrası denilmekte, «L» fıkrası yok. 
BAŞKAN — O, «L» efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — (1) 

gibi gözüküyor. 

BAŞKAN — «K» harfinden sonra basılmış, 
Alfabemizde «K» harfinden sonra «L» olarak 
okuduk. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi, 
«bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller ti
caretle uğraşamazlar. 14 ncü maddenin (J) fık
rası hükmü saklıdır» dan maksat nedir? 

BAŞKAN — Hükümetten mi soruyorsunuz 
efendim? Buyurunuz Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım.; konu üzerinde uzun konuş-
mıyacağım. Genel izahatımda bu hususta gerekli 
açıklamayı yapmıştım. Bugün filhal sendikala
rın maüî kaynakları gün geçtikçe ekonomik ve 
sosyal inkişafa muvazi olarak artmaktadır. 
Bunlar paralarını bankalarda vadeli ve vadesiz 
şekilde kıymetlendirmeye çalışıyorlar. Ama, bu
gün hakikaten daha yüksek rantlı sahalara bu 
paralan aktarmak ve böylece sermayelerinin, 
yani, kazanç kaynaklarının güçlenmesine, toplu 
pazarlıkta grev ve benzeri işlemlerde malî kay
nakların potansiyeli nisbetinde toplu pazarlıkta 
güc kazanmalarını temin edecek bir espri ile 
madde hazırlanmıştır. Ayrıca, plânlı kalkınma 
devresinde her imkânı memleketin sanayileşme
sine yöneltmek, ekonomik gelişmeye katkıda 
bulunmak gibi temel ilkeye uygun olarak da 
madde tedvin edilmiştir. (J) fıkrasında şartlar 
gösterilmiş. Üyeler için kooperatifler kurulma
sına çalışmak. Esasen kanunlarımızda sarih hü
küm olmamasına rağmen bugün fiilen birçok 
sendikalar kendi üyeleri yararına kooperatiflsr 
kurmakta ve hattâ otel işletmeciliği gibi işlet
melere dahi girmiş bulunmaktadır, Fiilen mev-
cudolan bu hale hukukilik vermek ve bir meşru
iyet kazandırdıktan sonra sınırlarını tâyin et
mek gerekmiştir. Bu sınırları (J) fıkrasında ga
yet belli şekilde gösteriyoruz. Gerçekten sendi
kaların bütün varlığını sanayie yatırmaları, 

î toplu pazarlık ve grev anında malî kaynaktan 
mahrum olmaları bir endişe olarak ileri sürül
müş ve komisyon da % 30 gibi âzami nisbet ay
rılmak suretiyle bir sınır çizilmiştir. % 30 un
dan fazla olmamak ve ilgisine göre en çok üye
si bulunan işçi veya işveren konfederasyonunun 
muvafakatini almak. Bu, dün de açıkladığım 
gibi, 508 sayılı Kanunda, 440 sayılı Kanunda, 
mer'i bulunan 274, 275 sayılı kanunlarda daima 
klâsik bir terim olarak değil, gerçekten Türki
ye'de en çok işçiyi, bünyesinde toplıyan konfe
derasyonu, vâzıı kanunun 1960 tan bu tarafa ve 
1960 tan evvel tedvin edilen hükümlerde huku
kî ölçü olarak, objektif ölçü olarak kabul etmiş 
olmasından ileri gelmektedir. Diğer mevzuatlar
da da aynı şekilde hükümler vardır. Bu itibarla 
burada bir kayırma bahis mevzuu değildir, ik
tidar partisinin birtakım avantajları var
dır, muhalefet partilerinin birtakım im
kânları vardır. Siyasi Partiler Kanunun
da muvazi hükümler mevcuttur. Bura
da kanun Önünde eşitlik meselesi, riya
zi eşitlik değildir. Hak eşitliğidir. Binaenaleyh 
en çok üyeyi bünyesinde toplıyan konfederas
yon bugün (A) konfederasyonu olabilir, yarın 
bir başka konfederasyon olabilir. Biz, objektif 
esaslara göre bunu hazırladık. Arz ederim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kanım, ben de bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, bundan önceki maddenin (J) fıkrasında 
esas itibariyle mevzu açıklanmıştır. Ne gibi ya
tırım yapacakları ve nasıl kooperatif kuracak
ları anlaşılıyor. Yalnız 15 nci maddede «(j) fık
rası hükmü saklıdır» deniyor. Halbuki, ticaret 
yapması da ınenediliyor. Bugün, maalesef isim 
veremiyeceğim, bâzı sendikalar bizzat kendileri 
ticaret, yapmaktadırlar. Bu suretle işçinin tama
men karşısındadırlar. Sendika, işçi teşekkülü ol
duğu halde işçinin karşısında. İşçi dâva ettiği 
zaman, işçi sendikaları «ben, seni temsilci olarak 
tanımıyorum; sen, beni dâva edemezsin» diye 
gayet geniş bir çelişkiye giriyorlar. 

BAŞKAN — Şimdi, sual şekline getirin ilût-
fen. 

Sayın Bakan, buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Efendim, Sayın Özden'-
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in sorusuna cevap arz edeyim, illegal olan bu 
faaliyeti legal sekle, hukukî şekle getirmek için 
kanunda tesbit edilen ölçülerle murakabe un
surlarını ihtiva eden metin getirilmiştir. Bunun 
dışında her hangi bir madde tedvini mümkün 
değildir. Yapmaktadırlar. Ancak, bu dağınık 
sahaya yayılmıştır. Ticaret ve faaliyeti, esas iti
bariyle, menedilmektedir. Sadece 14 ncü mad
denin (J) fıkrasındaki istisna hali, kanunda 
belli edilen unsurlar ev şartlar içerisinde, kabul 
olunmuştur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, halen de yapıyorlar; bu ticaret oluyor. 

BAŞKAN — Bu kanunda bu madde ile me-
nediliyor. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Bakan 
«menediyor» diyor mu? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekilli) — Menediyor. 

BAŞKAN — Bu madde ile menediliyor efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Fesih veya infisah halinde malların devri : 
Madde 18. — Feshedilen veya infisah eden 

sendika, federasyon ve konfederasyon bir işve
ren teşekküllü ise malları, bu kanun veya sair 
kanunlar gereğince, kurulmuş başka bir işveren 
teşekkülüne devredilir. 

Feshedilen veya infisah eden sendika, fede
rasyon veya konfederasyonun tüzüklerinde bir 
sarahat bulunmadığı takdirde malları : 

a) Türkiye çapında faaliyet gösteren bir 
sendika ise, üyesi bulunduğu konfederasyona, 

b) Federasyon üyesi bir sendika ise bağlı 
bulunduğu federasyona, 

c) Federasyon ise, bağlı bulunduğu konfe
derasyona, konfederasyon yokas onu meydana 
getiren teşekküllere, 

d) Konfederasyon ise, diğer bir konfede
rasyona, 

e) Hiçbir teşekküle bağlı olmıyan bir sen
dika ise, aynı işkolunda kurulu en çok üyeye 
sahip sendikaya veya federasyona bu tip bir 
sendika ve federasyon yoksa en çok üyeyQ sa
hip konfederasyona, 

Devredilir. 

Her türlü devir ilgili teşekkülün kabulüne 
bağlıdır. 

Malların bunlardan gayrı gerçek veya tüzel 
her hangi bir şahsa veya teşekküle veya mües
seseye devri veyahut feshedilen teşekkülün üye
leri arasında paylaşılması yasaktır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge 
Var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan 1453 sıra sayılı ka

nun tasarısının 18 nci maddesinin 1 nci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Muğla 
îlyas Karaöz 

«Feshedilen ve infisah eden sendika, fede
rasyon ve konfederasyon bir işveren teşeikkiiîü 
iıse malları, bu kanunun veya sair kanunlar 
gereğince kurulmuş başka bir işveren teşekkü
lüne bir işçi teşekkülü ise bu kanuna göne ku
rulmuş diğer bir işçi teşekkülüne devredilir.» 

HÜSEYİN ÖZTÜRK^ (Sivas) — Söz istiyo
rum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz. Buyurunuz 
Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlarım; bu madde de 
saklı bir hü!küm geliyor. Bu hüküm de şu: Bu
gün iş koTnnd:a 1/3 çoğunluğu sağlıyan bir sen
dika kurulurken yine 1/3 ün dışında, kalanların 
ve kurulmuş olup da şimdi 1/3 ü sağlıyamamış 
olanların feshi veya münfesih duruma düşürül
mesi halinde bu sendikaların mallarının ve pa-
raliarmm da o sendikaları fasheden, münfesih 
duruma düşüren diğer sendikalara devri gibi, o 
sendikaları mal ve para bakımından güçlen
dirmek gibi durum ortaya çıkıyor. Yani, hem 
kurulmuş olan sendikaları, 1/3 çoğunluğu sağ
lamadığı için feshedeceğiz. Hem de mallarını 
alıp onu feshettiren sendikaya bu kanun ile, 
kanun zoru ile feshedilmiş olanların mallarını ve 
paralarını öbür 1/3 çoğunluğu sağlayan iş ko
lundaki sendikaya veya federasyona, konfe
derasyona devredeceğiz. Böylece de bir ds^ıa 
1/3 çoğunluğu sağlayan sendikaların dışında 
bb sendika kurma işini maddi yönden tamamen 
jıkacağız. Oysa ki, buna başka türlü hal yo
lu bulmak mümkündür. Bu hususta, şimdi oku-
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nacağım tahmin ettiğim, benim de bir teklifim 
olmuştur. Feshedilen veya münfesih duruma 
düşürülmüş olan sendikanın mallan kendi tüzü
ğünde tesbit edeceği şekilde üyelerine dağıtıl
madan bir kuruma, bir yere yed'i emin olarak 
bırakılabileceği gibi, kendi tüzüğünde tesbit; 
ettiği esasa göre verilmesinin uygun olacağı ka
naatindeyim. Çünkü, ondan sonra kurulacak 
olan, yani o fesihten sonra kurulacak olan o iş 
kolundaki, o işyerindeki sendikanın kurulması 
maddî yönden de tamamen imkânsız hâle geti
rilecektir. Bu bakımdan bu önergemin kabu
lü ile bundan sonra kurulacak sendikalına 
maddi yönden olanak sağlamak imkânları geti
rilmiş olur. Dikkate alınmasını saygı ile rica 
eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN* — Sayın Öztürk, bir şeyi öğren
mek istiyorum. Bu teklifiniz her ilki sendika 
için de varit mi? Yani işçi ve îşşveren sendi
kaları münfesih hale geldikleri zaman kendi tü
züklerine göre mi? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Kendi 
tüzüklerine göre. 

BAŞKAN — Peki, efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Bir dakika, önergeyi okuta

yım. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
274 sayılı Yasanın 18 nci maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«Feshedilen veya infisah olan işçi teşekkül

lerinin mallarının hangi teşekkül veya kuruma 
verileceği kendi tüzüklerinde gösterilir. 

Sendikanın paraları ve malları üyeler ara
sında paylaşılamaz» 

Sivas 
Hüseyin öztürk 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Muhterem Başkanım, 
zannediyorum, şu açıklamamdan sonra Sayın 
öztürk bu önergesini geri alabilirler. Takdir 
kendilerinin. Metinde şöyle bir hüküm var, 
kendilerini tatmin eder mi? Aynen okuyorum : 
«Feshedilen veya infisah eden sendika, fede
rasyon veya konfederasyonun tüzüklerinde 
bir sarahat bulunmadığı takdirde malları aşa

ğıdaki şekilde intikal eder» diye bir hüküm var. 
«Tüzüklerinde bir sarahat bulunmadığı tak
dirde» Tüzüklerinde sarahat varsa o sarahate 
göre muamele yapılacaktır.» 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Geri alıyo
rum, efendim. 

BAŞKAN — Geri aldı Sayın öztürk. 
Sayın Karaöz'ün verdiği önergeye Hükümet 

veya Komisyon iştirak ediyor mu?.. Ediyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Önerge ile kabul edilen değişiklikle birilik

te 18 nci madde olan, 1 nci maddenin fıkrasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

işçi teşekkülü idareciliği ve temsüciliğinin 
teminatı : 

Madde 20. — 1. İşçi teşekküllerinin yöne
tim kurullarında veya başkanlığında görev ala
rak kendi talepleri ile işyerlerinden ayrılan iş
çiler teşekkülleri görevlerini seçime girmemek, 
seçilmemek veya çekilmek suretiyle son bulması 
üzerine işe alınmalarını, istedikleri takdirde 
işveren talep tarihinden itibaren en geç bir ay 
içinde o andaki şartlarla eski işlerine veyahut 
eski işlerine uygun bir diğer işe diğer istekli
lere tercih ederek almaya mecburdur. Bu tak
dirde ücret ve işten çıkarılmada işçinin esM kı
dem hakları saklıdır. 

Bu hakkın kullanılması teşekküldeki göre
vin sona ermesinden başlıyarak üç ay içinde 
geçerlidir, özel nitelikteki mevzuat ve toplu 
iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şartiyle 
işten ayrılma tarihinden başlıyarak idarecilik 
süresince bu hak devam eder. 

Yönetim kurulundaki ve başkanlıktaki gö
revleriyle ilgili fiillerinden dolayı hüküm giy
miş olanlar, bu haktan istifade edemezler. 

2, işçi teşekküllerinin yönetim kurulların
da veya başkanlığında görev almalarından do
layı kendi rızaları ile işlerinden ayrılan işçiler 
Sosyal Sigorta primlerini veya T. C. Emekli 
Sandığı aidatlarını işverene düşen payla bir
likte ödemeye devam ederek eski işyerlerinde
ki sigortalılık ve emeklilik haklarını devam et
tirebilirler. 

3. 1 ve 2 nci bendlerde gösterilen haklar
dan teşekküllerin şube ve mahalli sendika yö
netim kurulu üyeleri ile başkanları da istifade 
ederler. 
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4. Bir işyerinde uygulanan toplu iş sözleş
mesinde taraf işçi federasyonunuzun üyesi işçi 
sendikası veya o toplu iş sözleşmesinde taraf iş
çi sendikası, toplu iş sözleşmesi yoksa işkolunda 
yetkili sendika. 

İşyerinde işçi sayısı 50 yi aşmıyorsa en çok 
2;50 ilâ 200 arasında ise en çok 4;200 ilâ 1 000 
arasında ise en çok 6;1 000 den fazla ise en çok 
8, birisi baştemsilci olmak üzere, işyeri sendika 
temsilcisi tâyin eder. 

5. işyeri sendika temsilcisinin akdi işve
ren tarafından feshedilirse temsilcini talebi 
üzerine ilgili bölge çalışma müdürlüğü temsil
cisiyle işvereni uzlaştırmaya teşebbüs eder. 
Uzlaşma olmadığı takdirde durum tutanakla 
tesbit edilerek bu yer için yetkili il hakem ku
ruluna sunulur. Kurul temsilcisinin işine iade
sine karar verirse işinden çıkarıldığı tarihten 
başlamak üzere ve sendika tüzüğünde belirti
len temsilcilik süresinin devammca iş gördürül
memiş olsa bile ücreti ve diğer bütün hakları 
işveren tarafından ödenir. Bu hüküm temsilcili
ğe atanma halinde de uygulanır. 

Bölge çalışma müdürlüğü temsilcinin veya 
üyesi bulunduğu sendikanın başvurma tarihin
den itibaren en geç 6 iş günü içerisinde uzlaş
tırmaya teşebbüs eder. 

Taraflar uzlaşamaz veya uzlaştırma çabası 
akamete uğrarsa durum 3 işgünü içerisinde 
Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından il hakem 
kuruluna bildirilir. 

İl hakem kurulu uzlaşmaya varılamadığını 
gösteren tutanağın alınmasından itibaren en 
geç 15 işgünü içerisinde gerekli incelemeyi ya
parak kararını verir. Kurulun bu konudaki ka
rarı kesin olmakla beraber işçinin kanundan 
ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarından 
dolayı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — 1 nci maddenin fıkrası olan 
20 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Meslekî teşekküllerin sağladığı haklardan 
istifade : 

Madde 21. — Bu kanuna göre kurulan işçi 
veya işveren teşekkülünün kendi faaliyetleri 
sayesinde mensuplarına sağladığı hak ve men
faatlerin o teşekkülün mensubu 'olmıyanlara teş
mili baihse konu teşekkülün yazılı muvafakatine 
bağlıdır. 

14 . 7 . 1970 O : 1 

275 sayılı Kanun hükümleri Saklıdır. 
Toplu iş sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanumu-

run 8 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu
nun bir toplu iş -sözleşmesini teşmil etmesi ha
linde, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, takririniz var, 
takririnizi izah edecek misiniz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Kaçıncı 
madde Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — 21 ne madde. Takriri okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
274 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 1 ve 

2 inci fıkralarınan aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve 'üsküf ederim. 

C.H.P. Grupu adına 
istanbul 

Fikret Gündoğan 

«Madde 21. — Bu kanuna göre kurulan iş
çi veya işveren teşekkülürJün kendi faaliyetleri 
sayesinde {mensuplarıma 'sağladığı Ihak ve men-
faatlardan o teşekkülün mensubu almıyanların 
faydalanabilmeleri, ıtaraf işçi teşekkülüne bu 
isçi teşekkülünce tesbit edilecek bir dayanışma 
•aidatını her ay ödemelerine bağlıdır. 

274 sayılı Kanunun bu hükme ayları madde
leri hükümsüzdür» 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Gündoğan, 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, biraz evvel Sayın Başkanlıkça okunan 
takririmde de arz ettiğim gibi, 21 nci maddede 
mevcut değişiklik, bir işçi teşekkülünün veya 
işveren teşekkülünün mensuibu olmıyan kimsele
rin, o teşekkülün sağladığı hak ve menfaatler
den istifade edebilmesi, bu metinle teşekkülün 
yazılı muvafakatine bağlanıyor. 

önce şu ciheti arz edeyim ki; bu husus Hü
kümet tarafından hazırlanan tasarıda böyle de
ğildi. Hükümet, biraz evvel 'okunan, partimiz 
adma verilen takrirde yazılı olduğu gibi yahut 
aynı mahiyette olmak üzere, bir teşekkülün 
mensubu olmıyan Mşlerin, o teşekkülün 
sağladığı menfaatlerden istifade edebilmesini, 
teşekkülün yazılı muvafakatinle bağlamıyor idi. 
Bağlamamakta daha demokratiktir, daha hak
kaniyete uygundur. Belki denecektir ki, o te
şekküle mensubolmıyan kişinin teşekkül tara
fından sağlanan hak ve menfaatlerden istifade 
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etmesi hakla bağdaşır mı? Bağdaşır değerli ar
kadaşlarım, günkü bizim getirdiğimiz yahut ge
tirmek istediğimiz değişiklikler, o 'teşekküle he
nüz üye olmamış işçinin veya diğer işverenin 
dayanışma aidatı denilen bir aidatı vermesi 
ikaydı ile o teşekkülün sağladığı menfaatten ya
rarlanması 'mümkündür. Eski kanunda böyle bir 
teknik vardı. Nitekim Hükümette, eski kanun
da, şimdiki metne benzer bir hükmün değiştiril
mesi için getirdiği yeni tasarıda bu muvafakat 
şartını ileri sürmemiş idi. 

Şimdi, bu aslında işçileri behemahal bir te
şekküle bağlamaya yahut oraya girmeye zorla
ma anlamına gelir. Çok titiz olarak böyle bir 
zorlamayı Anayasanın 46 ncı maddesindeki ser
bestçe tâbiri ile bağdaştıranlayız demeye kadar 
gitmiyorum ama, hakikaten burada hiçbir sunu-
taksiri olmıyan, işe yeni girdiği için veya baş
ka ıbir 'sendikadan, henüz ayrıldığı için bir sendi
kanın sağladığı menfaatlerden yeni giren işçinin 
veya o sendikaya giremiyen işçinin faydalan
masını o iş teşekkülünün muvafakatine bağla
tmayı, bir parça hakla kabili telif görmüyoruz. 
O (balkımdan bu takriri verdik, iltifat ederseniz 
ve Hükümet tasarısına benzer bir hüküm geti
rirseniz, kanaatimce, daha ziyade hakkaniyete 
uygun bir düzenleme yapmış olursunuz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Başkanım, Sayın 
Gündoğanm ileri sürdüğü hususları komisyonda 
da uzun boylu tartıştık. Sendika hukukunun si-
yameti bakımından, sendikal faaliyetlerde hak 
sahiplerinin çetin mücadele, pazarlık sonunda 
sağladığı menfaatlerden o faaliyete katılmıyan-
ların istifade etmesi şekli, eski kanunda da dü
şünülmüş. 

274 sayılı Kanunda, bizim getirdiğimiz ka
nundaki metnin aynı mevcut. Yalnız bir fark 
var, 21 nci maddede «hakların tâbiri» var. Biz, 
buna «hak ve menfaatlerin» demek suretiyle, 
menfaat kelimesini de ilâve etmiş oluyoruz. 

Neden, geçici encümen ve Millet Meclisi 
daha şümullü bir değiştirmeye lüzum görme
di. Onu da arz edeyim, yedi yıllık tatbikat, eli
mizdeki mevcut içtihatlar bugün müesses olan 
vaziyet, yeni ihtilâtlara sebefeolacak tarzda de
ğiştirmeyi, sendikal faaliyetin hayrına görmemi-

şisdir. Onun için metni aynen ipka ettik «Hak» 
meselesini «menfaat» da ilâve etmek suretiyle 
daha şümullü hale getirdik, arz ederim. 

BAŞKAN — Yani takrire katılmıyor bu 
izahatı ile Hükümet, Komisyon takrire katılıyor 
rmı?.. Katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Aidat : 
Madde 23. — 1. Meslekî teşekküllere üye

lerince ödenecek aidatların miktarı Cemiyetler 
Kanunundaki kayıtlara bağlı kalmaksızın kuru
lusun merkez genel 'kurulunca tesbit edilir, 
azaltılır veya çoğaltılır. 

2. Kurulu bulunduğu işkolunda yetki almış 
sendikanın veya yetki alınmamış ise işyerinde 
çalışan işçilerin 1/4 ini temsil ettiğini ispat eden 
sendikanın yazılı talebi ve (aidatları kesilecek 
sendika üyesi işçilerin listesini vermesi üzerine 
işveren sendika tüzüğü uyarınca üyelerin sen
dikaya ödemeyi kabul ettikleri aidatları ve top
lu iş sözleşmesi grev ve Lokavt Kanunu gere
ğince sendikaya veya sendikanın bağlı bulun
duğu federasyona ödenmesi gerekli dayanış
ma aidatını işçilere yapacağı ücret ödemesinden 
k3smeye ve kestiği aidatların nevi ile tutarını 
ilgili sendikaya vermeye ve kesinti listesini sen
dikaya göndermeye mecburdur. 

Sendikanın üyesi bulunduğu federasyon 
veya konfederasyon tüzüğüne göre sendikaca 
üst kuruluşa verilmesi gerekli aidatı, üst kuru
luşun talebi üzerine işveren üst kuruluş aidat
larından keserek federasyon veya konfederas
yona gönderir. 

Bu bend gereğince sendika tüzüğüne uygun 
olarak kesilmesi istenilen aidatları kesmiyen iş
veren ilgili sendika, federasyon ve konfederas
yona karşı kesmediği veya kesmesine rağmen 
bir ay içerisinde ilgili kuruluşa göndermediği 
miktar tutarınca sorumlu olmaktan başka aidat
ları sendikaya verinceye kadar aidat toplamı 
üzerinden kanuni faizi ödeme zorundadır. 

Sendika, aidatlarını kesiminden doğacak 
masrafları işverenin talebi üzerine ödemek zo
rundadır. 
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3. Aidat kesimi için işverene başvuran sen
dika veya sendikaların ikinci bendde gösteri
len nitelikte olup olmadıkları konusunda işve
renle sendika veya sendikaların kendi araların
da anlaşmazlık çıkarsa işverenin veyahut sendi
ka veya sendikaların yazılı istemi üzerine an
laşmazlık italep tarihinden itibaren üç işgünü 
içerisinde ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğünce 
çözülür. Bölge Çalışma Müdürlüğünün bu konu
daki kararilarına, kararın tebliği tarihinden iti
baren üç işgünü içinde iş dâvalarına bakmakla 
görevli mahallî mahkemeye itiraz edilebilir. Bu 
itiraz tarihinden itibaren üç işgünü içinde kesin 
olarak karara bağlanır. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 23 ncü 

maddesinin 2 nci bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

O. H. P. Grupu Adına 
İstanbul 

Fijkret Gündoğan 

Madde 23, bend 2. — İşyeri seviyesinde ise, 
kurulu bulunduğu işyerinde işkolu seviyesin
de ise iş kolunda çalışan işçilerin 1/4 ünü tem
sil ettiğini ispat eden sendikanın yazılı talebi 
ve aidatları kesilecek sendika üyesi işçilerin lis
tesini vermesi üzerine işveren sendika tüzüğü 
uyarınca üyelerin sendikaya ödemeyi kabul et
tikleri aidatları ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu gereğince sendikaya veya sendi
kanın bağlı bulunduğu federasyonu ödenmesi 
gerekli dayanışma aidatını işçilere yapacağı üc
ret ödenmesinden kesmeye ve kestiği aidatların 
nev'i ile tutarını ilgili sendikaya vermeye ve 
kesinti listesini sendikaya göndermeye mecbur
dur. 

Sendikanın üyesi bulunduğu federasyon ve
ya konfederasyon tüzüğüne göre sendikaca üst 
kuruluşıa verilmesi gerekli aidatı, üst kurulu
şun talebi üzerine işveren, mt kuruluş aidat
larını, sendika aidatlarından keserek federas
yon veya konfederasyona gönderir. 

Bu bend gereğince sendika tüzüğüne uygun 
olarak kesilmesi istenilen aidatları kesmiyen 
işveren ilgili sendika, federasyon ve konfede
rasyona karşı kesmediği veya kesmesine rağmen 
bir ay içerisinde ilgili kuruluşa göndermediği 

miktar tutarınca sorumlu olmaktan başka, 
aidatları sendikaya verinceye jkadar aidat top
lamı üzerinden kanunî faiz ödeme zorundadır. 

Sendika, aidatların kesiminden doğacak 
masrafları, işverenin talebi üzerine, ödemek 
zorundadır, 

3. Aidat kesimi için işverene başvuran sen
dika veya sendikaların ikinci bendde gösterilen 
nitelikte olup olmadıkları konusunda işverenle 
sendika veya sendikaların kendi aralarında an
laşmazlık çıkarsa işverenin veyahut sendika ve
ya sendikaların yazılı istemi üzerine anlaşmaz
lık, talep tarihinden itibaren üç iş günü içe
risinde ilgili bölge çalışma müdürlüğünce çözü
lür. Bölge çalışma müdürlüğünün bu konuda
ki kararlarına, kararın tebliği tarihinden itiba
ren, üç iş günü içinde iş dâvalarına bakmakla 
görevli mahallî mahkemeye itiraz edilebilir. Bu 
itiraz tarihinden itibaren üç iş günü içinde 
ke sin olarak karara bağlanır. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Gündoğan. 
Efendim, sanayi siteleriyle ilgili bulunan 

1458 sıra sayılı Aktarma Kanununa oylarını 
kullanrnıyan sayın üyeler lütfen oylarını kul
lansınlar. 

0. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başjkan, değerli ar
kadaşlarım, bir değerli arkadaşımın ifade etti
ği gibi, müzakere sırasında bulunan arkadaş
larımızla, rey sırasında bulunan arkadaşlarımız 
arasındaki farla kaldırmak için her halde her 
madde ve her fıkra için hattâ her cümle için 
bir değiştirge önergesi verilmesi lâzım gelecek
tir. Öyle anlaşılıyor ki tam önergeler konuşu
lurken asalıyoruz, oylamaya geçince çoğalıyo-
ruz. 

Yani anlaşılıyor ki, oylamada da gayet garip 
bir düzen cereyan ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bu hususu mü-
taaddit defalar arz ettim. Dışarı girip, çıkan 
üyelerin dışarı girip çıkmalarını önüyeoelk bir 
maddemiz olmadığı için Başkanlık bu sebepten 
bir şey yapamamaktadır. 

O. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN {Devamla) — Ben de zaten Başkan
lıktan bir şey istemedim, Sayın Başkanım. Ken
dimizi, takrir vermek suretiyle, tutmak müm
kündür dedim. Sizden istemedim. Takrir ve
relim, içeride tutalım dedim. 
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Bu sözlerimin bir kısmını daha evvel duy- [ 

mupunuMur, tahinin ederim. Duymamış olan
lara bir kere daha hatırlatalım. 

Değerli arkadaşlarım,, işte bu maddenin 2 
nci bendi "bu kanunun özel maksatla hazırlan
dığını göstermeye yeter ve artar bile. Üç -
dört günden beri cereyan >eĞen müzakerelerde 
daima ileri sorduğumuz belli sayıda işçiyi ihti
va etmeyen bir sendikanın yaşama olanağı yok- i 
tur. Bu kanun bunun için getirilmiştir dediği
mizi isbatLayan madde budur. Yahut deliller
den birisi de bu maddedir. 

Balkınız ne diyor, yeni gelen metin; «kuru
lu bulunduğu iş kolunda yetki almış sendika
nın, veya yetki alınmamış işyerinde çalışan iş
çilerin 1/4 ini temsil ettiğini ispat eden sendi
kanın yazık talebi ve aidatları kesilecek sen
dika üyesi işçilerin listesini vermesi üzerine» 
Şu muamele yapılır. 

Şimdi, bu yeni metinde. Eski metinde na
sıldı; onu da okuyayım, o zaman durum biraz 
daha vuzuha kavuşacak. «Belli bir işyerinde 
çalışan işçilerin en az 1/4 nin belli bir sendika
ya veya bir arada hareket eden muhtelif sen
dikalara mensubolması halinde üye aidatı alı- I 
nacağını gösteriyordu. 

Şimdi, değişiklikle durum şu hale getirildi; 
Bir sendikanın üyesinden aidat alabilmesi için 
kurulu bulunduğu işkolundan yetki almış ol
masını öngörüyor, bu metin. Kim yetki alıyor 
işkolunda... Bunu 275 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi tanımlıyor. O işkolunda işçinin % 35 
ini kapsıyan federasyon ile Türkiye çapında 
faaliyette bulunmaya yetkili sendikadır. Bu 
iki tür sendika dışında hiçbir teşekkül üyele
rinden aidat alma yetkisine sahip değildir. 
% 35 işçiyi ihtiva eden sendika, federasyon ve
ya Türkiye çapında faaliyette bulunmaya hak 
kazanmış sendika yani işkolundaM işçilerin 
1/3 ünü ihtiva eden sendika. Bunun dışında hiç
bir teşekkül aidat alamaz. 

Hele 1/4 işçiyi işyerinde temsil eden sendi
kanın aidat alması mümkün değildir. Bu, ben
ce bu metinde gereksiz yere duruyor. Ya ver
diğimiz önergede olduğu gibi bir işyerinde 1/4 
üyeyi yazmış olan sendika aidat toplayabilme-
lidir, aleseviye. Veyahut burada olduğu gibi 
işkolunda yetki almış sendika aidat toplıya-
bilrnelidir. O takdirde 1/4 işçiyi ihtiva eden | 

sendikanın aidat alabileceğine dair o cümlenin 
orada bulunmaması lâzımgelir. 

Değerli arkadaşlarım; son bir defa söylü
yorum, Türkiye'de bu kanundan sonra işko
lunda 1/3 işçiyi ihtiva etmiyen sendika yaşa-
mıyacaktır. Bu kanun tek bir madde halinde
dir. Bu kanun bugün Türkiye de 1/3 işçiyi ih
tiva eden sendikadan başka hiçbir sendikanın 
hayat hakkını tanımıyor. Bu tek cümle ile bu 
kanunu şu şekilde ifade edebilirim. Buna razı 
mısınız, değil misiniz? 

Razı iseniz, bu maddeye de «evet» diyeceksi
niz, diğer madeler gibi. Değilseniz sendika öz
gürlüğü varsa, 46 nci madde diye bir Anayasa 
maddesi varsa, bundan evvel gelmiş geçmiş bü
tün tatbikatın bize gösterdiği gibi Türkiye de 
sendika meseleleri gide gide tekelciliğe gidi
yor diye bir tecrübe varsa, o takdirde bu mad
deye «hayır» diyeceksiniz. Yok, tek bir sendi
kada, belli bir sendikada bütün işleri toplıya-
oağız, ondan sonra da gerisini düşüneceğiz, 
ama çalışma hayatında akla hayale gelmedik 
bütün kargaşalıklar çıkacakmış, hürriyetler 
3/ok edilecekmiş, özgürlükler elden gidecekmiş, 
sendika yerine güdümlü sendikacılık, sendika 
tekelciliği gelecekmiş. «Bu, bizim endişemiz 
içinde değildir» derseniz buna da «evet» diye
ceksiniz. Başka yapacak bir şey yok. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Ssym Başkanım, Sayın 
Fikret Gündcğan'm tümü üzerinde bu madde
ye matuf beyanlarını, yüksek huzurunuzdaki 
vâki izahlarını ve nihayet Yüksek Riyasete tak
dim ettikleri takrir muhtevasını inceledim. 

Derhal ifade edeyim ki, endişeleri varit de
ğildir. Madde gayet açık olarak sendika te
keli değil, sendikaların serbesti içinde hare
ketini derpiş etmiştir. Metni okuyorum. «Ku
rulu bulunduğu işkolunda yetki almış sendika
nın.» işkolunda yetki almış sendikanın tabiî 
olarak aidat toplama mevzuunda kanunda belli 
edilen şekilde aidatlarını sendika idarecilerine 
işveren tarafından verilmesi esası kabul edi
liyor. 

ikincisi, «veya yetki alınmamış ise» demek 
ki yetki alınmaması halinde her hangi bir işye
rinde çalışan işçilerin 1/4 ünü temsil ettiğini 
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ispat eden sendika, işyeri esasına göre de 
prensip koymuş, işkolu esasına göre de pren
sip koymuş. 

Eski kanunda işyeri esasına göre 1/4 dü ye
ni getirdiğimiz metinde işyeri esasına göre yine 
1/4. Fakat ilâve ediyoruz, «Kurulu bulunduğu 
işkolunda yetki almış sendika» Tatbikattaki 
birtakım ihtilâfları ortadan kaldırmak ve edin
diğimiz tecrübenin ışığı altında maddeyi vasîh 
hale getirmek için bu tarzda tedvin yapılmıştır. 

Hususi bir maksadı yoktur. Bunun zapta 
böyle geçmesini istiyorum. 1/4 ü temsil etmiyen 
sendika ise, aidat alma hakkından mahrum de
ğildir. Yine aidat alabilir. Yalnız bu kanuna gö
re işverene külfet tahmil edilemez. Kendi men
suplarının aidatını kendisi tahsil edebilir. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurun sorunu
zu sorunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, bu maddede sendikalı üyelerin daya
nışma aidatı kesildiği görülmektedir. Bir 
işyerinde 30 bin işçi olduğunu düşünelim, 10 
bin işçiden teşekkül etmiş ve kurulmuş olan 
bir sendika 1/4 nisbetinde bir çoğunluğu sağ
ladığından aidat alabilecek. Bunun dışında 
bulunan sendikalı olmıyan üyeler, bu dayanışma 
aidatına tabi değil midir?.. Eğer bu sendikalı 
olmıyan üyelerin aidatları da bu 1/4 ü temsil 
edenlerin lehine işliyecekse o zaman 1/4 üyesi 
olanlar diğer üye olmıyanların aidatından fay
dalanacak demektir. Yok eğer böyle bir şey 
yoksa, üye olmıyanlardan dayanışma aidatı ke-
silmiyecekse kanun onlara da dayanışma aidatı 
getirmelidir. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Var. Sayın Başkanım, 
bir evvelki maddede, 21 nci maddede, kabul bu-
yurulan maddede sayın arkadaşımın ileri sür
düğü husus tamamen cevaplandırılmıştır. Te
şekkülün kabulü ile dayanışma aidatı kesmek 
mümkündür. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım olmadı. Teşekkülün mensubu başka, bu 
teşekküle mensubolmıyan,. sendikalı olmıyan 
üyeler vardır. Bunlar başka. Bunların dayanış
ma aidatı için açık bir madde yahut fıkra ge
tirilmemiştir. Yoktur burada. Birincide de yok, 

kabul edilende de yok. Yani, sendikalı olmı
yan, bir işyerinde çalışan üyeler için bir daya
nışma aidatı kesilmiyor bu Kanunla. Yok. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA-

RAÖZ (Muğla) — Saym Başkanım, bu mevzu, 
275 sayılı Kanunun 6 ncı madesinde zaten be
lirtilmiş bulunmaktadır. Menfaatlerden isti
fade edebilmek için teşekkülün dayanışma aida
tı almayı kabul etmesi lâzımdır. Müracaat ha
linde teşekkül dayanışma aidatını kabul ederse, 
bu işçiler de elbetteki temin edilen hak ve men
faatlerden, kanunun getirdiği hükme göre, isti
fade edeceklerdir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Isıtan. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Efendim, ku

rulu bulunduğu işkolunda yetki almış sendi
ka mevcuttur. 

BAŞKAN — Saym Isıtan, bana söyleyin 
lütfen. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Kurulu bulun
duğu işkolunda yetki almış sendika mevcuttur, 
fakat öyle bir işyeri sendikası mevcut M, işye-
rindekilerin % 90 mı ihtiva ediyor, ama yetki 
almış işkoluna dâhil değildir. Şimdi, bunun aida
tını işveren tahsil edebilecek mi, edemiyecek 
mi? 

BAŞKAN — Soru anlaşıldı efendim?.. Bu
yurun, Saym Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Saym Başkanım, derhal 
arz edeyim; madde metnine göre alabilecektir, 
hiçbir mâni yoktur. 

BAŞKAN — Alabilecek. Peki efendim. 
Bu okunan takrire Hükümet ve Komisyon?.. 

Katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasının son bendin
de «Sendika, aidatlarını kesiminden..» tabiri 
var. Bu «aidatlarını» kelimesini tetkik ettim, 
Millet Meclisinden de aynen geçmiş. Bunun 
«aidatlarının» olması iktiza eder kanaatimce. 
öyle mi efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Saym Başkanım müsaa
de ederseniz, arz edeyim. «Sendika - virgül -
aidatların kesiminden doğacak masrafları.» 
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BAŞKAN — «Aidatların» mı? 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — «Aidatların kesimin
den doğacak masrafları..» 

BAŞKAN — «Aidatlarını» yazılı. Millet 
Meclisinden gelen sekli de böyle. Binaenaleyh, 
«aidatların» şeklinde düzeltilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Genel kurul ve şube kongreleri : 
Madde 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküller gene'J kurullarının ve şube 
kongrelerinin en geç üç yılda bir toplanması; 

2. Genel kurullarda ve şube kongrelerin
de, başkanlık divanı ve komisyon seçimleri 
hariç, bütün seçimlerin gizli oyla yapılması; 

3. İki genel kurul toplantısı ve şube kong
resi arasındaki devreye ait hesap raporu ile de
netçi raporunun ve gelecek devreye ait bütçe 
teklifinin genel kurul ve şube kongresi üyele
rine toplantıdan önce dağıtılması; 

Mecburidir. 
BAŞKAN — Fıkrayı oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mal bildirimi : 
Madde 27. — Sendikaların başkan ve yöne

tim kurulu üyeleri göreve seçildikten sonra üç 
ay içerisinde kendilerinin, eşlerinin ve velayet
leri altındaki çocuklarının sahip bulundukları 
mallar ve gelirler gösterir yazılı bildirimi no
tere vermek zorundadırlar. Bu bildirimin veril
diğini gösteren noterlikten alınacak belgeler 
teşekkül denetçilerine verilir. Bu belgeler sen
dika yönetim kurulunun karar defterinin özel 
bir sayfasına yazılarak bu sayfa denetçiler ta
rafından imza edilir. 

Mal bildiriminde bulunan kişiler tekrar se
çilsinler veya seçilmesinler görev sürelerinin 
sonunda yukardaki esaslara göre yeniden bil
dirimde bulunmak zorundadırlar. 

Bu zorunluğa uymıyanlara meslekî teşek
küldeki idarecilik sıfatları bildirime esas olan 
tarihten itibaren bir ay sonra sona erer. 

Mal bildirimleri bir defaya mahsus verilir. 
Ve yöneticilerin görev süresi sonuna kadar no
terde saklanır. 

Bu madde uyarınca bildirimde bulunan yö
netici başka bir göreve seçilirse ikinci bir bil
diri vermek zorunda değildir. 

Şube yönetim kurulu üyelerinin mal bildi
riminde bulunmaları ihtiyaridir. 

Mal bildirimlerinde yazılı olanlar açıklanamaz. 
Ancak talep uyarınca yargı mercilerine denet
leme veya inceleme yetkisine sahip diğer ma
kam ve mercilere iade edilmek üzere verilir. 

BAŞKAN — Fıkrayı oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul denler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sendikalarca tutulacak defter ve kayıtlar : 
Madde 28. — Bu kanuna göre kurulan mes

lekî teşekküller aşağıda yazılı fiş, defter ve ka
yıtları tutarlar. 

a) (üye kayıt defteri ve üye kayıt fişleri) 
sendika üyeliği üye kayıt fişleri ve üye kayıt 
defteri ile tevsik olunur. 

Bu defter fişlere üyelerin kimlik adreslen, 
çalıştıkları işyeri sendikaya giriş ve çıkış ta
rihleri kaydedilir, 

b) Yönetim kurulunun tarih sırasiyle ve 
müteselsil numaralarla kayıtlanmış ve altı im
za edilmiş kararların yazılmasına mahsus ka
rar defleri, 

c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numa
ra sırasiyle kaydedileceği gelen ve giden (ev
rak kayıt defteri), 

d) Gelen evrakın aslı giden evrakın suret
lerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dos
yaları, 

e) Zimmet defteri, 
f) Gelir ve gider defterleri, 
g) Demirbaş defteri, 
h) Yönetim kurulunun bir zabıtla tesbit 

edeceği numaralanmış ve idare heyetince mü
hürlenmiş varidata ait kopyalı makbuzlarla 
sarfiyatın fatura, evrak kaydiyesinin muhafaza
sına mahsus dosyalar, 

i) Bilanço, demirbaş, envanter ve kesinhe-
sap defteri ile üye kayıt, karar, aidat, kongre 
divan başkan ve kâtiplerinin imza edecekleri 
genel kurul kararlarının yazılmasına mahsus 
defterlerin kullanılmadan önce noterlikçe tas
dikli olması mecburidir. 

BAŞKAN — Fıkrayı oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bilanço ve çalışma raporu ve sendikaların 

denetimi : 
Madde 29. — Bu kanuna göre kurulan mes

lekî teşekküller her hesap veya bütçe devre
sine ait bilanço ve hesaplarını ve çalışma ra
porlarını aidolduğu devreyi takiben üç ay 
içinde Çalışma Bakanlığına ve bağlı bulunduk
ları konfederasyona gönderirler. Bu bilanço 
ve hesaplar meyanmda, teşekkülün o devre 
içindeki : 

1. Gelirleri ve gelir menbaları, 
2. Giderler ve sarf yerleri, 
3. Başkana ve idarecilere verilen ücretler

le memur ve müstahdemlere ödenen meblâğlar, 
4. Para mevcudu, 
5. Demirbaş mevcudu, 
6. Gayrimenkul mevcudu, 
7. Üyelerinin mevcudu, 
8. Çalışma Bakanlığınca sendikanın malî 

durumu ile ilgili olarak istenecek sair bilgiler 
de bulunur. 

9. Ayrıca bu teşekküllerin gelir ve gider
lerini, giderlerinin sarf yerlerini ve her türlü 
faaliyetlerini bağlı bulundukları konfederas
yon denetliyebilir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan «meblâğlar» diye bir kelime yoktur. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız efen
dim? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan «meblâğlar» diye bir kelime yoktur. 

BAŞKAN — Mebaliğ. Neresinde efendim 
o?.. 3 numaralı kısımda, «..ödenen meblâğ
lar» 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
K1NAYTÜRK (Burdur) — Düzeltelim. 

