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3. — Yoklama 156 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 156 
1. — Giresun Milletvekili M. Kemal 

Çilesiz'in, bu yıl fındık mahsulünün az 
olması sebebiyle üreticilerin zor durum
da kaldıklarına, borçlannm tecili ve yeni 
krediler açılması gibi tedbirlerin alın
ması gerektiğine dair demeci ve Devlet 
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun ce
vabı. 156:158 

2. — İzmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'nın, Futbol Federasyonunun faaliyet
lerine ve bu yıl yapıldığı söylenen an
laşmalı maçlara daâr d«emeci 158:159 

3. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğ-
lu'nun, içel sebze üreticilerinin ihtiyaç 
ve pno'blemlerine dair demeci. 0.59:160 

5. — Görüşülen işler 160 
1. — Cumhuriyet Senatosu Burdur 

Üyesi Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile, 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, 5434 sayılı Kanunun 
41 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları, 
(2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) 160 

2. — Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü kurulusu hakkında kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Aydın 
Üyesi Osman Saim Sarıgöllü ve 11 arka
daşının, Devlet Operası kuruluşu hak
kında kanun teklifi ve Mal'ye, İçişleri, 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273) 160 

3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bir maddesi
nin kaldın]masına ve bu kanuna bâzı 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) 
(S. Sayısı : 274) 16Q;181 
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Sayfa 
4. — Tasarruf bonoları ihracı hak

kında kanun tasarısı ile Avdın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 223 sayılı Ya
tırımlar finansman fonu teşkili ve tasar
ruf bonoları ihracı hakkındaki Kanunun 
15 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi Rifat öztürkçinc'nin, Ta
sarruf bonoları hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı 
maddelerin ilâvesi hakkında kanun tek-

Sayfa 
lifi ve Kayseri Milletvekili Turhan Fcy-
zioğlu ve 5 arkadaşının Yatırımlar fi
nansman fonu tenkili ve tasarruf bono
ları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1061 tarihli ' 
ve 223 sayılı Kanunun 0 ncu maddesinin 
dcğistirilmeKne dair 27 . 4 . 1902 tarih 
ve 47 sayılı Kannir.ii değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (1/224, 2/102, 
(2/222, 2/33) (S. Sayıcı : 233) 181:200 

*•&-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Diyarbkaır Milletvekili Metin Cizreli, Di
yarbakır ilinde tifo, tifüs, dizanteri gibi sal
gın hastalıklar görüldüğü, bu hususta tedbir 
alınması gerektiği, 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar, resmî ilân 
tarifesinin büyük tirajlı gazetelerin lehine ve 
Anadolu gazetelerinin aleyhine değiştirilme
sinin sakıncaları ve ,• 

Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz da Koca
eli'nin Kandıra üresinde vukubülan dolu âfeti, 
konularında gündem dışı demeçte bulundular; 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkın
daki, kanun tasarısı ile, ..;• 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu. 
tasarısı ikinci defa açık oya sunularak, oyların 
ayırımı sonunda, kabul olundukları bildirildi. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlığının,. 
İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan muh
taç durumda olanlara vatani hizmet tertibin
den aylık ballanması hakkında kanun tasarı
sı ile bu konudaki tekliflerin, havale edildik
leri Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyon
larından beşer üye alınmak suretiyle kurula
cak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
tezkeresi kabul olundu. 

Deprem bölgesinde bilgi cd'nilmck üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gerekince kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu üzerinde
ki görüşmeler tamamlan di. Raporun komisyona 
jaçlesine dair önergelerin reddinden sonra arat

tırma konusunda Genel Kurula gerekil bilgi
nin verilmiş olduğu bildirildi. 

Aydın M.liotvckili Reşat Özarda'nm. Kıb
rıs Türklerinin durumunu mahallinde incele
mek üzere bir Meclis Araştırına Komisyonu 
kurulmasına dair 'önergesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. Meclis araştırması, ve genel görüş
meler için ayrı1 an zamanın dolduğu, önerge 
üzerindeki görüşmelere gelecek Garş-amba günü 
devam olunacağı bildirildi. 

Adana Milletvekili Ali Karcı'nm Adana'da 
bütün fakülteleriyle, bir üniversite açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğinc dair Başbakandan 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı llhami Ertem, 

Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın, 
Adana'nın, Bahçe ilçesini Haruniye bucağına 
en' kısa mesafeden bağlıyarak slıablize bir yol 
yapılın asının d üş ünül üp düş ünülnıediğine dair 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, 

Adana M'llctvckili Mahmut , Bozdağan'ın, 
Adana'nm Kadirli ilçesine bir lire yapılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu
na Millî Eğitim Bakanı llhami .Ertem, 

Adana Milletvekili Mahmut. Bozdoğan'ın, 
Gukobirlik, ortaklarından, bil âhara, ödemek 
üzere kestiği yüzde yirmi nlsbctindeki parala
rın no zaman ödeneceğine dair sorusuna Tica
ret Bakanı Ahmet Tü4;el, 

Samsun ' Milletvekili Yaşar Akal'm, Sam
sun - Gcman - Asarcık - Kavak yolunun,,- kış 

— 154: 

http://Kannir.ii


M. Meclisi B : 123 22 . 6 . 1967 O : 1 

ve yaz, istifade edilebilecek hale getirilmesinin 
ne zaman mümkün olacağına ve, 

Samsun'da, şehirlerarası vasıtalar için, ya
pılmaya başlanan yolun istasyon • Garajlar kıs
mının neden ikmal edilmemiş olduğuna dair 
sorularına da Bayındırlık Bakanı Orhan Alp 
cevap verdiler. 

Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, Van'da 
bir otomatik telefon santrali kurulması için 
her hangi bir hazırlık yapılıp yapılmadığına 
dair Ulaştırma Bakanından, 

Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşap 
ve Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eği
tim Bakanından, 

Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile 
kaleye çıkacak vasıtalar için bir yol yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm 
Tanıtma Bakanından, 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyiice'-
nin 1965 ve 1963 bütçelerine foonan ve köyle
re tahsis olunan imam kadrolarının hangi il
lere ne miktarda ve hangi ölüçlere göre dağı
tılmış olduğuna dair Devlet Bakanından ve, 

Kırklareli bölgesine ne gibi sanayi yatırım
ları yapılmasının düşünülmekte olduğuna dair 
Sanayi Bakanından, 

Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, 
Malatya Sigara ve Tütün Fabrikası için kira
lanan binaların kimlere aidolduğuna ve 10 se-

Yazılı soru 
1. — İçel Milletvekili Sadık Kutlay'm, İçel 

köylerinde inşa edilecek olan ilkokul binalan-

TASARILAR 

1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı. (1/379) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına) 

2. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı. (1/380) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonla rina) 

3. — Belediye Kanununda değişiklik yapıl
masına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasa hakkında kanun 

neden beri ne miktar kira ödendiğine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından, 

Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'ın 
Başkale ilçesi Merkez Sağlık Ocağının 50 ya
taklı bir hastane haline getirilmesinin ne za
man mümkün olacağına dair, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından ve, 

Van'da kurulmasına karar verilen sanayi 
çarşısının yapımına ne zaman başlanacağına 
dair Sanayi Bakanından olan soruları soru sa
hipleri ikinci defadır Genel Kurulda hazır bu
lunmadıklarından, düştü. 

184, 188, 235, 259, 283, 296, 305, 306, 322 
ve 323 sayılı sorular, ilgili bakanların, 

289, 290, 299, 300, 301, 302, 303, ' 307, 309, 
311, 312, 313, 319, 320, 321, ve 325 sayılı soru
lar, soru sahiplerinin Genel Kurulda hazır bu
lunmamaları sebebiyle ve, 

292, 304, 310, 314, 315, 316, 317, 318 ve 324 
sayılı sorular da, soru sahipleri izinli oldukla
rından, gelecek soru gününe bırakıldı. 

22 . 6 . 1967 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,18 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Ahmet Bilgin Kâzım Kangal 
Kâtip 
Minisa 

Önol Sakar 

nın ihalesine dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık ve Millî Eğitim bakanlıklarına gönderil
miştir. (7/408) 

tasarısı. (1/381) (İçişleri, Adalet ve Anayasa 
komisyonlarına) 

4. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı. (1/382) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

5. — İdarei Umıımiyci Vilâyat Kanunununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli 
ve 306 sayılı Kanunda değişildik yapılması 
hakkında kanun tasarısı. (1/383) (İçişleri, 
Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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6. — Köy Kanununda değişiklik yapılması
na dair 18 . 7 ' . 1963 tarihli ve 286 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin dcğiştiı-ilmesi hakkın
da kanun tasarısı. (1/384) (İçişleri, Adalet ve 
Anayasa komisyonlarına) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoro
loji İşleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri
ne dair Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrası 
ile 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasaıısı. (1/385) (Millî Savunma, Tarım ve 
Plân komisyonlarına) 

8. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Federatif Halk Cumhuriyetince millileşti-
rilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tas
fiyesi hakkında kanun tasarısı. (1/386) (Dış
işleri, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

9. — İstanbul üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı. (1/387) (Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

10. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarı
sı. (1/388) (Sayıştay Komisyonuna) 

11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı. (1/389) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

TEZKERE 

12. —• Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/679) (Anaya
sa ve Adalet komisj'-onlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma sati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinin 123 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Arkadaşlar lütfen beyaz düğmelere bas-
smla:\ 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşme

lere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in, 
bu yıl fındık mahsulünün az olması sebebiyle üre
ticilerin zor durumda kaldıklarına, borçlarının 
tecili ve yeni krediler açılması gibi tedbirlerin 
alınması gerektiğine dair demeci ve Devlet Ba
kam Sadık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, 
fındık mahsulünün durumu hakkında gündem 
dışı söz istemişsiniz. Beş dakikayı geçmemek üze
re buyurun efendim. 

'MUSTAFA ÇİLESİZ (Giresun) — Muhte
rem arkadaşlarım, çok önemli olan iktisadi bir ko

nuda Hükümeti uyarmak maksadiyle huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, Karadeniz Bölgesinin büyük bir 
kısmının halkı, geçimlerini ve yaşama ümitleri
ni fındığa bağlamışlardır. 

Geçen sene bereketli bir mahsul olmuş, Hü
kümetin yerinde aldığı tedbirlerle, müstahsil fın
dığını değer fiyatları ile satmış ise de, köylü 
borçlarını ödiyememiş, ihtiyaçların zorlaması, 
millî bünyemizi ve köylüyü kurt gibi kemiren, 
insafsız faizcilere yeni fırsatlar açmıştır. 

1967 yılında, Karadeniz bölgesi bâzı vilâyet
lerinin, tek geçim mevzuu olan fındık yok dene* 
cek kadar azdır, 
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Bu sene fındık mahsulü, geçen yıla nazaran 
dörtte bir tahmin edilmektedir. Fındık rekoltesi
nin, çok düşük olacağı hususundaki belirtiler de 
bölge halkını umutsuzluğa düşürmüştür. 

Fındık müstahsili köylünün, istihsalden ev
velki zamanlar için, mâruz kaldığı ihtiyacın, kre
di kooperatifleri veya Ziraat Bankası tarafından 
karşılanmaması yüzünden, köylünün uğradığı 
müşkülâtı ve mallarının yok pahasına, faizcilerin 
eline düşmesine sebebolduğunu, bu halin, köylü
nün kalkınmasını temelden baltaladığını bu kür
süden çok zamanlar arz etmiştim. 

Buna çare olmak üzere, az faizle köylüye kı
sa vadeli kredi verilmesini Hükümetten rica 
etmiştim. 2 Ocak 1967 de, bu kürsüden Sayın 
Ticaret Bakanı, kısa vadeli kredi verileceğini be
yan ederek, Karadeniz bölgesi halkının, ferahlı
ğa kavuşturmuştur. 

Fındığın bir sene olup, diğer senelerde olma
ması sebebiyle, müstahsil köylü, bankalara ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borcunu zama
nında ödiyemediğinden, tıkanan kredi yolları kar
şısında, tefecilerden faiz haddi yüzde yüz üze
rinden ,para almak mecburiyetinde kalmaktadır. 

Bu hal, Doğu - Karadenizln tek mahsule bel 
bağlıyan, iki milyon müstahsilinin bir daha kalkı-
namıyacak şekilde ezilip perişan olmasına sebebo-
lacaktu*. 

Köylü vatandaşlarımızı açlık tehlikesinden ve 
faizcilerin merhametsiz pençesinden kurtarmak 
için Hükümetten vakit kaybetmeden, derhal şu 
tedbirlerin alınmasını rica ediyorum. 

1. Fındık müstahsılına, Kredi Kooperatifle
ri veya Ziraat Bankası tarafından kısa vadeli 
kâfi miktarda kredi verilmesi. 

2. Banka ve Kredi Kooperatifleri köylünün 
borçlarının bu seneye ertelenmesi. 

3. Fındık alım, satım ve ihracatını meslek 
haline getiren bâzı fırsatçı tüccarların, alım ve 
satış oyunlarını kesin olarak yasak etmek ve Ka
radeniz köylüsünün tek ümidi ve tek dayanağı 
fındığın gerçek değerinin bulmasını sağlamak. 
Yani, fındık baremini en yüksek bir seviyede tut
mak. 

4. Muhtaç olan fakir köylüye hibe yolu iic> 
ekmeklik buğday veya mısır verilmesi. 

5. İktisadi bir işletmeye sahibolmıyan bu böl
ge halkına iş sahaları yaratmak, aynı zamanda 
dış ülkelere işçi göndermede öncelik tanımak. 

Şunu da ifade etmek isterim ki; fındık bölge
si müstahsili için âcil tedbir alınmadığı takdirde, 
sosyal denge köylü aleyhine daha da fazla bozu
lacaktı.'. 

Mahsulün bu derece az olması, bir âfet nite
liği taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Anayasanın ifade ettiği sosyal adalet ilkele

rinin tahakkukuna engel olan durumları arz et
miş bulunuyorum. 

Biran evvel, lüzumlu tedbirlere başvurmak ge-
rekİA 

Muhterem Hükümetten ve Sayın Ticaret Ba
kanından bunları bekliyoruz. Durum vahimdir, 
son derece acele tedbir alınmadığı takdirde, bu
nun vebalinden ve siyasi sorumluluğundan kurtul
mak zor olacaktır. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MüF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım, Sayın Çilesiz'in gündem dip huzu-
i'imuza getirmiş olduğu Kara Denizin öteden beri 
derdi, derdi olduğu kadar geçim kaynağı olan 
andık mahsulünün ve o mahsulün değerlendiril
mesindeki tavsiye ve temennilerini dikkatle dinle
dim. Bir hususu şükranla kaydetmek mecburiye
tindeyiz, o da şudur: Arkadaşımız, sarih olmamak
la beraber, iktidarımız zamanında yapılmış olan 
birtakım icraatı, hiç olmazsa huzurunuzda ifade 
etme kadirşinaslığını göstermiştir. Onun için ken
dilerine teşekkür ederim. 

Hakikaten fındık, Karadeniz için ve Kara
deniz halkı için başlıca geçim kaynağıdır. - An
cak, Karadenizin sosyal bünyesini bilenler ga
yet iyi takdir ederler ki, bu bölgenin nüfusu
nun gayet dar olan arazisi de istihsal edilen 
fındığın bizatihi değerlendirilmesi ile birçok me
selesinin halledilmesi mümkün değildir. Bunun 
için bu yolda yalnız fındığın değerlendirilme
si değil ve fakat diğer iktisadi yönlerden de 
tedbir almak lâzımgeldiği bir gerçektir. Geçen 
sene Türkiye tarihinde Karadeniz bölgesi en 
yüksek rekoltede fındık idrak etmiştir ve Hü
kümetçe bu fındık mahsulünü destekleme alım
larına mazhar kılınmış ve yine sayın arkada
şımızın kadirşinaslık göstererek ifade ettiği 
gibi aksatmaksızın en iyi bu mubayaa tahak
kuk etmiştir. Ancak, bir gerçek vardır, Bu ger-
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çek, yılların ihmaline uğramış olan bu bölge
de her sene veya geçmiş seneler, geçen sene 
yapılan tatbikatın yapılamamış olmasından 
ortaya çıkan birtakım mahzurlar ve mahzur
ların yığmış olduğu birtakım teressubattır. Ge
çen sene fındığın en yüksek rekoltesi idrak edil
miş olmasına rağmen, fındığın dış piyasalar
daki ihraç fiyatlarının halen 115 - 116 ve an
laşmalı memleketlerde 125 - 126 dolardan mua
mele görmüş olması fındığın geleceği ve fın
dıktan geçimini temin eden Karadeniz müstah
sili için de ümit verici bir başlangıçtır. Bunun 
yanında, yine geçen sene fındık müstahsilinin 
yıl içinde mâruz kaldığı müşkilâtı mütalâa ede
rek kredi yönünden iki türlü destekleyici ted
bir alınmış bulunmaktadır. Bunlardan birisi, 
toprak barem fiyatları, hor beş senede bir göz
den geçirilmesi icabederken- bu bölgede top
rak barem fiyatlarının tesbitinden itibaren 5 
sene geçmemiş olmasına rağmen, arazi fiyat
larında meydana gelen yükseliş sebebiyle yeni
den toprak barem fiyatlarının tesbitine gidil
miş ve yüzde 50 ilâ 100 arasında artan bir nis
pet içinde toprak barem fiyatları yeniden tes-
bit edilmek suretiyle bu nisbetler dâhilinde 
zürraa kredi verilmesi imkân dâhiline getiril
miştir. Bunun dışında, bilhassa Mayıs ve Ha
ziran aylarında, bir evvelki yılın mahsulünü 
satarak geçimini idame ettiren köylünün, bu ay
larda b 'r geçim sıkıntısı bir maddi darlık içine 
düştüğü mütalâa edilerek önümüzdeki mev
sim satacağı fındıktan bedel 'nin ödenme-i 
diğer bîr ifadeyle, kısa vadeli ucuz faizlerle 
Mayıs sonu ve Haziran başlarında Ziraat Ban
kası tarafından kendilerine yeniden munzam 
kredi verilebilmesi hususu derpiş edilmiş ve 
bu tatbike konulmuştur. 

Yine burada arkadaşımız, 2 Ocak tarihli, 
bendenizin Ticaret Bakanı olduğu zaman yap
tığım bir konuşmayı ifade ile bir kadirşinas
lık göstermişlerdir. Bunun yanında asıl mühim 
mesele gayet cevval, hareketli ve zeki bir küt
le olan Karadeniz halkının bu emeğinin haki
ki. kâmil bir mânada değerlendirmesi ve gerek
li refah seviyesine ulaşabilmesi için, takdir 
edersiniz ki, bu tedbirler kâfi değildir. Bu ga
yet faydalı insan gücünü, işgücü haline çevi
rebilmek için, iktidarımız bu bölgede birçok 
yeni yatırımlara gitme lüzumuna inanmıştır 
ve bu meyanda birtakım tesisler kurulmuş 

ve bir kısmı da kurulmak üzeredir. Arkadaş
larım gayet rahatlıkla hatırlarlar ki, bir Ak
su Kâğıt Fabrikası, bir Rize Çay Fabrikam. 
Trabzon çimento fabrikası, önümüzdeki günler
de temeli atılacak bakır kompleksi vesaire ya 
tırımlar bu bölgedeki işgücünü, insan gücünü 
değerlendirme için, bu bölgeye refahın getirii-
aırsi için Hükümetimiz tarafından alman ted
birlerdir. Bu açıklamayı, kısa da olsa bana yap
mak fırsatını veren arkadaşıma teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım. 

2. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'ntn 
Futbol Federasyonunun faaliyetlerine ve bu yıl 
yapıldığı söylenen anlaşmalı maçlara dair deme
ci. 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga, Futbol 
Federasyonunun çalışmaları hakkında gündem 
dışı bir konuşma yapmak istiyorsunuz. Beş da
kikayı geçmemek üzere buyurun efendim. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Baş
kan, kıymetli milletvekilleri, , 

Son günlerde umumi efkârı meşgul eden 
ve memleket sporunun 'geleceğini tehlikeye dü
şürecek olan bir hâdiseden bahsetmek için söz 
almış bulunuyorum. 

Bu hâdise, içinde bulunduğumuz futbol mev
siminde, sporculuk mevhumu ile bağdaşmıyan, 
anlaşmalı ve bugünün âlem olmuş tabiriyle bir
takım şike maçların yapılmış olmasıdır. 

Spor, yalnız sahalarda koşuşan mahdut sa
yıdaki gençlerin değil, bütün dünyada olduğu 
gibi memleketimizde de milyonların ilgisini çe
ken önemli bir konu haline gelmiştir. Daha çok 
mertlik, dürüstlük istiyen bu konunun dejene
re edilmesi, bütün memleket sathında tesirini 
gösterecek ve vahim neticeler doğuracak sos
yal bir hâdise teşkil edebilir. 

Benim anladığım mânada spor, gençlerde 
mücadele kabiliyetini artırmak, nefse hâkimi
yeti temin etmek, mertçe yapılan bir müca
delenin neticelerini, hak duyguları içinde ka
bullenmek gibi memleket gençliğine üstün va
sıf kazandıracak bir faaliyettir. 

Halbuki bu seneki çoğu futbol maçlarının, 
bu asil gayretlerin tamamen dışına çıkarak çok 
kötü misaller teşkil edecek mahiyette cereyan 
ettiği umumi bir kanaat haline gelmiştir. Bu 
üzücü hâdiselerin vukuuna ait düşüncelerimi 
şöylece sıralıyabilirim: 
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İG . G . 1DG7 günü İstanbul radyesunda yapı
lan blıi spor teşkilâtına bağlı Beden Terbiye
si İstanbul bölgesi başında bulunan bir zat ile, 
diğeri spor yazarları derneğinin başkanı bu
lunan ve üçüncüsü de çok eski ve büyük bir 
1 :u1 übumuzun başkanı olan bir zatın tertip et
tiği açık oturumu dikkatle dinledim. Hepsi 
de Ç'ğu futbd maçlarında şikenin yapıldığında 
ittifak etmiş. Hattâ bunlardan yetkili bir zat 
aldıkları ihbarlar üzerine yaptıkları inceleme
lerde, otel odalarında, kulüp idarecileri arasın
da yapılan gizli anlaşma1 arın teminatını teş
kil edecek birtakım senetlerin bile teati edil
diğini bildiğini i iade etmiştir. 

Bu seneki liğ maçlarının devamı sırasında 
İzmirspor Kulübü daha sonra yapılacak maç
ların sonuçlarının ihtiva eden bir • muhtırayı 
2G Mayıs 1CG7 tarihli İzmir 1 nci Noterliğine 
30 Haziran 1CG7 tarihinde açılması ve basma 
açıklanması kaydı ile bir muhtırayı tevdi et
mişlerdir. Filimi sonradan yapılan bir kısım 
maçlar iddia edilen neticeleri aynen ihtiva et
tiği gibi bu maçlardan bir tanesinde yalnız ne
tice değil, çok gollü elacağı, berabere biteceği, 
g: İleri hangi t yüncünün atacağı hususundaki 
tahmin de aynen tahakkuk etmiştir. 

Bilhassa bu son husus bahse konu maçtan 
(İnce İspanyamla bulunan millî, takımımızdaki 
futbolcular arasında dahi söylenmiş olduğunu 
Hürriyet Gazetesini ı sp )r ray ilasında eleştiril
miş olduğunu görmüş bulunuyoruz. 

Memleket umumi efkârının bir nevi gözü ve 
kulağı olan bas:ıı da şikeli maçların mevcudi
yetini ittifakla kabul etmiş ve bu kanaatleri
ni muhtelif tarihlerde sütun sütun ifade etmiş
lerdi*. 

Mlkiyct Gazetesinin İzmir, İstanbul, Ankara 
kulüplerinin başkanları ile yaptığı toplantılar
da bütün bu başkanlar mesuliyctli mevkileri
ne ve vazifelerine rağmen şikeli maçların ya
pıldığı hususunda, itti aka varmışlardır. Bü
tün bu toplantıların tafsilâtı Milliyet ' Gazetesi 
tarafından muhtelif tarihlerde kamu oyuna açık
lanmıştır. 

Futbol işlerini düzen içinde yürütmekle gö
revli federasyon başkanı da şikeli maçların 
mevcudiyetini kabul eder mahiyette basında 
yer alan beyanlarda bulunmuştur. 

Bizzat seyrettiğimiz bâzı maçlarda da şike-
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1 nin-cllc tutulur bir hale getirildiği ve bundan 
dolayı da seyircilerin haklı galeyanı nazarları
mızdan uzak kalmamıştır. 

Netice olarak istirhamımız şudur ki ; önü
müzdeki yıllarda alınacak çok ciddî tedbirler
le yaygın hale gelen anlaşmalı maçlara meydan 

I veıilmcmclidir. Ve yukarıda arz ettiğim sebep
ler yüzünden zor duruma düşmüş bulunan ku
lüplerin mağduriyeti de izale edilerek ve bu se
neye matuf olmak üzere hiçbir kulüp küme 
düşürülmeden yirmi takımlık bir birinci millî 

| liğ tcrtibcclilmcli ve böylece spor faaliyetlcri-
' nin ahlâk kuralları içinde yapılması teminat 

altmr. alınmalıdır. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

3. — îçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun 
İçel sebze üreticilerinin ihtiyaç ve problemlerine 
dair demeci 

BAŞKAN — Sayın İsmail Çataloğlu, İçel 
sobze müstahsilinin durumu için gündem dışı söz 
islemiş bulunuyorsunuz. Beş dakikayı geçmemek 
üzere buyurun efendim. 

ÎSMAL. ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Baş
kan, cayın milletvekilleri, İçel sebze müstahsılla-
rımn bugün içinde bulundukları durumu sizlere 
duyurmak için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

İçel halkının büyük çoğunluğu sebzecilikle ge
çimlerini sağlarlar. Bu sene tabiat İçel müstahsı-

I İma turfanda sebze yetiştirmeye ve turfanda fi
yatlarından istifadeye imkân vermemiştir. Bu
nu fırsat bilen tefeciler, bu çalışkan fakat hima
yemiz halkın tepesine binmişler, onlarm müş-
klllci'ni bir kat daha artırmışlardır. Hükümeti
miz do yokluk içinde kalan müstahsrlları kendi 
basma mrakıvermiştir. Böylelikle tabiat içten, 
tofoc'lcr tepedm, bir fiyat politikası gü'miyen 
IlirkümotJmiz de yandan bunları kuşatmışlardır. 

Arz ve talep kanunu herkesçe bilinir, fiyat 
yükselmesinin. de sıhhat alâmeti olduğu rövlenir. 
Ankara'da gözlenlmiz önünde 250 - 300 lira ile 
geç/nen halkın ne kadar sıhhatli oldukları herkes
çe ma1 umdur, sanıyorum. Ankara'da müstah
sil satışı diye ilân cdlen pazarlarda meselâ do
mates 200 kuruştur, İçel'de ise fiyat bugün 30 
kuruştur. Aradaki 160 - 170 kuruşluk farkın na
sıl ve nereye gittiğ ni izah etmek lâzımdır. 

İçel müstahsili dçmr.tose kilo başına 100 ku
ruşa yakın masraf etmiştir. Bugün mahsulüne 
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3040 kuruşa müşteri bekliyen bu halka ne ya
pılacaktır ve kim alâkadar olacaktır? 

Eğer 200 kuruşa alıcı bulunmuyorsa, neden 
alâkalılar müstahsilin lehine bir işlem yapmıyor? 
Sebzelerimiz, niçin bir ihraç malı olarak değerlen
dirilmiyor 

Sayın milletvekilleri, 
Bu ve buna benzer şeyler biraz alâka ile düzel

tilebilir, kanaatindeyiz. 
Hükümetin bu husustaki kaygısızlığı, bir ta

raftan geniş sebze müstahsili kütlelerini acı ka
deri ile başbaşa bırakırken, diğer taraftan dar 
gelirli müstehlik vatandaşlarımızın ağır hayat 
şartlannı büsbütün zorlaştırmaktadır. 

Bu şartların düzeltilmesi için, Hükümetlin 
âcil tedbirler almasını diler, hepinizi saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, günde
mimize başlıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kınaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve PlC-n komisyonları raporları, 
(2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) 

BAŞKAN — Bu teklif komisyona gitmişti, ko
misyon hazırladı mı efendim? Plân Komisyonu?.. 
Yok. Bunu geçiyoruz. 

2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve Cum
huriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim Sarı
göllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası kuruluşu 
hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/333, 2/199) 
(S. Sayısı : 273) (1) 

3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu. (1/332) (S. Sayısı : 274) (2) 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge vardır 
okutuyorum. 

Yüksek 'Başkanlığa 
İlgisi dolayısiyle öncelikle görüşülmesi karar

laştırılan işlerin ikinci sırasındaki Devlet Opera 

(1) 273 S. Sayyılı basmayazı 19.6.1967 tarih
li 121 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 274 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

ve Balesi kanun tasarısı ile birinci görüşmesi ya
pılacak işlerin birinci şırasında bulunan Devlet 
Tiyatrosu kuruluş kanunu tasarısının tümü üze
rindeki görüşmelerin beraber yapılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
llhami Ertem 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

Bir önerge daha vardır, onu da 

Yüksek Başkanlığa 
Halen müzakeresine başlanmış olan Devlet 

Opera ve Balesi kanun tasarısı ile, adı geçen ka
nunu mütaakıp görüşülecek olan Devlet Tiyatrosu 
kanunu tasarısı, konu ve gerekçesi itibariyle ay
nı mahiyette olduğundan tümü üzerindeki gö
rüşmelerin birlikte yapılmasını, her iki kanunun 
maddelerinin ayrı, ayrı oya sunulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Komisyon Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Yardımcı 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı ve Komis
yon Başkanının vermiş olduğu önergeleri okut
tum. Devlet Opera ve Bale kanunu tasarisiyle, 
birinci sırada bulunan 5441 sayılı Devlet Ti
yatrosu kuruluşu hakkındaki kanun tasarıları
nın birlikte müzakeresini istemektedirler. Bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etaıiyenler... Birlikte görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Bu iki kanunun öncelikle görüşylmelerini oy
larınıza arz ediyorum... 

TURHAN DÎLLÎGtL (Adana) — Bir önerge 
daha olacak, ben göndermiştim. 

BAŞKAN — Bu hususta ve şahsınıza mı ait?.. 
TURHAN DiLLİGiL (Adana) — Şahsıma 

ait. 
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BAŞKAN — Bu hususta şahsa aidolan önerge 
işleme konamaz. Aidolduğu Komisyon Başkanı ve 
Hükümet tarafından verilen önergeler muamele
ye konulmuş ve bu şekilde hareket edilmiştir. 

TURHAN DÎLLIGÎL (Adana) — Benim 
önergem 5441 sayılı Kanunu tadil eden teklifin 
daha önce görüşülmesine mütedairdir. 

BAŞKAN — Sayın kardeşim, bu husus hak-
ikında yani, öncelikle görüşülmesi hakkında ancak 
ya aidolduğu Bakan veya Komisyon Başkanının 
önergesiyle işlem yapılabilir. Yoksa, arkadaşla
rın münferiden vereceği önergeler üzerine bir iş
lem yapılamaz. İçtüzük hükümleri bunu âmir
dir. 

TURHAN DİLL1GİL (Adana) - Benim 
önergem usule mütedairdir. Onun için arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, takd'.men görüşülme
si ancak Komisyon veya Hükümet tarafından is
tenebilir. Şimdi usule ait bir mesele olmasa ge
rektir. 

Devlet Tiyatrosu kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesi hususunu oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Her iki kanunun tümü üzerinde söz igtiyen 
arkadaşlarımı arz ediyorum. Grupları adına : 
Saym Yusuf Ziya Bahadınlı T.l.P. adma, Savvın 
Sathın Ö7cau San A.P. adma, Kâmran Evliya-
oğlu C.H.P. adma, Bekir Tünay G.P. adma.. 

Her iki kanunun tümü ürerinde müştereker 
müzakereve başlıyoruz. Arkadaşlar her iki ka
nunun tümü ürerinde konuşacaklardır. Madde
ler avn ayrı görüşülüp oylanacaktır. 

Sahi?.1 arı adına söz alan arkadaşları da arz 
ede^'m efe^d'm. 

Yaşar Akal, Nazmi özoğul, Muslihittin Gü^er. 
Sait Sina Yücesov, Sadi B'nay, Osman Nuri 
Ulusav, Kava Ö^demir, Nihat Akav. Kemal San-
iıbrahimoğlu. Nuri Kodamanoğlu. îhsan AtaÖv, 
Turhan Dilligil. 

Bnşika var mı efendim? Yok. Buyurun Sayın 
Bahadınlı. 

T.l.P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA
HADINLI (Yozgat) — Sayın Başkan, sayır 
milletvekileri, Devlet Operası ve Balesi Gene1 

Müdürlüğü ve Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlü
ğü kanun tasarıları hakkında T.Î.P. Meclis Grupu 
adına görüşlerimizi sunacağım. 

Tüm sanat dallarının, geniş halk kütleleri 
ile ilişki kurarak, toplumda lâyık olduğu önemi 
kazanması için bütün tedbirlerin alınmasının ge
reğine inanmaktayız. Resimde, heykelde, edebi
yatta, müzikte, mimarlıkta^ tiyatroda, opera ve 
balede, kısacası bütün sanat kollarında, Türk 
halkına özgü bir Türk sanatı yaratılması gereği
ne inanmaktayız. 

Sanatın halk kaynaklarından çıktığı ve halka 
gittiği, halkın olduğu sürece önem ve değer ka
zanacağı kanısındayız. 

Küçük bir azınlığı amaç edinen bir çabayı de
ğerli bulmuyoruz. 

Tiyatroya, operaya, baleye de aynı mantık 
ve aynı ölçülerle bakıyor, aynı açıdan değerlen
diriyoruz. 

Türk tiyatrosu, Türk operası, Türk balesi, an
cak Türk halkiyle kurulacaktır. Büyük şehirler
de kurulan bu kurumlar, Anadolu'ya yayıldık
ça, halka maloldukça kişilik kazanacaktır. 

Bir ulusal tiyatrodan, operadan, baleden söz 
etmek, ancak halkın tiyatroya, operaya, baleye 
konu olarak, anlam olarak, sanatçı olarak, se
yirci olarak girmesiyle mümkün olacaktır. Türk 
ulusu, büyük şehirlerde oturan birkaç bin kişi 
değildir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugün Türkiyemizde bir Türk operası var mı 

ya da kurulma yolunda mı? 
Bir İtalyan operası denildiğinde akla ne ge

lir? Akla, yüzlerce İtalyan bestecisinin yarat
tığı yüzlerce opera gelir; bütfn müz'k türlerin
de, İtalyan müziğiyle İtalyan dilinin yite yıllar 
:çinde kaynaşıp gelişmesi, İtalyanlara, Ö/TÜ RÖV-
^eviş tarzının doğması, gelişmesi, bunkrn İtal
ya'da sürekli olarak çalınıp sövlenmesi, asıl önem
lisi bu müziklerin İtalyan halkınca tanınır r»!ma-
sı, sevilir olması, temelde bunların yaşanılır ol
ması gelir. 

Bu özellikler Alman operası, Fransız operası 
ve bir başkası için de böyledir. 

O halde, bir Türk operasından da söz etmek 
>,'n saydığımız koşulların da bizde olması gerek
lidir. 

Birçok Türk bestecisinin yarattığı yüzlerce 
opera; bütün müzik türlerinde Türk miz'iğiyle 
Türkçenin kaynaşıp gelişmesi; müziğin, dil'n, 
coğrafyanın ve benzer etkenlerin etkileriyle bize 
özgü bir söyleyiş tarzının doğması, gelişmesi; bun-
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larm söylenmesi; asıl önemlisi bu müziklerin 
Van'dan İstanbul'a dok bütün Türkiye de tanı
nır, sevilir ve Türk halkınca temelde yaşanılır 
olması... 

Bn- Türk operasından söz ötmek saydığımız bu 
koşulların bizde de doğduğu ve geLştığı sürece 
djğru olacaktır. 

Bugün ülkemizde bir kuruluş halinde olan 
opera, gerçek Türk operasına ulaşabilmek için 
geçdmesı gerekli bir basamaktır. Bu basamağın 
kurulması bde çak güç bir iştir elbette.. Bütün 
çabamızı Türk operasının kurulmasına yöneltmek, 
bunun için de bâzı hususları dikkatten ırak tut
mamak gerekir. 

ünce, Türk bestecisinin yetiştirilmesi birin
ci hedef.miz olmalı, çünkü Türk operasını bun
lar yaratacaklardır. Çok sayıda ve yük?.ck nite
likte şarkıcı yetiştirmeliyiz çünkü en iyilerini 
seçmok mümkün olacaktır. Bağımsız koroların 
kurulmasına gayret etmeliyiz, çünkü operayı 
bcsliyecck ve halkı hazırlıyacak olanlar bunlar
dır. Bu da ancak bölge konservatuvarları ac
ımakla mümkün olacaktır. En sonunda da Türk 
bestecilerinin teşvik eddmcsldir. Bu da ancak 
yarışmalar açmak, eserler ısmarlamak ve bu eser
leri yayımlamakla mümkün olacaktır. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün, 
millî opera ve bale eserlerini çoğaltmak ve bu sa
natları halka sevdirmek amaciyle besteciler, ya
zarlar, arasında ödüllü yarılmalar açması, tanın
mış sanatçılara eserler ısmarlaması konusunda bir 
önerge sunacağız. Bu önergeyi dcatekliyeceğlnlzi 
umuyor ve rica ediyorum. 

Türk bestecileri için en zengin kaynak Türk 
halk edebiyatıdır. Kerem ile Aslı Operası, bir 
Türk bestec'sinin Türk halk edebiyatından ya
rattığı bir denemedir. 

Bugünkü haliyle opera, Türkiye'nin ekono
mik koşulları içinde çok pahalı olan bir korulu
dur. Buna rağmen yerleşmesinde, gelişmesinde 
yayılmasında büyük yaralar vardır. Ama, bu
günkü «aristokrat» halinden kurtarıp halka gö
türdükçe daha da anlam kazanacağı muhakkak
tır. 

Bu kanun tasarısının 2 nci maddesi, «Lüzum 
ve imkân görülen d"ğer şehirlerde de Devlet Ope
ra ve Balesi müdürlüklerinin kurulması» nı ge
tirmektedir. 

Bu made, operanın halka götüriUmesindc 
açılmış güzel bir kapıdır. Ancak bu kapının bir j 
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«dilek kapısı» olmaktan kurtulup biran önce ey
leme geçnvlmusiude Anayasa, sosyal adalet ve va
tandaşlık hakları açısından büyük yararlar var
dır. 

Bu düşünceleri ileri sürerken bir operanın, 
bir balamı bir anda kurul aıinıyaeağmı biliyoruz. 
Ne var ki, cdörtbaşı mamur» deyimi çuk kez ııla-
şılmıyacak bir sonuçtur. Başlangıçlar da.ma 
coks-k» ve «yetersiz» olmuştur. Ama eksikler gi
derilmiş, yetersizlikler yeterli hale getirilmiştir. 

Bugün gerçekte, Devlet Opera ve ailesi yal
nız Ankara da vardır. Kabataslak bir hesapla 
yılda GO bin'kişi operaya gitmektedir. Banlar, 
aslında parası olan, operadan anlıyan yy da git
mek gcrckLliğlni düşünen ve • GO bin defa bilet 
alan 10-15 bin civarında insanlardır. Vo opera, 
bir kişiye yılda bin - blııLcşyüz civarında bir hiz
met sunmakta ve bu hizmete karadık yılda ancak 
50 lira civarında bir para almaktadır. 

Bu tabloyu, ilk anda bu hainde tabiî buluyo
ruz. Devletin birinci görevi vatandaşa hizmet
tir.- Çok zaman, vatandaşa' hizmette kazarç dü
şünülemez elbette. Demem odur ki, Türkiye'de 
yalnız onbeş bin vatandaş oturmamaktadır. Hiz
meti başka onbeş binlere kaydırmak için acoJc 
ötmek zorundayız. 

Şu da bir gerçek ki, bir Ankara Devlet Ope
rasını Erzurum'da aynen karmak elbette müm
kün değildir Ama mütevazi bir salonda koro ve 
o .̂ kes-tra sayısında azaltma, yaparak, dekorda, sa
delik yaratarak operanın kısa zamanda Anado
lu'ya yayılmasının nı ümidin olacağı kanısındayız. 

Eğer işkı idealini düşünürsek Ankara, İUan-
bu, belki de İzmir'den gayrı hiçbir bölgemiz yüz 
yıl beklese bile operayı görcmiycccktir. 

Bir banka husus da, elbette operadan anlamak 
bir cğ'.t'm iş'dlr. Ama eğitim bir çaba işidir, bir 
metot işidir. Önceleri, anlaşılması kolay olan, 
müz.ği hafif ve sevimli olan operaları hnlka sun
mak mümk ünd ür. 

il ayı n m İllet v ok il eri, 
Türkiye İşçi Partisi Mecl's Orupu, bağımsız 

bir opera ve bale genel müdürlüğünün kurul
masını, bu sanatların gelişmesi ve halka yararlı 
olması yönürdon atılmış önemli bir ad:m savar. 

Aslında, her sanat kurumunun gelişebilmesi, 
sana.t ve yö'ietlm yönünden bağımsız olmas'yle 
mümkihdi'r. 

B'z, operanın tiyatrodan bağımsız yönetilme
sini ne kadar doğru ve gerekli buluyorsak ba-
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lenin de operadan bağımsız yöneltilmesini o ka
dar doğru ve gerekli buluyoruz. 

Başika ülkelerde büyük bale kumpanyaları ba
ğımsızdır. Örneğin, New-York City Ballet, 
Metropolitan Operasından ayrıdır. İngiliz Kıra
liyet Balesi, İngiliz Kıraliyet Operasından"ayrı
dır. Bolşey Balesi Bolşey Operasından ayrıdır. 
Danimarka Kıraliyet Tiyatro, Opera ve Balesi 
aynı binada temsil verdikleri halde, idareleri bir
birinden ayrıdır. Yalnız Paris Operası ile Mila
no'da Scala Operasında bale ile opera birleşiktir, 
bunlar da bu kurumların eskiliğinden geldiği 
gibi, aslında ikisi de artik balece önemlerini yitir
mişlerdir. i ler ikisinde de opera baleyi ezmiştir. 

Kaldı ki, bu iki kurumda da bale ve opera 
idareleri birbirinden ayrıdır. 

Bizde de, opera ve bale dallarının bir gene] 
müdürlük altında birleştirilmesi, balenin özgür
ce gelişebilmesi bakımından sakıncalıdır. 

Ama, bu sanat dalının bizde henüz pek kısr 
bir geçmişe sahibolması, geç'ei bir süre için vr 
balenin iyi bir yönotici elinde olması bakımın
dan da mazur görülebilir. 

Ayrıca, Devlet tiyatroları da sanat ve yöne 
tim bakımından bağımsız değildir. Bütün sahne 
ler ve sanatçılar bir genel müdüre bağlıdır. Br 
bağlılık mevcut 8 ayrı tiyatronun Türk tiyatro 
suna sağlıyacağı gelişmeyi köstokliyebilir, br 
sekiz ayrı sahneyi bir tek tiyatro durumuna ge 
tirobilir. 

Bu durumda yönet'cüerin bir konudaki yan 
lış tutumları, sekiz tiyatroyu birden yanlr 
yöne itebilir. Eğer bu sekiz tiyatro sahneslnir 
her biri srnnt ve yönetim bakımından bağıra 
sız bir müdürle yönetiliyor olsa,, yazariyle, reji-
o'jrlyle, oyuncusu ve yöneticisiyle gerçek Tür1 

tıvatrosu çeş'tli görüşlerle daha çok zenginleşir 
daha sağlam temeller üzerinde kurulma yolun? 
g>lrciYT*r. 

Avnı duruım, opera ve bale konusunda da 
söz konusudur. 

Nitekim, tasalının 2 nci maddesine göre «lü
zum ve imkân görülen diğer şehirlerde opera ve 
bale müdürlükleri kurulacak ve genel müdür
lüğe bağlanacaktır. Bunlar, eser seçiminde, mü
dür, tâyininde vb. konularda genel müdürlüğe 
ba^lı olmaları, dilenir ki, sanat ve yönetim yö
nünden gelişmelerine engel olunması Türk bale
sinin kurulması, kişilik kazanmasında Türk 

folklorunun büyük payı olacaktır, örneğin, Ege'
nin zeybeği, Karadeniz'in horonu, Doğu'nun ba
rı, ve Güneyin köçokçisinin kaynaştığı Türk 
folkloru Türk balesini besliyecektir. Devlet 
Opera ve Bale Genel Müdürlüğünün bu konuda 
araştırmalar yapmasının gerekliliğini düşüne
rek 2 nci maddeye, Devlet Opera ve Bale Genel 
Müdürlüğüne bağlı bir millî oyunlar topluluğu
nun kurulmasını öngören bir ek fıkra talebinde 
bulunacağız. Sayın arkadaşlarımın bu konuda 
bizi destekliyeooklerini umuyoruz. 

Bu münasebetle bir hususa da değinmek is
tiyoruz: İstanbul opera binası hâlâ bitirilemedi. 
Çelik beton ve milyonluk malzeme bir yatırım 
yığını halinde yıllardır bekletilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bahadınlı iki dakikanız 
kaldığını hatırlatırım efendim. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Devamla) — 
Sayın Başkanım, böyle bir sınırlamadan bahse
dilmedi. 

BAŞKAN — Efendim, yazılı olarak yapılan 
konuşmalar 20 dakika ile kayıtlıdır. Arz ede
rim. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Devamla) — 
3aym Başkanım ben konuşmamı yalnız Opera 
3-enel Müdürlüğü için hazırladım. Kaldı ki, son-
:a bir de değişiklik yapıldı. İki kanunun bir ara
da müzakeresi kabul edildi. Tiyatro Genel Mü
dürlüğü de eklendi. Halbuki Tiyatro Genel Mü-
lürlüğü hakkında birşey söylemedim. 

BAŞKAN — Umumi Heyetçe iki kanunun 
3İr arada müzakeresi hususu karara bağlanmış
tır. Ben bu karar dışında bir işlem yapamam. 
Tüzük ise sarihtir. Okunarak yapılan konuşma-
'ar 20 dakikadır. («Oylansın» sesleri) Müsaade 
buyurun henüz bitmedi. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Devamla) — 
3itiyor efendim, öbürü için rica ediyorum. 

Ve kapladığı çok değerli arazinin kullanıl
maması ya da vergilenmemesi, millî gelir yönün
den büyük bir kayıptır. 

Ayrıca İstanbul gibi uygarlık ve kültür mer-
:ezi olan bir büyük şehrin milyonun üstündeki 
halkı yıllardır Türk operasından mahrum kal-
nıştır. 

T. t. P. Meclis Grupu olarak, Devlet Ope-
*a ve Balesi Genel Müdürlüğü kanun tasarısı 
3 in olumlu oy kullanacağız. 

Efendim, şimdi müsaade buyurursanız tiyat-
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ro konusunda da konuşacağım. Oylamanızı rica 
odiyorum. 

BAŞKAN — Şu halde, bu hususu oylıyalım. 
Şimdi sayın arkadaşlar, ikisinin birden görüşül
mesi için karar verilmişti. Binaenaleyh, 20 da
kika bitmiştir. Arkadaş daha 20 dakika konuş
mak istiyor, Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim, devam edin. 

YUSUF ZİYA BAIIADINLI (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, 
Bundan yüzyıl önce Fransız .Millet Meclisin

de ünlü yazar Vicktor Hugo, milletvekillerine 
şöyle seslenmişti ': 

«İsterdim ki, kibar bir zatın pahalı bir bilet
le önde oturduğu tiyatroda, halktan bir adam 
da yine kadife koltuğa ucuz bir biletle kurula
rak beraberce aynı piyesi seyretsinler. Öyle ge
niş tiyatro salonları isterdim ki, zenginle fakir, 
bahtlıyla bahtsız, şehirli ile taşralı, yerli ile ya
bancı her akşam, ruhları kardeşlikle karışarak, 
insan kudretinin yarattığı şaheserleri takdir 
için bu dört duvar arasında buluşsunlar. Bura
dan ne çıkar, bilir misiniz? İyileşen bir kütle, 
dürüstleşen bir dünya.» 

Aynı sözler bugün Türkiye için de geçerli
dir. 

Devlet tiyatrosu, sahnesini ilk defa halka aç
masından bu yana (27 Ekim 1947) yirmi yıl 
geçti. 

On yıllık bir Ankara ortalamasından (1949 -
1960) çıkardığımız hesaba göre Devlet Tiyatro
suna yılda 13 600 kişi gidebilmiştir. 32 milyo
nun yanında 13 bin 600 kişi... 