BAŞKAN — «ödensn meblâğ» şeklinde dü
zeltelim. «Meblâğ» şeklinde düzeltilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fıkrayı değişik şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu kabul yaptığımız değişiklikle 
beraberdir. 

Diğer kanunların uygulanması : 
Madde 32. — işçi ve işveren sendikaları, 

federasyonları ve konfederasyonlan, Medeni 
Kanun ve Cemiyetler Kanununun işbu kanu
na aykırı olmıyan hükümlerine tabidirler. 

BAŞKAN — Fıkrayı oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Ayrı ayrı müzakere ve oylanan fıkralarıyla 
birlikte 1 nci maddenin tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kahul 
edilmiştir. 

Madde 2. — 274 sayılı Kanunun 31 nci mad
desine aşağıdaki bend eklenmiştir : 

13. 9 ncu maddenin 5 nci bendinde yazılı 
mecburiyete uymıyanlarla, 23 ncü madde ge
reğince kesilen üye aidatını süresi içinde ilgi
li meslekî teşekküle yatırmıyan işverenler ve 
6 ve 28 nci madde gereğince teşekkülden ay
rılan üyeyi deftere kaydetmiyenler hakkında 
500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmedilir. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan «13 - nok
ta - 9 ncu olacak» 

BAŞKAN — O nedir, «13 nokta?» 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — 13 nokta 9. 12 den 
sonra 13 geliyor. 12 tane bend vardır, bu 13 ncü 
maddedir.» 13. 9 ncu maddenin 5 nci bendinde» 
diye yazılı. 

BAŞKAN — Evet «13 nokta 9 ncu» diye 
okuduk. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Gündoğan bir ek madde teklifiniz 
var, bunun kanun tasarısının neresinde bulun
masını arzu ediyorsunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ek 
maddeler kısmında. 

BAŞKAN — Ek madde değil, geçici madde 
şu halde. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Affe
dersiniz, evet düzeltiyorum, geçici madde ola
cak. 

BAŞKAN — Şu halde, geçici maddelerden 
sonra. 

işkolları Yönetmeliğinin yürürlüğe girişi : 
Geçici Madde 1. — Bu kanunda sözü geçen 

işkolları Yönetmeliği bu kanunun yayımı ta
rihinden itibaren en çok 30 gün içinde yürür
lüğe girecek şekilde hazırlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Made 2. — Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküller en geç ilk genel kurulun
da tüzüklerini bu kanunun hükümlerine uydur
mak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 3. — 1163 sayılı Kooperatif
ler Kanununun 1 nci maddesi hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 4 ncü madde olmak üzere bir teklif 
var. önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
274 sayılı Kanunu değiştiren 1453 Sıra Sa

yılı Kanuna bir geçici madde eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

CHP. Grupu Adına 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

Geçici Madde : Bu kanunun 9 ncu madde
si kanunun neşri tarihinden itibaren 3 yıl son
ra yürürlüğe girer. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — izah 
için söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; Teklif ettiğim ek 4 ncü madde bu ka
nunda bulunması zorunlu olan bir maddedir. 
Dün bu kürsüden, çok değerli hatipler özellikle 
A. P. kanadına mensup üyeler fırsat eşitliği 
diye bir kavramı kendi iddialarına,, özellikle be
nim iddialarıma karşı sanılarına mesnet yaptı
lar ve dediler ki, fırsat eşitliği noktasından ba
kılırsa bu Kanunun şu maddesi Ve bu maddesi 
çok iyi düzenlenmiştir. Bu aksi ıııütalaalarda 
bulunduğumuz maddelerde, şimdi onların kul
landıkları delili bu kere onlara uyarak başka 
bir yerde kullanmak işitiyoruz. 

Fırsat eşitliği dediğiniz şeye inanıyorsanız, 
şu geçici ek - 4 ncü maddeyi kabule mecbur
sunuz. Bu istediğimiz geçici madde, şunu kapsı

yor. Birden bire bir işkolunda 1/3 işçiyi kendi
sine üye yapmıyan sendikanın yaşama olanağı
nı elinden alıyorsunuz bu kanunla diyoruz. Siz 
ise fırsat eşitliğini savunuyorsunuz. Biz diyoruz 
ki, bu geçici ek madde ile, madem ki, fırsat eşit
liğini .savunuyorsunuz hiç değilse belli bir süre 
'bırakınız, o süre içinde sendikalar isizin bugün 
getirdiğiniz kanunda kabul ettiğiniz hükümle 
1/3 işçiyi ihtiva edecek güce kavuşsunlar, on
dan sonra bu kanun yürürlüğe girsin, daha doğ
ru u bu kanunun 9 ncu maddesi yürürlüğe gir
sin. Şimdi, aniden yakalanmasın işçi teşekkülleri. 
Bir işkolunda 1/3 işçiyi kendisine üye yapma
mış -sendikanın kapanmasını önlemek için, fede
rasyonun kapanmasını önlemek için, konfede
rasyonunun kapanmasını önlemek açın 1/3 mik
yasında işçiyi kendi bünyesinde toplayıncaya 
kadar o sendikaya fırsat veriniz diyoruz. Eşit
liğini değil, oraya gelmesi için bir fırsata ihti
yacı var bu sendikaların diyoruz, sizden bunu 
rica ediyoruz. Siz eşitliğe yatkınsınız, biz belli 
bir süre içinde fırsatı istiyoruz. Tekrar ediyo
rum. Her 'hangi bir işkolunda 1 3 nisbetinde iş
çiyi bünyesinde toplamamış bir sendika kapana
cak. Pekâlâ, ama bir .anda aniden yakalanmasın 
bu sendika. 1/3 işçiyi kendi bünyesinde topla-
ymcaya kadar bir fırsat veriniz buna; bu, bir 
süre olsun o süre de beyle kullanılsın. Diye
ceksiniz ki, «böyle bir 'teknik yoktur» vardır. 
357 sayılı Kanunun yani, Devlet Memurları Ka-
î/anun malî hükümleri tam 5 yıldan beri uygu
la n iniyor. 5 yıl sonradır ki, şimdi bir kanunla 
o maddeler uygulanacaktır. Bunun gibi daha 
başka kanunların da bâzı maddelerinin yürür
lüğü sonraya bırakılmıştır. Bu hakikaten sosyal 
düzende her türlü kargaşalığı önlemek için ge
rekli bir nıedikanıan detanttır. Bir sosyal bek
leme. bir tıbbî intizar maddesidir. Ne olacağını 
görmek için, nasıl bir kayma, nasıl bir kaynaş
ma olacağını görmek için bir müddete ihtiyaçl
arız vardır. Aniden yakalama istemiyorsanız, 
çil yavrusu gibi bütün sendikaları ve teşekkül
leri dağıtmak istemiyorsanız ve adamların böyle 
bir durumla karşılaşma ihtimalini hesaplama
maları kendi suçları değilse, vâzu kanunun bir 
gün tepeden inme bir kanunla, bütün sendika 
teşekküllerinin 1 3 nöbetinden daha düşük 
üyeyi ihtiva edenleri yok edeceğini bilmeleri 
kendi kudretleri dâhilinde değilse, adamlara 
fırsat veriniz; derlensinler, toparlansınlar 1/3 
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işçiyi ihtiva edinceye kadar çalışsınlar. Bu 
aynı zamanda sarı sendikacılığı da önler. 1 3 
ııisbetinde işçiyi ihtiva eden sendikanın yaşama 
olanağını tanıyan bu kanuna göre, şimdi bütün 
sendikalar çalışırlar, didinirler üyelerine en 
iyi hak ve menfaati sağlarlar, işçiler de o sen
dikada kalırlar. Halbuki şimdi, 'sarı olmadığı 
halde, kendi üyeüerine en iyi işçiyi ve 
en iyi menfaati sağladığı halde sadece 
o işkolunda 1/3 oranında işçiyi kapsama
dığı için yıkılacak sendikalar olacak Lir. 
Buna mukabil sarı, işverenle anlaşma halin
de bulunduğu, kendi işçisine menfaat sağlama
dığı hattâ, hayatını zorlaştırdığı, bir nevi işçi
sini işverene sattığı belli olan ve fakat 1/3 ora
nında işçiyi ihtiva -ettiği için bu kanun zo
ruyla yaşıyacak olan sendika kalacak, öbürü 
yıkılacaktır. Şimdi siz sarı sendikaları kaldır
mak istemiyormuydunuz? işte sarı sendikaları 
kaldırmanın yolu da budur. Bırakınız üç sene 
birbirleri ile mücadele etsin sendikalar, kim en 
çok menfaati sağlıyorsa işçiye, o sendika ayak
ta kalsın. Tabiî istifa derler buna «seleksiyon 
naturel» böyle yapalım. Hayır. Siz, şimdi san 
sendikaya, işçisine veyahut üyesine ihanet eden 
sendikaya sırf tesadüfen veya birtakım zorluk
lar yüzünden 1 3 işçiyi ihtiva ediyor diye im
kân vereceksiniz, ama canla başla işçisi için 
çalışmış, menfaat sağlamış sendikaya, oran yü
zünden hayat hakkı vermiyeceksiniz. Bu ol
maz, olmaz, ama olduracaksınız. Çünkü, niye
tiniz, belli ellerde toplanmış sendikadır. O, ne 
demektir bilir misiniz? Totalitarizm demektir. 
Birçok varlığı ayrı ayrı idare etmek yerine hep
sini bir yere toplayıp, onları bir tek iradeye ta
bi kılmak. Bu, güzel bir idare şeklidir. Abdur-
rahman Paşanın, mektep kapandığı takdirde 
maarifi idare ettiğinden daha kolay bir idare 
tarzıdır. Pekâlâ, siz böyle yaptığınız takdirde 
sanıyormusımuz ki; bu, işçiyi memnun edecek
tir. işçi tabiî sendikacısını bulacaktır. Ama, na
sıl bulacaktır; kendi sefaleti pahasına bula
caktır. Bir taraftan resmen kayıtlı olduğu sen
dikaya aidat ödiyecektir, bir taraftan asıl kur
mak istediği sendikaya yevmiyesinden keserek 
para verecektir; bu, böyle olacaktır ve diyecek
tir ki, «ben tâ M, 1/3 oluncaya kadar bu feda
kârlığı göze alacağım» Günkü, tarih onu gös
termiştir ki, sosyal güçler, daha doğrusu emek 

güçleri, sol istikamette kendilerine daima ka
zanç sağlıyan seviyelere ulaşmıştır. Kimse bunu 
durduramamıştır. Ne nasyonel sosyalizm, ne fa
şizm, hattâ ne de yozlaşmış sosyalizm buna mâ
ni olamamıştır. Behemehal kendi istikametle
rinde gelişecektir. Bugün Dünyada Marksiznıin, 
Sosyalizmin, Kapitalizmin en ince teferruatına 
kadar eleştirisi yapılıyor. Çekoslovakya hâdise
si ile, Yugoslavya hâdisesini, Marksist dünya 
iki yıldır, Yugoslavya'yı 15 ylıdır hattâ daha 
fazla yıldır mütemadiyen münakaşa ediyor ve 
münakaşanın merkezi sıkletini de iktisadi ha
reketlerde karar verme organı olarak, merkez 
teşkilâtlarının mı, yoksa aşağıdaki işçilerin mi 
hâkim olması münakaşası sürüp gidiyor, önem
li bir kopma oldu Fransa Komünist Partisin
den, Türkçesi çıktı, lütfen okuyunuz, Garodi 
anlatmaya çalışıyor, «Marksist teori de
ğişiyor» diyor, «yepyeni müesseseler çıkıyor 
ortaya» diyor. Binaenaleyh, siz içşiyi çok geri
lerde bâzı faşist yöntemlerde tecrübe edilen 
usullerle bir araya toplıyan tek elden idare et
mek istiyorsanız, buna muvaffak olamıyacak-
sınız. Çünkü; tabiî tarihî gelişime aykırıdır. 
Ama, şimdiye kadar Türkiye'de işçi, kendisinin 
fedakârlığı, büyük çapta fedakârlığı yahut 
mücadelesi sayesinde eîde etmediği hakları 
bundan sonra kendi fedakârlığı sayesinde daha 
iyi bir hale getirecektir. Şu olacaktır, işçi al
datılmış olduğunu, zorla bir örgütte toplanmak 
istendiğini fark edecektir. Bunun için normal 
yollardan, demokratik yollardan mücadele ede
cektir, Ne pahasına? Pek büyük ihtimalle; ço
cuklarının, kendisinin nafakası pahasına. Bu 
ortana müsaade etmeyiniz. Ne olur 9 ncu mad
deyi üç sene sonraya ertelerseniz? Türkiye'de 
1/3 işçiyi ihtiva etmiyen sendikanın 3 sene 
daha yaşaması, 1/3 oranına gelebilirse yaşaması 
hakkını verirseniz kıyamet kopmaz. Size söyle
vim, bu kanun geçmezdi buradan. Bu kanun, 
halk tâbiri ile harazaya gelmiş bir kanundur. 
Evet, bu kanun kolay geçmezdi, ama bmız ev
vel arz ettiğimiz, yahut bundan evvelki sözleri
mizde belirttiğimiz gibi, bu kanunu çıkarmak 
için birtakım güçler, hususi misyon sahibi ola
rak, her iki tarafı bir hale getirmiştir. Delil mi 
istiyorsunuz, işte Hükümetin tasarısı, açınız 
böyle bir madde var mı? Hükümetin aklı mı 
jok, Hükümet çalışma hayatını düzenlerken 

, meydana getirdiği tasanda böyle bir madde 
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koymamışsa, bu iş hayatında edindiği tecrübe
leri değerlendirememiş mi oluyor. Hayır, Hükü
met iyi biliyor, Geçici Komisyonun kabul ettiği 
metinle bir iş hayatı düzenlemesi olmaz. Bu, ol
sa olsa belli bir teşekkülün kanun zoriyle ayak
ta kalması, diğerlerinin, her birisinin künfeye-
kûn olması demektir. Hükümet bunu biliyor, 
belki sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, 
bizde de hatalar oldu mümkündür, farklılıklar 
var, ama şimdi hatadan dönmek gibi, ya da 
durumu düzeltmek gibi iyi bir yola girdiğimiz 
bu hengâmda, tekrar ediyorum, değiştirmek 
sureti ile getirilmiş, Geçici Komisyonda bu ha
le getirilmiş 9 ncu maddeyi bir yıl, iki yıl, üç 
yıl sonra uygularsanız ne olur. Bana bunu res-
ren anlatınız. Şu olur; mesele, işçiler yevmiyele
rinin yarısını kaybederler ya da, sendikalar 
bütün işçileri malhv ve perişan ederler veya sen
dikalar birden bire sapsarı bir renge bürünür
ler ya da, kızıl renge bürünürler gibi ciddî, sos
yal, köklü sebepler gösteriniz de, evet, 9 ncu 
maddenin değiştirilmesini biz de kabul edelim. 
Ben de biliyorum ki, 9 ncu maddedeki, deği
şiklik yani, 1 3 işçiyi ihtiva, etmiyen sendikanın 
yaşamaması lüzumu sendikacılık hayatına bir
si ey getirmiyecektir. Yer altına sokacaksınız bu 
işi ve üstesinden gelemiyeeeksiniz. Hele hele 
topladığınız teşekkülün başı, başları değişirse 
veyl halimize ve halinize. 

Saygılar sunarım. (G. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Takrire hükümet ve komisyon 
katılıyorlar mı? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Katılmıyoruz, Sayın 
Başkan. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ö. FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Katılmıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Yürürlük : 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo- J 

rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4, efendim. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Saym Başkan 

önergem vardı. 

BAŞKAN — Tasarının tümü oylanmadan ev
vel önergeniz muamele görecek efendim. 

Yürütme : 
Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, efendim tasarının başlığı üzerinde 
verilmiş olan üç aded önerge var, onları okutu
yorum. 

Saym Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan 1453 sıra sayılı 

kamın tasarısı başlığının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Muş 
isa Bingöl 

«274 sayılı Sendikalar Kanunun bâzı madde
lerin .İn değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir 
ben d ile bu kanuna üç geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı» 

Yüksek Başkanlığa 
274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş

tirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu 
kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı) adı ile anılan S. sayısı 1453 olan 
tasarının bu başlığının (274 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 31 nci mad
desine bir fıkra ile bu kanuna 3 geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı) şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grup Bask. 
Grup adına 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

C. Senatosu Saym Başkanlığına 
Tasarının başlığına, göre geçici madde sa

yısı (2) olduğu halde, tasarı kapsamına göre 
(3) tür. 
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Bu nedenle, başlıkta yer alan ve geçici mad
de sayısını gösteren (2) rakamının (3) olarak 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Zihni Betil 
Tokat 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu 3 önerge
den ibir hanesi diğer 2 sinin isteğini yerine ge
tirmekle 'beraber, 1 ilâve daha yapmaktadır. 
<274 sayılı Sendikalar Kanunu» ibaresini koy
maktadır. Burada daıha önceki müzakerelerde 
bir 'sayın üye, «274 'sayılı başka kanun da var
dır; binaenaleyh, isim koymak lüzumludur» di
ye ibuyurdular ve o yolda bir düzeltme yapıldı, 
bu .tasarıda. 

'Binaenaleyh, Sayın isa Bingöl'ün takririne 
Sayın 'Gündoğan ve Sayın Betil katılırlar mı? 
Katılıyorsunuz. 

Şu halde bu takriri yeniden okutup oyları
nıza arz ediyorum. 

(Muş ıSenatörü isa Bingöl'ün takriri yeni
ci en dkunidu.) 

BAŞKAN — Hüküm et ve Komisyon iştirak 
ediyorlar rnı, bu takrire? Ediyorlar. 

Kanun tasarısının kabul edilmiş olan tak
rirdeki şekilde başlığının değiştirilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte Sayın Ucu-
zal, buyurunuz. 

A. P . GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, 274 igayılı Kanuna değişiklik getiren ve 
274 sayılı Kanunun 31 nci maddesine bir fık
ra ekliyen ve 3 geçici madde ilâve eden 1453 
sayılı tasarı üzerinde 21 saate yakın Yüce He
yetiniz emek ve gayret sarfederek uzun bir 
ınüzaikerede bulundu. Tasarının lehinde ve aley
hinde gereken her türlü fikirler ortaya atılıp, 
müzaker'esi yapıldı. 

Şu anda tasarının tümü üzerinde A. P. Gru-
pu adına söylediğim fikirleri aynen tekrar ede
rek; uzun •müzakerelerde yorulmuş olduğunuzu 
hesaba katarak, bu gayretlerinizden dolayı Yü
ce Heyetinizi grupum adına şükranla selâmlar 
ve ıkabul ettiğiniz bu tasarının Türk Milletinin 
çalışarak, alın teri ile emeğini değerlendiren 
ve böylece hayatını devam ettiren işçi arka
daşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı 

Haktan diler, Yüce Heyetinizi saygiyle selâm
larım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Aleyhte söz istiyen sayın üye? 
Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 
Şimdi, 1458 sıra sayılı Aktarma Kanununa 

oyunu kullanmıyan sayın üye var >mı efendim? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın üyeler, Finansman ve Personel Ka
nunları gibi büyük kanunlara geçmeden evvel 
elimizde bulunan küçük kanunların müzakere
sini yapacağız. Sıra ile bunları arz ediyorum: 

1. Türkiye bağcılığının modernleştirilmesi 
ve 'bağcılığımızın kalkındırılması hakkındaki 
kanun, 

2. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kuruluşu hakkındaki kanun, 

3. Orman Kanununa bir madde eklenme
sine dair kanun. 

4. Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkanım, Opera - bale ve tiyatro ile ilgili 
kanun 174 sayılı Kanunun hemen arkasında 
idi. Şimdi bakıyorum bu p.ıra daha da geriye 
götürülmüş. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, hepsini gün
dem sırasına göre müzakere etmiyoruz, verilmiş 
olan takrirlere göre müzakere ediyoruz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bi
zimki daha önce verilmiş idi. 

BAŞKAN — Hepsi takrire bağlıdır. 
Şimdi bağcılık hakkındaki kanunla ilgili Ba

kan burada değil. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ope

ra ve Bale Kanunu ile ilgililer de buradadır. 

5. — Devlet Opera ve Balesi Genel 'Müdür
lüğü kurulum, hakkında kanun tasarısının Mil-
hi Meclisince kabul olunan metni ve (hımhuri-
ye-t Senatosu Milli Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarında}! 5 er üye almmak suretiyle, 
i* anılan Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/175; Cumhuriyet Senatosu 1/1124) (S. 
Sayısı : U51) (1). 

(1) 1451 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nunda dır. 
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BAŞKAN — Opera ve Bale Kanununun, gö
rüşülmesinle geliyoruz, takriri okutuyorum, 
efemdim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında bulunan «Devlet Opera ve Ba
lesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu hakkında ka
nun tasarısı» ile «5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 
kuruluşu hakkındaki kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, bir maddesinin kaldırılması 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı» nın Gündemdeki diğer işlere 
takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmelerini 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Aydın 

İ. Cenap Ege 

BAŞKAN — 1451 sayılı Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 
Kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon?.. Buradalar. Millî 
Eğitim Bakanının yerine tasarının müzakere
sini Devlet Opera ve Tiyatroları Umum Müdü
rü Sayın Aydın Gün takibedecektir; belgesi 
Başkanlıkta mevcuttur. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Okunması Kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üyeler lütfen isimlerini kaydettirsinler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şahsım 
adına söz istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz bir noktayı ifade et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarımın kanun tasarısı
nın tümü üzerinde yapacakları konuşmalarda 
şu hususu nazarı itibara almalarını rica ede
rim. Burada 2 ayrı tasarı vardır. Birisi, Opera 
ve bale; diğer de, Devlet Tiyatrosudur. Bun
lar birbirlerine çok girift olan konulardır. Mu
hakkak ki, arkadaşlarımız konuşurlarken hem 
tiyatrodan, hem de operadan bahsedecekler
dir. Müsaade ederseniz, bu iki kanun tasarısı
nı birlikte müzakere ediyoruz vaziyetinde ola

lım ve tenkitler umumî olarak iMsi üzerinde 
yapılsın. Maddelerin üzerinde de ayrı ayrı gö
rüşmeler olsun. 

O zaman sanıyorum ki, arkadaşlarımın ten-
kid ve görüşleri daha yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre böyle bir 
usul mümkün değildir. Her kanun ayrı bir 
cüzü tamdır. Binaenaleyh, müzakeresi ayrı 
yapılır. Bu bakımdan 1451 sayılı Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki görüşülüyor. 

Buyurunuz, Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh

terem Başkan, değerli arkadaşlarım, Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kuruluşu 
hakkındaki kanun tasarısı Türk sanat haya
tında olumlu bir gelişmenin belirgin bir gös
tergesidir. Bu bakımdan bu kanunu hakikaten 
iyi karşılamak gerekir. Bugüne kadar teşkilât 
kanunu olmaksızın, ya da kuruluş kanunu ol
maksızın çalışan Devlet Opera ve Balesi bu 
kanunla bir kuruluş kanununa kavuşuyor. 

Bu kanunda söyliyeceklerimizi daha iyi an
latabilmek için 5441 sayılı Devlet Tiyatroları 
Kanununda yapılmak îstenen değişiklik tasa
rısı üzerindeki görüşmeyi öne almayı biz de 
isterdik. Hattâ mümkünse Komisyonun da tek
lif ettiği gibi 2 si nin birden konuşulması, bi
zim görüşlerimizi ifade bakımından, daha da 
olumlu olurdu. Tabii, usul müsaidolmadığı için 
böyle bir tatbikat olacak. 

Opera ve Bale Genel Müdürlüğünün kuru
luşu hakkındaki kanun tasarısı ile, 5441 sayılı 
Kanunda değişiklik yapan kanun tasarısı ara
sında çok temelli farklar var. İşte, o kanun 
geldiği zaman daha ziyade açıklığa kavuşacak 
olan ifadelerimizi burada müspet olarak dile 
gsbiraceğiz. Ve 2 kanun mukayese edildiği za
man birisinde, Ototaryalizmin ağırlık teşkil 
etLİği; "bunda ise, daha ziyada demokratik bir 
yönetim usulünün getirilmek istendiği gözükü-
yoı*. 

Hakikaten, Opera ve Bale Genel Müdürlüğü 
kuruluş 'kanunu hakkındaki Kanunda 3 tane bü
yük kurul görevleri taksim etmiş halde yüklen
mişler ve böylece opera ve bale işlerimizin yü-
riitülme&inde demokratik bir usulün yerleşmesi
ni arzu etmişler. 
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Kanunun hazırlanmasında opera ve bale
nin başında bulunan kişilerin eğer emeği geç
mişse ve onlar opera ve bale işlerimizin düzen
lenmesinde demokratik usulü tercih etmişlerse 
onlara teşekkür etmemiz gerekir. Hakikaten 
bu, geniş üyeli 3 önemli kurulun daha demok
ratik bir idare tarzı sağlıyacağı düşünülebilir. 

Her ne 'kadar bu kanunda da, «Devlet Ope
ra ve Balesi sanatkârları memurdurlar» denmiş-
sede ve yine bu kanunda da bu bale ve opera sa
natkârlarının ücretlerinin aşağı - yukarı Devlet 
memurlarının haiz oldukları teminat dışı bir sis
temle idare edilmek istendiği de görülmekte ise 
de, yeni kuruıla-n bir teşekkülde böylesine bir 
düzenlemenin, bir tecrübe düzenlemesi olması 
bakımından, münakaşa götürür tarafı vardır. 
Ama, hakikaten bir taraftan memur diyecek
siniz, bu bale ve opera sanatkârlarına; bir 
taraftan da, Anayasanın 117 nci maddesinde 
memurlara tanınan hak ve yetkilerin ihlâli ma
hiyetinde bâzı maddeler sevk edeceksiniz, bu
nun çelişkin olduğunu ifade etmekten insan 
kendisini alamaz. 

Belki denecektir ki, «bu, Opera ve Bale Ge
nel Müdürlüğü kuruluşu hakkında Kanunun bir 
tecrübesi yapıldıktan sonra daha ziyade üze
rinde konuşulması gerekir» buna katılırım. 
Ama, 5441 sayılı Kanunla bu kanun arasında
ki farkı belirtmek için olumlu yönde karşıladı
ğımız bu kanun da Türkiye Devlet Opera ve 
Balesinin iyi aşamalara, iyi merhalelere kavuş
masını dileriz ve iyi bir düzenleme jhayatmı da 
getirmesini isteriz. 

Saygılarımla,. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkında Kanun 

Madde 1. — Ankara'da, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz bir «Devlet 
Opera ve Balesi» Genel Müdürlüğü kurulmuş
tur. Devlet Opera ve Balesi bir genel müdür 
tarafından yönetilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanını, bu toplanan oylar nedir? Hademe
nin meşgal olup topladığı oylar? 

BAŞKAN — 274 sayılı Kanun. İtiraz vardır, 
oylamayı kürsüden yapacağız. 

Peki, devam edin efendim. 
Madde 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel 

Müdürlüğü, lüzum ve imkân gördüğü diğer 
-enirlerde de, Millî Eğitim Bakanının onayı ile 
bir müdür yönetiminde Devlet Opera ve Balesi 
müdürlükleri kurabilir. 

Genel Müdürlük ve müdürlükler bakanlığın 
onayı ile yurt içi, yurt dışı turneler tertibede-
bilir, millî ve milletlerarası festivaller düzen-
liyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — a) Devlet Opera ve Balesi Ge
nel Müdürlüğünün bir Sanat Kurulu vardır. Bu 
Kurul Genel Müdür Başkanlığında Genel Müzik 
İşleri Yöneticisi, Başrejisör ve Bale Başkoreog-
rafı ile, iki senelik süre için Genel Müdürlükçe 
seçilen bir sanatkârdan teşekkül eder. Müdür
lüklerde Müdürün Başkanlığında Müzik İşleri 
Yöneticisi, Başrejisör ve Bale Başkoreografı ile 
iki senelik süre için Müdürlükçe seçilen bir sa
natkârdan teşekkül eden bir Sanat Kurulu var
dır. Bu Kurulun görevleri sanatla ilgili konu
larda Genel Müdüre ve müdürlere yardımcı ol
mak, repertuvann 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 iki yılda bir orkestra, koro, solo ve bale 
sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri bi
rer sanatçıdan teşekkül eder. Müdürlüklerde de 
müdür veya yardımcısının başkanlığında Müzik 
İşleri Yöneticisi, BaşkorrepetitÖr, Başrejisör, 
Koro Şefi, Başkoreograf, Bale Başöğretmeni, 
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Teknik İşleri Yöneticisi ve Başdekoratör itle iki 
yılda bir orkestra, koro, solo ve bale sanatçıla
rının kendi aralarından seçecekleri birer sanat
çıdan teşekkül eden bir Teknik Kurul mevcut
tur. Teknik kurulların g-örevleri, Devlet Opera 
ve Balesine alınacak sanatkâr, uygulatıcı uz
man memur ve uzman memurlarla staj iyerleri 
imtihan etmek, değerlendirmelerini yapmak, bil
gi ve görgülerini artırmak üzere yurt dışına 
göndermek, yun içinde kabil olmıyacağı sıhhi 
kurul raporu ile tespit edilen Devlet Opera ve 
Balesi mensuplarının tedavilerini yurt dışında 
yaptırmak ve bu kanunla verilen sair işleri ger
mektir. 

c)j ıDevlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü
ğünün bir disiplin kurulu vardır. Disiplin Ku
rulu Genel Müdür veya Yardımcısının başkan
lığında Genel Müzik İşleri Yöneticisi, Başreji-
sör, Başkoreograf, Bale Başöğretmeni, Teknik 
Müdür, Hukuk Müşaviri ile iki yılda bir orkes
tra, koro, solo ve bale sanatçılarının kendi ara
larından seçecekleri birer sanatçıdan teşekkül 
eder. Müdürlük Disiplin Kurulu da Müdür veya 
Yardımcısının Başkanlığında Müzik İşleri Yö
neticisi, Başrejisör, Başkoreograf, Bale Başöğ
retmeni, Teknik İşler Yöneticisi ile Hufkuk Mü
şaviri, iki yılda bir orkestra, koro, solo ve bale 
sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri bi
rer sanatçıdan teşekkül eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — a) Genel Müzik Yöneticisi 
(Başorkestra Şefi niteliğinde), Orkestra şefleri 
ve yardımcıları, koro sanatçıları, opera solist
leri, orkestra sanatçıları, Koro Şefi ve yardım
cıları, Başkoreograf, Bale Başöğretmeni, kore
ograflar, KordÖbale Şefi ve yardımcıları, bale 
öğretmenleri, bale sanatkârları, kostüm kraa-
törleri, Sanat Teknik Müdürü, bale notatörleri, 
dekoratörler, Başdekoratör, şan pedagogları, 
Başkorrepetitör Devlet Opera ve Balesi sanat
kâr memurlarıdır. 

b) Repetitörler, Korrepetitörler, Başdra-
maturg ve Dramaturglar, Teknik Müdür Baş-
reaüzatör, Başışık Uzmanı, Başperukacı, Or
'kestra Müdürü (Müzisyen), Suflörler, Lutiye-
ler, Kondüvitler, Bale Piyanistleri Devlet Opera 
ve Balesi uygulatıcı uzman memurlarıdır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

nında basanları ile tanınmış sanatkârlar arasın
dan Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine müş
terek kararname ile ve 3656 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi hükmüne göre, 

lb) 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, 

d)! Yerli ve yabancı misafir sanatkârlar, 
geçici süreli sözleşme ile genel müdür tarafın
dan görevlendirilirler. 

Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilen
mesi de yapılışındaki usule tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

I mistir. 
Madde 6. — Diğer şehirlerde kurulacak Dev

let Opera ve Balesi müdürlüklerinde : 
a) Müdür, opera, bale ve müzik alanında 

başarılan ile tanınmış sanatkârlar arasından ge
nel müdürün teklifi üzerine, Millî Eğitim Baka
nı tarafından ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi hükmüne göre. 

b> Yabancı uzmanlar müdürün teklifi ve 
genel müdürün tasvibi ile Millî Eğitim Bakanı 
tarafından sözleşme ile, 

c) Yerli ve yabancı misafir sanatkârlar ge-
I cici süreli sözleşme ile müdür tarafından, 
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d) Her çeşit memur ve hizmetliler müdür 
tarafından görevlendirilirler. Sözleşmeli perso
nelin sözleşmelerinin yenilenmesi de yapılışm-
daki usule tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Devlet Konservatuvarı mezun
ları, stajiyer kadrolarına göre idari sözleşmeye 
tabi olmaksızın Devlet Opera ve Balesine alınır
lar. Bunlar bir yıl süre ile stajiyer olarak çalış
tırılırlar. Bu sürenin bitiminde teknik kurul ta
rafından sınava tabi tutularak basan gösteren
ler kabiliyetlerine göre derecelere ayrılarak sa
natkârlığa alınırlar ve idari sözleşmeye bağla
nırlar. 

Sınav sonucunda başarı gösteremiyenler ve
ya bunlardan teknik kurul karan ile bir yıl 
daha staja tabi tutulmasına lüzum görülenler 
için ikinci yıl sonunda, yeniden yapılacak sınav
da basan sağlıyamazlarsa görevden çıkarılır
lar. Bunlardan medburi hizmeti olanlar Millî 
Eğitim Bakanlığının uygun göreceği hizmetler
de çalıştırılırlar. 

ıStajiyerler, staj süresi içinde idari sözleşmeli 
sanatkârlara ait haklardan yararlanırlar ve yü
kümlülüklerden sorumlu olurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Devlet Opera ve Balesinde Dev
let Konservatuvarı mezunları dışından da sanat
kâr istihdam edilebilir. Bu gibi sanatkârlar, 
teknik kurul tarafından sınava tabi tutularak 
gösterecekleri basan ve kabiliyet derecesine gö
re kurulca tesbit edilecek ücretlerde sanatkâr 
olarak ve idari sözleşme ile hizmete alınırlar. 

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 — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Çalışmakta olan sanatkârların, 
uygulatıcı uzmanların ve uzman memurların 
mütaakıp sözleşme devresinde alabilecekleri üc
ret miktarı, gösterecekleri ehliyet ve başanya 
göre sözleşmelerinin yenilenmesinde teknik ku
rulca tesbit edilir ve kararlaştınlır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Genel müdürlükte genel mü
dürle, müdürlüklerde müdürle sanatkârlar, uy
gulatıcı uzman memurlar ve sair sözleşmeli gö
revliler arasında yapılacak idari sözleşmeler no
ter huzurunda yapılmış sözleşmeler hükmünde
dir ve hiçbir hare, vergi ve resme tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — a) IDevlet Opera ve Balesi sa
natkârları, uygulatıcı uzman memurlar ile uz
man memurlan ve staj iyerler tesbit edilecek eh
liyet ve iktidarlan nazan itibara alınarak aşa
ğıda gösterilen ücretlerle çalıştınlırlar. 
Stajiyer ayda 1 200 TÜ. 
Uzman memurlar ayda 800 Tl. — 3 5O0 Tl. 
Uygulatıcı uzman memur
lar ayda 1 000 Tl. — 4 250 Tl. 
Sanatkâr memurlar ayda 1 500 Tl. — 5 600 Tl. 

b) IDevlet 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. 
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c) Devlet Opera ve Balesi sanatkârları, 
içkili gazino ve benzeri yerlerde çalışamazlar. 
Aksi halde, genel müdürlük ve müdürlüklerce 
re İsen sözleşmeleri feshedilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. 

Buyurun Sayın AnJburun. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Efendim, 

benim bir sorum var. Personel Kanunu geliyor. 
Halbuki bu maddede birtakım rakamlar var, 
bunlar ne olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, 
burada tesbit edilen ücretler bu kanunla bera
ber çıkacaktır. Ancak, Personel Kanunu henüz 
çıkıp kanunlaşmadığı için, Personel Kanunu çı
kıncaya kadar bu tatbikat yürüyecektir. Per
sonel Kanunu çıkar çıkmaz, Personel Kanunu
nun getirdiği hükümler Devlet Opera ve Balesi
ne de tatbik edilecektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 13. — İki ayrı görevi aynı zamanda 
yapan sanatkârlara, ikinci görevi için ve bu gö
revin devammca, almakta oldukları aylık üc
retlerinin tutarını ve bir ayı geçmemek ve yılda 
bir defa olmak üzere teknik kurulca tesbit edi
lecek miktarda ek ücret ödenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 15. — Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğünce ve Devlet Opera ve Balesi mü
dürlüklerince tertibedilecek yurt içi turne faa
liyetlerine katılacak sanatkâr memurlar, uygu
latıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla 

diğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiyeleri 
75 lirayı geçmemek üzere her yıl teknik kurul
ca tesbit edilir. Turnelerdeki ikamet yerleri ge
nel müdürlükçe temin edilir ve parası da genel 
müdürlükçe ödenir. Turne ile ilgili seyahatlerin 
zamanı ve hangi vasıtalar ile yapılacağı genel 
müdürlükçe tâyin olunur. Harcırah yevmiyele
rinden her hangi bir kesinti yapılamaz ve otel 
ücreti tenzil edilemez. Yurt dışı turne faaliyet
lerine ait yolluk ve harcırahlar hakkında genel 
hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. 

Buyurun Sayın Tüzün. 
ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın üyeler, ben bir tereddüdümü açıklan
ması ricasiyle buraya getirmiş bulunuyorum. 
Onun için söz aldım. 15 nci ve 16 ncı madde üze
rindeki görüşlerimi fazla vaktinizi alnıamaz için 
müşterek ifade edeceğim. Komisyondan ve Hü
kümet adına gelmiş olan Saym Genel Müdürden 
bu hususların açıklanmasını rica edeceğim. 

15 nci maddede şöyle bir hüküm var. Yurt 
içerisinde seyahate çıkacak olan görevlilere 75 
lirayı geçmemek üzere ödenek verilecek ve ay
rıca da kaldıkları yerlerin, yani otellerin parası 
da bu verilecek olan ödenekten kesilmiyecek. 
Şimdi, benini bildiğim kadar bir Harcırah Ka
nunumuz vardır. Mevcut bir kanun var iken, o 
kanuna aykırı başka kanunlar çıkarmak ne de
receye kadar doğrudur veya değildir, bu husus 
üzerinde durmamız gerekir sanıyorum. Harcı
rah Kanununda gayet açık madde vardır, «iaşe 
ve ibatesi» diye üzerinde durulur. İbatesi temin 
edilmiş olanlardan ibate masrafı indirilir.. Bu, 
şimdiye kadar bu şekilde tatbik edilmiştir. Şim
di, bu kanun tamamen Harcırah Kanununa ay
kırı olarak getirildiği takdirde bunun müeyyi
desi nedir, nasıl getirilecektir. Ben bu hususta 
tereddüt etmekteyim, açıklanmasına rica edece
ğim, 

İkinci husus; yine buna benziyen bir mevzu, 
18 ncı maddede; rahatsızlığı sebebiyle yurt dı
şına gönderilecek olan sanatkârlar için tamamen 
teknik kurulun karar alacağı hususu belirtilmiş. 
Yine benim bildiğim kadar, hattâ Parlâmento-
rnuzdaki üyeler için ele tatbik edilen usul budur. 
Ancak; yurt içerisinde tedavi edilmesi mümkün 
olmadığı bir resmî hastane kurulunca, rapor 
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verildiği takdirde kendilerinin yurt dışında te
davileri mümkün olmaktadır ve yanlarında re-
faketçi götürdükleri takdirde de, refaketçinin 
parası da Devlet tarafından ödenmektedir. Şim
di, opera ve bale sanatçılarımıza muhabbetimiz, 
sevgimiz büyüktür, hakikaten bir çok şeylerden 
istifade etmesini biz de gönülden arzu ederiz 
ama umumi hükümlerin dışında birtakım ayrı
calıklar getirdiğimiz takdirde bunlar kanunlar
la çatışır, şahıslar arasında birtakım çatışma
lar meydana getirirse, bu da, zannediyorum, 
çolk tasvibe diileeek, hele Parlâmentoca hiç üze
rinde durulmadan geçilecek bir husus değildir. 
Kaldı ki, biraz evvel Sayın Arıburun'un bir so
rusu üzerine burada açıklandı. Opera ve bale 
sanatçıları tamamen Personel Kanununa tabi 
memurlardır, Personel Kanununun getirdiği bü
tün imkânlardan faydalanacaklardır. Şu halde 
diğer memurlara uygulanan bir çok kanun hü
kümleri bu arkadaşlarımıza uygulanmadığı tak
dirde bunun müeyyidesi nedir, niçin uygulan
mıyor, bu hususların açıklanmasını rica edece
ğim efendim. 

Teşekkür ederim. 

BASK AET — Komisyon Başkanı Sayın Ege, 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 

CENAP EGE (Aydın) — Muhterem Başkan; 
çok değerli arkadaşlarım, Saym Zerin Tüsün, 
gerçekten iki mühim mevzuu üzerinde durdular. 
Birisi harcırah ile ilgili, ikincisi de sağlık duru
mu ile ilgili, dış memleketlerde tedavi görecek 
olan sanatkârlar hakkında. 

Muhterem arkadaşlarım, elbette bugüne ka
dar Devlet Operasının ve Devlet Tiyatrosunun 
tabi olduğu bir kanun var idi. Bu kanun 5441 
sayılı Kanundur. Ve 1949 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. O günden bugüne tatbikatta olan mad
deler buraya aktarılmıştır. Çünkü, malûmuâli-
niz opera ve balenin özel bir kanunu yok idi. 
Opera ve bale özel bir kanuna kavuşuyor. Şim
di, o 5444 sayılı Kananda da harcırah ile ilgili 
hususat aynen burada dercedilen gibidir ve tat
bikat aşağı - yukarı 1949 dan bu yana yapıl
maktadır ve bu tatbikatın neticesinde Divan da 
vize vermekte ve Divandan geçmektedir. Her 
hangi bir özellik taşımadığı ve böylelikle umu
mi hükümlere uygun olduğu Divanca kabul edil
miş durumdadır. Bu, birincisi. 

İkincisi; 
BAŞKAN — Umumi değil, hususi bir hüküm 

olarak kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 

CENAP EGE (Devamla) — Umumidir, hususi 
hüküm olarak kabul edilebilmesi için umumi 
hükümlerin de tabiî çok aykırı olmıyan bir hu= 
sus taşıması gerekir ve taşımaktadır. 

Şimdi, bunun izahına girmiyorum. Toplu 
olarak gidecektir sanatkârlar, toplu olarak gi
den sanatkârların elbette Devlet Tiyatroları, 
Devlet Opera ve Balesinin mânevi şahsiyetine 
yakışır otelde kalması icabetmektedir. Sonra, 
bu sanatkârların bir disipline edilmesi gerekir. 
Kendileri ayrı, ayrı arzu ettikleri yerlerde ka
lamazlar. Toplu bir yerde kalmak mecburiyetin
dedirler. O bakımdan zaten, «şu harcırahı sana 
veriyoruz. Sen bununla hem yatacaksın hem 
yiyeceksin hem içeceksin» şeklinde bir kayda 
tabi tutamayız. O zaman sanatkâr «ben, bu 
otelde kalamam. Bana verdiğiniz parayla bura
da yatıp kalkmama imkân yok.» dedi mi bâzı 
'hususlar ortaya çıkar. Bunlar ortaya çıktığı 
takdirde sanatkârların dağılması, ayrı ayrı yer
lerde kalması mevzubahistir. Spor faaliyetlerin
de dahi bir kulübün, bir yerden bir yere gittiği 
zaman nasıl toplu olarak kalması gerekiyorsa, 
sanatkârları da, beraber bulundurmak ve ken
dilerini kontrol edebilmek için idarenin tâ 1949 
dnn beri tatbik ettiği ve tatbikatından da çok 
iyi neticeler aldığı bir husustur. Bu, bir. 

ikincisi, yabancı memleketlere tedavi için 
giden sanatkârların... 

BAŞKAN — Sayın Ege, onu bilâhara mad
de okunduğu zaman cevaplandıralım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Peki efendim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Saym Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Dünyanın her 
tarafında sanatkârlar bilhassa bale ve tiyatro 
sanatkârları en yüksek ücretleri almaktadırlar 
ve bunlara da hak verilmektedir, bendeniz de 
bu fikre tamamiyle ittiba etmekteyim. 

Yalnız burada biraz evvel sorduğum madde 
ile ilgili bir husus var. Bu, yurt içi turnelerinde 
75 lirayı kesin olarak koymuş. 75 liranın bu
günkü rayiç fiyatının bundan bir iki sene son-
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ra ne olacağı belli olmaz. Mademki hususi bir 
kanun çıkıyor, bu tarzda değişebilecek hüküm
lere tabi bir rakamı koymak fayda yerine za
rar getirir. Bundan dolayı şimdi bir değişiklik 
yapmak kanunu geciktirecektir. Fakat arz et
mek istediğim şu ki, mademki Personel Kanu
nundaki genel hükümlere tabi olacaklardır, bâ
zı hususlara mecburen gireceklerdir. Böyle ke
sin, küçük rakamları koymayı doğru bulmuyo
rum, ilerde başka türlü mahzurlara sebebiyet 
verecek durumdadır. Bunu, nazarı dikkate alın
ması için, arz etmek ve huzurlarınızı işgal et
mek mecburiyetinde kaldım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

başka sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 16. — a) Devlet Opera ve Balesi 
sanatkârlarını, diğer idari sözleşmeli memurla
rını görgü ve bilgi ve ihtisaslarım artırmak 
maksadiyle yol parası ve almakta oldukları ay
lık ücretlerini müessese bütçesinden vermek 
suretiyle âzami bir yıla kadar ve beş yıl içe
risinde bir defaya mahsus olmak üzere yaban
cı memleketlere göndenmeye 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 buna ait her 
türlü hak ve yükümlülükleri saklı 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 dı
şında yapılması gerektiği takdirde bu konuda 
teknik kuruldan karar alınır. 

c) Bilgi ve görgü maksadiyle yabancı mem
leketlere gönderilen sanatkâr ve diğer görevli
ler yurda dönüşlerinde yabancı memleketlerde 
kaldıkları sürenin bir buçuk katı kadar mec
buri hizmetle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, Sa
yın Tüzün'ün bu mevzudaki sorusuna cevap ri
ca ediyorum. Kısa ise oradan efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — 16 ncı madde
nin (b) fıkrasının son paragrafında tedavi, ame
liyat ve müdahalenin yurt dışında yapılması 
gerektiği takdirde bu konuda töknik kuruldan 
karar alınır. Bu teknik kurul, Opera ve Bale 
Gene;! Müdürlüğünde birçok hususlarda karar 
veren bir müessesedir. Yalnız, bu müessesenin 
karar verebilmesi için elbette bir sağlık raporu 
şarttır. 

BAŞKAN — Yani, umumi hükümlerde ara
nan hususlar mevcut olursa teknik kurul karar 
verece'k, demek istiyorsunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Teknik kurul, böyle durumda, sağlık raporunu 
hastanelerden ceTbattirdr, ondan sonra kararla
rını verir. Zaten böyle bir karar verilmezse 
kambiyo vize vermez, transfer yapmaz. O ba
kımdan sayın üyenin ifade ettikleri umumi 
hükümler burada da caridir. Yalnız, bu kurulu
şun özelliği, teknik kurulun da söz hakkı bu
lunması ieabettirdiği için 'karar orada almıyor, 
Teşekkür ederim. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sualimin bir kısmına cevap vermediler. 
Uimumli hükümler refakatçıya müsaade etmi
yor, fakat burada «refakatçıyla gidebilir» di
yor. 

BAŞKAN — Refakatçi, dışa gidende de var 
mı efendim? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Yine s.fıhî kurulun vereceği rapora bağlıdır, 
bu. Eğer, sıhhî kurul bir de refakatçinin ge
rektiği hakkında rapora bir kayıt koymuşsa o 
zaman refakatçi gidebiliyor. Zaten bunun 
tatbikatı 5441 sayılı Kanunla yürürlüktedir. 
Devlet Tiyatroları Kanununda bu hüküm vardır 
ve bu hüküm geçerli ve yürürlüktedir. 1949 dan 
beri. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, bu refakatçiye ra
porda izin verilse dahi kendi parasiyle sadece 
döviz alır, demek istiyorsunuz fakat, Sayın Ko
misyon Başkanı eski kanunda da aynen bu hük
mün mevcudolduğunu söylüyorlar. Evet, Sayın 
Somunoğlu. 
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EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Madde
de, rapor hakkında bir sarahat yok. Yalnız «ku
rulda karar alınır» dendiğine göre... 

BAŞKAN — Onu tesbit ettik efendim. Umu
mi hü'kümller muvacehesinde istenen belgeler 
olunca o kurul karar veriyor. Onu tesbit ettik 
efendim. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Burada
ki zabıttan istifade edilecekse başka. Diğer bir 
suretle rapor mevzuubahsolmayınca kambiyo, 
alacağı para için rapor istemez. Yalnız kurul 
kararı dışarıya gitmek için alınacak para için 
(tanınıyor. Yani içeride tedavi edileceği yerde... 

BAŞKAN — Döviz müsaadesi verilirken bü
tün bunlar aranıyor efendim. Umumi hüküm
lerde gerekli belgeler aranıyor Sayın Somun-
oğlu. 

Madde üzerinde söz istiyen başka sayın üye? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

274 sayılı Kanunu değiştiren tasarıya açık 
oylarını kullanmayan sayın üyeler var mı? 
(«Var» sesleri) Lütfen kullansınlar efendim. 

Madde 17. — Devlet Opera ve Balesi men
supları, 7244, 263, 819 sayılı kanunlarla ta
nınan haklardan yararlanırlar. İdari sözleşme
li memurlara ödenecek meblâğ, idari sözleşme
lerle belli edilen aylıklara ilâve edimek suretiy
le hesaplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 19. — Saniatkârlarm, uygulatıcı uz
man ve uzman memurların sözleşme, tedavi, 
ayrılış ölüm tazminatı, izin, yolluk, inceleme 
seyahati, disiplin işleri ile opera ve balenin iç 
yönetim işleri ve 3 ncü maddede gösterilen ku
ralların çalışma esasları tüzük ve yönetmelik
lerle düzenlenir. 

14 . 7 . 1970 O : 1 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. y 

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 
hasılat, 

c) Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlar Fıasılatı, 
d) Opera ve bale faaliyetinden yararla

nan iller özel idareleri ile belediyelerince yapı
labilecek bağışlar, 

e) Her türlü bağışlar ile diğer çeşitli ge
lirler, 

f) Yurt içi ve yurt dışı festival gelirle
rinden elde edilecek hasılattan ibarettir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 21. — A) Devlet Opera ve Bale
sinin Bütçesi ve kadroları Genel Müdürlükçe 
hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onanır. 

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

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 22. — Devlet Opera ve Balesinin 
Bakanlar Kurulunca onanacak bütçe ve kad
roları ile bun-ara dayanılarak yıl içinde yapı
lacak giderlere ve gelirlere ait evrak, tetkik ve 
vize edilmek üzere kesin hesap cetvelleri ile 
^birlikte yıl sonlarından itibaren en çok üç ay 
içinde Sayıştaya gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
rayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 'Kabul edil
miştir. 

274 sayıllı Kanunu değiştiren tasarının açık 
oylama işlemi 'bitmiştir. 

Madde 23. — Devlet Opera ve Balesi mu
amelâtında 1050 'sayılı Muhasebei Umumiye 
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Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve iha
le Kanunu hükümleri uygulanmaz. Müessesenin 
elim ve satım muanıelMeri ile hesap usulleri 
Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca müşte
reken tesbit olunacak esaslara göre yürütülür. 
Devlet Opera ve Balesinin hâsılatı ve muame
leleri her türılü vergi, hare ve resimlerden mu
aftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 24. — Devlete ait binalardan Dev
let Opera ve Balesi için lüzum görülenler Millî 
Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Ba
kanlığınca eşya ve tesisleri ile beraber bu mü
esseselere parasız olarak tahsis edilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
'sayın üye. Yok? Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 25. — istanbul Kültür Sarayı ile 
Ankara'daki Büyük Tiyatro binalarım, bunla
rın müştemilâtı ve tesislerini müştereken ve 
münhasıran, Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlü
ğü kullanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 26. — 5441 ve 6629 sayılı kanun
larda opera ve baleye ilişkin hükümler kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 27. — 274 ve 275 sayılı kanunların 
bükümleri Devlet Opera ve Balesi mensupları
na uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — 5441 ve 6629 sayılı 
kanunlara göre faaliyette bulunan Devlet Ti
yatrosunun, Büyük Tiyatro binasındaki mobil
ya, mefruşat, gardrop, aksesuvar, dekor ve sair 

malzemesi arasından Devlet Opera ve Balesi 
ne devredilecek 'olanların listesi, Maliye Bakan
lığınca seçilecek bir, Millî Eğitim Bakanlığın
dan Bakanlıkça seçilecek iki, tiyatro ve opera 
uzman ve idarecilerinden seçilecek üçer Mşi ol
mak üzere dokuz kişiden ibaret bir heyet ta
rafından tesbit ve tanzim edilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 2. — Devlet Opera ve Ba
lesi sanatkârları ve mütehassıs hizmetlileri de 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü arasında 
imzalanmış olan sözleşmeler, bu kanunun yü
rürlüğe girmesiyle Devlet Opera ve Balesi Ge
nel Müdürlüğü ile akdedilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
&ayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 28. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 29. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul eednler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı öğleden sonraki oturumda açık oya 
sunulacaktır. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sına, 111 sayın üye iştirak etmiş, 106 kabul 5 ret 
oyla tasan kabul edilmiştir. 

274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile 
bu kanuna 3 geçici madde eklenmesi hakkın-
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oaki kanun tasarısının açık oylamasına 93 sa
yın üye iştirak etmiş 73 kabul, 19 ret, bir boş 
oy tesbit edilmiş olup tasarı kabul edilmiştir. 

Saat 14,30 da tekrar toplanılmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13,04 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER — Hüseyin Atmaca (Denizli) Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 92 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

3. — SEÇİMLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 

Karma Parlâmento Komisyonuna (Bağımsız) bir 
üye seçimi. (4/79) 

3. — Japonya'ya gidecek Türk Parlâmento 
Heyetine (bağımsız) bir üye seçimi. 

is-

BAŞKAN — Dün almış olduğumuz karar 
gereğince Başkanlık seçimi yapacağız. Ancak, 
gündemimizde Türkiye - Avrupa Ekonomik Top
luluğu Karma Parlâmento Komisyonuna bir ba
ğımsız üye seçimi ile bir de Japonya'ya gidecek 
parlâmento heyetine bir bağımsız üye seçimi 
vardır, izin verirseniz bu üçünü aynı zamanda 
yapalım. Üç tane kutu koyalım, sırasiyle üç se
çimi aynı zamanda yapalım. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
seçimleri yarma bırakalım. Bunu teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Karar alındı Sayın Köker. Şi
fahi teklif de olmaz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara} — Sim*i va^D 
yolluyorum ve yarına bırakılmasını teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Köker, önergenizde ya
rın saat 15.00 deniyor. Halbuki yarın saat 
15,00 te T. B M M. Birleşik toplantısı vardır. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Yarın saat 
10,00 olarak tashih ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Köker'in önergesini oku
tuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Seçimlerin yarın saat 10,00 a talikini arz ve 

teklif ediyorum. 
Ankara 

Yiğit Köker 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan takrir aleyhinde söz istiyorum. Bu ta
likin gereksiz olduğunu izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdoğan. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok muh

terem arkadaşlarım, seçimler mevzuunda haki
katen turların devam etmesinin, Senatonun ve-
karı ile kabili telif olmadığına ben de kaaniim. 
Birkaç gün evvel seçimler mevzuunda Yüksek 
Senatonun almış olduğu bir karar var. Bugün 
ve daha evvel devam eden turların, haftanın iki 
gününe Salı ve Perşembe günlerine münhasır ol
ması itibariyle seçimlerin, Pazartesi günü yapıl
mayıp Salı günü yapılması hususunda Yüksek 
Senato daha dün karar vermiş idi. Şimdi hiçbir 
şey yokken ve Yüksek Senatomuzda 92 yi mü
tecaviz muhterem üyenin bulunduğu da varit 
iken bu seçimin yarın saat 10,00 a taliki doğru 
değildir. Yarın saat 10,00 da ekseriyetin buluna
bileceğini bendeniz tahmin etmiyorum. Bu iti-
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barla seçimlerin biran evvel ve Senatoya yakı
şır bir neticeye, ulaştırılmasının lazım geldiği, 
esasen verilmiş olan takrire bir mucip sebebe 
de istinadetmediği ve hâdLeye tam mânasiyle 
uygun gelmediği cihetle, iltifat edilmemesini 
saygiyle bütün muhterem üye arkadaşlarımdan 
istirham edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

Seçimlere geçiyoruz. Üç tane kutu konacak
tır. Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçiminin 
20 nci turu yapılacak ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile Japonya'ya gidecek Parlâmento 
heyetine birer üye seçeceğiz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu için adaylığını 
koyan sayın üyelerin isimlerini okuyorum : 

Sayın Kasım Gülek, Sayın Azmi Erdoğan, 
Sayııı Hikmet İsmen, Sayın Kudret Bayhan, 
Sayın Arif Hikmet Yurtsever, Sayın Feridun 
Cemal Erkin. 

Bir daha okuyorum efendim. 
(isimler tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu isimlerini okuduğum sayın 
üyeler Avrupa Ekonomik Topluluğu için ba
ğımsızlardan adaylıklarını koymuşlardır. Altı 
sayın üyenin ismini okudum, bir kişi seçilecek
tir efendim. 

Japonyaya gidecek Parlâmento heyeti için 
Sayın Mansul Ulıısoy ve Sayın Refet Aksoyoğ-
lu adaylıklarını koymuşlardır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi için 
ayrı bir tasnif heyeti, diğer iki seçim için ayrı 
bir tasnif heyeti, ad çekmek suretiyle, tesbit 
edilecektir. 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Japonya'ya gidecek heyet için Sayın Turgut 
Cebe'yi aday gösteriyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Cebe Japonya'ya 
gidecek heyet için aday gösterilmektedir efen
dim. 

Şimdi tasnif heyetleri için ad çekiyoruz 
efendim. 

Sayın Bekir Sıtkı Baykal burada. Sayın 
Mehmet Şükran Özkaya, yok. Sayın Yiğit Kö-
ker burada, 

YİĞİT KÖKER Ankara) — Saat üçte top
lantım var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Toplantıyamı gideceksiniz? 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Evet, Sayın 

Başkan saat 15,00 te toplantıya gideceğim. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Tevfik Kutlar? 
Burada 

Sayın Âdil Ünlü? Burada. 
Bu üç sayın üye Başkan seçimi için tasnif he

yetini teşkil ediyorlar. Diğer heyet için: 
Sayın Kınaytürk? Yok. 
Sayın Etem Erdinç? Burada. 
Sayın Tarlan? Burada. 
Sayın Termen? Yok. 
Sayın Hüseyin Avni Göktürk? Burada. 
Bu üç sayın üye de diğer iki seçimin tasnif 

heyetini teşkil etmişlerdir. 

Kutular kürsüye konulmuştur. Seçimlere ge
çiyoruz, efendim. 

(Ordu ilinden başlamak suretiyle oylar top
landı) 

Başkan Oylama işlemi bitmiştir. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Bulunduğum tasnif heyetinde bir kişi eksik 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bekir Sıtkı Baykal da 
o heyetin üyesidir. 

FEVZİ HALICI (Konya) — O yok, ben ye-
çeyim mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Peki. Sayın Halıcı heyete ithal 
edilmiştir. 

Tasnif heyetlerinden neticeler gelmiştir, arz 
ediyorum. Başta, Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
seçimine ait zabtı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (103) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gösteri
len oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Âdil Ünlü İbrahim Tevfik Kutlar 

Üye 
Fevzi Halıcı 
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1. İbrahim Şevki Atasağun 
2. Celâl Ertuğ 
3. Mahmut Vural 
4. İlyas Karaöz 
5. Macit Zeren 
6. Boş 

Yekûn 

51 
39 
2 
1 
1 
9 

103 

BAŞKAN — Hiçbir sayın aday gerekli ço
ğunluğu temin edememiştim 

Yüksek Başkanlığa 
Japonya'ya gidecek bağımsız bir üye için 

yapılan seçime (98) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

1 Etem Erdinç Cemal Tarlan 
Üye 

H. Avni Göktürk 

•Mansur Ulusoy 
Turgut Cebe 
Refet Aksoyoğlu 
Hayri Dener 
Boş 

48 
27 
18 

J. 

4 

Yekûn 98 

BAŞKAN — Japonya'ya gidecek olan Par
lâmento Heyetine Sayın Mansur Ulusoy seçilmiş
tir. (Alkışlar.) 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Kar

ma Parlâmento Komisyonuna katılacak bağım
sız bir üye için yapılan seçime (103) üye katıl
mış ve neticede ilişik listede adları yazılı zevat 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

î. Etem Erdinç Cemal Tarlan 
Üye 

H. Avni Göktürk 

Azmi Erdoğan 
Kasım Gülek 
Feridun Cemal Erkin 

Kudret Bayhan 
Âdil Ünlü 
Boş 

Yekûn 

10 
1 
5 

103 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan nisabı temin 
edemediği için seçilememiştir. 

Başkan seçimi için tur tekrarında, alınan ne
ticeye göre, fayda olmadığı görülerek ...(«De
vam» edelim sesleri Efendim, iki sayın üyenin 
dışında kalan rakam, hiçbir sayın üyeye netice 
temin edecek miktarı göstermiyor. Bu itibarla... 
(«Turlara devam edelim» sesleri) 

Peki, efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlâmento Komisyonu seçimini de yapalım. 

BAŞKAN — Peki, efendim. Şimdi, Cumhu
riyet Senatosu Başkanı seçiminin 21 nci turuna 
ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna bir üye se
çiminin de ikinci turuna geçiyoruz. 

Zarflar dağıtılsın, sepetler yerine konsun. 
Aynı tesnif heyetleri vazife görecektir. 
Oylama işlemine başlıyoruz. 
(Ad okunmak suretiyle oylar toplandı) 

BAŞKAN — 1451 Sıra Sayılı Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkında
ki kanun tasarısının açık oylaması için küre 
sıralar arasında dolaştırılacaktır. Lütfen sa
yın üyeler oylarını kullansınlar. 

Oylarını kullanmıyan üyeler lütfen acele 
etsinler... 

Oyunu kullanmıyan başka sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif heyeti raporunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 

yapılan oylamaya (113) üye katılmış ve neti
cede aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

44 
24 
19 

tfye 
Adil Ünlü 

Tasnif Heyeti 
Üye 

iforahim Tevfik Kutlar 
Üye 

Fevzi Halıcı 
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1. İbrahim ŞevM Atasağun 64 
2. Celâl Ertuğ 43 
3. Mahmut Vural 1 
4. Macit Zeren 2 
5. Boş 3 

113 

BAŞKAN — Sayın adaylar gerekli nisabı 
temin edememişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - Avrupa Ekonomik topluluğu kar
ma parlâmento Komisyonuna katılacak bağım
sız bir üye için yapılan seçime (111) üye ka-
v mış ve neticede ilişik listede adları yazılı 
zevat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
üye üye 

i. Etem Erdinç Cemal Tarlan 
üye 

H. Avni Göktürk 

Azmi Eroğan 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Kudret Bayhan 
Âdil ünlü 
Turgut Cebe 
Refet Aksoyoğlu 
Boş 

63 
19 
15 
7 
2 
1 
1 
3 

111 

BAŞKAN — Sayın Azmi Eroğan Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna seçilmiştir. 

4. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kurulu
şu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına ve 
bn- kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bilice ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kundan Geçici Komisyon rapo
ru. (Mület 31eclisi 1/83; Cumhuriyet Senato
su 1/1125) (S. Sayısı : 1452) (1) 

(1) 1452 Sıra Sayılı basmayazt tutanağın 
sonundadır. 
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.BAŞKAN — Gündemin 3 ncü maddesini 

teşkil eden tasarısının görüşülmesine başlan
mıştır. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 

arz edeceğim. Okunmasını kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir .Tasarının tümü 
üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Sayın Gündo-
ğaıı, Sayın Arıburun. 

Sayın Gündoğan, buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; sabahki oturum
da Devlet 0]3era ve Balesi Genel Müdürlüğü 
kuruluşu baklanda getirilen kanun tasarısı üze
rinde görüşlerimi arz ederken 5441 sayılı Ka-
nunu değiştiren bu kanun tasarısı üzerinde da
ha ziyade durma vaadinde bulunmuş idim. 
Şimdi onu arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, 5441 sayılı Kanunu 
değiştiren bu tasan daha iyi anlaşılmak iste
nirse, hafızalarınızı bir başka kanuna doğru 
çekmek gerekecektir. Bu kanun tasarısı ile sav
cılar kanunu tasarısı arasında büyük bir pa-
releılik vardır. Belki paralellik, tam anlamı 
ile söylemek istediğimi ifade etmiyor ama, bir 
benzerlik vardır. Nasıl savcılar kanunu tasarı
sında Bakanlığa çok geniş yetkiler tanınarak 
savcıların Anayasadaki teminatı, Anayasa Mah
kemeli kararına rağmen, alamamış olmaları bir 
vâki ise, bu kanunla Genel Müdürlüğe çok ge
niş yetkiler tanımak suretiyle Devlet tiyat
rolarında çalışanların kaderlerini, tabiî asılında 
Devlet eliyle tiyatro sanatının kaderini, bir 
Genel Müdürlük eline tevdi etmek gibi bir du
rumla karsı karşıya kalıyoruz. Kanunu dik
katle tetkik edersek, yapılan değişiklik Ge
nel Müdürün mutlak hâkimiyetini sağlayıcı 
mahiyettedir. Kanunda sanat kurulu üyelerinin 
na-ıl ve kimlerden teşekkül edeceği sarahaten 
gösterilmiştir. Bu kuruldaki üyeler, Genel Mü
dürün tek başına seçeceği kişilerin çoğunluk 
teşkil ettiği bir kurul olacaktır. 

Bisim kanaatimiz odur ki, sanat toplumsal 
bir olaydır. Kişisel boşalma ya da bir aksiyon 
değildir. Bu itibarla, Devlet eliyle bellli bir sa
nat türünü düzenlemeye gittiğiniz zaman kişi
sel otoriteye çok yer vermekle o sanat dalını 
kişinin arzuları istikâmetinde çalıştırmaya zor
larsınız. Oysa o sanat dalının toplumda vukua 
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gelen değişikliklere önderlik etmesi gibi ka
çınılmaz bir görevi vardır. Giderek şunu de
mek isteriz ki, sanatkârların toplandığı bir yer
de, Devlet otoritesi idari olarak düzenleyici ve 
istikamet verici anlamı ile bir dereceye kadar 
kabul edinebilir. Ama, sanatın icrası ve hangi 
tür sanat eserinin ele alınacağı, işleneceği veya 
konu edilebileceği ya da programa alınma içi 
kişisel otoriteye terk ve tevdi edilmemelidir. 
Sanat kurulu eliyle düzenlenecek oftan sanat 
faaliyetlerinin, biraz evvel arz ettiğim gibi, sa
nat kurulunun şekli bakımından tamamen Ge
nel Müdürlüğe bağlı bir kuruluş olması hase
biyle tercihler kişisel olacaktır. Buna iştirak 
etmek mümkün değildir. 

Kanunun bir diğer tenkide şayan yeri de sa
natın halka yayılmasını önleyici bir düzenleme 
aracı olmaya doğru nıeyletmesidir. Bölgesel ti
yatroların merkeze bağlanmak istemişi ve öyle
sine maddelerin sevk edilişi, sanatın halka ya
yılmasını ya da merkezin dışında bulunan böl
gelerdeki tiyatroların o bölgeler halkının ihti
yacını karşılayacak biçimde çalışmalarını ön
ler malhiyettedir. Oysa, kurulu bulunduğu yer
de tiyatrolar, kurulu bulundukları bölge hal
kının ihtiyaçlarını nazarı itibara alarak ona gö
re eser seçer ya da aslında oynarlar veya faali
yetlerini bölgelere göre ayarlarlarsa o takdir
de, sanatın daha yaygın hale gelmesi olanağını 
elde etmiş olurlar. Halbuki, bu kanunla bölge
sel tiyatroların kurulması veya işlemesini dahi 
ijpBrkezî otoriteye bağlama temayülü vardır. 
Bu, kanaatimizce Türkiye'nin ihtiyaçları ile 
bağdaşır bir anlayış değildir. Bu bakımdan da 
bu kanun tenkide şayandır. 

Edebî heyetin eser seçmede selâhiyetli olu-
,«ii eski bir gelenektir. Ama, tecrübeler, bir he
yetin eser seçmeye yeterli vakit ayıramadığını 
göstermiştir. Esasen, edebî heyetin eser seçmesi 
yerine, başka ülkelerde olduğu gibi, dramaturji 
sanatından anlıyanların daha yetkili kılınması, 
tecrübeler ışığında kanun maddesi haline geti
rilmesi gerekirdi. Ama, bu kanunda yine edebî 
heyet eser seçmede yetkili kılınıyor ve drama
turji sanatından anlıyanlann yetkisi yükseltil-
cmiyor. 

Yine bu kanunda başrejisörlük önemli ola
rak ele alınması ve başrejisörlüğün gerektir
diği biçimde yetkilerle teçhiz edilmesi suretiyle 

düzenlenmesi gerekirken, onun daha Genel Mü
dür otoritesine bağlanmış olması Devlet elliyle 
yapılmak istenen tiyatral faaliyetin bir otorite
ye bağlanmış olmasını icabettirecektir. Bunun 
çok iyi neticeler vereceğini iddia etmek müm
kün değildir. Çünkü, başrejisörlük gibi sanatın 
can damarı bir görevini ifa eden kişilerin baş
kalarının iradesine tabi olması, elbetteki, iyi 
netice vermliyeoeği kanaatini doğrular. 

Kanunda sanatkârların Devlet meanuru ol
duğunu yazan madde, garipsenir bir müessese 
olarak gözükmektedir. Acaba, sanatkârı Devlet 
memuru etmek mümkün müdür? Ya da böyle 
bir düzenleme getirirseniz sanatkârın Devlet 
memuru oluşu yalnız idari bakımdan, belki 
özlük hakları bakımından anlaşılmak gerekir. 
Aksi takdirde, sanatkârı bir memur gibi sana
tım ifa edeceğini ifade etmemesi temenniye şa
yandır. Yoksa, «Devlet memuru sanatkâr» de
diğiniz zaman belki siyasi otoritenin temayül
lerine uygun sanat ifa eden adamı kabul eden 
bir müessese haline getirmiş olursunuz bu mü
esseseyi. Ama, sanatkârın kemdi ibda kudretini 
veya meyillerini ortaya koymasına meydan ver
mezsiniz; bu, tiyatro sanatı ile, daha doğrusu, 
sanatla bağdaşır bir anlayış değildir. Bizim an
layışımız odur M, buradaki maddede yazılı ol
duğu gibi, tiyatro sanatkârları özlük işleri ba
kımından memurdurlar. Diğer bakımlardan ve 
özellikle sanat bakımından memur değillerdir. 
öyGe anlaşılmak lâzımgeliir kanısındayız. Bu 
itibarla, bu maddenin böylece anlaşıldığını eğer 
Komisyon veya Bakanlık mensupları ifade eder
lerse memnun oluruz. 

Bir başka hususiyeti daha dile getirmek zo
rundayız. Bu kanunun 5 nci maddesinin (a) 
bendinde, «Başrejisörler, rejisörler, aktör ve 
aiktristler, reji asistanları, müzik işleri yöneti
cisi ile başkorrepiteıtör, tiyatro orkestrası ko
rosu ve balesi ile müzikli tiyatro icracıları, sa
nat teknik müdürü ve dekoratörler, kostüm ve 
saire..» diye giden ve bunların Devlet tiyatro
ları sanatkâr memurları sayılmasını öngören 
5 nci maddede bir hususi maksat güdüldüğü 
kanısına vardık. Bu sayılan sanatkârların bü
yük bir çoğunluğu bale ve opera işi ile meşgul 
elması gereken kişiler. Acaba, Devlet tiyatro
sundan ayrılan ve biraz evvel yeni bir kuru
luş kanunu ile şahsiyet hükmünü ya da varlık 
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kazanan, müessese olma hüviyetini alan Devlet 
opera balesinin yanında bir de tiyatro içinde 
opera bale mi kurulmak isteniyor gibi bir ze
hap hâsıl oluyor. Bu hususun da Sayın Bakan
lıkça yahut Komisyonumuzca dile getirilmesi 
ya da tasrih edilmesi ihtiyacımız içindedir. 

Değerli arkadaşlarım, kanunun bu hali ile, 
başında da belirttiğim gibi, bir mutlak otorite
ye bağdı sanatkârlar topluluğu yaratılmak ve 
o toplulukta mutlak otoritenin temayülleri hâ
kim kılınmak isteniyor intibaı yaratılıyor. Böy
le olduğu pek aşikâr. Bu kanunun maddeleri 
böyle olduğunu gösteriyor. Bir de bundan ev
vel konuştuğumuz ve kanunlaştığını haber al
dığım Devlet Opera ve Balesi Kanununda bu 
Kanun gibi olmak gerekirken, tamamen bunun 
dışına çıkmış, bunu aşmış, meselâ burada bir 
tek kurul yerine orada daha kalabalık kişiler
den kurulu üç kişinin vaâfe görmesi daha de
mokratik bir idareyi getirdiğini göstermek ba
kımından bu kanunla mukayese edilebilir nite
liktedir. Bu kanunla o Kanun arasındaki önemli 
fark, bu saygı değer fark neden tercih edil
miştir? Anlamak mümkün değildir. 

Bir de bu kanunda olmıyan ve olmasını arzu 
ettiğimiz hususu dile getirmek suretiyle sözle-
rime son vereceğim. Bu kanunda tiyatro yazar
ları hakkında hiçbir düzenleme maddesi yok
tur. Tiyatro yazarlarının bir madde halinde 
burada belli birtakım teşviklere mazhar edil
mesinde fayda vardır kanısındayız. Veya tiyat
ro yazarlarını özellikle yerli eser üretme bakı
mından bu kanunla teşviklere tabi tutmuş olsa 
idik, kanımca tiyatrolarımızda yerli eserlerin 
daha çok oynanması imkânını sağlamış olacak
tır. Bugün tiyatro yazarlarımız hakikaten kendi 
"haşlanma terk edilmiş gibidirler. Ve Türkiye'de 
de tiyatro yazarlığı çekici değildir. Her hailde 
sebebi işte böyle kanunlarda olduğu gibi tiyat
ro eserlerinin seçilmesinde belki iyi olmıyan bir 
geleneğe, yabancı eserler seçmeye fazla rağbet 
edilerek yerli eserleri daha az repertuvara al
mak gibi bir geleneğin tesiri olsa gerektir. Gö
nül arzu ederdi ki, bu kanunda tiyatro yazar
ları için bâzı teşviklerde bulunulsun ve tiyatro 
yazarları yerli eser üretmeye bu teşvikler yü
zünden özensinler ve eser versinler. Ama, öyle 
gözüküyor ki, bu kanuna almamakla sayın Hü
kümet tiyatro yazarlığı müessesesini kendi ba
şına bir müddet daha bırakmaya kararlıdır. Da-

I ha iyi sonuç vermesi için daha demokratik 
esaslara bağlı bir kanun haline gdtirilmesinde 
fayda gördüğümüz bu kanun değişıMdğinin dar 
zs manda üzerinde fazla mesai sarf ederek va
kit almaya gönlümüz razı olmuyor. Ancak, şah
san maddeye bir fıkra eklenmesini istemekle ye
tineceğim. O da şu; 5441 sayılı Kanun, 1949 
dan bu yana meriyette olmasına rağmen, maa
lesef kendi bünyesinde ve maddesinin birisinde 
yazık tüzük çıkmadığı için bütün işler keyfi 
surette cereyan ietmiştir. Sırası geldiğinde ve
receğim bir takrirle tüzüğün belli bir süre son
ra behemahaJl çıkarılmasını isibemek durumun
dayım. Kabul buyurursanız tüzüğü belli bir za
manda çıkarmak gibi bir vazifeyi bu kanuna 
koyalım. Yoksa, 5441 sayılı Kanunda yazılı 
tüzüğün çıkmaması hal ile karşı karşıya kal
mayalım ve bu durum devam etmesin. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Anburun. 
M. TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; her ne kadar 
bu kanun tasarısı Devlet Tiyatrosunun hakika
ten bir ihtiyaç olan çalışmalarını tanzim eden, 
daha ziyade teknik bir tasarı ise de tiyatronun 
milletler üzerinde, bilhassa millî kültür üzerin
de haiz olduğu tesirleri düşünmek mecburiye
tinde olduğumuzu da ekliyerek eksik gördüğüm 
1 - 2 hususu dikkatlerinize arz etmek için söz 
almış bulunuyorum. 

Tiyatronun ehemmiyetinden bahsetmeye pek 
lüzum yok. Yalnız bir iki misal ile tekrar hatır
latmak belki muvafık olur. Meselâ; Bulgaris
tan istiklâlini kazanır kazanmaz hemen bir 
Millî Tiyatro, bir Devlet Tiyatrosu kurmuştur. 
Bugün Sofya'ya gidenler hâlâ görür, ilk yap
tığı işlerden birisidir, ingiltere'deki tiyatronun, 
millî kültür üzerinde, o millet üzerinde yaptı
ğı tesiri hepimiz biliyoruz. Tâ zamanımıza gel
miş, bizleri de etkilemiştir. Eski devirlerde Yu
nan, Roma, Çin hattâ Japon tiyatrosunun yap
tığı etkileri biliyoruz. Bizzat bizim, Türkiye'
nin, millî bir ihtiyacın çok belli olduğu bir za
manda meselâ; Namık Kemal'in «Vatan yahut 
Silistre» adlı eserin yapmış olduğu millî etki 
bizim çocukluğumuza kadar değil, hatırlarım. 
Hattâ şimdi bile okunursa en çok ihtiyacımız 
olan eserlerden biri olduğu da ortaya pekâlâ 

j çıkabilir. 

272 — 
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Binaenaleyh bir memleketin millî kültürüne 
en büyük surette tesir edecek, yahut etmekte 
olan böyle bir konuda ve konuyu fiiliyata in
tikal ettirecek olan müessesede bu kanun ince
lenirken bir hususu Sayın Bakan ile bu işle il
gili olan arkadaşlarımızın dikkatlerine arz et
mek isterim. Eksiklik gördüm. 

Sayın arkadaşlarım, halihazırda Türkiye'
nin coğrafi, jeopolitik, iktisadi, sosyal ve diğer 
yönlerden olan durumunu kıymetlendirmemiz 
lazım gelir ve hattâ hiçbir işimizde bundan 
fariğ olmadan bunu da beraber katmamız lâ
zım gelir. Böyle bir şeye karar verirken. Tiyat
ro, en büyük eğitim... Arz ettiğim gibi millî 
kültür üzerinde, inkişafımız üzerinde en büyük 
tesiri olan bir dâva olduğuna göre ve bundan 
daha çok mühim olan da yine zamanımızda 
malûm çevrelerin yani, beynelmilel komüniz
min - açıkçası budur - milliyetçiliği, bütün mil
letleri milliyetsiz beynelmilel bir pota içinde 
eritmeye çalıştıkları bir devirde her sahada öy
le Devlet tiyatrosu, millî tiyatro kurulurken 
- ben Devlet Tiyatrosu dendiği zaman millî ti
yatro anlıyorum - bunun içinde hiç olmazsa bir 
yerinde bir damgası olması lâzım geldiği kana
atindeyim. öyle görmek isterdim. Bu esnada 
öyle büyük bir tehlike karşısında, canı saran 
bir tehlike karşısında bizim durumumuzun ne 
kadar kırıtik olduğunu ve ancak bizi kurtara
cak elemanların en mühimlerinden biri de mil
lî kültürümüze sarılmamız lâzım geldiğini ve o 
olduğunu düşündüğümüz zaman böyle bir kanu
nu, en ufak bir havada, bir direktifte görmedi
ğimiz zaman bu eksiklik daha ziyade göze ba
tıyor. Unutulmuş bir ihtiyaç gibi geliyor bana. 

Tasarının 2 nci maddesinde eserler hakkın
da, eserleri kimin seçeceği hakkında bir kayıt 
var. «Edebî Kurul» diyor. İşte o kadar. Ondan 
sonra bütün safha, bütün kanun teknik mahi
yette devam edip gidiyor. Bugün birçok zaman 
TRT den şikâyet edilir. TRT Devlet işidir. Dev
let müessesesidir. Türk kültürü üzerinde, millî 
kültür üzerinde büyük etkileri olan bir şey
dir. Nasıl yapılmış? Orada yine eserler temsil 
edilecek eserlerde, yahut yayım, neşriyat. Bir 
de Anayasaya bir kayıt koymak suretiyle bir 
özerklik sağlanmış. Yani hususi tarzda bir em
niyete alınmış. Ve bâzı zaman hakikaten en ge
niş mânada dahi düşünsek bizi sinirlendirmek
ten fariğ olmıyan bâzı neşriyata şahidoluyoruz. 

işte o bütün milliyetçiliği, gayrı millî bir pota
da eritmeye çalışan bir yola götürülmek isten
diği, götürülmekte olduğu zaman zaman işa
retlerle, eserlerle görülüyor. Ve insanın buna 
sinirlenmemesi elinde değil. 

Şimdi, biz Bale'yi vazgeçtik. Fakat tiyatro 
sahasında böyle bir kanun gelirken hiç olmaz
sa onun bir yerinde bir direktif olmasını, gönül 
arzu ederdi ki, ileride bir şahsın eline veya bir 
grupun eline geçmek suretiyle büsbütün mille
tin istemediği istikametlere götürülmek gibi 
bir fırsata malik olmasınlar. Nereye konur bu? 
Şimdi, tekrar bir önerge vermek suretiyle filân 
yere ekleyin. Meselâ 2 nci maddeye. Pekâlâ ek
lenebilir. ismine eklenebilir. Bir fıkra konabi
lir bir yerine, olabilirdi. Zamanın ve zeminin 
ihtiyacına göre millî eserlere, millî kültüre hiz
met eden bir müessesedir diye. Hiçolmazsa bun
dan sonra karşılaştığı zaman, yahutta bu mü
essesenin başına geçen zevat vazifesinin anadi-
rektifini orada görmüş ve uyarılmış olsun, bari. 
isterdik. Ama, her hangi ufak bir değişiklikte 
kanun tekrar geri gidecek ve bu 1 seneye mal 
olacak, aşağı - yukarı. Onu da bildiğim için yal
nız millî eğitimle sorumlu olan Saym Bakanı
mızla, kültür müsteşarımızla ve bu müesseseyi 
işletecek olan Sayın Devlet Tiyatrosu erkânı ile 
bu mesele üzerinde bir ufak ikaz demeyim ama 
bir ihtiyacın belirtilmesi yönünden kendilerine 
bu ihtiyacı arz etmekle kendimi vazifeli addet
tim. İnşallah bu kanun birçok eksikleri gider
miştir. Belki daha eksikleri ilerde görülecek, 
düzeltilecektir. Fakat bu, lüzumlu bir ihtiyaçtı. 
Ve hakikaten memleketimizde en kıymetli ve 
kısa zamanda inkişaf etmiş, dünya çapında yer 
almış olan sanatkârlarımız yetişti, yetişmekte 
ve yetişecek. Bu müesseseye, kanunun hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim ve bunu da bu kür
süden kendilerine ithaf ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt. 
FAÎK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 5441 sayılı Devlet Ti
yatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, bir maddesinin 
kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair olan kanun tasarısı hakkında 
şahsi görüşlerimi kısaca arz etmek istiyorum. 

Tiyatro sanatında Türk kültürünün, Türk 
harsının dile getirilerek, halkın tiyatrolardan 
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gerektiği şekilde faydalanması ve bu sanat dalı
nın dünya kültürüne müspet tesirler icra edebil
mesi ve Türklüğün öteden beri bizzat bünyesin
de mündemicolan sanat kudret ve kabiliyetinin 
diğer ilerlemiş devletlerden daha güçlü bir se
viyede var olduğunu ve bunun kuvvetle devam 
edeceğini göstermesi bakımından bilhassa Cum
huriyetin ilânından bu yana yapılagelmekte bu
lunan çalışmaları büyük bir dikkat ve takdirle 
izlemiş bulunuyoruz. Bunu hassaten Devlet Ti
yatrolarının kuruluşu, bale sanatının geliştiril
mesi ve opera türü sanat eserlerinde, gerek yer
li ve gerekse yabancı eserlerin kuvvet ve kud
retle temsil edilerek, güzide sanatkârlar yetişti
rilmiş olmasına borçlu bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarının gerekçe
sinde de veciz bir şekilde ifadesini bulduğu şe
kilde görülüyor ki, 1949 da tedvin edilmiş bu
lunan 5441 sayılı Kanundan 1965, 1966 sezonu 
sonuna kadar bu tür Devlet hizmet ve faaliyet
lerinin hakikaten güzide sanatkârların himmet-
leriyle mutlu bir seviyeye doğru yön almış bu
lunduğu, gelişmiş bulunduğu ve bunda Millî 
Eğitim Bakanlığının anlayış içerisinde olduğu 
görülmektedir. Nitekim bu periyot içerisinde 99 
yerli tiyatro eseri, 159 yabancı tiyatro eseri, 6 
yerli opera eseri, 86 yabancı opera eseri, 3 yerli 
bale eseri ve 28 de yabancı bale eseri olmak üze
re 428 güzel ve seçkin eserin Türk halkının isti
fadesine sunulduğu 19 922 seansta takriben 6,5 
milyon seyircinin bu eserleri dikkat ve itina ile 
görerek bunlardan müstefidolduğu görülmekte
dir. Bu periyot içerisinde tiyatro sayılarında 
gereken gelişmeler olmuş. Vaktiyle Küçük Ti
yatro ve Büyük Tiyatro olarak Ankara'da 2 ti
yatro olarak başlıyan bu müesseselerin bilâhara 
Üçüncü Tiyatro, Oda Tiyatrosu, Yeni Sahne ve 
Altındağ tiyatroları ile altıya yükseltildiği. Ay
nı şekilde Bursa'da Ahmet Vefik Paşa Tiyatro
su, İzmir, Adana, Kayseri ve Eskişehir'de Dev
let tiyatroları teşkili suretiyle onbire çıkarıldı
ğı ve bunun yanında Anadolu turnelerinin ek
sik edilmediği, ayrıca Türk sanat eserlerinin dış 
ülkelerde de tanıtılması bakımından yabancı ül
kelere de gereken seyahatlerin tertiplendiği 
ve bu meyanda îzmir Fuarı açık hava tiyatrosu, 
İstanbul açık hava tiyatrosu yapıldığı ve Ana
dolu turnelerine de, yorucu olmakla beraber, 
önem verildiği görülmektedir. 
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Bütün bu gelişme hızı ve iyi çalışmalar so
nucunda 5441 sayılı Kanunun revizyonu icabet-
tiği içindir ki, bu defa Hükümetçe hazırlanarak 
buraya kadar gelmiş bulunan iyi bir kanun ta
sarısı ile karşı karşıya bulunuyoruz. Şahsan bu
nun da karakteristiklerini beş nokta üzerinde 
tesbit etmek mümkün ve kabil olmaktadır. 

Bunlardan birinci karakteristiği, doğrudan 
doğruya şimdiye kadar yönetim kurulunu işgal 
eden sanat işleri ile, disiplin işlerinin bu tadil 
tasarısı ile bir başka biçimde ele alındığını gör
mekteyiz ve sanat işleri ile disiplin işlerinde, iş 
nisbetleri, icapları ve tedvin, tedvir ve mura
kabesi bakımından, bir farklılık göze çarpmak
tadır. 