Milyonlarca lira, yüzlerce sanatçı, kirasız bi
nalar. i ler türlü vergi, resim vo harçtan muaf 
ve 13 bin 600 kişiye hizmet, Avrupa ülkelerin
de, özellikle Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da ve 
başka ülkelerde Devlet, tiyatroya karşı böyle 
cömert davranmamıştır. 

Yine de Devlet Tiyatrosu, küçük bir azınlı
ğın hizmetinden öteye geçememiştir. 

Bugün Türkiye'de 8 devlet tiyatrosu var
dır: 6 sı Ankara'da, biri İzmir, biri de Bursa'da. 
Adana, Kayseri ve Eskişehir'de açılan sahneler, I 
bir süre sonra, sanatçı yokluğundan ve eldeki 
imkânların Ankara ve İzmir'e kullanılmasından 
tatil edilmiştir. j 
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I Devlet Konservatuvarmdan yetişen sanatçı
larla kurulan Devlet tiratyrolarmın, yirmi yıl
lık bir süre içinde, tiyatro sanatının Türkiye'de 
yerlo^mesinde, önemli rol oynadığı inkâr edile
mez bir gerçektir. 

Ama, bilindiği gibi, tiyatro sadece yabancı 
sahne eserlerini temsil eden bir oyuncular top
luluğu değildir. Tiyatro oyuncusuyla, rejisörüy-
le, dekorcusuyla, yazariyle ve seyircisiyle bütün 
olan bir sanat koludur. 

Devlet Tiyatrosuna bütün bir açıdan bakıl
dığında görülür ki, bu gelişmeyi her yönüyle 
sağlamakta başarılı olamamıştır. 

Daha önemli olanı, bir Türk tiyatrosu ku
rulamamıştır. Çoklarınca tiyatro küçük bir azın
lığın bir eğlence yeri, bir «lüks maddesi» şek
linde anlatılmıştır. 

Tiyatroda halk bahis konusu olmadığı için 
ücrotler pahalı tutulmuştur. Bu yüzden yalnız 
parası olanların devanı etliği bir yer haline ge
tirilmiştir. Parası çok olan seyircinin öğren-
mokten çok eğlenmek, eyilimi göz önünde alındı
ğından sahneye konan oyunlar da bu psikoloji 
içinde seviyelenmiştir. Çok kez, yavan salon ko
medileri, hiç de değeri olmıyan pahalı eserler 
sahneleri• doldurmuştur. «Kaktüs Çiçeği,» «My 
Fair Lady» oyunları yeni iki örnektir. Sonun
cu oyun için İstanbul'da seyirciden 25 er lira 
alınmıştır. 

Oysa, tiyatro, geri bırakılmış bir ülke olan 
Türkiyeinizde bir kültür ve eğitim aracı olmak 
durumundadır. Küçük bir azınlığı değil, büyük 
halk çoğunluğunu kapsamak zorundadır. 

Türk tiratyosu, Türk Ulusunun sahibolduğu 
sadece tiyatro sahneleri demek değildir. 

Türk tiyatrosunda güzel Türkçe sahneleşe-
ccıktir. Eserler, çoğunluğuyla Türk yazarları
nın olacaktır. Türk halk müziği, Türk halk 
oyunları sahneyi dolduracaktır. 

Türk tiyatrosu, oyunlarını geniş halk kütle- -
lcrine ulaştıran Türk halkının sorunlarını işli-
yen, inceliyen, çözüm yolları gösteren, halkın 
bunları kavrayıp olumlu sonuçlara varmasına 
yardımcı olan sanat kurumudur. 

Türk tiyatrosu, içinde bulunduğu çevrenin 
tarihi, gelenekleri, insanları, bu insanların ya
şantıları, sıkıntıları, arzuları, sıkıntıları ve inanç
larının incelenmesi sonucunda repertuarlar ya
ratacaktır. 
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Türk halkı çeşitli ve renkli yaşayışlar için
dedir : 

Türk folklorunun masalı, hikâye ve destan 
gibi türleri yanında Nasreddin Hoca mizahı da 
Türk tiyatrosu için önemli bir esinlenme kay
nağıdır. Aslında Türk folklorunun bütün türle
rinde halk dehasının yarattığı sanat ürünleri, 
gerçok Türk tiyatrosunun doğmasında en sağ
lam bir kılavuzdurlar. 

Ayrıca Türk tiyatrosunun temelini teşkil 
öden mccllah, orta oyunu, Karagöz, krlkı 'a g' >i 
ilkel ve tarihi komedilerden de yararlanmak 
mümkündür. 

Bir taraftan modern patronun gerekleri 
yerine getirilirken, klâsik dünya eserleri sahne
lenirken, bir taraftan da Türk tiyatrosunu kur
mak ancak Türk kültürünü kaynak kabul etmek
le mümkün olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Tiyatrolar dünyanın her yerinde özgürdür. 

Kendi bölgelerinin, kendi halkının, kendi kültü
rünün havası içinde oyunlar verirler. 

Ne var ki, bugünkü özgürlüğüne kavuşması 
için verdiği mücadeleyi tiyatro tarihleri uzun 
uzun anlatırlar. Bu yüzden tiyatro tarihi, biraz 
da sansürle savaşın tarihidir.. 

Ama tarihî tekâmül her alanda kendini gös
terdiği kibi tiyatroda da varması gereken yere 
varmış, sansür yenilmiştir. 

Tarihî tekâmül Türkiye'ye biraz geç uğradı
ğından, bizdeki mücadeye dünya tiyatro tari
hine sonradan eklenecektir. Bizim de kısa ömür
lü tiyatro tarihimizde de sansürün acı izlerini 
unutamayız. Karagöz yüzyıllarca koruduğu öz
gürlüğünü Abdülâziz devrinde yitirmişti. Abdül-
hamiıt devrinde ise, Macbeth, Hamlet, Ki rai 
Oidipus yasak odilmişti. Hele yerli oyunlar tü
müyle yasaklanmıştı. 

Cumhuriyet devrinde de sansür kendini çe
şitli biçimlerde gösterdi. Sansür her seferinde 
yeni kılıklara bürünüyor, zihinlerde yeni bir 
uyarma yapan fikir oyunlarını sahneden kov
mak istiyordu. 

Hele son yıllarda, sansürün ne yapmak is
tediği bir türlü anlaşılamıyordu. «Sağanak» 
«Kadınlar Arasında,» «Sezuanın iyi insanı», 
««Hülleci,» «Yılanların Öcü,» «Eşeğin Gölge
sinde,» «Kafes Arkasında,» «Tahtaravalli,» 
«Yolcu» gibi oyunlara niçin sansür konmak is
tendi, ya da niçin saldırılar tertiplendi? 
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Dünyanın hiçbir yerinde, sansür ve saldırı, 
bizde öldüğü gibi ne istediğini bilmiyen, «ya
sakların» ve «istemezük» lerin gerekçesini ve-
remiyen bir acaipliğe düşmemiştir. Sosyalist 
fjkirli bir oyuna mı kızgınlık, yoksa sosyalist 
yazarların, sosyalizmle ilgisi' olmıyan oyunları
na mı? iktidar bir yazarı başka yollarla ceza-
landıramadıysa bunu tiyatro yoluyla mı ceza
landırmak ister. 

Bugün uyarıcı, eğitici düşündürücü eserler 
Devlet tiyatrosundan uzaklaştırılmıştır. Bu tür 
oyunlar şimdi, özel tiyatrolara sığınmıştır, sa
natçıların ölümü pahasına... 

Ağlatma, güldürme, eğlendirme eylenleri ar
kasında suya sabuna dokunmayan ve seyirciye 
hiçbir şey öğreUniyen oyunlar baştacı edilmek
tedir. 

Toplumun gelişimini önlemeye yönelmiş hiç
bir baskı uzun süreli olmamıştır. 

Şimdi bir de öztürkçeye karşı bir sansür ko
nulmak istenmektedir: «My Fair Lady» adın
dan ve yüzbini aşan masrafından rahatsız olmı-
yanlar, Carmen Operasını tanıtan Devlet Tiyat
rosu Dergisinde adı geçen «Konuk Sanatçı», 
«Olağanüstü,» «Yansıtmak» ve hele Meclisin, Se
natonun duvarlarına dahi yazılmış «Egemenlik» 
gibi güzel Türkçe kelimeler yerine Arapça karşı
lıklarını koydurmak için binlerce dergi yok 
edilmiş ve yeni masraflarla dergi yeniden ha
zırlatılmıştır. 

Oyunlarda «Sendika,» «Grev,» «ihtilâl,» 
«Emek,» «Sosyalizm,» «Amerika» «Halktan 
Yana» gibi sözler, deyimler derhal kazınmak
tadır. 

işin çok acı bir yönü ise Abdülhamit dev
rinde de basma sansür konmuş, «Grev,» «Sui
kast,» «ihtilâl,» «Sosyalizm,» «Dinamit,» «Hür
riyet,» «Müsavat,» «Yıldız,» «Burun» gibi he
men hemen aynı kelimeler yasaklanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Devlet tiyatrolarının muhtar bir kuruluş ha

line getirilmesi şarttır. Şu nokta önemle anlaşıl
malıdır ki, tiyatro halkın emrinde bir sanat ku
rumudur. Dile getirdiği gerçekler insancıl, halk
çı bir değer taşıdığı ölçüde etkili ve ömürlüdür. 

Tiyatro, Tünk halkıyla elele veren bütün ka
biliyetini, bilgisini, emeğini, hattâ hayatını ti
yatroya verenlerle gelişecektir. Tiyatro politik 
bir güçten ötede hiçbir değeri olmıyanlarm ye-
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ri değildir. Buna yazar, yönetici, sanatçı ve 
tüm halk olarak karşı durmak zorundayız. 

Kanunda, tiyatronun maksadı, yönü belir
tilmemiştir. Daha önomlii Türk dilini işliyecek, 
Türk toplumunu bugünden yarına en canlı şe
kilde ulaştıracak, Türk yazarına en küçük bir 
yer ayırmaması büyük bir eksikliktir. 

Devlet Tiyatrosunun, Türk sanat hayatını, 
edebiyatını- izlemesi, tanıması gerekmektedir. 
Yetişmiş yazarları adım adım izlemesi, genç ya
zarları da oyun yazmasında yüreklendirmesi, 
teşvik etmesi gerekir. 

Oysa Devlet Tiyatrosu tam tersini yapmak
tadır. Yazar aramaık, yazarla beraberlik kurma
yı âdeta küçültücü bir davranış saymaktadır. 
Tiyatroya eser gönderen bir yazar, olumlu ya 
da olumsuz bir cevap alamaz. Hele kabul odil-
•memişse ömrünün sonuna kadar beklese bir ce
vap alamaz. 

Oysa, kararından emin bir kurum, cevabı
nı hemen verir. Eğer vermiyorsa kararından 
emin değildir, demektir. 

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, tiyatronun 
halka götürülmesi için atılmış güzel bir adım
dır. Ancak bu adımın nasıl atılacağı ve nere
lere kadar uzıyacağı hakkında kuşkumuz var
dır. 

Devlet Tiyatrosunun kuruluşundan bu yana, 
ancak 8 sahne sağlanabilmiştir. Bu tempo ne 
kadar hızlanırsa hızlansın, belli başlı birkaç şe
hirden öteye geçomiyecoktir. Sırada bekliycn 
Bölge Tiyatroları kanun teklifi de gerçekçi bir 
çözüm yolu da gotiremiyecektir. On şehirde. 
20 şehirde tiyatro kurmak bir sonuç sağlamıya-
caktır. Çünkü şehir adedi 10 değil, 20 değildir. 
Yüzleroc kasaba, onbinlerce köy vardır. Tiyatro 
onların da hakkıdır. 

Şehir tiyatroları, bölge tiyatroları yanında 
gezici halk tiyatroları kurmak gerekmektedir. 
On, onbeş gezici tiyatro, ilk anda Anadolu'nun 
büyük çoğunluğuna ulaşabilecektir. Pek çok ka
saba ve köyleri dolaşabilecektir. 

Böylece birkaç yıl içinde, halk tiyatroları 
yoluyla bir Türk tiyatrosu geleneği doğmuş ola
caktır. Kendi rengimizi taşıyan yabancı tiyat
rolardan daha başka nitelikte tiyatroların kurul
masının yolu yurdun en uzak köşesinden geçe
cektir. 

1 nci maddeye göre Ankara dışında açıla
cak sahneler, genel müdürlüğe bağlanmakta
dır. 

Bu bağlılık, bütünüyle tiyatronun özgürlü
ğünü zedeliyecoktir. 

Bugün, Devlet tiyatrolarının sayısı 8 dir. 
Ama, 8 tiyatro bir genel müdürlüğe bağlı ol
dukça 8 tiyatro değildir. 8 ayrı sahnesi olan tek 
bir tiyatro demektir. 

Tek tiyatro anlayışında, bir yöneticinin yan
lış bir tutumu, mevcut tiyatroların tümünü 
yanlış yola itebilir. 

Her tiyatronun müdürü sanat ve yönetim 
yönünden bağımsız olduğu takdirde her tiyat
ro ayrı bir lâboratuvar niteliğinde çalışacak 
farklı ve kişilikli sonuçlar sağlıyacaktır. 

Mevcut tiyatroların tek elden yönetilmesi, 
tek zevki bütün tiyatrolara hâkim kılacaktır. 
Bir oyun Devlet Tiyatrosu Edebî Heyetinden 
beğenilmedi mi, bütün tiyatrolarda oynama 
şansını yitirecektir. 

Hiçbir ülkede bunun bir benzerinin olduğu
nu sanmıyoruz. Bir yönetici, 8 tiyatroyu bir
den idare ettiği görülmemiştir. Tiyatro, bir ti
carethane değildir. Daha, doğrusu, tiyatro öy
lesine emele istiyen bir sanat dalıdır ki, bir tek 
kişinin ne bilgisi, ne gücü birçok tiyatroyu yö
netmeye yetmiyecektir. 

8 ayrı tiyatro, kendi sorumlulukları, kendi 
sanat, görüş ve zevki içinde oyun seçme yetki
sine kavuşturulursa, haksızlığa uğrıyan, göz-, 
den kaçan, belirli bir heyetin anlayışını aşan 
oyunlar temsil olanağını kazanacaklardır. 

Ayrıca pek çok tiyatroyu elinde tutan bir 
yöneticinin tarafsız bir yönde ne dereceye ka
dar kullanılacağı kestirilemez. 

Sayın milletvekilleri, 
Kanun tasarısının 5 nci maddesinin (A) fık

rasında, sanatçı memurlar sayılırken birkaç is
me daha rasladık. 

«Müzik işleri yöneticisi,» «tiyatro orkestra 
ve korosu» «dans ve müzikli tiyatro icracıları.» 

Müzik işleri yöneticisi, orkestra şefidir. Ko
ro, opera korosudur. Dans icracıları, bale; mü
zikli tiyatro icracıları ise opera şarkıcılarıdır. 

Görülüyor ki, daha üzerinde durduğumuz, 
biraz sonra kanunlaşacak olan opera ve bale, ye
ni baştan tiyatro ile birleştirilmektedir. Ya da 
tiyatro genel müdürlüğünün bünyesi içinde ye-

— 166 — 



M. Meclisi B : 123 22 . O . 1967 0 : 1 

ni bir opera ve bale bölümü kurulmak isten
mektedir. Bir taraftan ayrılmak isteniyor. Bir 
taraftan yeni baştan ikisi bir araya getirilmek 
isteniyor. 

Madem ki, gerekliydi, opera ve bale niçin 
ayrıldı, madem ki, ayrılması gerekliydi niçin 
yeniden bir opera ve bale bölümü kurulmakta
dır. 

Bir kere, Ankara'deki orkestra, koro ve bale 
sanatçılarının sayısı bellidir. Bu sanatçılar. 
Dcvlot orkestrasına, operasına ve balesine ancak 
yotcc:k sayıdadır. Devlet tiyatroları, bünyesi 
içinde onk.cc.tra, koro ve bale kurulmaya kalkışı
lırsa, bu öteki kurumların zayıflaması, belki de 
çökmesi pahasına olacaktır. Bir sanat kurumu
na gerekli olmıyan bir ok kuruluş getirirken, 
mevcut ve faydalı olan diğer kurumları çökert
mek akla, yurt gerçeklerine ve bu sanatların 
gelişmesine yararlı delildir. 

Orkestra, koro ve bale dallarında sanatçı ye
tiştiren Ankara Devlet Konservatuvarı da kısa 
bir süre içinde bu kanunla getirilmek istenen 
tiyatro orkestrası, korosu ve balesi gibi yeni ka
nunlara sanatçı yetiştirecek imkânlara sahip de
ğildir. Bugün bu okulda okumakta olan öğren
cilerin hepsi, hiç fire vermeden 9 yıl içinde me
zun olsa bile, bunlar yeni bir orkestra, koro ve 
bale kurmaya yetecek sayıda değillerdir. 

Bu husus da göstermektedir ki, tiyatro bün
yesi içinde kurulması tasarlanan orkestra, koro 
ve bale anc:ık mevcut kurumların zayıflaması 
pahasına gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca belirtilmelidir ki, para ve sanatçı im
kânları yeni kurumlar kurmaya yetecek ölçüde1 

bol ise, bu kurumları Ankara'da çifter çifter 
kurmak yerine İstanbul gibi büyük ve önemli 
bir şehirle hiç olmazsa bir tane kurmak daha 
doğru olmaz mı? İstanbul'un belediyeye bağlı 
olan operası ve orkestrası, imkânlarının sınırlı
lığından dolayı gelIşonıemekte, Devletin yardı
mı elini .beklemektedir. İstanbul'da bale de yok
tur. İstanbul'un operası, orkestrası varla - yok 
arasında bocalarken, balesi hiç yokken, Ankara'
da Devlet Operası, orkestrası ve balesi varken, 
Ankara'da yeniden tiyatroya bağlı bir orkestra 
daha, bir koro ve bale daha kurmayı aklımız 
almıyor. 

Onun için bir önerge sunuyoruz, bu garabe 
tin ortadan kaldırılmasını, ayrıca aynı madde 
içine kondüviteler ile suflörlerin geçirilerek 

Devlet Opera ve Bale Kanununda olduğu gibi 
-a^ateı memur sayılmalarını teklif ediyorum. 
Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
ir. Sabri Özcan San. 

A. P. GIİÜPU ADINA SABRİ ÖZCAN CAN 
'Günıüşane) —• Sayın Başkan, sayın mille tvckllle-
,;, 5441 sayılı Devlet Tiyatro kuruluşu hakkın-
laki Kanunun bâzı maddelerinin değ' ştirilmcsi, 
)ir maddesln'n kaldırılması ve bu kanuna bâzı 
naddclerln eklenmes*ne dair kanun tasarısı ile 
Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğünün ku
zulusu tasarısı hakkındaki görüşlerimizi Adalet 
Partisi Grupu adına takdim caeceğ.m. 

Konuşmam arasında Sayın İşçi Partisi Söz
cüsü arkadaşımızın temennileri, sitemleri ve mak
satları cevabını bulacaktır. 

Sayın Başkan, sanat hayatımızı çok yakından 
Igllcndlren bu konuları müzakere ederken, il ü-
lik Atatürk'ün büyük vecizelerinden birini ha

sırlıyoruz. Atatürk, «Sanatsız kalan bir milletin 
'ıayat damarları kopmuş demektir.» diyerek sa-
•ata vereceğimiz değerin ehemmiyetine işaret edi-
-or. Gerçekten güzel sanatlarda üstün olan bir 
ulllet, medeniyet seviyesi bakımından da üstün 
oluyor. Çünkü güzel sanatların ve hele muslki-
ıln toplumu yücelten bir niteliği vardır. Onun 
çln, güzel sanatlar bir milletin medeniyet ölçü-
iv. sayılıyor. 

Bana bir gün bir hudut karakolunda bir ya-
ancı subayın «söyler mls'nlz bana kaç tane ope-
•anız var?» diyerek sorduğunu, «Biz de 14 tane 
•ardır» derken de gözlerinde nasıl gururun ifa

delendiğini hatırlıyorum. 

Büyük Cin Filozofu Konfüçyüs, «Musiki in
a n ı r ı birleştirir, ahenge sokar, samimilik, dost

luk ve birlik duygularını besler, ruh düzenin', top
um düzenini sağlar.» diyor. Eflâtun ise muslki-
-i; insanın iyi bir vatandaş olarak yetişmesnde 
m iyi bir eğitim vasıtası sayıyor ve diyor ki: 
Gençlerimiz çocukluğundan güzelliği sevmeye, 
'lizole erişmeye, onunla kaynaşmaya özcnmelldir. 
Hiçbir şey insanı ritim kadar tesir edemez. Mü-
:'k insanı güzelleştirlr, yüceltir.» diyor. Rönesans, 
ski medeniyetlerdeki gerçeğe, sanatla ve güzeli i-
,e duyulan hayranlığın orta çağ karanlığını yıp-
atmasa idi. Asırlardır bu ışık pırıldar durur. Bu 

ışığın vurmadığı ülkeler hâlâ karanlık içinde, 
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Sayın milletvekilleri; m'illet olarak bugün bir 
kültür savaşı içindeyiz. Kim üstün ise yaşama 
hakkı onundur., Maddi ve mânevi kuvvetlerini 
medeniyet yolunda birleştiren millet, elbette ki, 
daima dinamik, daJma zinde ve daima üstün 
olacaktır. Yaşayışımızda ve düşünüş tarzımızda, 
günlük münasebetlerimizde, dinde, inanışları
mızda, ülküde ve eğlencelerimizde tabiatımızın 
kendini ifade etmesi diye tarif ettiğimiz mânevi 
kültürden yoksun bir toplum, modern teknolojide 
ne kadar ileri olursa olsun, medeni olmaktan çok 
uzak kalır, iç dünyamızın belki de en mühim ya
nını estetik duygularımız teşkil eder. içinde yü
ce duyguların kaynaştığı bir Beethoven senfoni
sini, bir Mozant kuvertetirii, Adnan Saygun'un 
Yunus Emre Oratoryosunu verdiği ve Ulvi Cemal 
Erkin'in Köçekçesini dinlemekten heyecan duy
mazsak, dayamazsak, Shakspearc'in Göthe'nin ve 
bizim insanımızın duygularını dile getiren bir ya
zarımızın eseri karşısında duygulanmazsak, demek 
ki, bizim bu yolda eğitime daha çok ihtiyacımız 
olacaktır. Bunun için tiyatromuz ve operamız 
sanat -duygularımızı, estetik duygularımızı, yurt 
ve güzellik sevgisini, dil kültürümüzü, geliştirip 
yüceltmede düzeltmede büyük hizmetleri olan ve 
olacak olan iki eğitim müessesemizdir. 

Daha mazisi 25 - 30 yılı bulmadı. Hele, Bale 
bölümü 20 yılı bulmadı. Ama bugün tiyatroda, 
operada vç balede uzun mazisi olan milletlerin 
sanat adamlarını şaşırtacak bir seviyedeyiz. Bu
gün rahatlıkla bir italyan sanat muhitine Verdi'-
yi, tamamiyle kendi sanatçı kadromuzda dinlete
biliyoruz Bugün Çaykovski'nin meselâ «Kuğu 
Gölü» Balesini en titiz sanat çevrelerinde seyret-
tirebiliyoruz. Sanat hayatımızda, sahne sanatları
mızda çok kısa zamanda böylesine bir ilerleyiş bi
ze iftihar vericidir. Artık sanatçılarımız içinde 
Avrupa saihnelerinde aranmakta olanlar vardır. 
Meselâ Leylâ Gencer bunlardan birisidir. Daha 
geçenlerde İtalya'da Başbakanın, Dışişleri Baka
nının, kordiplomatiğin ve sanatseverlerin huzu
rundaki bir başarısından dolayı italya'nın en bü
yük n'iganmı almıştır. Elbette ki, iftihar ediyo
ruz bu sanatçımızla. Biz Adalet Partisi iktidarı 
olarak yalnız tiyatroda, yalnız opera ve balede 
değil, bütün güzel sanatlarda, resim, müzik, hey
kel, mimarlık gibi bütün güzel sanatlarda, bütün 
kültür dallarında dünyaca aranacak insanlarımızı 
yetiştirmek arzusundayız, gayretindeyiz ve tedbi-
rindeyiz. Bu husus seçim beyannamemizde, Hü

kümet programımızda, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânımızda ifade edilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda diyoruz ki; «Toplu
mun yaşama düzenini geliştirmek ve yaratıcı gü
cünü artırmakta kültür faaliyetleri son derece 
önemlidir. Türk kültürünü geniş kütlelere yönel
terek geliştirmek için Türk kültür eserlerini sa
yı, nitelik bakımından daha üstün bir seviyeye 
ulaştıracak ve yeni eserlerin ortaya çıkmasını 
sağlıyacak bir ortam hazırlanacaktır. 

Türk kültürünün milletlerarası alanda yerini 
alması ve diğer milletlerin kültür faaliyetleri 
sonuçlarının Türk toplumuna kazandırılması 
amacı ile yapılan çalışmalarda Türk kültürünün 
benliği korunacak, kültür alış verişinin en et
kili bir şekilde sağlanması için milletlerarası 
alanda kültür alış verişi, Devletin de desteği ile 
.yapılacaktır.» demek suretiyle iktidarımız sanat 
ve kültür himayesini böylece üzerine aldığını ifa
de etmektedir. 

Yine plânda deniyor ki : Kültür eserlerini 
sayı ve nitelik bakımından üstün bir seviyeye 
ulaştırmak ve yeni eserleri artırmak için ilim, 
fikir ve saant çalışmaları teşvik edilecek, sergi
ler açılacak, yarışmalar yapılacak, ödüller kona
caktır. 

Türk fikir ve sanat faaliyetlerinin dış ülke
lerde tanıtılması, yabancı sanat ve fikir adam
larının ve topluluklarının Türkiye'deki ilgili 
çovre ile temaslarının sağlanması, milletlerarası 
kültür şenlikleri düzenlenmesi Türk eserlerinin 
yabancı dillere çevrilmesi, kültür ve sanat adam
larının yurt dışındaki gelişmeleri takibede'bilme-
leri, uluslarası şenliklere katılabilmeleri için özel 
programlar hazırlanacak ve desteklenecektir." 

Kültür faaliyetlerinin memleketimizde yaşa
tılması için kültür değeri olan yapıtların, sergi
lerin, filimlerin, sahne sanatlarının, müziğin ve 
diğer başarılı eserlerin belirli merkezlerde gezici 
olarak geniş çevrelerde yapılması sağlanacaktır. 

Ve yine plânda : Halkın geleneksel kültür 
mirasının ve folklorunun korunması, değerlendi
rilmesi ve aydına aktarılması önem taşımakta
dır deniyor. 

Bu ifade ile Adnan Saygun'un, Yunus Emre 
oratoryosunun, Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçesi-
nin bu konuda nasıl birer öncü eserler olduğunu 
anlamak mümkün. Folklor eserleri bakımından 
sanatçılarımızdan çok şeyler bekliyoruz. Temsil 
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v» tava - edilecek bütün eserlerin millî karakte
rimize uygun eserler olması başlıca temennimiz
dir. Bu temennilerimizi bütün sanat çevrelenmi
ştin sempati ile karşılıyacağmı ümidederiz. 

Plânda : Devlet Tiyatrolarının belirli mer
kezler dışına götürülmesi için gerekli tavsiyeler 
yakıldıktan sonra da : «Opera, bale ve orkestra
lardan geniş kütlelerin yararlanması, bölge ti
yatroları yanında bölge orkestraları kurulması 
i'çin hazırlıklar yapılması da tavsiye edilmekte
dir. 

Kamu ve özel sektör çalışmalarında olumlu 
bir gelişme olduğunu, Devlet tiyatrolarının yıl
lara- göre gelişmesinde yerli eserlerin ağırlık 
kazanmış. olduğunu plân kabul ediyor. G-ün geç
tikçe yerli eserlerimizi sahnelerimizde daha çok 
alkışlıyacağımızı umarız. Gerçekten Devlet Ope
rası, Devlet Tiyatrosundan ayrıldığından son
raki bir sene içinde 17 eseri rahatça sahneye 
koymuş; olması iki kuruluşun birbirinden ayrıl
mış/ olmasının vermiş olduğu kolaylık olsa gerek. 
Bil ftoİ'ayhk sebebi iledir ki, dünyanın birçok 
yerlerinde operalar tiyatrolardan ayrı idare edi
lir.- O^era1 sanatında mazileri bizden çok eski 
olan mîlletlerde tiyatro ve opera ayrı ayrı idare 
etmektedirler. Çünkü tiyatronun anaunsuru 
edebi me'tin, operanın ki, müziktir. Sahnenin bu 
iki ayrı kolu birbirinden ayrı, fakat ikisi de ken
di- tekniğine göre çok çetin eğitim ister. 

Opera, senfoni gibi, orakorya gibi, sonof 
gibi bir müzik formudur. Bünyesinde çeşitli sa
natlar şekillenir. Müzik, ses, söz, raks, jest, renk 
Ye- çiziği birbirleriyle öylesine sarmaşır, ahcnkle-
şirler ki* eserde bediî unsurlar böylece vücut bu
lur. Ve sanatın o büyülü dünyası böylece yara
tılmış olur. Bugünkü Batı medeniyetinde bu bü
yülü sanatın sırrı vardır, ingiltere'nin, Şekspiri 
donanmasına denk tutmasının sebebi de burada 
•oll» gerek. İkinci Dünya Savaşından sonra tam 
bir haraîbe haline gelmiş olan Almanya'da Ope
ra» binasının onarım işi, ilk akla gelen işlerden
dir. Çünkü bugün opera, müzik ve tiyatronun, 
medeni insanın günlük ihtiyaçlarından olduğu 
hakkında tereddüt bile yok artık. Geçen yaz par
lâmento heyeti olarak gittiğimiz Avrupa mem
leketlerinden birinde gezimiz için uygulanan 
programın birinci maddesi, bir operanın seyre
dilmesi idi. 

Sayın milletvekilleri; 
Pizde ilk opera, Üçüncü Selim'jn himayesin

de bir italyan turupuyla başlar. Bütün yenilik 
harektlerine yakın ilgi gösteren bu müzik se
ver padişah için Yahya Kemal; «Padişah olma
saydı musikinin şahı olurdu.» dediğini söylerler. 
Operaya asıl Devlet alâkamız ikinci Mahmut ile 
başlar : Tiyatroya da öyledir. Ünlü italyan bes
tecisi Donizetti'nin, kardeşi muzikai hümayunu 
kuran adamdır. Operatör Cemil Paşanın kurdu
ğu Darül Bedayi, sahnemize uzun seneler hizmet 
etmiştir. 1934 te Büyük Millet Meclisi açma nu
tuklarında büyük Atatürk Konservatuvarın 
açılma sebebini anlatırken : «Bugünkü musiki
miz yüz ağartacak değerde olmaktan çok uzak
tır. Millî musikimizi modern musiki kaidelerine 
uydurmak lâzımdır. Musikimiz bu suretle yükse
lir.» demek suretiyle bu yolda da direktifini ver
miş, bu direktif üzerine getirilen Hindamit gibi, 
K a n i Hebert gibi dünya şöhretleri konservatu-
varımızı kurmuş, geliştirmişlerdir, temeli bunun 
için sağlamdır. 

Sayın milletvekilleri; konservatuvar, bir za
manlar tatbikat sahnesi halinde çalıştı. Kendi 
gücüne temsiller hazırladı, fakat kuru, zayıf, 
teknik personel yetersiz ve imkânsızlıklar çok 
olduğu için devamlı temsiller veremiyordu. Bu 
şartlar içerisinde o gün için tiyatronun ve opera
nın bir elden idare edilmesi mümkün oluyordu. 
Hattâ tatbikatta, bu bir eldçn idare edilmenin 
faydası da vardır, işte 5-141 sayılı «Devlet Tiyat
rosu Kanunu» 1944 te bu ortamda çıktı. Ama, 
bugün durum bu değildir. Zamanla yetişen genç 
sanatçılarımızın katılmaları ile kadrolar şişmiş, 
müessesenin yönetimi bir problem olmuştur. Bu 
problem Ihcm opera için, hem ;de tiyartro için 
vardır. Bu problemin ç'özüm şekli, idarelerin ay
rılmasında bulunmuştur. 1959 da bu iki bölümün 
iki ayrı idareye verilmesi sebebi de bu zaruretle 
olmuştur. 

Fakat nedense 1961 de yönetim yeniden 
birleştirilmiştir. Hattâ o günden bugüne tiyat
romuzda da, operamızda da daha çok geliş
me ve genişleme olmuş, Ankara'da tiyatro sa
yısı 6 yi bulmuş, İzmir'de, Bursa'da yeni- ti
yatrolar açılmıştır. Operanın orkestrası 70 ki
şiye çıkmış, koro 85 kişiyi bulmuş, solist sayı
sı 90, bale 65 kişi olmuştur, teknik personel 
150 den fazladır. Böylesine kadrolaşmış iki 
ayrı müessesenin bir te'k genel müdürlük ha
linde idaresi artık imkân dâhilinde olmıyacağı 
için, geçen yılın Haziranında Millî Eğitim Ba-
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kanlığı bunları tekrar ayırmıştır. Nitekim bi
raz evvel de söyledim, geçen yılın Haziranın
da, tiyatro, operadan ayrıldıktan sonra halka 
takdim ettiği] eser sayısı 17 dir. Bugüne ka
dar görülmüş şey değildir bu. Bu, kendi özgür
lüğü içinde, kendi imkânlarını kendi tekniğine 
göre en iyi kullanma kolaylığından geliyor. İş
te bir yıldan beri operamızın içinde bulundu
ğu fiilî durumu bu kanun tasarısı, hukuk yö
nünden de tamamlamış olacaktır. 

Bale bölümünün de tasarının başlığında yer 
alması; bu bölüme özel bir önem vermiş oldu
ğunu ifade etmektedir. Birçok Avrupa ülkele
rinde de bale bölümleri operaların bünyesi için
dedirler. Bâzılarında ayrıdır tabiî, bizde de 
geliştikçe elbette ayrılacaktır. Çünkü müzik, 
ses temsil ve söz gibi, raks da, operanın vaz
geçilmez unsurlarından biridir. Onun için bu 
bölümün de başlıkta yer alması (görüşümüze 
'göre isaJbetli olmuştur 

Bu kanun, Ankara ve İstanbul dışındaki se
rilirlerimizde de - taJbiî müsaidolanlarmda - ope
ra ve bale müdürlükleri kurulmasına imkân 
vermektedir. Bu, elibotteki sarmanla ve yeni 
imkânlarla realize edilebilir. Zamanla diyoruz, 
çünkü, bir opera kurmak kolay değildir. Önce 
(bütün enstrüman gruplarının tamamlanmış olan 
bir orkestra istek, 50 - 60 kişilik profesyonel 
(bir koro, ister, devamlı temsiller verecek bir 
solist kadrosuna, ayrıca mütehassıs hizmetli 
(kadrosıuna ihtiyaç vardır. Bunların yanında ve 
daha önemlisi salon ihtiyacıdır. Bir opera tem
sili için bütün şartları tamam olan bir salon 
ister. Yeni yeni operalar kurmak bu sebeple 
zordur. Ankara^da bile operanın da, tiyatro
nun da birçok eksiklikleri vardır. İstanbul'da-
kinde daha çoktur. Bu açıdan bakınca başka 
ışehirlerimizde opera kurmadaki zorluklar an
laşılmış olur. 

BAŞKAN — Sayın Özcan San vaktinizin 
'bitmesine iki dakika kalmıştır, eğer fazla sü-
recekse oylama zarureti vardır. 

SABRI ÖZCAN SAN (Devamla) — 5 da
kikanızı daha istirham ediyorum. 

BAŞKAN — 5 dakika belki yetmez, 10 da
kika olarak oylıyalım. 

Sayın Özcan San 10 dakika fazla konuşmak 
arzusundadır. Oylarmza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SABRI ÖZCAN SAN (Devamla) — Teşek
kür ederim efendim. 

Sayın milletvekilleri, operalarımız da tiyat
rolarımız da tıpkı üniversitelerimiz gibi kendi 
içlerinde gelişip olgunlaşacak, oğul vere vere 
yurdun her yanma fidan, fidan dağılacak ve 
biz bunlara emek vereceğfz, ihtimam ile baka
cağız, meyvelerini saJbırla bekliyeceğiz .Anka
ra Operasına ve tiyatrosuna da uzun seneler 
emek verdik, Istanlbul'a da vereceğiz. 

İstanbul Opera binası, Hükümetimizin ya
kın ilgisi ile, 1968 de bitmiş olacak. Bu opera, 
kabul buyurulacak bu kanun gereğince, opera 
ve bale müdürlüğü haline gelince de İstanbul 
gibi bir kültür ortamında kendilinğden geli
şecektir. 

Sayın milletvekilleri; operanın yöneticisi de 
Almanya'da General İntendant deniyor, Avus
turya'da da böyle diyorlar, Fransa'daki adı; 
Entandan Generalidir. Bu hizmet çekirdekten 
yetişme, sanatında ileri başarı göstermiş, yö
netim iş'lerinde kabiliyetli olan gerçekten seç
me kişilerden birine veriliyor. Ve kanuni yet
kilerle donatılıyor. Artık o, operanın içinde her 
şeydir. Opera sanatının gerçek şöhretlerinden 
ve bizim operamızın da kurucusu odan Kari 
Ebert 1941 de Güzel Sanatlar Mecmuasında çı
kan bir yazısında opera idarecisi için bakınız 
ne diyor: 

(«Çok kere operaya, faal unsurlarının çok
luğu ve mesuliyetlerin kademe kademe yüksel
mesi yüzünden «Devlet için de Devlet» ismi veril
miştir. Bu tariften istifade etmek istersek, ev
velâ Devlet şeklinin ne olduğunu sormamız lâ
zımdır. Operanın ve tiyatronun bir tek yazıl
mamış fakat her yerde, her zaman mer'i bir 
Anayasası vardır. Opera hür fikirli bir müste-
ibidin elinde olmalıdır.») Bu müstebit sözü, fikri 
Kari Ebert'e aittir. Kendisi de bu endişemizi 
dikkate alarak diyor ki, «Bizi korkunç müste
bit unvanı ürkütmemelidir. Bu operanın mü
dürüdür. Bu karma karışık makinanın bütün 
ipleri onun elinde toplanır. Bütün münakaşalı 
meselelerde son hüküm onundur. Ve bunun ne
ticesi olarak hem teferruatın, hem küllün me
suliyeti onun üzerindedir. Bu mesuliyeti yük
lenebilmek için isteklerinin yerine getirilip, ge
tirilmediğini (müstebitçe) kontrol edebilmeli
dir. Ve hür fikirliliği ile de kuvvetli elinin yu-
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nıuşak olmayı da bildiğini, asaleti! ve müsa
mahakâr olabileceğini, turu turupuna sadece 
telbaa gözü ile değil, çalışma arkadaşı ve dosit 
gözü ile baktığını ve nühayet herkese, kendi
ni bütün kalbi ile işe vererek bir numune ol
duğunu ispat etmelidir. Tiyatronun ve opera-
nıı<. içindeki bu vazifelerldlen maada, memle
ket operasını, haltta âlelûmun opera sanatını 
yeni yollara götürmek işi de onun eline veril
miştir. Opera sanatına büyük yenilikler geti
ren, büyük isimlerin hepisinin çekirdekten ye
tişmiş olmaları bir tesadüf eseri değildir.» 

Sayın arkadaşlarım görülüyor ki, opera ida
resi, her yerde çok sert bir oteritenin elinde 
olduğu halde, elimizdeki tasarıda dalha demok
ratik esaslara gidilmiştir. En büyük yetkiler 
sanat kurullarına verilmiştir. Bugün dünyanın 
hiçbir yerinde operaya sanatçı alınması, yaban
cı ülkelere sanatçı gönderilmesi repertuvarm 
hazırlanması, sanatçıların terfi ettirilmesi gibi 
işler sanat kurullarının işi değildir. Ama, hu
zurunuzdaki tasarı demokratik düşüncelerle bu 
işleri sanat kurullarına vermiştir. 

Sayın rniletvekilleri, tasarının önemli nok
talarından biri de; sanatçının refahı meselesi
dir. Sanatçıyı sanatın heyecanı içinde tutabil
mek için onu maddî endişelerin üstüne çıkar
mak gerekir. Hele opera ve bale sanatçıları pa-
Ihalı da çalışırlar, pahalı çalışmak zorundadır
lar. Çünkü, onların sanat ömürleri maalesef 
uzun olmuyor. 60 yaşında, 70 yaşında, 80 ya
şında bir ressam, bir aktör, bir kompozitör 
düşünmek mümkün, ama bir bale sanatçısının, 
bir opera sanatçısının bu ileri yaşlara kadar 
sanatlarını icra etmeleri mümkün değildir, fi-
zikman mümkün değildir. Bunlar, sanatlarını 
çok erken yaşlarda terk etmek zorunda kalır
lar. Bunun için dünyanın her yerinde opera ve 
bale sanatkârları çok yüksek ücret almaktadır
lar. Kıymetli Sopranomuz Leylâ Gençer'in İtal
ya'da Scala operasında bir tek temsili için bir 
ıgecede 15 milyon liret, bizim paramızla 22 bin 
lira, ünlü İtalyan Tenoru Korelimin 4 milyon 
liret, bizim paramızla 95 bin lira almakta oldu
ğunu söylersek, bu sanatçıların sanatlarını er
ken terk etmelerinin karşılığının ne olduğu 
ifade edilmiş olur. Opera ve bale sanatçıları 
yaşamalarına çok itina etmeleri, çok titiz bir 
ihtimam göstermeleri, imsakli bir hayat yaşa

maları şarttır. Böyle bir yaşama tarzı bol im
kânlar ister. 

İşte bu tasarı kendi ölçülerimize göre, sa
natçılarımıza bu imkânları getiriyor. Bu üc
retler, dış ülkelerle kıyaslanırsa elbette ki az 
görülür. Ama bunlar, kendi malî gücümüze ve 
gerçeklerimize göre tesbit edilmiştir. İmkânla
rımız arttıkça sanatçılarımızın dalha rahat ya
şama şartlarını da artırmaya biz, iktidar gru-
pu olarak, zevkli bir vazife sayarız. 

Sayın rniletvekilleri, mânevi bütün değerlere 
saygı gösteren grupumuz sanatı da bu değer
lerden sayar, sanatçıyı bu ölçüde değerlendirir, 
biz sanatçı kendi başının çaresine baksın dü
şüncesinde değiliz. Biz, sanatı, Devlet kendi gö
rüşüne göre, kendi emrinde kullansın düşün
cesinde de değiliz. Biz, Adalet Partisi iktidarı 
grupu olarak, ne kendi haline terk edilmiş, 
DeıVlet alâkasından uzalk, mahrumiyetler 
içerisinde bırakılmış, himayesiz bir sanat çev
resi, ne de Devletin emrinde, onun pra/paganda 
aJleti, onun uydusu bir sanat ve sanatçı istiyo
ruz. Biz istidatları geliştirmek, istidatların ge
lişmesine bir sanat müsamahası içinde imkân 
hazırlamak, sanatı ve sanatçıyı korumak pren
sibini sanat politikamııza esas almışızdır. Zaten 
sanatçı ve sanatçıyı hizmetine ve emrine al
mak istiyen maksatlar ve ideolojiler Türk sa
nat çevrelerinde yüz bulamıyacaklardır. 

Sayın rniletvekilleri, biz sanatçılarımızı mil
lî hislerle dolu, yalnız sanatlarının çilesi, he
yecanı ve zevki ile büyük ve asil duyguların 
yaratıcısı insanlar olarak görüyoruz. Biz sanat
çılarımızı, büyük milletimizin demokratik dü
zen ile kalkınması yolunda öncü olan kıymet
lerimiz arasında alkışlıyoruz. Biz, sanatı böyle 
anlıyoruz, sanatçılarımıza bu değeri, veriyoruz. 
Sanat hayatımıza yenilikler ve imkânlar geti
ren bu tasarıların kanunlaşması dileğini gru-
pum adına arz eder, Yüce Meclise saygılarımı 
sunarım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Nuri Kodamanoğlu, buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODA
MANOĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, sayını 
milletvekilleri, Devlet Operası kanunu tasarısı 
üzerinde partimizin görüşünü geıçen oturumda 
konuşan Sayın Evliyaoğlu arkadaşım gendg 
ölçüde huzurunuzda ifade etmiş bulunmakta
dır. Bendeniz bu oturumda kısaca Devlet ti-
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yatroları hakkındaki partimizin genel görüşü
nü arza çalışacağını. 

Türk tiyatrosunun bugün vâsıl olduğu sevi
ye nasıl bir tarihî gelişim içindedir? Buna, 
çok kısa da olsa bir göz atmak, gelen tasarı
nın hükümlerinin mânasını değerlendirmek yö
nünden son derece faydalıdır. Bu itibarla bir 
iki tipik nirengi noktasını kısaca huzurunuz
da ifade etmek isterim. 

Bilindiği gibi, tiyatro alanı Batılılaşma ça
balarımızın en hareketli alanlarından biri ola-
•geldi ve uzun zaman tülûat tiyatrosunu aşama
mış olmanın sıkıntılarını yaşadık. Vakta ki, 
1936 da Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölü
mü kurulmuştur. İşte o tarihten itibaren Batılı 
bir tiyatro sanatının Türkiye'de temelleri atıl
mış ve gelişmesi için gerçekten ciddî bir adım 
atılmıştır. 1936 dan 1941 e kadar geçen zaman 
öğrencilerin yetişme devresini teşkil eder. Ve 
bu devre birtakım prova temsillerinden öteye 
geçememiştir. 1941 den 1949 a kadar Ankara'
da Tatbikat Sahnesi adıyla, daha seviyeli bir 
temsiller devresine Kari Bbert'in değerli ve şu 
anda tekrar takdirle yad etmek istediğimiz 
gayretleri ile başlamıştır. O devirde gerçek
ten Türk çocuklarının Batılı anlamında ve se
viyede ve mânasında olabilecek istidat ve ikti
darının ispat edildiği ve bunun ilk nimetleri
nin Ankara halkı tarafından elle tutulur bir 
şekilde görüldüğü devreyi teşkil eder. 16 Ha
ziran 1949 da 5441 sayılı Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü Teşkilât ve kadro Kanunu 
çıkarılarak, Türk tiyatrosu artık okulun dı
şında bir hükmî şahsiyet olarak değerli hizmet
ler görmeye başlamıştır. Hemen ilâve etmeli
yim ki, Türk tiyatrosunun kuruluşunda o za
manın Devlet Başkanı Sayın İnönü bir çok 
temsillerde ciddî alâka göstererek, şahsan bu
lunarak büyük ölçüde teşvikkâr bir tutum 
içinde bulunmuştur. O zamanın hükümetlerine 
ve Devlet Başkanına, hiç olmazsa şu güzel ba
şarıların meyvelerinin alındığı bu anda, bir 
teşekkür borcumuzu ifade etmek istiyoruz. 