İkinci karakteristik nokta da, bu tasarı ile 
bir disiplin kurulunun meydana getirilmesi su
retiyle, sanat eserlerinin basan ile yürütülebil
mesi ve temsil edilebilmesi için disiplinin vücu
da getirilmesi bakımından ayrı bir kuruluşa ih
tiyaç hissedilmiş olmasıdır. 

Keza bu kanun tasarısında üçüncü bir ka-
karakteristik hususiyet daha dikkatimizi çek
mektedir ki, o da teknik elemanların itina ile 
istihdam şartlarına yaklaştırılması, mütehassıs 
suflörlere, kondüvitlere, teknik alanda ihtisas 
sahibi bulunan diğer personele lâyık olduğu 
önemi ve çalışma disiplinini vermiş olmamızdır. 

Yine bu tasarıda 4 ncü karakteristik bir nok
ta da, çift görev ifa etmek durum ve mecburi
yetinde kalan sanatkârlarla, uzman memurların 
teşviki, başarılı çalışmaları bakımından kendi
lerine mütevazi bir ikinci ilâve tediyenin yapıl
masına imkân getirmiş olmaktadır. 

5 nci bir karakteristik nokta da, 5441 sayılı 
Kanunun sözleşme olarak ifade ettiği müessese
nin bu tadil tasarısı ile idari sözleşme haline ge
tirilmek suretiyle, gerek organizasyon, gerek 
istihdam şartları ve gerek hukuki bakımdan da 
bir iyileşme ve mevcut şartlara uygunluğu sağ
lanmış bulunmaktadır ki, oldukça önemli eksik
liklerin bu tadil tasarısı ile tamamlanmak isti
kametine gidildiği ve bu suretle Türk tiyatrosu
na katkıda bulunularak iyi hizmet etmek, daha 
güzel çalışmak imkân ve fırsatlarının yaratıl
dığı öngörülmektedir. 

Bu itibarla bu tasarıyı muhtemel bâzı nok
sanlıkları olabilmesi ihtimaline rağmen, iyi kar
şılandığını ve bunun büyük Türk Mffletinin 
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sanat şevkini, millî kültürünü ve tiyatro anla
yışını geliştirmede faydalı tesirler icra edeceğini 
kaimi ederek, bu tasarının kabulünü ve büyük 
milletimize, tiyatro yazarlarına ve sanatkârları
na ve personeline hayırlı, uğurlu olmasını diler
ken, halkın da bu güzel tutum ve davranıştan 
istifadesini temenni eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Savın Göktürk, 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş

kan, grup adına söz istemiştik. 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, grup adma mı 

söz istediniz? 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Evet, efen

dim. 
HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, Devlet Ti
yatrosu Kanununda yapılan değişiklikler dola-
yısiyle ben de, hem sevincimi, hem de memleke
timizde güzel sanatlara bundan böyle ne kadar 
ehemmiyet verilmeye başlandığının alâmetini 
görmek itibariyle de, millî kültürümüze mut
laka en iyi tesiri olacak ottan bu gayretlerinin 
tecellisinden dolayı, ve bu gayretlere pek ciddî 
bir şekilde başlamış olan Hükümetin getirdiği 
bu tasarıdan ötürü teşekkürlerimi, sevinçlerimi 
ifade etmek için huzurunuza geldim. 

Güzel sanatlar, malûmu âlileridir ki, millet-
üerin medeni seviyelerinin ölçüleridir. Orta çam
dan evvelki zulmette bulunan, karanlık içerisin
de yasıyan insanlık, Könesanstan sonra güzel sa
natların her kolunu, resmin, musikinin hattâ, 
bilhassa heykelin ve diğer güzel sanat tünleri
nin gelişmeye başlamasından sonradır ki, insan
lık birden bire, adetâ uçar gibi, yeni bir mer
haleye kavuşmuştur. Bunu matbaa teşvik etmiş, 
okur yazarlık teşvik etmiş ve büyük medeniyet 
merkezleri garpta, bugünkü Avrupa medeniyeti 
dediğimiz, medeniyetin büyük merkezlerinde iş
te o zaman gelişmeler kaydetmeye başlamıştır. 

Bizde güzel sanatlar, maalesef, Avrupai an
layışın tamamen dışında kendine has bir güzel
lik, ulvilik ve hususiyet fakat Avrupa'dan tama
men ayrılık arz etmek üzere gelişmiştir. Yüksek 
malûmunuzdur ki, bizde resim sanatı gelişme
miştir pek fazla. Minyatür, minyatür türüne 
bağlı sanat ve bilhassa yazı sanatı, eski harfle
re ve onun 12 nevine bağlanmış bulunan hat sa
natı, hüsnü - hat dediğimiz iyi yazı sanatı fev
kalâde büyük gelişmeler arz etmiş olmakla be-

] raber, Avrupai mânada güzel sanatlar bizde ya
vaş yavaş Tanzimattan sonra ilgi kazanmaya 
başlamış ve Meşrutiyetten sonra da ilgilileri ya
vaş yavaş türemiş ve Türkiye'de sadece bir ti-

î yatro sanatı, sanatkârlarının kısmı âzami da, 
I hattâ yabancı yahutta ekalliyetten olmak üzere 

gelişmiş, icra olmuş. Fakat asıl, Cumhuriyetten 
sonra güzel sanatlar kendini göstermeye başla
mış. Burada Türkiye'nin kurucusu olan Büyük 
Atatürk'ün rolü çok mühimdir. Bunu takibeden 
cumhurbaşkanları aynı şekilde güzel sanatlara 
ehemmiyet vermişlerdir. 

Fakat, memleket şümul bir mânada güzel 
sanatların gelişmesi, hâlâ, kanaatimce bugün 
dahi, ele alınmış değildir. Çünkü, Türkiye 35 
milyonluk koskoca bir memlekettir. Bu memle
ketin birkaç merkezinde güzel sanatların bâzı 
tecellilerini görürüz. Fakat bu sanatın her ko
lunda, tiyatro, dram nevinden, vodvil nevinden, 
komedi nevind&n, operadan hele hiç haberdar 
clmıyan ve güzel sanatların diğer kısımlarını 
da hiç görmemiş, bilmıemiş olan daha memleke
timizin pek çok köşeleri vardır. Bundan dolayı 
bu kanunu getirenleri tebrik ve temcil eder
ken, aynı zamanda memleket şümul bir güzel 
sanab kam/paryasının ve bir güzel sanat gayre-
'brin nüvelerine işaret sayarım. Türkiye'nin 
har kodesime, her vilâyetinde bir tiyatro bi
nan ve muhtevası tiyatroda temsilleri yapabile
cek sana-kârların mevcudiyeti ve bunun gibi 
hsr vilâyetinde, her yerinde, har köşesinde mü
zik gösterileri, müzik kültürünü besliyecek ve 
3'arp anlayışında bu müesseseleri yaşatabilecek 
birtakım tesislerin kurulması şarttır. Ku
rulacaktır sayın arkadaşlarım. Bir gün 
Türkiye'de güzzl sanatlar üniiversitesinin 
ben hayalini görmekteyim. Belki, 10 - 15 
fakülteli bir güzel sanatlar üniversitesi bu mem
leketin eğitimine her halde bir gün şule, ışık 
tutacaktır. 

Bugünkü tiyatromuzun gayretleri hakikaten 
şayanı tebriktir. Avrupaya kadar güzel sanat
lar elçilerimizi, yalnız müzik sahasında değil, 
cparada, diğer tiyatro tüHLerinde de göstere
bilecek, iftaharla yollayabilecek sanat elçileri
mize sahibiz. Fakat bu, arz ettiğim gibi, çok 
mevzii kalmaktadır. Türkiye'nin ancak mu
ayyen bir lasınını kültür sahasında doyurabil-

I msktedir. Halbuki güzel sanatlar, halk terbi-
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yesi iğin, millî terbiye ve millî kültür gelişmesi 
iğin çok "büyük bir müessese ve unsurdur. 

Bugün Avrupa medeniyetinin başlıca unsur
ları sayılan bu unsurları biz memleketimizin 
her kös £ s ine götürmedikçe tabiatiyle temeddün 
iddialarında maalesef biz onlar kadar ileri, ola
mayız. 

ün kanun bugünkü sanatkârlarımızı bir de
receye kadar tatmin edici hükümler taşıyor. 
Maddelerin teferruatı hakkında benden evvel 
değerli arkadaşım izah verdi, bunlar üzerinde 
durmak istememi. Fakat bugünkü Devlet tiyat
rolarının» dölayısiyle yaptığı etki altında, özel 
tiyatroların da fevkalâde gelişmekte olduğunu 
görmekteyiz ve gönül ister ki, bu, kendi ken
dine gelişen ve fevkalâde büyük bir muvaffa
kiyetçe çalışmalarını sürdürebilen bâzı toplu
lukların müşküllerini de anlryalım. 

Onun için Sayın Millî Eğitim Bakanlığından 
bunlara da bir surette yardımcı olmayı el 
uzatmayı, memleketin ve milletimizin kültürel 
gelişmesine yardım edeceği kanaati bunlara da 
ilgi ve kolaylıklar gösterilmesini ayrıca rica 
ederim. 

Türkiye'de sanatın bugıünkü gelişmesini, 
çok eski nesle sahibolmıyanlar, eski nesilden 
fculumıy anlar, kendiliğinden kolaylıkla husule 
gelmiş zannederler. Bendeniz hakikaten bu sa
nat olaylarının içerisinde biraz fazlaca iHgi ile 
yaşadığım için hatıralarım ibret verecek dere
cede eski. 

Bugünkü güzel sanatlarımızın birçok kol
larında en biiyiik hizmetleri ifa etmiş olan mu
siki muallim mektebidir. Bu mektep, müzik, 
tiyatro, opera mektebi olan bu müessese, kuru
luş günlerinde talebe dahi bulamamıştır. 
Hstiâ konserler, tiyatro temsilleri de çok kolay 
dinleyici ve seyirci bulamazdı. Bugün mem-
leketimizdeiki bu gelişmeleri sanatkârlarımızın 
çok sabırlı, mütevazi cehitli gayretlerine de 
borçluyuz. Bundan dolayı kendilerini candan 
tebrik eder, bu kanunun kendilerime hayırlı, 
uğurlu olmasını diler ve Hükümeti de böyle bir 
ihtiyaca parmak bastığı için tebrik ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki kanun tasarı
sına oy kullanrnıyan sayın üye var mı, efen
dim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Alpaslan, 
buyurunuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEH
Mİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
sayın senatör arkadaşlarım; çıkması sabırsız
lıkla beklenen bu kanun üzerinde kıymetli va
kitlerinizi daha fazla almadan Güven Partisi 
Grupunun bir iki görüşünü arz etnı yi vazife 
bildim. 

Evvelâ, bu kanun vesilesi ile Türk Devlet 
Tiyatrosu sanatkârlarıma duyduğumuz hayran
lık ve şükran jhislerimiai yüksek huzurunuzda 
ifade etmek vazifemizdir. 

Hakikaten gerek içte ve gerekse dışta 
Türk'ün adını Türk'e lâyık şekilde bir nevi tem
sil etme vasfını gösteren bu kıymetli sanatkâr
lara Türk Milleti ne kadar çok müteşekkir ol
sa sazdır. Eğer bunu henüz dile getir emiyor s ak, 
meseleyi topyekûn millete yaymış olmamızdan 
doğmaktadır. 

Bu vesile ile bir hususu arz etmek isterim, 
Türk tarihinde sanata âzami derecede önem ve
rildiği bir vakıadır. Bu, istihaleli bir hayat 
yaşamıştır. Bazan unutulur gibi olmuştur ama 
genellikle Türk Milletinin (hayatı sanata değer 
verme şeklinde tezahürünü verir. Yalnız bir ha
kikati de ifade etmeden geoemiyeceğim ki. sa
nata değer vermekle beraber Türkiye'de henüz 
ve hâlâ sanatkâra kâfi derecede değer veril
diğini iddia etmek mümkün değildir. 

Zannediyorum ki, bu kanun işte gerçek ihti
yacı belirten, sanatkâra değer verme gibi mâ
nevi anlamda büyük bir ihtiyacı beürten bir 
adım olarak yüksek huzurunuzda mütalâa edile
bilir. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet Tiyatrosu 
denildiği zaman serbest alanda da tiyatro sana
tı vardır ve hakikaten başarılı temsillerini de 
görmek mümkün olmaktadır. Yalnız bir şeyi 
hatırımızdan hiç çıkarmıyalım; Cumhuriyet 
devrinde Türkiye'deki pek çok teşebbüsler Dev
letin öncülüğü ile ele alınmıştır. Eğer bugün 
Türkiye'de özel sektörün sanayide bir rolü var
sa, hiç şüphe etmiyorum ki, bu her şeyden ev
vel iktisadi Devlet Teşekküllerinin Türkiye'de 
kuruluşu ile doğmuştur. 

iktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur, 
Devletin az da olsa imkânlarından istifade et
mek, Devlet otoritesinin verdiği ağırbaşlılık 
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içerisinde meselelere eğümıek suretiyle eleman 
yet^tirmiştir ve o elemanlar bugün Türk ikti
sadi {Jayatında müessir unsur halinde millet 
hizmetine atılmışlardır. Türk tiyatro hayatın
da da Devlet Tiyatrosunun gerçekten eğitici, 
öğretici ve bir nevi imal eden, istihsal eden vas
fı mevcuttur. O itibarla bu müesseseyi yalnız 
kendi dar faaliyet çerrevesi içerisinde değil, 
millet hayatına, mücerret eserleriyle mütalâa 
edilmeksizin »ayrıca eser verebilecek varlıkları 
da katmak suretiyle hizmet ettiğini ifade eder
sem her halde asgari bir kadirşinaslığa riayet 
etmiş olurum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun iyi bir 
kanundur. Disipline taallûk eden maddeleri bi
raz sıkıcı gibi görünür. Ama, zannediyorum ki, 
Devlet Tiyatrosu bünyesinde vazife alan pek 
muhterem sanatkârlar severek, istiyerek bu di
sipline riayet edeceklerdir. Çünkü, onlar yâl
nız bir tiyatroyu sahnesine koymakla îkaimıya-
caklar, aynı zamanda biraz evvel de arz et
tiğim gibi, Türk sanat hayatına vasıflı ele
manlar yetiştirmenin bir nevi öğretici rolünü 
de oynıyaoaklardır. Yalnız kabul etmejk lâ
zım ki, bu kanunun sanatkâra değer verme 
adımını teşkil eder dediğim kısmında tanınan 
haklar henüz maalesef yeterli mahiyette değil
dir. Hepimiz biliyoruz, göğsümüz kâbararak 
görüyoruz, öğreniyoruz. 

Burada bir hususu Yüksek Heyetinize arz 
etmekten katiyen müstağni kalamıyacağım. 
Damdaki Kemancıyı Amerika'da, Parıiste ve İs
tanbul'da seyreden bir yabancı dostla İkarşılaş-
tım. Bana inanarak ve yüreğinden gelen sesle 
«Ben, Damdaki Kemancıyı İstanbul'da gördük
ten sonra Amerika'daki ve Fransa'daki bu oyunu 
niçin gördüm diye kendi kendime (hayıflanı
yorum. Zira, onlarla mukayese ©dilemiyeoek 
kadar çok muvaffakiyet gösterdiler» diye söy
lediği zaman hakikatten ben de sevinç göz yaş
ları dökmüştüm. Demek bu kadar güzel eser 
veriyoruz. Ama, yine bir realite. Sanatkârları
mıza Devlet kendi imkânları nisbetinde yer 
gösteriyor, yatırıyor. Yemeğe gelince; muh
terem arkadaşlarım üzülecek haldir. İstanbul'la 
işte böyle mühim bir temsil tatbik etmek üzere 
giden sanatkârlarımız, zannederim, Hilton Ote
linde kendilerine gösterilen yerde kalıyorlar. 
Yemeklerini kenarda, 'köşede yemeye mecbur 
oluyorlar. İmkânları yok, çünkü. 

Şimdi, baktım bu kanuna .acaba bundan 
sonra sanatkâr dediğimiz zaman dünyanın her 
yerinde mutlak surette saygı gören hattâ de
mirperde gerisi memleketlerde daha da çok say
gı gören bu sanatkârlara acaba bizim memleke
timizde kâfi derece de bir şeyler veriliyor mu? 
Baktım 75 liraya kadar harcırah veriliyor. Biz 
fakir milletiz, fedakârlıkta hep beraber olaca
ğız. Ama, realite şu; bugün 75 lira ils bilhas
sa büyük şehirlerde İstanbul'da bir sanatkâ
rın bir gim karmnı doyurması mümlkün değil
dir. Bajkikat budur. İyi bir lokantaya gittiği
niz zaman efendi gibi yemek yiyecek iseniz et
rafınızın da sizi bu halinizle görmesini düşü
nürseniz 75 lira ile günde üç defa yemek yeme 
imkânı yoktur. Bu sanatkârların birçok yorucu 
vaziyetlerle karşı karşıya kaldıkları da vakıa
dır. Niçin acaba bu kanunda hiç olmazsa yaptık
ları hizmetle elde edecekleri imkânlar nisb&tiın-
de bir prime kavuşturulmıamışlardır. Bunu dü
şündüm ve bir mâna veremedim. 

Muhterem arkadaşlarım, şüphesiz M, topye-
kûn her tabakadan insanı tiyatrodan istifade 
ettirmek için tiyatroların oldukça ucuz olma
sı lâzım. Ama, bunu bir düzene koymak sure
tiyle yerine göre temsilleri değerinde tutmak 
da mümkün. Hep birbirimizi aldatmakla geçi
niyoruz. istanbul'da Damdaki Kemancı için 
dışarıdan 100 liraya karaborsa bilet alındığını 
bu işi takibeden herkes bilir. Gideceksiniz 12,5 
liraya bilet alacaksınız. 12,5 liraya bilet satın-
caya kadar, 100 lira demiyorum, ama onun bi
letini 50 lira yaparım, oradan elde edeceğim 
hâsılanın bir miktarını orada kendini bu saha
ya vermiş sanatkâra prim olarak öderim. Bu 
şekilde onu maddeten tatmin ederim. Hem de 
çalışma zevkini kendisine vermiş olurum. 

Bu kanun bu imkânı vermediği için benim 
gözümde noksan bir kanundur. Bugünkü har
cırah kanunu içerisinde 75 lira çok gibi görü
nür. Demin de arz ettiğim üzere bununla da 
karnı doymaz. Yatacak yer verirsiniz, ama har
cırah denince; iki lokma ekmek yiyebileceği 
para değil. Evinden ayrılıp, bir yere giden in
sanın ayrıca bir sürü masrafları olacaktır. Kal
dı ki sianatkarların ayrıca sanat icra etmek 
için dekor bakımından, giyim bakımından ti
yatro binası içerisinde ihtiyaçları karşılana-
bilse onun dışında birçok ihtiyaçları olacaktır. 
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Bunları da karşılanmış görmüyorum. Sonra 
800 liradan başlıyan 5 500 liraya kadar varan 
ama 5 500 lirası mahdut ellere geçebilecek bir 
rakam mevcut. 5 500 lira çok para gibi gelir. 
Ama, 5 500 lira denildiği zaman acaba ne geçi
yor eline diye düşünürsek bu 5 500 rakamı çok 
yukarda kalır. 

Ben, maliyeden pek anlamam ama geçende 
merak ettim, bu son Personel Kanununda 
1 000+200=1 200X7=8 400 lira aylık ala
cakmış, hâkimler. Bir hesap geliyor, 8 400 lira 
alacak denilen hâkimin eline 4 456 lira para 
kalacak. Şimdi, 8 400 liradan 4 456 lira alınır
sa bir kimse, buradaki her halde 5 500 liradan 
da belki eline 3 500 mü geçecek 3 700 mü ge
çecek? Daha aşağı alanların eline tabiatiyle da
ha az para geçecek. 

Paranın iştira gücünün bu kadar kaybettiği 
bir zamanda bunun da bir değer ifade etme
diği ortada. Ama, bir başlangıçtır, bir ileri hal
dir. Bunlara, Devlet memuriyetinin dar, sıkıcı 
Dünyesinden çıkma imkânını tanıyan bir metin 
gelmiş oluyor, bu bakımdan inşallah kısa za
manda sanatkârlarımızı kendi değerleriyle mü
talâa edebileceğimiz hayat seviyesine ulaştırı-
cı hükümleri de ihtiva eden yeni maddeler gelir. 

Bu temenni içerisinde böyle, Devlet Tiyat
ro sanatını ve bilhassa sanatkârını gerçek vas
fı ile ele alan bir kanunu getirdiği için sayın 
Hükümete ve Millî Eğitim Bakanına teşekkürü 
vazife sayıyoruz. Bu arada bu kanunun ken
dilerine karşı minnetle, şükranla, takdir duy
gularıyla bağlı bulunduğumuz, idari yönden, 
sanat yönünden Devlet Tiyatrosuna da hayır
lı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü kuruluş hakkında kanun tasarısı
nın açık oylamasına 111 sayın üye iştirak et
miş, 111 kabul oyu ile tasarı kanunlaşmıştır. 

Başka söz istiyen sayın üye... 
Sayın Kalpaklıoğlu, buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı hakkında ar
kadaşlarım kâfi derecede konuştular ve Sayın 
Bakanlığı tebrik ettiler. Kanunu da methetti
ler. Ben de aynı fikirdeyim. Bir açıklığı, bir 
boşluğu dolduracak ve hizmeti genişletecek, bu
güne kadar beklenen bu kanun büyük bir ih

tiyacı karşılamış olacak. Bundan evvelki mü
zakere edilen eş veya kardeş kanunu gibi. 

Yalnız bu arada benim bir istirhamım ola
cak. Arkadaşlarımdan özür dilerim, bölgecilik 
mevzuu diye saymasınlar, ama bir dert olarak 
arz ediyorum; Kayseri'nin 10 senelik bir ti
yatro işi var. Bize 1 500 000 lira - sayın Millî 
Eğitim Bakanlığı kusura bakmasın, - para sarf 
ettiler, mevcut büyük bir salonu hazır ettik, 
1,5-2 senedir emirlerine tahsis etmişizdir, bek
çisini, kalorifer masrafını, telefonunu biz ve
ririz, Binanın maliki kendileridir ve bize 3 
senedir söz verirler, tiyatroyu Kayseri'ye ge
tireceğiz, derler. 3 senedir heya - mola ile bu
günü bulduk. 

Tasarıyı okudum, inşallah kanun olacak. 
Oı ada istediği yerde, istediği gibi, yeni şube 
kurarlar, tiyatro açarlar, memleketin dâhilin
de gezerler, haricinde heyet gönderirler, tem
siller verirler, diyor. Takdir yetkileri içinde 
mütalâa ediyorlar. Eh.. Buna da belki bir şey 
denilemez. Filân, filân yerde dense idi, tahdidi 
surette sayılsa idi o, belki daha apolitik olur
du. Onun için daha yuvarlak, daha böyle üs
tüne dikkat çekmiyecek bir ifade tarzı ile ve 
belki de maslahata daha uygun bir üslûp ile 
kaleme alınmış. Ben, burada müsaade etsinler, 
Sayın Bakan ve erkânına şu kadarcık dokuna
yım; eğer bu Kayseri'de tiyatroyu açmıyacak-
larsa, açmıyacağız desinler ve şu masrafımızı 
üzerimizden alsınlar, 1 500 000 liramızı da ver
sinler, binamızı da serbest bıraksınlar, mülM-
.7~v'ni de teri eisirler. 3 senedir geleceğiz, geli
yoruz, geleoeğiz, geliyoruz... Kadro idi, madro 
':di.. E... Şimdi kadro da veriliyor, kanun da çı
kıyor. Her halde zannediyorum ki, Sayın Ba
kanımız belki son günü gelmiştir, öteki, ha
lef - selef oldukları arkadaşlara nasibolmıyan 
meseleyi kendisine nasibolmuş şeklinde telâkki 
ediyorum. Eğer hakkımız ise, 150 - 200 000 
nüfuslu bir şehrin merkezinde ve zannediyo
rum emsal şehirlerin hiçbirinde olmıyacak ka
dar güzel bir salona malik olan ve bugüne ka
dar da temsillerde en büyük, en çok kalaba
lığa, büyük seyirci kütlesine muhatabolan bu 
salonun seyircilerini de, her halde emsal şehir
leriyle beraber mütalâa etmenin de, Bakanlı
ğın vazifesi olduğunu zannediyorum. Hiçbir 
zaman Sayın Bakan ve erkânından şunu iste
miyorum, arkadaşlarım da böyle bir fikre ze-
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habolmasınlar; Kayseri'ye bir üstünlük, Kay-
seri'ye bir iltimas, Kayseri'yi kayırma istemi
yorum. Onu demiyoram. Yalnız kuru
lurken Kayserinin göstermiş okluğu 3 
senelik, 4. senelik bu maddi ve mâ
nevi fedakârlığın karşılığını düşünsünler ve 
emsal şehirlerine bu işi yaparken, bu hizmeti 
götürürken, orayı da bu ölçüde mütalâa ede
rek, kıymetlendirsinler, hizmeti o mânada gö-
türsünler. Yoksa, eğer Kayseri'nin sırası gel
memişse, emsal şehirlerine açmayıp da Kayse-
ri'de açma cihetine de gitsinler, demiyorum. 
Ama, dünü ve bugünü düşünerek, yapılan bu 
hizmetlerin nazarı itibara alınmasını ve ga
yenin de bu hizmetin halka götürmek ve bu teş
kilâtı da halka bir mektep mahiyetinde telâkki 
ederek, faydalı olacağına kaani iseler, bizim 
beldemizi de bu ölçüde mütalâa etmelerini is
tirham edeceğim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Komisyon ve Hükümet ayrı ayrı mı görüş
mek istiyorlar efendim? 

GECtCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Evet. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Ko
misyon Başkanı Sayın Ege. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, 
çok kıvmetli arkadaşlarım; 5441 sayılı Kanu
nun, Devlet Tiyatrosu üe ilgili, kurulusuyla il
gili Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
kaldırılması ve eklenmesi hakkındaki tasarının 
üzerinde cok kıymetli arkadaşlarımız kıymetli 
mütalâalar beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, ben gerekli cevap
ların Sayın Bakan tarafından verilmesine ina
nan bir arkadaşınızım. Ancak, beni burada ko
nuşmaya teşvik eden Sayın Arıburun'un ko
nuşması olmuştur. O bakımdan ben burada bir 
hususu aydınlatmayı biraz bu sanatı seven bir 
insan olarak kendime borç bildim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de jesti 
ile, mimimi ile. diksiyonu ile Türk olan tiyatro, 
ancak Devlet Tiyatrocunun kuruluşu ile, hat
tâ tatbikat sahne! ermin faalivete greçmesivle 
"başlamıştır. Bunu böylece kabul etmek zonm-
dav^. Bir tivatromm Türk olabilmesi, millî 
olabilmesi sadece yerli eser oynanması demek 

değildir. Bir tiyatronun millî olabilmesi için 
her şeyden önce jestinin, benim insanımın jes
ti; diksiyonunun, benim milletimin diksiyonu, 
mimiğinin, benim halkımın mimiği olması lâ
zım. Türk sahnesinde ilk bu anlayış ve tatbi
kat, Konservatuvarın, M rahmetli ve aziz Ata
türk'ün Musiki Muallim Mektebi olarak kur
duğu ve sonradan konservatuvar haline getir
diği müessesenin, vermiş olduğu mezunların bu
günkü Türk Ocağı binasındaki temsiUeriyle 
başlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de Dev
let Tiyatrosu kurulmadan önce de tiyatrolar 
vardı. Elbette Türk sanat ve kültürüne bu 
^.üessese^rm de yardımları olmuştur ve onla
rı. da takdimle anmak l^zım. Ama. bir C-üllü 
Agop, bir Manakyan, hattâ Dârülbedayi'nia 
diksiyonunu, mimiğini, jestini seyredenlerle 
Devlet Tiyatrosunun kuruluşundan sonraki 
i esti, mimiği ve diksiyonu gören ve dinliyenle-
rm aradaki farkı erörmeleri ve gördükten son
ra Türkiye'de gerçek Türk tiyatrosunun doğ
masının bu .tarihten itibaren başladığını bilme
leri gerekir. 

Türkiye'de istanbul dâhil, Ramazanlarda 
Direklerarası ve tuluat kampanyalarının Ana-
d.oluyu dolaşarak tiyatro zevkini vermek de-
Tİ, tiyatro zevkini dejenere etmek gibi bir ta-
Mp ve sanat yayımı yaptıklarını iddia eden 
bu kuruluşlar, hiçbir zaman Türk kültürüne ge
rekli hizmeti yapmamışlardır. Türk kültürü 
mc&k Devlet Tiyatrosunun kuruluşu ile başla-
---!•?-?•--[• v? Dsv'e'', Ti^a-ro^n •""afuVot, p^h'^'u son
radan Devlet Tiyatrosu haline gelişi esnasında 
İstanbul'da verilen temsillerde dahi bu tiyat
ronun ve bu genç çocukların, o zaman çok 
çene olan, bugün oldukça yaşlı olan, bizim 
yaslarımızda olan arkadaşların oyunlan ilk 
önce halife alınmak istenmiş, fakat zamanla 
asıl Türk tiyatrosunun bu olduğu anlaşılmış, 
kabul edilmiştir ve bugün Türkiye'de tiyatro 
r.evki böyle başlamıştır. O bakımdan Sayın Al
paslan'ın burada ifade ettiği, sanatkârları teb
cil eden, sanatkârları öven sözleri fazla değil, 
eksik olan sözlerdir. 

Türkiye'yi bugün yurt içinde ve yurt dı
şında sanat ve kültür bakımından tanıtan, ti
yatromuz, operamız, balemiz ve orkestramız ha
kikaten övünülecek bir derecededir. Şimdi Sa-



C. Senatosu B : 92 14 . 7 . 1970 O : 2 

ym Arıburun bu müessesenin millî kültürü
müzün kalkınmasında kendisine düsen büyük 
görevi yapabilmesi için Kanunun bir yerine bir 
direktif maddesinin konulması gibi bir beyanda 
bulundular. 

Muhterem arkadaşlarım, ben sayın arkada
şımın hassasiyetini hürmetle karşılarım, an
cak Devlet Tiyatrosu, Devlet Openasi ve Dev
let Balesi bu millî direktifi bizatihi içinde bu
lunan idarecileri ve sanatkarlanyla bir şuur 
haline getirmişlerdir. Bu bakımdan şimdiye ka
dar Devlet Tiyatroları, Opera ve Baleleri tara
fından temsilen eserlerde öğretici, bediî zevk
leri geliştirici ve daima faydalı olan eserler 
vaz'ı sahne edilmiştir. Bu bakımdan, köklü 
bir ananesi teşekkül etmiştir bu müesseselerin. 
Bu müesseseler, muhterem arkadaşımızın ifa
de ettiği hususu edebî heyetleriyle, rejisörle-
riyle, idarecileriyle, umum müdürleriyle daima 
birinci plânda görmekte ve yürütmektedirler. 
Bugün Devlet Tiyatroları, Operası, Balesi ve 
Orkestrasıyla örnek müesseselerdir. Yine Sa
yın Alpaslan'ın ifade ettiği gibi nasıl 
iktisadi Devlet Teşekkülleri bu memle
kette csel teşebbüsün gelişmesine öna-
yak olmuşsa, Devlet Tiyatroları da Türk zev
kini, Türk sanatını, Türk mimiğini, Türk dik
siyonunu bu memlekette hâkim kılan ve kı
lınmasını temin eden müesseseler olarak ayak
ta durmuşlardır ve Türk halkına sanat zevki
ni, tiyatro zevkini aşılamışlardır. 

Bu husustaki sözlerimi burada keserken bir 
kadirşinaslık olarak Konservatuvarın kurulu
şunda ve çalışmalarında büyük emeği geçmiş 
olan Kari Eebert'i anmak isterim, muhterem 
arkadaşlar. Türk tiyatrosuna büyük hizmeti 
olan bu büyük rejisörün meydana getirdiği 
eserle hakikaten bugün Türk milleti övünmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada Sayın G-ün-
doğan'm bir - iki hususta ileri sürdüğü nokta
ları aydınlığa kavuşturmak isterim. Bölge ti
yatrolarının merkeziyetçi bir zihniyetle idare 
edildiğini ifade ettiler. Bu şekilde şikâyetler 
eskiden beri yapılagelmektedir. Sanat muhit
lerinde sanatkârlar daima heyecanlı insanlar
dır, çeşitli kaprisler taşıyan insanlardır, geçin
meleri ve birlikte yaşamaları ve idare edilme
leri güç olan insanlardır. Ama, Saym Crün-

doğan'm ifade ettiği gibi hakikaten Türk ti
yatrosunda, Türk Operasında ve Balesinde bir 
merkeziyetçi sistem diye bir husus yoktur. 
Kaldı M, bu yeni tasarının içinde meselâ 1 nci 
maddenin 4 ncü fıkrasıyla; Ankara'nın içinde 
ve dışında yeni tiyatrolar açılma imkânı sağ
lanmaktadır ve bu imkâna Devlet Tiyatrosu 
kavuşturulmaktadır. Ancak, bir edebî heyet 
vardır. Bu edebî heyet sadece Ankara'da oy
nanan eserleri değil, Türkiye'nin her tarafında 
oynanan eserleri tetkikle mükelleftir. Her han
gi bir şekilde izmir'de veyahut da Adana'daki 
tiyatroda bulunan rejisör, Bursa'daM tiyatro
da bulunan rejisör oynamak istediği eserleri 
pekâlâ edebî heyete göndermek ve tetkik et
tirmek suretiyle bunları vaz'ı sahne edebilir. 
Bu hususu ifade ederim. 

Bir de Sayın Gündoğan yine konuşmaları 
esnasında müzik işleri yöneticisi sözüne takı
larak, «tiyatro içinde de mi başka bir opera 
yaratacğız, bu ikinci opera yaratmak mıdır» 
şeklinde bir beyanda bulundular. Efendim, ma-
lûmuâlileri tiyatro, devrimizde müzikal ola
rak da icra edilmektedir ve memleketimizde de 
müzikal tiyatro örnekleri vardır. İşte bunlardan 
son bir tanesi de «Damdaki Kemancı» dır ve 
bövle eserlerin yönetilmesinde elbette müzikle 
ileili direktörlerin ve yöneticilerin de bulunma
sı gerekir, o bakımdan buraya alınmıştır yerli 
eser meselesi. 

Muhterem arkadaşlarım, benim bilebildi
ğim kadar, Devlet Tiyatrosunun edebî heyetle
ri, her devirde, her zaman yerli eserlere önce
lik vermeye çalışmışlardır. Hattâ o kadar ça
lışmışlardır ki; gelen eserlerin tiyatro tekniği 
bakımından düşük tarafları varsa, bunun dra-
matürlar tarafından, rejisörler tarafından dü
zeltilerek sahneye intibak ettirilmesi yollarına 
gidilmiştir. O bakımdan, zaten idareciler ve 
yöneticiler arasında bu tip sanat insanları da 
bulunmaktadır. 

Ben, sözlerimi fazla uzatmıyacağım, burada 
keseceğim yalnız; Sayın Alpaslan'ın bir fikri
ne iştirak ediyorum; bu, şahsi görüşümdür. 
Bunu Komisyon Başkanı olarak ifade etmiyo
rum. Muhterem arkadaşlar; gerçek sanatkâra 
ne ödesek azdır. Sanatkâr hakikaten madde 
ile değil mâna ile ölçülen insandır. Bu bakım
dan ben de verilen harcırahın, verilen ücret-
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lerin yeterli olmadığı inancındayım, bunu hu
susi fikrim olarak ifade ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Oğuz Millî Eğitim 
Bakanı buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, çok 
muhterem senatörler; ben Sayın Komisyon 
Başkanının değinmiş olduğu hususlara hiç yak
laşmadan, sadece arkadaşlarımızın bu müna
sebetle bize yöneltmiş oldukları suallere ce
vap arz etmekle yetineceğim. Evvelâ Hüküme
timize, Bakanlığımıza, tiyatrolarımıza, Opera
mıza ve sanatkârlarımıza karşı Yüce Senato
nun değerli mensuplarının göstermiş olduğu 
iyi niyete, anlayışa ve samimî duygulara teşek
kürlerimi iarz ederim. 

Arkadaşlarım, bilhassa bu tiyatro bu tiyat
ro yönetimi konusunu ele alarak meseleyi eleş
tirdiler ve dediler ki, «tiyatro genel müdürü
nün yetkileri gayet geniştir ve bunlar kurum-
)ardan ziyade, genel müdürün kendi yetki ala
nına sokulmuş bulunmaktadır.» Halbuki, hâdise 
böyle değil. Dünya tiyatroları ile, gelişmiş ti
yatrolarla Türk tiyatrolarını mukayese ettiği
niz zaman, hâdise tersine tecelli ediyor. Gtenel 
müdürün yetkisini kurumlar ve kuruluşlar lehi
ne «yönetim kurulu, disiplin kurulu gibi, edebî 
kurul gibi» kuruluşlar lehine biz daraltmış bu
lunmaktayız. Bir - iki örnek vermekle yetine
ceğim; Almanya'nın Bonn Operasındaki genel 
müdürün kontrat örneğinden bir - İM madde 
okuyacağım, genel müdürün yetkilerinin nere
lere varmış olduğunu arkadaşlarım gayet iyi 
anlıyacaklardır. «Opera genel müdürü mües
seseyi en ideal sanat anlayışına ve iktisadi öl
çülere göre bizzat yönetir. Opera repertuarı
nın tesbiti, yürütmesi sanatçılarla sözleşme yap
ması, ücretlerinin tesbiti doğrudan doğruya 
opera genel müdürünün yetkisine bıkarılmış-
tıv. Rol dağıtımı, rejisörlere ve orkestra şefle
rine görev verilmesi, bütün opera mensupları
na izin verme yetkisi genel müdüre aittir. Sa
natçılarla teknik ve idari personel genel müdü
rün emri altındadır. Genel müdür, kanun çer
çevesinde operanın idari işlerini bizzat yürü
tür. G-enel müdür müessesenin yararına olaca
ğına kanaat getirdiği takdirde talimatname tan
zim eder.» Bonn Operasının genel müdürüne ait 

1 yetkileri bu suretle tâyin ve tesbit etmiş olu-
I yoruz. Görüyoruz M, bizim genel müdürle mu-
I kayese edilmiyecek kadar geniş yetkiyle teçhiz 
I edilmiştir. 

I Diğer taraftan Kari Ebert "in bir makale-
I sinden küçük bir pasajı okumak istiyorum, bu 
I suretle bu konu adam akıllı aydınlığa çıkmış 
I olacaktır. «Çok kere tiyatro faal unsurların 
I çokluğu ve mesuliyetlerin kademe, kademe 
• yükselmesi yüzünden, Devlet içinde Devlet is-

I mi verilmiştir. Bu tariften istifade etmek is
tersek, evvelâ Devlet şeklinin ne olduğunu sor-

I mamız lâzımdır. Tiyatronun bir tek yazılma
mış, fakat her yerde ve her zaman mer'i olan 
bir Anayasası vardır. Tiyatro, hür fikirli bir 
müstebidin elinde olmalıdır. Bizi, bu korkunç 
müstebid unvanı ürkütmemelidir; bu, tiyatro-

I nun müdürüdür, bu karmakarışık maMnanın 
bütün ipleri onun elinde toplanır, bütün müna
kaşalı meselelerde son hüküm onundur ve bu
nun neticesi olarak hem teferruatın, hem kül'ün 
sorumluluğu onun üzerinde bulunmaktadır.» 
Yani bir yazarın, bu konuda yıllarını geçirmiş 
bir yazarın, tiyatro yönetimi konusundaki, gö
rüşü de makalesinde açıkça belirtilmiştir. Bu
na rağmen biz, sanat kurulu, edebî kurul, di
siplin kurulu gibi kurullar ihdas etmişiz ve bu 
kurulları yetkilerle teçhiz etmişiz, genel mü
dürün yetkilerini bir nevi bu suretle frenleme 
bir nevi daraltma yoluna gitmişiz, memleketi
mizdeki genel temayüle uygun olarak. 

Diğer taraftan; Sayın Komisyon Başkanı, 
bölge tiyatrolarının her zaman açılabileceğini 
ifade ettiler. Elbette bütün arzumuz, sadece 
merkezî hükümeti veyahut bir büyük şehri sa
nat şehri yapmak değildir. Bu sanatı bütün 
yurt sathına yaymaktır ve bütün vatandaşların 
hizmetinde olmaktır. Tiyatrolarımızın amacı 
budur. Ama, bugünkü imkânlarımız maalesef 
bütün şehirlerde tiyatro açmaya elvermiyor, 

I şartlarımız da müsait değil, hedefimiz, istika
metimiz aşağı - yukarı budur, bölge tiyatrola-

I rının ihyası ve seyircisi olan, imkânı olan her 
bölgeye tiyatroyu götürmektir. 

I Tüzüğün hazırlanması konusunda hazır
lıklar mevcuttur. Kanun tasarısı sevk edildik
ten sonra, çeşitli tiyatroların tüzükleri getiril-

I miş, tetkik edilmiştir ve aynı zamanda bizim 
I şartlarımıza uygun olarak bir tüzük taslağı 
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da hazırlanmış bulunmaktadır. İnşallah bun
dan önce yıllarca beklenen tüzük sadece birkaç 
ay içinde yahut azami bir sene içerisinde yü
rürlüğe konmak suretiyle, arkadaşlarımızın de
ğinmiş oldukları mahzuru da önlemiş oluyoruz. 
Ben, diğer konulara Sayın Komisyon Başkanı 
değindiği için, temas etmiyorum. Gösterilen 
anlayışa tekrar teşekkürlerimi sunuyor, sayın 
arkadaşlarımdan bu getirmiş olduğumuz tasarı
nın lehinde bulunacaklarını ümidediyor, ve 
memlekete hayırlı olmasını diliyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 
Kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bir maddenin kaldırılma
sına ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesi
ne dair kanun tasarısının tümü üzerindeki, gö
rüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bundan evvel müzakere etmiş olduğumuz 
274 sayılı Kanunda tatbik etmiş olduğumuz mü
zakere usulünü aynen tatbik edeceğiz. Çünkü, 
bunun da 1 nci maddesi aşağı yukarı 5441 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesini değiştirir ma
hiyettedir. Fıkra fıkra okunup, önerge veril
miş olan fıkra üzerinde müzakere açıp öbürle
rini okutuiD oylamak suretiyle müzakereye de
vam edeceğim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, kararımız o kanun tasarısına mahsustu, 
yeni bir karar almadıkça, o kararımızı bu ta
sarıya teşmil olamaz. 

BAŞKAN — Mahzurlu değil çünkü, içerde 
bir fıkra mahiyetinde olan madde üzerinde za-
tıâliniz önerge vermişsiniz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Başka mad
deler hakkında önerge vermedim, ama. 

BAŞKAN — Belki verilir, verilince karışık
lık olur diye ben bu türlü yapmak istedim. 
Peki efendim, teklif mi ediyorsunuz? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Başka mad
deler hakkında önerge vermedik, ama bâzı fi
kirler ileri sürebiliriz. 

BAŞKAN — Teklif mi ediyorsunuz Sayın 
özden, yani 73 ncü madde gereğince sadece fık

raların oylamasını, müzakerenin bütün madde 
üzerinde yapılmasını mı teklif ediyorsunuz? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — O, bir istis
nadır, böyle bir şey bizim Tüzüğümüzde yok
tur. Maddeler okundukça biz de fikrimizi söy
leriz. 

BAŞKAN — Kayır, benim bahsettiğim is
tisna değil, tüzüğün 73 ncü maddesidir ve Ge
risi Kurul isterse fıkraları ayrı, ayrı oylar, 
ama müzakere bütün madde üzerinde olur. Bu, 
Tüzük hükmüdür. Geçen 274 sayılı Kanunda 
Iıabul ettiğimiz istisna usulüdür. Şu halde, 
Tüzüğümüzs göre işlem yapalım, madem öyle 
arzu edildi. 1 nci maddeyi okutuyorum. 