5441 sayılı Kanunun çıktığından bu yana 
17 sene. geçmiştir. Hiç şüphesiz Türk tiyatrosu 
dajha da güçlü bir gelişme temposuyla bugünkü 
seviyesine ulaşmış, kanunu eskimiş, hizmetle
ri gelişmig, başarıları yücelmiş, fakat mevzuat 
.bakımdan birtakım ek desteklere muhtaç ha

le gelmiştir. Onun içindir ki, Sayın Hüküme
tin bu kanunu ıslah eden ve inkişaf ettiren ye
ni tasarısını tebrik ve teşekkürle karşılamak 
istiyoruz. Bu tasarı Geçici Komisyonda, ilgili 
arkadaşlarımızın büyük gayretleri ve himmet
leri ile gerçekten, çok iyi hazırlamaya çalışıl
mış ve oylarınıza lâyık olan bir itina ile huzu
runuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, hiç şüphesiz, bu tasa
rı ile Türk tiyatrolarının bütün meselelerinin 
bir hamlede artık tükendiğini ve bundan böyle 
hiçbir problemi bulunmadığını ifade etmek is
temediğimi söylemeye lüzum yoktur. Hiç şüp
hesiz tiyatrolarımız bundan sonra daha büyük 
gayret ve hizmetlerle istidatlı evlâtlarının 
elinde daha büyük basanlara gidecektir. An
cak, hemen şunu söylemeliyim ki, bugün Türk 
tiyatrosunda, Türk sanatçılarının Batılı mes
lektaşlarının seviyesinde temsiller verebilme 
gücünü gösteren belki tek başarı alanımızdır. 
Bu çocuklarımızı yürekten kutlamak istiyorum. 
İnşallah, başarıları bundan sonra da daha bü
yük ölçüde devam eder. Bu mektepli, okuldan 
yetişme sanatçılarımızın sayesinde Türkiye'de 
modern tiyatro zevkinin kurulduğunu, yeni 
yetişen genç tiyatro yazarlarımızın, ağabey
lerinin açtığı alanda daha güçlü eserler verme
ye çalışmaları suretiyle,. Türk tiyatro eserle
rinin de yavaş yavaş gelişmekte olduğunu söy-
liyobiliriz. Bu' itibarla, bugün Türk tiyatrosu 
teşekkül etmemiştir, yolundaki görüşleri pay
laşmadığımızı söylemek isterim. Türk tiyatro
sunda, Batılı seviyede sahne sanatçıları vardır 
ve teşekkül etmiştir. Tiyatro yazarları için ay
nı iddiada bulunamıyacağım bellidir. Fakat 
nereden kalkıp nereye geldiğimizi hesaba ka
tarak, Türk tiyatro yazarlarının gösterdiği ça
baları da belli ölçüde tebrike lâyık bulmamak 
insafsızlıktır. Onun için, izin verirseniz ben
deniz tiyatro yazarlarımızdan da bir ölçüde, ba
şarılarını kutlamk istiyorum. İnşallah, Türk 
kültür vasatı daha da gelişirse, güçlü yazar
lara kavuşacağımızdan da şüphe etmiyorum. 
Bunun içindir ki, yeni tasarının sahne sanatçı
larımız için getirdiği üstün malî takviyeleri 
biz olumlu karşılıyoruz, sanatçılarımızın buna 
lâyık olduklarına inanıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, ibu konuyu ele almışken, 
daha güçlü sanatçılar yetiştirme yönünden 
Devlet Konservatuvarımızın içinde, bulunduğu 
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sıkıntıların 'biran evvel ele alınmasını ve bu 
müessesenin Hükümetimiz tarafından eksiklik
lerinin giderilerek, daha güçlü bir müessese 
haline •getirilmesini yürekten temenni ediyorum. 
Gerçekten, çok eski bir kanunla idare edilen 
Devlet Konservatuvarı bu yönü ile son derece 
ihmal edilmiştir. Bu sanat başarılarımızı över
ken ve bu nimetlerden istifade ederken, bura
ya öğrenci yetiştiren, karanlıkta bir çeşit mu
mu tutan elleri unutmamamız ve bu müessese
ye gereken ilgiyi göstermemiz, biran evvel 
güçlendirmemiz gerektiğini sayın Hükümete 
özellikle arz etmek istiyorum. 

Bir diğer mâruzâtım aziz arkadaşlarım, ti
yatro sanatının belli şehirlerde toplanmasının 
mahzurları malûmdur. Fakat bugün Türkiye'
nin bütün kasabalarına ve şehirlerine bir ham
lede götürmenin imkânsızlığı ve güçlükleri de 
bellidir. Gerçi, tiyatrocular, tiyatro idarecile
ri, sanatçılar ve yazarlar elbirliği ile birtakım 
geçici gruplar halinde Anadolu'nun şimdilik 
imkân 'görebildikleri merkezlerine bu hizmeti 
götürmeye çalışıyorlar. Bu faydalı bir hareket
tir. Bunun gelişmesini dileriz. Fakat, sistem 
olarak bu yeterli bir çözüm yolu değildir. Böl
ge konservatuvarları ve bölge tiyatroları sis
temine geçerek daha .geniş bir tiyatro faaliye
tine teşebbüs etmeyi uygun bir çözüm yolu 
olarak görmekteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi 
milletvekillerinden Sayın Çanga'nın bu yolda
ki bir teklifinin de sayın Hükümetin yine ter
cih önergesi ile biran evvel görüşülmesini sağ
lamanın faydalı olduğu kanaatindeyiz. 

Aziz arkadaşlar, şu hususu Türk matbuatı
nın, kamu oyunun ve hiç şüphesiz başta so
rumlu Hükümetin dikkatine sunmak isterim. 
Bugün Türk yazarları ve kompozitörleri özel 
olarak teşvike muhtaçtırlar. Meselâ, bir Ata
türk oratoryosu, 'bir Van Gogh 'operası bcsteli-
yen sanatçımızın, bir genq sanatçımızın olduk
ça az bir maaşla geçim sıkıntısı içinde yeni 
eserler vermeye mecbur 'olduğunu görmek ha
zindir. Binaenaleyh, sanat yaratıcısı artık ge
çim sıkıntısından yoksun ve medeni bir dünya
da yaşadığının idraki içindedir ve eğer biz bu 
sanat nimetinden istifade edenler aynı idrak 
içinde olmazsak, hem bir haklı istihfafın mev
zuu oluruz, hem de vazifemizi yapmamış olu-
îtfez. Binaenaleyh, temennim odur ki, sayın 

Hükümet Türk tiyatro yazallariyle kompozi
törlerini de özel birtakım himaye tedbirleri ile 
bu sıkıntıdan kurtarmalı ve onları teşvik et
melidir. 

Aziz arkadaşlarım, benlden evvel konuşan 
iki parti sözcüsü arkadaşlarımın görüşlerini 
ben de paylaşmak istiyorum. Türk sanatında 
eserlerin muhtevası ve dili yönünden bir dok
trin tercihinin ona empoze edilemiyeceği görüşü 
Anayasamız karşısında doğru bir noktai na
zardır. Biz bu görüşü büyük bir ferahlık ve 
hararetle benimsemekteyiz ve benimsiyoruz. 
Gerçekten, totaliter ülkelerde Devlet bir dok
trin Devletidir. Ve (bilaistisna bütün vatandaş
lara doktrinin icapları kalıp gibi geçirilmek is
tenir. Bizim Anayasamız böyle bir doktrin Dev
leti getirmemiştir. Bizim Anayasamız, yasakla
dığı aşırı sağ, yani faşist, aşırı sol, yani ko
münist rejimler dışında siyasi partilere birta
kım doktrin partileri olma imkânını vermiştir. 
Ancak Devleti doktrin Devleti haline getirme 
hakkını tanımamıştır. Onun içindir ki, kanaa
timizce Türk sanat hayatında siyasi iktidarlar 
kim olursa olsun, kendi siyasi tercihlerini em
poze etmek yetkisinde ve hakkında olamazlar. 
Esasen bu, sanatı kısırlaştırır, sanat böylesine 
bir özgürlükten yoksun kılınamaz. Demirperde 
gerisinde dahi sanatçıların zaman zaman Dev
let doktrinine başkaldırdıklarını hatırlarsak, 
bunun sanat dünyası için ne denli bir ihtiyaç 
ve ne değerli bir hareket noktası olduğunu an
lamak güç olmaz. O itibarla temennimiz eser 
seçmede, bunun dilinde ve muhtevasında Ana
yasanın yasaklarına uyacağından yüzde yüz 
emin olduğumuz Türk sanatçılarına güvenip 
onları serbest bırakmak Cumhuriyet Halk Par
tisinin önemli ve 'hararetle desteklediği bir rica
dır. 

Aziz arkadaşlarım, birtakım küçük teknik 
konularda sizi işgal etmiyeceğim, bunları 
maddeler geldiği zaman ayrıca arz ederim. Ta
sarıyı genellikle olumlu karşılıyoruz. Himmet 
edenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerden 
de oylarınızı esirgememenizi diliyoruz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, Güven partisi Grupu adı
na Sayın Bekir Tünay'ındır. Buyurun, 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA BEK2R 
TÜNAY (Adana) <— Sayın Başkan, sayın mil-
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letvekilleri; Güven Partisi G-rupu adına, Dev
let Tiyatrosu Kuruluş Kanununun bâzı, madde
lerinin değiştirilmesine, bir maddenin kaldırıl
masına ve kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkındaki gömüşlerimizi 
arza çalışacağım. Bundan önce, opera ve bale 
üzerindeki görüşlerimizi arz etmiştim. 

'Bu kanun tasarısının, bundan önceki opera 
ve bale tasarısından önce görüşülmesi gerekir
di. Çünkü elde mevcut kanun bu idi. Diğeri sa
dece bundan kopmayı, ayrılmayı gerektiriyor
du. Şimdi birleştirilmiş olmasından memnun
luk duyduk. 

Bu tasarı da, Devlet Opera ve Balesi Kanu
nunun benzeri hükümleri getirmektedir. Bir 
kül olarak ele alınması gereken Türk Tiyatro, 
opera ve balesi ile bölge tiyatro, opera ve ba
leleri sorununun bir parçasını teşkil etmektedir. 
İşte ilk kusur bu temelden başlamaktadır. Ek
siklikler de bu yüzden sürüp gitmektedir. 

Devlet Opera ve Balesi Kanunu dolayısiy-
le bu kürsüden Güven Partisinin bir bütünlük 
teşkil eden görüşlerini arz etmiştim. Bu gün de 
'bu konuda aynı görüşleri taşıdığımızı bir kez 
dalha ifade etmek isterim. 

Bu büyük memleket sorunu temelden, kök
ten ele alınmadığı müddetçe doğru ve güve
nilebilir bir kurumu meydana getirmek müm
kün olamıyaca'ktır. Bu dâvanın temel taşı, kö-
ıkü ise büyük Türk Milletinin sosyal, kültürel 
yapısı ile millî karelkterine uygun bir sanat de
ğerinin yaratılması ve yaşatılması gerçeğidir. 
Bu değer; hiçlbir zaman batı ölçülerinin dışında 
düşünülemez. Esasen her yönde ve alanda bize 
Tehiberlik eden büyük Atatüık'ıün düşüncesi ve 
isteği de budur. Yani millî karakterimize, sosyal 
yapımıza uygun batı ölçüleri içerisinde Türk 
müzik ve oyunlarının millî bir bilinçle ele alın
ması, dile getirilmesi, yaratılması ve yaşatıl-
masıdır. 

Sayın milletvekilleri işte bu tasarıya bu 
açıdan baktığımız zaman tasarının yetersizliği 
kendini açık saçık göstermektedir. Bu hususu 
ancak; Devlet Opera ve Balesi Kanunu görüşü
lürken arz ettiğimiz bir otoritenin meydana ge
tirilmesi ile önlenebilirdi. Bu otoriter makam; 
Devlet Tiyatro, Opera ve Balesi ile Bölge Ti
yatro, Opera ve baleleri arasındaki koordinas
yonu sağlar, Millî Eğitim Bakanlığına karşı da 
isorumlu bulunurdu, bu yapılmamıştır. 

Simidi ne olacak? Gerçekle yüz yüze kalın
dığı zaman olay şöyle cereyan edecekmiş; Millî 
Eğitim Bakanlığı, bu teşkil edilecek G^enel Mü
dürlerden hangisine karşı sempati ya da anti-
pati duyuyorsa onu çekecek, ya da itecek, dedi-
kiodulu, fiskoslu bir yönetim egemen olacaktır. 
Böylece de Bakanlık sembolik bir koordinatör 
olmaktan kendisini asla kurtaramıyacaktır. 

Bu tasarı da bundan önceki gibi tekelci, 
'bağlayıcı ve müdahaleci bir zihniyetle eksik 
ve cılız doğacaktır. Üstelik bu tasarıda bir de 
toptancılık dikkati çekiyor. Hemen her mese
leye götürü bir açıdan bakılarak kolay so
nuçlara varma amacı güdülüyor. Bu, kolay 
yoldur. Ama, doğru yol değildir. Biran önce 
sanatçıların ileri imkânlara kavuşması öngö
rülmüştür. Bunun yanında tiyatro ile opera ve 
hale ne kadar çabuk birbirinden ayrılırsa san
ki o oranda huzur ve güven gelecekmiş gibi bir 
düşünce hâkim. Şüphesiz, böyle düşünülebilir. 
Ama, yeterli görev, yetki ve sorumluluklar 
açıklıkla ortaya konulmadığı takdirde huzur
suzluk ve güvensizlik büsbütün alıp yürür, yeni 
yeni geçimsizliklerin tohumları klolaıylıikla yeti-
işir. İşte endişemizin asıl kaynakları bunlardır. 
Bu gerçekten büyük memleket sorunun doğru 
ve güvenilebilir bir kuruma kavuşmuş olması 
ancak bizi memnun eder. 

Burada, tasarının bel kemiğini teşkil ede
cek ölçüler sanki unutulmuş gibidir. Yeni bir 
kurum için ilk iş; kurumun sağlamlığı ve gü-
venilebilirliği olmalı idi. Bu konudaki tüm mem
leket sorunlarına cevap verdbilme imkânlarını 
gerçekleştirebilmesi önplânda düşünülmeli idi. 
Tasarı bunlardan yıotksundur. 

Tasarıda bir eksikliğin de; Tiyatro, Opera 
ve bale binaları ile mevcut malzemenin bölüşü-
müdür. Bu noktada büyük anlaşmaızlıklar do
ğacaktır. Bu konu üzerinde daha etraflı dü
şünerek sağlam sonuçlara varmak gerek. Ak
si takdirde yarın bu anlaşmazlıklara doğru çö
züm yolu bulabilecek bir hâkem bile zor bulu
nacaktır. 

ıSayın milletvekilleri, burada sadece konu
nun tümü üzerindeki Güven Partisinin görüşle
rini arz ediyoTum. Maddelere geçildiği zaman 
ayrıca üzerinde duracağım maddeler olacaktır. 

Bu tasarının yine temel prensiplerinden biri 
de stajiyerler meselesidir. Bu konu üzerinde 

— 174 — 



M. Meclisi B : 123 

önemi kadar durulmamış, bir acelecilik içinde 
kolay sonuçlara varma amacı güdülmüştür. Ade
ta peşin yargılarla ele alınmış düşüncesi dikkati 
çekiyor. Birtakım masraflarla, okullardan, bizzat 
tiyatro, opera ve bale ile ilgili okullardan çıkan 
insanların stajları sonunda başarı sağlıyamadık-
ları takdirde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesine 
verilmesini yadırgadık. Bir yandan sanatçıların 
sınıflandırılmasından söz edilir, öte yandan böl
ge tiyatroları için eleman bulmamanın zorlukları 
dile getirilir, ileri sürülür. Bir başka yönünden 
de staiiyerlerden faydalanma, yarım yamalak 
•tedbirlere bağlanır. îşte bu çelişken durumların 
üzerinde ısrarla durmak gerek kanunun yeterli
ği bakımından fayda umduğumuz noktalar bun
lardır. Bu hususun çok daha esaslı şekle bağlan
ması stajiyerlerin maksatları için de faydalan
manın bir prensilbolarak ele alınması gerekir. 
Yoksa, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesine aktar
ma çıkar yol değildir. Üstelik bu insanları, ha
yata başlama noktasından olumsuz kılar. Olum
suz davranışlarla memlekete fayda yerine zarar 
getirirler. Bir de işin gerçeği var. O gerçek tat
bikat alanı olan sahnedir. Stajiyerler konusu ele 
alınırken sahne ile birlikte düşünülmemişe ben
zer, daha doğrusu sanatçı ile sahne ilişkisi ve 
sanat - sanatçı bağlantısı kurulmamıştır. Staji
yerler meselesi kişisel görüşlere bağlanmış, yarım 
tetbirlerle geçiştirilmiştir. Bu doğru bir görüş 
değildir. Tasarı bugünkü hali ile bu konuda da
ha çok kişisel görüşlerin egemen olabileceğini 
duygusal davranışların at oynatabileceğim gös
termektedir. Meseleleri keyfilikten, duygusal tu
tum ve davranışlardan kurtarmak gerekir. Birçok 
emekler hep bu yüzden heder edilmektedir. Çe
şitli alanlarda bunun yüzlerce örneği ve tecrü
besi vardır. Bunların bize ders olması icabeder. 

(Bir kere daha açıklamakta fayda vardır. Dev
let Tiyatro, Opera ve Balesi kanun tasarısının 
Büyük Meclise gelmiş olmasından memnunluk 
duyarız. Memleketin en önemli dâvalarından bi
rinin daha ele alınmış bulunmasına karşı deği
liz. Hele tiyatro ile opera ve balenin biribirin-
den ayrılmasına hiç karşı değiliz. Bunlarla bir
likte bölge tiyatro, opera ve balesi ile müzik aka
demileri, konservetuvarlar ile halk oyunları ve 
türküleri sorunlarının toptan ele alınmamış ol
masının önemli birer eksiklik olduğunu yadırga
dığımızı ifade etmek isteriz. Mesele bundan iba-
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rettir. Nedenlerini de yukardan itibaren arz et
tim. 

Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, 
Güven Partisi Meclis Grupu adına saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, grup
lar adına başka söz alan arkadaşımız yoktur. Şâ
hısları adına söz alan arkadaşların konuşmaları
na başlıyoruz. 

Buyurun ıSaym Yaşar Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 5441 sayılı Devlet Opera ve 
Balesi Kanununun ve operanın ayrı bir genel 
müdürlük, tiyatronun ayrı bir genel müdürlük 
olarak tanzimini öngören iki ayrı kanunun müş
tereken müzakeresi için söz almış bulunuyorum. 

Şimdi sayın grupumuza mensup ve grup adı
na konuşmuş arkadaşlar tasarının esasına sadık 
kalarak konuştular, uygun gördüklerini beyan et
tiler. Tasarıyı ben de tasarı olarak uygun görü
yorum. Yalnız tasarının esprisine, tasarının esa
sına, tasarının asıl kanundaki esprisine ben kar
şıyım. Çünkü çok kısa olmasına rağmen bu ta
sarı, daha doğrusu önümüzde müzakere ettiğimiz 
iki tasarı bir kanundan gelmektedir ve o kanu
nun asıl esprisini bu tasarı değiştirmemektedir. 
O esrHm'n ve 5441 sayılı Kanunun sanatkâra, 
Devlet Tiyatrosuna, Devlet Operasına nasıl mü
dahale edildiğini, nerelere kadar bu müdahale
nin gittiğini çok yakın tarihimizde görmüş bu-
lumaktayız. Bu espriyi değiştirmiyen, bu es
pri vi kalchrmıyan bir kanun Meclise gelmeme
sini, sanatkârı gerçek özgür olarak hizmet vere
cek bir hale getiren, özerkliği esas kabul eden 
bir tiyatrolar kanununun, bir operalar kanunu
nun gelmesini esas kabul ederdim. 

Arkadaşlar bu fikrimizi izah etmeden evvel 
şu esası peşinen belirtmek istiyorum. Bir mües
sesenin varlığının yararlı olduğuna, lâzımoldu-
ğuna inanmadıkça o müessesenin tahakkuku im
kânsızdır. Demokrasiye inanmıyacaksmız, kalka
cak memlekette demokrasiyi tahakkuk ettirmeye 
çalışacaksınız, olmaz. Üniversite muhtariyetine 
imanmıyacaksınız, üniversite muhtariyetini ta
hakkuk ettirmeye çalışacaksınız. Peşinen mahkûm 
ettiğiniz bir fikri sonunda tahakkuk ettirmeye 
imkân yoktur. Her şeyden evvel bu Devlet ti
yatroları ve operalarının, tiyatro ve operaları 
diyeyim, konuşmamın insicamını bozuyor, Türki-



M. Meclisi B : 123 22 . 6 . 1967 O : 1 

ye'de her şeyden evvel yazariyle, oyuncusuyle 
ıbir sanatkâr zümresinin var olduğunu, bir sa
natkâr zümresinin her türlü sanatı icra edeceği
ni, yazacağını, çizeceğini, oynayacağını kabul et
mek mecburiyetindeyiz ki, onları geliştirelim ve 
(getireceğimiz müessesenin sanatkârın yaratma 
gücünün her türlü müdahaleden uzak tutacak 
ıbir müessese halinde olmasını temin edecek bir 
'kanım getirilmelidir ki, o sanatkârdan istifade 
edelim. Hem sanatkârın uygun vasatta yetişme
diğini, kültürü olmadığını, müdahalelere mutla
ka mâruz kalması gerektiğini kabul edeceksiniz, 
hem de sanatkârdan istifade edeceksiniz, bu ol
maz. Türkiye'de sanatçının yaratıcı gücünün var 
olduğunu kabul edeceğiz ve öyledir. 

(Biraz evvel Sayın Kodamanoğlu gayet açık
ça söyledi. Sanatkâr kendi dünyasında Türk top
lumuna yararlı olmak için çalışan insandır ve 
Türkiye'de her konuya getirdikleri için, ben sa
nıyordum, bugün sanatkâr Türk toplumuna neyin 
yarıyacağını, Atatürk ilkelerinin bu memlekette 
nasıl tahakkuk ettirileceğini bilen kimsedir. Böyle 
kabul etmediğiniz müddetçe ne sanatkârın özgür
lüğünü, ne sanatın değerini kabule imkân yok
tur. Şimdi bu kanım böyle bir özgürlüğü getiri
yor mu? Esas sebebi ben şöyle görüyorum. Dev
let tiyatrolarında, zaruridir, operalar ayrılsın, bu 
tamam. Bu kanunun getiriliş sebebi budur. Bi
raz evvel sözüme başlarken arz ettiğim gibi, bu 
kanun temeli 5441 sayılı Kanundur. Bâzı konu
lara değineceğim, misal vereceğim, yalnız bu 
misâli verirken kimseyi kötülemek, kınamak değil 
belki iyi bir misâl olduğu için arz edeceğim ve 
hiçbir şekilde art düşüncem yoktur. Şimdi bana 
diyebilir misiniz ki, elbette bekliyeceğiz, balanız 
idealiis'tir, müidahalelden müsltağnlMir, aklına bi'le 
gelmez. Sanatkârın fikrine saygılıdır, kabul. 
Ama bu iki kanun, yani temelindeki kanun, bu 
memlekette opera ve tiyatrolarda vatan cephesi 
ocakları açtıracak kadar müdahale edecek halde 
kullanılabilmiştir. Şu iki kanun o espriden 
kurtulabilmiş midir, o espriyi yokedcbilmiş mi
dir? Şimdi arz edeceğim, bir genel müdür arka
daşımız böyle bir müdahale karşısında elbette di
yecektir ki, arkadaş ben istifa ediyorum, işten 
istifa ediyorum. îşte felâket orada başlıyor. İsti
fa müesseseyi kurtarmaz. İstifa ancak şahsı kur
tarır. Ben istiyorum ki, koyacağımız kanuni 
müeyyideler, getireceğimiz kanun bu türlü mü
dahaleleri nereden gelirse gelsin, önliyeck bir 

kanun olmalıdır. Yoksa ne sanatkâr özgürlüğün
den bahsedilebilir, ne sanat özgürlüğünden bah
sedilebilir, ne icra özgürlüğünden bahsedilebilir. 
İki kanunun ayırmasının esasını teşkil eden temel 
felsefeye, bu espriyi ortadan kaldırmadığı için 
karşıyım. Yoksa kanun tekniği olarak getirilmiş, 
ayrılıyor. O benim karşı olacağım bir şey değil
dir. Ben sözlerime başlarken de arz ettim, her 
şeyden evvel bu memleketin sanatkârına ve sa
nata hürmet esastır. Arkadaşlar ben kabul ede
mem bir memlekette bir eser oynanacak, o eseri 
yazan sosyalistmiş, besteleyeni faşiştmiş... 

CEMÂL KÜLAHLI (Bursa) — Oynanan da 
komtinistmiş, de artık... 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Bu türlü an
layışlarla Türk sanatına ve Türk sanatkârlarına 
hizmet edilebileceği kanaatinde değilim. Benim 
en çok yaptığım, bugün Adalet Partisi var ikti
darda, Adalet Partisi yapıyor diye söylemiyo
rum, yarın Cumhuriyet Halk Partisi gelir, Güvea 
Partisi gelir, bilmem Yeni Türkiye Partisi gelir, 
bizim milletvekili olarak vazifemiz hangi parti 
gelirse gelsin müdahaleci bir zihniyette bir ikti
dar gelirse onu önliyecek tedbirleri bu kanun
ların içine koymak mecburiyetindeyiz. Ben bun
ları yetersiz görüyorum. Yoksa Adalet Partisi 
iktidardadır, Adalet Partisinin Bakanı müda
halecidir, genel müdürleri müdahalecidir, efen
dim, tiyatroda bugün hürriyet var mı, yok mu, 
bunlar benim konumun çok aşağısında ve bahis 
mevzuu etmediğim konulardır. Ben esas itibariy
le l)iı espiriye değinmek için söz aldım. Beyan ede
bildi isem fikrimi mutluyum. 

Maddelere geçilişinde bâzı taleplerimiz ve di
leklerimiz olacaktır, onları da arz edeceğim. Bir 
tanesinden Sayın İşçi Partisi Sözcüsü bahsettiler. 
Zannedersem Devlet Tiyatroları Kanununun 5 nci 
maddesinde olacak, operayla baleden ayırıyoruz 
tiyatroyu; ancak Devlet Tiyatrosuna tekrar tam 
teşekküllü bir orkestra, sayılarını dahi belli etmi
yoruz maddede, bir kurabilme imkânı veriliyor. 
Sanatkârlar arasındaki çelişmeler doğar, maddesi 
gelince anlatacağım. İnşallah maddeler gelmeden 
onlara sayj itibariyle hal yolları bulunabilir. 

Ayrıca geçenlerde elime bir broşür geldi, ne 
kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilmiyorum, 
bu tasarılar hazırlanırken Tiyatro Yazarları Der
neğinin fikrinin alınmadığı esası şikâyet olarak 
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arz ediliyor. Bu kanunlar hazırlanırken zanne
diyorum tiyatro derneklerinin fikri alınması ica-
bederdi. İnşallah alınmıştır. Benim malûmatım 
olan hususlar bunlardır. Maddî kısımları var, 
görüyoruz. Sanatkâr elbette yaratıcı gücünün, ya
ratıcı emeğinin hakkını alacaktır. Bir sanatkârın 
yıldız devri, nihayet bir İş Kanununa tabi diğer 
çalışanlar gibi, memurlar gibi bunlar ölçülemez. 
Bunlar her an şöhret kaybetme, her an şöhret ba
samaklarından düşme tehlikesiyle karşı karşıya 
olduklarını bilirler, ilhamını kaybetme, formunu 
kaybetmek şeklinde her zaman durumlarını mu
hafaza etmek imkânına sahip bulunmamaktadır
lar. En yüksek maddî imkânlardan istifade et
meleri doğrudur. Zaten kanun bunları değiştiri
yor. Benim mâruzâtım bu kadar, saygılarımı arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nazmı Özoğul, buyurun 
efendim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın arkadaş
larım, sanat âlemimiz hakkında kıymetli hatiple
rin fikirlerini dinledik. İngiltere'nin kalkınması, 
Fransa'nın kalkınması, sanat münekkitlerinin ten-
kidlerini okursak İngiltere ve Fransa'daki sanatın 
çok ileri gidişine bağlarlar. Tarihimizde Padişah
lığın zulmü esnasında Namık Kemal'in Vatan Ya
hut Silıstre'si oynandığı zaman İstanbul'daki 
Genç Türkler'in heyecanını burada sizlere tekrar 
etmek istemem. Ben sanat âlemimizin, sanatkâr
larımızın gelişmesi için gelen kanunların karşısın
da değilim, bu konuşmamın yanlış anlaşılmaması 
için arz etmiş bulunuyorum. 

Çok muhterem arkadaşlar, Büyük Atatürk'ün 
hedef olarak verdiği ve Konservatuvarm bugüne 
kadar çıkardığı ve bugün meriyette bulunan Ka
nun gereğince, sanatkâr olarak miktar 315 kişi
dir. Bunun 60 ı bale heyet İndedir. Şimdi bir ka
nun geliyor Tiyatro Umum Müdürlüğü, Opera, ve 
Bale Umum Müdürlüğü diye ikiye ayırıyor, tesis
leri ortak, sanatkârlar yekûnu 3.15. Gelen gerek
çeyi tetkik edersek, gerekçede, birazdan arz ede
ceğim, gerekçede benim şahsi görüşüme göre bir 
Umum müdürlük kurulması için kcnulmuş bâzı 
esaslar var. Eğer Konservatuvarm genişletilme
si, sanatkâr adedimizin artırılması mevzuunda bir 
kanun tasarısı gelmiş olsaydı daha memnun ola
caktım. Bunu da sununla ifade etmek isterim ki, 
bugün sanatkâr adedimiz, bir Opera ve Bale 
Umum Müdürlüğü ve aynı zamanda Tiyatro 

Umum Müdürlüğü, Devlet Tiyatro Umum Mü
dürlüğü ayrıldığında bütün eserleri sahnede ge
reği kadar getirebilecek miktarda bulunmadığı 
için, dış sanatkâriardan faydalanmak için Ha
zineden çok büyük miktarda para sarf edilmekte
dir. Bir arkadaşımız Tiyatro - Opera Umum Mü
dürlüğü ayrıldıktan sonra özgürlük içinde büyük 
tekâmül göstercVığini ifade ettiler. »Şunu da ifa
de edeyim ki, ayrıldığı tarihten sonra Türk - Rus 
Kültür Anlaşması henüz Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden geçmeden ve Millet Meclisince ka
nun haline getirilmeden bu Umum Müdürlük bu 
Rus Kültür Anlaşması varmış gibi gerekli muka
veleyi yapmış ve Rusya'dan bir Maça Kızı Ope
reti getirmiş ve Türkiye'de sahnede oynatmıştır. 
Evet muhterem arkadaşlar, Rus Kültür Anlaşma
sı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinden geç
medikçe ve Millet Meclisinin, Senatonun oylama
sından geçmedikçe bugün mevzuubahis değildir. 
Bu noktaya bilâhara yine temas edeceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, gerekçeyi eleşti
relini. Gerekçenin ilk satırında, dünyanın her 
yerinde operalar, tiyatrolar ayrı ayrı idare 
edilmektedir denmektedir. Dünyanın her ye
rinde operalar, tiyatrolar ayrı ayrı idare edilir 
veya ayrı ayrı idare edilmez. Yani gerekçe ayrı 
ayrı idare edilir diyor. Bugün dünyada bütün 
operalar, tiyatrolar ayrı. ayrı idare edilmez. Ayrı 
ayrı teşekküller kurulmuştur, fakat, bir yöneti
ci tarafından idare edilmektedir ve bu yönetici de 
ilgili bakanlığa sorumlu durumdadır. Yalnız 
demir perde gerisinde bulunan opera ve tiyat
rolarda yine birkaç memlekette, isimlerini za
manınızı almamak için söylemiyorum birkaç 
memlekette bunlar ayrı ayrı idare edilmekte
dir. Yine gerekçede; güzel sanatların, bu iki 
ayrı temsil kolunun, icabı gibi sevk ve idaresi 
dünyanın her yerinde bu iki bünyenin hususi
yetlerine göre yetiştirilmiş tiyatro ve opera 
mütehassıslarına tevdi edilmektedir, denilmek
tedir. Bugün dünya operasının beşiği diye ta
nınan İtalya'da operalar meslekten olmıyan, 
o yönde yetiştirilmiyen idareciler tarafından 
sevk ve idare edilmektedir. Binaenaleyh gerek
çede de 'görüyoruz ki, dünyanın her yerinde 
böyle yetişmiş elemanlar tarafından idare edil
diği ifade edilmektedir, fakat bugün İtalya'da 
böyle değildir. Bugün operanın tam bir orkest
ra teşkil ettiğini ifade etmektedir, yani opera 
için lüzumlu olan orkestra kadrosu tamammış, 
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gerekçede böyle; Devlet Opera ve Balesinin 
şu anda tam teşekkül etmiş bir orkestrası yok
tur. Yapılan opera, operet ve baleler için orkest
raya Senfoni Orkestrasından ve Riyaseticum-
hur bandosundan elemanlar getirilmektedir. 

Yine kanunun gerekçesinde solist kadrosu 
dünyanın en büyük operalarında bulunan so
list kadrosu derecesine çıkarılmış ve hattâ da
ha fazladır, denilmektedir. Devlet Operası so
list kadrosu 80 kişidir. Dünyanın en büyük ope
ralarında* bu sanat içinde vazife alan solist 
sanatkârların miktarı en aşağı bizimkinin iki 
mislidir. Tasarıyı hazırlıyan yönetici solist 
kadrosunun fazla olduğunu ileri sürdüğü hal
de niçin muhtelif operalar izinde ayrı ayrı 15 
solist angaje etmiştir ve bunun için de üçyüz 
bin lira Devlet Operası ödemiştir? 

Yine bu gerekçede diyor ki, bu umum mü
dürlük ikiye ayrıldığı takdirde bir malî kül
fet yüklenmiyecektir. Muhterem arkadaşlarım, 
iki umum müdürlük olacak, muhasebecisi ayrı 
olacak, levazımcısı normal olarak ayrı olacak, 
yine bütçe, Maarif Komisyonunda üçyüz elli 
bin Türk lirası teklif edilmiştir, ilâve olarak, 
yani maddi olarak kıymetlendirirsek evet Kar
ma Komisyonda malî külfet yüklenmiyeceği ge
rekçede ifade edilmektedir. Halbuki bugün 
buradan 6 senedir gördük ki, birçok kanunlar 
geçti, hepsindede malî külfeti vardır. Şimdi bu 
gerekçeler karşısında kanaatimi arz etmek is-
teıim. Şunu da tekrar ifade edeyim ki, sözü
mün başında da yanlış anlaşılmaması için Türk 
sanatının ilerlemesi karşısında değilim. Kanaa
tim cdur ki, iki umum müdürlük olarak ayrıl
dığında tesisler ne olacaktır? Bölünecek mi? 
müsavatan bölünecekmiş. Sanatkârların sahne
lerde hizmet alma mevzuu ne olacak? Bir umum 
müdürlük falan sanatkârı istiyecek, öbür umum 
müdürlük diğerini istiyecek, sonunda ne olacak
tır ? Sonunda şu olacaktır: Büyük bir huzursuz
luk yaratılacaktır ve sanatkârlarımıza huzur 
geleceği yerde, huzur içinde sanatı ilerleteceği 
yerde ve Türkiye'nin Atatürk'ün ifade ettiği 
ve istediği istikâmette Türk sanatında büyük 
ve geniş bir hizmet yapacağı yerde bu sefer 
birbiriyle geniş . mücadele haline gelecektir. 
Ben şahsan, şahsi fikrimi arz ediyorum; bu 
umum müdürlüğün iki müdürlüğe ayrılması
nın karşısındayım. 

Bir muhterem arkadaş, burada özgürlük 
içinde Opera Umum Müdürlüğünün büyük in
kişaflar sağladığını söylediler ve operanın da 
13 . G . 1966 da ayrılmıştır, o tarihten, bu ta
rihe kadar büyük gelişmeler sağlandığını1 ifade 
ettiler. Rakamları vermek istemiyorum, bence 
bütün rakamlar malûmdur. Bu inkişaf olarak 
gösterilen bilhassa sanat âlemimizde opera ve 
tiyatroda oynanan ve Türk mânevi cephesine, 
Türk kalkınmasına yardımcı istikamette ve bil
hassa Anayasamızın gösterdiği istikamette tem
sillerin verilip verilmediğini bir temsilin üzeri
ne eğilmekle, _ tümü üzerinde konuşuyorum, 
eğilmekle fikrimi arz etmiş olacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bir Maça Kızı Opereti 
oynanmış ve biraz evvel ifade ettiğim gibi 
Türk - Rus Kültür Anlaşması Millet Meclisince 
tasdik edilmedikçe ve buradan geçmedikçe 
Türk - Rus Kültür Anlaşmasının mevcudoldu-
ğıınu ben şahsan kabul etmemekteyim. Bu 
Umum Müdürlük Millet Meclisinden bu geçme
diği hakle Maça Ki'zı Operetini getirmiş, tercü
mesini yaptırmış Rus tenorunu de getirmek su
reliyle Rus Tenor Lütfiyar'ı getirmek suretiyle 
Maça Kı'zı Opereti operada oynanmıştır. 

Şimdi arkadaşlarım, bu opera hakikaten ge
çen bir hâdiseyi sizlere arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Maça Kızı Opereti 
diğer milletlerde de oynanmamıştır demiyorum, 
oynanmıştır, ama bu Maça Kızı Almanya'da oy
nanmıştır. Almanya'da oynanmasından evvel 
devlet Maça Kızı Operetinin sözlü kısmını ter
cüme etmiş, komünist propagandası oMuğu için 
3 neti perdenin yedinci tablosundaki sözleri de
ğiştirmiş ve bu şekilde Almanya'da oynanması
na müsaade edilmiştir. Diğer milletlerde hiç 
tercüme edilmeden Rusça bütün opera temsil 
edilmiştir. Biz ne yapmışız, bir do onu görelim. 

Gelmiş Maça Kızı Opereti, evvelâ bir tercü
mesi yapılmış ve Genel Müdürlükçe tesbit edii-
mi§. Bundan sonra tenor Maça Kızı Operetinin 
yedinci tablosunda tamamen aslına aykırı ol
mak üzere maalesef bu oynanmış ve bu bilâhara 
bir gazete tarafından komünist propagandası 
yapıldığı ifade edilmiş savcılığa intikal etmiş 
savcılığa umum müdür teypleri götürmüş ve 
teyplere göre komünist propagandası yapılma
dığına dair karar çıkmış. 

Çok muhterem arkadaşlarım, şunu da ifade 
edeyim ki, Emniyet Genel Müdürlüğü ajanları 
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bu komünist propagandasını duyduğunda, ajan'-
lar teypleri de getirmişler ve bu temsil oynar
ken teyplere almışlar ve bu teypleri de ben ken
dim Emniyet Genel Müdürlüğünde dinledim. 
Kürsüde konuşmak istemiyorum. Çünkü ben de 
kaaniim ki, bu bir komünist propagandasıdır. 
Fakat burada konuşursam akseder, düşüncesi 
ile konuşmıyacağım. Ancak bir cümleyi ifade 
etmek isterim. «Kendi el nasırınla yan.» Umum 
Müdürce bunun söylenmediği ifade edilmiştir. 
Ben de diyorum ki, ben kendi kulağımla dinle
dim, Emniyet Müdürlüğündeki teyplerden. Bu
nun bir tanesi de Millî Emniyette vardır. Ve 
başka yerlerde teyplerin suretleri vardır ve bu 
söylenmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şunu ifade 
etmek isterim; Devlet Opera ve Balesi Kanu
nunun bir defa başlığı doğru değildir. Dünya
nın hiçbir yerinde gösteremezler. Çıksınlar tek
nik elemanları, desinler, dünyanın şu memleke
tinde devlet opera ve balesi umum müdürlüğü 
vardır. Yoktur. Devlet operası umum müdürlü
ğü vardır. Balesi de işte biraz evvel arkadaşla
rımız ifade ettiler, başlığından itibaren, gerek
çesinde de ifade ettiğim noktalarda ben bu ka
nunun karşısındayım. Umum Müdürlük devlet 
operası, devlet tiyatroları ve tesisler umum mü
dürlüğü diye 3 umum müdür muavinliği kur
mak suretiyle bütün dünyanın milletlerinde 
olduğu gibi bir kişinin bakanlığa sorumlu ol
ması ile yönetilmelMir. Sanatkâr adedimizin de, 
bir an evvel çok muhterem Hükümetimiz kon-
servatuvarm kadrosunu çoğaltmak suretiyle, 
diyor ki, falan yerde opera binası yapıldı, ti
yatro binası yapılmış... Yapılmış ama zannedil
diği gibi değil. Cumhuriyet kurulduğundan bu
güne kadar bütün sanatkâr adedimiz 315 kişi. 
Bir okul kurmak gibi, bir kışlayı kurmak gibi 
veyahut her hangi bir şeyi kurmak gibi değil, 
Sanatkâr uzun seneler hazırlanacak, yetiştirile
cek. Ondan sonra bütün bu sanatkârlar her yer
de, 67 ilimizde hattâ daha ileri gidecek, kaza
lara kadar giderek, genişletmek suretiyle Tür
kiye'nin gelişmesi için çalışacaktır. Ama sanat
kâr durumumuz malûm, dışarıya muazzam para 
ödemekteyiz. Evet ödiyeli'm, ama öderken Türk 
parası ile, Rus burslarla, anlaşma olmadığı hal
de bir Rus tenorunun gelip Türkiye'de her han
gi bir propaganda yapmasmm da asla ve asla 

karşısındayım ve böyle bir propaganda yapıl
dığı takdirde sonuna kadar mücadele etmek de 
vazifemdir. 

Kanunun aleyhindeyim, hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım şim

diye kadar her iki kanun üzerinde 6 şar arka
daşımız konuşmuş bulunuyor. Kifayet önergesi 
gelmiştir, önergeden evvel Hükümet söz isti
yor mu? 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
YARDIMCI (istanbul) — Söz istiyorum. 

MlLLl EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Hükümet olarak ben de söz istiyo
rum. 

BAŞKAN —- Hükümet ve komisyon söz iste
mektedir. («Yarın devam etsin» sesleri). 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ FAHRI 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Komisyon iki defa 
söz istiyor. Bir teknik ve bir de genel hatları 
ile... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
YARDIMCI (istanbul) — Beş dakikada ben 
konuşmamı bitiririm Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Beş dakika vaktimiz kalmıştır. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAHRl 

UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Komisyon iki defa 
söz istiyor Sayın Başkan, bir teknik yönde, bir 
de bilim yönünde. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
YARDIMCI -(istanbul) — Sayın Başkan ben . 
beş dakika içinde mâruzâtımı bitirebilirim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yarma bıra
kalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Beş dakika kadar bir vaktimiz 
vardır, yetişir diyor, ondan sonra ikinci celsede 
devam ederiz. Buyurunuz Sayın Komisyon Baş<-
kanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
YARDIMCI (istanbul) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; zamanımızı gayet kısa gö
rüyorum. Esasen geniş olarak sözcü arkadaşla
rın beyanlarına komisyonumuzun sözcüsü olan 
Sayın Uğrasızoğlü gereken istikamette cevap 
vereceklerdir. Binaenaleyh, ihkakı hak etmek 
zımnında bendeniz gayet kısa gideceğim. 

Bir kere şunu tebarüz ettirmek isterim. Biz 
Hükümet tasarısını yüksek huzurunuza getir
dik. Bu Hükümet tasarısındaki gaye, bir mü
essese halinde çalışmakta olan Devlet tiyatro ve 
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Operasını birbirinden ayırmak ve her birisinin' 
fonksiyonlarını kendine icabedecek şekilde tev
cih etmek ve bu suretle tekâmülünü, ilerleme
sini temin etmek... Bizim maksadımız budur. 
Ama ben görüyorum ki, bu kürsüden kısmen 
polemiğe girilir, kısmen de ithamlar yapılır. 
Müsaade buyurursanız bunlar doğru değildir. 
Biz kanunu yüksek huzurunuza getirdik, ko
misyon olarak ve hem de Geçici Komisyon ola
rak. Şimdi Muhterem Meclis ve komisyonun ge
tirdiği noktalarını tekâmül istikametinde yegân 
yegân irşat buyursunlar, biz memnuniyetle uya
lım. Dünyanın her yerinde, medeni memleketle
rin her yerinde devlet tiyatrosu ve operası bir
birinden ayrıdır. Ben şimdi burada isim vermi
yorum. Çünkü bu isimleri saymak vazifesi sayın 
sözcüye aittir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bâzı arka
daşlar diyorlar kî, eserler sansüre tabi tutulu
yor, yok şu istikamete gidiliyor, bu istikamete 
gidiliyor. Muhterem arkadaşlarım, ilmî hüviyeti 
var mı, soruyorum. Müziğin de hüviyeti yoktur. 
Yoktur böyle şey. Bizim memlekette benimsenen 
bir opera, bizim memlekette yerleşmesi ic ab eden, 
dünyaca benimsenmesi icabeden bir tiyatro, 
mevzuu fevkalâde, her yerde oynryabilir. Diye
bilir misiniz kî, ilim yoiunda falan kitabı oku
yacak, fiiân kitabı okumıyacaksınız ? Böyle bir 
hüviyet yoktur. Binaenaleyh, müzik, sanat, ilim 
bunlara bir hüviyet takılması doğru değildir 
kanaatimizce. Sansürden geçmiş, bazan bu müm
kün olabilir elbette ki. Niçin olur1? Bir memle
ketin huzurunu, istikametini bozacak bir piyes 
oynarsa, bir sanat ki, bir memleketin kültür 
seviyesini yükseltmek vazifesini üzerine alır, 
her halde bugünkü devlet tiyatro ve operası 
bundan ?>0, 40, 50 sene evvelki sahnelere benze
mez. Molier'i oynıyacak, her iktidarı hattâ ten-
kidedecek. Shakespeare'i oynıyacak, hayatı or
taya koyacak, ilmi ortaya koyacak, ikti
darları tcn'kid odceclk, zihniyetleri tenkile! 
edecek ve ileriye gcibür'eeeik. BııgürJkü ti
yatro ve - operanın hüviyeti burada. Şim
di böyle bir hüviyet varken karşımıza baş
ka bir hüviyet çıkarsa benim bu aziz toprağı
mı ve aziz milletimin, huzurunu bozacak bir is
tikamette durursa elbette sansür edeceğim ve 
elbette mâni olacağım. Eğer farkına varılma-
mışsa, eğer memleketimin efkân unuımiyesinde 

nahoş bir tesir yapmışsa, elbette İri, Devlet el 
koyacaktır. Sonra, unutmıyalım muhterem' ar
kadaşlarım, namütenahi salâhiyet istiyen arka
daşlarımız var. Bunun ismi «Devlet Tiyatrosu 
ve Operası'» parasını da Devlet bütçesinden ve
riyor, ama ne diyor kanunun başlığında? «özel 
kişidir» diyor. Kendi bünyesinde müstakildir. 
Elbette ki, müstakildir. Çünkü Sayın Akal ar
kadaşım diyor ki, «Efendim bu sanat olur mu?» 
Neden olmaz? Diyor ki ; «Çünkü Devlet icabın
da elini atacak.» Devlet eğer millî ve vatani 
menfaatleri ihlâl edecek hareketler olursa elbet
te elini atacak. 

Sonra bir noktaya daha temas edeceğim : 
Beni sakın kusurlu, görmesinler. Ben burada 
kimsenin müdafii değilim. Çünkü müdafaasını 
yaptığım zannı uynacak olan insanlar, bu kür
sülerde kendi müdafaalarını çok iyi yapmış in
sanlardır. Diyorlar ki, «Bir zamanlar vatan cep
hesi kurdular» diyor. Muhterem arkadaşıma 
arz etmek isterim : Devlet Opera ve Tiyatrosu
nun Umum Müdürü Cüneyt Bey buradadır. 
Böyle bir şey olmamıştır. Farz ediniz ki, bunu 
kavli mücerrette telâkki edeceğim. Cüneyt Bey 
bunu söyler veya söylemez. Ama Yassmda mah
kemelerinde bunların hiçbirisinin ispat edilme
diğini Sayın Akal arkadaşıma hatırlatmak iste
rim. 

SADRETTÎN ÇANCA (Bursa) — Bütün 
gazeteler yazdı, radyo ile ilân edildi. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın 
Ganga, çok rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
YARDIMCI (Devamla) — Ferdî ve şahsi Ana
yasanın himayesinde bulunan her vatandaş her 
istediği fikri benimsiyebilir. Bunu önliyebilir 
misiniz? Ama bunu bir polemik mevzuu haline 
getirip şu ve bu istikamete götürmek bence doğ
ru değildir. Bunu işaret etmek istedim. Peşi
nen de söyledim. Ben bir müdafaa sahasına gi
recek değilim, bunu arkadaşlarım da bilirler. 

BAŞKAN — Saym Yardımcı, vaktiniz bit
miştir efendim. Lütfen bağlamanızı rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
YARDIMCI (Devamla) — Bir dakika rica edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Sayın Akal 
arkadaşımdan şunu rica ediyorum : Muhterem 
arkadaşımın şimdi dokunduğu birçok kısımlar 
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vardır ki, eğer lütfedip maddeleri okurlarsa o 
zaman o endişeleri mutlaka bertaraf edilmiş ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözümü bağlamak 
sadedinde tekrar şunu arz etmek istiyorum : 
Biz yüksek huzurunuza bir komisyon olarak 
Hükümetin getirdiği tasarıyı bütün partilere 
mensup arkadaşlarımızın himmet ve gayretle
riyle, mümkün olduğu kadar, olgunlaştırmaya 
gayret ettik. Kişi noksanını bilmek kadar ir
fan olmaz. Eğer bizim kusurlarımız olmuşsa, 
ben Yüksek Meclisten rica ediyorum, lütfetsin
ler bilhassa maddeler üzerinde tenkidleriyle be
raber olgunlaşma istikametinde ne getirirlerse 
karşımıza, ben tahmin ederim ki, Sayın Hükü
met de bu istikamette fikir beyan edeceklerdir, 
biz memnuniyetle olgunlaşmış olan bir kanunu 
herkesi, hepimizi, hepinizi, milleti ve memleketi 
tatmin edecek, sanat hayatının yükselmesini te
min edecek bir kanunun çıkmasında beraberiz. 

Hepinizi hürmetle selâmlanın. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki saat 
zarfında görüşülmesi evvelce takarrür etmiş 
olan ufak kanunların görüşülme müddeti bit
miştir. (Gülüşmeler, «ufak kanun değil» sesleri) 

Müsaade edindc dilimize geldiği gibi konu
şalım. Bundan bir kasıt yoktur. Ufaklık, büyük
lük mevzuubahis değildir. Diğer kanunlara ge
çiyoruz. 

önümüzdeki birleşimde Devlet Tiyatro ve 
Operası kanunlarının üzerinde Sayın Hüküme
te söz vereceğim. Hükümete söz verdikten sonra 
sırada bulunan bir arkadaşa söz verip ondan 
sonra kifayet önergesini oylıyacağrz. Kifayet 
kabul edilirse maddelere geçilir, olmadığı tak
dirde müzakereye devam edeceğiz. 

4. — Tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nım tasarın ile Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu 
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin, Tasarruf bono
ları hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi hakkında 
kanun teklifi ve Kay esri Milletvekili Turhan 
Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Yatırımlar finans-
man fonu teşkili vo tasarruf bonoları ihracı hak

kındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve: 223 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı Kanunun değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/224, 2/102, 2/222, 
2/30) (S. Sayısı: 293) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, muhterem arkadaşlar, 
Sayın Maliye Bakanının tasarraf bonoları ka
nun tasansının görüşülmesi hakkında bir öner
gesi vardır, okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 28 nci sırasında kayıtlı 

ve sıra sayısı 293 olan «Tasarruf bonolarının ih
racı hakkındaki kanun tasansının» öncelik ve 
ivedilikle ve bütün işlere takdimen görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Efendim, tasarruf bonolan hak
kındaki kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi 
hakkındaki önergeyi oylanmza sunacağım. önL 

çeliği kabul edenler... Kabul etmiyenler... önce
lik kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyenlere söz vereceğim. 
Sayın Şefik înan buyurun efendim. C. H. P. 

Grupu adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFÎK ÎNAN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; bugün müzakeresine başladığımız tasarı, 
Kurucu Meclîsin toplanmasından bir gün önce... 

BAŞKAN — Sayın Şefik inan, bir dakika 
efendim, bir önerge daha varmış onu da okuta
yım da. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFÎK ÎNAN 
(Devamla) — Buyurun Sayın Başkanım. 

- Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan tasamıf bonolan ih

racı baklandaki kanun tasarısının lüzum ve öne
mi Yüksek Meclisçe malûmdur. Bu tasannın ta
tilden önce Meclislerden çıkmasını sağlamak için 
ve bu meyanda 26 . 6 . 1067 tarihinden itibaren 
8 gün müddetle Beş Yıllık Plânın müzakeresine 
de başlanacağı cihetle, görüşmelerde grap sözcü-

(1) 293 S. Sayısı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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lerine 20 dakika, şahısları adına konuşacaklara 10 
dakika süre ile görüşme yapmalarını saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Kaya özdemir 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar grupları adı
na 20 dakika, şahısları adına konuşacaklara da 
10 dakika ile tahdidi istenmektedir. 

Bu önergeyi kabul edenler... 
GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — Bir 

kere hatip konuşmaya başladıktan sonra önergeyi1 

oylıyam azsınız. 
BAŞKAN — Efendim, biz söz vermedik, 

önerge var, dediler. Buyurun konuşun demeden 
başladılar. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Ben şimdi bunu oyluyorum, mü
saade buyurun. («Oylayamazsm» sesleri) Oylı-
yacağım efendim. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Sayın Başka
nım hiç değilse önerge aleyhinde konuşmama 
müsaade buyurunuz. Ben kürsüye gelmişim, söz 
vermişsiniz, başlamışım. Söze başlandıktan son
ra önerge okutup söz kesmek görülmüş şey değil
dir bu Mecliste. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, grup adına da
vet ettim, buyurun konuşun, demedim. Arkadan 
önerge var dediler, ben size buyurun demeden 
siz başladınız, ben size söz vermeden başladınız. 
Burada bir şey yoktur efendim. 

önergeyi okuttum, önergeyi kabul edenler... 
(«Olmaz efendim, olmaz» sesi) Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Siz olmaz 
diye iddia edin efendim. (Gülüşmeler) 

GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — Ol
maz efendim, yanlış. 

BAŞKAN — Bunun münakaşası ile vakit ge
çiremeyiz efendim, vaktimiz yok. 

GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — Ol
maz efendim olmaz, yazık. 

BAŞKAN — Yazıksa bana yazık. Size değil 
beyefendi. 

Size hiç yazık değil, 20 dakika zarfında in
san bir kitap okur yahu, devam buyurunuz. (Sol
dan, alkışlar) 

GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — 
Ayıp, ayıp. 

BAŞKAN — Ayıp sana. 

GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — 
Ayıp, Tüzüğü tatbik etmiyorsun. 

BAŞKAN — Kime ayıp şunu söyleyin? Bu 
kadar insanın ortasında ayıp olmaz. Kime ayıp 
onu söyle de bir kere anlıyaymı? 

GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — 
Yaptığınız muamele doğru değildir. 

BAŞKAN — Ha, ayıp ona mı, öyleyse ayıp 
sanadır, hele bir tasrih et de ondan sonra görü
şelim. 

GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — 
Eğer ayıp bana ise ben de size iade ediyorum. 

BAŞKAN — Ayıp dediniz, kime ayıptır, tas
rih edin bakalım? 

GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — 
Kini dedi? 

BAŞKAN — Ben mi dedim? 
GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — 

Siz bana ayıp diyorsanız ben de size diyorum, 
siz bana ayıp demiyorsanız ben de demiyorum. 

BAŞKAN — Bütün Heyeti Umumiye önün
de yalan söylüyorsun, evvelâ yalan konuşma. 

GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — 
Yalan siz .konuşuiyonsunuz ben değil. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Reis 
Bey, diye hitaibetmeyiniız, size, diyor arkadaşı
mız. 

BAŞKAN — Ben, sana, diye hitatbederim, 
'böyle konuşana. Eğer siz de böyle konuşursa
nız size de, «sana» derim. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Ya-
pamaızsınıız. 

BAŞKAN — Yaparım, bak nasıl yapamam. 
(Gürültüler, gülüşmeler). Rica ederim, konuş
malar başlamıştır. 

Buyurun Sayın Şefik İnan. 

C. II. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 
(Devamla) — Sayın Başkan, şimdiden rica edi
yorum, grup adına ikinci söz istiyorum. Çünkü 
çok önemli bir konudur, hazırlandım. Sanırım 
ki, faydalı olmak üzere hazırlandım. Siz daha 
kürsüye çıkmadan, ama oyladınız başka, fakat 
usulsüzdür yaptığınız oylamayı. Çünkü ben 
konııışmıya başlamıştım. 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan, müsaide bu
yurun anz edeyim: Bu 20 dakika kalbul edildik
ten s'onra eğer siz bitiremezdeniz tekrar devam 
edeceksiniz, biz bunu oylar ve uzatabiliriz. Ama 
bir oylama üzerine, bunun üzerinde bu kadar 
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konuşmıya değecek bir şey değil esasen, ama 
bunu bir polemik yapıp uğraşıyorsunuz efen
dim. Şimdi siz bitiremediğiniz takdirde illâ inin 
diye sizi icıbar edecek bir kuvvet yok. Nitekim 
şimdiye kadar hep böyle devam etmiştir. Biti-
remiyen arkadaşın konuşmasını tielkrar oylar söz
lerini bitirmesine vesile oluruz. Bunu herkes 
/biliyor, bunun için ısrar etmekte mâna ne 
acalba? 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; müzakeresine başladığımız tasarı, Kurucu 
'Meclisin toplanmasından birgün önce, yani 
5 Ocaık 1961 de yayınlanan ve 1 Mart 1961 ta
rihinde yani 1961 malî yılı başında yürürlüğe 
giren, malî hayatımıza, (Tasarruf ıbon/osu) adı 
ile tanınan bir müesseseyi getiren 223 sayılı 
Kanun ile, bu kanunun istisna hattı ile ilgili 
9 ncu maddesini değiştiren 4 Nisan 1962 tarihli 
ve 47 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran, Ta
sarruf Bonosu müessesesini yeni baştan düzen-
liyen bir tasarıdır. 

Sayın milletvekilleri; (Tasarruf Bonosu) 
müessesesi, meclburi bir tasarruf müessesesi 
olarak, memleketimizin iktisadi kalkınmasını 
hızlandırmak amaciyle, çoik iyi maksatlarla 
düşünülmüş, kaynak yaratılmasına çok sayı
da vatandaşın katılmasını sağlıyan bir müesse
se olarak kurulmuştur. Ancak çok iyi maksat
larla düşünülmüş, memleketin iktisadi kalkın
ma çaJbalarma mümkün olduğu kadar çok sayı
da vatandaşın katılmasını sağlıyan bu (Tasar
ruf bonosu) müessesesi, yürürlüğe girdiği 
1 Mart 1961 tarihinden beri, tatbikatta pek çok 
şikâyetlere »yol açmıştır. Bu şikâyetler, tasar
ruf bonosu mükelleflerinden geldiği kadar, 
bizzat maliye teşkilâtından ve umumi efkârın 
yapıcısı, yön vericisi ve sözcüsü olan basını
mızdan gelmiştir. Mükelleflerden gelen şikâ
yetlerin en yoğun kısmı bilhassa gelir seviyeleri 
bakımından % 3 bir tasarrufu bile kaldırmaya 
gücü olmıyan vatandaş kategorisinden gelmek
te idi. Gelir seviyeleri % 3 bir tasarrufu kaldır
maya elverişli olmakla beraber, yaptıkları iş 
bakımından, nakit para, likit para bulundurma 
ihtiyacında olan bir kısım mükellefler de na
kitlerinin, % 3 ü oranında olsa bile, paraya 
çevrilmesi kolay olmıyan (Tasarruf bonosu) 
şekline inkilâlbından şikâyetçi olmuşlardır. 

Maliye teşkilâtı ise, (Tasarruf bonosu) mü
essesesinin kendisine yüklediği hacimli kırtasi
yecilikten şikâyetçi olmuştur. 

iBasm ise, kanunun nama yazılı olacağını 
emrettiği tasarruf bonolarının kıymetinin çok 
altında, yazılı kıymetinin % 33 ilâ % 40 ı ara
sında değişen bir fiyatla, kanun yasaklamış ol
masına rağmen, hamiline yazılı bonolar gibi, 
her tarafta, Devlet teşkilâtında ve resmi gö
revlilerin gözleri önünde alınıp satıldığını gör
mekten şikâyetçi olmuştur. 

Daha 1962 basılarından itibaren, Büyük Mil
let Meclisi, Hükümet, Maliye Baıkanlığı bu konu 
üzerinde durmuştur. Birinci İnönü Karma Hü-
kü.'::eti zamanında 223 sıayılı Kanunun 9 ncu 
maddesini değiştiren 27 Nisan 1962 tarih ve 
47 sayılı Kanun, işte bu iüigin'in ilik mahsulü ol
muştur. 1962 malî yılı başımdan ita'İbaren uy
gulanan bu 47 sayılı Kanun, hizime't erlbabı için, 
tasarruf bonosu kes'intisiinden istisna haddini, 
yıllık gellir toplamında 3 600 liraickn 5 500 lira
ya, aylık gelirlerdeki istisna haddimi de 300 li
radan 480 liraya çıkarmıştır. Bunun sonucu ola-
raJk çok sayıda işçi tasarruf bonosu kesintisin
den kurtulmuş, maliye teşjkilâtının da kırtasiye 
yükü hafiflemiştir. Toplu Sözleşme Kanununun 
yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan toplum 
sözleşmeler gereğince işçi ücretlerinde kaydedi
len artışlar neticesi, işçilerimizin bir kısmı yeni
den tasarruf bonosu kesintisine talb'i tutulur ha
le gelım'işjlerdir. Böyl'eoe kısa bir süre kırtasi
ye yükü hafif lemis olan maliye teşkilâtının kır
tasiye yükü yine artmıştır. Bu şikâyetlerin ya
nında, bonoların, kıymetlilerinin çoik altında, 
yazılı değenlerinin % 33 ü ile % 40 ı arasında 
derişen bir fiyatla, kanunun yasafkl anmasına 
rağmen, alınıp satılması olayının doğurduğu şi
kâyetler Basınımızda yer almakta d'evam etmiş
tir. Bu durum karşısında, 'konuya çare bullmak 
maksadı ile, ç'eşi'tl'i kanun tasarısı ve teklifleri 
yapılmıştır. 

IMnci İnönü Karma Hükümeti, 7 Şulbaft 1963 
taıÜh'lİ bir kanun tasarısını Meclise sunmuş ve 
tasan 1965 seçimlerine kadar kanunlaşamamış 
ve kadük olmuştur 1965 seçimlerinden sonra 
yapılan kanun tekliflerinin il'ki, 5 Kasım 1965 
tarihli, benîm ve 5 arkadaşımın imzalarım taşı
yan tekliftir. 
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ikinci kanun teklifi, 19 Kasım 1965 tarihli, 
Saym Rıfat Öztürkeine arkadaşımızın; üçüncü 
kanun teklifi de 19 Ocak 1966 tarihli Sayın Re
şat Özarda arkadaşımızın tekliflidir. 

Nihayet Hükümet de İkinci İnönü Karma 
Hükümetince 7 Şubat 1963 tarilhinde Meclise 
sunulmuş ve fakat 1965 seçimlerine kadar ka
nunlaşamamış tasarıyı, bâzı değişikliklerle, 
17 Haziran 1966 da yeniden Meclise getirmiştir. 
Biüfcün bunlar gösteriyor ki, bugün müzakeresinc 
başMlığıımız kanun tasarısı çeşiitJi yönlerden, 
çeşitli çevrelerde şikâyet konusu olan bir mese
leye çare bulmak üzere gösterilen çeşitli çözüm 
yollarının bir sent?zidir denebilir. 

Sayın millet vekilleri, yatırımlar finansman 
fonu teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkın
daki 5 Ocak 196.1 tarihli ve 223 sayılı Kanunun 
lamelinde yatan, yurt kalkınmasını hızlandır
mak amacı ile çok sayıda vatandasın katkıda 
bulunmasını sağlamak gibi asil b'ir düşünce ve 
iyi b'ir niyettir. Bu düşünce Ve iyi niyetlerle bu
lunan çare, benim anlayışıma göre bir balkıma, 
î k b c l öihan Harbi patlar patlamaz, harbin ge
rektirdiği parayı bulmak üzere, Ingii'llterelde baş
vurulan çarelerden birini pek andıraıaktaldır. 
İkinci Cihan Harbi başlar başlamaz, harbin fi
nansmanı, yarii harbi yüriit'rnek için gerekli pa
ranın tedariki İngiliz Hüküm etinin karşısına 
erkan baş meselelerden birisi olmuştur. İngiliz 
Hükümeti, bu koruda, o zamanki mlr/avir'i 
büyük İngiliz İktisatçısı Keyne&'e başvurmuş, 
o da konuyu inceledikten sonra düşüncelerini 
bir rapor halimde Hükümete bildirmişti. Bu ra
por (Harbi nasıl finanse etmo'li) adlı bir kitbp-
ç.ık halinde yayınlnnmıştı. Keynes'in tok'lifle-
rinden bir tanesi de bütün ücret tediyelerinin 
belirli bir oranının Hazine bonolarına yatırıl
ması mecburiyc'tinm konulması idi. Bu hem ma
lî bir tedbirdi, yani Hazineye para Bağlıya
caktı, hem de iktisadi bir tedbirdi; çünkü, böy
lece büyük bif kütlenin satmall'mıa gücünün azal
ması sonucu, mal. hizmet talebini azaltarak, fi
yat istikrarını .sağlamak mümkün olacaktı. 

İngiltere bu tavsiyeyi yerine getirdi. Bütün 
ücretlerden, belirli bir oran, Hazine bonolarına 
yatırmak üzere kesinti yapıldı. Böylece, tekev
vün eden Hazine borcu da, harb sonrasında öde
necek idi. Demek ki. mekanizma esasında aynı. 
Bu balomdan bizim tasarruf bondlıan ile bir 

I benzerliği vardır. Ancak, İngiltere'de her fer
din bir bankada hesabı vardır ve hemen herkes 
günlük alış - verişleri için bile çek kullanır. Her
kesin bir bankada hesabı olduğu için, ücret tu
t an üzerinden yapılan kesinti, kişinin banka
daki hesabından, Hazine hesalbma aMarımak su
reti ile cereyan etti Ve bizdeki gibi bono çı
karmaya lüzum kalmadı. Böylece İngiliz Hazi
nesince harb sona erdikten sonra ödenecek bu 

I borcu temisil eden, ortada maddi bir bono ol
madığı için İngiliz Hazinecinden alacaklı olan 
şahsın, bonoyu satması da mümkün değil idi. 

Sayın milletvekilleri; ellimizJdeki kanun tasa
rısının adı «Tasarnıf bonoları ihracı hakkında 
kanun» tasansır. Oysa ki yürürlükten kaldmp 
yerine geçecek kanunun adı «Yatırımlıar finans
man fonu teşkili ve tasarnıf bonalan ihracı hak
kındaki Kanun» dur. 

Görülüyor ki, kanunun adı değişmektedir. 
Bu ad değişikliğinin önemi vardır ve konunun 
muhtevasına da tesiri vardır. Şöyle ki : 223 sa-

I yılı Kanunun, mecburi bir istikrazdan bir şeyi 
I olmıyan tasarruf bonosu ihracından maksadı, ta

rım, sanayi, ulaştırma alanlarına yapılacak ya
tırımların finansmanı için lüzumlu kaynağı, (ya
tırımlar finansmanı fonu) adını taşıyacak bir 
fonda toplamak ve böylece güçlü bir malî mües
sese kurmaktı. 

Yeni tasarı, böyle bir malî müessese kurulu
şundan vazgeçmiştir. Bununla beraber, 223 sa-

j yılı Kanunun fiilî tatbikatı ile bu vazgeçiş .ara
sında bir fark yoktur. Zira 223 sayılı Kanun 
1 Mart 1961 den beri yürürlükte olduğu halde, 
«Yatırımlar finansmanı fonu» kurulmamış, Hü
kümetler, kanunun kendilerine verdiği yetkiyi 
kullanarak tasarruf bonolan hâsılatını 1 Mart 
1961 den beri yıllık bütçelerine gelir kaydetmiş
lerdir. Demek oluyor ki : 1 Mart 1961 den beri 
devam edegelen tatbikat ile yeni tasarının ön
gördüğü düzen bu bakımdan aynıdır. Kanun ta
sarısının 17 nci maddesi gereğince, tasarruf bo
nosu hâsılatı Devlet bütçesine gelir kaydedile
cek, birinci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 
de, Türk ekonomisinin istikrar içinde gelişmesi
ni teminen kullanılacaktır. Demek oluyor ki, 
elimizdeki tasarı kanunlaşıp, yürürlüğe girince, 
artık bundan böyle tasarruf bonosu ihracı su-

j retiyle yapılan mecburi istikrazın hâsılatı büt-
j çelerimizde, devamlı bir gelir olarak görülecek* 
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tir. Bu husus, yani tasarruf bonosu hâsılatının 
Devlet bütçelerinin devamlı bir geliri olarak ön
görülmesi, üzerinde tekrar tekrar durulması lâ-
zımgelen bir niteliktedir, önemli olan nokta bu
dur. 

Tasarının 1 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan «Türk ekonomisinin istikrar içinde ge
lişmesini teminen kullanılaöaiktır.» ifadesi, Hazine 
birliği prensibine, tahsisi varidat usulünün malî 
sistemimizde uygulanmıyan bir usul oluşu muva
cehesinde, mânası olmıyan bir ibareden başka . 
bir şey değildir. Gerçek, tasarruf bonoları hâsı
latının bütçelerimizin gelirleri arasında bundan 
böyle devamlı surette yer alacağı keyfiyetidir. 

Saym milletvekilleri; 1961 tarihinden beri , 
ihracedilen tasarruf bonolarının hâsılatı şöyle 
görülmektedir ; 1961, 406 milyon; 1962, 404 mil
yon ; 1963, 474 milyon; 1964, 542 milyon; 1965, . 
633 milyon; 1966, 757 milyon lira olmak üzere • 
6 yıl içinde 3 milyar 216 milyon lira hâsılat elde 
edilmiştir. Diğer bir deyimle 1966 malî yılı so
nuna kadar 3 milyar 216 milyon liralık tasarruf 
bonosu çıkarılmıştır. 1967 malî yılında tasarruf 
bonosu hâsılatının 720 milyon lira olacağı umul- ' 
duğuna göre bu malî yılın sonunda tasarruf bo- . 
nölarının tutarı 3 milyar 936 milyon lira olacak-
tır. Bu yuvarlak rakam olarak 7 yıl içinde 4 mil
yar liralık tasarruf bonosu ihracedilmiştir. ikin
ci Beş Yıllık Plânda tasarruf bonosu usulünün 
devam edeceğini öngörerek, 1968 de 800 milyon 
lira, 1969 da 900 milyon lira, 1970 de 1 milyar 
lira, 1971 de 1 milyar 100 milyon lira,- 1972 de 1! 
milyar 200 milyon lira gelir sağlanacağı hesap
lamış ve makro dengelerine bu tasarruf bonosu ; 

hâsılatını bir kaynak olarak ithal etmiştir. Gö
rülüyor ki, 1961 malî yılı başından itibaren ta
sarruf bonosu ihracı suretiyle başlıyan borçlan
ma sonunda, 10 yıl içinde; yani 1970 malî yılı so
nunda 6 milyar 636 milyon lirayı bulmuş olacak- i 
tır. İkinci Beş Yıllık Plân dönemini tamamen he
saba ithal edecek olursak, Î2 yılda, tasarruf b o 
nosu yolu ile borçlanma 8 milyar 936 milyon li
rayı bulmuş olacaktır. Diğer bir deyimle 12 yıl
da, tasarruf bonosu ihracı suretiyle bütçelerimi-. 
ze 8 milyar 936 milyon liralık gelir sağlamış, 
1962 malî yılı başından, 1973 malî yılı sonuna 
kadar 12 yıllık dönem içinde de, tasarruf bono
ları faizi olarak 2 milyar 784 milyon lira öden
miş olacaktır. Şu halde, 12 yılda ödenmiş ve öde

necek faiz, 12 yılda elde edilmiş ve edilecek ge
lirin % 31 idir. 12 yıllık faiz ödemelerinde, yani 
2 milyar 784 milyon liraya, 10 yılını tamamla
mış alan 1961, 1962 yılları tasarruf bonolarının 
temsil ettiği anaborçlarmda ödenmesini ilâve 
edecek olursak, 12 yıllık faiz ile, 2 yıllık anaborç 
ödemesi tutarı 3 milyar 594 milyon lira olacak
tır ki, bu miktar 12 yıllık borçlanma suretiyle 
sağlanan 8 milyar 936 milyon Hranın % 40,2 si
dir. 

Bu nokta üzerinde duruşumun sebebi şudur : 
Meselâ 1972 malî yılı Bütçesine tasarruf bono
ları bir milyar 200 milyon lira gelir sağlıyacak, 
bu gelirin 440 milyon lirası faiz, 404 milyon lira 
da anaborç olmak üzere 844 milyon lirası, yani 
% 70,33 ü tasarruf bonoları için harcanmış ola
cak, bütçeye o.yıl kalan safi hâsıla 3Ö6 milyon 
liradan, yani % 29,7 den ibaret kalacaktır. 

öyle sanıyorum ki, rakaımlarla izah etmeye ça
lıştığım bu durum tasarruf bonosu müessesesini 
bütçelerimizin bir gelir kaynağr olarak görme ve 
hele buna tasarının birinci maddesinin ikinci 
fıkrasındaki «Türk ekonomisinin istikrar içinde 
gelişmesini teminen kullanılacaktır» şeklinde 
bir vazife gördürmeye kalkışmak isabetsiz bir 
görüştür. Çünkü, görülyor ki, bu, borç faizi 
ve amortismanlarını ödemek üzere yeniden ve 
devamlı suretle borçlanma yoludur. Bu yolu 
süratle ve kesin surette terk etmek gerekmektedir. 
Çünkü bu yolda devam etmek, Cumhuriyet Mali
yesini gittikçe içinden çıkılmaz bir duruma sok
mak istidadındadır. Bu konuda çıkar yol, tasar
ruf bonosu ihracına son vermek, 1967 malî yılı 
sonunda 3 milyar 937 milyon liraya, yuvarlak 
olarak 4 milyar liraya ulaşacak'olan tasarruf bo
nolarını uzun vadeli bir istikraza kalbederek 
bir nevi konversiyona tabi tutmaktır. Maliye
timizin durumunu göz önünden ayırmıyan tâm 
bir sorumluluk duygusu ile ileri sürdüğümüz bu 
tedbiri, Komisyonun ve Hükümetin olumlu bir 
surette karşılıyacağını ummak isteriz. . 

Sayın milletvekilleri; elimizdeki kanun tasa
rısı, tasarruf bonosu müessesesinin 6 yıllık tat
bikatının ortaya çıkardığı birtakım tatbikat ak
saklıklarını gidermek üzere yeni tedbirler getir
mektedir. Şöyle ki; 223 sayılı Kanuna göre tasar
ruf bonoları yılda iki defa ihracedilirdi. Malî yı
lın birinci 6 ayı içindeki kesintiler için tasarruf 
bonosu ikinci 6 ay içnde, 2 nci 6 ay içinde yapı-
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lan kesintiler için, ise, malî yılın sona erme
sinden sonra tasarruf bonosu verilir idi. Bunun 
neticesi olarak ihracedilen tasarruf bonosu adedi 
fazla oluyordu. Nitekim, tasan hazırlandığı za
man, gerekçeye göre, 5 yıl içinde 93 milyon aded 
tasarruf bonosu ihracedilmiş bulunuyordu. O 
günden bugüne çıkarılan bonolarla birlikte şu 
anda tedavülde olan bonolar sayısı her halde 
112 milyondan aşağı değildir. Bu kadar çok sa
yıda tasarruf bonosunun ihracı sırasında ve faiz
lerinin ödenmesi sırasında ortaya çıkardığı gerek 
kırtasi, gerek hukukî iş yükünü tasavvur etmek 
güç değildir. Bu sayıyı azaltmak şarttır. Bu 
maksatla kanun tasarısı 10, 20, 50 liralık kupür
leri kaldırmakta, bundan sonra çıkarılacak bo
noların en küçük kupürünün 100 liralık olması 
öngörülmektedir; isabetli bir tedbirdir. Ancak, 
100 liradan aşağı olan kesintiler için bilâhara 
bono ile değiştirmek üzere 10 liralık faizsiz kesir 
makbuzları ihdası, her ne kadar bir zaruretin 
ifadesi ise de, bu da gene kırtasiye, iş hacmini ar
tıracak niteliktedir. Bu kanun tasarısını öngör
düğü tasarruf bonolarının en küçük kupürlerinin 
100 liralık olması isabetli bir tedbirdir. Ancak 
bir malî yıl içinde yapılan ödeme ve kesintiler 
karşılığında mütaakıp malî yıl içinde çıkarılacak 
tasarruf bonoları verileceği için malî yılın, mese
lâ ilk 6 ayı içinde yapılan kesintileY ile ikinci 
6 ay içindeki kesintiler için faiz kuponlarının 
ayrı ayrı tertiplenmesinin zarureti aşikârdır. 
Maliye Bakanlığımızın bu hususu göz önünde 
bulunduracağını ummak isterim. 

Tasarının 18 nci maddesi ücretlerden yapılan 
kesinti karşılığında tasarruf bonosu ihracını kal
dırmakta, bu bono yerine şahıslar adına açılacak 
hesaplara, yapılan kesintileri kaydetmek böylece 
Hazinenin şahsa olan borcunu bono yerine defter 
kaydı ile tesbit etmek usulü ihdas edilmektedir. 
Tasarruf bonosu hacmini azaltmak bakımından, 
son derece isabetli bir tedbirdir. Bu tedbir, ko
nuşmamın başta rafında açıklamaya çalıştığım, 
harb içindeki İngiliz tatbikatına çok benzemekte
dir. Hem tasarruf bonosu hacmim azaltıcı, hem 
de bono satışlarını önleyici bir tedbirdir. Bu 
şahıs hesaplarının, gerek Hazine gerek alacaklı 
şahıs bakımından güvenilir bir nitelikte olması 
hususuna, Maliyemizin daha baştan büyük dikkat 
göstereceğine emin bulunmaktayım. Bu konu, 
bankacılık sistemimizin yardımından faydalanı
labileceğini hatırlatmak isterim. 

Sayın milletvekilleri, 223 sayılı-Kanun, tasar
ruf bonolarının nama yazılı olmasını âmirdir. Fa
kat tatbikatta, malî teşkilâtımız, kırtasiye iş hac
minin büyüklüğü karşısında tasarruf bonolarının 
nama yazılı olmasını sağlıyamamıştır. Herkes, 
tecrübe ile bilmektedir ki, 7 yıldan beri ihracedil-
mekte olan tasarruf bonoları, maliyemiz tarafın
dan, sahibinin adına yazılamamıştır, fiilî durum 
budur. 

Elimizdeki kanun tasarısı istihkak sahibine ve
rilecek tasarruf bonolarının mutlaka nama yazılı 
olmasını sağlamak istemiş, bunu müeyyide altına 
almıştır. İstihkak sahibine tasarruf bonosu vere
cek olan maliye memurlarına, bu konuda müey
yide uygulanacağını öngören bu kanun tasarısı 
aynı zamanda bu işlerle görevli maliye memurla
rına bir de tazminat ödenmesini öngörmektedir. 
Böylece müeyyide ile karşılığı arasındaki denge 
kurulmuş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarısı, 223 sa
yılı Kanun gereğince tasarruf bonosu ihracına 
son vermektedir. Yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren değişik bir düzende yeni tasarruf bonosu 
ihracını öngörmektedir. Öngörüldüğü yeni dü
zen, tasarruf bonosu konusunda mevcut şikâyet
lerin, Maliye teşkilâtından ve basından gelenle
rini büyük ölçüde bertaraf etmektedir. 

Tasarının 6 ncı maddesi ile, 223 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesinde öngörülen istisna hadlerini 
artırmaktadır. 223 sayılı Kanuna göre, 500 lira 
olan matrah ve tediye istisnası, 1 000 liraya, üc
retlilere tanınan istisna hattı da aylık olarak 
458 liradan 800 liraya çıkarılmaktadır. Tasarı 
böylece istisna hadlerini artırırken aylık 1 200 li
rayı aşmıyan ücretlerde, sadece 800 lira ile 
1 200 lira arasında kalan kısmı kesintiye tabi 
tutmak suretiyle bir de yenilik getirmektedir. 
Bu tedbir, gelir düşüklüğü ve geçim sıkıntısı yü
zünden tasarruf bonosundan şikâyet edenlerin 
sayısını azaltacak niteliktedir. Fakat, istisna 
haddini bir miktar daha yüksek tutmak gerektiği 
inancındayım. Sırası geldiği zaman bu konuda 
bir de önerge sunacağımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın İnan 20 dakikanız bitmiş
tir efendim. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, ikinci defa söz rica ettim. Eğer bendenize 
Heyeti Umumiye bir 10 dakika yahut 7 - 8 dakika 
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müsaade ederse bitirir ve bir defa daha huzuru
nuza çıkmazdım. Bu şekilde sözümün teselsülü 
de kesilmemiş olur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bu
nu oylıyacağız, ama kaç dakika devam edeceğini 
öğrenmemiz lâzım. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — En fazla 10 da
kika sürer efendim. 

BAŞKAN — 10 dakika daha sürer diyorlar. 
Zaten okumak suretiyle konuşmanızı yaptığınız 
için yine müddet kaydı vardır. 

10 dakika daha konuşması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. Buyurun efendim 
- ŞEFİK İNAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan ve sayın arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Vazifemiz efendim, buyurun de
vam edin. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, kanun tasarısı, 223 sayılı Kanım gere
ğince çıkarılmış, şu anda, sayısı 112 milyon; 
yazılı değeri 3,5 milyar lira olan tasarruf 
bonoları yıl sonuna kadar 4 milyar olacak
tır. Geçici birinci maddesi ile yeni düzene göre 
çıkarılacak tasarruf bonoları ile değiştirmeyi 
öngörmemektedir, değiştirmeyi öngören bu 
birinci geçici madde, Hükümet tasarı
sında vardır. Hükümet tasarısındaki bu 
birinci geçici maddeyi, 17 ve 20 nci maddelere 
atıf yapan ufak bir ilâve ile Maliye Komis
yonu aynen kalbul etmiştir. Bütçe ve Plân 
Komisyonu ise, Hükümetin ve Maliye Komis
yonunun birinci geçici maddesini, esaslı deği
şiklikler getirerek kabul etmiştir. Hükü
met tasarısı, bu geçici birinci madde ile 
223 sayılı Kanun uyarınca tedavüle çıkarıl
mış olan taasrruf bonolarının, bu yeni kanun 
gereğince çıkarılacak tasarruf bonoları ile de
ğiştirilmesi hususunda şu esasları tesbit etmek
tedir : 

1. Değiştirme işine Bakanlar Kurulu karar 
verecektir. 

2. Değiştirme işi, Maliye Bakanlığınca tes
bit ve ilân edilecek esaslar dâhilinde yapıla
caktır. 

3. Yeni bonolar, eski bonoları ibraz eden 
lere verilecektir. Hüviyet ispatı aranmıyacak, 
eski bonoları kim getirirse ona yeni bonolar 
verilecekti. Yeni bonolar nama yazılı olacağı 

için eski bonoları ibraz eden kimse kimin adına 
beyan ederse, yeni bonolar onun adına yazıla 
çaktır. 

4. Bu değiştirme işleri, ilândan itibaren 
bir yıl içinde tamamlanacaktır. Hükümet tasa
rısı bu. Maiye Komisyonunun görüşü de bu. 

5. Bu bir yıl .içinde değiştirilmiyen eskiı 
bonolar hükümsüz sayılacaktır. 

İşte Hükümet tasarısının birinci geçici mad
desinin getirdiği esaslar bunlardır. 

Maliye Komisyonu 17 ve 20 nci maddelere 
atıf yapan bir kayıt hariç olmak üzere, Hü
kümet tasarısındaki birinci geçici maddeyi 
aynen kabul etmiştir. Böylece Plân Komisyonu 
ise, Hükümet tasarısındaki birinci geçici mad
deye, bâzı değişiklikler getirmiştir. 

Bütçe Plân Komsyonu; 
1.- Değiştirge müddetini bir yıldan iki 

yıla çıkarmıştır, doğrudur, isabetlidir. 
2. Yeni bonolar, eski bonoları ibraz ede

ne verilecektir. Fakat değiştirme sırasında ib
raz edilen eski bonoların doğrudan doğruya 
Hanizeneden iktisab edildiğini tevsik etmek 
mecburiyeti vardır. Bu da doğrudur. Fakat 
kanun yapıcısı olarak 112 milyon tasarruf 
bonosunun maliye teşkilâtından, tapu teşki
lâtından, alınacak vesikalarla tevsiki meselesi 
üzerinde durmak gerekmektedir. Bu konuya 
tekrar döneceğim. 

3. Eski bonoları ibraz eden kimse, bun
ların tamamının veya bir kısmının doğrudan 
doğruya Hazineden iktisabedildiğini tevsik 
edemediği takdirde, tevsik edilemiyen bonola
rın tutarı kazanılmış gelir olarak telâkki edi
lerek bu bonolar bedelinin % 50 si oranında 
vergiye tabi tutulacaktır. Yani bu bonoların 
% 5 i Hazine tarafından alınacak değil, ay
rıca vergi tarh olunacaktır, mükellef cebinden 
nakit olarak ödiyecektir. Esasında bir bakıma 
bu da doğrudur. Fakat üzerinde durulacak 
tarafları vardır, bu nokta üzerine de dönece
ğini. 

Sayın milletvekilleri, bugün elinde tasar
ruf bonosu bulunan şahısların sayısı hakkın
da resmî bir rakam yoktur. Ancak bir tahmin 
yapmak da güç değildir. Gelir ve Kurumlar 
Vergisi mükellefleri ile ücret erbabı sayısına 
tapudaki tescil muameleleri sayısı ilâve edil-
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mek suretiyle bulunan rakam, toparlak olarak 
1 milyon 300 bindir. Bu en aşağı tahmindir. 
Demek ki, şu anda, en aşağı 1 milyon 300 bin 
yatandasın elinde ce'man 112 milyon 
bono mevcuttur. Kanun yürürlüğe girip Ma
liye Bakanlığınca değiştirme işleminin başla
dığı ilân edilinceye kadar bu sayılar daha da 
artacaktır. Bu kadar çok sayıda vatandaşın 
ellerindeki tasarruf bonoları ile maliye daire
lerine müracaat etmeleri lüzumunu ve 1961 
den bu yana 7 yıllık maliye kayıtlarının araş
tırılması, bulunması sonunda maliye, memurla
rımı? tarafından düzenlenecek vesikaların or
taya çıkacağı iş hacmini tasavvur ve tahayyül 
etmenizi rica ederim. 

Bu tevsik keyfiyeti, 
1. Evvelâ rızası, olup olmadığına bakıl

madan, kanun gücü ile, Devlete ödünç para 
vermiş bulunan bu vatandaşlara, işini gücünü 
ıbırakıp, günlerce maliye daireleri önünde sıra 
beklemek külfetini yüklemektedir. 

2. ıSonra da, maliye teşkilâtıimıızın üzerine, 
altından kalkıp kalkamıyacağı çok şüpheli gö
rünen, muazzam bir iş hacmi yüklemektedir. 
Kaldı ki, gerek vatandaşa, gerek maliye teşki
lâtına taıhmil edilen bu külfetler, 223 sayılı 
Kanunun, tasarruf bonoları için tesis ettiği te
mel rejime de aykırıdır. 

Şöyleki 223 sayılı Kanun, tasarruf bono
larının îıama yazılı olarak çıkarılacağını, i'h-
racıMan 5 yıl sonra da, tıpkı hamiline muhar
rer Devlet talimleri gibi serbestçe alınıp satı-
laıblleceğini öngörmüştür. Bunun dışında bir 
takyit koymamıştır. Şimdi biz bâ'zı mülâhaza
larla; ki onlara biraz sonra değineceğim, hem 
vatandaşa hem de maliye 'teşkilâtına büyük 
külfetlör yükleteceğiz* 

3. Şimdi diğer noktaya geliyorum. Bu tev-
silç mecburiyetini niçin ühdas ediyoruz? Bu so
runun cevabı şudur: 223 sayılı Kanun tasarruf 
(bonolarının nâma yazılı olmasını öngörmüştür. 
Kanuna göre nâma yazılı olması gereken, fa
kat fiilen nâma yazılı olmıyan bu tasarruf bo
noları, ihracından itibaren 5 yıl içinde el de
ğiştiremez, alınıp satılamaz, 5 yıldan sonra ise 
hamile yazılı her hangi bir Devlet taihvili gibi 
serbestçe tedavül-eder, yani el değiştirir, alınıp 
satılabilir, bono kimin elinde ise sahübi odur. 

223 sayılı Kanunun kurduğu rejim budur. 
Peki tatbikat nasıl oldu? Bonolar nama yazılı 
olarak çıkarılmadı, maliye teşkilâtımız bonoları 
istihkak sahiplerine verirken üzerlerine istih
kak saihibinin adını bile yazamadı. Kânun, bo
noların ihracından itibaren geçen 5 yıl içinde 
satışı ve alımı yasaklamış olmasına rağmen bir 
kısım vatandaşlar maddi ihtiyaç içinde bulun
duklar! için kıymetinin % 33 ü ile % 40 ı ara
sında değişen bir fiyatla bu bonoları satmış
lardır. Kanunun yasaklamış olmasına rağmen 
ellerindeki bonoları satanlar, geçim sıkıntısı, 
para sıkıntısı içinde oldukları için Devletten 
olan, meselâ 100 liralık alacağını 33 liraya sat
mış, 9 - 10 yıl sonra alacağı 100 liraya bugünün 
33 lirasını tercih etmiş. Parası olan 'kimseler de 
33 lira ödiyerek yazılı değeri 100 lira olan ve 
fakat 9 - 1 0 yıl sonra ödenecek olan 100 lira
lık bonoyu satmalmıştır. Bonosunu, yazdı de
ğerinin çok altında bir fiyatla satan ihtiyacını 
gidermiş fakat alacağının 3 te 2 sini feda et
miş, onu bononun yeni sahibi olan varlıklı kim
seye devretmiştir. Bonoyu satmalan da 33 lira 
karşılığında, yılda, her türlü vengi ve resim
den muaf 6 lira faiz alacağı için parasını fiilen 
% 18 safi faizle bir: malî yatırım yapmıştır. 

Burada geçim Sıkıntısı, para ihtiyacı içinde 
olan kimselerin, parası olanlar tarafından is
tismar olayı vardır, bu bir gerçektir. Tasarruf 
bonolarının değerlerinin çok altında bir fiyat
la alınıp satılmasının, .basınımızın şikâyetlerine 
yol açmış olmasının sebebi de budur. 

Sayın milletvekilleri, bu konu bu hale niçin 
gelmiştir? Çünkü, 223 sayılı Kanun alım, satı
mı yasaklarken müeyyide koymamıştır. İhracın
dan 5 yıl sonra tasarruf bonolarının hamiline 
yazılı her hangi bir Devlet tahvili gibi tedavül 
edeceğini öngörmüştür. Bono satınalanlar mü
eyyide olmadığı için, nasıl olsa ihracından iti
baren 5 yıl sonra hamiline yazılı bonolar gibi 
senbestçe tedavül edeceği için, paralarını bu 
işe yatırmakta sakınca görmemişlerdir. Şimdi 
bu durum karşısında, biz, Bütçe ve Plân Ko
misyonu metnine göre ne yapmak istiyoruz? En 

az 1 milyon 300 bin vatandaşa 2 yıl içinde eli
nizdeki bonoları getiriniz, yenileri ile değişti
riniz. Bu bonoları doğrudan doğruya Hazine
den almış olduğunuzu, başkalarından satınal-
ımadığmızı maliye teşkilâtından alacağınız ve-
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sikalarla tevsik ediniz. Tevsik edemediğiniz bo
noların tutarı ne ise, yarısını, yarısı değerinde 
sizden vergi alacağım diyoruz. 

Aca;ba kanun yapıcım alarak burcu deme
ye hakkımız, yetkimiz var mı? Bir defa .1961, 
1962 yıllarında çıkarılmış olan 810 milyon li
ralık tasarruf bonosu hakkında vesika istemeye 
hakkımız yoktur. Çünkü 1961, 1962 yıllarında 
çıkarılan tasarruf bonoları, 223 sayılı Kanun 
gereğince artık hamile yazılı hale gelmiştir. 
Her hangi bir Deylet taıhviü giibi serbestçe alı
nır, satılır haldedir. Bu, bonoları elinde bulun
duran kimseler için sübjektif hak doğmuştur. 
1961, 1962 yıllarında çıkarılmış olan bonoları 
ellerinde bulunduranlar, bu bonoların, kanuna 
göre, meşru sahibidMer. Bu kimselerin mük
tesep sübjiktif hakla) "ini ihlâl etmeye ne hak
kimiz ne de yetkimiz vardır. Bu bakımdan ge
çici birinci madde, 1!)61, 1962 yıllarında teda
vüle çıkan bonoları hakkında Anayasaya aykı
rıdır. 1963 ve mütaakıp yıllarda çıkarılan bo
nolar hakkında bu sakınca yoktur. Buraya ka
dar verdiğim Mıatin ışığı altında geçici birin
ci maddenin komisyonca şimdiden geri alınması 
ve yenMeri müzakere edilerek: yazılması 
ıgerekm ektedir, 

Sayın milletvekilleri, C. H. P. Grupu adına 
kanun tasarısı hakkındaki görüşlerimizi arz 
etmiş bulunuyorum. Hepinizi saygı ile selâm
larım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayîn İncesulu, Güven Partisi 
adına buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA HİLMİ 
İNCESULU (Çorum) - - S a y ı n Başkan, sayın 
milletvekilleri; 223 sayılı Yatırımlar ve Finans
man Fonu teşkili ve Tasarruf Bonoları ihracı 
hakkındaki Kanunun değiştirilmesi için Hükü
metçe hazırlanan tasarı ile muhtelif milletvekil
leri ve senatörler tarafından yapılmış tekliflerin 
üzerinde grupumuzun görüşünü sunacağım. 

Sözlerime başlarken 223 sayılı Kanunun na
sıl meydana geldiğini anlatmama müsaadenizi is
tirham etmekteyim. 

Sayın milletvekilleri; 27 Mayıs 1960 devrimin
den sonra, Devlet ve milletimizin genel durumu 
gözden geçirilirken, bâj;ı, gerçekler belirmiştir. 
Bunlardan Türk ekonomi ye maliyesinin bünyesi
ne aidolanlar incelenirken görülmüştür ki, Türki
ye hızlı bir şekilde sanayileşmeye mecburdur. 

Aynı zamanda Türkiye bir tarım reformu yapml-
ya da mecburdur. Fakat, uzun yıllardan beri. bu 
gerçekler idrak edildiği ve üzerinde çok konuşul
duğu halde neden gerçekleşememektedir, soruları
nın cevapları aranmak istenilmiştir. Yapılan çeşit
li görüşmeler, danışmalar, incelemeler sonunda va
rılan sonuçlardan birisi şu olmuştur; Türkiye her 
şeyden önce, kendi bünyesine uygun bir plânlı 
ekonomi devresine girmelidir. Bu devrede kay
naklarını âzami itina ile, ölçülü ve dengeli bir 
şekilde kullanmalıdır. Çünkü Türkiye'de çekilen 
baş sıkıntı sermaye azlığıdır. Bu sıkıntı' sektörle
re göre yetişmiş insan unsuru azlığı ile şiddetlen
mektedir. Tasarruf edilen sermayenin kullanıl
masında sanayii hızlı bir şekilde geliştirecek ve 
teknikte öncülük edecek yatırım bankaları .geliş
memiştir. Mevcut gönüllü tasarrufların biriktiği 
bankalar ise yüksek randıman elde etmek amacı 
ile ticari kredileri tercih etmekte, uzun ve orta 
vadeli mutedil faizli sanayi yatırımlarına eğilim 
göstermemektedir. Mevcut tüzel sektör sanayiinin 
kurulmasında kullanılan kredilerin büyük bir yüz
desi mahiyet itibariyle ticari kredi şeklinde kulla
nılmıştır, vâdesi kısadır, faiz, ve masrafları yük
sektir. Ticari kredi şeklinde alman, sınai yatı
rım kredisi olarak kullanılan bu kredi düzeni, ti
cari kredilerin de küçümsenemiyecek bir yüzdesi
ni fiilen dondurmaktadır. Vâdelerinde şeklen 
yenilenmek sureti ile uzatılıp gitmektedir. . Bu 
tedavül süratini de menfi olarak etkilemektedir, 
Aynı zamanda gelişmemiş olan sermaye piyasası 
da bilhassa anonim şirketlerin aksiyon ve obligas-
yonlarınm tedavül yolu ile daha geniş kütlelerin 
sermayelerinin katılmasına imkân vermemektedir. 
Fiilen mahdut gruplaşmaların elinde kalmaktadır. 

Yine hızlı sanayileşme için bilhassa lüzumlu 
ilk etütler, projeler verimlilik (rantahlite) ;ve 
üretkenlik (produetivite) hesaplarını yapabilecek 
ilmî ve teknik bürolar da gelişmemiş olduğundan 
yeni sınai teşebbüslere girişmek istiyenler serma
yeyi bir araya getirmiş olsalar bile işin meydana 
getirilmesinden çeşitli zorluklarla karşılaşarak 
zor ve geç başarı elde etmektedirler. Hülâsa bir 
şevki idare eksikliği de vardır. Bütün bunlara 
rağmen çalışmaya başlıyan sınai müesseselerde 
mamul kalitesi düşük, fiyatı yüksek olmaktadır. 
Ayrıca müesseselerin devamlılığı üzerinde de; du
rulacak bir manzara göstermektedir. Çoğu zaman 
bu çeşit teşekküller ilk müteşebbisin veya mü- ' 
teşebbislerin davranışları ve bilhassa hayatları 
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ile kaim olmakta sonradan bir duraklama veya 
dağılma tehlikesi ile karşılaşmaktadır. Bunlarda 
vâki olagelen hallerdir. 