C441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkm-
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu ka-
:ııma bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 10 Haziran 1949 tarihi ve 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkın
daki Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 
18 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

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

Genel Müdürün emrinde yeteri kadar Genel 
Müdür yardımcısı bulunur. 

Genel Müdürlük Bakanın onayı il© yurt 
içinde ve yurt dışında millî ve milletlerarası 
festivaller ile turneler tertibedebilir. 

•Genel Müdürlük malî, idari ve teknik im
kanların müsaadesi içinde Ankara'd-a ve mem
leketin lüzum göreceği yerlerinde tiyatrolar 
•kurabilir, mevcutları birleştirir ve bunları kal
dırabilir. 

ihtiyaca göre Ankara ve istanbul dışında 
Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulacak tiyat
rolar, teroihan rejisör niteliğinde bir müdür 
yönetiminde kendi kadrosundaki sanatkâr ve 
uzman memurlar veya merkezden gönderilecek 
sanatkâr, uzman memurlarla çalıştırılabileceği 
gibi tertiplenecek turnelerle de faaliyette bu-
lundurulabiIEr. 
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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 baş
kanını kendi üyeleri arasından seçer. 

Edebî kurul salt çoğunlukla toplanır ve bu 
toplantıda bulunanların salt çokluğu ile karar 
verir. 

Başdramaturg emrinde yeteri kadar drama
turg' bulunur. 

Eıdebî kurulun tiyatroda memur bulunmı-
yan üyelerine her toplantı için 100 lira toplantı 
ödeneği verilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, 
Mr karar almıştınız 1, 2, 3, ayrı ayrı okunsun 
diye, siz hepsini okuyorsunuz. 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim. Tüzüğü
müze göre madde okunur üzerinde müzakere 
açılır ve onun sonunda da oylanır. Ancak, 73 
ncü maddenin son fıkrasında şöyle bir hüküm 
Yar. Der ki, «eğer Genel Kurul kararlaştırırsa 
mııhtelif fıkraları ihtiva eden bir maddenin 
fıkraları ayrı ayrı oylanır» Şimdi, böyle bir 
karar ve teklif olmadığına ve böyle bir karar 
alınmadığına göre doğrudan doğruya maddenin 
tamıamını okutup, madde üzerinde müzakere 
açıp, verilmiş olan takrirler ile maddeyi oylı-
yacağım. Tüzük usulü budur. 

Madde 3. — A) Devlet Tiyatrolarının sa
rat, 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 muşivird, öz
lük işleri müdürü, Devlet Tiyatrosu personeli
nin kendi aralarından gizli oyla seçeceği bir 
sanatkârdan mürekkep «Disiplin Kurulu» var
dır. 

Genel Müdür veya yardımcılarından biri bu 
kurulun başkanıdır. Sanat ve Yönetim Kurulu 
il-3 Disiplin Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve 
bıı toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile 
karar verir. 

Madde 4. — Devlet Tiyatrolarında; 
A) Genel Müdür, Millî Eğitim Bakanının 

teklifi üzerine sahne hayatında başarılariyle 
tanınmış sanatkârlar arasından müşterek ka
rarname ile ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi hükmüne göre, 

B) Başrejisör, Genel Müdür yardımcıları 
ve yabancı uzmanlar Genel Müdürün teklifi 
üzerine Millî Eğitüm Bakanı tarafından, 

C) Edebî Heyetlin 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. — A) Başrejisör, rejisörler, ak
tör ve aktrisler, reji asistanları, müzik işleri 
yöneticisi ile başkorrepetitör, tiyatro orkestrası, 
korosu ve balesi ile müzüklli tiyatro icracıları 
sanat teknik müdürü ve dekoratörler, kostüm 
kreatörleri Devlet Tiyatroları Sanatkâr memur
larıdırlar. 

B) Başdramaturg ve dramaturglar, tek
nik müdür, başrealizaitör, başışık uzmanı, baş-
perukacı, korrepetitör, bale piyanisti de Devlet 
Tiyatroları uygulatıcı uzman memurlarıdırlar. 

C) Kondüviitler, suflörler, atelye şefleri, 
sahne makyajcıları ve perukacıları, atelye res
samları, Butaforlar, sahne ışıkları, sahne şef 
makinist ve maflânistleri, sahne marangozları, 
salime demıiröileri, sahne terzileri, sahne kun
duracıları, kaşörler, sahne âmirleri ve yardım
cıları, ,ahne kastüıncüleri, aksesuvarcılar, sah
ne uzmanları ile sanat ve yönetim kurulu tara
fından görevlerinin özelliği belrtöfliecek ihtisası 
bulunan elemanlar da Devlet Tiyatroları uz
man memurları adını alırlar. 

6388 sayılı Kamun hükümleri Devlet Tiyat
rosu Genel Müdürlüğü uygulatıcı uzman me
murları hakkında da uygulanır. Uzanan memur
lardan kondüvit ve suflörler 6388 sayılı Kanu
nin Devlet 'Tiyatroları sanatkârlarına şâmil 
olan hükümlerinden diğer uzman memurlar da 
aynı kanunun 3 ncü maddesi hariç diğer hü
kümlerimden faydalanırlar. 

Devlet tiyatroları sanatkâr memurları, uygu
latıcı uzman memurları ve uzman memurları 
sanat ve yönetim kurulu karan üzerine Genel 
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Müdürle aralarında yapılacak bir yıl süreli ida
ri sözleşmelerle göreve alınırlar. Yapıllacak ida
ri söyleşmelere bu. maddede belirtilen hizmet 
özelikleri de yazılır. Bunların sözleşmelerimin 
sonunda hizmete devamları da aynı usule tabi
dir. 

Malî hakları ve özellikleri bu kanun içinde 
kalmak ve Devleıt Hiamu.ru niteliklerine halel 
g-elmıam'eik üzere sanatkâr memurları, uygulatıcı 
gelmemek üzere sanatkâr memurlar, U3^gulatıcı 
uzman mamurlar ve uzman 'memurların hizmete 
alınma, hizmete devamı sekileri ile sair özel
lik ve yükümlülükleri idari sözleşmelerinde 
belirtilir. 

Madde 6. — Devlet konservatuvarları me
zunları, stajiyer kadrolarına göre idari sözleş
meye tabi olmaksızın Devlet Tiyatrolarına alı
nırlar. Bunlar bir yıl süre ile stajiyer olarak 
çalışırlar. Bu sürenin bitimimde sanat ve yöne
tim kurulu 'tarafından sınava tabi tutularak 
başarı gösterenler kabdliyeitlerine göre derecelere 
ayrılarak sanatkârlığa 'alınır ve idari sözleşme
ye bağlanırCar. Sınav sonucunda basarı göstere-
aniyenlicr veya bunlardan sanat ve yönetim ku
mlu kararı ile bir yıl daha staja tabi tutulma-
;"ma lüzum görülenler için ikinci yıl sonunda, 
y aniden yapılacak sınavda başarı sağlıyamaz-
îarsa görevden çıkarılırlar. Banlardan mecburi 
hizmeti olanlar Millî Eğitim Bakanlığının uy
gun göreceği hizmetlerde çalıştırılırlar. 

•Stajiverler, Staj süresi içinde idari sözleş
meli sanatkârlara ait haklardan yararlanır
lar ve yükümlülüklerden sorumlu odurlar. 

Madde 7. — Devlet Tiyatrolarına ilk defa 
idari sözleşme ile girecek sanatkârlar, uygula
tıcı uzman memurlar ve uzman memurlar sanat 
vs yönetim kurudu 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 karariyüe sınavsız olarak Dev
let Tiyatroları sanatkârlığıma alınabilirler. Bun
larla da idari sözleşme yapılır. 

Madde 8. — Sanat ve Yönetim Kurulu bare
me, kıdeme ve süreye bakılmaksızın sözleşmele
rinin yenîleniaıesi sırasında sanatkâr memur
lara, uygulatıcı uzman memurlar ve uzman 
memurlarla sair idari sözleşmeli görevlilerin 

| 5 ers3elerini göstermiş oldukları ehliyete göre 
kararlaştırır. 

Ücretleri indirmeye ve yükseltmeye sanaıt 
ve yönetim kurulu yetkilidir. Ancak bu indir-
m3, ynJkseltme emeklilikle iktisabedilem hakları 
•ihlâû edemez. Mukavelenin feshi halinde genel 
hükümler uygulanır. 

Madde 9. — Grenel Müdürle sanatkâr me-
jiıurlar, uygulatıcı uzman memurlar ve uz-
'man mamurlar ile sair sözleşmeli görevliler ara
sınla, yapıdacak idari sözleşmeler noter huzu
run ia yapılmış sözleşmeler hükmündedir. Ve 
hiçbir hare, vergi ve resme tabi değildir. 

Madde 10. — A) Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü sanatkârları, uygulatıcı uzman 
ile uzanan memurları ve stajiyerler tesbit edile
cek ehliyet ve iktidarları nazarı itibara alınarak 
?,::-ğ::la gösterilen ücretlerle çalıştırılırlar : 

Stajiyerler ayda 1 200 Tl. 
Uzman memurlar ayda 800 — 3 500 » 
Uygulatıcı uzman memurlar 

ayda 1 000 — 4 250 » 
[ Sanatkâr memurlar ayda 1 500 — 5 500 » 

B) Devlet Tiyatroları Grenel Müdürüne 
en yüksek sanatkâr memur ücretine ilâve ola
rak Balkanlar Kurulunca tâyin edilecek miktar
dı idare ve 'temsil ödeneği verilir. 

C) Sanatkârlar içkili gazino ve buna ben-
! sir yerlerde çalışamazlar. Aksi halde sözleşme

leri Genel Müdürlükçe re'sen feshedilir. 
I Madde 12. — Devlet Tiyatrolarının gelirle-
I ri ; 
S a) Grenel bütçenin Millî Eğitim Bakanlığı 

ki-minin «Eğitim kurumları giderleri» tertibin-
! :) en ayrılan ödenek, 
! o) Temsillerden elde edilecek hasılat, 
I c) Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlardan te-
] m in olunacak gelirler, 
I d) Tiyatro faaliyetinden yararlanan il özel 
j idareleri ile belediyelerince yapılabilecek bağış-

I e) Her cesit bağışlar ve diğer çeşitli gelir -
! - ^ 
\ f) Tertiplenecek Millî ve Milletlerarası fes-
| riyallerden elide edilecek hasılattan ibarettir. 
i Madde 18. — A) Devlet Tiyatroları sa-
| r a tıkarlarını ve diğer idari sözleşmeli menıurla-
j rını görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırmak ama-
• ehle, yoil parasını ve almakta oldukları aylık 
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ücretleri, müessese bütçesinden ödenmek sure
tiyle en çok bir yıla kadar ve beş yıl içinde bir 
'defaya mahsus olmak üzere, yabancı ülkelere 
göndermeye, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlü
ğü yetkilidir. Bu konuda sanat ve yönetim ku-
raktndan karar alınır. Bu madde uyarınca ken
dilerine izin verilmiş olanların memuriyetleri ile 
buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklı 
kalır. 

B) Devfllet Tiyatroları mensuplarının hasta
lık veya her türlü estetik, cerrahi ameliyat ve 
•müdahaleye mâruz kalmaları halinde, lüzum ve 
zaruretlere göre yurt içinde veya dışında mün
feriden veya refakat ile muayene ve tedavi et
tirmeye gerekli ilâç, protez ve sair masrafHıarı 
ile cenaze masraflarını yapmaya Devlet Tiyat
roları 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 mem
leketlere gönderilen sanatkâr ve diğer görevli
ler yurda dönüşlerinde yabancı memleketlerde 
kaldıkları sürenin birhuçuk katı kadar mecburi 
hizmetle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye?.. Sayın özden, buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bu çok uzun olan 
1 nci maddenin üzerinde 1 - 2 söz söylemek is
tiyorum. 

Evvelâ, 1 nci maddenin 1 nci fıkrası ile, 
2 nci fıkrası arasında takdim tehir olmuş, mat
baa yanlışlığı var, zannedersem; galiba orta
lara doğru, 1 nci madde dediğimiz 1 nci madde 
en sonra gelecek, 2 nci madde de onu takiben 
olacak. 

Şimdi, bu 2 nci fıkra diyelim, «Devlet tiyat
rolarında oynanacak eserler edebî kurul tara
fından seçilir.» 

Bu tamam, bunun üzerinde duracak değilim. 
Ancak, 2 nci fıkra, yani buranın 2 nci satırı 
önemli. 

«Bu kurul; sanat, edebiyat alanında tanın
mış 3 kişi ile, genel müdür, başrejisör, baş dra
maturg ve bir sanatkârdan teşekkül eder. Ku
rul başkanını kendi üyeleri arasından seçer.» 

Şimdi, bir nebze sayın arkadaşım Fikret 
Gundoğan da bu mevzu üzerinde durdu, benim 
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de nazarı dikkatimi celbetti. Burada yine ek
seriyet tiyatroyu elinde tutan Devlette. Yani, 
savcıların atanmasına dair kanunun maddesi 
vardı, bu maddede de Adalet Bakanına yetki 
veriliyordu ve Adalet Bakanı kendi memurla
rından müteşekkil bir heyet ile savcıların atan
masına, tecziyesine, ve sairesine bakıyordu; ki, 
böyle çıktı, bunun üzerinde çok tartışma oldu, 
Anayasa Mahkemesine kadar gitti. 

Bu da aynı vaziyette. Şimdi, dışarıdan, sanat 
ve edebiyat alanından tanınmış 3 kişi, aşağıda 
bir madde var, onu da Bakan tâyin ediyor. 3, 
peki, güzel. Hadi, bunları diyelim Bakan tâyin 
etmekle beraber bitaraf olsun, tesir altında 
kalmasın. Genel müdür, bir. Başrejisör iki. 
Başdramaturg, üç. Bir de sanatkârlardan teş
kil eder, dört kişi oluyor. Üçe karşı dört. Yani, 
7 kişilik bir heyette ekseriyet o camianın için
de bulunanlar, yani genel müdür hangi eseri oy
natmak istiyorsa sahneye koymak istiyorsa, 
bu kurula müessirdir ve buradan herhangi, is
tediği karan alabilir. Bu, böyle olmayıp da dı
şardan alman sanat ve edebiyat adanında ta
nınmış kişiler üç olmayıp da beş olsa idi, yine 
Bakan bunları getirecek o zaman hiç olmazsa 
ekseriyet itibariyle memur vasfına haiz olmı-
yan bir heyetin elinde eser seçme hakkı daha 
geniş bir mânada, daha demokratik esaslar için
de olufdu kanaatini taşıyorum. 

Çünkü, tiyatroda oynanacak eserler çok 
önemlidir. Bu konuların bilhassa Türk sosyal 
hayatına ve onun geleceğine, ahlâkına, vatanı
na, hissine, ekonomisine her şeyine müessir ola
caktır. 

Batı da tiyatro eserlerini tetkik edersek, 
bu eserlerin bu mevzular etrafında toplandığı 
ve eserlerin dehşetli bir şekilde cemiyeti etki
lediği görülür. 

Maalesef Türkiye'de yerli eserlerimiz azdır. 
Adapte ettiğimiz eserler daha çoktur. Fakat 
imkânları olmadığını tahmin ediyorum. Ben se
nelerden beri bu işlerin üzerinde bulunan arka
daşlarla temas ederim, yerli birçok eserler ve
rilir, ama edebî heyetten geçirmek mümkün ol
maz. Bir şüphe var, şu eseri oynatalım, bu ese
ri oynatmıyalım. Çünkü bu eser şu adamındır, 
o solcudur, öteki sağcıdır gibi bir lâkırtılar olu
yor, bunları tamamen ortadan kaldırmak için 
bir eseri var sahne ettirecek, eser seçecek heye-
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tin çok dikkatli davranmak lâzım, bunu bitaraf, 
tamamen sanat hayatından anlıyan insanların 
eline bırakmakta çok fayda vardır. 

Bu itibarla ben naçizane bir takrir takdim 
ettim, bu üç rakamının yani dışardan sanat ve 
edebiyat alanından alacağınız 3 kişinin hiç ol
mazsa 5 kişi olarak gösterilmesi esasının kabul 
edilmesini istirham ettim. 

Sayın arkadaşlarım, bu eserler meselesi de 
mevzubahsolurken, çünkü madde çok geniş, 
bunlar da var maddelerin içinde. Burada çok 
değerli sanatkâr Ertuğrul Muhsin'den bahset
memek mümkün değildir. Türk tiyatrosunun 
gelişmesi, bugünkü duruma erişmesi, onun eseri 
olduğunu söylememek mümkün değildir. Ertuğ
rul Muhsin Cumhuriyet hayatında Türkiye'ye 
çok şeyler getirmiştir ve tiyatromuzun kurucu-
cu ve babası telâkki edilir, onu bu kürsüden 
hürmetle yâdetmeyi bir vazife telâkki ederim. 

Bir taraftan Atatürk'ün kurduğu Halkevleri 
gösteriş şubelerinde, kollarında yetişen genç, 
körpe Türk evlâtları Türkiye'nin her tarafında 
tiyatromuza kuvvet ve kudret getirirken diğer 
tafartan da Muhsin Ertuğrul, bütün mahrumi
yetlere, bütün yan tesirlere rağmen şahsi çaba
ları ile Türkiye'de bir tiyatro eserinin kurul
masını temin etmişlerdir. Tiyatronun uyarıcı, 
düşündürücü, hislendirici hattâ zaman zaman 
ağlatıcı vasıflarının Türk sosyal hayatında mü
him bir rol oynadığı muhakkaktır. 

Bu sebeple, sahneye konacak eser çok mü
himdir. Eserin vücuda getirilmesi ne kadar 
öneonli ise, bunların seçilmesi de, sahneye ko
nulması da o kadar ehemmiyetlidir. 

Muhterem arkadaşlar, mevzuumuz buraya 
gelmişken, Halkevlerdmizin kapatılması ve sah-
EieJerinin ısöndürülınesine sebebiyet verilmesi
ne de bu kürsüden de bir nebze dokunmak iste
rim. 

Halk evlerinin kapatılmasına dair kanunu 
burada içim sızthyarak hatırlıyorum. Atatürk'
ün kurduğu Halkevleri ve onun gösteriş şube
leri ve sanat şubeleri Türkiye'yi ciddî olarak 
kalkındırmıştır. Sayın Ege'de bu meseleye te
mas etmiş, kendisiyle hemfiMritm. 

Arkadaşlarım, bir noktaya da temas edece
ğim; idarenin de nazarı dikkatini celbederim; 
bir tiyatro grupu veya heyeti Devflıet tiyatro
suna aidolsun, kendi kenıdıine kurulmuş bir mü

essese olsun, bir topluluk olsun gitti mi bir ye
re, kazaya, vilâyete valinin ve kaymakamın 
iznini almaya mecbur. Hangi eseri oynıyacak-
sm? «Bu eseri oynıyacağım» «Damdaki keman
cı? yok bilmem «Kadınlar nuh deyince» mese
lâ ; Efendüım, bu eesr iyi değil, solcu bu eser, ya
hut çok sağcı yahut Türk ananesine uymuyor, 
çok açık. Kaymakam, vali izin vermiyor. Kay
makamın, vailinin menfi emrine rağmen bu eser 
oynatılımıya kalkılıyor, darbedelör oluyor veya 
rnüsaalde ediliyor, birtakım yan tesirlerle bu 
eseri oynatmamak için çarpışmalar oluyor veya 
*4 altından çarpışmaya sebebiyet veriliyor. Bun
ları biliyoruz. Bunu önemflie hatırlatmaktaki 
maksadım; sanat hayatında bu kadar mühim 
olan bir konuya şimdiye kadar iktidarımızın 
el atmamasıdır. Eğer iktidar bu mevzuu da 
e] e alır ve böyle bir kanunla bize gelirse mem
nun olacağımız şüpheden azadedir. 

Arkadaşlarım, sözlerimi kısa kısa ifade et
mek istiyorum. Başkanımız müsaade buyurur-
3a, burada yani elimizdeki tasarının 4 noü say
fasının 3 numaralı maddesinin (A) fıkrasında 
«Genel Müdürün görevlendireceği bir sanatkâr
dan mürekkep olacağı» hükmü var. Yani Dev
let tiyatrolarını sanat, teknik ve bu konuda 
gösterilen işlerine bakmak üzere edebî kurul 
başkanı, başrejisör, sanat teknik müdürü, mü
zik işleri yöneticisi, genel müdürün görevlendi
receği bir sanatkârdan. Yani nereden hatıra 
gelmiş bunu anlıyaımadım nereden hatıra gel
miş. Genel Müdür bir adam görevlendirecek 
heyete getirecek hiç böyüle şey yok kanunlar da 
ve bizim demokratik usullerimiz de hiç böyle 
birşey yok. Genel Müdürün değil, hiç olmazsa 
o ^sanatkârların bir araya gelip seçecekleri bir 
arkadaş olur, bir memur olur. Genel Müdür, 
«.gel bakahm sen bu heyete gir» diyecek. Bu, 
gayet tuhaf birşey. Yani Sayın Bakan profesör
dür bu işleri gayet iyi bilir, nasıl müsahamahalı 
oldu bu işte ben hayret ettim, doğrusu. 

Sonra 6 ncı madde, 5 nci sayfanın altına 
doğru aşağıdan üçüncü satırın da «sınava tabi 
tutulacak, başarı gösterenler kabiliyetlerine 
göre derecelere ayrılarak sair» şöyle olur, böy
le gider diyor. 

Bu sınav ne zaman yapılır, bu sınav yazılı 
mıdır, pözlü müdür ve hangi mıaselelerden ya
pılacaktır. Bilmiyorum orada bir sarahat göre-
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iliyorum, acaba bir tüzük mevzuu mu olacak
tır. Bu kürsüden bir aydınlığa varırsam daha 
iyi olur. 

6 ncı sayfanın 9 numaralı maddesini oku
yorum; «Genel Müdürle sanatkâr memurlar, 
uygulayıcı uzman memurlar ve uzman memur
lar ile sair sözleşmeli görevliler arasında yapı
lacak idari sözleşmeler» Bu sözleşmeleri genel 
müdür yapıyor demektir. Bütün hakkını veriyor
sunuz ve diğer bir fıkrada da re'sen feshetme 
hakkını veriyorsunuz. Bu kanunun ruhunda Ge
nel Müdüre çok haklar ve sıfatlar vermişsiniz. 
Korkarım ki, ilerde Genel müdürün bu hakla
rını geri almak mecburiyetinde kalmıyası-
nız. Ama, sizler bunu Genel müdüre değil de 
bir heyete vermiş olsaydınız o zaman mesele 
yoktu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Heyete. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hayır, «Ge
nel müdür» diyor. «Genel müdürle sanatkâr 
memurlar, ulgulatıcı uzman memurlar ve uzman 
memurlar ile sair sözleşmeli görevliler arasında 
yapılacak idari sözleşmeler noter huzurunda 
yapılmış sözleşmeler hükmündedir» diyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir Milletvekili) — Sözleşmeyi yapar. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sözleşmeyi. 
Sonra, bu noter huzurunda yapılmış gibi, te
lâkkisi bilmiyorum hukukçu arkadaşlar var. 
Var mıdır böyle başka bir yerde yapılmış olsun, 
hâkim huzurunda değil, başka bir yerde yapıl
mış olsun? Fakat noterde yapılmış gibi muame
le görsün. Böyle bir maddeyi ben hatırlıyamıyo-
rum, beni uyarırsanız çok memnun olurum, (baş
ka kanunlarda var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) Burada var. 

BAŞKAN — Sayın Ege, cevabınızı kürsü
den verin lütfen. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Ege, 
orada var... 

BAŞKAN — Siz müdahale etmeyin, ben mü
dahale ettim. 

ESREM ÖZDEN (Devamla) — Ben orada 
olduğu için... 

BAŞKAN — Sayın özden, Heyeti Umımıi-
yeye hitabedin, istirham ediyorum, lütfen. Kar
şılıklı olmasın efendim. 
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EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hayır, bir-

şey demiyorum, diyorum M, noter huzurunda 
yapılmış gibi telâkki edilme meselesi burada 
mevzubahistir. Başka kanunlarda veyahut her
hangi tatbik edilmekte olan mevzuatımız da 
böyle noter huzurunda yapılmadan, yapılmış 
olan mukavele, tıpkı noterde yapılmış mukavele 
gibi muameleye tabiîdir diye, bir vaziyet var 
mıdır, yok mudur? Ben bilmiyorum, yoktur 
zannediyorum ve bu itibarla bunu zait telâkki 
ediyorum. Eğer deseydiniz M, «bu muamele no
ter huzurunda yapılır, fakat hiçbir hare veya 
vergiye tabi olmaz» Olurdu o zaman, o zaman 
mesele yoktu. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Yazılı bel
ge noterden şart değildir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko
nuşmayın. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hayır, o za
man noter kelimesine de lüzum yoktu. 

Sonra 7 nci maddenin 6 ncı (B) fıkrasında 
«Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne» deni
yor. Bir 10 uncu (A) maddesinin 7 nci sayfa-
dakine lütfen bakarsanız, (B) bendi diyelim, 
«Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne en yük
sek sanatkâr memur ücretine ilâve olarak Ba
kanlar Kurulunca tâyin edilecek miktarda idare 
ve temsil ödeneği verilir» Galiba bu, bana garip 
geliyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne 
değil de Genel Müdürüne olacaktır. Müdürlük 
bir şahsiyeti mâneviyedir, oradaki müdüre ve
riyorsunuz, değil mi? Bir tabı hatası olması lâ-
zımgelir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — O, hata. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Aynı sayfa
nın en aşağıdan üçüncü satırının ortasında 
«ilâç protez» diyor. Bu protez nedir, ben rica 
edeceğim. Dişçiliğe falan aklım ermez ama, diş 
yapmak için Avrupa'ya mı gidecek, ne olacak? 

Burada kendi kanaatlerimi arz ettim ve 
gelen tasarının hakikaten bir ihtiyacı tekabül 
ettiği kanaatindeyim, buna müspet oy verece
ğiz, hatalarını düzeltmek için uğraşıyoruz ve 
bu uğraşmalarımızı da hoş karşılamanızı rica 
ederim, Türkiye'de yokluk içinde hiçbir men
faat düşünmeden sırf sanat aşMyle çalışan ve 
çalışmakta olan genç sanatkâr arkadaşlarımı 
buradan övmek isterim, bu arkadaşlar Türkiye'
ye büyük hizmet etmişlerdir ve etmektedirler. 
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Bu kanunun da kendileri için memleketimiz 
için hayırlı olmasına temenni ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. Buyurun Sayın Ege. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Efendim, Sayın Öz-
den'e teşekkür ederiz. Hakikaten bu 10 ncu 
maddenin (B) ile başlıyan paragrafında müdür
lüğüne değil, müdürüne olması lâzım orasının 
tabı hatası olduğu görülüyor. Çünkü, daha ev
vel görüşmüş olduğumuz Opera ve Bale Kanunu 
bu maddeyi aynen ihtiva etmektedir ve o şekil
dedir. Arkadaşımız dikkatimizi çektikleri için 
çok teşekkür ederiz. 

Şimdi efendim, bir hususu kısaca arz etmek 
istiyorum. Sayın Özden burada edebi heyetten 
bahsederlerken edebi heyetin, tiyatro genel mü
dürüne yakın olan kişilerden teşekkül ettiril
diğini ve böylece de arzu ettiği eserleri oynatıp, 
diğerlerini oynatmama gibi bir halin zuhur ede
bileceğini ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz; bu 
mevcudolan bir kanun üzerindeki değişiklik 
ilâve ve çıkarmalardan ibaret olan bir kanun 
tasarısıdır ve eski kanunda yâni 1949 yılında 
çıkan 5441 sayılı Kanunda edebi heyet 3 zatdan 
teşekkül etmiştir. Bu 3 zat da ötedneberi Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından vazifelendirilirdi, 
benim de gayet yakından bildiğim ve kendile
riyle dostluk dahi yaptığım bâzı kişilerin bu 
edebi heyette çalıştıklarını bilirim. Bu edebi he
yet o zaman sadece edebiyat alanında temayüz 
etmiş veya bir iki tane de tiyatro eseri yazmış 
veya tercüme etmiş kişilerden meydana gelirdi. 
Şimdi bu yeni tasarıda ise bu edebi heyetin içi
ne sadece böyle 3 tane edebiyatçıyı almakla ka
lınmamış, tiyatro geniş kültür ve teknik istiyen 
bir sanat kolu olduğu için, edebi heyet daha 
genişletilmiş, bunun içerisine yani bu 3 kişiye 
ilâveten genel müdür girmiş, M, genel müdürün 
de ne kıratta ve vasıfta kişi olacağının tarifi 
yapılıyor, başrejisör girmiş, başdramatuğ gir
miş ve bir sanatkâr giriyor. Bunlar tiyatronun 
içerisinde çeşitli alanlarda ihtisas sahibi olan, 
söz sahibi olan otoriter insanlardır. 

Muhterem arkadaşlarıma şu noktayı gayet 
samimî olarak arz etmek isterim İd, sanat mu
hitlerinde her hangi bir şekilde bir genel müdü-
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rün, diğer Devlet teşekküllerinde bir genel mü
dür gibi, yanındakilere memur muamelesi yap
masına imkân yoktur, muhterem arkadaşlarım. 
Bunların hepsi sanat ve ihtisas sahibi insanlar
dır, bunların hepsi şahsiyetlerine marazi dene
cek şekilde düşkün olan insanlardır, hiçbir za
man her hangi bir emirle ve tesirle hareket et
melerine imkân olamaz. Sanatkârların, bu me
selelerde, şahsi düşüncelerine ve inanışlarına 
taassupla bağlı olan kişiler olduğunu, bir çok ba
kımlardan., birçok zaman görebiliyoruz. O ba
kımdan her hangi bir şekilde edebi heyete geti
rilen arkadaşların muhakkak Genel müdürün 
emrinde, âdeta o şunu, bunu istiyorum dediği 
zaman «evet» diyecek insanlar olarak kabul et
mememiz lâzım. Yani bu madde ile eski kanun
daki, esiri maddeye göre ileri bir anlayışın ge
tirilmekte olduğunu görüyoruz ve böylece bun
dan sonra edebî heyete, tiyatronun tekniğin 3, 
tiyatronun ileriîiğine tiyatronun hakikaten in
sanlar üzerinde en büyük etki yapan bir sanat 
olduğuna inanmış bunun taihsilrni görmüş, Av-
rupasında, Amerika'sında bulunmuş insanların 
girmeliyle hava tamamen bir başka anlayış içi
ne dönecektir ve böylelikle bundan sonra sanı
yorum ki, Türkiye'de seyredeceğimiz yerli ve 
yabancı eserlere çok daha vasıflı ve kaliteli ola
caktır. 

Sonra, muhterem arkadaşım bir noktada 
durdular. Dedilerki, «burada gelen eserlerin, 
«Ahmst'in eseri, Mehmet'in eseri, falan solcu 
falan sağcı» Muhterem arkadaşlarım, ben şim
diye kadarki tatbikatta dahi bu meselenin böy
le anlaşıldığını görmedim. Ben, Devlet Tiyatro
sunda oynatılmış öyle eserler bilirimki sağcı 
derler, solcu derler, bu şekilde tanınmış zevat
tır. Muhterem arkadaşlarım, mesele eserdedir. 
Yazanda değil. Eğer eserde hakikaten bu mem
leketin varlığına bu memleketin millî bütünlü
ğüne kıymak istiyen, bu memlekete kasıtlı bâzı 
fikirleri, bâzı düşünceleri vatandaş arasında, 
halk arasında yaymak için tiyatroyu bir vasıta 
olarak kullanmak istiyen bir eserse, elbette sa
yın muhterem arkadaşım, millî hisleriyle benim
le beraber, bunu önlemek lâzım geldiğine ina
nır. Bu bakımdan böyle bir taassubun içinde 
olunacağını sanmıyorum. Türk Tiyatrosunda, 
Devlet tiyatrolarında bilhassa çok ileri eserler 
oynandığına ben şahidoldum gördüm ve bun-
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dan sonra da geriye değil ileriye gidileceğine 
inanıyorum. 

Muhterem arkadaşım, bu 9 ncu madde üze
rinde durdular; «genel müdürle, sanatkâr me
murlar, uygulatıcı uzman memurlar ve uzman 
memurlarla sair sözleşmeli görevliler arasında 
yapılacak idari sözleşmeler noter huzurunda 
yapılmış sözleşmeler şeklindedir ve hiçbir hare 
vergi ve resme tabi değildir.» Şimdi bu, aynen 
9 ncu maddede, muhterem arkadaşlarım, 20 kü
sur seneden beri tatbik edilen 9 ncu maddede 
vardır. Burada «bu sözleşmeler noter huzurunda 
yapılmış sözleşmeler hükmündedir» diye geç
mektedir ve bu kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşımın, ben vukufuna ve 
sahasına hiçbir zaman tecavüz etmek iste
mem, haddim değildir. Buradaki karşılaştır
maktan ibaret bir ifadede bulunuyorum. Başka 
bir soruları olmadı o bakımdan sözlerime niha
yet verir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru mu soracaksınız Sayın 
Özden? Buyurun efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Yalnız şunu arz edeyim, bu 
10 ncu maddenin (B) fıkrasındaki «Devlet Ti
yatroları Genel Müdürlüğüne» tabirinin tabı ha
tası olduğunu tesbit etmiş bulunuyorum. Millet 
Meclisinden gelen metinde aynen «Genel Müdü
rüne» şeklinde yazılıdır, bunu düzeltirim efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — «Genel Mü
dürün emrinde yeteri kadar Genel Müdür Yar
dımcısı bulunur» denilmektedir. Yeter sayı aca
ba ne kadar olabilir? Bundan ne anlıyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, Devlet Tiyatrosu her gün biraz da
ha taazzuv etmektedir. Kurulduğu zaman yal
nız bir tane tiyatromuz vardı bugün 7 - 8 t?.ne 
yalnız Ankara'da var. Bunlar hergün biraz daho, 
genişliyecek. Muhterem arkadaşlarım, benimde 
katıldığım, Anadoluya yayılması, Anadolu hal
kına tiyatro zevki ve kültürünü aşılıyabilmesi 
için günden güne zenginleşecektir. Anadolulum 
her yerinde olmasını hepimiz arzu ediyoruz h?t-
tâ her vilâyette bir tiyatronun açıldığı günü in
şallah görmek bizlere de nasibolıır. İste böyle 
genişliyecek olan ve günden güne sanatkâr kad

rosu genişliyen bir müessesede elbette o mües
sesenin gerektirdiği şekilde bir Genel Müdür 
Yardımcısı tesbit edilecektir. Bunu zaman gös
terecektir o bakımdan kanunda tahdidedip biır 
muayyen anlayışın içerisinde bırakmakla, yarın 
zuhur eden durumlara göre, bir Genel müdür 
yardımcısı tâyin etmek zorluğu ile karşı karşı
ya gelmemek için ihdas edilmiştir. 

üAŞKAiM — Sayın Sarlıcaü, buyurun soru
nuzu sorun elendim. 

JflJüJAı' SAÜ1.İCALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkanım, sorum edebî kurulla ilgilidir. «Bu ku
rulda sanat ve edemyat alanında tanınmış 3 ki
şi ve ayrıca bir sanatkâr bulunur» deniyor. Bu 
o kişi ve bir sanatkârı hangi şahıs, Millî Eğitim 
Bakanı mı, Genel müdür mü seçer, maddede bu 
konuda sarahat yoktur, kimin tarafından tâyin 
edileceğini öğrenmek isterim. 

GüıÇlUİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER UEH AP EGE (Devamla) — Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından. 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz mü istediniz 
efendim. Buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir Milletvekili) — Genel müdür yar
dımcıları hakkında bilgi arz edeceğim : Efen
dim, teknik, idari ve sanat cephelerini kapsıyan 
3 Genel müdür yardımcılığı olabilir. Bir de böl
ge tiyatrolarına veya merkez dışına taştığımız 
zaman belki bu şubeleri içine alan bir muavin
lik olabilir. Onu arz edecektim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen baş
ka sayın üye? Yok. Bir takrir vardır, okutu
yorum : 

Başkanlığa 

2 nci maddede yazılı sanat ve edebiyat ala
nında tanınmış 3 kişi yerine 5 adedinin konul
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
istanbul 

Ekrem özden 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Maalesef katıl
mıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor. Takriri oytarmışa arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul 
edilmemiştir. 

Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyeuler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 10 Haziran 1949 tarihli 5441 
sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki 
Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir : 

Ek madde 1. — tstaubul Kültür Sarayı ile 
Ankara'daki Büyük Tiyatro binalarını, bunların 
müştemilâtı ve tesislerini, müştereken ve mün
hasıran Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
kullanırlar. 

Ek madde 2. — Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğünce tertibedilecek yurt içi turne fa
aliyetlerine katılacak sanatkâr memurlar, uy
gulatıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla 
diğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiyeleri 
75 lirayı geçmemek üzere her yıl sanat ve yö
netim kurulunca teslbit edilir. Turnelerdeki ika
met yerleri Genel Müdürlükçe temin edilir ve 
parası da Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. 
Turne ile ilgili seyahatlerin zamanı ve hangi va
sıtalar ile yapılacağı Genel Müdürlükçe tâyin 
olunur. Harcırah yevmiyelerinde her hangi bir 
kesinti yapılamaz ve otel ücreti tenzil edilmez. 
Yurt dışı turne faaliyetlerine ait yolluk ve har
cırahlar hakkında genel hükümler uygulanır. 

Ek madde 3. — iki ayrı görevi aynı zaman
da yapan sanatkârlara, ikinci görevi için, bu 
sanatkârın almakta olduğu ücretin bir aylık tu
tarını geçmemek ve yılda bir defa olmak üzere 
sanat ve yönetim kurulunca tesbit edilecek mik
tarda ek ücret ödenebilir. 

Ek madde 4. — Devlet Tiyatroları mensup
ları 7244, 263 ve 819 sayılı kanunlarla tanınan 
haklardan yararlanırlar. İdari sözleşmeli me
murlara ödenecek meblâğ, idari sözleşmelerle 
belli edilen aylıklara ilâve edilmek suretiyle he
saplanır. 

Ek madde 5. — 567 sayılı Kanunda değer
lendirme, sınav ve ödül kurullarına verilen gö
revler, sanat ve yönetim kurulu tarafından ifa 
edilir. 

Ek madde 6. — 274 ve 275 sayılı kanunla
rın hükümleri Devlet Tiyatrosu mensupları için 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — 5441 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 
Kuruluşu hakkmdaki Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir : 

Geçici madde 5. — Devlet Opera ve Ba
lesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Kanunu kabul 
edilip yürürlüğe girinceye kadar 5441 sayılı Ka
nunun opera ile ilgili hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Geçici 
madde teklifimiz var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan'ın geçici mad
de teklifini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
1452 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

«Geçici madde : 5441 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinde yazılı tüzük, bu kanunun neşri ta
rihinden itibaren 6 ay içinde çıkarılır.» 

BAŞKAN — Bu takriri, Sayın Gündoğan 
müsaade ederseniz, tashih edelim. «5441 sayılı 
Kanunu tadil eden bu kanunun 4 ncü maddesi
ne bir geçici madde daha eklenmesine» şeklin
de takriri düzeltiyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Bu takrire hükümet ve komis
yon katılıyorlar mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Takri
rimi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — izahat vereceksiniz buyuran 
Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Değer-
li arkadaşlarım, verdiğim önerge ile istedisi.m 
şey gayet sarihtir. 1949 senesinde izhar olunan 
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5441 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinde yazılı 
hususların bir tüzükle düzenleneceği emredil
miş olmasına rağmen o günden bugüne bir tü
zük çıkarılmadığı için bu işler hükmü karakuşi 
ile idare ediliyordu. Bu, böyle bir gerçek mi 
Gerçek. 21 yıldır çıkanlmıyan tüzük bu kanun 
değiştirilirken hatırlanmazsa burada yasama gö
revi yapılmış olmaz. 

Şimdi öyle anlıyorum ki, Sayın Bakan bü
yük nezaketiyle, Senato beyazını bozma demek 
istiyor, bu kanun tadiline gitmiyelim, tekrar 
Millet Meclisine gitmesin, diyor ama bu benim 
tabiîki hatır için vaz'geçeceğim bir şey değil
dir. Ancak, teklifimin reddedilmesi ihtimalini 
düşünerek diyorum ki; eğer benim koyduğum 
altı aylık müddet içinde bu tüzüğün çıkarıla
cağı Sayın Bakan tarafından vaadedilirse ve 
bana borçlu kalırlarsa takririmi geri almıyaca-
ğım ama reddedilmeye de böylece bir olumlu 
sonuca bağlanamanm ferahlığı içinde gidece
ğim. 

Teşekkür ederim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, Sa
yın Gündoğan'm teklifini bir temenni olarak 
kabul ediyoruz ve esasen Anayasadan getirtmiş 
olduğumuz tüzükleri tercüme de ettirmiş bu
lunuyoruz. Bu süreyi uzatmama azmi içinde bu
lunuyoruz. Lütfen tekliflerini geri alırlarsa 
kendilerine Yüce Senato huzurunda ifade ediyo
rum 6 av içinde getirmeye çalışırız, efendim 
«Altı ayda gelecek» sesleri) inşallah efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bu 
şartla, peki efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan takrirlerini 
geri alıyorlar. 4 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı açık oya 
sunulacaktır. 

5. — Türkiye Bağcılığının modernleştirilme
si ve bağcılığımızın kalkındırılması hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, Ma
lî ve İktisadi İşler ve Bütçe Plân komisyonla
rından 4 er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/193; 
Cumhuriyet Senatosu 2/298) (S. Sayısı : 1454) 
(D. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

1454 sıra sayılı Türkiye Bağcılığının mo-
dernleşıtirilmesli ve bağcılığımızın kalkınidırıJl-
ması haManda kanun teklifinin önemine binaen 
öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif eedrimı. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Uşak 

Mehmet Faik Atayurt 

BAŞKAN — Takriri oylarınım arz ecLiyo-
rıım. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. Hülkümıefti temsilen Sayın Millî Eğitim 
Bakanı buradalar. Bakanlılktan ilgili teknik ele
manlar da buradalar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzeninde söz istiyen sayın 
üye? 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — 
C. H. P. Grupu adıma söz işitiyorum. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Baraitçüoğlu, ibuyurun. 

C. H .P. GRUPU ADINA DOĞAN BARUT
ÇUOĞLU (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
arikadaglîanm, Türkiye bağcılığının modernleşti
rilmesi ve bağcıhğımızın kalandıniması hak-

(1) 1454 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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kındaki kanun teklifi üzerinde, kanun tekliıfeisi 
ve 0. H. P. Grupu sözcüsü olarak, görüş ve dü
şüncelerimizi arz etmek üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, köylünün ve çiftçinin 
•tsghiz edilmesi, mahsulünün değerlendirilmesiy
le ilgili her teklif ve tasarıyı dikkatle ve cid
diyetle izlemekteyiz. Zira, bugün memleketimi
zin bütün yük ve külfeti bu kütlenin üzerin
de bulunmaktadır, önümüze gelen bu kanun 
teklifi de bu kadar ciddî ve memleketimizin en 
büyük döviz kaynaklarımdan birisi olan bağcı
lıkla ilgili bir tsdbir ve tasandan ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, döviz kaynaklarımızın 
en önemlilerinden birisi malumunuzdur M, ku
ra üzüm ihracımdan elde edilmektedir. Tahmi
nen 25 milyon doüâr tutarındadır. Bu teklifi 
neye istinaden ve hangi ihtiyaçlar tahtında ge
tirdiğimizi ve huzurunuza çıkardığımızı kısaca 
izah etme ihtiyacını duyuyorum. Bu maksatla 
bugün Türkiye bağcılığınnı içinde bulunduğu 
durum ve bunun dünya bağcılığı ile kısaca mu
kayesesini yaparak size arzı malumat etmek is
terini. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye 'de 
2 milyon 200 bin kişi bağcılıkla geçinmektedir 
ve 850 bin hektar arazi bağlarla kaplıdır ve 
Türkiye, dünya istihsalâtı arasında 75 bin ton 
kuru üzüm istihsal eder. Bu istihsalâtımızın 
1G - 15 bin tonu dâhilde tüketilir. Dünya üre-
timinn 500 bin tonuna mukabil, arz ettiğim 
gibi, 75 bin ton kuru üzüm ihracetmekteyiz. 
Buna mukabil bu dünya kuru üzüm istihsalâtı-
nın yansını 210 bin ton miktarını Amerika, 40 
bin ton miktarını Avusturalya, 80 bin ton mik
tarını Yunanistan ve diğer memleketler çıkar
maktadır. Halen Türkiye'de dekar basına istih-
salât ill'e dünya dekar başına istihsalâtı da kı
saca mukayese etme ihtiyacını duyuyorum: 

Dünya memleketleri arasında en çok de
kar başına istihsalât yapan memleket 500 ki
lo ila Ameriıkadır, Yunanistan ve Avusturalya'-
da dekar başına aşağı - yukarı 350 - 400 kiCo 
miktarında istihsalât yapılmaktadır. Bizde ise 
bizzat Ticaret Bakanlığı kayıtlarına göre 1965 
jnlm'da dekar başına 144 kilo, 1968 yılında 98 
kiîo, 1987 yılında 120 kilo ve 1968 yılında da 
134 k:lo olmak üzere dört yılın ortaGaması 125 
kilodur. Binaanaîayh Amerika dekar başına 500 
kilo üzüm üretirken biz dekar basına ortala

ma 125 kilo üzüm üretmekteyiz. Bizde 1 kilo 
üzümün maliyeti 236 kuruştur, Yüksek Heye
tinizin malûmudur ki, 4 - 5 seneden beri üzüm 
fiyatları 227 kuruştur. Bu fiyat, tavan fiyat
tır 190 kuruşa kadar üzüm fiyatları düşmekte
dir. 