Tanım bölümüne gelince: Türkiye'de yapılan 
denemeler göstermektedir ki, çiftçilik yapan yurt
taşa sadece toprak dağıtmak kâfi gelmemektedir. 
Toprak verilen çiftçilerin büyük bir yüzdesi aldı
ğı toprağı bırakmakta veya dolayısiyle kiralamak
ta veya kanuni tedavül yasağı müddeti dolunca 
satmaktadır. Çünkü toprakla beraber verilmes, 
gereken zirai donatım, işletme kredileri ve diğer 
ihtiyaçlarr yeteri kadar sağlanamamaktadır. 

Büyük arazi sahipleri plânlı, projeli işletmeci
lik yapmamaktadır. Böyle bir işletmenin gerek
tirdiği teknik bilgiden ve yöteri kadar teknik yar
dımdan da yoksundurlar. Bu sebeplerle işletme
sine, yatırım yapmasına meyilli davranmamakta
dırlar. Orta büyüklükteki arazi sahipleri de ben
zeri durumdadır. Gelişme çabası harcıyaıılar 
azınlıktadır. Küçük işletmelerin sahipleri ise sa
tmalına gücü açığı ile karşı karşıyadır. Mevcut 
Ziraat Bankası kredileri bunların elinde çoğu za
man satınalma açığını kısmen gidermek istihlâk 
kredisi şeklinde harcanmaktadır, yetmediği zaman 
da harman veresiyesi yolu ile borçlanma ve dola
yısiyle murabaha gelişmektedir. Bütün bunla
rı düzeltmek için plânlı devreye girmekle beraber 
sermaye azlığını kısa bir zamanda giderecek yol
ları da aramak lâzımdır. Kamu tasarrufları ve 
gönüllü tasarruflar dışında mecburi tasarrufa 
başvurmak lâzımdır, bu yolla toplanacak sermaye
yi bilimsel esaslara göre, amaca en uygun tip mu
kavelelerle bir kontrol düzeni kurarak gerçekleş
tirecek bir sistem kurmayı gerektirmektedir. 

Hızlı sanayileşmek ve tarım reformu için 
dış krediler temin edilse bile, iç para temin 
olunmadığı takdirde kâfi süratle ve ciddî, iyi 
randımanlı sonuç alınamadığı da yine bir vakı
adır. Bu itibarla dış kredilerin daha randımanlı 
ve süratli kullanılması için sağlam ve devamlı 
iç finansman kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bu 
aynı zamanda yol gösterici teknik yardım ve 
tmüıdalhalelerde birleşmek zorundadır sonunca 
varılmıştı. Tanrının rahmetine kavuşan General 
Gürsel bu amaçla mâkul ve mıütedil bir ölçüde 
meöburi tasarruf sistemine gitmeliyiz. İnanciyle 
ıbir kanun tasarısının hazırlanmasını emretti
ler. Konu etüt edilerek bir kanun tasarısı ha
zırlandı. 

Muhterem milletvekilleri; size sunduğum 
bu amaçları gerçekleştirmek için bir kanun 
tasarısı hazırlanılmıştı. Tanınmış bir kaç mali
yeci ve iş adamlarının da tasvibine tenkidine 
sunulmuştu. Alınan cevaplara göre gerekli de
ğiştirmeler yapılarak zamanın Bakanlar Ku
ruluna sunulmuştu. Bakanlar Kurulunda görü
şülüp son şeklini aldıktan sonra da Başbakan
lıktan usulüne uygun olarak 10 . 12 . 1*960 gün 
ve 101 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle teşrii 
organa sunulmuştu. Bu tasarı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi arşivinde mevcuttur. 

Mulhterem milletvekilleri, bu tasarı ile 5 mil
yar lira sermayeli bir yatırımlar ve finansman 
sandığının kurulması derpiş ediliyordu. Genel 
kurulu; mecburi tasarrufu yapan hissedarlar
dan kuruluyordu. Bir Yönetim Kurulu ve bir 
de genel müdürlüğü vardı. Sandık sermayesi
nin yarısı zirai yatırımlara, yarısı da sınai ya
tırımlara ayrılmakta idi. Sandık yatıranlarının 
finansmanımda Devlet Plânlama Teşkilâtının 
tesfoit edeceği öncelik sıralarına uyulacaktı. 
Sandık yatırım projeleri dışında ticari kredi
ler açamryacaktı İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin mevsimlik veya cari ihtiyaçları için finans
man yapamıyacaktı. Kredilerini, teminat kar
şılığında verecekti. Uzun, orta vadeli ve mu
tedil ve tarım için düşük faizli bir finansman 
politikası takibedecefcti. Tarımda projeli işlet
mecilik esas oluyordu. Parasını Millî Bankalara 
mevduat olarak verebilecekti. Hisselerinin iti
bari kıymetini kaybetmemesi için çeşitli tetbir-
birler de alınmıştır. Bu müessesenin kurulması, 
çalışması, finansman konularına aidolmak üze
re rahmetli General Gürsel'in yazdırmış olduğu 
genel direktif ve görüşleri, bendenizde mevcut
tur. Bir hatıra olarak saklamaktayım. Fakat 
mevzu dışı olduğu için sizleri meşıgul etmiye-
ceğim. 

Mulhterem milletvekilleri, işte bu kanun ta
sarısı 4 - 5 Ocak 1961 gecesi teşriî organda mü
zakere konusu oldu. Bu müzakere sırasında 
1 . 1 . 1961 günü Türkiye'ye gelerek işe başlı-
yan yeni Maliye Vekili Sayın Kemal Kurdaş ile 
iki müşaviri - ki bunlar şimdi Maliye Bakanlı
ğında mümtaz mevkiler işgal etmektedirler -
bu tasarının müzakeresine lüzum gördürmiye-
rek sadece tasarının adını saklı tutan ve fakat 
maksat ve mıütevasından tamamiyle ayrı olan 
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bir kaç saat içinde acele hazırladıkları mecfouri 
tasarrufu medburi istikraza çeviren 223 sayılı 
Kanunun vücut bulmasına müesser olan tasarı
nın müzakere konusu olmasını temin ettiler. 

Sayın milletvekilleri, size ısrarla ve inana
rak şunu söylemek isterim ki, maksat ne ka
dar yüce, fikir ne kadar sağlam olunsa olsun, 
ciddî incelemelere tabi tutulmıyan, uygulaması, 
sıonuçları iyi araştırılmıyan ve ciddî müzakere
lere tabi olmadan vücut verilen kanunlarla ku
rulan düzenler sonradan telâfisi imkânsız ola
bilecek kadar ağır sonuçlar vermektedir, tşte 
yatırımlar finansman sandığı kurtulmasına ait 
tasarının yerine kaim olan 223 sayılı Kanun da 
ıböyle olmuştur, bir acelenin mahsulüdür. Uygu
laması ile Türk Halkına, Türk ekonomisine, 
Türk maliyesinin itibarına getirdiği sonuç
lar malûmunuzdur. Bilhassa bir maliye ve ha
zine ki; kendi itibarını göz önünde tasavvur 
edilemiyecek kadar düşüren Tasarruf bonosu 
işlemlerini her gün görmekte, fakat tetlbir al
mak, için yılların geçmesi gerekmektedir. 

Muhterem, arkadaşlarım, bu çeşit uygula
malarla itibar temin olunabilir mi, istikrar, gü
ven gelelbilir mi? Nitekim bu konuda gelme
miştir, geleceği de şüphelidir. Çünkü, halen ko
nuştuğumuz tasarının geçici birinci maddesine 
Bütçe ve Plân komisyonunda eklenen fıkrası 
•bunun güzel bir delilidir, bu konuya tekrar 
döneceğim. 

Muhterem milletvekilleri, Tasarruf bonoları 
hukukî mahiyeti itibariyle diğer hazine tah
villerinden farklı olmadığı halde, hazine iti/barı
nın el ile tutulur şekilde zedelenmesinden baş
ka, Hükümetler tarafından 223 sayılı Kanunun 
birinci maddesi ile belli edilen şekilde de uy
gulanmıştır. 

'Çünkü bizim bütçe düzenimizde tahsisi vari
dat usulü bahis mevzuu değildir. 223 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi ile konulmuş olan ıbu esas 
yeni tasarıda da yeralmış bulunmaktadır. Bu
na Hükümetin niçin ihtiyaç duyduğunu anlıya-
mamaktayım. Bu konuda sayın Komisyonun ve 
Hükümetin açıklama yapmasında fayda mülâ
haza etmekteyiz. 

ıSayın milletvekilleri; tasarruf bonoları ke
sinti konusu olan gelirler bakımından da âdil 
lOİmamııştır. Nitekim 223 sayılı Kanunu değişti
ren 1 . 3 . 1962 günlü 47 sayılı Kanun bunun 

delilidir. Bu kanunla yapılan değişiklik ve ada
leti sağlamamış, tatminkâr olmamıştır. Konuş-
ıakta olduğumuz tasarıdaki istisna ve muafi

yetlerin genişletilmesi de buna delil teşkil eder. 
3iz bu istisna ve muafiyetleri yeterli görme-
nekteyiz. Bu itibarla ilgili maddelere sıra ge-
ince 5 . 11 . 1965 günlünde Kayseri Milletve
kili Sayın Turhan Feyzioğlu ve arkadaşları-
im kanun tdklifindeki istisna hadlerini ayda 
. 500 liraya, işçi ücretlerinin de tasarruf bono-
jundan tamamen istisna edilmesini istiyen öner
gemizi takdim ile kabulünü istirham edeceğiz. 
Tasarruf bonolarının tedavülden men edilmesi
nin, hazinenin, Türk ekonomisinin mütedavil 
aymetler manzumesinin ne gilbi faydaları veya 
sararları olabileceğini inandırıcı bir şekilde 
ıçııklanmasmda bonoların geleceğinin ve ha
zinenin tahsilatı bakımından da fayda mülâ-
ıaza etmekteyiz. Bunu bilhassa açıklamalarını 
:-ica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; ikinci bir noıkta da 
tasarının 19 ncu maddesi ile tasarruf bonoları 
ile hazine portföyünde bulunan bir kısım... 

BAŞKAN — Sayın İncesulu, 20 dakikalık 
zamanınız bitmiştir. Daha uzayacaksa Heyeti 
Umumiyenin kararını alara'k konuşmanızı uza
talım. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA ffiLMl 
İNCESULU (Devamla) — Daha bir on daki
ka kadar sürer. Uzatılmasını istinham edece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın İncesulu 10 dakika daha 
konuşmak istemektedir. 

10 dakika uzatılması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın İncesulu. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA HtUMt 
İNCESULU (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanını, 

Sayın milletvekilleri; şimdi tasarıdaki bir 
kaç noktaya daha değineceğim. Bunlardan 
birincisi: Halen adedleri 110 milyonu geçtiği, 
tutarı 3,5 milyar liraya yaklaştığı söylenen mec
buri istikraz tahvili olaraJk diğer Devlet tah
villerinden hulküken hiç bir ayrılığı bulunmı-
yan bu bonoların obligasyonlar değerlerinin 
edilmesine ait görüşü anlıyamamaktayuz. Eğer 
bu tetbir ile bugün olduğu gibi tasarruf blono-
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larım nominal değerlerinin düzinesine mâni olu
nacağı zannediliyorsa, 'bu gerçe'kçi bir netice 
değildir. Sadece bir zorlamadır. Mecburi istik
raz mahiyetinde hazine tahvili niteliğini taşı
yan bu bonoların oblilgaısy onlar değerlerinin 
korunması için kabulü zaruri olan klâsik kai
delerden niçin kaçınılmaktadır. 

Mulhterem arkadaşlarım; ikinci nokta, tasa
rının 19 ne maddesi, Tasarruf Bonoları ile ha- . 
zinenin portföyünde bulunan bir kısım hissi 
senetlerinin her ortak için 10 bin lirayı geçmi-
yecek şekilde Bakanlar Kurulunca kabul edile
cek esaslara göre değiştirilmesi esastır. Halen te
davülde en az bir buçulk milyon yur'titaş elinde 
3,'5 milyar liraya yaklaşan tasarruf bonosu bulun
duğuna göre Hazine elinde tasarruf bonosu ile 
değiştirileceği kabul olunan hisse senetlerinin 
miktarı, adedleri, değerleri, toplamı tahminen ne 
kadardır. Bu değiştirmede Hazinenin değiştire
ceği hisse senetlerinin miktarı kifayetsiz olduğu 
takdirde ne gibi bir durum meydana gelecektir. 
Tasarruf "bonolarını Hazinenin elindeki hisse se
netleri ile değiştirmek imkânını bulamıyanlarla 
bulanların toplumdaki durumları, davranışları 
ve bunun meydana getireceği haleti ruhiye ne 
olacaktır, bu değiştirmeden ne fayda umulmak
tadır? Bu konu da inandırıcı bir şekilde açıklan
mamıştır. Tasarının gerekçesinde gözükmemekte
dir; Bunun da açıklanmasını bilhassa rica etmek
teyiz Bu açıklamaya iktisadi ve malî istikrar ha
vasını yaratmak bakımından da önem vermekte
yiz.. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının geçici bi
rinci maddesine Bütçe ve Plân Komisyonu tara
fından: «Ancak değiştirme sırasında doğrudan 
doğruya Hazineden iktisabedildiği tevsik edlle-
miyen tasarruf bonoları bedelleri kazanılmamış 
gelir olarak vergiye tâbidir. Verginin nisbeti bo
no bedelinin % 50 sidir.» fvkrası dklenmiş'dir. 

Muhterem arkadaşlar, burada vergi alınma
sından veya alınmamasından evvel işaret etmek 
istediğim husus şudur; Hazineden iktisabın tev
siki kolay bir işlraı olmıyacaktır, şöyle ki: Mev
cut. 223 sayılı Kanun, ihracından 5 yıl geçen bo
noların hâmiline muharrer olacağı esasını koy
muştur. Bu sebeple bugün bu kısım tasarruf bo
noları hâmiline muharrer hale gelmiştir ve te
davül etmektedir. Bunların el değiştirmesi halin
de kazanılmamış bir değer bahis mevzuu olmamak 

icabeder. Böyle bonoları ibraz edenler, âdil bir 
muamele ile karşılanmamış olurlar. Diğeri için 
ise, Maliye Bakanlığının bono sahiplerinin tevsik 
taleplerine nasıl ve hangi imkânlarla cevap ve* 
reoeğini Sayın Bakandan öğrenmek istiyoruz. 

Tasarruf bonoları üzerinde spekülâsyon ya
panlardan bir vergi alınmak isteniyorsa - ki bu 
doğru olur - bu şekil sadece süpekülâtörü değil, 
diğer birçok hak sahibini bilhassa elinde büyük 
miktarlarda tasarruf bonoları kalmış olanları 
mutazarrır e_der. Bunların ispat külfetini, üzerin
de adı bile yazılı olmıyan bonolar karşısında tev
sik etmeleri için zorluk çekmelerini zaruri kılar. 
Savın Komisyon ve Hükümet tasarruf bonosu 
spekülâsyonunu yapanlardan bir vergi alınması
nı arzu ediyorsa - ki bunu doğru görürüz - buna 
da/ha pratik, daha âdil ve daha kolay icra .ede
cek bir şekil bulmak amacı ile tasarıyı komisyo
na geri alarak bir defa daha üzerinde inceleme 
zaruretinde olduğu kanısındayız. 

Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi' sunarım, 
saygılarımla. (Güven Partisi sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — T. t. P. Grup adına Sayın Şa
dım Ar en, bu vurun. 
T. 1. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

/İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; tasarruf bonoları, Devletin varidat ihtiya
cını karşılamak için ihdas edilmişti ve mecburi 
bir istikrazdır. Ancak mecburi istikrazlar fevka
lâde hallerde başvurulan bir yoldur. Normal ola
rak mecburi istikraza müracaat etmemek lâzım-
gelir. Halbuki bizdeki tatbikat tasarruf bonoları
nı devamlı bir varidat kaynağı telâkki etmek şek
linde olmuştur. Yani Devlet tasarruf bonoların
dan, sanki vergi imiş gibi devamlı olarak bir va
ridat beklemektedir. 

Fevkalâde hallerde geçici olarak buna baş
vurulabilir, demiştik. Fakat buna devam edildi
ği takdirde bir müddet sonra faizleri ödeneceğin
den ötürü, hele anaparanın ödenmeye başlanma
sından sonra bir varidat kaynağı olmaktan çıkar 
ve Devlet Hazinesine ileride çok büyük yükler 
yüklemeye başlar. Unutmıyalım ki, her yılki ta
sarruf bonosu hâsılatı 10 yıl sonra bütçeden ay
nı miktarla ödenecektir. Vâdesi geldiği için ve bu 
arada da faiz ödenecektir. Demek ki, istikraza 
devamlı bir varidat gözü ile bakmaya imkân 
yoktur. Mecburi tasarruf vergidir. İstikraz bun-
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dan da daha istisnai vergi alınması caiz olmıya-
cak kadar ağırdır. Bir yardım istenirse halktan, 
o zaman istikraza gidilir. Bu böyle olduğuna gö
re elimizdeki kanun bize ne getiriyor? Sadece 
muafiyet hadlerini genişletiyor. Eskiden aylık 
kazancı ancak 450 liraya kadar olanlar muaf 
iken şimdi 800 liraya kadar olanlar muaf oluyor. 
Böylece sanki bir vergi adaleti veyahut sosyal 
adalet gelmiştir gibi görünüyor. Ama tamamiy-
le tersi oluyor. Mademki az çok yüksek gelirli 
insanlardan artık bu tasarruf bonosu alabilecek
tir ve devamlı olarak alacaktır, o halde bu, ver
gi olarak alınmalıdır, borç olarak alınmamalıdır. 
Bundan ötürü, aslında bir adaletli hareket gibi 
görünen bu kanun bilâkis adaletsizliği artırıcı 
bir kanundur. Vergi alınabilecek insanlardan, 
vergi yerine borç alınmaktadır. Bundan ötürü 
biz Türkiye İşçi Partisi olarak kanunun tümüne 
karşıyız. 

Maddeler hakkında sırası geldikçe fikirlerimi
zi söyliyeceğiz, saygılarımla. 

BAŞKAN — Grapu adın'a Sayın Hilmi iş
güzar, buyurun. 

M. P. GRUPU ADİNA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan ve muhterem millet
vekilleri, tasarruf bonoları hakkındaki kanun 
ta&arısı üzerinde Millet Partisinin Meclis gru
pu olarak kısaca görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Tasarruf bonoları hakkında esasen 5.1.1961 
tarihinde çıkarılmış olan 223 sayılı Kanunun 
bâzı maksatlar güttüğü ve memleketimizde t)a-
sarnıf sağlamak suretiyle, yatırım için, kaymalk-
lar bulmak için bu kanunun tedvin ediM'iğ" 
büiün maliyecilere e malûmudur ve dollayısiyl'e 
bunlar tasarının esbabı mucibesinde yazılıdır . 
Bütün dünya devletlerinde olduğu gilbi, bizde 
de tasarruf bonoları geçici bir arızîdir. Buna 
esaslı bir şiekilıde Devletin, daha ziyade hükü
metlerin bültçelerini tesihit Giderken bir gelir kay^ 
nağı olarak bağlanması ve ona ümit bağlama
sı doğru bir şey olamaz. Kaldı ki, gelir seviyesi' 
ve bayat standartları nonmalin altında bulu
nan bizim gibi m'eaiıleketl erdeki insanlardan ta
sarruf bonosu almak, tasarruf bonosu 'karşılığın
da para kesmek, bunların doğrudan doğruya 
esasen mevcudolan işjt'irak hisselerini daha d? 
düşürtmek suretiyle ekonomik bakımından bun
ları zor duruma düşeceği de ortadadır. 1961 ta
rihinde meriyete geçen 223 sayılı Kanun sonra-
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•darı 47 sayılı Kanunla tadile tabi tutulmuş. Bu
na rağmen Basınımızda sık sık yer alan şikâ
yetler ve Partlâmentoya ve bütün milletvekillte-
rine zaman zaman yayınlanan broşür ve bildi
rilerle ikaz ve şikâyet kaynakları devam etmiş 
ve bitmemiş. Şimdi bu yeni kanun tasarısın
da bâzı yenilikler getirilmekte ise de esas itiba
riyle biz bunu kül olarak ele ailmak suretiyle 
tasarının tümünün aleyhinde olduğumuzu bura
da bilhassa işaret ötmek istiyoruz. Esasında ta
sarruf bonolarını muvakkat bir tedibir olarak 
kabul etmek medburiyeitıinde olduğumuza göre, 
tasarruf bonolarını ıslah etmek 'değil, yani 2-3 
sene için ıslah etmek değil, bunları 5-10 sene gi
bi bir zaman içinde itfa etımek sureltiyle tama
men temizlemek ve bundan kurtulmak ve bunun 
için çareler aramak ve bilhassa alınacak tedbir
lerin peşinde koşmak lâzımdır. Bilhassa hükü
metlerin, hangi iktidara mensulbolurllaraa ol
sunlar, böyle bütün millet için, memurlar için 
büyük bir. yük teşkil eden tasarruf bonolarını it
fa etme yoluna gitme çarelerini aramalarının 
faydalı olduğu kanaatindeyiz. Nitekim 1 Mart 
1961 tarihinden bu yana geçen zaman içinde, ya
ni 1961-1967 arasında 3 milyar üzerinde ve 1968 i 
de dikkate alırsak 4 mülyar tutarında tasarruf 
bonoları karşılığında Hükümetin kendisine ge
lir sağladığını gerek puanların ve gerekse he
saplarla ortaya çıkarmış olduğu rakamlar 
oröstermektedir. Bu bakımdan dengteli ve plân
lı programı yapmak, sermaye temin etımlek Ve bu
nu esaslı bölgesel yerlerde yatırım yapmak suretiy-
!e, memleketin geleceği için kalkınma imkânla
rın: sağlaıma'k, böyle geçici ve arızî olan tasar
ruf bonoları ille temin etm'ek mümkün değildir. 
Bu balkımdan tüm olarak, tasarının aleyhinde 
oldvığumuzu burada beyan 'etmekle beraber bir 
noktaya da işaret e'tmek mecburiyetindeyiz. O 
da, geçidi maddeler yer aldığı veçjhiile 1961 tari
hinden sonra, 5 yıl sonra nama yazılı bonoların 
hamiline muharrer bir şenelt durumunu alacağı 
esasen kanunun kendisinde var iken, şimdi ge
tirilen kanun tasarısında bu hüküm tamamiyile 
ortadan kaldırılmakta ve bu madde ihlâl edil
mektedir. Bir bakıma alıcı ve satıcı yönünlden, 
bu maddeye tahlil ettiğimiz zaman hakikaten 
yüzde 3 nistbdtindle dahi tasarruf etmek imkâ
nından mahrum olan insanların kesilen ta
sarruf bonolarını fakir ve muayyen düşjük maaş 
alan memurlar kendi ihtiyaçlarını giderebiTnuek 
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için ve yahult da emlâk alış - vter-işlleri (münase
betiyle bono all'mak mecburiyetinde kalan ve 
gelir seviyesi düşük olan vatandaşların elindeki 
bu tasarruf bonolarını bâzı fırsat düşkünleri ve 
parası olan .insanlar üçte bir fiyatına saitınalimaik 
suretiyle bunllarm elindeki bonoları toplamış
lardır. Bu kanun her ne kadar bunu önlemek 
•amacını güdüyorsa, da hukuk ilkelleri prensiple
rine uygun düşmiem ektedir. Zira beş sene son
ra hamilikte muharrer senet malhiyetini alaca
ğına göre, 1961 - 1906, yani 1966 dan sonra ih-
racedlil'en tasarruf bonoları hakkında bu mad
denin taltfcilk edilmesi mü'mlkündür. Ben fazla 
zaman almamak için teferruata girmiyorum. 
esnaf, tüccar, memur olarak bütün vatandaş
ların müşteki olduğunu dikkate almak suretiy]^ 
ve esasında ânzî bir gelir kaynağı teşkil elden 
bir durum arz etltiğıi için, tasarruf bonoıl arının 
tamamen aleyhindeyİz. Bunun ıısöıah değil, itfa 
edilmıesi cihıetine gidilmesi için Hükümetlin ted
bir düşünmesinin yerinde olacağı kamısındayız 
Bu vesile ile hepimize hürmetlerimi sunarı/m. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıllbraihi'moğlu 
şahısımız adına buyurun. 

FAÎK KIRBAŞLI (Burdur) — Ben daha ön
ce söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, ilk söz Kema1 

Sanibrah'im/oğlu, sıonra Mulslilh'idldin Gürer, son
ra Fadlk Kırlbaşjlı, si'z üçündüsünüz. 

KEMAL SARIÎBRAHIMOÖLTJ (Adana) — 
Beü bürkaç gün önce istedüm Kırbaşlı, canın 
sıkılmasın. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sarıibrahim-
oğlu. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, söz alanların sırasını okuyunuz lütfen. 

BAŞKAN — Bir dakika rica ediyorum. 
Okuyorum efendim. Sayın Muslihittin Gü-

rer, Sayın Faik Kırbaşlı, Sayın Mesut Erez, Sa
yın Kaya özdemir, Sayın Ataöv, Sayın Savacı, 
Sayın Nihat Diler. 

Buyurunuz efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, saygı değer grup baş
kanları veciz ifadelerle burada gerçekleri dile 
getirdiler. Onun için fazla uzun konuşup vak
tinizi almak istemem. Yalnız bu tasarı ve ekli 
teklifler maalesef Devlet idaresinde halkı ver

gilendirme prensiplerimizde henüz modern 
vergilendirme anlayışından çok uzak bulundu-
rumuzu göstermektedir. Gerek teklifler, gerek
se tasarı daha modern vergicilik anlayışının 
Türkiye'ye epeyce yabancı olduğunu göster
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, devletler zaman 
zaman çok sıkışık vaziyetlerinde, buhran, ik
tisadi buhran anlarında bir borçlanma, bono 
ihracı, hisse senetleri, tahvil ihracına belki gi
debilirler. Aslında hisse senetleri ihracı, bono-
ihracı, bu suretle iç ve dış borçlanmalara gidil
mesi ekonominin rahatsızlıklarının ifadesidir. 
Rahat bir ekonomi düzeninde bu borçlanmala
ra gidilmemesi gerekir. Nasıl fertler sıkışma
d a takdirde, ımüslklü'l durumlarlla kallmadığı 
takdirde, şu veya bu şekilde borçlanmaya git
mezse devletler de gitmez, gitmemelidir. Bu dü
pedüz bir borçlanmadır, görünüşü itibariyle bir 
borçlanmadır, fakat korkakça konmuş bir ver
gilenmedik Aslında vergilere ilâve edilmediği 

için nevi şahsına münhasır bir borçlanmaya ge-
dilmiştir ve bu borçlanma her gün biraz daha 
çığ gibi büyümek suretiyle Devlet varlığını teh-
dideder bir hale gelmiştir. Maalesef zamanın
da çıkarılan kanunun boşluklarından faydala
nan vatandaşlar da bunun ticaretini yapmışlar
dır. Arkadaşlar, meşru; mevcut mevzuatın, ka
nunların, nizamların yasaklamadığı fiillerdir, 
şeklinde diye tarif edilir, meşru budur. Gayri-
meşru; mevzuatın yasak ettiği fiillerdir, dav
ranışlardır. Kanunlar yasak etmediği, imkân 
verdiği için bu imkânların tahtında menfaat 
edinen kimseler, ne derece açık göz şeklinde, 
açık gözdür, haklı kazanç yapmamış diye ce
miyet ne kadar takbih ederse etsin bu kazanç
larına dokunulamaz. Eğer bunun günahı kaba
hati varsa bu haksız kazançlar yapılagelmek-
te iken, göz yuman ve süratle kanunları sevk 
edip kanunlaştırmıyan iktidarların, idarelerin, 
milletvekillerin, hepimizin günâhıdır bu. Ve
bal hepimizin omuzundadır. İncir çekirdeğini 
doldurmıyacak şeyler için kanunlar teklif edi
lir, burada müzakere ve münakaşası yapılır, 
böyle bir teklif şu kürsüye getirilmez. Sene
lerce söylenir, yazılır, çizilir ve hattâ bugün
kü geliş şeklini de normal kabul etmiyorum. 
Normal kabul etmiyorum, böyle kanunlar çok 
süratli getirilmelidir, çok süratli çıkarılmalı-
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dır. öncelik, ivedilik işte böyle hallerde kulla
nılır. Çünkü piyasada yüz milyonlarca hattâ 
milyarlarca liralık hisse senetlerinin, kuponla
rın tedavül ettiği bir günde 17 . 6 . 1966 tari
hinde teklif edilmiş, tasarı sevk edilmiş, tek
lifler daha ondan da eski, 1 -1,5 sene komisyon
larda, Meclis gündemlerinde yatmaktadır ve 
bir taraftanda da yüzde 50 vergi tahsili, teh
didi suretiyle bu kanun getirilmektedir. Muh
terem arkadaşlarını, bu kanunun sevk edildi
ği ve bilhassa bu yüzde 50 vergilendrime ka
bul edildiği andan bu yana piyasada büyük öl
çüde düşme olmuş, birçok gözü açıklar muba
yaada bulunmuştur. Bu madde reddedildiği tak
dirde pek çok kimselere çok büyük haksız ka
zançlar temin etmiş olacaktır, iktidar, Hükü
met, Meclis. Demek ki, bir haksızlığı, bir ada
letsizliği önliyelim derken büyük haksızlıkla
rın müşevvilki durumuna girmeikltteyiz. Islte ön
celik ve ivedilik meselesi bu gibi meseleler.de 
uygulanır. Bir, bir buçuk sene yatırılmaz bu ka
nun tasarısı komisyonlarda. 

Muhterem arkadaşlarım, nitekim iktidar bu 
kanunun bonoların ihracı usulünün memleket 
gerçeklerine ve faydasına uygun olmadığını 
bildiği için mucip sebepler lâyihasının son cüm
lelerinde.. «Diğer taraftan, tasarruf bonosu sis
teminin Birinci Beş Yıllık Plânın dönemi so
nunda ortadan kaldırılmak yerine daha uygun 
bir sistemin konulması için gerekli çalışmalar 
da yapılmaktadır. Bu çalışmaların neticesi alı
nınca...» falan diyor. Birinci Beş Yıllık Plân dö
nemi zannederim bitti veya bitmek üzere, yeni 
plân hazırlıkları başlamış, kanunlaşmak üzere. 
O halde, yani gerçeklere ve yurt faydasına uy
gun olmadığını kabul ettiği bir kanunu, yeniden 
ihya ve resterasyondan geçirmek suretiyle tek
rar yürürlüğe koymak veya teyidetme mânasını 
taşıyan bu tasarının bugün görüşülmesinin mâ
nasını da anlıyamadım. Hükümet bunu nasıl mü
dafaa eder ve bu çelişmezliği nasıl izah eder. 
Hükümet tasarısının son cümlesinin mânasını 
tahlil ediyorum : «Birinci Beş Yıllık Plân döne
mi sonunda bu usul kaldırılacaktır» diyor. Hani 
Birinci Beş Yıllık Plân dönemi de, zannederim 
(bitti. O halde Hükümet bunu nasıl müdafaa edi
yor. Bu usul, muvakkat, o zaman için süratle ge
tirmek ve hiç olmazsa bir seneyi boşa geçirme
mek için getirmiş, öyle anlaşılıyor. Geçti bu se

ne de, bunu nasıl müdafaa ediyor Hükümet? Ya
ni bizzat kendisi haklı olarak faydalı olmadığını 
kabul ettiği bu sistemin kaldırılacağını da vadet-
tiği hazırlıkların yapıldığını da söyledi. Ve bu 
sistemi neye müdafaa eder, getirir, görüştürür, 
anlamak mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlarım; birtakım muafiyet
lerden bahsediliyor, 1 200 lira olacakmış muafi
yet hadleri... Bunlar bir yaraya merhem sürmek
ten daha ileri giden davranışlar değildir. Bunlar 
sadece birtakım vatandaşlara bir tâviz mahiye
tindedir. Köklü tedbirler alınmalıdır. Vergi sis
temleri modern anlayışa uydurulmalıdır, müte
rakki vergi mi alacağız, alalım arkadaşlar. Mü
terakki vergiyi verimli hale koymak mı lâzım; 
koyalım, bunu eloğlu tatbik ediyor. Asırlar 
boyu, en az yarım asırdan beri ileri memleketler 
bunu vergilendirmek usullerini artık bir ilim ha
line getirmişlerdir. Bunun insan psikolojisine, 
beşer zarflarına en iyi cevap veren hale getir
mişlerdir. Vergi indirimleri, masraf indirimleri, 
müterakki sistemler ilmî gerçeklerin ışığı altın
da, değiştirilmiyecek şekilde prensiplere bağlan
mıştır. Biz icadedecek değiliz. Sayın Maliye Ve
kilinden ve Maliye temsilcilerinden rica ediyo
rum, bize böyle artık geri kalmış devletlerin, 
yeni kurulmuş Asya, Afrika devletlerinin dahi 
denemedikleri usulleri tekrar tekrar getirmesin-
ler. Modern usuller getirsinler. Modern vergi sis
temlerinin prensiplerini, o prensiplerin ışığı al
tında yaptıkları kanunları, nizamları getirsinler. 

Muhterem arkadaşlar, bu millet vergi ver
mem demez. Fedakârlıktan kaçınmaz, vergiyi 
de verir. Millet, memleket menfaati için gerekir
se canını da vermiştir. Yalnız açık açık baba
yiğitçe çıkıp bunu söylemeli iktidar. 

BAŞKAN — Sayın Sarıi'bralhimoğlu, müdde
tiniz bitiyor efendim. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Niçin Başkan? Kaç dakika? 

BAŞKAN — 10 dakika, 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Arkadaşlardan rica ediyorum, benim için 5 
dakkia daha lütfetsinler. 

BAŞKAN — Siz bitirin de müddetinizi. 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 

— Arkadaşlar, onun için gelecekler, söyliyecek-
ler; «işte bizim günahımız değil. Bu kanun filân 
iktidar tarafından getirildi, biz de tatbik ediyo-
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ruz.» Bu hiç mazeret değil arkadaşlar, hiç maze
ret değil. O iktidar o günün şartları altında böy
le bir tedbir getirmiş, mutlaka o tedbiri daha da 
kötü hale getirerek devam ettirmek bir marifet 
değildir, faydalı olmadığına inandığını mucip 
sebepleri lâyihasında bildirdiği bir teklifi, bir 
tasarıyı burada müdafaa etmesi hiç caiz değil
dir. Dün hata da edilmiş olabilir. Beşeriz, insa
nız, hata edilmişse aynı hatada ısrar etmek da
ha büyük bir hatadır. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; Sarıibra-
himoğlu beş dakika daha konuşmak arzusunda
lar. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam buyurunuz efendim. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Teşekkür ederim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım ;* sizi fazlaca işgal 
etmiyeceğim. Zaten söylenebilecek şeylerin çoğu 
Söylendi. Benim Maliye Vekilinden, Hükümet
ten, Maliye temsilcilerinden ve iktidar grupun-
dan istirhamım, her gün biraz daha sararı fazla-
laşan, çığ gibi Devleti fuzuli borçlar altına so
kan şu bono yolu ile borçlanmadan ve vergilen
dirme usulünden vazgeçilsin. Gerekiyorsa müte
rakki vergi, vergiyi ıslah yolu ile bu, kazanç 
fazlası ile temin edilsin, edilebilir, kanısındayım. 
Aklen de, mantıkan da modern iktisat ilmine uy
gun ıslah yolu ile, mevcut kanunlarla dahi şu 
bonoların temin ettiği gelirden birkaç misli da
ha fazla gelir de temin edilebilir. Ama vatandaş
tan vergi toplarken eski devir tahsildar zihniye
tini bırakmak gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; geçim indirimi di
yoruz; sembolik, gülünç rakamlar. Serbest mes
lekte masraf indirimi diyoruz, ağlanacak rakam
lar. Yani zorla vatandaşı kaçakçılığa itmiyelim. 
Çok sıkmakla çok su çıkmaz. Onun için eloğlu 
t>ir manifaturacının yazın sayfiyeye on'beş gün 
gittiği ve dinlendiği günlerin masrafını masraf 
olarak kabul etmiştir. Avrupa'da, Amerika'da 
literatürü tetkik etsinler. Bir iş adamının çocu
ğunun düğününde yaptığı davetleri, iş hacmini 
genişletmek, muhitini genişletmek için tanımak, 
tanışmak, ve müstakbel müşterilerimi dtvvet et
meye mecburum demiş ve maliyeciler de bunu 
masraf olarak kabul : etmişlerdir. Bu doğrudur 
da. Bugün biz röntgencinin röntgen parasının 
dahi % 10 u kabul ediyoruz, geri kalanını kabul 

etmiyoruz. Bir avukatın % 10 u kabul ediyoruz 
gerisini kabul etmiyoruz. Bir doktorun da öyle. 
Böyle lüzumsuz, mânâsız, fuzuli sıkıştırmaları 
bırakalım. Memleket gerçeklerini göz önüne ala
lım. Yazılması, ispatı mümkün olmıyan pek çok 
masrafların mevcudolduğunu bilelim ve insanla
rın yaşama, insanların çoluk çocuğuna bakma 
duygusunun, her duyguya da galebe çalacağını 
bilelim. Adam çoluğunun, çocuğunun, evinin 
zaruri masraflarını vergilendirmeye tabi tutan 
bir sistemden ister istemez nefret edecektir. 
Ama, bütün bu masrafları mâkul ölçüler içinde 
kahul eden bir sistem, muayyen bir haddin üze
rinde bütün kazancı alınsa dahi buna seve, seve 
boyun eğecektir. Bugün kitaptan edindiğimiz, 
fakat hiçbir şekilde bizimle mukayesesi mümkün 
olmıyan süper Devlet Amerika'nın da hani ileri 
geri hep misal veririz, hıaUbuM hiç a'lâikası yok, ora
da bütün masraflar kabul edilmekte. Geçim indi
rimi mâkul şekilde, hakikate uygun şekilde ka
bul edilmekte. Fakat muayyen bir haddin üze
rindeki kazançlar % 90 - 99 a kadar vergilendi
rilmektedir arkadaşlar. (A. P. den, «yok öyle 
şey» sesleri) Ne ise, yok ise yok dersiniz, mecbur 
değilsiniz benim söylediklerimi kabule. Onda 
yoksa, pekâlâ yapılabilir. Fakat iktisat ilminde 
böyle olamaz diye bir şey yok, bir kaide yok mü
saadenizle. Ama her halde Türkiye gibi bilhassa 
küçük ve orta sınıfı, kazançlıları ezen ve vergi
sini kaçıramıyan veya kaçırmak istemiyen na
muslu vatandaşları veya imkân içinde bulunmı-
yanliarı ezen sisitam de modern devletlerde mev
cut değil. Alır ve tetkik edersiniz, alır okursu
nuz. Bunu söylemek için mutlaka büyük bir ma
liyeci, maliyeci şöhretine sahibolmaya lüzum 
yok, kitaplar yazıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bu istirdat mevzuu 
üzerinde de kısaca durup ineceğim. Hakikaten 
iktidarların, Meclislerin, milletvekillerinin bü
yük vebali, büyük günahı ve ihmali yüzünden, 
pek çok açıkgöz bugün milyonlar, yüz milyonlar 
kazanmış veya kazanmak şanslarına sahibolmuşv 
tur. Ama, bu bir gerçektir, bu bir hakkı mükte
septir ve maalesef gayrimeşrudur, demek de 
mümkün değildir. Meşrudur, maliyeciler buna 
bir şey diyorlar burada, yani hukukta biz bunu 
okumadık ama her halde bizim ilmimiz eskidi; 
kazanılmamış gelir olarak vergiye tabidir, di
yor. Doğrusu ben maliye kitaplarında falan 
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okumadım, yok böyle şey hukukta, böyle bir lâf 
yok. Böyle gayrimeşru ve hakkı müktesep teş
kil etmiyen bir hak iddiası da mevcut değil. 
Çünkü ben her gün, hukuku takibeden bir ada
mım, politikadan pek anlamam, fakat hukuku 
takibederim, yok böyle bir şey, ne yeni, ne eski 
nazariyelerde. 

Muhterem arkadaşlarım; bu maddeyi kabul 
ederseniz, maalesef içim sızlıya sızlıya ifade et
mek zorundayım, çünkü birtakım gözü açıkların 
milyonlar kazanması faydalı değildir, ahlâkı yı
kar, birtakım haksız 'zenginliklere meydan ve
rir, müsavatı yıkar falan. Ama müktesep hakla
rın ihlâli bir gasp mahiyetini taşır. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın emri 
olan toprak reformu dahi dolaylı şekilde kimse
nin toprağını gaısıpie'fcmiyeceğiz, diye gasıp gibi 
millete takdim eden bakanların ağzı ile böyle 
konuşan bir iktidar, kanunların cevaz verdiği 
bir iktisalbı burada istirdada kalkarsa işte bu 
düpedüz gasptır. Evet bu gasptır ve maalesef 
bu günahı da hepimiz beraber; bu haksız ikti
sapların, müktesep hak olarak tanınması güna
hını da hepimiz çekmek durumundayız. Bunu da 
'böylece ifade etmek isterim ve bu teklifin tümü
nün reddi gerektiği kanısındayım ve bir madde 
ile tasarruf bonoları ihracı kaldırılmıştır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Muslihittin G-ürer?... Yoklar. 
Buyurun, Sayın Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım, huzurunuza geti
rilmiş : bulunan ve dalhâ evvel, vaktiyle çıkarıl
mış olan kanunu değiştiren kânuna geçmeden 
evvel, bunun müzakeresine inerek çok şey söy
lemek mümkündür. Burada uzun uzun ihtiyaç
tan tutun da, ihtiyacın doğurduğu, zaruretle
rin zorladığı durumdan tutun da 1960, -19'61 
malî yılları da getiriliş tekniğine kadar bûra-
da'her şeyi ariz ve aanik münakaşa etanek mümkün
dür. Şimdi, Hükümetin getirmiş bulunduğu bir 
tadil tasarısını ele alaraktan mazinin getirdiği 
tenkid ve pürüzleri de Hükümetin üzerine yük
lemenin halk ve nasafet kaideleniyle kabili te
lif olmadığını da burada belirtmek isterim. 1961 
tarihinde, 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe gi
ren 5 . 1 . 1961 tarihli, 223 sayılı Kanunla 
Türk ekonomisinin istikrar içerisinde gelişme
sini temin etmek ve aynı zamanda üıracedile-

cak tasarruf bonolarının gelirlerini de muayyen 
bir fonda toplamak suretiyle, bir nevi tahsisi 
varidat prensibinin açısından iş ele alınmış ve 
Türk mâliyesine bir tasarruf bonosu müessese
si monte edilmiştir, ilk görünüşte Türk mali
yesinin ıslahını ve Türk ekonomisinin gelişme
sini temin edecek gayeleri istihdaf eden bu ka
nun, bilâhara şu günümüze kadar o kadar de
jenere olmuş ki, Türk ekonomisinde Devlet iti-
'barmdan tutun dâ, Türk parasının kıymetine 
varıncaya kadar tesir icra ederek hakikaten 
kanıyan bir yara halini almıştır. Dejenere ol
muş, dedim. Bu, tatbikatı itibariyle dejenere 
olmuş, kanunda teshit edilen hususlar hiçbir 
tatbik mevkii bulamamış, gayesinden uzaklaş
mıştır. Tedavül etmiyecek denmiştir, beş sene 
sonra tedavül edecek denmiştir, çıktığının er
tesi senesi sokak başlarında konulan istidaeı-
larm, tasarruf bonosu alınır, şeklinden tutu
nuz da, efendim tasarruf bonosuyla bu mües
sesede alış - veriş yapılır ibarelerine varınca
ya kadar dejenere olmuştur. Türk maliye ve 
Türk ekonomisinin itibarı kanaatimce zede
lenmiştir bu tatbikattan. Yalnız bu kadar mı? 
Kendisi için tasarruf addedilen küçük memu
run elindeki, dar gelirli vatandaşların elin
deki bonolar bir ihtiyacın, bir zaruretin itişi 
ile piyasalara dökülmüş ve netice itibariyle de 
yüzde 2 5 - 3 0 - 3 5 gibi değersiz fiyatlarla te
davüle arz edilmiştir ve bu suretle cefbrî istik
raz, diğer cephesiyle malî yük olarak: yüzde 70 
gibi bir nishette dar gelirli vatandaşların sır
tına binmiştir. Bu vaziyete göz yumulamazdı. 
Ciddî bir iktidar, ciddî bir Hükümet bunun bu 

şekilde devamını hiçjbir zaman teşvik ve ter-
vicedemezdi. İşte huzurunuza getirilmiş bulu
nan tadil teklifi bu düşüncelerin ışığı altında 
getirilmiştir. Ve nitekim şimdi sizlere bu kanun 
tasarısı da, getirilmiş bulunan birkaç yenilik
ten bahsederek kanıyan yaraya neşter vur
mak yerine, bu yarayı iyileştirme çareleri aran
mıştır. Gönül isterdi ki, bugünkü ekonomik ve 
malî şartlar muvacehesinde tasarruf bonoları
nın gelirine ihtiyaç hissettirmeden veya hisset-
miyecek bir malî potansiyelin içerisinde Hükü
met bulunsun ve kanıyan yaraya da, onu or
tadan kaldırmak veya 3 - 5 sene içerisinde 
plânlı bir şekilde itfa etmek suretiyle de bir 
iyileşme, bir sıhhat alâmeti gösterefeilsin. Bu
günkü şartlar içerisinde bunun imkânı olamı-
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yaeağı esbaibı mucibesiyle bu teklif huzurunuza 
getirilmiş bulunmaktadır. Bıu kanun teklifinde 
(bilhassa dar gelirli vatandaşlar naızarmda, en 
çok şikâyeti muoilbolan husuflar önplâna alın
mıştır. Meselâ 500 liraJİuk matrah ve tediye is
tisnası 1 000 liraya çıkarılmıştır. Bu, büyük 
(bir şeydir ve çok isabetli ele alınmış bir şeydir. 
Diğer taraftan bilhassa dar gelirli vatandaş
ların bayat standardına geniş çapta tesir icra 
eden 458 liralık had, 800 liraya çıkarılmış, ik-
trsaden zayıf durumda olan vatandaşların ta
sarruf bonosu kesintisi dışarısında bırakılması 
gibi sosyali ve âdil bir gaye güdülmüştür. 

Diğer taraftan, hakikaten çok sızlanmalara 
meydan veren küçük sanat, ticaret eübaibı ve 
meslek sahibi gelirlerinin de tasarruf bonosun
dan muaf tutulmuş olması Hükümetin bu yol
da hakikaiten âdilâne ve bütün hislerin ötesin
de aklın ve vicdanın ışığı altında getirdiği 
maddelerden (birisidir. 

Diğer yönden, bir tarafta bu muafiyetler 
gelirken diğer taraftan da bunun dışında ta
sarruf bonosu tatbikatı hudutları da genel 
âdil ölçüler çerçevesi içinde 'genişletilmiş 
'bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, bilhassa 
memleketimizde çok tatbikatı görülen telif ve 
patent haklarının satış ve kiralamasından mü
tevellit elde edilecek kazançların tasarruf bo
nosu kesintisi hudutları içine alınmış olması
dır. Bu da isalbetli getirilmiş bir karardır. 

Diğer. taraftan genel bütçeye dâhil daireler, 
özel idareler ve belediyelerin gayrimenkul sa
tışları, zaten bunların bünyesi de düşünülerek 
tasarruf bonosu muafiyeti hudutları içerisine 
alınmıştır. Burada getirilmiş yeni bir hüküm, 
enteresan bir hüküm de şudur: Memleketimiz
de iş yapmaya gelmiş bulunan yabancı uy
ruklu şalhıslarla, bilhassa gerekçede belirtildi
ği gibi, NATO Enfrastrüktür programı gere
ğince inşaat işini deruhde etmekte olan yaban
cı uyruklu şahısların bunları teşvik mahiyetin
de kabul edebilirz, bunu- yabancı sermayeyi 
teşvik hükümleri arasında söyleyebiliriz. Bun
ların memleketimizi terk etmeleri halinde, el
lerinde bulundurdukları tasarruf bonolarının, 
tabiî memleketimizi terk ettikleri için erken 
ödemeye talbi tutulmaları da bu türlü yatırım
ları cazip kılmak amaciyle getirilmiş yeni bir 
hükümdür ve bu da doğrudur. Bir de bunla

rın dışında çok enteresan bir hüküm daha ge
tirilmiştir. Inşallaih bütün temennimiz bu hük
münün tatbik edilebilmesi ve tatbik mevkiine 
rahatça konulmuş olmasıdır ki, o da şudur: 
En çak ücretli sınıfın tasarruf bonolarını satı
şa arz ettiği düşünülerek bunlara bono veril-
miyerek, bono karşılıklarının ücretliler adına 
besalben tutulmasını sağlıyacak yeni bir siste
min kurulması hususunda Maliye Bakanlığına 
yetki verilmiştir. Bu, hakikaten çok isabetli ge
tirilmiş tasarruf fikrini veya bunun hakiki şe
kilde realize edilmesini sağlıyacak bir siste
me ulaşılabildiği takdirde dünyadaki mevcut 
tatbikatları nazarı itibara alınarak Türk bün
yesine uygun en iyi bir formülü de bu suretle 
getirmiş olacaklarıdır.. Bendeniz bu tekliflin bu 
maddesi münasebetiyle hakikaten Hükümetti 
tebrik ederim. Türk bünyesine en uygun bir 
sistemi bu suretle vaz'etmiş bulunmaktadırlar. 

Tatbikatta kangren olmuş bir husus da, bu 
kupürlerin küçüklüğüdür. Hakikaten Sayın 
Şefik Hocamızın da ifade ettiği gibi, adedi 
1O0 küsur milyonu bulan bir işle uğraşmak ve 
bunun hacimını düşünmek ve bu hususta iş ve 
emek sarf ederek teşkilât kurmak, kontrol et
tirmek hakikaten çok güçtür. Bunların bir 
yerde muhafazası bile bir hayli düşündürücü
dür. Bu bakımdan 10 - 20 - 50 liralık gibi 
kupürlerin kaldırılması da hakikaten tatbikat
ta doğan aksaklıkları gidermek babında geti
rilmiş en iyi hükümlerden birisidir. Tasarıya 
giren yeni hükümlerden de bahsetmek istiyo
rum; o da, üzerinde en çok durulması lâzım>ge-
len hükümlerden birisidir ve bu tatbikatı de
jenere olmaktan kurtaracak, bütçe yoluyla el
de edemidiğimiz ve neticesine erişemediğimiz 
'hususu, efendim ne diyor: «Tasarıya konan ye
ni bir hükümle lüzumu halinde, ihracedilecek 
nama muharrer tasarruf bonolarının, bono sa
hiplerinin muvafakati ile, Kamu İktisadi Mües-
ıseselerindekd Devlet hisseleriyle değiştirilebilme
si imkânının bahşedilmiş olması hususudur.» 

İşte bu... 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırlbaşlı, vaktiniz 
bitmiştir, lütfen konuşmanızı ona göre bağlayı
nız.» 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Efendim 
müsaade ederseniz birkaç dakika daiha konuşa
yım. 
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BAŞKAN — Beş dakika daha konuşmayı 
arzu ediyorlar. 

Hatibin beş dakika daha konuşması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Kırlbaşlı. , 

FAİK KIBBAŞLI (Devamla) — Bir taraf
tan, şimdiki tatbikatta Devlet itibarını zedeledi
ği yolundaki teşhisimizin, getirilmiş bulunan 
şu maddeyle telâfi edileceği ve tasarruf bono
larının cazip hale geleceği vatandaşa itimat 
telkin edici bir madde olması hasebiyle ç'ok isa
betle getirilmiş bir mıaddedir. Bizim burada bü
tün temennimiz bunların yürürlüğe girebilmiş 
olması ve tatbik mevkiine konulmuş olmasın
daki zorunluluk ve isabetlilik olacaktır. 

Arkadaşlarım, bugünkü şartlar muvacehe
sinde hakilkaten tasarruf bonoları bir oebrî is
tikraz mahiyetini gerek dolaylı, gerek dolay
sız arz etmektedir. HaltJtâ seyyanen bir yük de 
tahmil ettiği vergi yükü tahmil ettiği de bu
günkü tatbikatta aöylenebilmektedir. Fakat bu
rada getirilecek çareler muhtelif olabilirdi, ya
ni esasında tasarruf bonolarının meydana ge
tirdiği müessesenin kuruluşunda ne yapılabi
lirdi? Bir tasfiye plânı hazırlanabilirdi. Yani 
mevcudun dışında vergi haline de kalbedilebi-
lirdi. Nitekim burada şu husustan da bahse
deyim ki, Fransa'da Fransız ihtilâlini mütaakıp 
1792 senesinde, harb masraflarını karşılamak 
tabiriyle bir bono ihdas edilmiştir. 1802 tarihin
de bunların miktarı o kadar büyük meblâğlara 
yükselmiştir ki, neftice itibariyle Avrupa'nın 
kısmı âzamisini istilâ etmiş olan Fransa, bu
nu ödemekte güçlük çekmiştir. Ve neticede de 
zamanın Maliye '"Vekilinin verdiği bir fikirle 
yeni bir vergi ihdası yoluna gidilmiştir. Ve 
işbu vergi tasarruf bonoları ile ödenir fıkrası
nı da koymak suretiyle - maliye tarihinde var
dır - 10 senede borçlandırılmış olan Devlet 
•borçları, tasarruf bonosu karşılıkları bu suret* 
le 7 senede itfa edilme imkânı bulmuştur. Yedi 
sene sonra da bu vergi kaldırılmıştır. Bunun 
muhtelif reperküsyonları bugün iktisadi ve 
malî bünyemizde görülebilir. Fakat gerek ilk 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, gerek
se İkinci Beş Yılık Kalkınma Plânında efen
dim, bu müesseseye gelir yönünde yer vermiş 
olacaksınız. Bütçe tahminlerinde, gelir tahmin

lerinde, gelir kaynaklarımız arasımda böyle ilâ
ve edeceksiniz finansman problemlerini, tasar
ruf bonoları gelirleri ile mütalâa edeceksiniz 
buraya gelip, bunu başka türlü, yani kökün
den kesip atmak gibi bir hal getirebilecek bir 
teklifle gelemezsiniz. Bunu ne olursa olsun, 
hiçjbir maliyeci kökünden kesip atabilecek bir 
tedbirle buraya gelemez. Bugünkü şartlar mu
vacehesinde, sayın Hükümet nasıl gelmiştir; 
hiç 'O'Imazsa Ibu kangren olmuştur, kanıyan 
yara halinde olmuştur, iyileştirme çarelerini 
aramak, daha az kişilerin bundan mutazarrır 
'olmasını temin etmek, daha âdil, sosyal adalete 
daha uygun ve tatbikatta sızıntıya daha az yer 
veren hükümler getirmek olmuştur. Bunun dı
şında getirilen muvakkat bir maddeye de do
kunmak islterim. Buraya gelen arkadaşımız bu
nu, DeVletin gasbettiğinden tutun da vatanda
şın elindeki malı, Devlet de bunu, vatandaşın 
kazanılmamış bir gelirdir, nasılsa bir kumar 
geliri gibi bir şeydir, iki taraf da bunu ayrı ayrı 
mütalâa etmiştir. Fakat ortada bir realite var, 
bu realite şu; dar gelirli vatandaşlar sıkıntıya* 
düştükçe, paraya ihtiyacı oldukça Devlete yüz 
lira mukabilinde ödünç verdikleri bonoları 
30 - 35 liradan malî kudreti yerinde olan ser
mayedarlarla transfer etmişlerdir. Bu kazan
cın esası münakaşa edilebilir. Gerek pratikte, 
gerek doktrin bakımından münakaşa edilebilir. 
Fakat Hükümetin getirmiş olduğu kazanılma
mış gelir olarak bunu vergiye tabi tutulmuş ol
ması meselesinin nisbeti üzerinde de münakaşa 
edilebilir. Evet, hakikaten bundan bir vergi 
almak lâzımdır. Ama bu verginin nisbeti yüz
de elli midir, yüzde on mudur, burası müna
kaşa edilebilir. Bir kazanç varsa bunu maliye 
vergi dışında tutamaz. Bunu alacaktır. Ama 
şu yoldan alacaktır, ama bu yoldan alacaktır. 
Teknik bakımdan bunun gelirlere ithal edil
mesi kolay olmadığına göre, teknik bakımdan 
malî mevzuat bunu gösteriyor, nn olacaktır î 
Kaynağında stopaja gitmek mecburiyeti var
dır. Ama % 50, ama % 10 olur. Ama burada 
bir kazanç vardır, bu kazançlardan da vergi 
almak zaruridir. 

MESUT EREZ (Kütahya) — Vengi kanun
ları mucibince. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Kazancın 
meşruluğu veya gayrimeşruluğu münakaşaya 
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değer. Fakat ortada faihiş bir kazanç olduğu 
da muhakkaktır. Büyük Meclisin bu hususta 
vereceği karar, en isalbetli karar olacaktır. Biz 
fou hususta fazla konuşmayı ve mütalâa beyan 
ötmeyi zait addediyoruz. 

Hünme tilerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, vakit 
geçmiştir. 

23 Haziran 1907 Cuma günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime sıon veriyorum. 

Kapanma saati : 19,40 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

123 NCÜ BİRLEŞİM 

22 . 6 . 1967 Perşembe 
Saat : 15,00 

I 

A BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
[II 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları, (2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
iım Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199) (Ş. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

X I . — Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka 
nun tasarısı ve îmar ve İskân, İçişleri ve Plân 

komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili îlhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karoıa Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 

1/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
11 . 1 . 1966] 

3. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
599 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'-
an, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
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sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak 
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardın 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

7. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma. 
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma we Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usuM hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tariMi ve 85 sayılı Kanunla ilâ w 
edilen geçici 5 ned maddesinin değiştirilin esinp 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisvon-
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

9. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra efelenmesine dair ka
mın teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

10. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in baıkıye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

12. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl 
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

13. — Polis vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/163; 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çaluşkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

15. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

16. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
'3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

17. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

18. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

19. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1967] 

20. — Manisa ilinin Çaprazkebir ma
hallesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali 
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Remzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 do- I 
ğumlu Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 276) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının; mevcut kurula
cak olan teknik okullarında geçici surette yev
miyeli idareci ve- öğretim üyesi görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/151) (S. Sa
yısı : 297) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 19671 

22. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
2/400) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1967] 

23. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
3456 sayılı Noterlik Kanununun 5 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları 
raporları. (3/343) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 6 . 1967] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] (Gö
rüşme sırası : 1) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin sonuna 
bir bend eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/254) 
(S. Sayısı : 298) [Dağıtana tarihi : 1 . 6 .1967] 
(Görüşme sırası : 2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içişleri ve Plân komis
yonları raporu. (2/145) ('S. Sayısı : 244) [Da-
ğıtma tarihi : 24 . 4 .1967] (Görüşme sırası : 3) 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/404) (S. Sayısı : 281) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 5 .1967] (Görüşme sırası : 4) 

5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanunun değiştirümesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) CS. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] (Görüşme sırası : 5) 

6. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 2 ar
kadaşının Bâzı.suç ve cezaların affı hakkında 
3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 283) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1967] (Görüşme sıra
sı : 6) 

X 7. — Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve aske
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı : 
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1967] (Görüşme 
sırası : 7) 

X 8 . — Ankara ve istanbul şehirleri içme 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşmm teklifi ve içişleri. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] (Görüşme sırası : 8) 

9. — Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşmm kamın tek-
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lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarındın 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Koniiüyon raporu (J/259) 
(2/71) (S. Sayısı ı 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] Görüşme sırası : 9) 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

IX 11. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/1J3) 
(S. Sayısı : 135) [Damıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 12. — Su ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zımguldak 
Üyesi Tevfik înei'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret. 
Maliye, Adalet, Tanm ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

13. — Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün ikicile
ri Genel Birliği kanun tasî.rısı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica-
reıt ve Plân komiayonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 19671 

14. —• Vakıflar Genel Müdürlüğü Görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

X 15. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili llüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar 

ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
içişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

16. — Trabzon Milletvekili Hamdı Orhon ve 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka-
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390; 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1967] 

17. — Halk Banlkası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 18. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, (1/213) 
(S. Sayısı : 260) | Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 19. — Ereğli Kömür Havzaısmdaıki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 saydı 
Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (J/274) (S. Sayısı : 262) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

20. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (2/8) ' (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

21. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivamoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye vo Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12.5.1967] 

22. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es-
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ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü- I 
beeeel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/219) (S. Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

X 23. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 • 1967] 

24. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından I 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1967] 

X 25. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Milletve- I 
kili Reşat özarda'mn, 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun 
19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Tarım ve Ticaret ve 
Plân Komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 .1967] 

26. — Toprak ve Su Kaynakları Geliştir
me Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları, (1/206) (S. Sayı
sı : 291) [Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1967] 

27. — Tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özar
da'mn, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu 
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Tasarruf 
bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının Yatırım
lar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonola
rı ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 

223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair 27 . 4 . 19G2 tarih ve 47 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. Sayısı : 293) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1967] 

28. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları. 
(1/217) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1967] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu memur ve içhizmetler teşkilâtı 
kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu. 
(2/508) (S. Sayısı : 296) [Dağıtma tarihi : 
1 . 6 . 1967] 

30. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/176) (S. Sa
yısı : 300) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 

31. — Kayseri Milletvekilli Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ) [Dağıtma tarihi : 6 .6 .1967] 

32. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/153, 1/321) (S. 
Sayısı : 308) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

33. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 3 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve ben
zeri oyun alet makinaları hakkında kamın 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alaınkuş 
ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh-



met Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 
nei maddesine bir fıkra eklıenmesıine dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 
2/178, 2/173, 2/180) (S. Sayısı : 307) [Dağıtana 
tarihi : 9 . 6 . 1967] 

X 34. — İşçilerin iyonizan radyasyonlara kar
şı korunıması hakkında 115 sayılı Milletlerarası 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma 
komisyonları raporları. (1/342) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1967] 



Dönem : 2 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu kanu
na bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 

Komisyon raporu (1 /332) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22 . 2 . 1967 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71/516 -.1029 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Batanlar 
Kurulunca 14 . 2 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu kanu
na bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Barbakan 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine bir 
maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısının 

GEREKÇESİ 

Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğüne bağlı Opera ile Bale Bölümlerinin Millî Eğitim Bakanlığının 
16 . 5 . 1966 tarih ve 448 sayılı emirleriyle ayrılması düşünüldüğünden, bu emre uyularak 5441 
sayılı Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi bir maddesinin kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddelerin ilâvesi zaruri görülmüştür. 

11 . 6 . 1940 tarihinde 3829 sayılı kanunla kurulmuş Devlet Konservetuvarı bünyesi içinde tat
bikat sahnesi temsilleri adiyle faaliyete geçen Devlet Tiyatrosunda 16 .. 6 . 1949 tarihinden 5441 sayılı 
Kanunun çıkışma kadar muhtelif yerli ve yabancı eserler sahneye konularak temsil edilmiş ve Opera 
oynatılmıştır. 

16 . 6 . 1949 tarihinde 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanun yürürlüğe 
girmesiyle, başlangıçta sadece Küçük Tiyatro ve bilâhara Büyük Tiyatroda tiyatro ve opera temsil
lerine devam olunmuştur. 1965 - 1966 sezonu sonuna kadar bu i'kâ tiyatroya Ankara'da Üçüncü Ti
yatro, Oda Tiyatrosu, Yeni Sahne, Altındağ Tiyatroları kurularak ilâve edilmiş ve tiyatro sayısı 6 ya 
yükselmiştir. Ayrıca Bursa Ahmet Tevfik Paşa Tiyatrosu, İzmir, Adana, Kayseri, Eskişehir Devlet 
tiyatroları da açılarak tiyatro sayısı 11 e erişmiştir. Bu arada her yıl yapılan Anadolu turneleri 
Îzm'ir Fuarı Açıkhava ve İstanbul temsilleri zaman zaman yapılan yurt dışı turne faaliyetleriyle Dev
let Tiyatrosunun tesir alanı ve halkın tiyatrodan istifadesi daha da genişletilmiştir. Temsil faaliyet
lerine ilâve olarak opera ile birlikte bale bölümü de kurularak hizmete alınmış hiç yoktan bir varlık 
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haline getirilmiş ve bugünkü üstün seviyesine ulaştırılmıştır. Ayrıca Çocuk Tiyatrosu geleceğin tiyat 
ro seyircilerine hitabeden temsilleriyle de çalışmalar yapmıştır. 

1949 yılından bu yana tiyatro, opera, bale bölümleri inkişaf ederek bugünkü lâyık olduğu üstün
lük derecesine eriştirilmiştir. Operet ve müzikal komedi türleriyle rcpertuvarı daha da zenginleştiri
lerek inkişafı sağlanmış ve ayrıca muhtelif konserler de verilmiştir. 

Yabancı yazarların eserlerinin yanında yerli tiyatro, opera bale yazarlarının eserleri Dovlot Tiyat
rosu sahnelerinde gerçekleştirilmiş, böylece yerli yazarların da yetişmelerine hizmet edilmiştir. 

1949 yılından 1965 - 1966 sezonu sonuna kadar 99 yerli tiyatro eseri, 159 yabancı tiyatro eseri. 
6 yerli, 86 yabancı opera eseri 3 yerli, 28 yabancı balo eseriyle ceman yekûn 428 eser sahneye konu
larak 19.922 seansta temsil verilmiş ve bu suretle C 466 800 seyirci eğitimine tiyatro aracılığı ile 
hizmet arz edilmiştir. 

Devlet Tiyatrolarının Ankara ve yurdun muhtelif illerindeki bütün bu faaliyetlerini sağlıyan; de
kor, kostüm, butafor, kortonpiyer, marangoz, kundura, demir, dekor boya işleri Ankara'da Devlet Ti
yatrosu adına tahsis odilen Büyük Tiyatro binasındaki atölyelerde imal ve rcalizc edil m ektedir. Bu 
atelyelerde teknik ve eleman bakımından 1949 yılından beri tiyatronun inkişafına paralel olarak kali
fiye uzman memurlar yetiştirilmektedir. 

Büyük Tiyatro tesis ve müştomilâtiylc böylece Ankara içinde ve dışında 11 ayrı sahnenin bekası için 
hayati ehemmiyete haizdir. Ayrıca Büyük Tiyatro kaimesi tekniği zor büyük çapta klâsik ve modern 
tiyatro eslerlerinin halka sunulabilmesi bakımından da Devlet Tiyatrosu çalışmaları için elzemdir. 

Büyük Tiyatro sahnesi ve orkestra yeri ebat ve vüsat bakımlarından normal bir opera sahnesi ve 
orkestra yeri'için yetersizdir. Esasen opera temsilleri için gereken normal bir orkestra bugünkü or
kestra yerine sığamamakta orkeatra üyeleri azaltıl a T-nk çalırtnfikta., normal sayıda korolu opera eserlerin
de ise sahne üzerinde yer sıkışıklığı ile de karşılaşılmaktadır. İstatistik yönünden do incelendiği tak
dirde, gelenekleri ve eğitimleri Batı müziği olmasına rağmen nüfusu 2,5 milyondan az olan Avrupa 
şehirlerinde bile haftalık temsillerinde opera, tiyatronun bâzı günlerde aynı sahnede faaliyeti sayes'ndü 
oksik kalan temsil günlerini dol durabilmektedir. Bu demektir ki; Ankara'da sahne ve ınibtemilfıtivle 
bir yeni opera binası yapılıncaya kadar Büvük Tiyatroda tiyatronun yanısıra temsil faaliyeti gös
termesi zorunludur. Bu durum yukarıda belirtilen receplerden ötürü İstanbul Operası b:nası tamam
landıktan sonra da aynı olacak, iki teşekkül bu binadan istifade ile çalışmalarını değerlendirebilecek
lerdir. 

Bu değiştirme ve ek tasarısında; geçmiş yılların verdiği tecrübe ve uygulamalara dayanılmış 5441 
sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenilerek bâzı maddeler de değiştirilmek ve bir madde kaldırılmak 
suretiyle bir neticeye varılmak istenilmiştir. Şöyle ki; 

Bölge tiyatrolarının faaliyet sahasını da içine alacak şekilde Ankara dışında kendi kadrosu veya 
merkezden sanatkâr ve uzman memur gönderilerek yeni tiyatrolar açılması imkânı da sağlanmıştır. 

Dünya Tiyatrolarında olduğu gibi, oynanacak enerler"n araştırılıp edebî heyetin tetkik nazarlarına 
sunulması ve yerli yazarların eserlerinin tiyatro tekniği yönünden değerlendirilerek yardımcı olmaları 
bakımlarından bir Dramaturji bölümü kurulmuştur. 

Sanat işleri geçmiş senelerde seri inkişaf kaydettiğinden, yönetim kurulunun hem sanat ve hem de 
dis'plin işleriyle meşgul olabilmesi güçleşmiş, zaten biri diğerinden ayrı olan sanat ve dYıplin isleri 
ikiye ayrılarak ayrıca bir disipl'n kurulu ihdas ed'-nıiştir. Devlet Tiyatroları sanat yönünden kav-
dojtiği inkişafına paralel olarak teknik çalışmalarında da üstün bir seviyeye ulaşmıştır. Bu itibarla 
konularında ihtisas sahibi olan suflör ve konduvitlere ilâve olarak atelve tefleri, sahne malkyajedarı 
ve perukacıları, atelye ressamları, butaforlar, rahne ışıkçıları, şaline şef m.nkinirt ve makinistleri, sahne 
marangozları, sahne demircileri, sahne terzileri, sahne kunduracıları, kaşörle>\ «aline âmirleri ve yardım
cıları, sahne kostümcüleri, akscsuvacılar, sahne uzmanları ile tiyatro tekniği ve idaresinde ihtisasları 
olanlar da uzraıan memurlar taammlamasına alm nışlardır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 274) 
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5441 sayılı Kanunun 10/2 nci maddesinde % 25 nisbetindekr primin 657 sayılı Devlet Memurları 

kanununun 178 nci maddesiyle tarif edilen fazla çalışma ücreti prensiplerine tatbik edilerek hafta
lık fazla çalışma saati esası üzerinden ve % 50 nisbetine tekabül edecek şekilde ödenmesi uygun gö
rülmüştür. 

Tiyatro sanatının özelliğine binaen, aynı zamanda iki görev ifa eden sanatkârlar ve uzman memur
lar mevcuttur. Bu sanatkârlar ve uzman memurlar, aslî görevlerinin dışında ve bu görevleriyle bera
ber ikinci bir ayrı özellik arz eden işi de yapmak suretiyle ilâve gelire müstehak olduklarından maaş
ları nisbetinde ikinci görev için bir ilâve ödeme yapılması düşünülmüştür. Nitekim aynı gerekçe ile 
diğer Genel Müdürlere tanınan makam tazminatı gibi bir tazminat" ta Devlet Tiyatroları Genel Mü
dürü için de gerekli görülmüştür. 

657 sayılı Devlet Memurları kanunu ile bütün memurlara tanınan sosyal haklardan Devlet Tiyat
roları memurları da yararlandırılmıştır. 

İdari ve adlî yargı 'mercilerinin kararları sonum söz'leçımeleırin tamamen birer idani sözleşme ni
teliğinde olduğu kabul edilmiştir. 5441 sayılı Kanun, Genel Müdürle sanatkârlar ve mütehassıs hiz
metliler arasında yapılan sözleşmeleri sadece «Sözleşme» terimi ifade ettiği halde; tadil tasarısında 
bunun «İdari sözleşme» olarak tanımlanması zorunlu addedilmiştir. 

Aynı zamanda hizmet akdinin özelliğinin, akdin hitamında yenileme mecburiyetinin bulunmaması 
dolayısiyle halen yapılan sözleşmelerin devamlılık arz etmesi sebebiyle de bu sözleşmelerin tamamen 
idari malvyet arz etmesi bu tanınıla-mıya lüzum 'göstorımiştir. 

Sanatkâr ve uzman memurların sanat ve teknik alanda başarılarını temin ve mesailerini değerlen
dirmelerini sağlamak maksadiyle bareme, süreye ve kıdeme tabi olmaksızın idari niteliği haiz sözleş
meler yapılması ve bu sözleşmelerin memur tarifin? halel getirmemesi sebepleriyle iltibasa meydan ve
rilmemesi için tadil tasarısında bilhassa idari sözleşme tâbirine yer ayrılmıştır. İdari ve adlî yargı 
mercilerinin bu konuda verdikleri kararların tarih ve numaraları aşağıda arz olunmuştur : 

Ya*r»ıtav Başsavcılığının 28 . 6 . 1966 tarih ve 7 bölüm 1966/34 sayılı, Ankara îş Mahkemesinin 
16 . 4 . 1966 tarih ve 1966/27 sayılı, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesinin 
153 45/6671 savıh yazısına ilişkin Devlet Personel Heyetinin 17 . 12 . 1965 tarih ve 987 sayılı, An
kara 3 ncü Asliye Ceza mahkemesinin 8 . 11 . 1965 tarih ve 263 sayılı. Ankara Sulh Ceza Mahkemesi
n i 4 . 11 . 1965 tarih ve 1965/184 sayılı Keskin Ağır Ceza Mahkemesinin 25 . 2 . 1966 tarih ve 
1966/13 - 44 sayılı, Yargıtay 7 nci Ceza Dairesinin 23 . 11 . 1965 tarih ve 8260/9170 sayılı, Danıştay 
İçtihadı Birleştirme Kurulunun 4 . 7 . 1964 tarih ve 1964/674 - 344 sayılı, kararları ile Yüksek Sena
tonun 8 . 7 . 1965 tarihli ve 146 nci oturumunda alman karar, gerekçeyi teyideylemektedir. 

5441 sayılı Devlet Tiyatro Kurulum hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine bir 
maddenin kaldırılmasına ve bu Kanuna bâzı nıaddelorin eklenmesine dair kanun tasarısının 

MADDELER GEREKÇESİ 

Değiştirilen maddeler gerekçeni : 
Madde 1. — Yerli ve yabancı eserlerle temsiller vererek balkımızın genel eğitimimi artır

mak, dil ve küT.ürünü yükseltmek, tiyatro sana'tlhm- gelinmesin: ve yayılmasına sağlamak ama-
ciyle, Ankara'da tüzel -kişiliği haiz ve bir Genci Müdürle yönetilen «Devlet Tiyaıtncûarı» kurul
duğu 'belirtilmiştir. 

Devlet Operası ve Balesinin yeni bir kanunla 'kurulmak istenmesi sebebiyle birinci maddeden 
bu bölümlere ait hususlar çıkartılmıştır. 

Genel Müdürün emrinde yeteri kadar genel 'müdür yadımeısı bııkınması zarureti, tiyatrola
rın çalrçna .alanının genişlemesinden doğmuş ve keza turne faaliyetlerinin artması sebebiyle de 
her iki husus da bu maddeye ilâve olunmuştur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 274) 



"Bölge tiyatrolarının faaliyet sahasını içine alacak şekilde Ankara dışında da tiyatrolar aça
bilmek imkânı sağlanmıştır. 

"Madde 2. — Bdeibî Kurul çalışmalarında yabancı imemleketlerde olduğu gibi Dramaturgların 
da eser seçimindeki daimi araştırma, eleştirime ve değerlendirmelerinin rolü bulunduğu cihetle 
bu kurula Baş Dramaturg'un katılması öngörülmüştür. 

Opera ve Balenin ayrı bir kanunla yönetileceği düşünülerek Edebî Kuruldan bu bölümlerle 
ilgili üyeler çıkartılmıştır. 

Hayat Ikıonjoriktıürü ve 1949 senesine nazaran paranın satın alma gücü ve çalışma değeı-lendi-
ri'lmesıindeki ölçülerlin değişmesi sebepleriyle 50 liralık huzur hakkı 100 liraya çıkarılmıştır. 

(jfitlt'ikç'e artan tiyatro adedi ve temsil sayıları söbelbiyle ihtiyaca göre toplantı yapılması zo
runluluğu karşısında, 5441 sayılı Kanundaki yıllık 20 toplantı tahdidi kaldırılmıştır; 

Madde 3. — 5441 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi iki paragraf halinde kaleme alınmış, tasarı 
da (A) ve (B) paragrafları olarak sunulmuştur. 3 ncü madde yönetim işleriyle yükümlü olduğu ve 
sanat işlerine de baktığı cihetle bu kurula Sanat ve Yönetim Kurulu adı verilmiş, disiplin işleri için 
yeniden (B) paragrafı konulmuştur. Sanat ve Yönetim Kurulundan Opera ve Bale ayrı bir kanun
la yürütüleceğinden bu bölümlerle ilgili üyeler çıkartılmıştır. 

. Tiyatro alanından teknik konuların gelişmiş olması sahne çalışmalarında teknik uzmanların 
etki dereceleri göz önüne alınarak teknik müdürün ele bu kurulla üye olması, müzikli tiyatro 
eserlerinde görev alacak icracıların çalışmalarını değerlendirecek bu konuda söz sahibi olan mü
zik işleri yöneticisi ile tüm sanatkârlarm çallışma nitelikleri ve sanat hayatındaki uygulamaların
da fikri bulunan bir sanaJtçının da kurula katılmaları uygun görülmüştür. 

Devlet Tiyatrolarının 1949 yılından bu yana sanat faaliyetlerinin çok fazlalaştığı hususu kuşku 
götürmem ektedir. İki tiyatrodan Ankara dışmdakilerle birlikte 11 tiyatro sayısına varan ve ancak 
sanat ve yönetim işleriyle uğraşabilecek Sanat ve Yönetim Kurulunun ayrıca bünyesinde disiplin işle
rini de bulundurması çalışma gücünü azaltmaktadır. 

Esasen disiplin işleri ayrı bir özellik ve ihtisas istiyen idari konuları kapsamaktadır. Bu sebeple 
Başrejisör,, Hukuk Müşaviri ve Özlük İşleri Müdürü ile sendika temsilcisinden ibaret bulunan Di
siplin Kurulu Genel Müdür veya yardımcısı başkanlığında teşekkül ettirilmiştir. 

Madde 4. — Bu maddenin birinci fıkrasına sadece Genel Müdürün niteliği dercedilmiştir. 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, idari bir yönetici olduğu gibi daha ziyade bir sanat yöneticisi-

dir. Bu sebeple her yönetim görevi dolaylı da olsa sanatla yakından ilgili ve irtibatlıdır. Sahne ha
yatı olmıyan bir yöneticinin Genel Müdür olması, tiyatroların bugün ulaştığı merhaleyi muhafaza. 
edemiyeceği ve tekâmül ettiremiyeceği düşünülerek Genel Müdürün sahne hayatında yüksek başarıla-
riyle tanınmış sanatkârlar arasından seçilecek bir şahıs olması hususu üzerinde münhasıran durul
muştur. Diğer fıkralar aynen alınmıştır. 

Madde 5. — Bu madde sanatkâr ve uzman memur tanımlamalarına aittir. (A) ve (B) paragraf
ları halinde sunulmuştur. 

Opera ve balenin ayrı bir kânunla yönetileceği nazara alınarak opera ve bale ile ilgili elemanlar 
bu madde metninden çıkartılmıştır. 

İdari ve adlî yargı mercileri önünde mütehassıs hizmetli deyimi iltibasa yol açtığından mütehassıs 
hizmetli tâbiri yerine uzman memur tanımlaması konulmuştur. 

1949 yılından bu yana sanat hayatındaki büyük ve başarılı inkişafı dolayısiyle 5441 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin birinci paragrafı ile sayılan sanatkâr niteliği genişletilmek mecburiyetinde ka
lınmıştır. Bu sebeple korrepetitörler, teknik müdür, kostüm kreatörleri de günün gerçeklerine uyu
larak Devlet tiyatroları sanatkârları arasına alınmış, roji asistanları ilâve olunmuştur. 

, Sanatkârların sahne çalışmalarında en yakın teknik yardımcıları olan ve sahneyi, sahne içi ve sah
ne gerisi ile bir bütün halinde başarıya ulaştıran, konularında senelerin verdiği tecrübe sayesinde 
özel ihtisaslar edinen bu elemanlar da günün gerçeklerine uyularak, ihtiyaçlar nazara alınarak; kon-
düvitler ve suflörlerle beraber atelye şefleri, sahne makyajcıları ve perukacılar, atelye ressamları, bu-
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taforlar, sahne ışıkçıları, sahne şef makinist ve makinistleri, sahne marangozları, sahne demircileri, 
sahne terzileri, sahne kunduracıları, kaşörler sahne âmirleri ve yardımcıları, sahne kostümcüleri, akse-
suvarcılar ile sahne uzmanları da uzman memurlar arasına alınmışlardır. 

Ancak; tiyatro tekniğinin tekâmülü ve tiyatro elemanlarının çeşitlerinin çoğalması ile kanun uy
gulamalarına ileride yeni intibak imkânları sağlamak amaciyle, görevlerinin özelliği belirtilerek ihti
sası bulunan sair elemanların da Sanat ve Yönetim Kurulu kararı ile uzman memurlar arasına alına
bilmesi düşünülmüştür. Kondüist ve suflörler 6388 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinden, diğer uz
man memurlar da bu kanunun 3 ncü maddesi hariç diğer maddelerinden yararlandınlmışlardır." 

5441 sayılı Kanunda sadece sözleşme terimi kullanıldığı halde; tasarıda idari sözleşme tanımlama
sına yer verilmiştir, idari ve adli yargı mercilerinden alman kararlarda; Genel Müdürle sanatkârlar 
ve uzman memurlar arasında yapılan sözleşmelerin özel hukuk alanında yer alan hizmet akdi olmadı
ğı, müddet hitamında feshedilemiy^eği, sanatkâr ve uzman memurlara bareme, kıdeme ve süreye ba
kılmaksızın kendi özellikleri içinde, ücret ödemek amaciyle sözleşme yapıldığı cihetle bu sözleşmelerin 
idari birer sözleşme olduğu açıklandığından ve benimsendiğinden bu tanımlamanın kullanılması za
ruri olmuştur. Böylece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu prensiplerine de sadık kalınmıştır. 

Madde 6. — Bu madde staj süresinin icabında bir yıl daha uzatılması, stajiyer sanatkârların yeni 
çalışma ve gelişme imkânlarının sağlanmasına matuf bulunmuştur. Stajiyer .sanatkârların, staj sü
resinde başarı derecelerini teşvik ve sosyal haklarının korunması bakımından sanatkârlara tanınan 
hak ve yükümlülüklerden yararlanmaları düşünülmüştü!'. 

Madde 7. — Tiyatrolarda sahneye konacak yerli ve yabancı eserlerin seçimi, değerlendirilmesi.ve 
eleştirilmesi ile konularında sahne sanatlarına 'hizmetle önemli görev alan Baş Dramaturg ve drama
turglar, eserlerin sahneye konulusunda rejisör ve dekoratörlerle işbirliği kurarak ışık kompozisyonla
rı hazırlıyan ve görevinde yaratıcılık vasfı bulunan baş ışık uzmanı, eserlerindeki muhtelif tipleri sti
line uygun olarak yaratılmasına yardımcı olan baş perukacı da sanatkârlar gibi sözleşmeye alınmak 
suretiyle hizmet nitelikleri kendi özellikleri içinde değerlendirilmek istenilmiştir. 

Tiyatroların inkişafında tecrübe ile kazanılmış bilgilere sahibolan organizatörlük ve çeşitli konu
larda başarılara sahip bulunan tama miylc',özel organizatörlük vasıflarını taşıyan Genel Müdüre her 
yönde danışman olan elemanları da bu hizmet özellikleri içinde değerlendirmek amaciyle tiyatro orga
nizatörleri ve danışmanları da idari sözleşme ile çalıştırılması imkânları düşünülmüştür. Bu görev
liler de 6388 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hariç diğer maddelerinden yararlandırılmıştır. 

Madde 8. — Bu madde sözleşmelerin yenilenmesi sırasında sanatkâr ve uzman memurların atanma
sında bareme, kıdeme ve süreye bakılmaması ve ücretin tâyininde ehliyetin esas alınması düşünüle
rek aynen alınmıştır. Sadece cümleler değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Bu madde metnine sadık kalınmış fakat sözleşmelerin iki üye huzurunda imzalan
masının doğurduğu sakınca nazara alınarak, sadece iki üyenin de sözleşmeleri müşahidolarak imza
laması şeklinde tadili düşünülmüştür. 

Madde 10. — Bu maddenin 1 nci fıkrası ve ücretler kısmı aynen alınmış, ikinci paragraftaki 
maaşın % 50 si nisbetindeki primi mütaallik hususlar 657 sayılı Kanunun prensiplerine uyduru
larak fazla çalışma ücreti şeklinde işler hale getirilmeye gayret edilmiştir. ,: 

Son fıkradaki ödenecek prim yekûnunun hâsılatın % 25 ini geçemiyeceği belirtilmiş ise de 667 
sayılı Kanunda böyle bir tahdidolmadığından, mezkûr hüküm tamamen kaldırılmıştır. 

Madde 12. — Bu madde; idari ve adlî yargı mercileri önünde yanlış anlamlara yol açtığından, 
bütçe kanunundaki tam ifadesine uyularak Devlet Tiyatrolarının gelirlerinin başlıca kalemini teşkil 
eden tahsisatının genel bütçeden ayrıldığı ifade edilmiştir. Diğer gelir kaynakları aynen alınmış, 
tiyatro faaliyetlerinden yararlanan il özel idareleri ile belediyelerle sair bağış ve gelirler temini hu
susunda madde metnine ilâve edilmiştir. "l 

Madde 17. — Bu madde kaldırılmıştır, ilâve ders ücreti ve ek görev konusunda genel hükümler
den ve 657 sayılı Kanunun bu konudaki esaslarından yararlanmak öngörülmüştür. 
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Madde 18. — 18 nci madde ile ifade olunan dış seyahatler ve hastalıklar konusunu iki ayrı pa

ragraf içine alarak tasarıda bu hususlar (A) ve (B) paragraflariyle ifade olunmak istenilmiştir. 
5441 sayılı Kanunla sadece sanatkârların hastalıkları halinde sosyal bir yardım düşünülmüş

tür; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sosyal yardım prensiplerine sadık kalınarak hastalık 
yardımı bütün Devlet Tiyatrosu mensuplarına teşmil edilmiştir. 

Ayrıca; refakatle tedavi, protez, estetik ve cerrahi ameliyatlarla cenaze masraflarının da mües
sese tarafından ihtiyarı hususları madde metnine konulmuştur. 1949 senesinden bu yana sosyal yar
dım ve zaruretler konusundaki inkişafa uyularak maddenin şümulü ve mahiyeti genişletilmiştir. En 
ufak teferruatına kadar her türlü sağlık yardımları için yönetim kurulundan karar alınmasına lü
zum görülmemiş, sadece yurt dışı tedavi, ameliyat ve müdahaleler için Sanat ve Yönetim Kurulu ka
rarı alınması öngörülmüştür. 

Yurt dışında bilgi, görgü ve ihtisaslarını artıracakların sadece sanatkâra inhisar ettirilmeyip, 
Devlet Tiyatrosu sair idari sözleşmelilerine de teşmili madde metnine alınmıştır. Ayrıca bir yıllık 
limit konulmuş seyahat süresi içinde hak ve yükümlülükler de mahfuz tutulmuştur. 

Ek maddeler gerekçesi 

Madde 25. — Ankara'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmiş bir Büyük Ti
yatro binası müştemilâtı ve tesisleri vardır. Ankara içinde ve dışındaki faal 11 tiyatronun her tür
lü teknik imkânı Büyük Tiyatrodaki atelyelerde karşılanır ve gerçekleştirilir. Büyük eserler de keza 
bu tiyatronun sahnesinde oynanır. 

Aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi de bu atölyelerden istifade sağlar. 
istanbul'da ikmal edilmek üzere bir Devlet Opera binası mevcuttur. Bu binanın da müştemilât 

ve tesisleri olacaktır. Büyük Tiyatro sahnesinde sadece opera ve bale temsilleri verilmesi düşünüle-
miyeceği gibi, İstanbul'da ikmal edilmek üzere bulunan Opera binası sahnesinde de sadece opera ve 
bale temsilleri verileceği düşünülemez. 

Bu sebeplerle Ankara'daki Büyük Tiyatro binası ve müştemi]âtiyle tesisleriyle İstanbul'da ik
mal edilmek üzere bulunan opera binası, müştemilâtı ve tesislerinden müşterek istifade imkânını 
sağlıyan bu madde tasarıya ilâve edilmiştir. 

Madde 26. — özellik taşıyan bâzı genel müdürlüklere, niteliklerine göre ve Bakanlar Kurulunun 
21 . 5 . 1964 tarihli 11708 sayılı Kararnamesi ile aylık tazminat ödenmesi öngörülmüştür. Bu ka
rarnamenin çıkarılmasını icabettiren sebepler arasında genel müdürlüklerin faaliyet konuları itiba
riyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne benzerlik arz eden bir örnek bulmak mümkün değil
dir. Ancak Devlet Tiyatrolarının yönetiminde diğ'er genel müdürlüklere benzer taraflar bulunduğu 
gibi, çok ayrı olan taraflar da mevcuttur. Sanat, teknik ve idari yönetimin bir arada bulunduğu ve 
kendine has özelliği olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Bakanlar Kurulunca aylık taz
minat ödenmesini getiren bu madde ilâve olunmuştur. 

Madde 27. — Bu madde yeniden ihdas olunmuştur. Uygulamalarda, turne harcırahlarının yöne
tim kurulunca her yıl tâyin edilmesi, ikamet yerleri ile vasıtaların da keza yönetim kurulunca ka
rara bağlanması hususları yeni bir madde ile belirtilmiştir. 

Madde 28. — Bu madde yeniden ihdas olunmuştur. Sanatkâra verilen her türlü görevi yapması 
asıldır. Bu husus sözleşmelerde de yazılıdır. Genel olarak tiyatro hizmetleri bir bütün halinde tecelli 
ve tezahür eder. Dolayısiyle aynı özellikler arz eden hizmetler aynı zamanda bir kişi tarafından ifa 
edilmek zorunluğu gösterebilir. 

Sanatkâra verilen ikinci görevi için, bu sanatkârın almakta olduğu ücretin bir aylık tutarım 
geçmemek üzere ek ücret ödenmesi hususu da bu sebeplerle getirilmiştir. 

Madde 29. — Bu madde yeniden ihdas olunmuştur. Devlet Tiyatrosu mensuplarının diğer Devlet 
memurları gibi 7244, 263 ve 819 sayılı kanunlardan yararlanmaktadırlar. 
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idari sözleşme ile aylık alan elemanların da bu sözlcşmeelrinde belli edilen aylıklarının, onların 

san?t ve kabiliyet değerlerinin ölçüsü mahiyetindedir. 7244, 263 ve 819 sayılı kanunlarla tanınan 
hakların idari sözleşmelerle belli edilen aylıklara ilâve suretiyle ödenmesi hususu açıklanmıştır. 

Madde 30. — Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün gösterdiği özellik itibariyle 657 sayılı Ka
nunla belli edilen değerlendirme, sınav ve ödül kurullarının görevi sanat ve yönetim kuruluna ve
rilmiştir. 

Geçici maddeler gerekçesi : 
Geçici madde 5. — Devlet Opera ve Balesi Kanununun yürürlüğe girmesinde gecikmeler mev-

cudolduğu takdirde 5441 sayılı Kanunun uygulanmasını sağlamak amaciyle bu geçici madde ilâve 
olunmuştur. 

Geçici madde 6. — Ankara dışında kurulacak tiyatroların teşkilât, bütçe ve kadroları çıkıncaya 
kadar turne faaliyeti ile bu görevin ifası öngörülmüştür. 

GOGİCİ Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/332 . 3.5. 1967 

Karar No. : 3 
Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza hııvalc edilen 5441 sayılı Devlet Tiyatroları kuru
lumu hakkındaki kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bir maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı, Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 
tetkik edildi. 

Tasarının tümü üzerinde cereyan eden müsa kereler sonunda gerekçe benimsenmiş ve mad-
delcrsn tetkikinde aşağıdaki izah edeceğimiz receplerle bâzı değişiklikler yapılmış ve tasarı bu 
değişikliği ile komisyonumuzca aynen kabul edil niştir. 

1. Tasarının 1 nci maddesinin 5 nci bendin u sonuncu satırındaki (birleştirir) kelimesinin 
yerine (bii'leytirebilir) kelimesinin konulması uygun görülmüştür. 

Tasarımın 2 nci maddesinin 2 nci bendindeki (çoklukla) kelimesi yerine (çoğunlukla) ve yine 
aynı bendin 2 nci satnrındaki (çekluğu) kcMnıesi yerine (çoğunluğu). kelimesinin konulması, 
cümle tertibi bakımından uygun •görülmüştür. 

3. Tasarının 3 ncü maddesinin (A) fıkracının ikinci satırında (bakmak üzere) kelimelerin
den sonra; Genel Müdürün bu kurulda rey vcvcmiycccği gibi bir zehabı bertaraf etmek maksa
dı :ılc kurul üyelerinden evvel (Genel Müdürün Başkanlığında) iıbarcsinin fıkra metnine ithali 
ile bu fıkranın son satırındaki (Genel Müdür bu kurulun başkanıdır) ibaresinin kaldırılmasına 
karar vermiştir. 

4. Tasarının 4 ncü maddesinin (A) fıkrasının 2 nci tatırmdaki (karar) kelimesü (kararna
me) olarak düzeltilmiştir. 

Aynı maddenin (C) bendi, sanat ve edebiyat alanında tanınmış edebi kurul üyelerinin müddet-
siz olarak görev almaları mahzurlu görüldüğünden bu fıkra aşağıdaki şekilde değiştir'ılmiştir. 

«C) Edebî kurulun sanat ve edebiyat alanında tanınmış üç üyesi, her üç yılda biri değiştiril
in elk üzere Millî Eğitim Bakanı tarafımdan;» 

Yine aynı maddeniı sen satırındaki (Göreve alınanlar) ibaresi (atanırlar) olarak değiştiril
miştir. 

5. Tasarının 5 nci maddesinin (A) fıkrasının 2 nci satırında (tiyatro orkestrası) ndan son
rak i^ , ) kaldırılarak (ve) konulmuştur. 
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G. Tasarının 7 nci maddesinin 3 neü bendinde (dramaturglar) kekim ('sinden sonra ( başres-

samlar) kelimesinin konulması uygun görülmüştür. 
7. Tasarının 8 nei maddesine, sanatkârların fazla ücretle çalıştırılmaları anlamı sanat kabi

liyetleri ve kazanılmış unvanları ile ilgilidir. Her ne sebeple olursa olsun sanat kabiliyetlerini 
kayibetm eleri ve unvanlarınla ait liyakatlerinin yok olması halinde sanat ve yönetim kurulu, sanat
kârlarım euneıkliliıkle iktisalbedilem halklarıma halel gelmemek 'fcaiydıiylc üenet ve unvanlarida indir
me yapılması uygun görülmüş ve mukavelenin feshi hakkında genel hükümlerin uygulanacağı göz 
önüne ahmarıak .mıaıdjdeye aşağıdaki benıd ilâve ödlilmıiştir. 

«Ücretleri indirmeye, yükseltmeye ve unvanları değiştinmaye Sanat ve Yönetim Kumlu yet
kilidir. Ancak bu indirme, yükseltme ve unvan değiştirme emeklilikle iktisabedilen hakları ih
lâl edemez. Mukavelenin feshi halinde genel hükümler uygulanır.» 

8. Tasarının 10 ncu maddesi ile tesbit edilen ücretler ve memuriyet unvanları aynen kabul 
edilmiş, yalnız bu ücretler 1959 senesinde 5441 sayılı Kanunun tadili sebebiyle ihdas edildiğinden, 
1959 senesinden beri hayat standardımın değişmesi, muhtelif meslek teşekküllerine ve bu teşek
küllerin elemanlarına tazminat verilmesi sebebiyle, sanatkârlara da müktesep hak teşkil etmemek 
kaydı ile brüt maaşlarına % 50 nisbetinde sanat tazminatı namında bir ödeneğin verilmesi dü
şünülerek, metindeki 1 nci bende (A) fıkrası izafe edilmiş ve ilâvesi istenen husus da (B) fıkrası 
olarak metne geçirilmiş ve fıkra aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

«B) Yukarıda sanat ve memuriyet unvanları Jile ücretleri tesbit edilenlere brüt maaşlarının 
% 50 si nisbetinde ayrıca sanat tazminatı/ verilir. Bu tazımıimat hiçıhir tsuretle mlülkteısıeıp hak teş
kil etmez.» 

Tasarının 26 nci maddesi, bu. madde ile alâkalı görüldüğünden kaldırılmış; Devlet Tiyatrosu 
Genel Müdürünün sanatkâr olduğu kadar bir yönetici olması da gerektiğinden ve bu yöneticilik 
ve temsil görevlerinden dolayı emsal diğer genel müdürlere verilmekte olan idare ve temsil öde
neğinin, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürüne de en yüksek sanatkâr memur ücreti ve sanat tazmi
natından ayrı olarak ödenmesi düşünülmüş ve (C) fıkrası olarak aşağıdaki şekilde tedvin edile
rek kabul edilmiştir. 