Yıllar arasındaki bu üretim farkının sebebi 
tabiî âfetlerdir, yine Yüce Heyetin bildiği gibi 
don, soğuk vurma, kırağı gibi sebeplerden do
layı bağcılığımız gittikçe önemini kaybetmek
tedir. Ege'de seyahat yapan arkadaşlarımız bi
lirler, Uşak'tan itibaren bundan 10 sene evvel 
bağlarla kaplı bulunan topraklar bugün başka 
mahsuller ekilmek üzere köklenmektedir ve 
bu tempo ile devam edildiği takdirde kısa za
man sonra üzüm ihraceden değil, üzüm ithal 
eden memleket haline gelme tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu sebeplerden do
layı dünya üzüm ihracatındaki yerimizi de sü
ratle kaybetmekteyiz. Meselâ; Almanya'ya 
% 43 den % 18 e düşen miktarlarda bir ihra-
caat yapmaktayız. Fransa'ya % 56 dan % 28 e 
düşen bir ihracaat yapmaktayız, keza İtalya'ya 
yaptığımız % 86 ihracatımız, son senelerde 
% 48 e düşmektedir. Bu suretle Türk bağcılığı
nın kalkındırılması zamanı gelmiş geçmiş bu
lunmaktadır. 

Tarımla iştigal eden memleketleri, hepini
zin de bildiği dört esas başarıya ulaştırır. Bun
lar malûmumuz; verimi artırmak, maliyeti dü
şürmek, kaliteyi yükseltmek ve pazar bulmak. 
işte bu teklif, bu fasit daireyi kıracak nitelikte 
bir kanun teklifidir. 

Kanun teklifinin birinci maddesinde bildiği
niz gibi bugünkü bağların yüksek sisteme alın
ması, 120 ilâ 150 santimlik bir yüksekliğe kal
dırılmasıyla bu işe başlamış bulunacağız. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek sistem bağ
cılık bundan 50 sene evvel bilhassa Amerika'dıa, 
Kaliforniya'da gerçekleşmiş; bugün Yunanis
tan ve Avustralya da aynı yoldadır. Bilhassa 
Yunanistan Girit'te bu meseleyi gerçekleştir
miş ve bağlarını yüksek sisteme alarak bu
günkü modern bağcılığa başlamış bulunmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek sisteme alınan 
bağlarda bilhassa Manisa'da yapılan tatbikat
tan öğrenmekteyiz, meselâ; yerde bulunan bağ-
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lar dekarda 50 kilo verirken tecrübe mahiye
tinde yüksek sisteme alınan bağlarda dekara 
700 - 800 kilo istihsalât yapıldığı bir gerçektir. 
Bunun örnekleri vardır. Yüksek sistemde tabiî 
âfetlere karşı korunma çok mükemmeldir. So
ğuk ve kırağı, yüksek sistemde çok az tahri
bat yapmaktadır, hattâ, asgariye inmektedir. 
Esasen bugünkü yatay sistemde dahi bağların 
üst kısımları soğuktan daha az zarar görmek
tedir. Verim artması bu suretle arz ettiğim şe
kilde neticelenecektir. Ayrıca; meselâ, bugün 
450 bin dekarlık bağdan elde ettiğimiz geliri 
bu, yüksek sisteme alındığı takdirde 90 bin de
kardan elde etme imkânına kavuşacak, müte
baki arazinin de başka usullerce tahsisi kabil 
olacaktır. 

Yüksek sistemin faydalarından en önemlile
rinden birisi de yüksek sisteme alınan bağların 
arasına başka mahsul ekilebilmesi imkânının 
doğmasıdır. Bu araya patates, domates gibi di
ğer mahsuller ekmek suretiyle toprağın verimi 
de artırılmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek sistemle bera
ber bu teklifle bağların, bağ sergilerinin be-
tonlanması ve üzerlerinin tente ile örtülmesi 
gibi imkânlar da bağcılara temin edilmiş bu
lunmaktadır. Bilhassa, sergilerin betonlanması 
üzümün kurutulması sırasında toprak ve diğer 
yabancı maddelere karışması dolayısiyle ihra
cat imkânlarımızın zayıf olmasını gösterebili
riz. Ayrıca, üzümlerin kurutulması sırasında 
umumiyetle, mevsim icabı, yağmur yağma ih
mali fazlalaşmaktadır, bu ihtimal üzerine me
selâ, 1967 yılında yağmurdan zarar görmüş 
üzümlerin miktarı Ege Bölgesinde 37 440 tonu 
teşkil etmektedir. Yalnız, 1967 yılında 227 ku
ruşluk üzümler fiyat bakımından 140 - 130 ku
ruşa kadar inmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifiyle 
yalnız yüksek sisteme alınmadan gayri birin
ci maddenin ikinci bendinde memleketimizin 
bölgelerine göre yatay sistemdeki bağlar da 
dâhil olmak üzere bu kanun hükümlerinden 
istifade etme imkânı açılmıştır. Bâzı bölge
lerde yüksek sistem tatbik edilmez yatay sis
tem tatbik edilir. Onlar da bu imkâna kavuş
muş bulunmaktadırlar. Ayrıca ihracaat mak
sadıyla hem kuru üzüm, hem yaş üzüm istih
sal eden üreticilerle ilgili bir teklif bulunmak

tadır. Bu suretle Türk bağcılığında, Türk eki
ci kesiminde bir hamle yapmış bulunacağız.. 

Kanun teklifinin Türk Milletine ve Türk 
bağcılarına hayırlı olmasını temenni ederek he
pinizi saygıyla selmâlarım. (Alkışlar) 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım. Üzüm politikası
nın memleketimizde yer almasının bir müjdecisi 
olarak saydığımız bu kanunu kuvvetle benimsi
yor ve buraya getirildiğinden dolayı memnuni
yetimizi ifade etmek istiyoruz. 

Bu kürsüden birkaç defa tekrar ettiğim gibi 
memleketimizde hükümetlerin müstemir ve müs
takar bir fındık politikası vardır, bir tütün, bir 
pamuk politikası vardır, fakat, üzülerek ifade 
ettiğimiz gibi, uzun süreden beri bir üzüm poli
tikası olmamıştır, işte bu kanunla ilk defa ola
rak bağcıya özel olarak el uzatılmakta ve dotta-
yısiyle hükümetler bundan sonra bir üzüm poli
tikası, bir üzümü değerlendirme politikası güt
me zorunluğunu düşünmek durumuna gelmek
tedir. Ancak, sayın senatörler, üzüm üretimini 
teşvik ve bağcılığı modernize edecek olan bu ka
nun, bağcıların ve Türk üzümcülüğünün kalkın
dırılması için kâfi değildir. Mesele, üretimle il
gili olduğu kadar, hattâ ondan daha fazla pa-
73,rlanıa ile ilgili bulunmaktadır. Temsil ettiğim 
Gaziantep'ten bir örnek vermek lâzımgelirse 
Gaziantep'te yılda 500 bin ton yaş üzüm üretil
mekte ve fakat bu üzüm, tüketim sahası, pazar
lama sahası bulunamadığından, müstahsilin ba
sma âdeta bir dert teşkil etmektedir. Gazian
tep'te bir kilo yaş üzümün maliyeti ortalama 
olarak 32 kuruş hesaplanmış ve fakat bu yerine 
göre 15 hattâ 14 kuruşa kadar satılmakta bu
lunmuştur. Bu durumda üzüm üretiminin artı
rılmasından Türk bağcısının kalkındırılması 
için fazla bir ümit beslemeye imkân yoktur. Bu
gün üzümlerimizin baş müşterisi Tekel ve kıs
men hususi âmillerdir. Fakat mevcut kapasite 
gerek tekelde olsun gerek özel âmillerde olsun 
bu geniş rekolteyi emecek derecede olmadığın
dan bağcı müşkül duruma düşmektedir? O hal
de özellikle yaş üzüm ihracı için bağcıya kredi 
verilmesini öngören hüküm vardır. Bu, memnu
niyeti muciptir. Ancak, bugün Avrupa'da yaş 
üzüm pazariyle memleketimizin rekabet etmesi
ne imkân yoktur. Birçok zaman frigofrik tesis
lerle İngiltere'ye, Almanya'ya, Holânda'ya, 
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üzüm ihracı teşebbüsüne girişilmiş fakat, İtalya 
ve Yunanistan günlük taze üzüm ihracetmek ve 
pazarlara günlük taze üzüm sürmek imkânım 
kolaylıkla bulduğundan bizim birkaç günlük 
frigofrik tesislerle gitmiş, dolayısiyle bayatla
mış olan üzümlerimiz bunların yanında müşteri 
bulamamıştır. Bu itibarla bu yaş üzümlerimizin 
zamanında Batı pazarlarına ulaştırılmasını ve 
orada Yunanistan ve İtalyan üzümleriyle reka
bet etmesi, bunların uçakla şevkiyle mümkün 
görülmektedir. Şu kadar var M, uçak, maliyet 
itibariyle yüksek olduğundan, gene gününde ye-
tiştirirsek bile üzümlerimizin oradaki diğer 
üzümlerle rekabetine imkân bulunmamaktadır. 
Bu durumu göz önüne alan Yunanistan meselâ, 
frigofrik tesislerle sevk masrafiyle, uçakla sevk 
masrafı arasındaki farkı bir yardım fonu ola
rak ihracatçı bağcıya ödemekte ve bu suretle 
maliyet kısmen düşeceğinden üzümler piyasada 
rekabet etmek imkânım bulmaktadır. 

Şu halde üzümlerimiz ne derece nefis olursa 
olsun böyle bir imkân temin edilmediği takdir
de ihracata yönelmeye imkân yoktur. Kanaati
miz odur ki, Hükümetimiz uçakla sevk imkâ
nını sağlar bir miktar da kira farkım öderse her 
sene meselâ Gaziantep'ten 100 bin ton İkadar 
yaş üzümün ihracının kolaylıkla mümkün ola
cağı hesaplanmaktadır. Bütün bunları söyle
mekten maksadım bu kanunun çekirdeksiz 
üzüm için bir imkân sağlıyabiieoeği fakat geniş 
bölgelerdeki sofralık ve şaraplık üzüm için 
önemli bir ferahlık getirmiyeceği merkezinde
dir. Bunu ifade etmek istiyorum. Eğer Hükü
met bu zengin kapasitenin dövize dönüşmesini 
ve böylece bağcının kalkınmasını (arzu ediyorsa 
bir taraftan sofralık üzüm yetiştiıirlmesini teş
vik etmslıi diğer taraftan bunların, demin iarz et
tiğim şartlar altında, Batı pazarlarında kolay
lıkla müşteri bulacak ve İtalyan, Yuman üzüm
leriyle rekabet edebilecek bir seviyeye getire
bilecek tedbirleri alması lâzımdır. Aksi takdir
de böyle bir plân düşünülmediği takdirde 
üzüm üretimi ne kadar artırılır, birim başına 
verim ne kadar yükseltilirse yükseltilsin memle
kette. tüketici pazar bulunamadığından üzüm yi
ne müstahsilin basma bir dert olmakta devam 
edecektir. Diğ̂ er taraftan bu kadar geniş üzüm 
ürününü şaraplık olarak da değerlendirmek ve 
bunun için d'e şarap âmillerine bu kanunla ön

görülen (krediye müşabih veya aynı mahiyette 
geniş kredi vermek, onları büyük kavlar yapa
cak hale getirmek ve kalite şarabı yapanlara, 
ihracatta kolaylık sağllamıajk lâzımdır. Bugün 
müzakeresini yaptığımız kanunun hükümleri 
yanında buna muvazi olarak müşabih hüküm
ler getirildiği ve kanunlaştığı takdirde, öyle 
ümidediyoruz M, şimdiye kadar hiçbir kalkın
ma hamlesi göstermemiş olan geniş bağcılığımız 
büyük terakkiye mıazhar olacak ve darbımesel 
şeklinde olan «çok çalışır, az kazanır; bağcı
dır» deyimi artık tarihe karışacak, bağcıları
mız da kalkınmadan kendi hisselerine düşen 
kısmı alacak ve kalkınmamıza katkıda bulıı-
naoatır. Bununla beraber bu temennilerimi1 z 
de göz önünde tutulmak üzere getirilmiş olan 
kanunun bağcılarımıza, bağcılığımıza, özellikle 
ihracata yönelmiş bağcılığımıza hayırlı olmasını 
dielr, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kutlar. 
İBRAHİM TEVFÎK KUTLAR (Gaziantep) 

— Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım. 
Bağcılığın himayesi ve inkişafı yolunda ge

tirilen bu tasarı cidden şayanı takdirdir. Yük
seltme ve yatay sistemin himayesi çok yerin
de bri iş yalnız, mensubolduğum ilin esas top
rak mahsulü üzümdür. Senevi 530 milyon kilo 
yaş üzüm. Biz bu üzümü sarf edecek yer bu
lamıyoruz. Gazaıantep'in üzümü şu şekillerde 
değerlendirilir. 

1. Yaş sofralık üzüm civar vilâyetlere sevk 
edilir. Ankara'ya kadar da bir kısım üzüm ge
lir. 

2. Rezaki üzüm olarak kurutulan üzüm
ler. 

3. Sıralık üzümler; yerli pestil ve saire. 
Bilhassa pekmez yapılır. 

4. Şaraplık üzümler. 
Şimdi, bunlarda kurutma kısmı gayet ipti

daidir. Toprak sergi yerlerine serilir. Binaen
aleyh, bu üzümü yıkayıp tekrar kurutmadan 
yemek çok güçtür. Yediğiniz zaman o nefis re
zaki üzümlerle beraber bir parça da toprak ve 
kum yersiniz. Bilhassa Adıyaman'ın Besni 
üzümleri, rezakleri bizim bildiğimiz rezaki 
üzümlerin iki büyüklüğünde olması dolayısiyle, 
hakikaten küçük cesamette bir hurma gibidir. 
Bunların kunıtulmıası da gayet iptidaidir. Yağ-

— 294 — 
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la, sade yağla yağlıyorlar. Zeytinyağına ban
dırma sistemini yapamıyorlar. Sade yağ da çok 
feıim ve toprak cezbediyor. Ağzınıza aldığınız 
saman gıcır gıcır kum gelir. Binaenaleyh, bu 
kuru üzümler artık yemeklikten de düşüyor. 
Halk yemiyor. Halk, kaltesi ve ambalajı iyi 
mialı yiyor. Binaenaleyh, bu kurutma sistemin
de bandırma sistemini oralara uygulamak ve 
bilhassa beton sergi yeri İki, bu kanunilıa takviye 
ediliyor, himaye görüyor, beton sergi yeri çok 
yerinde bir iş olacaktır. 

Ben, Manisa'da vaktiyle vazife vermiş bir 
insan olarak orada çimentonun tevzie tabi ol
duğu bir samanda sergi yapılacak yerlere çi
mentoyu verdim. Yunaniıstıanla ancak bu şe-
klldi3 rekabet edebiliriz. Yunanistan natürel 
.üzümü daha iyi ihraç edebiliyor.. Yunanistan 
daha iyi devamlı üzüm muhafazasını temlbı ede
biliyor. Sebebi şudur: Biz kuru üzümleri ge-
rek îsnıir üzümleriM gerekse bizim rezaki 
üzümlerini harice sevk edilmek üzere hazırla
nanlarını pirinç yağı ile yağlıyoruz. Onunla 
şekerlenmesine mâni olmaya çalışıyoruz. Fakat 
bu pirime yağı ilie yağlanan üzümlerin durum
ları vıcık vıcıktır. Ele alındığı zaman insa
nı biraz ürkütür. Halbuki, ben Amerika'da 
öalifornia'da senenin 150 günü çalışan ve günde 
aütıyüz ton kuru üzüm işliyen bir üzüm fab
rikasını gezdim, orada üzümler, üzüm çekir
değinin yağı ile yağlanıyor. Bu, ele bir bu-
1 aşıklık vermiyor. Üzüm uzun müddet kalı
yor ve şekerlenmiyor. Binaenaleyh, bu söste-
me gitmemiz lâzımdır. Bu konuda bizim Ga
ziantep'in de secilerinin betonlanması, yüksek 
sistemin Güney - Doğu Anadolu'da tatbiki için, 
kıi Mardin'de, Urfa'da Adıyaman'da geniş üzüm 
'istihsal edilmektedir. Maraş'ta da öyle, bu ha
valide yetiştireceğimiz üzümlerden yüjksebne 
sisteminin, beton sergi yerlerinin, yağlanma sis
temlerinin uygulanması içjin Sayın Bakandan 
istirhamda bulunuyorum. Gaziantep Araştırma 
Enstitüsünde bu mevzuda esaslı tetkikler ya
pılsın, bunun üzerinde durulsun, incelemeler 
yapılısın. Diğer taraftan hakikaten Gaziantep'-
in üzümleri, meselâ iki ay sonra Ağustos'un 15 
inden sonra başımıza dert olur. Her gün bize 
müracaat olur. «Üzümümü şarap fabrikası al-
311! > Bugün şiarap fabrikası bütün imkânlarına 
rağmen, her sene bir miktar genişlemesine rağ

men ancak 15 bin ton yaş üzüm alabilmekte
dir. Bu, 4 - 5 bin ton kuru üzüme tekabül eder. 
Binaenaleyh, bağcının derdine çare olamamak
tadır. Birtakım ziraatçılarımız, orayı tama
men tetjkik etmeyen ziraatçilerimiz, «efendim 
ikame ziraati yapılsın, bağ sökülsün başka zi
raat yapılsın» derler. Güney - Doğu Anadolu'da 
bağ dikilen yerlere bağdan başka her hangi 
bir bitkinin yetiştirilmesinle imkân ihtimal yok
tur. Çünkü, bu bağ düküıen yerlerin 10 san
tim 15 santim ıaltı kayadır, yumuşak bir kaya
dır, kaya kazılır öylıe bağ dikilir. Buralar
da bağlar böyle yebişt-irilir. Başka bir bitki 
yetiştirmeye imkân yoktur. Binaenaleyh, bu
na katkı olarak ve ara ziraat olarak fıstık eki
lir. Ama, fıstığın mahsul vermesi, bir ömre be
deldir. En az 25 senede mahsul verir. Daha 
evvel fıstıktan mahsul alma imkânı yoktur. 

Köylü buna 25 sene emek sarf edecek fakat 
birşey almıyacak, buna imkân yok. Bağ altı se
nede, beş senede mahsul vermeye başlar, seki
zinci senede ise tam mahsulü verir. Bu söyledi
ğim Güney - Doğu Anadolu içindir. Onun için, 
bağcılığımızı himaye etmemiz lâzım. Bu himaye 
üzüme sarf yeri teinini ile olur. Sarf yeri olarak 
bizim düşündüklerimiz şunlardır : Şarapçılığın 
daha da inkişaf ettirilmesi, ben iki gün evvel 
bir gazetede okudum, isveç'e tankerlerle beyaz 
şarap sevk edecekmişiz. Hakikaten bu genişler
se çak iyi olur. Bir de memlekette birtakım Ko
lalar var. Koka kola, pepsi kola gibi bir alay 
kolalar var. Bunları içeceğimize üzüm suyu içe
lim, biz Gaziantep ve 11 Güneydoğu vilâyeti
ni içine alan bir Güneydoğu Tarım Satış ve İs
tihsal Kooperatifleri Birliği kurduk. Onun bir 
plânı var, o plânı Yüksek Plânlama Kuruluna 
takdim ettik. Ben istirham ediyorum, bu plân 
bu sene neticelendirilsin, 1971 plânına alalım. 
Bu konuda Tarım Bakanlığı, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı ve bir de Ticaret Bakanlığı işbirliği 
yaparak koordine bir çalışma ile bu işi sağlasın
lar. Yoksa senelerden beri buna ümit bağlıyo
ruz. Bağcılar olarak Gaziantep bağcılarına 
«önümüzdeki sene plâna alınacaktır» diye ifa
de ediyoruz, alınmıyor biz mahcup duruma dü
şüyoruz. Tekrar tekrar istirham ediyorum, be
nim burada bu mevzuda konuşmam birkaç de
fadır oluyor. Fakat ele alınmış bir konu yok
tur. Onun için bütün detayları ile hazırladığı
mız bu plân ele alınsın, üç bakanlık koordona 
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bir çalışma ile Güneydoğu Anadolunun başlıca 
derdi olan bu üzüm meselesini halledelim. 

Gaziantep halkının % 90 insanı üzümle ilgi
lidir. Ekmeğini az çok bununla temin ©der. Ben, 
bunu istirham ediyorum. Bir de yatay sistemin 
fenni olup olmadığı veya yatay sistemin - eğer 
lazımsa - Güneydoğu'da da yüksek sisteme çev
rilmesi için etüt yaptırmasını Sayın Bakandan 
istirham eder, bu hayırlı tasarının memlekete 
bereket getirmesini, bağcılarımıaa hayır getir
mesini temenni ©der, hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Devlet Tiyatrosu Kanun tasarı
sına oyunu kullanmıyan sayın üye var mı? efen
dim... Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Kürümoğlu. 
ORHAN KüRtHVEOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, ev
vel emirde bu teklifi yapan arkadaşa şahsan da, 
gerçi bölgemde bulunmamakla birlikte, müte-
şekkür olmayı vazife sayarım. Zira gayet isabet
li bir noktaya parmak basmış ve bu konuda ha-
zırlıyabildiği bir metni huzurunuza getirmiştir. 
Yalnız metin üzerinde kanun tekniği yönünden 
bâzı aksaklıkların mevcudiyetini müşahede et
tiğim için söz aldım. Bu sebeple bunların dü
zeltilmesi lâzımgeleceği kanaatiyle maruzatımı 
sizlere iletmek zaruretindeyim. 

Metinde krediyi kimin vereceği hususu tas
rih edilmemiştir, yani hangi müessese. Gerçi 
müteakip maddelerde T. C. Ziraat Bankasından 
bahsediliyor fakat Ziraat Bankasını doğrudan 
doğruya krediyi verecek bir müessese olarak 
kabul edilmemiş olduğu bariz şekilde ortadadır. 
Yani, burada kredinin ziraat Bankası vasıtasiyle 
verileceği kesin olarak tasrih edilmeli idi. ikin
cisi, hangi fondan verilecek, bildiğime göre bu
günkü şartlarla ziraat bankası hali hazır diğer 
kollardaki zirai kredileri karşılıyacak durumda 
değildir. Zira bunu her vesile ile sık sık giderek 
ı ah atsız ettiğimiz ilgililerden edindiğimiz bilgi
lere istinaden söylüyorum. Şayet Ziraat Banka
sı halihazır şartlar içerisindeki kredi imkânsız
lığını muhafaza edecek ve bu yeni getirilen me
tindeki krediyi karşılıyabilecek bir fon tesisine 
imkân bulamıyacak ise, bu takdirde ileride bu 
metnin kanunlaşması halinde dahi müspet sonu
cun belki bir akametle karşılaşacağı kanaatin
deyim. 

Sonra, metinde yine faiz farkından bahsedi
liyor. Yani, Ziraat Bankasınca verilecek, Ziraat 
Bankasının bu tip kredilere tatbik ettiği faiz 
haddi ile, kanun teklifinde zikredilen % 5 faiz 
haddi arasındaki farkın Hükümetçe karşılana
cağı tasrih edilmiştir. Bu husus bence gayet te
ferruata taallûk eden bir husus olmakla birlik
te metinde vazıh şekilde tasrih edilmiş, fakat 
fon konusunda Hükümetin yardımı ne olacak
tır? Bu husus da belli değildir. Bir de hatalı bir 
nokta kredinin ödeme zamanının başlangıcının 
tâyini konuşundur ve bu açık kalmıştır. Şimdi, 
tahmin ederim M, tatbikatta o mahiyette tat
bik görecek ama, bir kanun hazırlandığına v© 
bir kanun kabul edildiğine göre, bunda kredi
nin başlangıç tarihinin, kredinin tahsisinden 
itibaren şeklinde bir ibare ile kesin şekilde be
lirtilmesi lâzım idi. Halbuki, dikkat ediyorum 
metinde «yüksek sistem ve yatık sisteme gör© 
bağ tesisi kredisi alanlara beş yıllık ödemesiz 
süre tanınır ve on eşit şekilde taksitle tahsil 
edilir» diyor. On eşit şekilde taksitle tahsilinin 
başlangıç noktası nedir, ödemesiz devrenin da
ha doğrusu başlangıcı nedir? Hangi tarihten 
itibaren başlıyacak, bu belli değildir. 

Bu aksaklıklarına rağmen metin gayet isa
betli bir mevzuu ele aldığı için kanaatimizce 
müspettir ve Yüce Heyetinizin de tasvibine maz-
har olursa biz de memnun kalırız. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, görü
şülmekte olan bağcılığın modernleştirilmesi ve 
bağcıların kalkındırılması mevzuunda ben de 
fikirlerimi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Muhterem arkadaşlarım, bu tek
lif hakikaten çok yerinde ve gayesi de bağcılık 
yapan bölgedeki vatandaşlarımızı kalkındır
maktır. Bağlarımızın modernleştirilmesi demek, 
veriminin artırılması demektir. Veriminin artı
rılması da elbette M, orada yaşıyan ve bu işi© 
meşgul olan vatandaşların kalkınması ve refa
ha doğru gitmesi demektir. Fakat, şimdi ben 
düşünüyorum, faraza benim vilâyetime çok 
yakın bir vilâyetin kazası olan Tarsus üzümü
nü nazarı itibara alıyorum, Türkiye'de hemen 
hemen en erken yetişen bir üzüm bölgesi. Bu 
üzüm ihrace diliyor. Bu üzüm Avrupa'ya gidi-
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yor. Fakat bu üzümü ihracedenler, umumiyetle 
zarar ediyorlar. Buna hepiniz de vâkıfsınız. 
Manava gidiyorsunuz, o yuvarlak üzümler, Tar
sus beyazı ismi ile anılan üzümdür. 2 kilo üzüm 
alırsanız eğer, evinize getirdikten sonra mutla
ka yarım kilosu tane olarak dökülecektir. Av
rupa'ya ihracettiniz zaman da tabiî dökülüyor 
ve bir daha da müşteri bulamıyorsunuz. 

Şimdi, bağcılığımızı kalkmdıralım ve mo-
dernleştirelim ama, her ne kadar bu kanun tek
lifi millet temsilcisi arkadaşlarımızdan gelmiş
se de, burada Tarım Bakanlığına da düşecek iş 
vardır ve hattâ bendeniz Tarım Bakanlığına 
biraz serzenişte bulunacağım, şöyle M; seneler 
senesi bu Tarsus üzümü ihracedilir ve umumi-
miyetle bu ihracattan da müspet netice alınmaz. 
Ve bundan dolayı da, saha da çok genişlemez. 
Nihayet Türkiye çapında bir satış yapılır. 

Bu üzümün sapından kopan bu tanelerini, 
sapma tesbit etmek, acaba ilmen, acaba teknik 
bakımından mümkün değil midir? Ve Tarım Ba
kanlığında bu mevzuda bir çalışma yok mudur? 
Brn merak ediyorum. 

Şimdi, modernleştirdik, sahayı genişlettik ve 
üzüm istihsalini çoğalttık, ne yapacağız beye
fendiler? Sıkacağız pekmezini yapacağız. E, bu 
ne kadar istihlâk edilecek. 

Şimdi, benim kanaatime göre, bu teklifin 
gayesi, üzüm istihsalini çoğaltmak ve üzüm is
tihsali çoğalınca, fazla miktarda üzüm istihsal 
eden vatandaşın daha refaha doğru yükseldiği
ni gören komşusunun da yapacağı iş, bağ eki
mini artırmak olacaktır. Zaten kredi veriyoruz, 
ne için? Bağ ekimi artsın diye. 

Bağ ekimi artarsa yarın başımıza belâ ola
cak. Birçok ürünlerde olduğu gibi, bağ ekimi 
artarsa göreceksiniz, başımıza dert açılacak. 

Şimdi, bağcılığı kredi vererek teşvik eder
ken, istihsal edilen üzüm için iki gaye bulunma
sı icabediyor. Birisi, bu sektörün sanayiini kur
mak, diğeri de ihraoetmek, Yaş üzüm ihracı bu
günkü kalitelerle çok azdır, çok az olacaktır, 
eğer bir ıslaha gitmezsek. Bunu ancak yurt 
içinde ve münakale vasıtalarının, yolların iyi 
olduğu bölgelerde ancak sevk edebiliriz. Yurt 
dışına sevk etmek çok az ve çok külfetli ola
caktır. Biraz evvel bir arkadaşımın da söyledi
ği gibi frigorifik kamyonlarla üzüm nakliyatı, 
üzüm ihracı müspet netice vermiyecektir. Üzüm 

ihracatından mühim bir netice beklemek hayal
dir. Geriye kalıyor sanayii. 

Üzüm sanayimden birisi son zamanlarda gör
düğümüz içtiğimiz üzüm suyu diğeri de şarap
çılık. 

Muhterem arkadaşlarım, üzüm suyu yapan 
vilâyetlerden bir tanesi Nevşehir, belki de öncü
lüğünü yapan bir vilâyet. Geçenlerde Nevşehir'e 
gittik, Nevşehirliler dert yandılar. Dediler M; 
«bizim 300 000 liraya ihtiyacımız oldu, bununla 
bir depo yapacaktık» kooperatif kurmuşlar, bel
ki Sayın Bakan diyecekler M, işte bu kanun çık
tıktan sonra o 300 000 lirayı alacaklar. Fakat 
bu kanun çıktıktan sonra da vatandaşların 
300 000, 200 000, 100 000, 50 000 lira krediyi 
kolayca alacağına kaani değilim. Bizde formali
teler alır yürür ve vatandaş artık bizar gelir. 
Çünkü, ufacık bir salması eksikse çimentosunun 
bir tarafı biraz eksikse bu proje tatbik edilmez 
ve kredi verilmez. 

Şimdi, Nevşehir'deki kooperatif mensupları 
derler M, «biz 300 000 lira istedik, bir depo ya
pacaktık, o 300 000 lirayı vermediler.» Ziraat 
Bankasınca bu 300 000 lira verilememiş. Muh
terem arkadaşlarım, Nevşehir'e 300 000 lira ve
remezken, böyle bir kanun teklifi ile belki 
300 000 000 u tahsis etmek bilmem mümkün ola
cak mıdır? 

öbür taraftan şarap fabrikaları. Muhterem 
arkadaşlarım yurt dışına çıkanlar, görmüşler
dir, tatmışlardır, hakikaten Türk şarapları ka
litelidir. Buna rağmen bizim şarapçılığımız iler
lemez, şarap ihracatımız mümkün olmaz. Yurdun 
pek çok vilâyetinde hakikaten üzüm ziraati ya
pılacak bölgeler pek çoktur. Ve bu bölgelerin 
halkı da maalesef çok fakirdir. Bu kanun haki
katen bu köylülere bağcılığı temin etmek bakı
mından fevkalâdedir. Ama krediyi verirsiniz, 
bağı ektirirsiniz, bağ meydana gelir de üzümü
nü eğer şarap yaptıramaz veya başka bir şeye 
kullandıramazsanız, o zaman o üzüm müstahsili 
köylü için de büyük bir gaile olur. 

Kredi mevzuunda formalitelere gömülmek, 
formalitelere boğulmak bu kanun teklifinin 
gene muvaffakiyete erişmesine mâni olacaktır. 
Bunun gibi pek çok kredi veren kanun teklifle
ri var memleketimizde. Faraza hayvan yetiştir
mek için, faraza işte diğer zirai sahalarda pek 
çok kredi veren fonlar vardır. Bunların hepsin-
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de arkadaşlar, fevkalâde mevzuata bağlılık ve 
en ufacık teferruatına kadar inmek dolayısiyle 
vatandaşları, köylüleri canlarından bizar eder
cesine ileri gidilmektedir. Bundan dolayı da 
hattâ kredi almak için teşebbüs etmiş bâzı köy
lülerin kredi almaktan istinkâf ettikleri görül
müştür. Onun için Sayın Tarım Bakanlığının 
bu mevzuda bilgileri mutlaktır fakat kredi al
ma bahsinde ufak teferruata inilmemeği ve pro
je tatbikatının projelere kredi verilmesi husu
sunda daha pratik usullere basvuruimasımn 
şart olduğuna kaaniim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayet takriri var, fakat sıra
da bir sayın üye bulunuyor, vaktimiz dolmak 
üzeredir, kısa konuşmalarını istirham edece
ğim, buyurun Sayın Melen. 

Sayın üyeler, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 
kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılma
sına ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısının açık oylamasına 102 sa
yın üye iştirak etmiş; 101 kabul, 1 ret, tasarı 
kabul edilmiştir. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bu kanun teklifinin 
maksadı bağcılığımızı modernleştirmek ve kal
kındırmaktır. Bunun için de kredi teklif ediyor
lar. Bir tarım kolumuzda verimi artırmak, kali
teyi iyileştirmek ve o tarım kolumuzu kalkın
dırmak maksadiyle verilmiş olan teklifi bütün 
arkadaşlar gibi ben de destekliyorum. Ve yerin
de bir teklif olmak lâzımdır. 

Ancak; bâzı tereddütlerim oldu, benden ev
vel konuşan bir iki arkadaşım gibi. Bir defa 
bağcılığımızı kalkındırmak için sadece ucuz kre
di ve uzun vadeli kredi vermek yeter bir tedbir 
midir? Onun üzerinde durmak lâzımdır, bu vesi
le ile. 

Benim görüşüme göre, bizim bağcılığımızın 
gerilemesinde daha çok bu tarım kolunun Te
kel İdaresinin himmetine terk edilmiş olmasın
dan doğmaktadır. Bu, bağcılığımızı geliştirme
mi? maalesef bilâkis bağcılığımızın gerilemesi
ne sebebolmuştur. Bir defa bu unsur var. 

ikincisi, verimi artırmak kadar bunu de
ğerlendirmek de lâzımdır. Her şeyden evvel 
müşteri bulmak mecburiyetindeyiz. Bugün sanı
yorum ki, başka arkadaşlar da temas ettiler, 
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bağcılık mevzuunda bizim önümüzdeki problem
lerden birisi de budur. Ürünlerimizi satamıyo
ruz. Dışarıda rakiplerimiz vardır. Bu satamama
nın bir sebebi belki kalitenin iyi olmamasından 
doğar. Eğer böyle ise hiç şüphesiz bu kanun 
tedbiri yerinde olur. Ama, kalitemiz iyidir, ra-
kipkrimizinkinden de iyidir ama dünyada bol 
istihsal var ve istihlâk pazarları bu istihsalin 
hepsini kavnyamıyacak, halledemiyecek vazi
yettedir. 

Hattâ sanıyorum ki, milletlerarasında bir 
Akdeniz Anlaşması da vardır.. Bu anlaşma ile 
piyasaları paylaşıyoruz ve miktarlara bağlamı
şız. Eğer böyle ise, dediğim gibi, bu kanun o 
vakit müessir olmaz veyahut müessiriyeti önem
li olmaz. 

Sonra, sadece bundan ibaret de değil, fara
za bir arkadaşımız temas etti; bizim de memle
ket gezilerinde daima muhatabolduğumuz gibi 
şaraplık üzümlere satış yeri bulma müşkülâtı 
vardır. Gaziantep'te dâva budur, Urfa'da dâva 
budur, Tekirdağ'da dâva budur, şaraplık üzüm
lere müşteri bulamıyoruz. Bu şaraplık üzümle
rin kredi yoluyla verimini artırmamız halinde 
ne yapacağız? Hakikaten bir problemi var. O 
vakit fiyatlarını düşürmeye mecbur olacağız. 
Satmazsak imha edeceğiz. Yani bunları bir ara
da düşünmemiz lâzım. 

Bir başka mesele de; bir tarım kolunu kredi 
ile teşvik ettiğiniz zaman bir başka ziraat nevi
ni bırakarak oraya kaymalar olacaktır. Faraza 
pamuğu bırakıp, tütünü bırakıp veyahut bir 
başka tarım kolunu bırakıp orada bağ yapma
ya çalışacaktır. Bu, ekonomimiz bakımından 
faydalı mıdır? Teşvik etmeli miyiz bu ölçüde? 
Etmemeliyiz; bunlar önümüzde bir kanunun mü
zakeresi sırasında hakikaten düşünmemiz gere
ken meselelerdir. Kanun teklifi de Hükümetten 
gelmediği için Tarım Bakanının, Hükümetin 
bu mevzuda ne düşündüğünü öğrenmemiz gere
kiyor ve şahsan ben bu yüzden mütereddidim. 
Çok iyi bir tekliftir, gönlüm arzu ediyor, fakat 
memleket ekonomisine bununla ne ölçüde hiz
met edeceğiz. Bunu da bilmek istiyorum, aydın
lanmak istiyorum. Bağcılığı teşvik edip Türki
ye'nin her tarafını bağ yapmak mı ekonomi 
bakımından faydalıdır? Yoksa onu bir sahada 
bırakıp onun yerine pamuk ekmek mi, ihraç 
mahsulleri ekmek mi faydalıdır? Bu mevzuları 
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bilhassa plânlı devreye girdiğimiz zaman dü
şünmemiz icabeder. 

Milletvekilleri haklıdır, herkese kendi böl
gesinden bir kısmı bağcılık için müracaat eder, 
bir kısmı zeytin için, bir kısmı da pamuk için 
harekete geçer. Fakat bütün bunları bizlerin bir 
arada düşünmemiz lâzımgelir ve en iyi ölçüyü 
ve tedbiri bulmamız icabeder. Bu sebeple Tarım 
Bakanının bu mevzuda ne düşündüğünü öğren
mek istiyorum. 

İkincisi mevcut mevzuatımız, faraza Ziraat 
Bankası Kanunu ve diğer mevzuat böyle bir 
krediyi, bu kanunun teklif ettiği şartlarla ver
meye müsait midir? Ben sanıyorum ki, müsait
tir, yani bu kanuna ihtiyaç olmadan da fon ayı-
rabiliyorsa böyle bir krediyi verebilir. Bilhas
sa 933 sayılı Teşvik Kanunu da buna imkân 
veriyor. Bu sahayı teşvik etmek istiyorsak, 
eğer yanılmıyorsam, o kanundan faydalanmak 
imkânları olabilir. Ama, kesin birsey söylemek 
istemiyorum. Çünkü derinliğine tetkik etme
dim, Bunlar aklıma gelen ihtimallerdir. Bu se
beple bu mevzuların Hükümet tarafından bura
da açıklanmasını zaruri görüyorum. Eğer bu 
izahat benim tereddütlerimi giderirse, bu iza
hattan sonra reyim hiç şüphesiz bu teklif lehin
de olacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, daha önce karar
laştırılmış olan programa göre müzakere ediyo
ruz. Şimdi, müzakere etmekte olduğumuz kanu
nun sonuna geldik. Müzakerelerin devamı hak
kında takrirler var. Bunu muameleye koyma
mak elimdedir. Ancak, benim istirhamım, ko
nuşacak sayın üyenin sabahtan bu saate kadar 
burada oturan arkadaşını da düşünmesidir. İs
tirham ediyorum, kısa keselim. 

iki tane avnı mahiyette takrir var. Birini 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Bugünkü birleşimin 1454 sıra sayılı Kanun 

teklifi üzerindeki müzakere ve bu oylama işlem
leri bitinceye kadar devamını arz ve teklif ede
rim. 

Muğla 
İlyas Karaöz 

SayınBaşkanlığa 
1454 sıra numaralı Bağcılığın modernleşti

rilmesi ve bağcılığın kalkındırılmasına dair tek
lifin müzakerelerinin aralıksız olarak saat 19,00 

dan sonra devam olunmasını arz ve teklif ede
rim. 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Bakan, buyurunuz. 
TAKIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir

ne Milletvekili) — Komisyondan sonra arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim, komisyondan 
sonra. Komisyon adına Sayın Atayurt, buyuru
nuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, Türkiye bağcılığının modern
leştirilmesi ve bağcılığımızın kalkındırılması 
hakkında kanun teklifini Yüce Heyetiniz adına 
1 idayeten incelemiş bulunan Geçici Komisyonu
muzda, Türkiye'nin şartları, Türkiye'nin ta
rım politikası, Türkiye'nin bağcılık ve üzümcü
lüğünün geliştirilmesi, ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı düşünülmüş ve muhtelif parlâ-
manter arkadaşlarımız tarafından verilmiş bu
lunan bu kanun teklifinin uygun olduğu kanaat 
ve neticesine varılarak müspet karşılanarak 
teklif huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Burada benden evvel bu kanunun eleşti
rilmesi maksadı ile söz alan Sayın Barutçuoğ
lu, Sayın Tanyeli, Sayın Kutlar, Sayın Kü-
rümoğlu, Sayın.. 

BAŞKAN — Saymanıza lüzum yok, Sayın 
Atayurt. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK ATA
YURT (Devamla) — Sayın Melen, tarafından 
ileri sürülmüş olan mütalâalarda, genel olarak 
bu kanun teklifinin yapıcı ve memleket şart
larına muvafık bulunduğu tezi savunularak 
netice itibariyle komisyonumuzun bu husus-
daki görüş ve mütalâalarına katılmış bulun
maktadırlar. Ancak, burada tereddütlü ola
rak bâzı arkadaşlarımız tarafından komisyonca 
cevaplandırılması zaruri görülen hususlara de
ğinilmiş bulunulmaktadır. Vaktin çok geçmiş 
bulunduğunu nazarı itibara alarak geniş 
müstahsil kütlesine ve tarım sektöründe 
bağcılığımızın şimdiye kadar katlettiği merha
leleri içine alan sorular tevcih edilmiş bulun-
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duğu içindir ki, komisyon olarak kısaca maru
zatta bulunmanın zarureti doğmuş bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Kutlar daha 
ziyade Hükümetçe cevaplandırılması gereken 
sorular ileri sürmüşleredir. Bu soruftarm cevap
larının simidi SenaJtomuada bulunan Sayın Ta
rım Bakanımız yönünden cevaplandınlacağını 
ümit ve temenni etmekteyim. Bu itibarla onun 
(tevcih etmiş bulunduğu ve bilhassa Craziantep 
ve Güney - Doğu Anadolu bölgesinde geniş 
çapta istihsal edilen üzümlerin değeı^ndiril-
mesi bakımından Hükümetçe ittitihaz edilmiş ve 
edilmek üzere bulunan tedbirler hakkında ge
niş mailûmat verileceği şüphesizdir. 

Sayın Kürümoğlu taarfından bu kanun tek
lifi uygun karşılanmış olmakla beraber metin
de bâzı aksaklıklar olduğu üzerinde durulmuş 
ve netice itibariyle, acaba bu krediyi kim ve-
recek? Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
nın vereceği kesin olarak tasrih edilmemiştir, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası bu kredi
leri nereden verecektir? Kafi midir? Fon için 
HiMilmet ne yapacaktır? Kredinin ödenme baş
langıcı neresidir? ödeme devreleri üzerinde ka
nun metninde sarahat olmadığı üzerinde dur
muşlardır. Kısaca bu tereddütleri izale bakı
mından arzı cevap edelm M; bunlar Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca verilecektir, 
tesis kredisi mahiyetinde bulunmaktadır ve bil
hassa bu teklifin birinci maddesi ile beşinci 
maddesi muhteviyat ve münderecatı dikkatle 
incelenecek olursa soruların tam mânası ile 
vuzuha kavuşacağı tabiîdir. Sorular Ziraat Ban
kası mevzuatındaki tatbikatı ilgilendirmekte
dir. Bu bakımdan, bunun usul ve formaliteleri
ne tabi olması aşikârdır. Burada en önemli nok
ta, şüphesiz, faiz farkıdır. Faiz farkının Hazi
nece karşılanacağı tab'ndir. Bu da yine teklifin 
içerisinde olumlu bir şekilde yer almış bulun
maktadır. ilk ödemenin başlangıç süresi kredi
lerin verilmesinden itibaren beş sene bittikten 
sonra başlryacaktır. Bu itibarla Sayın Kü-
rümoğılu'nun karakteristik olarak tevcih etmiş 
j duğu sorulara cevap arz ettiğimi sanıyorua. 

Sayın Âdemoğlu da tasarıyı eleştirirken bil
hassa kendi seçim bölgelerinde cereyan eden, 
Tarsus üzümlerinin değerlendirilmesine dikkati 
çekmişler ve burada Tarım Bakanlığının araş
tırma yapıp yapmadığı hususu üzerinde dur-

1 muşlardır. Komisyonumuzda yapılan müzake-
I .er neticesinde öğrenilmiştir ki, Tarım Bakan

lığı taşra teşkilâtında araştırma müesseseleri 
mevcuttur. Bu araştırma müesseseleri tarafın-

I dan Türkiye bağcılığının gtehştiriilmeısd, istihsalin 
ucuza mal edilmesi ve bu ürünlerin değerlendi
rilmesi sekilileri üzerineide ve ihıtdmar sanatları 
enstitüleri tarafından da yine üzüm mahsulü
nün gerek şarapçılık bakımından ve gerek pek
mez, sirke ve sair üzüm balı gabi hususlar ba
kımından değerlendiralmesi üzerinde çalışma
lar yapılmış olduğu komisyonumuzda da ifade 

I edilmiştir. 
Sayın Ademoğlu formaliteler meselesi üze

rinde durdular. Kredilerin formalitelere bo
ğuşmamasını temenni ettiler. Şüphesiz, bu ka
nun teklifi formaliteleri bertaraf etmek ve 
bağcıflığa hususi bir önem atfettirilmek mak-
fcadiyle hazırlanmıştır. Bu itibarla banka, Hü
kümet programına uygun olarak kendi for
malitelerini de tashih ve ıslah etmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Melen tara
fından Hükümetçe cevaplandınlması maksadı 
ile bilhassa bağcılık... 

BAŞKAN — O cevabı Hükümeltten istedi
ler efendiim. O tarafını geçebilirsiniiz Sayın 
Atayurit. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK ATA-
YURT (Devamla) — Sayın Başkanım, bura
da Türk çiftçisinin, Türk bağcısının çok önem
li sorunlarından olan bir mesele konuşulmakta
dır. Bendeniz, Geçici Komisyonumuz adına bu 
•kanun tasarısı üzerinde çok değerli fikirler 
fcerdetmiş bulunan muhterem senatörlere arzı 
cevap etmeye çalışıyorum. Faikat müteaddit 
kereler sözlerim kesilmektedir. Şahsan sözcü 
yerine bir üye olarak daha önceden söz almayı 
arzu ederdim. Bu itibarla mazur görülmemi 
istirham ediyorum. Eğer zamanı çok değreli 
buluyor idi iseniz bundan evvel uzun uzadıya 
görüşen arkadaşlarımızı bdr müddetle kısıtla
manız lâzımdı, içtüzük hükümleri, Anayasa 
hükümleri hükümet ve komisyon sözcülerini 
her hangi bir müddetle kısıtlamamış olduğu 
cihetle müsaade ederseniz mâruzâtımı. 

BAKSAN — Vakit israf etmemenizi istir
ham edeceğim efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK ATA-
I YURT (Devamla) — Çok istirham ediyorum, 
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Saym Başkan. 
Bu, hakikaten Saym Melen tarafından orta

ya konulmuş buulnan Türkiye tarımında hangi 
(haraiset şeklinin tercih edilım&si lâzımgeldiği 
meselesi ve bu meyanda bu kanun teklifi vesi
lesi ile bağcılığın modernleştirilmesi ve bağcıla
ra kredi açılması ve bâzı imkânlar sağlanması 
karşısında muhtelif haraiset şekillerinden vaz 
geçilerek: zaten bir sürpro'dülksiyon halinde kıy-
nıetlen!dirle!meınıekte olduğu ifade edilmiş bu
lunan üzümlerin büsbütün heder olmaması için 
bağcılığa doğru teveccühün caiz olup olmadığı 
üzerinde Hükümetin dikkati çekilmek istenil
miştir. Komisyonumuzca yapılan müzakerelerde 
bu nokta üzerinde durulmuş, bu kanun teklifi 
ile sadece yeniden bağ tesisi meselesi değil, da
ha ziyade vilâyetlerimizde mevcut teknik ziraat 
müdürlükleri ve bağ - bahçe araştırma istas
yonlarının yaptıkları araştırmalar, ilmî tetkik
lerin ışığı altında, bağcılığa verilecek istikâ
metim İkinci Beş Yılık Kalkınma Plân ve 
programlarına ve orada tâyin edilmiş hedef
lere muvafık bir istikâmette seyir etmesi için 
idarî malî, teknik ne gibi tedbirler alınacağı 
hususu buralarda gösterilmiştir. Binaenaleyh, 
% 2 farkın Hazinece karşılanması ve ilk tedi
yenin 5 yıllık müddetten sonra ödenmesi gibi 
ibâzı cazibelerle daha verimli ve haraset şekil
lerinin tabiîdir ki, yetişme, muhitin şartlarına 
ve pazarlama imkânlarına göre büsbütün terke-
dıleceği noktası hiçbir zaman birdenbire vâki 
olacak bir hâdise olarak gözükmemektedir. 
Çünkü, bir bağın da yetişmesi lâaJkal 5 - 6 yıllık 
'bir mesele olup, bunun da birtakım zahmetlere 
vabeste oflduğu, bilgi istediği ve her iklim ve 
her toprak şartında, her çiftçinin başarabile
ceği bir mesele olmadığı tabiîdir. Türkiye'nin 
ekolojik şartları bağların yetişmesi için ancak 
mahdut sahaları istihdaf etmiş bulunmaktadır. 

Yine muhterem Melen; «mevcut mevzuat aca
ba böyle bir kanun teklifi yapılmadan da Zi
raat Bankasınca karşılanamaz mıydı? Meselâ, 
933 sayılı Kanunun kredi imkânilarından fayda
lanılmaz mıydı?» dediler. 

Kendileri yakınen hatırlayacaklardır ki, 
kredi meselesine ilişkin olarak 933 sayılı Ka
nunda tedvin edilmiş bulunan muhtelif hüküm
ler Anayasa Mahkemesinin 25 . 10 . 1969 ta
rihli karariyle iptal edildiği içindir ki, bura-
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I dan geniş imkânlarla faydalanılamıyacağı an
laşılmaktadır. Bu itibarla da teklifin yerinde 
olduğu kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Başkanımı
zın ve siz muhterem üyelerin sabrını suiistimal 
etmemek maksadiyle muhtelif siyasi partilere 
mensup üyeller tarafından ve bağımsız üyeleri
miz tarafından bu teklif üzerinde daima müs-
bet ve yapıcı konuşmalar yapılmıştır. Gerek 
Güney - Doğu Anadolu bölgesi olsun, gerekse 
Cenup mmtakası, Marmara mmtakası ve Ege 
bölgesi olsun bağcılara Hükümetin alacağı ve 
almakta buulnduğu ve almış bulunduğu tedbir
de re muvazi olarak ve İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânmdaiki hedef ve ilkelere katgıda 
bulunmak ve ona yardım etmek üzere hazırlan
mış olan bu teklifi olgun ve muvafık karşıla
manızı istirham ediyorum. 

Esasen bununla bağcılığın bütün problem 
ve meseleleri halledilmiş olacak değildir. Şüp
hesiz bunun çok meseleleri vardır. Burada bu 
meseleye alâka ve yardım edilmesi suretiyle 
bağcıların ızdıraptan kurtarılması, modernleş
tirilmesi, maliyetin ucuzlaştırılmıası zaruretine 
dikkat ve alâkalarınızı bir kere daha çekmiş 
bulunuyorum. 

Burada yüksek sistemde tesis edilmiş bir 
bağda yapılan ilmî çalışma ve araştırmalara 
göre bir kilogram yaş üzümün maliyeti 30 ku
ruş, bir kilogram kuru üzümün maliyeti 145 
kuruştur. Yani tam rasyonel bir ziraat, teknik 
bir ziraat yapılmak suretiyle ve modern icap
lara riayet edildiği takdirde. 

Yine goble şekli verilmiş bir bağda tabanda 
bir kilogram yaş üzümün maliyeti 49 kuruş, 
kırda bir kilogram yaş üzümün maliyeti 53 ku
ruş, tabanda bir kilogram kuru üzümün mali
yeti 213 kuruş, kırda bir kilogram kuru üzü
mün maliyeti 260 kuruş, kır tabanda bir kilog
ram üzümün maliyeti 217 kuruştur. 

Yine köklü Amerikan asma çubuğunun bir 
adedinin ortalama maliyetinin de 16,7 kuruş 

j olduğu Tarım Bakanlığına bağlı araştırma is
tasyonlarının ve araştırma enstitülerinin, araş
tırma merkezlerinin yaptığı çalışmalar netice
sinde, şu andaki rayiçlere göre, tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Binaenaleyh bir taraftan üzüm 
maliyeti bu kanunun yapıcı ve yardımcı tesir-

1 leri aOtmda ucuzlarken diğer taraftan da bunun 
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pazarlanonasına, ürünlerin muhafaza edilmesine, 
depolanmasına ve yurt içinde ve dışında pazar-
laiîimasına, gerek sofralık üzümlerin ve gerekse 
usaresinden faydalanmak suretiyle gerek şarap, 
pekmez ve meyve suyu olarak bunlardan isti
fade edilmesine ait plân ve programların geniş 
çalışma esasları ve mesul makam ve mercileri, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile İcra prog
ramlarında gösterilmiş ve şüphesiz Hükümet
çe de o yolda çalışmaya geçilmiş bulunmakta
dır. 

Tekrar hepinizi hürmetle selâmlar, bu tek
lifin hayırdı, uğurlu olmasını dilerim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Komis
yondan bir sorum var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın, Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bugün 

Ziraat Bankasınca bu ziraat koluna kredi veril-
nnekte olduğuna göre yeni sistemi bağ yetiştire
cek olanlara bir öncelik mi tanınacaktır? 

Ayrıca, yeniden açılması derpiş edilen kre
diye ait plasman müktarı ne olacaktır? 

Bu kredi Ziraat Bankasının imkânlariyle 
sınırlı mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, bir dakikanızı 
rica edeyim. Bu kanunda plasman göstermeye 
tabiatiyle imkân yok, o sorunuzu cevaplandır
mayacak Sayın Atayurt. 

Buyurun Sayın Atayurt. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FAİK 
ATAYURT (Devamla) — Muhterem arkadaşlıa-
rım, değerli senatör arkadaşımız tarafından çok 
değerli üç soru tevcih edilmiş bulunmaktadır. 
Şüphesiz bunlar Komisyonumuzun umumi ola
rak cevaplandırabileceği hususlardır. 

Kredi meselesinin halli daha ziyade teklifte 
gösterilmiştir. Şüphesiz banka çeşitli, bilhas
sa Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, tarı
mın inkişafı bakımından plânlı ve programlı 
bir şekilde gelişmesi bakımından bir taraftan 
kontrollü kredi sistemine doğru giderken diğer 
taraftan yurt içinde ve yurt dışında ihracat im
kânı hazırlamak üzere bu ihracı temin edecek 
haraset şekillerine doğru Türkiye ziratini, bu
lunduğu yetişme muhiti şartlarına göre itmek 
üzere Tarım Bakanlığıyîe ve diğer bakanlık
larla, Devlet Plânlama Teşkilâtı ile yakın 
bir işbirliği yapmalk suretiyle işlerini projelere 
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bağlamakta ve bu projeler muhtelif realizas-
yon esasları gereğince planlanmakta ve düzen
lenmektedir. Şüphesiz bankanın imkânlariyle 
bu krediler dağıtılmaktadır. Çünkü, aynı ban
kada çeşitli kanallara ve çeşitli, ziraatın çeşitli 
şubelerine yatırımlar yapılmış olmaktadır. Bu
gün için bütün kredinin bağcılara verilmesi de 
şüphesiz mümkün ve kabil değildir. Ancak, 
umumi plasman içerisinde bu yapılabilecek
tir. 

Halen Ziraat Bankasında birçok projeler 
mevcuttur. Bunların öncelikleri ve ivedilikleri 
tesbit edilmiştir, muayyen prosedür usulleri 
dâhilinde, öncelik alan projeler dâhilinde bun
lar yapılacaktır. Kanun teklifinin esası da 
plânlı ve programlı bir çalışmıanın esasına da
yanmaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ede
rim. 

Sayın ilhami Erten, Tarım Bakanı, buyuru
nuz. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEN (Edir
ne Milletvekili) — Muhterem Başkan, Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri; değerli 
arkadaşlarım, kanun teklifinin ilgisi dolıayı-
siyle söylenmesi lâzımgelen her hususa temas 
ettiler.. Bu bakımdan ben sözlerimi gayet 
kısa tutacağım. Yalnız Hükümete tevcih edilen 
hususlara inhisar ettireceğim. 

Yüksek malûmlarınız olduğu ve ifade edil
diği üzere bu kanun teklifi ile güdülen gaye; 
bağcılıkta modernleşmeyi sağlamak, verimi 
artırmak, kaliteyi yükseltmek, dona mukave
metini artırmak, böylelikle üreticiye daha müs
takar bir ürün alma imkânını sağlamak gayele
rini gütmektedir. Bu bakımdan esasen Tür
kiye'de uygulanmakta olan sistemde bu ka
nunun getirdiği bütün hususlar mevcuttur. Bu 
kanun yalnızca yüzde 7 olan faiz miktarını yüz
de 5 e indirme gibi bir durum getirmektedir. 
Geri kalan hussular Ziraat Bankasının genelge
siyle aynen uygulanmaktadır. 15 yıllık vâde, 
5 yıllığın ödemesiz geçmesi ve saire bugün de 
aynen uygulanmaktadır. Bu kanun teklifi ka
nunlaştığı zaman da sadece faiz yüzde 7 den 
yüzde 5 e inmiş olacaktır. 
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Sayın Melen'in ifade ettikleri üzere bu ka
nun çıkmadan da bugünkü tatbikat, mevzuatı
mız dâhilinde, uygulanabilmektedir. 

Hükümetimiz, Tarım Bakanlığının asıl so
rumlusu olmak şartiyie yeni bir kanun tasarısı 
hazırlamıştır. Bu kanun tasarısında iç pazarın 
ve dış pazarın beklediği ürünlerin yetiş iirilme-
sini teşvik edici ve bu tarzdaki ürünlere, bu 
hususiyetleri karşısında, düşük faizli kredi sağ
lanması hedef tutulmaktadır. Binaenaleyh, 
bağcılık da bunun içinde bulunacaktır. 

Ama, Hükümetiniz, zaten uygulanmajktia olan 
sisteme ve Türkiye'de iç ve dış pazarların bek
lediği bütün ürünlerin teşvikini hedef alan ka
nun tasarısına da aykırı bir durumu olmıyan 
bu teklifi olumlu karşılamaktadır. 

Şimdiye kadar 1965 yılında çevirme kredi
si olarak kooperatifler ve banka eliyle 41 580 
vatandaşa donatma ve tesis de dahil 38 567 685 
hm kredi açılmıştır. 1969 yılımda ise 50 979 
bağcıya 76 273 877 liralık kredi açılmış bulun
maktadır. Bunun için de bu kanunun hedef 
olduğu donatıma ve tesise ait kredi mitkarı 
3 383 390 liradır. Bugün Ziraat Bankasında 
tesis ve donatım kredisi olarak talepde bulu
nup da talebi karşılanmamış bir durum da yok
tur. Binaenaleyh ne kadar proje gelirse, Ziraat 
Bankasının filvaki zirai kredi plasmanı bakı
mımdan darlığı, güçlüğü malûmdur, çektiği 
sıkıntı malumdur, ama bağcılık bakımından 
demim arz ettiğim gibi ancak talep 3 milyon 
lira civarında olmuştur ve bekliyen proje de 
yoktur. Binaenaleyh kanun çıktığı zamanda 
bunun daha süratlendiğini kabul etsek nihayet 
9 mdllyon, 10 milyon gibi bir duruma varacak
tır ki, onun karşılığını da Ziraat Bankası; 
imkânları içinde, zamanında karşılamış bulu
nacaktır. 

Muhterem arkadaşlarımın tavsiyelerini, tek
rar ediyorum, dikkatle dinledim. Bunları esa
sen yerine getirmeye çalışmaktayız. Ama, da
ha gayretli olarak bu hususa eğileceğiz. 

ihracata büyük ehemmiyet vermekteyiz. 
Sayın Ademoğlu'nun da ifade ettiği üzere, Tar
sus üzümünün de ihracı TÜDAŞ tarafından 
dikkatle, itina ile yürütülmekte ve zamanında 
pazarı, dış pazarı da fazla bir mahsulle karşı 
karşıya bırakmamak için dengeli hareket edil
mektedir. Bu sene TÜDAŞ'in kâr sağladığını bi

liyoruz, bu dikkatli ihracat sayesinde. Uçakla 
da ihracat yapmıştır, diğer soğuk hava tesisli 
kamyonla da ihracını yapmaktadır. Türkiye'de 
her sahada bu tarzda iç ve dış pazarda de
ğerlendirmelere ehemmiyet vermekteyiz. Ta
rım Bakanlığına bağlı Pazarlama ve Değerlen
dirme şubesinde arkadaşlanımız muhtelif 

| zamanlarda bağcılara ve bütün yaş mey-
\ ve sebze ile meşgul olan müstahsıla 

kurslar açmakta, omlara haşatı, ambalajı 
ve bunların gerektirdiği kurutma ve tasnifi, 
her türlü teknik bülgiyi ulaştırmaya çalışmak
tadır. Binaenaleyh daha bilgili, daha etkili ola
rak ihracat ele alınmış ve yürütülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kutlar'm 
'ileri sürdükleri hususta haklıdırlar. Güney 
Doğu Tarım Satış Koopera;tifllerinin 25 küsur 
milyon liralık 4 başı mamur bir üzüm komplek
si vardır. Bu 1970 programı içimdedir ve ele 
ahmmışkem 933 sayılı Kanunun Anayasa Mah
kemesince iptali neticesinde gerçekleşıme müm
kün olamamıştır. Fakat 933 sayılı Kanunun 
yerini alacak kanunda bu imkân sağlanacak ve 
Güney Doğunun bu mükemmeli olan komplek
sinin gerçekleşmesi mümkün kılınmış buluna
caktır. 

Böylelikle, zannediyorum M, kanun teklifi 
hakkında söylenmesi gereken hususlara temas 
etmiş bulunuyorum. Kanun, bugünkü haliyle, 
L azılarımıza tabiî olarak fayda Bağlıyacaktır. 
Ama, çok kısa zamanda Sayın Medeninde ileri 
sürdüğü hususa cevap olarak arz ediyorum: 
iç ve dış pazarın beklediği bütün ürünleri teş
vik edici bir kredi sistemini getirici kanunu 
yüksek huzurlarımıza arz etmiş olacağım. 

Saygılarımı sunanım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Türkiye bağcılığının modern
leştirilmesi ve bağcılığımızın kallkmdırılıması 
hakkımda kanun teklifinin tümü üzerimdeki mü
zakere tamamlanimıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve bağ
cılığımızın kalkındırılması hakkında kanun 

teklifi 

Madde 1. — Bağların yüksek sisteme alın
ması veya yüksek sistemde bağ yetiştirilmesi, 
sergi yerlerinin betonlanması ve üzerlerinin ten
te ile örtülmesi için bağcılara % 5 faizli âzami 
15 yıl vadeli projeye dayanan kontrollü kredi 
verilir. 

Tesbit edilen faiz haddi ile T. C. Ziraat Ban
kasınca bu tür kredilere uygulanimakta olan fa
iz oranları arasındaki fark müteakip yıl bütçe
sinin Maliye Bakanlığı tertiplerine konacak 
ödenekten karşılanır. Bağ yetiştiren ve bağcı
lıkla iştigal eden bölgeler özelliklerine göre 
(yatay sistemde bağlar dâhil) bu kanun hü
kümlerinden faydalanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye yok. Maddeyi oylraınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bağcılara açılacak krediler 
Tarım Bakanlığı Teknik Ziraat Teşkilâtınca 
onaylanan projelere istinaden verilir. Taran 
Bakanlığı projeiîerin uygulanmasında bağcılara 
gerekli teknik yardımlarda bulunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Ebm'iyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bağcılığın modernleştirilmesi 
İçin açılacak krediden ihracatlık yaş ve kuru 
üzüm yetiştiren bağ sahipleri ile bu maksat 
iein yeniden bağ dikenler öncelikle yararlanır
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bağcılar projelere dayalı ola
rak aldıkları bu kredileri proje ve gaye dışın
da kullanamazlar. Küllandukları takdirde, al
dıkları kredilere vâdeleri beklenilmeden mu-
aecEniyet verilerek tahsil edilir. 

Yüksek sistem veya yatık sisteme göre bağ 
tesisi, tesis kredisi alanlara beş yıllık ödemesiz 
-süre tanınır ve on eşit şekilde taksitle tahsil 
edilir. 

| BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Kredi dağıtımında 30 dönüme 
kadar olan küçük bağ işîe'tmeler'ine öncelik 
verilir. 

Krediler, 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası 
Kanununun hükümlerine göre teminata bağla
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
| sayım üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi-
I yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
ı edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun yayımlandığı tarih-
ı te yürülüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
! sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişltir. 

Madde 7. — Bu kanunu Tarım, Ticaret ve 
Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

I ram. Kabul edenler... Etmiyenller... Kabul edil
miştir. Teklifin tümü üzerinde lebde aleyhde 
söz istiyen sayın üye. 

ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Le-
j hinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lebde. Buyurun efendim. 
ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muh-

İ terem Başkan, sayın senatörler; teklif Yüce 
reylerinizle kanunlaşmıştır. Bu teklifin Sayın 
Bakan arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, en 
önemli tarafı % 7 faizlerin % 5 e indirilmesidir 
ki, bu bağcılarımız için ıbüyük bir ferahlık ge
tirecektir. Bu münasebetle şunu da ifade etmek 
isterim ki, bu teklifi getiren arkadaşlarıma ve 
bugüne kadar Ziraat Bankasında yaptığımız te
şebbüslerde çevirme kredileri yönünden Ziraat 
Bankasının hepimize gösterdiği kolaylıktan do
layı arkadaşlarımıza bu kürsüden teşekkür et
mek vazifemizdir. 

î Binaenaleyh, yine bakan arkadaşımın ifade 
ettiği gibi, bağcılık konusunda kredi darlığı çe-

I ken Ziraat Bankası hiçbir zaman bütün istekle-
I rimizi karşılamaktan geri kalmamıştır. Türki-
I ye'nin bağ sahasındaki çok güzel bu ürününü 
I inşallah bu kanun teklifi ile - yine Sayın Bakan 
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arkadaşımın ifade ettiği gibi, gelecekte Hükü
met tasarısı ile de fcevhüldediHmek şarftdıyle dış pa
zarlara yaş meyva olarak gönderdiğimiz ve dı§-
ta pazarı tuttuğumuz günleri görmek bahtiyar
lığıma ulaştığımız an, hepimizin göğsü kabara
caktır. Bu kanundan dolayı bu kanunu teklif 
edenlere ve Hükümete, Ziraat Bankası mensup
larına ve Tarım Bakanlığının teşkilâtı olan Zi
raat işleri Genel Müdürlüğüne de bu husus
taki gayretlerinden dolayı teşekkürü bir vazife 
bilirim.. 

Memlekete ve millete uğurlu olmasını temen
ni ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teklifin tümünü oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmıyenler... Kabul 
edilmiştir. 

17 . 7 . 1970 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

4. — DÜZELTİŞLER 

1451 S. sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki kanun tasarı
mında aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır. 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

3 
» 
5 
» 
8 

10 

1 
» 
1 
» 
1 
1 

36 
37 
3 
9 

17 
14 

Sanao 
Orkestre 
•aksesavarlar 
ran 
V 
Hiyatroları 

Sanat 
orkestra 
aksesuvarlar, 
dan 
ve 
Tiyatroları 

Sayfa Sütun 

1452 S. sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu 
hakkındaki kanun tasarısında aşağıdaki düzel
tişler yapılacaktır. 

Satır Yanlış Doğru 

11 

19 

5 
6 
7 

1 
1 
1 

26 
31 

6 

«Madde 2. —» 25 nci satırdaki 
«Madde 1. —» den sonraya alına

caktır. 
«Genel Müdür...» diye başlı 

yan 5 nci fıkra tasarıdan çıkarıla
caktır. 

üzerinde 
Anoah, 
Müdürlüğüne 

uzerme 
Ancak 
Müdürüne 

^ » ^ 
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen 
oyların sonucu 

TABÎ! ÜYELER 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet S i m Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
^ejat Sarlıcalı 

BÎLECIK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BlTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı - 183 
: 111 
: 106 
: 5 
: 0 
: 70 
: 2 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

[Kabul 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Ya İçtik 

DENlZLÎ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbasi Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

edenler] 
İSPARTA 

Mustafa Güleügil 
İÇEL 

Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avui Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 
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TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

GAZİANTEP 
Salih ıTamyend 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral (I.) 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 

[Reddedenler] 
GİRESUN 

ihsan Topalağlu 
İSTANBUL 

Ekrem Özden 
ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

[Oya katılmıyanlar] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
t "ahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım (t.) 

[Açık i 
Eskişehir 
Sivas 

Ye 

— 3C 

İZMlR 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özımen (I.) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MARAŞ 
Hilmi Sovrlan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan") 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

iyelik] 
1 
1 

kûn 2 

)7 — 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 

TOKAT 
Zihni Beti! 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Al tay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hayri Dener 
F. Cemal Erkân 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu kanuna 
2 geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan ikabııl •edilmiştir.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaolı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Akif Tekin (1 Â) 

AYDIN 
Ali Celâlettin Ço$kun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaatürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan (î. Â.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 92 

Kabul edenlıer : 73 
Reddedenler : 19 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 89 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek (B.) 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 

0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfü Tokoğlu ( 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYE 
Vahap Güvneç 
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[Reddeden] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Fahri özdileik 
Haydar Tunçkanat 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

IZMÎR 
Nazif Çağatay 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Fahri Eorutürk 
Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 

[Oya katılmıyarilar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet öz güneş, 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaıkuler 
(t A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AFYON KARAHlSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı (B.) 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez (B.) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Halûk Berkol 

Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen (I.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçfük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (t.) 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet tzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Feridun Cemal Erkin 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Ragıp Üner 

Suad Hayri Ürgüplü 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olunldu.) 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KAEAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 111 

Kabul edenLer : İ H 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 70 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BİTLİS 
Orhan Körümıoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLÎ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşöğlu 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Feırzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutiçuioğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuaıakan 

M ARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Memteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
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Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 

Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahim et Detaıiryüde 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 

[Oya katılmıyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç (I.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu (I.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Münnin Kırlı 
Neciıp Mirkelâmağlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsniü Dikeçligil (I.) 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen (I.) 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

LûtfiTokoğlu (Bşk.V.) 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Fahri KJorutürk 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Altay 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hayri Dener 
Osman Koksal 
Cemal Madaııoğlu 
Tayfur Sökmen (1.) 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 
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5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
bir maddesinin kaldınlmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Y*tiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BOLU 
Alâettin Tılmatztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 102 

Kabul edenler : 10] 
Reddedenler : ] 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 79 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 1 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman AlihocagU 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
| Şevket Akyürek 
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Tekin Arıburun 1 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkeine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevizi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç ' 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaıosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

1 Ruhi Tunakan 

3 — 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Saykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
1 Ali Altuntaş 

TRABZON 
1 Reşat Zaloğlu 
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URFA 
î. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Yehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1 A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 

(Bşk. V.) 
AĞRI 

SaMh Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 

Fahri Korutürk 
Zerin Tüzjün 
Ragıp Ürıer 
Âdil Ünlü 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

STVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin ötztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 

| Tayfur Sökmen 
I Suad Hayri Ürgüplü 

(Reddeden) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Oya hatilmıy anlar] 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım (1.) 

İZMİR 
Müımin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

AYDLN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral (1.) 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(AB.) 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil (B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreldoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topa]oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 

KIRŞEHİR 
Halil özmen (I.) 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu(Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — "Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Toplulu

ğu Karma Parlâmento Komisyonuna (Bağımsız) 
bir üye sieçimi (4/79) 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

4. — Anayasa Mahikemesine bir yedek üye 
seçimi. 

5. — Japonya'ya gidecek Türk Parlâmento 
Heyetine (bağımsız) bir üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Manas Üyesi 
Hilmi Soydan'ın, üç ilçeyi Maraş'a bağiıyan 
yolun asfalt yapımına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/535) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/543) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıoalı'nın, Bıalıkesir illi Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü soru
su (6/545) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, Ismetpaşa Kız Sanat Enstitü
sünün isminin değiştirilmesine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçiue'nin, İstanbul nâzım plânlarına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/550) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile 
bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Milet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 4 er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/194; Cumhuriyet Senatosu 1/1123) (S. 
Sayısı : 1453) (Dağıtma tarihi - 25 . 6 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılmıası ve 8 nci maddesinin mat-
laibrnı ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (b) fıkrasının değiş tirilmıeısi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, THY Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-
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misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuma dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi: 2 . 6 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmıyacağma dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

X 7. — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 2/229; Cumhuriyet Sena
tosu 2/297) (S. Sayısı : 1450) (Dağıtma tari
hi : 18 . 6 . 1970) (Bitiş tarihi: 29 . 7 . 1970) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

X 9. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarıs?. ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/360; Cumhuriyet Senatosu 
1/1131) (S. Sayısı : 1458) (Dağıtma tarihi : 
10 . 7 . 1970) 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir mad

de eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Anayasa ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/22; Cumhu
riyet Senatosu 2/294) (S. Sayısı : 1448) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 6 . 1970) (Bitiş tarihi : 
23 . 7 . 1970) 

X 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/1124) (S. 
Sayısı : 1451) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1970) 

X 3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kurulu
şu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/83; Cumhuriyet Senatosu 
1/1125) (S. Sayısı : 1452) (Dağıtma t a r i h i : 
20 . 6 . 1970) 

4. — Türkiye bağcılığının modernleştiril
mesi ve bağcılığımızın kalkındırlması hakknda 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe Plân komisyonla
rından 4 er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/193; 
Cumhuriyet Senatosu 2/298) (S. Sayısı 1454) 
Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

X 5. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar - İskân, İçişleri, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu) (Millet Meclisi 1/154; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1126) (S. Sayısı: 1456) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 7 . 1970) 

X 6. — Finansman kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/330; Cum
huriyet Senatosu 1/1129) (S. Sayısı : 1457) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1970) 



7. — Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/181; Cumhuriyet Senatosu 1/1127) (S. 
Sayısı : 1459) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1970) 

8. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve 

Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/182; Cumhuriyet Senatosu 1/1128) 
(S. Sayısı : 1460) (Dağıtma tarihi: 11 . 7 .1970) 

X 9. — Emlâk Vergisi kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/332; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1130) (S. Sayısı : 1461) (Dağıtma tari
hi : 11 . 7 . 1970) 

. . .>. . . >m<, • • < • • • • 





Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1451 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 

5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/1124) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 134) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği Ki • 0 . 1970 

Kanunlar MüdürJüğ ü 
Sayı : 797 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 15 . C . 1970 tarihli 103 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkında kanun ta
sarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
F e mili Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 9 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve denet Ku
rulun12,15 . 6 .1970 tarihli 102 ve 103 ncü birleşimi erinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 131) 

Geçici Komisyon raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu " 16 . 6 . 1970 
Esas No. : 1/112 i 

Kayıt No. : 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 . 6 . 1970 tarihli 103 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oya ile kabul edilen «Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kuı'iüuşu hakkında kanım» 
tasarısı, Komisyonumuzun, 18 . G . 1970 tarihli Birleşiminde Millî Eğitim Bakanı ve ilgili Bakan
lık temsilcilerinin de hazıı bulunması ile tetkik ve müzakere edildi. 

Ankara'da 25 nci yılını idrak eden Devlet Tiyatrosu, bugüne kadar kâfi bir tecrübe devresi 
geçirmiş A*e 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 
lâyik olduğu üstünlük derecesine eriştirmiştir. 'Solist kadrosu ise dünyanın en büyük operala
rında bulunan solist kadrosu derecesine çıkmıştır. Opera tekniğine uygun geniş bir kadro teşkil 
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edilmiş ve her zaman başarılı çalışmalar vermeye başlamıştır. Bu itibarla, tek idare altında yürü
tülen «Opera ve Bale» ve «Temsil» bölümlerinin bundan böyle milletlerarası teamülün gerektirdiği 
esaslar dâhilinde iki ayrı müstakil sanat müessesesi halinde idare edilmeleri lâzmıgelmektedir. 
Bu arada mevcut kadroların personelin, bütçenin, binalar ile aksesuvar, demirbaş, mefruşat, tesi
sat ve sairesinin bu iki müessese arasında teknik icaplara göre bölünmesi ve her iki kolun basma 
ehil ve mütehassıs iki avrı idarecinin getirilmesi zaruridir. Bu iki bünyenin hususiyetlerine göre 
yetişmiş tek bir mütehassısın temini imkânsız görülmektedir. Bu itibarla, tiyatro ve opera kolla
rının bugün olduğu gibi tek bir sevk ve idare altında idamesi bu müesseselerin kendi sahalarında 
inkişafına mânidir. Dünyada müteâmil sistemin bizde de biran evvel tatbikine geçilmesine şiddet
le ihtiyaç hissedilmektedir. Yukarda açıklanan sebeplere dayanılarak hazırlanan bu kanun ile 
bütçeye de her hangi bir malî külfet yüklenmiş olmıyacaktır. 

Gerek yabancı memleketlerdeki teamül, gerekse halen yürürlükte bulunan Devlet Tiyatrosu 
kuruluşu hakkındaki 5441 sayılı Kanun ile kabul edilmiş prensip göz önünde tutularak müesse
senin esas bünyesini teşkil eden satnakârlarm ve teknisyenlerin istihdam şekli mukavele sistemi
ne bağlanmaktadır. Bu sistem ise, •devamlı olarak değişiklik arz edecek ücretlere göre kadroların 
tesbitini zaruri kılmaktadır. Bu itibarla., kanuna kadro cetveli bağlanmamış ve müessesenin her 
yıl için hazırlanacak kadro cetvelleri ile bütçesinin Bakanlar Kurulunca kabul olunacağı hükme 
bağlanmıştır. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bağımsız bir müessese halinde sevk 
ve ddare edilmesini öngören bu kanun tasarısı Komisyonumuzca da benimsenmiş ve Millet Meclisi 
metni aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Sivas Elâzığ 

/. C. Ege M. Çamlıca II. Öztürk C. Ertuğ 

Kırklareli Edirne Tabiî Üye 
A. Alkun M. X. Ergeneli S. Özgür 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1451) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Devlet Opera rve Balesi Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı tüzel kişiliği liaiz bir «Devlet 
Opera ve Balesi» Genel Müdürlüğü kurulmuş
tur. Devlet Opera ve Balesi bir genel müdür 
tarafından yönetilir. 

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

Genel Müdürlük ve müdürlükler bakanlığın 
onayı ile yurt içi, yurt dışı turneler tertibede-
bilir, millî ve milletlerarası festivaller düzen-
liyebilir. 

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. 
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, repertuvarın 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, İSanao Teknik Müdürü, Başdekora-
tör ile iki yılda bir orkestre, koro, solo ve ba
le sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri 
birer sanatçıdan teşekkül eder. Müdürlüklerde 
de (Müdür veya yardımcısının başkanlığında 
Müzik İşleri Yöneticisi, Başkorrepetitör, Baş
rejisör, [Koro Şefi, Başkoreograf, Bale Baş
öğretmeni, Teknik İşleri Yöneticisi ve Baş-
dekoratör ile iki yılda bir orkestra, koro, solo 
ve bale sanatçılarının kendi aralarından seçe 

0. Senatosu (S. Sayısı : 1451) 

CUMHURİYET SENATOSU GEÇTCl KO
MİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Opera ve Balesi G-enel Müdürlüğü kuru
luşu hakkında Kanun 

.MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi avneı-, kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metruıi; 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) | (Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
I kabul ettiği metin) 

çekleri birer sanatçıdan teşekkül eden bir Tek
nik Kurul mevcuttur. Teknik kurulların görev- I 
leri, Devlet 'Opera ve Balesine alınacak sanat- I 
kâr, uygulatıcı uzman ımemıır ve uzman memur- I 
larla stajiyeıieri imtihan etmek, değerlendir-
nıelerini yapmak, 'bilgi ve görgülerini artırmak I 
üzere yurt dışına gönldeıunek, yurt içinde ka;bil I 
olmıyaeağı sıhhi kurul raporu ile tesibit edilen 
Devlet Opera ve Balesi mensuplarının teıdavile- I 
rini yurt dışında yaptırmak ve 'bu kanunla ve- I 
rilen sair işleri görtııektir. I 

c) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü- I 
günün ''bir 'disiplin kurulu vardır. Disiplin Ku
rulu Genel Müdür veya Yardımcısının başkandı- I 
ğmda Genel Müzik İşleri Yöneticisi, Başrejisör, j 
Bas/koreograf, 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. I 
-Müdürlük Disiplin Kurulu da Müdür veya Yar- I 
dımeısmm Başkanlığında Müzik İşleri Yöneti- I 
eisi, Başrejisör, Başkoreoıgraf, Bale Başöğretme- I 
ni. Teknik İşleıi Yöneticisi ile Hukuk Müşaviri. 
iki yılda bir orkestra, koro, solo ve bale sanat- I 
çılanımı kendi aralarından seçecekleri birer sa- I 
ııatçıdan teşekkül eder. I 

MADDE 4. — a) Genel Müzik Yöneticisi MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
(Başcckestra Şefi niteliğinde). Oskestra Şefle- maddesi aynen ka.bul edilmiştir. 
ri ve yardımcıları, Başrejisör, rejisörler ve 
yardımcıları, koro sanatçıları, opera solistleri, I 
orkestra -yan at çılan, Koro Şefi ve yardımcı
ları, Başköreograf, Bale Başöğretmeni, koreog
raflar, Koı'döbale Şefi ve yaıdımcıları, bale öğ
retmenleri, bale sanatkârları, k'ostüm kran-
töıieri, Sanat teknik Müdürü, bale notatörleri. I 
dekoratörler, Başde'korator, şan pedagogları, I 
Başkorrepetitör Devlet Opera ve Balesi sanat
kâr memurlarıdır. 

1>) Repetitörler, Korrepetitör'ler, Başdra-
liiatıırg ve Dramaturglar, Teknik Müdür Bas-
realizatör, Basışık Uzmanı, Başperukaeı, Or- j 
kestra Müd:ürü (Müzisyen'), İSuflörler, Lutiye 
ler, Kondu vitier, Bale Piyanistleri Devlet Opera 
ve Balesi uygulatıcı aızman 'memurlarıdır. 

e) Işık uzmanları, perukacılar. reaUâzatör-
ler, sahne uzmanları, atelye şefleri, 'butaforlar, 
kaşörler, kostümeüler, sahne marangozları, sah- j 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1451) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ne demircileri, sahne '.makinistleri, kopistl'er, sah
ne ınıüdürü ve yardımcıları, akortçular, desin a-
törler, makyaj cidar, afcsesuvarcılar sahne kun
duracıları, saz tamir atelyeisi işefi ve yardımcıla
rı, opera yaıı'dımcı 'sınıf elemanları ile Teknik 
Kurul tarafından görevlerinin özettiği belirtile
cek ihtisası bulunan elemanlar da Devlet Opera 
vo Balesi uzman meaııurları a'dım alırlar. 

MADDE 5. — Devlet Opera ve Balesinde : 
a) G-enel Müdür, opera, (bale ve »müzik ala

nında başatrılaaı ile tanınmış sanatkârlar arasııı-
ran Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine müş
terek 'kararname ile ve 3656 sayılı Kanunun 
fi ncı maddesi hükmüne güre, 

b) Genel Müklür Yardımcısı, G-enel Müdü
rün teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanı; sair 
memur Ve hizmetliler de Genel 'Müdür tarafın 
dan, 

c) Yabancı uzmanlar Genel Müdürün tekli
fi üzerine Mi'Mî Eğitim Bakanı tarafından söz-
'leşme ile, 

d) Yerli ve yabancı misafir sanatkârlar, 
geçici süreli sözleşme ile genel müdür tarafın
da n göreviendirilirler. 

Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yeni
lenmesi de yapılışmdaki usule tabidir. 

MADDE 6. - Diğer şehirlerde kurulacak 
Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde : 

a)1 Müdür, opera, ibale ve müzik alanında 
başarıları ile tanınmış sanatkârla!* arasından 
genel müdürün teklifi üzerine, Millî Eğitim Ba
kanı tarafından ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi hükmüne göre, 

b) Ya'bancı uzmanlar ımüdürün teklifi ve 
genel müdürün tasvibi ile Millî Eğitim Bakanı 
tarafından sözleşme ile, 

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

d) Her çeşit memur ve hizmetliler müdür 
tarafından görevlendirilirler. Sözleşmeli per
sonelin sözleşmelerinin yenilenmesi de yapılı-
şındaki usule tabidir. 

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 bla-

0. Senatosu 

(Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Milleı Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M ADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1451 
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rak çalıştırılırlar. Bu sürenin bitiminde teknik 
kurul tarafından sınava tabi tutularak basan 
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 basan sağlıyamazlarsa görevden çıka
rılırlar. Bunlardan mecburi hizmeti olanlar Mil
lî Eğitim Bakanlığının uygun göreceği hizmet
lerde çalıştırılırlar. 

'Stajiyerler, staj süresi içinde idari sözleş
meli sanatkârlara ait haklardan yaralanırlar 
ve yükümlülüklerden sorumlu olurlar., 

MADDE 8. — Devlet Opera ve Balesinde 
Devlet Konservatuvarı mezunları dışından da 
sanatkâr istihdam edilebilir. Bu gibi sanatkâr
lar, teknik kurul tarafından sınava tabi tutu
larak gösterecekleri basan ve kabiliyet derece
sine göre kuralca tesbit edilecek ücretlerle sa
natkâr olarak ve idari sözleşme ile. hizmete 
.alınırlar. 

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 yukarda ki esaslara göre kurulca tesbit 
edilir. 

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 yükseltenıeye teknik 
kurul yetkilidir. Ancak, bu indimi e 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-

C. Senatosu 

6 — 
| (Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 

kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet .Meclisi metninin 9 nen 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 
10 nen maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1451) 
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mimdedir ve hiçbir hare, vergi ve resme tabi 
değildir. 