«C) Devlet Tiyatrosu Genel Müdürüne en yüksek sanatkâr memur ücreti ve tazminatına ilâve 
olarak, Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek miktarda, idare ve temsil ödeneği verilir.» 

Aynı maddenin son bendinde Devlet Tiyatrosu mensuplarına haftada 40 saati aşan, prova,, tem
sil, teknik mesai çalışmalarından dolayı verilecek fazla çalışma ücretinin sanatkârlar için 40 saat 
hesabi: fazla görülmüş bu bendin 2 nci satırındaki haftada (kelimesinden) sonra (sanatkârlar için 
30 saat, diğer elemanlar için 40 saat) ibarelerinin ilâvesi ile bu bendin madde bendine (D) fıkrası 
olarak konulması kararlaştırılmıştır. 

«D) Rejisör ve müdürlerin teklifi genel müdürce kabul edildiği takdirde, Devlet Tiyatroları 
mensuplarına haftada sanatkârlar için 30 saat, diğer elemanlar için 40 saati aşan prova, temsil, 
teknik ve sair çalışmalarından dolayı, her fazla çalışılan saat için zamsız aylık veya ücretleri
nin tamamının % 1 oranında fazla çalışma ücreti verilebilir. Bu çalışma, bir ayda 50 saati geçer
se fazlası için ücret ödenmez.» 

9. Tasarının madde 18 (B) fıkrasının ikinci satırında (cerrahi ameliyat) kelimelerinden 
sonra (ve) kelimesi kaldırılarak (dâhil) kelimesinin, tasarıya vuzuh getirmesi bakımından ithali 
lüzumlu görülmüş, keza (münferiden veya refakat ile) ibaresi fıkrada fazla görüldüğünden kaldı
rılmıştır. 

10. Tasarının 2G nci maddesi ilgisi dolayısiyle ve değiştirilerek 10 ncu maddeye (C) fıkrası 
olarak eklenmiş ve maıddc muımıariallaırı da ona göre düzenlenmiştir. 

11. Tasarıdaki 27 nci madde 26 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
12. Tasarıdaki 28 nci madde 27 nci madde olarak değiştirilmiş ve iki ayrı görevi aynı zaman

da yapan sanatkârlara 2 ncıi :göreıvi için öideneceik miktarı maddede daha açık izah etmek maksadiy-
le aşağıdaki değişik şekilde kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 27Î): 
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«Madde 27. — İki ayrı görevi ayni' zamanda yapan sanatkârlara ikinci görevleri için ve bu 

görevin devaııunca almakta oldukları bir ayı ve bir aylık tazminatsız ücretlerinin tutarını geç
memek üzere Sanat ve Yönetim Kurulunca tesbit e iilecek miktarda ek ücret ödenebilir.» 

13. Tasarının 29 ucu maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
14. Tasarının 30 ncu maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
15. Madde 3, madde 4, geçici madde 5, 6 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
16. Tasarıya, tüzüğün hemen hazırlanmamasının doğuracağı mahzurlar nazara alınarak en 

geç 6 ay içerisinde Sanat ve Yönettim Kurulu tarafından bir tüzüğün hazırlanması -düşünülerek ye
ni bir geçici madde 7 ilâvesi uygun görülmüştür. 

«Geçici madde 7. — Bu tasarı yürürlüğe girdikten sonra en geç 6 ay içinde Sanat ve Yöne
tim Kurulu tarafından bir tüzük hazırlanır.» 

17. Tasarının yürürlük ve yürüten maddeleri 30 ve 31 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Gündemdeki diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmıek üzere Genel Kurulum 
tasvibine arz olunur. 

Başkan 
İstanbul 

M. Yardımcı 

Bu kanunt için 
Sözcü 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Kâtip 
Edirne 

T. Seçkin 
İmzada bulunamadı 

Ankara 
O. Eren 

Ankara 
/. 8. Hatipoğlu 

Antalya 
Söz hakkım mahfuz 

1. Ataöv 

İstanbul 
N. Erdoğan 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Manisa 
M. Dülge 

Ordu 
B. Aybar 

Sakarya 
K. Eroğan 

Samsun 
M. Gedik 

Trabzon 
A. E. TJzuner 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

Y. Z. Bahadmlı 

Uşak 
F. Uğrasızoğlu 

İmzada bulunamadı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 274) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kurulusu hakkın
daki Kanunun biizı maddelerinin değiştirilme
sine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu ka
nuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 

tasarısıdır. 

MADDE 1. — 10 Haziran 1949 tarihli ve 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkın
daki Kamumun 1, 2, .3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 
18 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miş tir. 

Madde 1. — Ankara'da Millî Eğitim Ba-
kanlığuna bağlı tüzel kişiliği haiz, «Devlet Ti
yatroları Genel Müdürlüğü» kurulmuştur. Dev
let Tiyatroları bir genel müdür tarafından yö
netilir. 

Genel, müdürün emrinde, yeteri kadar genel 
müdür yardımcısı bulunur. 

Genel müdürlük yurt içıindc ve yurt dışında 
Iturneler tertıibedeıbilir. 

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

İhtiyaca göre Ankara dışında Genel Mü
dürlüğe bağlı olarak kurulacak tiyatrolar; re-
jıisör niıteliğ'ınde bir müdür yö'notiminde kendi 
kadrosundaki sanatkâr ve uzman memurlar ve
ya merkezden gönderilecek sanatkâr, uzman 
mamurlarla çalıştırılabileceği giıbi tertiplene
cek turnelerle de faaliyette bulundurulabilir. 

Madde 2. — Devlet Tiyatrolarında oynana
cak eserler Edebî Kurul taraf.ından seçilir. Bu 
kural sanat ve edebiyat alanında tanınmış üç 
kişi ile gene] müdür, başrejıisör, başdra.maturg 
ve genel müdürce seçilecek bir sanatkârdan 
teşekkül eder. Kurul Başkanını kendi üyeleri 
arasından seçer. 

Edebî Kurul salt çoklukla toplanır ve bu 
'toplantıda bulunanların salt çokluğu ile karar 
veııir. 

Başdraımaturg emrinde yeteri kadar dra
maturg bulunur. 

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

M. Meclisi 

MİLLET MECLİSİ 
GEÇİCİ KOMİSYONUN DECİŞTİBlgİ 

C441 cayıl* Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkın
daki Kanunun bası ıraddclerJniıı değijtirilme-
cine, bir maddesinin kaldırılmalına ve bu kanu
na, bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 

tasarısıdır 

MADDE 1. — 10 Haziran 1940 tarihli ve 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkın
daki Kanunun .1, 2, 3, 4, 5, G, 7, 8, 9, 10, 12 ve 
18 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 1. —• Ankara'da Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı tüzel kişiliği haiz, «Devlet Tiyatro
ları Genci Müdürlüğü» kurulmuştur. Devlet Ti
yatroları bir Genel Müdür tarafından yönetilir. 

Genel Müdürün emrinde, yeteri kadar Genel 
Müdür yardımcısı bulunur. 

Genci Müdürlük yurt içinde ve yurt dışında 
turneler tertibedebilir. 

Genci Müdürlük, malî, idari ve teknik imkân
ların müsaaden içinde Ankara'da ve memleketin 
lüzum göreceği yerlerinde tiyatrolar kurabilir 
mevcutları birleştirebilir ve bunları kaldırabilir. 

İhtiyaca göre Ankara dışında Genel Müdür
lüğe bağlı olarak kurulacak tiyatrolar; rejisör 
niteliğinde bir müdür yönetiminde kendi kadro
sundaki sanatkâr ve uzman memurlar veya mer
kezden gönderilecek sanatkâr, uzman memurlar
la çalıştırılabileceği gibi tertiplenecek turnelerle 
de faaliyette bulundurulabilir. 

Madde 2. — Devlet Tiyatrolarında oynana
cak eserler Edebî Kurul tarafından seçilir 

Bu kurul sanat ve edebiyat alanında tanınmış 
üç kişi ile Genci Müdür, baş rejisör, baş drama
turg ve Genel Müdürce seçilecek bir sanatkârdan 
tevekkül eder. Kurul, başkanını kendi üyeleri 
arasından seçer. 

Ebedî Kurul salt çoğunlukla toplanır ve bu 
toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile karar 
verir. 

Baş Dramaturg emrinde yeteri kadar Dra
maturg bulunur. 

Edebî Kurulun tiyatroda memur bulunmıyan 
üyelerine her toplantı için 100 lira hakkı huzur 
verilir. i 

(S. Sayısı : 274): 



Hükümetin teklifi 

Madde 3. — A) Devlet Tiyatrolarının 
sanat, teknik ve bu kanunda gösterilen işleri
ne bakmak üzere; Edebî Kurul başkanı, başre
jisör, teknik müdür, müzik işi eni yöneticisi, 
Genel Müdürün görevlendireeeği bir sanatkâr
dan mürekkep «Sanat ve Yönetim» Kurulu 
vardır. 

Genel Müdür, bu kurulun başkanıdır. 
B) Devlet Tiyatrolarının disiplin işlerino 

'bakmak üzere Başrejisör, Hukuk Müşaviri, 
Özlük İşleri Müdürü, Devlet Tiyatrosu Perso
neli Sendikasının bildireceği bir sanatkârdan 
mürokkep «Disiplin Kurulu» vardır. 

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

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

teklifi üzenine sahne hayatında yüksek başarı-
lariyle tanınmış sanatkârlar arasından- müşte
rek kanar ile ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi hükmüne göre; 

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

C) Edobî Heyetin sanat ve edebiyat ala
nında tanınmış üç üyesi M'llî Eğitim Bakanı 
tarafından; 

D) Devlet tiyatroları kadrosunda bulunan 
diğer her çeşit görevliler Genel Müdür tara-
f nidan; 

Göreve alınırlar. 

Madde 5. — A) Başrej,bÖr, rejisörler, 
aktör ve aıktristler, reji asistanları, müzik iş
leri yönetickıi ile ko<rrepetltörler, tiyatro or
kestrası, korosu, danış ve müzikli tiyatro icra
cıları, teknik müdür, baş dekoratör ve dekora
törler, kostüm kreatörleri Devlet tiyatroları 
sanatkâr memurlarıdırlar. 

KondüvLtler, suflörler, atölye şefleri, sahne 
makyajcıları ve perukacıları, atölye ressamla
rı, butaforlar, sahne ışıkçıları, sahne şef maki
nist ve makinistleri, sahne marangozları, sah
ne demircileri, sahne terzileri, sahne kundura
cıları, kaşörler sahne âmirleri ve yardımcıları, 
sahne kostümcüleri, alcsesuvarcılar, sahne uz-

M. Meclisi 

11 — 
Millet Meclisi Geçici Komisyonun değiştirişi 

Madde 3. — A) Devlet Tiyatrolarının sanat, 
teknik ve bu kanunda gösterilen işlerine bakmak 
üzere; Genel Müdürün Başkanlığında Edebî Ku
rul Başkanı Başrejisör, Teknik Müdür, Müzik 
İşleri yöneticisi, Genci Müdürün görevlendire
ceği bir sanatkârdan mürekkep «Sanat ve Yö
netim» Kurulu vardır. 

B) Devlet Tiyatrolarının disiplin hicrine 
bakmak üzere Başrejisör, Hukuk Müşaviri, Öz
lük işleri Müdürü, Devlet Tiyatrosu Personeli 
Sendikasının bildireceği bir sanatkârdan mürek
kep «Disiplin Kurulu» vardır. 

Genel Müdür veya yardımcılarından biri bu 
kurulun başkanıdır. Sanat ve Yönetim Kurulu 
ile Disiplin Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve 
bu toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile 
karar verilir. 

Madde 4. — Devlet Tiyatrolaramda : 
A) Genci Müdür, Millî Eğitim Bakanının 

teklifi üzerine sahne hayatında yüksek başa-
nlariyle tanınmış sanatkârlar arasından müşte
rek kararname ile ve 3G56 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi hükmüne göre; 

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

C) Edebî Kurulun sanat ve edebiyat alanın
da tanınmış üç üyesi, her 3 yılda biri değiştiril
mek üzere Millî Eğitim Bakanı tarafından; 

D) Devlet Tiyatroları kadrosunda bulunan 
diğer her çeşit görevliler Genel Müdür tarafın
dan ; 

atanırlar. 

Madde 5. — A) Baş-rejisör, rejisörler, ak
tör ve aktristler, reji asistanları, müzik iş
leri yöneticisi ile korrepetitörler, tiyatro orkest
rası ve korosu, dans ve müzikli tiyatro icracıları, 
teknik müdür, başdekoratör ve dekoratörler, 
kostüm kreatörleri, Devlet Tiyatroları sanatkâr 
memurlarıdırlar. 

Kondüvitler, suflörler, atclye şefleri, sahne 
makyajcıları ve perukacıları, atclye.ressamları, 
butaforlar, sahne ışıkçıları, sahne şef makinist 
ve makinistleri, sahne marangozları, sahne de
mircileri, sahne terzileri, sahne kunduracıları, 
kaşörler, sahne âmirleri ve yardımcıları, sahne 
kostümcüleri, aksesuvarcılar, sahne uzmanları 

(S. Sayısı : 274) 
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Hükümetin teklifi 

manian ile Sanat ve Yönetim Kurulu taraf ım-
'dıan görevlerinin özelliği belirtilecek ihtisası 
(bulunan eleimıanlar da Devlet Tiyatrodan uz
amam ;ni!eımıurla,rı adımı alırlar. 

Uzman ırmeimurlıardaın komdüvit ve suflörler, 
6388 sayılı Kanunun Devlet Tiyıatnoları samat-
ikârlarına şâmil olan hükümlerimden; diğer uız-
man memurlar da aynı kanunun 3 neü madde
ci hariç diğer bükümlerimden faydalanırlar. 

B)1 Devlet Tiyatroları sanatkârları ve uz
man memurları, Sanat ve Yönetim Kurulu ka
ran üzerime Geneli Müdürle aralarımda yapıla
cak bir yıl süreli idari sıöızleşımelerle göıreve 
alınırlar. Yapılacıak idari söızleışmelerie 6 ncı 
imaddede belirtilen hıizımet öizellikleri de yazı
lır. Bunlarım sözleşmelerinin somunda hizımıete' 
devamları da aynı usule talblidir. 

'Malî İnakları ve özellikleri bu kanun içlinde 
kalırmak ve Devlet Memuru niteliklerime halel 
gelımeimeık üzere sanatkâr ve uzman meımurla-
Tin hizmete alınma, hizmete devamı şököJıleıri 
ile .sair özellik ve yükümlülükleri idani söyleş
melerinde belirtilir. 

'Maldde 6. — Devlet Komserıvaitıuvarlan 
meızunlaTi, stajyer kadrolarıma göre idarii söız-
leşmeye taibi olnnalksızım Devlet Tiyatrolarıma 
•alınırlar. Bunlar bir yıl süre ile stajyer olarak 
çalışırlar. Bu sürenini bitimlinde sanat ve Yö-
ınctiim Kurulu tarafından sınava talbıi tutularak 
başarı 'gösterenler kabiliyetlerime göre derıece-
leıre aymlaralk sanatkârlığa alınır ve idari SÖK:-» 
leşmeye hağlamırlar. Sınav sıomucumda başarı 
ıglösteııeımıiyenler veıya bunlardan sanat ve yöme-
tim kurulu kararı ile bir yıl daha staja tabi tu
tulmasına lüzum görülenler için ikinci yıl sonun
da, yenliden yapılacak sınavda başarı sağlıya-
mazlarsia 'göreıvdem çıkarılırlar. Bunlardan, mec-* 
ıburıi hizmeti olanlar Millî Eğitim Bakanlığımın1 

mygum göreceği hizmetlerde çıalıştırılırlair. 
IStajyerier, staj süresi içinde idari sözleşme

li santkârlara ait halklardan yararlanırlar ve 
yükümlülüklerden sorıulmlu olurlar. 

Mıaıdde 7. — Devlet Tiyatrolarına ilk defa 
idari sözleşme ile ıgirecek sanatkârlar, samalb 
ve yönetim kurulu tarafımdan, sınava taibi tu
tulurlar. Simav somumda başarı gösteremleır ka
biliyetlerime 'göre deıreıeıelemdirilirler. 

Millet Meclisi Geçici Komisyonun değiştirişi 

ile Sanat ve Yönetim Kurulu tarafından görev
lerinin özelliği belirtilecek ihtisası bulunan ele
manlar da Devlet Tiyatroları uzman memurları 
adını alırlar. 

Uzman memurlardan kondüvit ve suflörler, 
G388 sayılı Kanunun Devlet Tiyatroları sanat
kârlarına şâmil olan hükümlerinden; diğer uz
man memurlar da aynı kanunun 3 ncü maddesi 
hariç diğer hükümlerinden faydalanırlar. 

B) Devlet Tiyatrolan sanatkârları ve uz
man memurları, Sanat ve Yönetim Kurulu kararı 
üzerine Genel Müdürle aralarında yapılacak bir 
yıl süreli idari sözleşmelerle göreve alınırlar. 
Yapılacak idarii sözleşmelere 6 ncı maddede be
lirtilen hizmet özellikleri de yazılır. Bunların 
sözleşmelerinin sonunda hizmete devamları da 
aynı usule tabidir. 

Malî hakları ve özellikleri bu kanun içinde 
kalmak ve Devlet memuru niteliklerine halel gel
memek üzere sanatkâr ve uzman memurların hiz
mete alınma, hizmete devamı şekilleri ile sair 
özellik ve yükümlülükleri idari sözleşmelerinde 
belirtilir. 

Madde 6. — Tasarıdaki bu madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Devlet Tiyatrolarına ilk defa 
idari sözleşme ile girecek sanatkârlar, sanat ve 
yönetim kurulu tarafından sınava tabi tutulur. 
Sınav sonunda başarı gösterenler kabiliyetlerine 
göre derecelendirilirler. 

M. Meclisi (S. SayısıJ: 2*74) 
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Hükümetin teklifi 

ıM'ömılekeıtiın sahne bayatında ö'teiden beni 
yüksek başarılıarıiıyle t-anıınlmiış olanlar, Sanat ve 
Yönetim Kurulu kararı ile sınavsız olarak Dev
let 'Tıiyatıioları sanatkârlığına alıınalbilirlıer. 

Bunlarla da idari sıözleışımıe yapılır. 
Bıaışdraimaturg, dnalmaiturıglar, bakışık uzııua-

nı ve baiŞ'Pıeruikacı, tiyatro 'organizatörleri ve 
danıştaaınlar ile de sanatkârlar ĝ iıbi iıdarli sıöz-
leşime yapılabilir. G388 sayılı Kanunun 8 ncü 
maddesi hariç, diğer hükümleri bu porlsıon'el 
hakkında da uygulaınır. 

Mjaidde 8. — Sanat ve Yönetim Kurulu,. 
-hareınle, kıdeme ve süreye bakılmıaksıızm söz-
leşmiölerıinin yenil onımeısıi sırasında, sanatkâr ve 
mzımian 'memurlarla sair idarii söızleşmeli 'görev
lilerim 'derecelerini, göstermiş, oldukları ehli
yete göre kararlaştırır. 

Madde 9. — Genel Müdürle san atkâ filan 
ve uzman memurlar ve sair söızleşmeli görevM-' 
ter anasında yapılacak idairıi sözleşmeleri ayrı
ca Sanat ve Yönetim. Kurulumdan ilki üye de1 

müşaihidolarak imzalar. Bu sözleşmeler noter 
huzurunlda yapılmış sözleşmeler hükmünde
dir ve (hiçjbir hare, veılgi ve reslmc talbi değil-
:dir. 

iMıa'dde 10. — Devlet Tiyatroları sanat-
ıkârları ile inzimam memurları ve stajyerleri Sa
naıt ve Yönetim Kuııuluocıa teslbit edilecek eh
liyet ve kalbiliyetıleniyle iıhtıısaslan nazara 'alı
narak aşağıda .gösterilen ücretlerle hizmete ah-
iiıırlar. 

Tl. 
'Stajyerler Ay'da 80O 
Uzımam mietaurlar »ı 800 l1 600 
Sanatkâr memurlar »i 1 000 2 500 
Rejisör ve m/üldürlerin teklifi Genel Müdür

ce kaJbul edilldiğıi talkldinde, Devlet Tiyatrolara! 
mienısıuplaırına haftada 40 saati aşan ptfoıva, tem
sil, teknik ve sair çalınmalarımdan dolayı, her 
faızla çalışılan saat içıin zaimısıız ayılık veya üc-
retlerimin taımaımının % 1 onanımda faızfe çıalıış'-

Millet Meclisi Geçici Komisyonun değiştirişi 

'Memleketin sahne hayatında öteden beri yük
sek başarılariyle tanınmış olanlar, sanat ve yö
netim kurulu karan ile sınavsız olarak Devlet 
Tiyatroları .sanatkarlığına alınabilirler. 

Bunlarla da idari sözleşme yapılır. 
Başdramıaturg, dramaturglar, başressamlar, 

başışık uzmanı ve başperukacı, tiyatro organiza
törleri ve danışmanlar ile de sanatkârlar gibi 
idari sözleşme yapılabilir. 6388 sayılı Kanunun 
3 ncü maddeyi .hariç, diğer hükümleri bu perso
nel hakkında da uygulanır. 

Madde 8. — Sanat ve Yönetim Kurulu ba
reme, kıdeme ve süreye bakılmaksızın sözleşme
lerinin yenilenmesi sırasında, sanatkâr ve uzman 
memurlara sair idari sözleşmeli görevlilerin de
recelerini, göstermiş oldukları ehliyete göre ka
rarlaştırır. 

Ücretleri indirmeye, yükseltmeye ve unvan
ları değiştirmeye Sanat ve Yönetim Kurulu yet
kilidir. Ancak bu indirme, yükseltme ve unvan 
değiştirme emeklilikle iktisabedilen hakları ihlâl 
edemez. Mukavelenin feshi halinde genel hü
kümler uygulanır. 

Madde î). — Tasarıdaki bu madde avncn 
'kabul edilmiştir. 

Madde 10. — A) Devlet tiyatroları sa
natkârları ile uzman memurları ve stajyerleri 
Sanat ve Yönetim Kurulunca tesibit edilecek eh
liyet ve kabiliyetleri ile ihtisasları nazara alına
rak aşağıda gösterilen ücretlerle hizmete alı
nırlar : _ 

Stajyerler Ayda 800 Tl: 
Uzman memurlar » 800 - l 600 Tl. 
Sanatkâr memurlar » 1 000 - 2 500 Tl. 
B) Yukarda sanat ve memuriyet unvan

ları ile ücretleri teslbit edilenlere brüt maaşla
rının % 50 si nisbetinde ayrıca sanat tazmi
natı verilir. Bu tazminat hiçbir suretle mükte
sep halk teşkil etmez. 

C) Devlet Tiyatrosu Genel Müdürüne en 
yüksek sanatkâr memur ücret ve tazminatına 
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Hükümetin teklifi 

ima ücreti verilebilir. Bu çalışma, bir ayda 50 
saati geçerse fazlası için ücret ödenmez. 

Madde 12. — Devlet tiyatrolarının gelir
leri : 

a) Genel bütçenin Mıillî Eğitim Bakanlığı 
.kısmımın «Eğıltim Kurumları Gidenleri» terti
binden ayrılan ödenek, 

b) Temsillerden elde edilecek hasılat, 
•c) Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlardan te

min olunacak gelirler, 
d) Tiyatro faaliyetinden yararlanan il 

özel idareleri ile belediyelerince yapılabilecek 
bağışlar, 

e) Her çeşit bağışlar ve diğer çeşitli gelir
lerden ibarettir. 

Maıdıde 18. — A) Devlet tiyatroları sa
natkârlarını ve diğer idari sözleşmeli memur
larını görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırma mak
sadıyla yol parası vo almakta oldukları aylık 
ücretlerini müosese bütçelimden vermek sure
tiyle âzami bir yıla kadar yabancı memleket
lere göndermeye Devlet Tiyatrosu Genel Mü
dürlüğü yetkilidir. Bu hususlar için Sanat ve 
Yönetim Kurulundan karar alınır. Bu madde 
uyarınca kendilerine izin verilmiş olanların 
memumye ti eriyle buna ait her türlü hak vo 
yükümlülükleri saklı kalır. 

B) Devlet tiyatroları mensuplarının has-
talılk veya her türlü estetik, cerrahî ameliyat 
ve müdahaleye mâruz kalmaları halinde, lü-
'zuım ve zaruretlere göre yurt içinde veya dı
şında münferiden veya refakat ile muayene ve 
tedavi ettirmeye gerekli ilâç, protez ve sair 
masrafları ile cenaze masraflarını yapmaya 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yetkili
dir. 

Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dı
şında yapılması gerektiği takdirde bu konuda 
Sanat ve Yönetim Kurulundan karar alınır. 

j Millet Meclisi Geçici Komisyonunun değiştirişi 

ilâve olarak, Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek 
miktarda, idare ve temsil ödeneği verilir. 

D) Rejisör ve müdürlerin teklifi Genel Mü
dürce kabul edildiği takdirde, Devlet tiyatroları 
mensuplarına haftada sanatkârlar için 30 saat, 
diğer elemanlar için 40 saati aşan prova, temsil. 
teknik: ve sair çalışmalarından dolayı, her fazla 
çalışılan saat için zaımsız aylık veya ücretlerinin 
tamamının % 1 oranında fazla çalışma ücreti 
verilebilir. Bu çalışma, bir ayda 50 saati geçer
se fazlası için ücret ödenmez. 

Madde 12. — Tasarıdaki bu madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 18/A. — Devlet tiyatroları sanat
kârlarını ve diğer idari sözleşmeli memurlarını 
görgü, bilgi vo ihtisaslarını artırma maksadiyle 
yol parası ve almakta oldukları aylık ücretlerini 
müessese bütçesinden vermek suretiyle âzami 
bir yıla kadar yabancı memleketlere gönderme
ye Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü yetkili
dir. Bu hususlar için Sanat ve Yönetim Kuru
lundan karar alınır. Bu madde uyarınca kendi
lerine izin verilmiş olanların m^muriyetleriyle 
buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklı 
kalır. 

B) Dev'l-'it tiyatroları mensup'!abının has
talık veya her türlü es/tetik, cerrahi ameliyat 
dâhil müdahaleye mâruz kakmaları haYndc, lü
zum ve zaruretlere göre yun t içinde veya dı
şında muayene ve tedavi cr/Zımcye gorcMi 
ilâç, protez .ve sair ma^ral^an Ve n?nve ^an-
raflarını yapmaya Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü yeJkl'lllir. 

Tedavi, ameliyat ve müdahelenin yurt dı
şında yapılması gerc'k'tiği takdirde, bu kmında 
Sanat ve Yönetim Kurulundan karar alınır, 
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MADDE 2. — 20 Haziran 1949 tarihli 5441 
sayılı Dev kıt Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki 
Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

MADDE 25. — Ankara'daki Büyük Tiyat
ro binası ile Üçüncü Tiyatro Türk ocağı Sahnc-
£ii müştcımıllâtı ve tesislerinden Devlet Tiyatro
su Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Bale
si Genel Müdürlüğü müştereken istifade ede
cekleri gibi; istanbul Operası Binası ikmal 
edildikten sonra bu bina müştemilât ve tesisi c-
rindon de Devlet Operası ve Balesi Grenci Mü
dürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdür
lüğü müştereken istifade edeceklerdir. 

MADDE 26. — Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürüne Bakamlar Kurulunca tâyin edilecek 
.miktarda ödenek verilir. 

MADDE 27. — Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğünce tertibedilecek yurt içi turne 
faaliyetlerine katılacak sanatkâr ve düğer gö
revlilere öden ocak harcırah yevmiyeleri 75 li
rayı gerim emek üzere her yıl Saaat ve Yc/iıetim 
Kurulunca tecibit edilir. Tumelerdciki ikamet 
yenleri Genel Müdürlükçe temin edilir. Ve pa
rası müessese bütçesinden ayrıca ödemir. 

Turne ile ilgili seyahatlerin zamanı ve han
gi vasıtalar ile yapılacağı, Genel Müdürlükçe 
tâyin edilir. 

Yurt dışı turne faaliyetlerine ait yolluk ve 
harcırahlar hakkında genel hükümler uygula
nır. 

MADDE 28. — İki ayrı görevi aynı zaman
da yapan sanatkârlara, ikinci görevi için, bu 
sanatkârım Sımakta olduğu ücretin bir aylık 
tutarını geçmemek üzere Sanat ve Yönetim Ku
rulunca tcsbiıt edilecek miktarda ek ücret öde
nebilir. 

MADDE 29. — Devlet tiyatroları mensup
ları 7244, 233 ve 819 sayılı kanunlarla tanınan 
haklardım yararlanırlar. İdari sözleşmeli mc-
•murlaıra ödenecek meblâğ, idari sözleşmelerle 
belli edilen aylıklara ilâve edilmek suretiyle 
'hesaplanır. 

Millet Meclisi Geçici Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 2. — 10 Ha r r an 1949 tarihli 5441 
sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu ha'kkmda/ki 
Kanuna a^ağıdalld maddeler eklenmiştir. 

MADDE 25. — Tasarıdaki bu madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarıdaki 27 nci madde 
23 ncı madde olarak aynen kabul olunmuş
tur. 

MADDE 27. — l'ki ayrı görevi aynı zaman
da yapan sanatkânlara ikinci görevleri için 
ve bu görevin devamınca almü'.-jtn oldukları 
bir ayı ve bir aylık tazminatsız ücretlerinin 
tutarını geçmemek üzere Sanat ve Yönetim Ku
rulunca tıcsıbit edilecek miktarda ek ücret öde
nebilir. 

MADDE 28. — Tasarıdaki 29 ncu madde 
28 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 30. — 657 sayılı Kanunla değer
lendirme, sınav ve ödül kurullarına verdlen gjö* 
crevler Sanat ve Yönetim. Kurulu tarıafınıdanı 
ifa edilir. 

MADDE 3. — 5441 sayılı Kanomun 17 nd 
maddesi kaldınlmıışıtır. 

MADDE 4. — 5441 sayılı Devlet Tiyatron 
su Kuruluşu hakkımdaki Kanuna aşağıdaki ge-
çiûi maddeler eklenmiştir. 

ÖEÇÎCI MADDE 5. — Devlet Opera ve Ba
lesi Genel Müdürlüğü Khıruluş Kamunu kabul 
edilip yürürlüğe girinceye kıaJdar 5441 sayılı' 
Kanunun opera ile ilgili hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Ankara dışında ku^ 
amlaıeak tiyatroların teşkilât, bütçe ve kadro
ları çıkanılıp gerekli tahsisatı verilincıeye ka
dar bu kanunun 1 nci maddesinin yeni tiyat-* 
rölar açıılmasııma dair hükmü yerine turne fa-
aılliyetlerıiyle çalışmaların düzeımleneıcıeği hükmü 
uygulanır. 

MADDE 31. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihimde 

MADDE 32. — Bu kanunun 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Babanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

14 . 2 . 1967 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Ali§an 

Millî Savunma BaJkaın 
A. Topaloğlu 
Dışişleri Bakanı 

t. S. Çağlayangil 
Millî Eğitim Bakanı 

O. Dengiz 
Ticaret Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millet Meclisi Geçici Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 29. — TasarıdaM 30 ncu madde 
29 ncu madde lolarak aynen ıkabuH edilmiş-
tir. 

MADDE 3. — Tasarıdaki bu madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarıdaki bu madde aynen ka
lbini edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarıidaki geçici 
ıma'dde 5 aynen kalbul edilmiştik. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Tasarıdaki geçici 
'maldde 6 aynen 'kalbül edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. -
girdikten sonra 
Yönetim Kurulu 
nır 

30 
tir 

31 
tir 

MADDE 30. 
ncu ıinadde 

MADDE 31. 
nci maldde 

en ıgeç 
— Bu tasarı yürürlüğe 
6 lay a jçıinde Sanat ve 

tarafından bir tüzük 

— Tasarıdaki 
lolaraük aynen 

— Tasarıdalki 
alarak aynen 

31 nci 
kalbul 

32 nci 
kaJbul 

hazırla

ma dde 
eıdiilmiş-

madde 
edilmiş-

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Tarım Bakanı 
B. Dağda§ 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
î. Deriner N. Kür§ad 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Avcı 

^ • » 
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Dönem : 2 O û O 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z u ü 

Tasarruf bonoları ihracı hakkında kanun tasarısı ile Aydın Millet
vekili Reşat Özarda'nın, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu teşki
li ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Kanunun 15 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Tasarruf bonoları hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi hakkında 
kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve S arkada
şının Yatırımlar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonoları ihracı 
hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1 /224, 2 /102, 2 /222, 2 /30) 

T. C. 
Başbakanlık ' 17 . 6 . 1966 

Kanunlar ve Kararlat Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/411/3516 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
14 . 6 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Tasarruf bonoları ihracı hakkında kanun tasarısı» ve 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Süleyman Demirel 

UMUMİ GEREKÇE 

1 . 3 . 1961 tarihinde yürürlüğe giren 5 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayılı Karnınla, Türk eko
nomisinin istikrar içinde gelişmesini teminen tasarruf bonosu ihracı ve karşılıklarının bir fonda 
toplanması kararlaştırılmıştır. Bilâhara 1 . 3 . 1962 tarihinde yürürlüğe giren 47 sayılı Kanunla 
istisnaya taallûk eden hükümler bir miktar genişletilmiştir. 

Kanunun tatbik devresi zarfında karşılaşılan güçlükleri gidermek, mevcut hükümleri günün 
ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda sistemli bir hale sokmak zarureti hissedilmiştir. 

Bu maksatla hazırlanan tasarıda, 500 liralık matrah ve tediye istisnası 1 000 liraya çıkarıl
mış ve ücretlilere tanınan istisna hadleri 458 liradan 800 liraya yükseltilmiş ve ayrıca aylık 
1 200 liraya kadar olan ücretlerin de bu istisnadan faydalanması derpiş olunmuştur. Böylece 
iktisaden zayıf durumda olan ve umumiyetle düşük fiyatla bonolarını elden çıkaran geniş bir 
vatandaş zümresi tasarruf bonosu kesintisinin dışında bırakılmak istenmiştir. Ayrıca kazanç-



l an götürü usulde tesbit olunan küçük sanat, ticaret ve meslek erbabının gelirleri tasarruf 
bonosu tevkif atından tamamen muaf tutulmuş ve ayrıca bir borç için icraen satılan gayrimeıı-
kullerin değerleri tasarruf bonosu mükellefiyeti dışında bırakılmıştır. 

Tasarruf bonosu mükellefiyetine tabi olmıyan telif ve patent haklarının «atış ve kiralanma
sı dolayısiyle dar mükellefiyete tabi olanlara yapılan ödemeler bu kere bono kesintisine dâhil 
edilmiştir. 

Cfenel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler ve kendi masraflarını karşılamakta 
güçlük çeken özel idare ve belediyeler tarafından yapılan gayrimenkul satışları tasarruf bono
su ödemekten muaf tutulmuştur. 

Bono mükellefiyetine tabi olanların, bono bedellerini vergi dairelerine yatırma müddetleri 
kesin olarak belirtilmiş ve Vergi Usul Kanunu ile Âme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 
Kanuna ait hükümlerin tasarruf bonoları muamelâtında da uygulanacağı hükmü tasarıda der
piş edilmiştir. 

Memleketimizde iş yapmaya gelmiş olan yabancı uyruklu şahıslarla, NATO Enfrastrüktür programı 
gereğince inşaat, işi" deruhde etmiş yabancı uyruklu mütaıahhitlerin memleketimizi terk etmeleri ha
linde, evvelce tevkif at veya tevdiat suretiyle kend ilerine verilmiş olan tasarruf bonolarının Iskonto 
ettirilmek suretiyle erken ödemeye tabi tutulabilmesi imkânı da kabul edilmiştir. 

Bonoların tedavül etmesini önlemek, hakiki tasarruf sahibinin menfaatini korumak ve nihayet 
vatandaşı tasarrufa alıştırmak için bonoların haczini ve tedavülünü önleyici hükümlere yeni tasarıda 
yer verilmiştir. 

En çok ücretli sınıfın tasarruf bonolarını satışa arz ettiği düşünülerek bunlara bono verilmiye-
rek, bono karşılıklarının ücretliler adına hesaben tutulmaısmı sağlıyacak yeni bir sistemin kurulması 
hususunda Maliye Bakanlığına yetki verecek hükümler tasarıya ithal edilmiştir. 

Tatlb'ikatta büyük şikâyetlere yol açan ufak kupürler kaldırılmış ve en ufak kupür 100 lira olarak 
tesbit edilmiş, bonoların saklanma ve muhafazasında kolaylıklar sağlanmış ve bedellerinin, ancak 
kimlisini ispat eden istihkak sahibine ödenmesi kabul edilmiştir. 

Avrıca 100 liradan küçük kupürlü bonoların piyaısava çıkmasını önlemek maksadiyle bonoya 
kabili tahvil ve asgari kıymeti 10 lira olan makbuzlar ihdas edilmiştir. 

Malûm olduğu üzere. Tasarruf bonoları Kamunu ile Maliye Teşkilâtına büyük yük ve mesuliyet 
tahmil edilmiştir, îste bu yük ve mesuliveti yüklemen memurlara, bütçede tasarruf bonoları için ya
pılan tahminin binde beşini ffeememek üzere tazminat verilmesi esası kabul edilmiştir. Bu, hü
kümle memurlara munzam külfetleri mukabilinde bir miktar nakdî yardım sağlanması imkân dâhi
line .oirmistir. 

Tasnrıva konan veni bir hükümle lüzumu halinde, ihraeed'ilecek nama muharrer tasarruf bonoları
nın. bono -saîhiplerinin muvafakati ile, Kamu îktnadi Müesıseselerindeki Devlet hisseleriyle değişti-
r'lehilmee'i imkânı kabul edilmiştir. 

Bu suretle Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Kanun sistemli ve iyi işler bir hale konulmak-
taldır. 

Di "-er tara.ftnn, tasarruf bonosu sisteminin BHnci Beş Yıllık Plân dönemi «onunda ortadan kal 
dır-ılaT-ak verine daiha uvenın bir sistemin konulması için gerekli çalışmalar da yapılmaktadır. 

Bu çalışmaların neticesi alınınca bir hnvlî tenkid ve tepkilere sebebiyet vermiş olan tasarruf 
bonosu tatbikatı da tamamen sona ermiş olacaktır 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — 223 sayılı Kanuna müsteniden senede 2 defa tasarruf bonosu çıkarılmakta idi. 
Şimdiye kadar çıkarılmış bulunan tasarruf bonoları adedi 93 milyona yaklaşmıştır. Bu bonola

rın senede 2 defa faiz kuponlarının bankalar tarafından ödenmesi büyük külfet ve müşkülât do
ğurmaktadır. Ayrıca bonoların adedinin artması neticesi, muhalefet iddialarını incelemek ve tatbik 
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etmek güçleşmektedir. Bu müşkülâtı kısmen ortadan kaldırmak için senede bir defa tasarruf bono
su ihraeetmek yoluna gidilmiştir. 

223 sayılı Kanunda bonoların vâdelerinde hangi esaslara göre ödeneceğine dair bir hüküm yok
tur. Birinci maddeye konan yeni bir hükümle ileride ihtilâf yaratacak bir durum ortadan kaldırıl
mak istenmiştir. 

Madde 2. — Bu'madde, 223 sayılı Kanunun 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yer alan tasarruf bo
nosu mükellefiyetine dair hükümlerin yerine geçmektedir. • 

223 sayılı Kanunda, tasarruf bonosu tevdiatı ve tovkifatı yapmaya mecbur olanlar ve tasarruf 
bonosu tevkif atına tabi istihkaklar bahis konusu maddelerde sayılmış bulunmakla beraber, umumi 
bir mükellefiyet maddesi mevcut bulunmamakta idi. 

Bu sebepten tasarı ile tasarruf bonosu karşılığını ödemeye mecbur olanları vazıh bir şekilde 
belli edecek bir madde sovki uygun bulunmuş ve bu suretle vergi sorumluları tarafından tevkif 
yolu ile alman bono bedellerinin hakikî ödeyicilerinin istihkaklarından tevkif at yapılanlar olduğu 
açık şekilde belirtilmiş olmaktadır. 

Madde 3 — Bu madde, 223 sayılı Kanunun 4 ve 7 nci maddelerinde yer alan tasarruf bonosu 
tevkif atma (kesintisine) mütaallik hükümlerin yerine geçmektedir. 

Halen yürürlükte olan bahis konusu maddelerde tasarruf bonosu tevkifatma tabi istihkak ve 
ödemeler ile bunlardan tevkifat yapmaya mecbur olanlar aynı madde metninde sayılmış 'bulunmak
tadır. Tasarıda, tevkif ata tabi istihkaklar ile bu istihkaklardan tevkifat yapmaya mecbur olanlar 
madde metinlerine vuzuh vermek maksadı ile ayrı ayrı maddelerde gösterilmiştir. 

Bundan başka tasarının yürürlükte olan hükümlere nazaran getirdiği yenilikler şunlardır : 
A) 223 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi tasarruf bonosu tevkifatma tabi ödemeleri Gelir Ver

gisi Kanununun 94 ve 96 nci maddelerine atıf yapmak suretiyle tesbit etmiştir. Tasarıda ise, atıf
lardan sarfınazar edilerek, bahis konusu maddelerin halen yürürlükte olan hükümlerinin madde 
metnine alınması yoluna gidilmiştir. 

B) Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinde yer alan, serbest meslek işleri yapanlar ile 
birden fazla seneye sâri inşaat işleri yapanlara ödenen bedeller tasarruf bonosu tevkif atı kesin
ti mükellefiyeti dışında bırakılmıştır. Böylece, serbest meslek veya inşaat mütaahhitliği faaliyetleri 
dolayısiyle ileride verecekleri Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannameleri üzerinden tasarruf bo
nosu ödenmesine tabi olacak bu gibi mükellefler bono bedellerini mahsup külfetinden kurtarılmak
tadır. 

C) Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinde 202 sayılı Kanun ile yapılan tadilât ile Ge
lir Vergisi tevkifatma tabi tutulan telif ve patent haklarının satışı veya kiralanması dolayısiyle dar 
mükellefiyete tabi olanlara yapılan ödemeler tasarruf bonosu kesintisine de tabi tutulmaktadır. 

D) Kurumlar Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinde 199 sayılı Kanun ile yapılan tadilât ne
ticesinde Kurumlar Vergisi tevkifatma tabi tutulan kazanç ve iratlar tasarruf bonosu kesintisine 
tabi tutulmaktadır. 

E) 223 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile tasarruf bonosu tevkifatma tabi tutulan 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 96 nci maddesinin 2 ve 3 numaralı bentlerinde sayılan menkul serma
ye iratları da tasarruf bonosu kesintisi dışında bırakılmaktadır. 

Halen yürürlükte olan hükümlere göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 96 nci maddesinin 
202 sayılı Kanun ile tadil edilmeden önceki metninde yer alan 1 ve 4 numaralı bendlerindeki men
kul sermaye iratları tasarruf bonosu mükellefiyeti dışında bulunmaktadır. Tasarı ile getirilen hü
kümler, Gelir Vergisi Kanununun 96 nci maddesinde sayılan menkul sermaye iratlarının tamamını 
tasarruf bonosu kesintisi mükellefiyeti dışında bırakmaktadır. 

F) 223 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan bankaların nakit ikramiyeleri ile Spor 
Toto ve Millî Piyango ikramiyeleri tasarının 3 ncü maddesine aktarılmıştır. 

Madde 4. — Bu madde, 223 sn yılı Kanunun 4 ncü maddesinde belirtilen tasarruf bonosu tev-
kifatı yapmaya mecbur olanlara ait hükümler yerine geçmektedir. 
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Bu madde esas itibariyle halen yürürlükte olan hükmün aynıdır. Ancak, bu madde yeniden ted

vin olunurken 202 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinin ilk fıkrasına ya
pılan ilâveler de nazara alınmıştır. 

Madde 5. — 223 sayılı Kanunda tasarruf bonosu mükellefiyeti mevzuunda (9 ncu maddede 
sayılan istisnalar hariç) her hangi bir muafiyet derpiş olunmamıştır. 

223 sayılı Kanunun dört yıllık uygulama devresi tasarruf bonosu mükellefiyetinde bâzı muaf
lıklar tanıma zaruretini ortaya çıkartmış bulunmaktadır. 

Tasarı ile getirilen muaflıklar şunlardır : 
A) Vergiye tabi gelirleri sadece götürü usulde tesbit olunan ücretten, ticari veya meslekî ka

zançlardan ibaret olan mükellefler. Böylece götürü usulde vergilendirilen mükellefler için evvelce 
47 sayılı Kanunla vaz'cdilen yıllık 5 500 liralık istisna, kazanç miktarına bakılmaksızın uygula
nacak bir muafiyet haline getirilmektedir. Bu muafiyet ile büyük bir mükellef zümresi tasarruf 
bonosu mevzuu dışında bırakılmaktadır. 

B) Evvelce 47 sayılı Kanunla kabul edilen, bir borç için ieraen satılan gayrimenkullere ait 
muafiyet hükmü tasarı ile de muhafaza olunmaktadır. 

C) Genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin yaptık
ları gayrimenkul satışları da tasarruf mükellefiyetinden muaf tutulmuştur. 

Madde 6. — İstisnalara müteallik olan bu madde 223 sayılı Kanunun 47 sayılı Kanunla değişik 
9 ncu maddesine mütenazır olmaktadır. 

Tasarının istisnalar maddesinde yer alan yenilikler şunlardır : 
A) Genel istisna miktarı 500 liradan 1 000 liraya çıkarılmıştır. 
B) Gerçek usulde vergilendirilen ücretlere ait istisna ise, yıllık olarak 5 500 liradan 9 600 li

raya yükseltilmiştir. Bu suretle aylık olarak ödenen ücretlerde halen uygulanmakta olan 458 lira
lık istisna haddi 800 liraya çıkmaktadır. 

Ayrıca, aylık 1 200 liraya kadar olan ücretlerin de 800 liralık kısmı istisnadan faydalandırıl-
maktadır. 

Yeni istisna hadleri ile takriben 500 000 civarında dar gelirli bir mükellef zümresi tasarruf bo
nosu mükellefiyeti dışında bırakılmaktadır. 

Tasarıda yer alan bu istisna hadleri ile dar gelirli mükelleflerin durumlarında bir ferahlama 
yaratılması ve tasarruf bonusu tedavülünün ayrıca bu yoldan da önlenmesi gayeleri istihdaf edil
miştir. 

Maddeye, istisna uygulanmasında doğacak tereddütleri bertaraf etmek gayesi ile bâzı hüküm
ler de konulmuş bulunmaktadır. 

Madde 7. — Bu madde ile tasarruf bonosu ödemesine esas alınacak miktarlar tesbit edilmek
tedir. 

Halen yürürlükte olan 223 sayılı Kanunda, tasarruf bonosu tevfikatını (ödemesine) esas alına
cak matrahlar, bu kanunun 5 ve 8 ncı maddelerinde yer alan hükümlerle belli edilmiştir. 

Tasarıda ise, hükümlere vuzuh vermek gayesi ile vergi nevileri itibariyle tasarruf bonosu öde
mesine esas alınacak matrahların ayrı ayrı belirtilmesi yoluna gidilmiştir. 

Bu arada, 1963 senesinde yürürlüğe giren Emlâk Alım Vergisi Kanunu ile tapu harçları emlâk 
alım vergisi haline getirildiğinden, madde metninde buna göre gerekli düzeltme yapılmıştır. 

Diğer taraftan uygulamadaki aksaklıkları bertaraf etmek gayesi ile ikmalen ve re'sen yapı
lan tarhiyatla ilgili tasarruf bonosu ödeme mecburiyetinin bu matrahlar ile ilgili vergilerin tahsi
li kabil hale gelmesine talik edilmesi uygun görülmüş ve bu maksatla maddeye gerekli hüküm ilâve 
olunmuştur. 