MADDE 11. — Devlet Konservatuvarmda 
parasız yatılı okuyanlardan Devlet Opera ve 
Balesi sanatkârlığına alman stajiyer ve sözleş
meli sanatkârların burada geçirdikleri süre 
mecburi hizmetlerine mahsubedilir. 

MADDE '12. — a) Devlet Opera ve Balesi 
sanatkârları, uygulatıcı ııamaıı memurlar ile 
uzman memurları ve stajiyerler ıteslbit edilec'ek 
emliye! ve iktidarları nazarı itdlbara alınarak 
aşağıda •gösterilen ücretlerle çalıştınlırla'r. 
Stajiyer ayda 1 200 TL 
Üdmarı memurlar ayda 800 Tl. — 3 500 Tl. 
Uygulatıcı uzman memur
lar ayda 1 000 Tl. — 4 250 Tl. 
Sanatkâr memurlar ayda 1 500 Tl. — 5 500 Tl. 

1)')' Devlet Opera ve Balesi Crenel Müdürü 
ile Opera ve Bale müdürlerine en 'yüksek sa
natkâr 'memur ücretine ilâve olara'k, 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 müdürliü'k ve müdür İliklerce 
re'sen 'sözleşmeleri feshedilir. 

.MADDE .13. — tki ayrı >göreıvi aynı zaman
da yapan sanatkârlara, ikinci görevi için ve 
bu görevin devamınca, almakta oldukları ay
lık ücretlerinin tutarını ve 'bir ayı geçmeimek ve 
yılda bir defa olmak üz'ere teknik kurulca tes-
bit edilecek miktarda ek ücret ödenebilir. 

MADDE 14. — G388 sayılı Kanun hükümle-
ri, Devlet Op'era ve Balesi sanatkârları, uygu
latıcı uzmanlar 'hakkında da uygulanır. Uzman 
memurlar aynı 'kanunun 3 neü maddesıi 'hariç; 
Miğer hükümlerinden faydalanırlar. 

MADDE 15. — Devlet Opera ve Balesi Ge
nel Müdürlüğünce ve Devlet Opera ve Balesi 
müdüı'lüMerincıe tertibedileeek yurt içi turne 
faaliyetlerine katılacak sanatkâr memurlar, uy
gulatıcı uzman memurlar ve uzman memurlar
la diğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiye
leri 75 lirayı geçlmeme'k üzere her yi'l teJkndk ku
rulca tesibit edilir. 'Tıırnelerdekıi ikamet yerleri 

(Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 
11 nci maddesi aynen kaimi edilmiştir. 

MADDE 12 . — Millet Meclisi metninin 
12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 
13 ILCÜ maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 
14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 
15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1451) 
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genel müdürlükçe temin edilir ve parası 'da ge
nel müdürlükle 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 
faaliyetlerine ait yolluk ve harcırahlar "hakkın
da genel hükümler uygulanır. 

MADDE 16. — a) Devlet Opera ve Balesi 
sanatkârlarını, diğer idari sözleşmeli (memurla
rını görgü ive bilgi ve ihtisaslarını 'artırmak 
maksadiyle yol parası ve almakta oldukları ay
lık ücretlerini (müessese bütçesinden vermek 
suretiyle âzami bir yıla kadar ve beş yıl içe
risinde /bir defaya (mahsus olmak üzere yaban
cı (memleketlere «göındemıeye Devlet Opera ve 
Balesi 'Genel 'Müdürlüğü v müdürlükleri yet
kilidir. 

Bu hususlar için ilgili teknik kuruldan ka
rar alınır*. 

Bu «madde uyarınca kendilerine izin veril
miş olanların ımemuriyetleri ile buna ait her 
türlü hak ve yükümlülükleri ısaiklı kalır. 

b) Devlet Opera, ve Balesi «mensuplarının 
hastalık veya her türlü estetik cerrahi dâhil. 
ameliyat ve müdahaleye ımâruz kalmaları halin
de, lüzum ve [zaruretlere igöre yurt içinde veya 
dışında muayene ve ımünferiden veya refakatta 
tedavi ettinmeye gerekli 'ilâç, ipnotez ye sair 
masrafları ile cenaze (masraflarını yapmaya Dev
let Opera ve Balesi (Genel Müdürlüğü ve mü
dürlük! eri y etkilidir. 

Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dışın
da yapılması gerektiği takdirde bu konuda t elc
ilik (kuruldan karar alınır. 

e) Bilgi ve görgü 'maksadiyle yabaaıcı (mem
leketlere gönderilen (sanatkâr ve diğer görevli
ler yurda dönüşlerinde yabancı «memleketlerde 
kal diki a.rı ısürenin bir buçuk katı kadar mec
buri hizmetle yükümlüdürler. 

MADDE 17. .— Devlet Opera ve Balesi men
supları, 7244, i263 ive (819 sayılı Kanunlarla ta
nınan haklardan yararlanırlar. 'İdari sözleşmeli 
.memurlara ödenecek (meblâğ, idari sözleşmeler
le belli edilen aylıklara ilâve edilmek suretiyle 
hesaplanır. 

(Cuöshuriyet Senatosu Geçici Komjyşyöaunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 
16 ncı maddesi avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Miiiet Meclisi metninin 
17 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1451) 
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MADDE 18. — 657 sayılı Kanunla değer -
lendiraıe, sınav ve 'ödül kurullarına verilen gö
revler, teknik 'kurul tarafındaın ifa edilir. 

MADDE 19. — '»Sanatkârların, uygulatıcı 
uzman ve uzman memurların sözleşme, tedavi. 
ayrılış ölüm tazminatı, izin, yolluk, inceletme 
seyahati, disiplin işleri ile >opera ve İhalenin iç 
yönetim işleri ve '3 ncü maddede 'gösterilen ku
rulların 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 hâsılat], 
d) Opera ve bale faaliyetinden yararla

nan iller 'özel idareleri ile belediyelerince yapı
labilecek bağışlar, 

e) Her türlü bağışlar ile diğer çeşitli ge
lirler, 

ıf) Yurt içi ve yurt 'dışı festival 'gel iri o-
Tinden elde edilecek hâsılattan ibarettir. 

MADDE 21. — A) 'Devlet Opera ve Bale
sinin Bütçesi ve kadroları Genel Müdürlükçe 
hazırlanıp Bakanlar 'Kurulunca onanır. 

B) Kurulacak 'opera ve balelerin bütçeleri 
ve kadroları im üst akil olarak (müdürlüklerince 
hazırlanır, Genel Müdürlüğün tasvibinden son
ra Bakanlar Kurulunca 'onanır. 

MADDE 22. <— Devlet Opera ve Balesinin 
Bakanlar Kurulunca onanacak bütçe ve kad
roları ile bunlara dayanılarak yıl içimde yapı
lacak 'gidenlere ve 'gelirlere ait evrak, tetkik ve 
vize edilmek üzere kelsin hesap 'cetvelleri ile 
birlikte 'yıl sonlarından itibaren 'en çok üç ay 
içinde 'Sayıştaya gönderilir. 

MADDE 23. — Devlet Opera ive Balesi mu
amelâtında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve iha
le Kanunu hükümleri uygulanmaz. Müessesenin 
alını ve satım muameleleri ile hesap usulleri 
Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca imüşte-

(Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 
18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 
19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 
20 nci maddesi avneıı kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 
21 nci maddesi aynen i-alnıl edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 
22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 
23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1451) 
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rekem tmnit olunacak esaslara göre yürütülür. 
Devlet Opera xe Balesinin hâsılatı ve muarme-
I el eri her türlü vergi, hare ve resimlerden mu
aftır. 

MADDE 24. — Devlete ait binalardan Dev
let Opera ve Balesi için lüzum görülenler Millî 
Eğitim Bakanlığıımı teklifi üzerine Malive Ba
kanlığınca eşya ve tesisleri I!e beraber bu mü
esseselere parasız olarak tahsis edilebilir. 

MADDE 25. — İstanbul Kültür Sarayı ile 
Ankara'deki Büyük Tiyatro binalarını, bunla
rın müştemilâtı ve tesislerini müştereken ve 
münhasıran. Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü ile Devlet Hiyatrolan Genel Müdürlü
ğü kullanırlar. 

MADDE 26. — 5441 ve 6629 sayılı kanun
larda opera ve baleye ilişkin hükümler kaldı
rılmıştır. 

MADDE 27. — 274 ve 275 sayılı kanunların 
hükümleri Devlet Opera ve Balesi mensupları
na uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 54D ve 6629'sayılı 
kanunlara gö-u faaliyette bulunan Devlet Ti
yatrosunun, Büyük Tiyatro binasındaki mobil
ya. mefruşat, gardrop, aksesuva,., dekor ve sair 
malzemesi arasından Devlet Opera ve Balesi 
ne devredilecek olanların listesi, Maliye Bakan
lığınca, seçilecek biy, Millî Eğitim Bakanlığın
dan Bakanbkca seçilecek iki. tiyatro ve opera 
uzman ve idarecilerinden seçilecek üçer kişi ol
mak üzere dokuz kişiden ibaret bir heyet ta
rafından tesbit ve tanzim edilir. 

Yapılacak bu teshile göre heyetçe hazırla
nacak liste en gee altı ay içinde Millî Eğitim 
B a k a nl ı ğmın t a s vibin e sunulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Opera ve Ba
lesi samAkârları ve mütrha^m hizmetlileri ile 
Deflet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü arasında, 
imzalanmış olan sözleşmeler, bu kanunun yü
rürlüğe sirmesivle Devlet Opera ve Balesi Ge
nel Müdürlüğü ile akdedilmiş sayılır. 

(Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 
24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

HADDE 25. — Millet Meclisi metninin 
rai maddeyi aynen'kabul edilmiştir, 

MADDE 2ü. — Millet M.eelisi im • HAo 
2G mu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Müiet Meclisi metninin 
27 imi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

• • ' D D E 1. - Millet Meclisi ım-1-
, < î "* i maddesi aynen kabul edil-

GEÇİCİ HADDE 2. — Millet Meclisi met-
••inin geçici 2 nei maddesi amıen kabul edil-

C. Senatosu v§. Sayısı : 1451) 
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MADDE 28. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 29. — Bu kanunu hükümlerini Ba
kamlar Kurulu yürütür. 

(Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 
28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 
29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

• « • — 

C. Senatosu ;S. Sayısı : 1451) 





Toplantı : 9 t / E * l 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 4 D İ 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/83; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1125) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 135) 

Mİttet Meclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 6 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 465 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 16 . 6 . 1970 tarihli 104 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kalbul öddlen, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirftlmesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 5 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 12, 15, 16 . 6 . 1970 tarihli 102, 103 ve 104 ncü Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek kabul edilmiştir. (Millet MecU&i S. Sayısı: 135) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 18 . 6 . 1970 
Esas No. 1/1125 

Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 16 . 6 . 1970 tarihli 104 ncü Birleşiminde 'öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kalbul ledilen, «5441 isayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu (hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin 'değiştiırilımesine, bir .maddesinin kaldırıl masana ve DU kanuna fbâzı maddelerin eklenmesi
ne dair kanun» tasarısı Komisyonumuzun 18 . 6 . 1970 tarilhli toplantısında Millî Eğitim Bakanı 
ve ilgili bakanlık temsilcilerinin iştiraki ile tetkik ve müzakere edildi. 

16 Haziran 1949 tarihinde 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanun yürürlü
ğe girmesiyle, başlangıçta sadece Küçük Tiyatro ve bilâhara ıbüyük Tiyatroda tiyatro ve opera 
temsillerine devam 'olunmuştur. 1965 - 1966 sezonu sonuna kadar bu iki tiyatroyu Ankara'da 
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üçüncü 'Tiyatro, Oda Tiyatrosu, Yeni Sahne, Altındağ tiyatroları kurularak ilâve edilmiş ve ti
yatro sayısı 6 ya yükseltilmiştir. Ayrıca, İBursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu, İzmir, Adana, Kay
seri, Eskişehir Devlet Tiyatroları da açılarak tiyatro sayısı 11 e erişmiştir. (Bu arada her yıl ya
pılan Anadolu turneleri, İzmir Fuarı açıkhava ve İstanbul temsilleri 'zaman zaman yapılan yurt 
dışı turne faaliyetleriyle Devlet Tiyatrosunun tesir alanı <ve 'halkın tiyatrodan istifadesi daha da 
genişletilmiştir. 

1949 yılından 1965 - 1966 sezonu soaıuna kadar 99 yerli 'Tiyatro eseri, 159 yabancı tiyatro 
eseri, 6 yerli, 86 yabancı ıopera eseri, 8 yerli, 28 yabancı bale eseri ile ceman yekûn 428 eser şah
aneye «konularak 19 922 seansta temsil verilmiş ve bu suretle *6 466 800 seyirci eğitimine tiyatro 
aracılığı ile hizmet 'edilmiştir. 

Dünya tiyatrolarında olduğu gibi, oynanacak eserlerin 'araştırılıp Edebi Heyetin tetkiklerine 
sunulması ve yerli yazarların eserlerinin tiyatro tekniği yönünden (değerlendirerek yardımcı ol
maları bakımlarımdan bir Dramaturji bölümü kurulmuştur. 

Sanat işleri geçmiş senelerde seri inkişaf kaydettiğinden, Yönetim Kurulunun hem sanat ve 
hem de disiplin işleriyle meşgul 'olabilmesi güçleşmiş, zaten İbiri diğerinden ayrı lolan sanat ve 
disiplin işleri ikiye ayrılarak ayrıca bir Disiplin Kurulu İhdas edilmiştir. Devlet tiyatroları sanat 
yönünden kaydettiği inkişafa paralel olarak teknik çalışmalarında da üstün bir seviyeye ulaşmış
tır. Bu itibarla konularında ihtisas sahibi olan suflör ve kondüvitlere ilâve olarak teknik alanda 
ihtisasları olanlar da ozmae mamurlar kapsamına alınmışlardır. Tiyatro sanatının 'özelliğine bina
en, aynı zamanda iki (görev ifa eden sanatkârlar ve uzman memurlar mevcuttur. OBu sanatkâr ve 
uzman memurlar, aslî 'görevlerimin dışında ve bu görevleriyle beraber ikinci bir ayrı (özellik arz 
eden işi de yapmak suretiyle ilâve gelire müstehak olduklarımdan maaşları nisbetinde ikinci gö
rev için 'bir ilâve ödeme yapılması düşünülmüştür. 

Ayrıca i5441 sayılı Kanun, Genel (Müdürle sanatkârlar ve mütehassıs hizmetliler arasında ya
pılan sözleşmeleri sadece, «Sözleşme» terimi ifade ettiği (halde bu tadil tasarısında bunun «İdari 
Sözleşme» lolarak tanımlanması zıo/runlu addedilmiştir. 

Devlet Tiyatrosunun inkişaflarına paralel olarak hazırlanmış bulunan bu «kanun tasarısı Ko
misyonumuzca da benimsenmiş ve (Millet Meclisi metni aynen ikabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydm Kastamonu Sivas Elâzığ 

l.C. Ege M. Çamlıca H. Öztürk C. Ertuğ 

Kırklareli Edirno Tabiî Üye 
A. Alhan • M. N. Ergeneli S. özgür 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1452) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkın-
kmdaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bir maddesinin kandırılmasına ve bu ka
nuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 10 Haziran 1949 tarihli ve 
5441 sayılı Devlet 'Tiyatrosu kuruluşu hakkın
daki Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 
18 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 2. — Devlet Tiyatrolarımda oynana
cak eserler edebî kurul tarafından seçilir. Bu 
kurul sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 
.kişi ile genel müdür, baş rejisör, baş/dramaturg 
ve bir sanatkârdan teşekkül eder. Kurul baş
kanını kendi üyeleri arasımdan Iseçer. 

Edebî kurul salt çoğunlukla toplanır ve bu 
toplantıda bulunanların salt çokluğu ile karar 
Yıerir. 

Başdraanaıturg emrinde yeteri kadar drama
turg bulunur. 

Edebî kurulun tiyatroda memur bukınmı-
j sn üyelerine her toplantı için 100 lira toplantı 
ödeneği verilir. 

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

Genel Müdürün emrinde yeteri kadar Genel 
Müdür yardımcısı bulunur. 

Genel Müdürlük Balkanın ionayı ile yurt 
içinde ve yurt dışında ımillî ve milletlerarası 
festivaller ile (turneler tertibedebilir. 

Genel Müdürlük amali, idari 've teknik im
kanların müsaadesi içinde Ankara'da ve rnjeım-
leketin lüzum göreceği yerlerinde tiyatrolar 
kurabilir, mevoutları birleştirir ve bunları kal-
dırabilir. 

İhtiyaca göre Ankara ve İstanbul dışında 
Genel Müdürlüğe bağlı 'olarak kurulacak tiyat
rolar, tercihan rejisör niteliğinde ibir müdür 
yönetminde kendi (kadrosundaki sanatkâr ve 
uzman memurlar veya (mjertkezden gönderilecek 
sanatkâr, uzman memurlarla çalıştırılabileceği 
£ ibi (tertiplenecek turnelerle de faaliyette bu
lundurulabilir. 

OüMeUIfilYET SENATOSU ÖEÇSOt 
KOMİSYONUN KiABÜL ETTİĞİ METİN 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine bir maddesinin kaldırılmasına ve bu kanu
na bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

IMAİDCDE 1. — İMillet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1452) 
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Madde 3. — A) Devlet Tiyatrolarının sa
nat, teknik ve bu .kanonda gösterilen işlerine 
bakmak üzere; Edebî Kurul. Başıkanı, başreji-
scr, 'sanat teknik müdürü, müzik işleri yöneti
cisi, genel müdürün görevlendireceği bir sanat-
LArdan mürekkep «Sanat ve Yönetim» Kurulu 
vardır. 

(Genel müdür, bu kurulun başkanıdır. 
B) Devlet Tiyatrolarının disiplin işlerine 

bakmaik üzere başrejisör, lıulkuk (müşaviri, öz
lük işleri müdürü, Devlet Tiyatrosu personelinin 
kendi aralarından gizli oyla seçeceği bir sanat
kârdan mürekkep «Disiplin Kurulu» vardır. 

Genel Müdür veya yardımcılarından biri bu 
kurulun balkanıdır. Sanat ve Yönetim Kurulu 
ile Disiplin Kurulu ısalt çoğunlukla toplanır ve 
Lu toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile 
karar verir. 

Genel Müdür veya yardımcılarından biri bu 
kurulun başkanıdır. .Sanat ve Yönetim Kurulu 
Hu Disiplin Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve 
ov. toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile 
karar verir. 

Madde 4. — Devlet Tiyatrolarında: 
A) Genel Müdür, Millî Eğitim Balkanının 

teklifi üzerine sahne hayatında başarılariyle 
tamnırmş sanatkârlar arasından müşterek ka
rarname ile ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi hükmüne göre, 

B) Başrejisör, Genel Müdür yardımcıları 
ve yabancı uzmanlar Genel Müdürün teklifi 
üzerine Millî Eğitim Bakanı tarafından, 

C) 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. — A) Başrejisör, rejisörler, ak
tör ve aktrisler, reji asistanları, müzik işleri yö
neticisi ile başkorrepetitör, tiyatro orkestrası, 
korosu ve balesi ile müzikli tiyatro icracıları 
sanat teknik müdürü ve dekoratörler, kostüm 
kreatörleri Devlet Tiyatroları Sanatkâr memur
larıdırlar. 

(Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1452) 
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ıB) Başdramatıvrg ve dramaturglar, tek
nik müdür, başrealizatör, bağışık uzmanı, baş-
perukacı, korrepetitor, bale piyanisti de Devlet 
Tiyatroları uygulatıcı uzman memurlarıdırlar. 

C) Kondüvitler, suflörler, atelye şefleri, 
sahne makyajcıları ve perukacıları, .atelye res
samları, Butaforlar, sahne ışıkçıları, sahne şef 
makinist ve makinistleri, sahne »marangozları, 
sahne demircileri, sahne (terzileri, sahne kun
duracıları, kaşörler, sahne âmirleri ve yardım
cıları, sahne kostüme tileri, aksesuvarcılar, sah
ne uzmanları ile sanat ve yönetim kurulu tara
fından görevlerinin özelliği belirtilecek ihtisası 
bulunan elemanlar da Devlet Tiyatroları uz
man ımemurları adını alırlar. 

6388 sayılı Kamun hükümleri Devlet Tiyat
rosu Oenel Müdürlüğü uygulatıcı uzman me-
ıiıturları hakkında da uygulanır. Uzman memur
lardan konduvit ve suflörler 6388 sayılı Kanu
nun Devlet Tiyatroları sanatkârlarına şamil 
(»lan hükümlerinden diğer uzman .memurlar da 
aynı kanunun 3 ncü ımaddesi hariç diğer hü
kümlerinden faydalanırlar. 

Devlet tiyatroları sanatkâr ımemurları, uygu
latıcı uzman memurları ve uzman memurları 
tanat ve yönetim kurulu kararı üzerinde Genel 
Müdürle aralarında yapılacak bir yıl süreli ida
ri sözleşmelerle göreve .alınırlar. Yapılacak ida-
m sözleşmelere bu maddede belirtilen hizmet 
özelikleri ele yazılır. Bunların sözleşmelerinin 
sonunda hizmete devamları da aynı usule tabi
dir. 

Malî hakları ve özellikleri bu kanun içinde 
kalmak ve Devlet Memuru niteliklerine halel 
gelmemek üzere sanatkâr memurlar, uygulatıcı 
uzman memurlar ve uzman (memurların hizmete 
abnma, hizmete devamı şekilleri ile sair özel
lik ve yükümlülükleri idari sözleşmelerinde 
belirtilir. 

Madde 6. — Devlet 'komservatuvarları me
zunları, stajiyer kadrolarına göre idari sözleş
meye (tabi olmaksızın Devlet Tiyatrolarına alı
nırlar. Bunlar bir yıl isüre ile stajiyer olarak 
çalışırlar. Bu sürenin bitimimde sanat ve yönetim 
kurulu tarafından sınava tabi t/utularak başarı 
gösterenler kabiliyetlerine göre derecelere ayrı
larak sanatkârlığa alınır ve idari sözleşmeye 

(Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1452) 
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bağlanırlar. Sınav sonucunda başarı gösteremi-
yenler veya bunlardan sanat ve yönetim, kuru
lu kararı ile bir yıl daha staja tabi tutulma
sına lüzum görülenler için ikinci yıl sonunda, 
yeniden yapılacak sınavda başarı sağlıyamaz-
larsa görevden çıkarılırlar. Bunlardan mecburi 
hizmeti olanlar Millî Eğitim ^Bakanlığının uy
gun göreceği hizmetlerde çalıştırılırlar. 

Stajiyerler, staj süresi içinde idari sözleş
meli sanatkârlara aiti 'haklardan yararlanır
lar ve yükümlülüklerden sorumdu olurlar. 

Madde 7. — Devlet Tiyatrolarına ilk defa 
idari sözleşme ile girecek sanatkârlar, uygula
tıcı uzman memurlar ve uzman memurlar sanat 
ve yönetim kurulu tarafından sınava taibi tutu
lurlar. Sınav sonunda başarı gösterenler kabili
yetlerine göre derecelendirilirler. 

Memleketin sahne hayatında öteden beri 
yüksek başarılariyle tanınmış olanlar, sanat ve 
yönetim kurulu karaniyle sınavsız olarak Dev
let Tiyatroları sanatkârlığına alınabilirler. Bun
larla da idari sözleşme yapılır. 

Madde 8. — Sanat ve Yönetim Kurulu bare
me, kıdeme ve süreye bakılmaksızın 'sözleşımele-
riniıı yenilenmesi sırasında sanatkâr memur
lara, 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 indir
me, yükseltme emeklilikle iktisabedilen hakları 
ihlâl edemez. Mukavelenin feshi halinde genel 
hükümler uygulanır. 

Madde 9. — 'Genel Müdürle sanatkâr me
murlar, uygulatıcı uzman memurlar ve uz
man memurlar ile sair sözleşmeli görevliler ara
sında yapılacak idari sözleşmeler [noter huzu
runda yapılmış sözleşmeler hükmündedir. Ye 
hiçbir hare, vergi ve resme tabi değildir. 

Madde 10. — A) Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü sanatkârları, uygulatıcı uzman 
ile uzman memurları ve stajiyerler tesbit edile
cek ehliyet ve iktidarları nazarı itibara alınarak 
aşağıda gösterilen ücretlerle çalıştırılırlar : 

(Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1452) 
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800 
1 200 Tl. 
- 3 500 » 

000 — 4 250 » 
500 — 5 500 » 

Stajiyerler ayda 
Uzman memurlar ayda 
Uygulatıcı uzman memurlar 

ayda 1 
Sanatkâr memurlar ayda 1 
B) Devlet Tliyatrol'an Genel Müdürlüğüne 

en yüksek sanatkâr memur ücretine ilâve ola
rak Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek 'miktar
da idare ve temsil ödeneği verilir. 

C) Sanatkârlar içkili gazino ve buna ben
zer yerlerde çalışamazlar. Aksi halde sözleşme
leri Genel Müdürlükçe re'sen feshedilir. 

Madde 12. — Devlet Tiyatrolarının gelirle
ri : 

a) Genel ''bütçenin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmının «Eğitim kurumları giderleri» tertibin
den ayrılan ödenek, 

b) Tenasüllerden elde edilecek hasılat, 
c) 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
ler. 

f) Tertiplenecek Maili ve Milletlerarası fes
tivallerden elde edilecek hasılattan ibarettir. 

Madde 18. — A) Devlet Tiyatroları sa
natkârlarını ve diğer idari sözleşmeli memurla
rını görgü, bilgi ve ihtisaslarım artırmak anıa-
ciyle, yol parasını ve almakta oldukları aylık 
ücretleri, müessese bütçeslinden ödenmek sure
tiyle en çok bir yıla kadar ve beş yıl içinde bir 
defaya mahsus olmak üzere, yabancı ülkelere 
göndermeye, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlü
ğü yetkilüdir. Bu konuda sanat ve yönetim ku
rulundan karar alınır. Bu madde uyarınca ken
dilerine izin verilmiş olanların memuriyetleri ile 
buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklı 
kalır. 

B) Devlet Tiyatroları mensuplarının hasta
lık veya her türlü estetik, cerrahi ameliyat ve 
müdahaleye mâruz kalmaları halinde, lüzum ve 
zaruretlere göre yurt içinde veya dışında mün
feriden veya refakat i'le muayene ve tedavi et
tirmeye gerekli ilâç, protez ve sair masrafları 
ile cenaze masraflarını yapmaya Devlet Tiyat
roları Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

(Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

G. Senatosu (S. Sayısı : 1452) 
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Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dışın
da yapılması gerektiği takdirde, hu konuda sa
nat ve yönetim kurulundan karar alınır. 

C) Bilgi ve görgü maksadiyle yabancı mem
leketlere gönderilen sanatkâr ve diğer görevli
ler yurda dönüşlerine1 e yabancı memleketlerde 
kaldıkları sürenin bi "buçuk katı kadar mecburi 
lıiz nıe11 e yüküı a ,'üdürler. 

MADDE 2, — 10 Hıziran 1949 tarihli 5441 
sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki 
Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir : 

I K MADDE 1. — İstanbul Kültür Sarajı ile 
Ankara'daki Büyük Tiyatro binalarını, bunların 
müştemilâtı ve tesislerini, müştereken ve mün
hasıran Devlet Tiyatroları Genel Miclürlüğü 
ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
kullanırla r. 

EK MADDE 2. —• Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğünce tertibedilecek yurt içi turne faali
yetlerine katılacak sanatkâr memurlar, uygula
tıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla di
ğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiyeleri! 
75 lirayı geçmemek üzere her yıl sanat ve yö
netim kurulunca tesbit edilir. Turaclerdeki ika
met yerleri Genel Müdürlükçe temin edilir ve 
parası da Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. 
Turne ile ilgili seyahatlerin zamanı ve hangi va
sıtalar ile yapılacağı Genel Müdürlükçe tâyin 
olunur. Harcırah yevmiyelerinde her hangi bir 
kesinti yapılamaz ve otel ücreti tenzil edilmez. 
Yurt dışı turne faaliyetlerinle ait yolluk ve har
cırahlar hakkında genel hükümler uygulanır. 

EK MADDE 3. — iki ayrı görevi aynı za
manda yapan sanatkârlara, ikinci -görevi için, bu 
sanatkârın almakta olduğu ücretin bir aylılk tu
tarını geçmemek ve yılda bir defa ıolmak üzere 
sanat ve yönetim kurulunca tesbit edilecek mik
tarda ek ücret ödenebilir. 

EK MADDE 4. — Devlet Tiyatroları mensup
ları 7244, 263 ve 819 sayılı kanunlarla tanınan 
haklardan yararlanırlar. Idaıli sözleşmeli me
murlara ödenecek meblâğ, idari sözleşmelerle 
belli edilen aylıklara ilâve edilmek suretiyle he
saplanır. 

(Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — 'Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1452) 
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EK MADDE 5. — 657 sayılı Kanunla değer
lendirme, sınav ve ödül kurullarına verilen (gö
revler, sanat ve yönetim kurulu tarafından ifa 
ediliı. 

EK MADDE 6. — 274 ve 275 sayılı kanunla
rın hükümleri Devlet Tiyatrosu mensupları için 
uygulanma*. 

MADDE 3. — 5441 sayılı 
maddesii kaldırılmıştır. 

Kanunun 17 nci 

MADDE 4. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 
Kuruluşu hakkındaki Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Devlet Opera ve Ba
lesi Genel Müdür'lügü Kuruluşu Kanunu kabul 
edilip yürürlüğe girinceye kadar 5441 sayılı Ka
nunun opera ile ilgilü hükümleri uygulanır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İMillet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

l*>G<t 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1452) 





Toplantı : 9 I # r / 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 4 ü 4 

Türkiye bağcılığının modernleştirilmesi ve bağcılığımızın kalkın
dırılması hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye alınmak suretiyle 

kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2 /193; 
Cumhuriyet Senatosu 2/298) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 115) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 • G • 197° 

Kun u n lar Müd ü rl üğ il 
Sayı : 727 

(.H'MFUJRİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 2 . 6 . 1970 tarihli 94 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Türkiye Bağcılığının modernleştirilmesi ve bağcılığımızın kalkındırılması hak
kında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Xot : Bu teklif 7 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 2 . 6 . 1970 tarihli 9İ ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Smjtsı : 115) 

Geçici Komisyon raporu 

Gıunhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 24 . 6 . 1970 
Esas No. : 2/298 

Kayıt Xo. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale edilen, (Millet Meclisinin 2 . 6 . 1970 tarihli 94 ncü Birleşimimde ön
celik ve ivedilikle görüşülerek isari oy ile kabul edilen Türkiye bağcılığının modernleştirilmesi 
ve bağcılığımızın kalkındırılması hakkında kanım teklifi) 23 . 6 . 1970 tarihli toplantınızda her 
yönü ile tetkik ve müzakere edildi. Millet Meclisi Başkanlığına sunulan gerekçede ezcümle; 
«Bağcılığımızın son derece güç durumda olduğu belirtilmiş, bilhassa (maliyet yıldan yıla yük-
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s ekliği halde, çekirdeksiz 'kuru üzüm dört yıldır müstahsilin elinden aynı fiyatla alınmaktadır. 
Bu hal devam ederse 10 yıl sonra üzüm ithal eden memleket haline gelmemiz mümkündür. Bir 
memlekette dekar başına verim, 150 Kg. mm altına düşerse, o ülkede bağcılık ciddî bir bunalım 
içinde demektir. Nitekim, dekar basma ven'm. 1965 te 144 Kg. 1966 da 98 Kg. 1967 de 120 Kg., ve 
1968 de 134 Kg. üzüm alınabilmiştir», denilmr'.'ştiir. 

Bu kanun teklifinin kabulü ile bağcılığımızın modernleştirilmesi, önemli döviz kaynağımı
zın korunması ve geçimini bağcılıktan temin eden büyük sayıdaki çiftçi vatandaşlarımızın alm-
terinin değerlendirilmesi imkanları oldukça iyileştirilebileeek ve gerçefkleştıirilebilinecektir. 

Komisyonumuz tekliifin, genel gerekçesinde belirtilen bu hususları değerlendirerek, adı ge
çen kanunu, Millet Meclisi Gene] Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen beııiınsiycrek kabul 
etmenin ve yerinde olacağı sonucuna varmıştır. Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Maniisa 

Ruhi Tunakan 

Sözcü 
Uşak 

M. Faik At ay ıı rt 

Kâtip 
Konya 

Mehmet Varisi* 

Üye 
Edirne 

Nafiz Erg en eli 

Tabiî Üye 
M. Şükran Özkaya 

Üye 
Trabzon 

A. Şalcir Ağanoğhı 

Üye 
Erzincan 

Fehmi Bay soy 

MİLLET M KOLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve bağ
cılığımızın kalkındırılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Bağların yüksek sisteme alın
ması veya yüksek sistemde bağ yetiştirilmesi, 
sergi yerlerinin 'betonlanması ve üzerlerinin ten
te ile örtülmesi için bağcılara CA 5 faizli âzami 
15 yıl vadeli projeye da.yanan kontrollü kredi 
veriliı'. 

T e »İTİ t edilen faiz haddi ile T. (\ Ziraat Ban
kasınca bu tür kredilere uygulanmakta olan fa
iz oranlar-ı arasındaki fark müteakip yıl bütçe
sinin Maliye Bakanlığı tertiplerine konacak öde
nekten karşılanıl-. Bağ yetiştiren ve bağcılıkla 
iştigal eden bölgeler özelliklerine göre (yatay 
sistemde bağlar dâhil) bu kanun hükümlerinden 
faydalanır. 

MADDE 2. — • Bağcılara açılacak krediler 
Tarım Bakanlığı Teknik Ziraat Teşkilâtınca 
onaylanan projelere istinaden veriliı1. Tarım 
Bakanlığı projelerin uygulanmasında bağcılara 
gerekli teknik yardımlarda bulunur. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve bağ
cılığımızın kalkındırılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE .1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ;s . Sayısı : 1454) 
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MADDE 3. — Bağcılığın modernleştirilmesi 
için açılacak krediden ihracatlık yaş ve kuru 
üzüm yetiştiren bağ sahipleri ile bu maksat için 
yeniden bağ dikenler öncelikle yararlanırlar. 

MADDE 4. — Bağcılar projelere dayalı ola
rak aldıkları bu "kredileri proje ve gaye dışında 
kullanamazlar. Kullandıkları takdirde, aldıkla
rı kredilere vâdeleri beklenilmeden nmacceli-
yet verilerek tahsil edilir. 

Yüksek sistem veya yatık sisteme <*-öre bağ 
tesisi, tesis kredisi alanlara beş yıllık ödemesiz 
süre tanınır ve on eşit şekilde taksitle tahsil 
edilir. 

MADDE 5. — Kredi dağıtımında 30 dönüme 
kadar olan küçük bağ isletmelerine öncelik 
verilir. 

Krediler, 3202 sayılı T. (\ Ziraat Bankası 
Kanununun hükümlerine güre teminata bağla
mı". 

MADDE 6. — Bu kanun yayımlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Tarım, Ticaret ve 
Maliye bakanları yürütür. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 neti 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE T. — Millet Meclisi metninin 7 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

..<... 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1454) 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1/360; Cumhuriyet Senatosu 1/1131) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 7 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1070/4960 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 3 . 7 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Süleyman Bemirel 
Başbakan 

«EREKÇE 

Malûm okluğu üzere plânı!ı kalkınma dönemin? girildikten sonra memleket sanayiimizin geliş
tirilmesi için teşvik edici birer anaç olarak O remize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi {Siteleri
nin kurulmasına önem verilmiş ve memleketinin; sathında yaygın bir şekilde bu tesislerin inşa
sına geçilmiştir. 

Bu maksatla T. Halk Bankası A. S. ide teşkil edilen fonlar (için Sanayi Bakanlığı .bütçesinin 
(A/3) Seılmaye Teşkili ve Transfer harcamalar'! cetvelinde açılan 34.000 nci 'malî transferler bö
lümünde yer alan 34.610 ve '34.620 nci maddelerine yardım 'ödeneklen konmak «suretiyle bu hiz
metler yürütülmekte ki i. 

Bilahara çıkarılan 933 sayılı Kalkınma Plfmmm uygulanması esaslaırma 'dair Kanunun 1 nci 
maüdesiyle bu gıîbi teşvik fonilan Malliye Ba'kanhğı bütçesinde yer alması uygun görülmüş ve 
Maliye Bakanlığı bütçesinin Sermaye Teşkili ve Transfer Hare a mal an cetvelinin 34.000 nci bölü
münün geliştinme ve teşvik fonları !ketfiminde açılan 34.681 nci (Smali .geliştirme ve teşvik fonilan) 
nıacMefeine Ödenek konulmuş üfdi. 

Ancak, Anayasa Maihkenıesıinin kararı ile 93;] sayılı Kanunun fonlarla ilgili 1 nci nnaididesi ip
tal edildiğinden hahiiıs konusu hizmetlerin yürütülmesi müm'kün olamamaktadır. 

Bugün Manisa ve Konya illerindeki Organize Sanayi Bölgelerinin inşaatı idevam etmie'kte ve 
aynca Ankara, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep vo İstanbul'da (iki yerde Organize Sanayi Bölgesi 
kurulması için lüzumlu Bakanlar Kurulu kararı istihsal etdilmiş bulunmaktadır. 

İnşası devam eden Organize Sanayi Bölgelerinin tamamll anması ve Bakanlar Kurulu karan 
gereğince kurulması kararlaştırılan ve yukarda adı geçen 6 Organize Sanayi Bölgelerinin 1970 
yılı içinde yapılacak il'k çalışmaları için e em.'an (20 000 000) Tl. sına; 

Halen 25 il ve ilçede inşaatı devam etmekte olan küçük sanayi sitesinin tamamlanması 1970 ydı 
için tatbikat projeleri tasdik edilerek inşasına karar verilen 15 aded küçük sanayi sitesinin inşa
atına başlamak üzere cem'an (54 000 000) Tl. na ; 

Zaruri ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Bu itibarla, Sanayi Bakanlığının 1970 yılı bütçesinin (A/3) sermaye teşkili ve transfer harca
maları cetvelinde yeniden açılacak 34.000 nci Malî transferler bölümünün : 

— 34.610 ncu maddesine (20 000 000) Tl. 
— 34.620 nei maddesine (54 000 000) Tl. 

olmak üzere cem'an (74 000 000) liralık olağanüstü ödeneğin verilmesi gerekmektedir. 
Lüzumlu ödeneğin Maliye Bakanlığı Bütçesinin 31.130 ncu (Sermayesine mahsuben İhracat ve 

Kalkınma Bankasına) maddesindeki mevcut (426 302 939) liralık ödenekten indirilerek karşılan
ması uygun görülmüştür. 

Hazırlanan kanun tasarısının .1 nci maddesinde organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi si
teleri için 1970 malî yümda ihtiyaç duyulan ödenek ve bu ödeneğin yer alacağı bölüm ve maddeler 
beli itilmekte, 2 nci maddesinde yürürlüğe giriş tarihi gösterilmekte ve 3 ncü maddesinde ise ka
nunun Maliye Bakanlığınca yürütüleceği ifade olunmaktadır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 8 . 7 . 1970 
Esas No. 1/360 
Karar No. 70 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkımdaki kanun ıtjasarısı, 
Hükümet temsilcilerinin de katılması ile incelendi ve görüşüldü; 

Yapılan inceleme, tasarı ve gerekçesinden plînlı kalkınma dönemine girildikten sonra (mem
leket sanayiimizin ıgeliştirilmlesi için teşjvik edici, organize sanayi Ibölgeleri ile küçülk sanayi site
lerinin kurulmasına önem verilmiş ve memleflsetiaıiz sathında bu tesislerin inşasına geçilmiş ol
duğu. 

9o3 sayılı Kanunun 1 nci ımaddesi ile bu gibi teşvik fonları Maliye Başkanlığı Bütçesinin 
34.681 nci (sınai 'geliştirme ve teşvik fonları) maddesine ödenek (konulmuş olduğu, 

Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı ile 933 sayılı Kanunun fonlarla ilgili 1 nci maddesi ip
tal edildiğinden, hizan etlerin yürütülmesi mümkün olmadığı. 

Halen Manisa ve Konya illerinde organize sanayi 'bölgelerinin inşaatı devam etmlekte, ayrıca 
Ankara, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep ve İstanbul'da iki yerde organize sanayi 'bölgeleri kurul
ması Balkanlar Kurulunca kararlaştırılmış olduğu. 

İnşası devaım eden 'organize sanayi bölgeleri'iin tamamlanması ve Bakanlar Kurulunca karar
laştırılan 6 ıorgamze sanayi 'bölgesinin 1970 yılında yapılacak çalışmaları için 20 000 000 liraya, 

Halen 25 il ve ilçede inşaatı devam etmekte olan küçülk sanayi sitelerinin tamamlanması, 1970 
tatbikait projeleri tasdik edilerek inşasına karar verilen 15 küçük sanayi sitesinin inşaatına baş
lamak üzere 54 000 000 liraya ihtiyacolduğu, 

Bu (maksatla, Sanayi Bakanlığı 1970 bütçesinde yeniden açılacak 34.610 ncu maddesine 
20 000 000, 34.620 nci maddesine 54 000 000 lira olağanüstü ödenek verilmesi, tutarı 74 000 000 
liranın da Maliye Baıkanlığı Bütçesinin 31.130 ncu maddesinden indirilerek karşılanmasının ön
görüldüğü anlaşılmıştır. ' 

Komisyonumuzca tasarı yerinde görülerek aynen kabul, ©dikiliştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü 

Sakarya Aydın .Ankara Ankara 
X. Bayar İ. C. Ege M. K. Yılmaz 11. T. Toher 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1458) 
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Burdur 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Yavuzkan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İzmir 
Söz haıkkım mahfuzdur. 

0. Karagıözoğlu 

Tokat 
/ . H. Bakı 

Edirne 
M. N. Ergendi 

İçel 
C. Okyayuz 

Kars 
ıSöz hakkım mahfuzduı-. 

K. Okyay 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İ *t antbul 
0. C. Fer soy 

Kastamonu 
II. Tosyalı 

Uşak 
0. Dengiz 

Elâzığ 
Ö. F. S an ac 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
/ / . Okçu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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HÜKÜMET TASARISI 

1970 yılı Bütçe kanununa 'bağlı cetvellerde de-
ğ-işiMük yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1970 malî yılı Bütçe kanu
nuna bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmının 31.000 nci (Kuramlara katıl
ma payları ve sermaye teşkilleri) bölümünün 
81.130 ncu (Sermayesine mahsuben İhracat ve 
Kalkınma Bankasına) maddesindeki mevcut öde
nekten (74 000 000) lira düşülerek, (20 000 000) 
lirası Sanayi Bakanlığı Bütçesmin 34.000 nci 
(Malî transferler) bölümünde yeniden açılan 
34.610 ncu (Organize Sanayi Bölgeleri Kurma 
Fonu Yönetmeliği uyarınca organize sanayi 
bölgeleri kuracak müteşebbis teşekküllere yapı
lacak kredi yardımı için, T. Halk Bankası A. 
Ş. de teşkil edilen fona) maddesine, (54 000 000) 
lirası da 34.620 nci (Küçük sanayi çarşıları 
ve siteleri kuracak kooperatif ve belediyelere 
yapılacak kredi yardımı için, T. Halk Bankası 
A. §. de teşkil edilen fona «Tahsisler Sanayi 
Bakanlığınca ilgili yönetmelik esaslarına göre 
yapılır.») maddesine olağanüstü ödenek olarak 
aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
Y. Z. önder 

İçişleri Bakanı 
H, Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 

3 . 7 . 1970 
Devlet Bakanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakanı 

T. BUgin 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
Dışişleri Bakanı 
î. S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1970 yılı Bütçe kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

1. Ertem 
Çalışma Bakanı 

S. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

8. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

İV. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T, Kapantı 
Gençlik ve Spor Bakanı 

t. Sezgin 

<mmm 9» -" 
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