Madde 8. — Bu madde ile, tasarruf bonosu kesintisine esas alınacak miktarlar belli edilmektedir. 
Hükümlerde açıklığı sağlam/ak ve tatbikatta çıkması muhtemel aksaklıkları önlemek gayesi ile, 

madde metninde, tasarruf bonosu kesintisine tabi olan istihkak ve ödemelerin kesintiye esas alına
cak miktarları ayrı fıkralar halinde belirtilmiştir. 
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Madde 9. — Bu madde gelir ve kurumlar vergileri mükelleflerinin yapacakları mahsuplarla il

gili bulunmaktadır. 
223 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin son fıkrasında halen mevcut olan mahsup hükmü, tasarıda 

ayrı madde halinde tedvin olunmuştur. 
Halen mer'i hükme göre mahsup işlemi tevdiat ve tevkifat matrahları arasında yapılmakta

dır. Tasanda tee, Gel'r ve Kurumlar vergileri mükellefiyetlerinin yapacakları tasarruf bonosu öde
mesinden, ilgili kazanç ve iratlardan daha önceden yapılmış olan tasarruf bonosu kesinti miktar
larının mahsuba esası kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu madde 223 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin yerini almaktadır. 
Yürürlükte olan hükümlere göre, tasarruf bonosu tevdiat ve tevkifat nisbeti % 3 ten yukarı 

olmamak üzere her ıaalî yılbaşında Maliye Bakanlığınca tesbit olunmaktadır. 
Tasarruf bonosu ödeme ve kesintisinin sabit bir nislbeıt halinde madde metninde yer alması 

uygun görülerek, tasarının bu maddesiyle tasarruf bonosu ödeme ve kesintisi nisbeti % 3 olarak 
tesbit edilmiştir. 

Madde 11. — Bu madde ile tasarruf bonosu karşılığında yapılacak ödeme ve kesintilerin sü
releri ve bunlarla ilgili bedellerin vergi dairesine yatırılacağı zamanlar tesbit edilmektedir. 

223 sayılı Kanunda. (Yatırımlar finansman fonuna yapılacak ödemeler hariç) ödeme ve kesin
ti süreleri hakkında bir hüküm mevcut değildir. Bu hususlar 223 sayılı Kanunun 14 ncü madde
sine istinaden çıkartılan tüzük hükümleri ile tesbit edilmiştir. Tasarıda yer alan bu madde ile, 
ödeme ve kesintilerin yapılacağı ve vergi dairesine yatırılacağı süreler açık olarak madde met
ninde belirtilmiş bulunmaktadır. 

Madde 12. — Tasarının bu maddesiyle yine 223 sayılı Kanunda y?r almamış olan zamanaşı
mına ait esaslar tâyin edilmektedir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, tasarruf bonosu 
ödeme ve kesinti mecburiyetinin ortadan kalkması genel olarak ilgili vergi alacağının tahakkuk 
zamanaşımına uğramış olmasına bağlanmıştır. 

Tasarının 3 ncü maddesinin (D) bendinde yer alan ikramiyelerin özellikleri göz önünde tu
tularak bunlar için ayn bir zamanaşımı süresi belli edilmiştir. 

Madde 13. — Bu madde ile tasarruf bonosu kesintisi yapmaya mecbur olanların bu sorumlu
luklarının sınırı belli edilmiştir. Vergi Usul Kanununun 11 nci maddesiyle, yapacakları ödeme
lerden vergi kesmeye mecbur olanların bu vergilerin tam olarak kesilip ödenmesinden sorumlu 
oldukları esası vaz'edümiş bulunmaktadır. Tasarruf bonosu kesintisi için de aynı esasın kabulü 
uygun görülerek, bu maksatla tasarıda bahis konusu hükme mütenazır bir hükme yer verilmiş
tir. Ancak tasarruf Lonosu mükellefiyetinin vergi mükellefiyetinle nazaran - taşımakta • olduğu 
özellikler göz önünde tutularak, yaptıkları ödemelerden bono kesintisi yapmıyanların bu mükel
lefiyetinin bono ödemesi mükellefiyeti haline gelmesi kabul edilmiştir. Bu halde, bono kesintisi 
yapmaya mecbur olan kimselerin bu mecburiyetleri bono ödemesi haline inkılâb ettiğinden, asıl 
mükellefe rüeu hakkı bahis konusu olmamaktadır. 

Diğer taraftan tabanda bu suretle ziyaa uğratılan tasarruf bonosu bedelleri için % 20 si nisbe-
tinde ceza alınması derpiş olunmuştur. 

Madde 14. — Bu madde ile tasarruf bonosu ödeme mecburiyetinin verine getirilmemesi halin
de uygulanacak ceza nisbeti tâyin edilmektedir. Bahis konusu cezanın ziyaa uğratılan tasarruf 
bonosu bedellerinin % 20 si nisbetînde olması kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Tasarının bu maddesi 223 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin yerini almaktadır. 
Anılan maddede, tasarruf bonosu mükellefiyetinin yerine getirilmemesi veya geç yerine getiril
mesi halinde Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun hükümlerinin tat
bik olunacağı açıklanmaktadır. 

Tasarruf bonosu ödeme ve kesinti mükellefiyetinin bir meeburi istikraz mahiyetinde olması 
hususu göz önünde tutularak, tasarruf bonoları mevzuunda 6183 sayılı Kanun hükümleri yanın
da 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerinin de uygulanması yerinde görülmüş ve maddede 
bu gaye ile gerekli tadilât yapılmıştır. 
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Madde 16. — Bu madde ile 223 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde olduğu gibi, tasarruf bo

nosu ödeme ve kesintilerinde, 5 lira ve daha az kesirler atılmakta, 5 lirndan yukarı olanlar 10 
liraya çıkarılmaktadır. Bu mevzuda bir değişiklik yoktur. 

Madde 17. — 223 sayılı Kanuna göre çıkarılmış tasarruf bonolarının kupürleri 10 - 20 - 50 -
100 - 500 ve 1 000 liralıktır. Şimdiye kadar çıkarılmış bonoların adedi ise 93 milyona yaklaşmıştır. 
Gün geçtikçe sayısı artan bonoların kuponlarının ödenmesi, bunların kaybedilmesi halinde ortaya 
çıkan muhalefet iddialarının incelenmesi ve yerine getirilmesi güçleşmektedir. Bu güçlükleri ortadan 
kaldırmak için ihracedilecek bonoların sayısının azaltılması düşünülmüş ve bu madde. ile, bonola-
.m asgari kupürü 100 liraya çıkarılmıştır. 100 liradan aşağı kesirleri karşılamak üzere bono hükmün
de olan 10 ar liralık faizsiz kesir makbuzları ihdas edilmektedir. Bu makbuzların yekûnu 100 liraya 
yükseldikçe bonolarla değiştirilebilecektir. 

Gene bu maddeye, ölüm halinde mirasçıların, iflâs ve tasfiye halinde iflâs masası memuru ve 
tasfiye memurunun Türkiye'deki iş ve ilgililerinin bitiminde yabancı uyruklu kişilerin talebi üzeri
ne bonoların vâdesinden önce ödenmesi kabul edilmektedir. Böylece, ortaya çıkacak bu mücbir ve 
haklı sebeplerden ötürü bonolar vâdesinden önce ödenecektir. 

Maddesinin son fıkrası, 223 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde mâna itibariyle aynen mevcuttur. 
Madde 18. — 223 sayılı Kanuna göre çıkarılmış bonoların mukim bir kısmı kıymetlerinin çok 

altında alınıp satılmaktadır. Mübadele mevzuu olan bonoların ekseriyetinin ücretli mükellefler ta
rafından satıldığı tahmin edilmektedir. Tasarının 6 nci maddesiyle, ücretli vatandaşların büyük 
kısmı tasarruf bonosu mükellefiyeti dışında bırakılmıştır. Böylece tasarruf bonosu satışı büyük 
mikyasta önlenmekle beraber, ayrıca, bu maddede ücretli sınıfa bono verilmiyerek, yapılan kesinti
leri şahıslar adına açılacak hesaplarda tutmak için Maliye Bakanlığına yetki verilmesi derpiş edil
mektedir. Yeni getirilen bu hükümle tasarruf bonolarını mübadele mevzuu olmaktan çıkarılmayı sağ-
lıyacak bir sistemi kurmak imkân dâhiline girecektir. 

Madde 19. — Bu madde tasarruf bonolarının devir ve temlikini yasaklamak üzere yeni bir hü
küm olarak tasarıya konmuştur. 223 sayılı Kanunun 15 nci maddesine göre, nâma muharrer olarak 
ihracedilen bonolar, 5 seneden sonra hamiline muharrer hale gelmektedir. 

Yeni hükümlerle, bu kanunun cevaz verdiği haller müstesna, tasarruf bonolarının devir ve tem
liki yasaklanmaktadır. Ayrıca, bono bedelleri ve faizlerin ancak, istihkak sahiplerine ödeneceği 
esası konulmakta ve gerçek kişiler adına yazılı tasarruf bonolarının vâdesinde veya erken ödenme
sinde kimliğin ispatı mecburi olmaktadır. Gene bu madde ile getirilen bir yenilikte, bu madde hü
kümlerine muhalif olarak devredilen tasarruf bonolarının müsadere edileceğidir. 

Ayrıca, tasarruf bonolarına müstahak olan gerçek ve tüzel kişilerin unvanını yazmadan bono 
verenler hakkında bu durumda olan tasarruf bonosu bedellerinin % 10 nu nisbetinde ceza getiril
mektedir. 

Bütün bu hükümlerle, tasarruf bonolarının alınıp satılması önlenmek istenmektedir. 
Madde 20. — Bu madde ile 223 sayılı Kanunda olmıyan yeni bir hüküm getirilmektedir. 
Bu hüküm ile, tasarruf bonolarının, bono sahiplerinin muvafakati ile kamu iktisadi müesse-

selerindeki Devlet hisseleriyle değiştirilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 
Böylece, Devlet eliyle bir sermaye piyasasının kurulmasına ve gelişmesine yardım edileceği düşünül
mektedir. 

Madde 21. — Bu madde ile 223 sayılı Kanunda bulunmıyan bir boşluk doldurulmak istenmiş
tir. 

Bu hükümle, tasarruf bonosu ödemesinde bulunmaya ve kesinti yapmaya mecbur olanların yapa
cakları bildirimlerin şekil ve muhtevası ile bonoların istihkak sahiplerine verilmesinde uygulana
cak esaslar Maliye Bakanlığınca tesbit edilecektir. Bu hükümlerle, bonoların istihkak sahibine üzer
lerine isimleri yazılmak suretiyle verilmesi sağlanacaktır. 

Maddenin son fıkrası ile, tasarruf bonosu karşılığında kesinti yapanların bu kesintileri kayıtla
rında ve hesaplarında göstermeleri mecburi hale getirilmektedir. 
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Madde 22. — Bu madde, 223 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde zikredilen tüzüğün bu kanuna 

göre neleri düzenliyeceğini göstermektedir. 
Kanunda bir bir sayılması mümkün ve faydalı olmıyan hususlar, ayrıca hazırlanacak bir tüzükle 

tanzim edilecektir. 
Madde 23. — Bu madde, 223 sayılı Kanunda bulunmıyan yeni bir hüküm getirmektedir. 
Tasarruf bonolarının muhafaza, dağıtım ve istihkak sahiplerine tevdi işlemleriyle uğraşan mali

ye memurlarına yılda iki maaşı geçmemek üzere bir tazminat ödenmesi memurların mesuliyeti mu
cip bu işi daha iyi görmeleri için faydalı mülâhaza edilmiştir. Verilecek tazminatın hududu, bütçede 
tasarruf bonoları için yapılan tahminin binde beşidir. 

Madde 24. — Bu madde 223 ve 447 sayılı kanunlara göre yeniden tasarruf bonosu ihraccdilemi-
yeceğini, ödeme ve kesinti yapıl amıy a cağını göstermektedir. 

Ayrıca, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önceki devreye taallûk eden tasarruf bonosu kesinti 
ve ödemeleri hakkında uygulanacak hususlar kanunla belirtilmektedir. 

G-eçici madde — 5 . 1 .1961 tarihli ve 223 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan tasarruf bonola
rını, bu kanuna göre çıkarılacak bonolar ile değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Değiştirme, Maliye Bakanlığının tesbit ve ilân edeceği esaslar dâhilinde yapılır. İlândan sonra 
geçecek bir yıl içinde tamamlanır, bu müddet içinde bonolarını değiştirmek için müracaat etmiyenle
rin alacak ve her türlü talep hakları ortadan kalkar. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş bonoların değiştirilmesi bu bonoları ibraz ede
cek olanlara yapılır. 

Değiştirme üzerine verilecek bonolar hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. 
Madde 25. — Bu madde ile yürürlük tarihi tesbit edilmektedir. 
Madde 26. — Bu madde ile kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmiştir. 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, yatırımlar finansman fonu teşkil ve 
tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun 

teklifi. (2/30) 

5 . 11 . 1965 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yatırımlar finansman fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarih 
ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 27 . 4 . 19612 tarih ve 47 sayılı 
Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica eder, üstün saygılarımızı sunarız. 

Kayseri Çanakkale - Çorum Balıkesir 
T. Feyzioğlu §. İnan II. İncesulu 8. Koç 

İstanbul Trabzon 
S. Baykam A. Şener 

GERE-KÇE 

1. — 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanunun (D) matlabı altında «ıiistisnalar»ı sayan 9. mad
desinin, 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı kanun ile tadili suretiyle hizmet erbabı için yıllık olarak 
tesbit edilmiş olan istina haddi 3 600 liradan 5 500 liraya çıkarılmış ve 1 Mart 1962 tarihinden 
dlfciharen 'işçi üenetleiri çok hüyük ölçüde tasarruf bonosu besinıtisinıdein ımuaf tutulmuştu. 
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Toplu Sözleşme Kanununun yürürlüğe girmesinden bu yana yapıdan toplu sözleşmeler gereğince 

işçi ücretlerinde kaydedilen artışlar neticesi işçilerimizin Ibiir kısmı yeniden tasarruf bonosu ke>-
sintisine tabi (tutulur halle gelmiştir. 

Halbuki 47 sayılı Kanunun başlıca hedefi, işçilerle dar gelirli hizimet cnb abını (tasarruf bonosu 
kesintisinden muaf tutmaktan ibaretti. 

Günün santiarı içinde, işçileri, ücretleri tultarı ne olursa olsun tasarruf bonosu kesintisinden 
muaf tutmak, diğer hizmet' erbabı için İstisna haddini yılda 18 000 liraya 'çıkarmak uygun olacak-
ıtır.ı 

2. — Gelir Vergisi Kanununa göre götürü ücretleri, götünü ticaret veya meslekî kazancıları üze
rinden mükelleflerin götünü matrahları haddi de, mahiyet benzerliği göz önüne alınarak aynı sekil
ide yükseltilmiştir. 

3. — Bu değişiklikler, tasarruf bonolarının teknik idaresini büyük ölçüde kolaylaştıracağı gibi, 
tamanneın kaldırılması istikametinde illeri bir adnm olacaktır^ 

KA^SERÜ MİLLETVEKİLİ TURHAN FEYZİOĞLU VE BEŞ ARKADAŞıNIN TEKLİFİ 

Yatırımla finansman fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih, ve 47 sayılı kanunun de

ğiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı yatırımlar finansman fonu teşkil ve tasarruf 
ıhonoları İhracı hakkındaki kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştin :' 

Madde 9. — Aşağıda yazılı ödemeler ve matrahlar, tasarruf 'bonoları tevkiıfat ve tevdiatından 
Imüısıtenadın : 

1) 1500 lirayı aşmayan ödemeler (Hizmet erbabı için (bu hald yıllık itibariyle 18 000 liradır.) 
i2)' İşçi ücretleri 
8} Avanslar (Gelir vergisi tevkif atına tâbi avanslar hariç) 
4) Bir ıbanç için iıcraen satılan gayrimenkul de gemleri 
5) Gelir Vergisi Kanuna göre götürü ücretleri, götürü ticaret veya meslekî kazançları üze

rinden veırgilendiriıleın mükelleflerin yıllık itibariyle 18 000 lirayı aşımıyan götürü matrahları 

MADDE 2. — Bu kanun 1 MJartt 1966 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür: 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Tasarruf Bonoları hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin ilâvesi hakkında kanun teklifi. (2/102) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 19 . 11 . 1965 
Sayı : 5626 - 81 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Tasarruf bonolarına dair kanun 
teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 
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0. Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin teklifi 

Tasarruf Bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi 
hakkında kanun teklifi (2/102) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Tasarruf Bonolarına dair kanun tek
lifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

•V.ısarruf Bonolarına ait kanun teklifi, maddeler gerekçesi \ e umumi gerekçeleri ilişikte ar/ 
edilmiştir. 

Bu hususta gereken işlemin yapılmasını saygı ile dilerim. 
İstanbul Cumhuriyet Senatosu 

Üyesi 
Rıfat Öztürkçine 

UMUMİ GEREKÇE 

1 . 3 . 1961 tarihinde yürürlüğe giren 5 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanunla Türk ekono
misinin istikrar içinde gelişmesini teminen tasarruf bonosu ihraç ve karşılıklarını bir fonda top
lanması kararlaştırılmıştır. Bilâhara 1 . 3 . 1962 'tarihinde yürürlüğe giren 47 sayılı Kanunla is
tisnaya taallûk eden hükümler bir miktar genişletilmiştir. Kanunun tatbik devresi zarfında 
karşılaşılan güçlükleri gidermek mevcut hükümleri günün ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda 
sistemli bir hale sokmak zarureti hissedilmiştir. Tasarruf bono ihracı hakkındaki hüküm gayet 
rahatlıkla sessiz ısessiz yürürtülürken kanunun asıl gaye ve ruhunu teşkil eden hükmü ise yürü-
tülmemiştir. Bu halin devamı ise ileride bütçeyi yutacak hattâ faizlerini dahi ödemiyecek bir 
duruma sokacaktır. Bu itibarla istisnaya taallûk eden hükümler teklifimizde mümkün olduğu 
kadar genişletilmiştir. 

Bu maksatla, hazırlanan teklifte 500 liralık matrah ve tediye istisnası 1 252 liraya çıkartıl
mış ve ücretlilere tanınan istisna hadleri 5 500 liradan 15 024 liraya yükseltilmiştir. Böylece ik-
tisaden zayıf durumda olan ve umumiyetle düşük fiyatla bonolarını elden çıkaran geniş bir 
vatandaş zümresi tasarruf bonosu kesintisinin dışında bırakılmak istenmiştir. 

Ayrıca kazançları 'götürü usulde tesbit olunan küçük sanat, ticaret ve meslek erbabımın ge
lirleri tasarruf bonosu tevkifatmdan tamamen muaf tutulmuş ve ayrıca bir borç için icraen satı
lan gayrimenkullerin değerleri tasarruf bonosu mükellefiyeti dışında bırakılmıştır. 

Tasarruf bonosu mükellefiyetine tabi olmıyan telif ve patent haklarının satış ve kiralanması 
dolaysiyle dar mükellefiyete tabi olanlara yapılan ödemeler bu kere bono kesintisine dâhil edil
miştir. 
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Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli daireler ve kredi masraflarını karşılamakta güç

lük çeken özel idare ve belediyeler tarafından yapılan gayrimenkul satışları tasarruf bonosu öde
mekten muaf tutulmuştur. 

Bono mükellefiyetine tabi olanların bono bedellerini vergi dairelerine yatırma müddetleri 
kesin olarak belirtilmiş ve Vergi Usul Kanunu il o Kanuna ait hükümlerin tasarruf bonoları muame
lâtında da uygulanacağı derpiş edilmiştir. 

Memleketimizde iş yapmaya gelmiş olan yabancıı uyruklu şahıslarla NATO Enfrastrüktür 
Programı gereğince inşaat işi deruhte etmiş yabancı uyruklu müteahhitlerin memleketimizi terk 
etmeleri halinde, evvelce tevkif at veya tevdiat suretiyle kendilerine verilmiş olan tasarruf bono
larının iskonto ettirilmek suretiyle erken ödemeye tabi tutulabilmesi imkânı da kabul edilmiş
tir. 

Bonoların tedavül etmesini önlemek üzere itfa süresi 10 yıldan 5 yıla indirilmiş, hakiki tasar
ruf boiK>su sahibinin menfaatini korumak ve nihayet vatandaşı tasarrufa alıştırmak için bono
ların haczini ve tedavülünü önleyici hükümlere yer verilmiştir. 

En çok ücretli sınıfın tasarruf bonolarını satışa arz ettiği düşünülerek bunlara bono veril-
miyecek. Bono karşılıklarının ücretliler adına hesabına tutulmalarında sağlıyacak yeni bir siste
min kurulması hususunda Maliye Bakanlığına yetki verecek hükümler ithal edilmiştir. 

Tatbikatta büyük şikâyetlere yol açan ufak kupürler kaldırılmış ve en. ufak kupür 100 lira 
olarak tesbit edilmiş bonoların saklanmasına ve muhafazalarında kolaylıklar sağlanmış ve bedel
lerinin, ancak, kimliğini ispat eden istihkak sahibine ödenmesi kabul edilmiştir. 

Ayrıca 100 liradan küçük kupürlük bonoların piyasaya çıkmasını önlemek maksadiylc, bono
ya tahvil ve asgari kıymeti 10 lira olan makbuzlar ihdas edilmiştir. 

Malûm olduğu üzere Tasarruf Bonoları Kanunu ile Maliye teşkilâtına büyük yük ve mesuliyet 
tahmil edilmiştir. İşte bu yük ve mesuliyeti yüklenen memurlara bütçede tasarruf bonoları için 
yapılan tahminin binde beşini geçmemek üzere tazminat verilmesi esası kabul edilmiştir. 

Bu hükümle memurlara munzam külfetleri mukabilinde bir miktar nakdî yardım sağlan
ması imkân dâhiline girmiştir. 

Teklifte, lüzumu halinde ihraçedilecek nâma muharrer tasarruf bonolarının, bono sahiple
rinin muvafakati ile Devletin halka açık anonim şirket olarak kurduğu veya kuracağı müesse
selerdeki Devlet hisseleriyle değiştırilımesi imkânı kabul edilmiştir. 

Teklifte; artırma veya eksiltme ihalelerinde Nakit teminatı olarak kullanılacaktır. 
Teklifte geçmiş yıllara ait vergilerin ödenmesi halinde eczaya ait kısmımın tasarruf bonosu 

ile ödenmesi öngörülmüş ve bu suretle eldeki tasarruf bonolarının vaktinden önce Hazinece geri 
çekilmekle ileri yıllara ait faizini ödeme imkânından kurtulmuş oluyor, ve hemde vergide öde
mede bir kolaylık sağlanması ile de Hazine veya ilgili dairelerce ölen bir vergi bu suretle gelirde bir 
sürat temini sağlanacaktır. 

Yüce Meclise sunulan bu teklif ile tasarruf bonolarının ihracı hakkındaki Kanun sistemli ve iyi 
işler bir hale konulmuştur. 

Madde gerekçeleri 

Madde 1. —• 223 sayılı Kanuna müsteniden senede iki defa tasarruf bonosu çıkarılmakta idi. 
Şimdiye kadar 58 milyon lira tasarruf bonosu ihracı yapılmıştır. Faiz kuponları bankalar 

tarafından senede iki defa ödenmesi ise büyük külfet ve müşkülât doğurmaktadır. Devlet para
sının sahteleri piyasaya her gün sürül ebilindiğini bir ortamda tasarruf bonolarının da sahteleri 
her an piyasaya sürülöbilinir. Bu itibarla bonoların adedinin artırılması neticesi, muhalefet id
dialarını incelemekte tatbik etmek güçleşmektedir. Bu itibarla bu müşkülâtı kısmen ortadan kal
dırmak için senede bir defa tasarruf bonosu ihracetmek yoluna gidilmiştir. 

Tasarruf bonoları itibari kıymetinin çok altında tedavül ctmdktcdir. Her dükkân cemakâ-
nmda % 40 kıymetinde yani «1 000» liralık bir bonoyu 400 lira gibi çok düşük bir fiyatla el de
ğiştirildiği acı bir gerçektir. 
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Bu itibarla 10 sene olan vâde ilk tedbir olarak 5 seneye indirilmesi düşünülmüştür. 
Bonoların vâdelerinde; hangi esaslara göre ödeneceğine dair bir hüküm yoktur. Bu ise ileri

de ihtilâf yaratacaktır. Birinci maddeye konan yeni bir hükümle ileride yaratılacak bir ihtilâf 
bertaraf edilmiş olunacaktır. 

Madde 2. — 223 sayılı Kanunun 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yer alan tasarruf bonosu mü
kellefiyetine dair hükümlerin yerine geçmektedir. 

223 sayılı Kanunda, tasarruf bonosu tevdiatı ve tevkifatı yapmaya mecbur olanlar ve tasarruf 
bonosu tevkif atma tabi istihkaklar bahis konusu maddelerde sayılmış bulunmakla beraber umu
mi bir mükellefiyet maddesi mevcut bulunmakta idi. 

Teklifte; vergi sorumluları tarafından tevkif yolu ile alman bono bedellerinin hakiki ödeyi
cilerinin istihkaklarından tevkif at yapılanlar olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir. 

Madde 3. — Bu madde, 223 sayılı Kanunun 4 ve 7 nci maddelerinde yer alan tasarruf bonosu 
tevkif atma ('kesintisine) mütaallik hükümlerin yerine 'geçmektedir. 

Halen yürürlükte olan bahis konusu maddelerde tasarruf bonosu tevkif atma tabi istihkak 
ve ödemeler ile bunlardan tevkif at yapmaya mecbur olanlar aynı madde metninde sayılmış bu
lunmaktadır. Teklifte tevkifata tabi istihkaklar ile bu istihkaklardan tevkifat yapmaya mecbur 
olanlar madde metinlerine vuzuh vermek maksadı ile ayrı ayrı maddelerde gösterilmiştir. 

Bu maddede; 6 yeni fıkra getirilmiştir. 
a) 223 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi, tasarruf bonosu tevkif atma tabi ödemeleri gelir 

vergisi Kanunun 94 ve 96 nci maddelerine atıf yapmak suretiyle tesbit edilmiştir. Teklifte ise bu 
atıflardan sarfınazar edilecek, bahis konusu maddelerin halen yürürlükte olan hükümlerinin 
madde metnine alınması yoluna gidilmiştir. 

b) Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinde yer alan serbest meslek işleri yapanlar ile 
birden fazla seneye sâri inşaat işleri yapanla ra ödenen bedeller tasarruf bonosu tevkifatı 
(kesintisi) mükellefiyeti dışında bırakılmıştır. Böylece serbest meslek veya inşaat mütaahhitliği 

faaliyetleri dolayısiyle ileride verecekleri Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannameleri üzerinden 
tasarruf bonosu ödemesine tabi olacak bu gibi mükellefler bono bedellerini mahsup külfetinden 
kurtulmaktadır. 

c) Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinde 202 sayılı Kanun ile yapılan tadilât ile, Gelir 
Vergisi tevkifatma tabi tutulan telifi ve patent haklarının satış veya kiralanması dolayısiyle dar 
mükellefiyete tabi olanlara yapılan ödemeler tasarruf bonosu (tevfikatı) kesintisine de tabi tu
tulmaktadır. 

d) Kurumlar Vergisi Kanununun 24 ncü mad desinde 199 sayılı Kanun ile yapılan tadilât ne
ticesinde Kurumlar Vergisi tevkifatma tabi tutulan kazanç ve iratlar tasarruf bonosu kesintisi
ne tabi tutulmaktadır. 

e) 223 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile tasarruf bonosu tevkifatma tabi tutulan 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 96 nci maddesinin 2 ve 3 numaralı bendlerinde sayılan menkul sermaye 
iratları da tasarruf bonosu kesintisi dışında bırakılmaktadır. 

Halen yürürlükte olan hükümlere göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 96 nci maddesinin 
202 sayılı Kanun ile tadil edilmeden önceki met ninde yer alan 1 ve 4 numaralı bendlerindeki men
kûl sermaye iratları tasarruf bonosu mükellefiyeti dışında bulunmaktadır. Teklifte getirilen 
hükümler, Gelir Vergisi Kanununun 96 nci maddesinde sayılan menkul sermaye iratlarınım ta
mamını tasarruf bonosu kesintisi mükellefiyeti dışında bırakmaktadır. 

i) 223 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan bankaların nakit kıymetleri ile at yarış
ları , spor - toto ve millî piyango ikramiyeleri teklifimizin 3 ncü maddesinde nakil ve at yarış
ları ilâvesi yapılmıştır. 

Madde 4. — Bu madde 223 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde belirtilen tasarruf bonosu tevki
fatı yapmaya mecbur olanlara ait hükümler yerine geçmektedir. 
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Bu madde esas itibariyle halen yürürlükte olan hüküm aynıdır. Ancak bu madde yeniden 

tedvin olunurken 202 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinin ilk fıkra
sına yapılan ilâveler de nazara alınmıştır. 

Madde 5. — 223 sayılı Kanunda tasarruf bonosu mükellefiyeti mevzuunda (9 ncu maddede 
sayılan istisnalar hariç) her hangi bir muafiyet derpiş olunmamıştır. 

223 sayılı Kanunun dört yıllık uygulama devresi tasarruf bonosu mükellefiyetinde bâzı 
muaflık tanıma zaruretini ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Bu itibarla teklifte getirilen muaf
lıklar 3 fıkra halinde derpiş edilmiştir. 

a) Vergiye tabi gelirleri sadece götürü usulde tesbit olunan ücretten, ticari veya meslekî 
kazançlardan ibaret olan mükellefler, böylece götürü usulde vergilendirilen mükellefler için 
evvelâ 47 sayılı Kanunla vaz'edilen 5 5001 liralık istisna kazanç miktarına bakılmaksızın uygu
lanacak bir muafiyet haline getirilmektedir. Bu muafiyet ile büyük bir mükellef zümresi ta
sarruf bonosu mevzuu dışında bırakılmaktadır. 

b) Evvelce 47 sayılı Kanunla kabul edilen, bir borç için icranın satılan gayrimenkullere 
ait muafiyet hükmü teklifte de muhafaza edilmesi uygun görülmüştür. 

c) Maddeye yeni bir hüküm ilâvesi ile; genel bütçeye dâhil dairelerin, katma bütçeli ida
relerin özel idare ve belediyelerin yaptıkları gayrimenkul satışları da tasarruf bonosu mükel
lefiyetinden muaf tutulması uygun görülmüştür. 

Madde 6. — istisnalara mütaallik olanlar bu madde 223 sayılı Kanunun 47 sayılı Kanunla 
değişik 9 ncu maddesine mütenazır olmaktadır. 

a) Genel istisna miktarı 500 liradan 1 252 liraya çıkarılmıştır ki, bu da senelerden beri 
1 250 liradan yukarıya çıkmıyan ve 7244 sayılı Kanunun âmir hükümleri gereğince müte
nazır alanları da tasarruf bonosu dışında tutulması öngörülmüştür. 

b) Gerçek usulde vergilendirilen ücretlere ait istisna ise yıllık olarak 5 5001 liradan 
15 024 liraya yükseltilmiştir. Bu suretle aylık olarak ödenen ücretlerde 458 liralık istisna 
haddi 500 liradan 1 250 liraya günlük itibariyLe de 44 lira 71 kuruş (45 liradan aşağı), haf
talık itibariyle de 313 liradan aşağı (aylık haftalık, yövmiye) alanlar için uygulanacaktır.. 

Yeni istisna hadleri ile milyonlarca dar gelirli bir mükellef zümresi tasarruf bonosu mükel
lefiyeti dışında bırakılmaktadır. 

Maddeye; bu istisnaların tatbikinde (uygulannraısında) doğacak tiarıeıddütilıari beritajratfj etoeık 
gayesi ile bâzı yeni hükümlerinde konulması uygun mütalâa edilmiştir, 

Madde 7. — Bu madde ile tasarruf bonosu ödenmesine esas alınacak miktarlar tesbit edilmek
tedir. 

Halen yürürlükte olan 223 sayılı Kanunda tasarruf bonosu tevfikatmı ( ödemesine) esas 
alınacak matrahlar, bu kanunun 5 ve 6 neı maddelerinde yer alan hükümlerle belli edilmiştir. 

Teklifte ise, hükümlere vuzuh vermek gayesi ile vergi nevileri itibariyle tasarruf bonosu 
ödemesine esas alınacak matrahların ayrı ayrı belirtilmesi yoluna gidilmiştir.. 

Bu arada 1963 yılında yürürlüce giren Emlâk Alım Vergisi Kanunu ile tapu borçları 
Emlâk Alım Vıengisi haline 'geıtâırildiğinıden, madde metninde buna göre gerekli düzetlme ya
pılmıştır. 

Diğer taraftan uygulamadaki aksaklıkları bertaraf etmek gayesi ile, ikmalen ve re'sen ya
pılan târhiyatla ilgili tasarruf bonosu ödeme mecburiyetinin bu matrahların kesinleşmesine ta
lik edilmesi uygun görülmüş ve bu maksatla maddeye gerekli hüküm ilâve olunmuştur. 

Madde 8. — Bu madde ile, tasarruf bonusu kesintisine esas alınacak miktar belil edilmek
tedir. 

Hükümlerde açıklığı sağlamak ve tatbikatta çıkması muhtemel aksaklıkları önlemek ga
yesi ile madde metninde tasarruf bonosu kesintisine tabi olan istihkak ve ödemelerin kesintiye 
esas alınacak miktarları ayrı fıkralar halinde belirtilmesi uygun görülmüştür. 

Maıdde 9. — Gelin vıe Kurumlar vörigiled. mıükeleflerinin yapacakları mahsuplarla ilgili bulun
maktadır. 
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223 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci (son) fıkrasında halen mevcudolan mahsup hük

mü teklifte ayrı bir madde halinde tedvin olunmuştur. 
Halen mer'i hükme göre mahsup işlemi tevdiat ve tevfdıkat matrahları arasında yapıflımaktadır. 

Teklifte ise, Gelir ve Kurumlar yengileri mükellefiyetlerinin yapacakları tasarruf bonosu öde
mesinden ilıgili kazanç ve iratlardan daha önceden yapılmış olan tasarruf bonosu kesinti miktarı
nın maJhsu/bu- esası kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu madde 223 sayılı Kanunun 8 nci madeninin yerini almaktadır. 
Yürürlükte olan hükümlere göre, tasarruf 'bonosu tevdiat ve tevkifat nisbeti % 3 ten yu

karı olmamak üzere her malî yıl başında Maliye Bakanlığınca tesbit olunmaktadır. 
Tasarruf bonosu ödeme ve kesintisinin sabit ıb'ir nislbet halinde madde metninde yer alması 

uıygun görülerek, teklifin <bu maddesi ile tasarruf (bonosu ödeme ve kesintisi nisbeti % 3 olarak 
tes)bit edilmiştir. 

Madde 11. — Bu madde ile tasarruf bonosu karşılığında yapılacak ödeme ve kesintilerin 
süreleri ve bunlarla ilgili bedellerin vergi dairesine yatırılacağı zamanlar teslbit edilmektedir. 

223 sayılı Kanunda (yatırımlar finansman fonuna yapılacak ödemeler hariç) ödeme ve ke
sinti süreleri hakkında bir hüküm mevcut değildir. Bu hususlar 223 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desine istinaden çıkartılan tüzük hükümleri ile tesbit edilmiştir. Teklifte yer alan bu madde 
ile ödeme ve kesintilerin yapılacağı ve verıgi dairesine yatırılacağı süreler açık olarak madde met
ninde belirtilmek suretiyle kanunun biran önce yürürlüğe girmesi gayesine matuftur. 

Madde 12. — Teklifin bu maddesi ile yine 223 sayılı Kanunda yer almamış olan zamanaşı
mına ait esaslar tâyin edilmektedir. 

Madde 13. — Bu madde ile tasarruf bonosu kesintisi yapmaya mecibur olanların bu sorumlu
luklarının sınırı belli edilmiştir. Verıgi Usul Kanunun 11 nci maddesi ile yapacakları ödemelerden 
vergi kesmeye meöbur olanların bu vengilerin tam olarak kesilip ödenmesinden sorumlu oldukları 
esası vazedilmiş buulnma'ktadır. Tasarruf bonosu kesintisi için. de aynı esasın kalbulü uygun gö
rülerek bu maksatla teklifte bahis konusu hükme mütenazır bir hükme yer verilmiştir. Ancak ta
sarruf bonosu mükellefiyetinin vengi mükellef iye tine nazaran taşımakta olduğu özellikler göz önün
de tutularak yaptıkları ödemelerden bono kesintisi yapmıyanların bu mükellefiyetinin bono öde
mesi mükellefiyeti haline gelmesi kabul edilmiştir. Bu halde bono kesintisi , yapmaya mecibur 
olan kimselerin bu mecburiyetleri bono ödemesi haline inkilâıbettiğinden asıl mükellefe rücu hak
kı bahis konusu olmamaktadır. 

Bono kesintisi yapmaya mecibur olanların tasarruf bonosu bedelleri için % 20 nisbetinde ceza 
alınması derpiş olunmuştur. 

Madde 14. — Bu madde ile tasarruf bonosu ödeme mecburiyetinin yerine getirilmemesi ha
linde uygulanacak ceza nisbeti tâyin edilmektedir. Bahis konusu cezanın ziyana uğratılan ta
sarruf bonosu bedellerinin % 20 si nisbetinde olmasına aittir. 

Madde 15. — 223 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin yerini almaktadır. 
Tasarruf bonosu ödeme ve kesinti mükellefiyetinin bir mecburi istikraz mahiyetinde olması 

hususu göz önünde tutularak 6183 sayılı Kanun hükümleri yönünde 2.13 sayılı Vergi Usul Ka
nunu hükümlerinin de uygulanması gayesi ile maddeye ilâve edilmiştir. 

Madde 16. — 223 sayılı Kanunun 14 neü maddesinde olduğu gibi aynen benimsenmiştir. 
Madde 17. — 223 sayılı Kanuna göre çıkartılmış tasarruf bonolarının kupürleri (10 - 20 - 50 -

100 - 600 ve 1 000) liradır. Şimdiye kadar çıkarılmış bonoların adedi 58 milyon yaklaşmak
tadır. Bu madde ile bonoların kupürü 100 liraya çıkarılmıştır. 

Gene • bu maddeye, ölüm halinde mirasçıların, iflâsta tasfiye halinde iflâs masası memurun ve 
tasfiye memurunun Türkiye'deki i§ ve ilgilerin bitiminde yabancı uyruklu işçilerin talebi üzerine 
(bonoların vâdesinden önce ödenmesi kabul edilmektedir. 

Maddenin son fıkrası, 223 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde - nama itibariyle - aynen mev
cuttur. 
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Madde 18. •— 223 sayılı Kanuna göre çıkarılmış bonoların mühim bir kısmı kıymetlerinin 

çıok altında alınıp satılmaktadır. Bunu önlemek gayesi ile ücretli sınıfa bono verilmemesi dü
şünülmüş ve bu suretle de yapılan kesintileri şahısları adına açılacak hesaplarda tutmak için Ma
liye Bakanlığına yetki verilmesi için maddeye bir hüküm getirilmiştir. Yeni getirilen bu hükümle 
tasarruf bonolarının mübadele mevzuu olmaktan çıkarılmayı sağlıyacaktır. 

Madde 19. — 223 sayılı Kanunun 15 nci maddesine göre nama muharrer olarak ihracedilcn 
bonolar 5 seneden s*onra hâ'mil'ine muharrer hale 'gelmekte idi. 

- Bu maddede tasarruf bonolarının devir ve temlikini yasaklamak gayesi ile yeni bir hüküm ge
tirilmesi uygun görülmüştür. 

Bu kanunun cevaz verdiği haller müstesna tasarruf bonolarının devir ve temliki yasaklanmak
tadır. 

Madde 20. — Bu madde ile kimliğinin ispatı halinde; tasarruf bonolarının bono sahiplerinin mu
vafakati ile Devletin halka açık anonim ortaklığı olarak kuracağı müesseselerdeki Devlet hissele
riyle değiştirilmesi ve böylece Devlet eliyle bir sermaye piyasasının kurulmasına ve gelişmesine yar
dım edileceği düşünülmektedir. Artırma ve eksiltme ihalelerinde teminat mektubu olarak kullanıla-
bilinir. 

Madde 21. — Bu madde ile 223 sayılı Kanunda bulunmıyan bir boşluk doldurulmak istenmiş
tir. Bonoların istihkak sahiplerine verilmesinde uygulanacak esaslar Maliye Bakanlığınca tesbit edi
lecektir. 

Maddenin son fıkrası ile tasarruf bonosu karşılığında kesinti yapanların bu kesintileri kayıtla
rında ve hesaplarında göstermeleri ve istiyenlere de bir belge verilmesi mecburi hale getirilmekte
dir. 

Madde 22. — Anavergi borcunu bir senede ve dört müsavi taksitle ödediği takdirde 19 ncu mad
denin 3 ncü bendi gereğince kimliğin ispatı halinde vergi cezalarının karşılığında tasarruf bonosu
nun da ilgili daire, belediye ve idarelerce de kabul edilir. 

Madde 23. —• 223 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde zikredilen tüzüğün bu kanuna g'öre neleri 
düzcnliyeceğini göstermektedir. 

Madde 24. — Bu da yeni bir hüküm getirmektedir. Tasarruf bonolarının muhafaza, dağıtım ve 
istihkak sahiplerine tevdi işlemleri ile uğraşan Maliye memurlarına yılda iki maaşı geçmemek üzere 
bir tazminat ödenmesi, verilecek tazminatın hududu, bütçede tasarruf bonoları için yapılan tahmi
nin binde biridir. 

Madde 25. — Bu madde 223 sayılı ve 47 sayılı kanunlara göre yeniden tasarruf bonosu ihracedi-
lemiyeceğini, tevdiat ve tevkifat yapılamıyacağmı göstermektedir. 

Ayrıca bu kanunun yürürlüğe girmesinden Önceki devreye taallûk eden tasarruf bonosu tevki-
fatta tevdiatı hakkında uygulanacak kanunlar belirtilmektedir. 

Madde 26. — Yürürlük maddeleri. 
Madde 27. — Bu madde ile kanunu Bakanlar Kurulunun yürütüleceği belirtilmiştir. 

MADDELER 

Madde 1. — Maliye Bakanlığı bu kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı ödeme ve kesintiler 
karşılığı olarak her malî yıl başında bir tertip halinde nama muharrer tasarruf bonoları çıkarır. 

Her tertibin yıllık faiz nisbeti % 4 ten aşağı ve % 7 den yukarı olmamak üzere Maliye Bakan
lığınca tâyin olunur. Bu kanuna göre çıkarılacaik tasarruf bonoları 5 yıllık vadeli olup, vâdeyi ta-
kibeden ilk 6 ay içinde ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde ödenir. 

Bir malî yılda yapılan tasarruf bonosu ödeme ve kesintisi karşılığında mütaakıp malî yıl için 
ihracediüen tasarruf bonoları verilir. 

Tasarruf bonosuna tabi olanlar 
Madde 2. — Gelir, Kurumlar, Veraset ve intikal Vergisine tabi gerçek ve tüzel kişiler ile gay-

rimenkullerin ivaz mukabili intikalinde gayrimenkulleri satanlar tasarruf bonosu karşılığını ödeme
ye mecburdurlar. 
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Tasarruf bonosu kesintileri 

Madde 3. — Aşağıda yazılı tediyeler ve istihkaklar tasarruf bonosu kesintisine tabidir. 
a) Gelir Vergisine tabi gerçek ücretler ve ücret sayılan ödemeler (istisnadan faydalananlar ha

riç) 
b) 'Gelir Vergisine tabi ve patent haklarının satış veya kiralanması dolayısiyle dar mükellefi

yete tabi olanlara yapılan ödemeler. 
c) Dar mükellefiyete tabi Kurumlar Vergisi Kanununa göre Kurumlar Vergisi tevkif atma 

tabi kazanç ve üniteler :' 
d) Bankaların nakit ikramiyeleri, Spor - Toto, Millî Piyango, at yarışları, müşterek bahis ik

ramiyeleri, 

Tasarruf bonosu kesintisini yapmaya mecbur olanlar 
Madde 4. — Kamu idare ve müesseseleri (köyler hariç) kamu iktisadi müesseseleri, ticaret şir

ketleri, dernekler, kulüpler, tesisler, vakıflar, dernek, tesis ve vakıfların iktisadi işletmeleri ve bun
ların dışında kalan diğer kurumlar, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan tüccar ve serbest 
meslek erbabı, zirai kazançların bilanço veya işletme hesabı esasına göre tesbit eden çiftçiler 3 ncü 
maddeye göre tasarruf bonosu kesintisi yapmakla mükelleftirler. 

Muaflıklar 
Madde 5. — Vergiye tabi gelirleri sadece götürü usulde tesis olunan ücretten, götürü usulde 

tesbit olunan ticari veya meslekî mükellefleri tasarruf bonosu karşılığında ödemede bulunamazlar. 
Bir borç için icraen satılan gayrimenkul değerleri üzerinden tasarruf bonosu karşılığında ödeme 

yapılmaz. 
Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyeler tarafından yapılan 

gayrimenkul satışları tasarruf bonosuna tabi değildir. 

İstisnalar 
Madde 6. — 1 252 lirayı aşmıyan tediyeler ve matrahlar : (Gerçek ücretleri üzerinden Gelir 

Vergisine tabi mükellefler için bu istisna günlük itibariyle 44,71 lira haftalık itibariyle 313 lira ay
lık alarak 1 252 lira ve yıllık olarak 15 024 lira olarak uygulanan tasarruf bonosu ödeme ve kesin
tisinden müstesnadır. 

Bu istisnaların tatbikinde : 
1. Bu maddede yazılı istisna miktarlarının aşılması hali de, matrah ve ödemelerin tamamına 

tasarruf bonosu ödeme ve kesintisine tabi tutulur. 
2. Aynı işveren tarafından aynı veya ayrı ayrı hizmetler için yapılan muhtelif ücret tediyeleri 

ve ikramiyeler, birleştirilerek ayrı ayrı işverenler tarafından yapılan ücret tediyeleri müstakillen 
nazara alınır. 

3. Ücretlerde vâki artmalar dolayısiyle istisna haddinin aşılması halinde, tasarruf bonosu öde
me mecburiyeti artmasının husule geldiği ayı takibeden aydan itibaren başlar. 

4. Ücretlerin indirim ve kesintilere tâbi tutulmadan önceki gayrisâfi tutulan esas alınır. 

Tasarruf bonosu ödenmesinde esas alınacak miktar 
Madde 7. — Tasarruf bonosu ödenmesine esas alınacak miktarlar şunlardır : 
a) Gelir Vergisi Kanununa göre verilen yıllık ve münferit beyannamelerde gösterilen Gelir 

Vergisine tabi matrahlar; 
b) Kurumlar Vergisi Kanununa göre verilen beyannameler ve (tasfiye beyannameleri hariç) 

gösterilen Kurumlar Vergisine tabi matrahlar; 
c) Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi gereğince verilen beyannamelerde 

Veraset ve İntikal Vergisine tabi matrahlar; 
d) Gayrimenkul intikallerinde Emlâk Alım Vergisine esas olan değerler; 
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e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikmalen, re'sen veya sair suretlerle idarece tarh olu

nan Gelir ve Kurumlar ve Veraset ve intikal vergileri tahriyatma mesnet alan matrahlardan kesin
leşmiş bulunanlar (bu suretle tarholunan vergilerden malî ve idari kaza mercilerinin kesin kararla
rına istinaden terkin ve reddolunan kısımlara isabet eden ödemeye ait tasarruf bonoları ve kesin 
makbuzları senesi içinde kendi tertibinden, senesi geçtiği takdirde geriverilecek paralar bölümün
den ret ve iade olunur, ve bonolar geri alınır.) 

Madde 8. — Tasarruf bonosu kesintisine esas alınacak miktar: 
a) 3 ncü maddenin (a) bendine göre yapılacak tasarruf bonosu kesintisinde bahis konusu ödeme

lerin indirim ve kesintilere tabi tutulmadan önceki gayrisâfi tutarıdır. 
b) 3 ncü maddenin (b) bendine göre yapılacak tasarruf bonosu kesintisinde bu tediyelerin Gelir 

Vergisi tarhiyatma matrah olan miktardır. 
c) 3 ncü maddenin (e) bendine göre yapılacak tasarruf bonosu kesintisinde bu kazanç ve ücret

lerden Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılacak Kurumlar Vergisi tevkifatma matrah olan mik
tardır. 

d) 3 ncü maddenin (d) bendine göre yapılacak tasarruf bonosu kesintisinde ikramiyelerin kesin
tilere tabi olmadan önceki gayrisâfi tutarıdır. 

Bu maddenin (A) bendine göre yapılacak kesintide aynı işveren tarafından aynı veya ayrı ayrı 
hizmetler için yapılacak muhtelif ücret tediyeleri birleştirilir. Ayrı ayrı işverenler tarafından yapı
lan ücret tediyeleri müstakillen nazara alınır. j j ^ , 

Mahsup 
Madde 9. — Tasarruf bonosu kesintisine tabi tutulan kazanç ve iratlar üzerinden yapılmış olan 

kesinti miktarı bu kazanç ve iratların beyannameye ithal edilmiş bulunmaları şartiyle Gelir ve Ku
rumlar Vergisi mükelleflerinin 7 nci maddeye göre yapacakları ödeme miktarlarından indirilir. 

Nisbet 
Madde 10. — Tasarruf bonosu ödeme ve kesinti nisbeti % 3 tür. 
Madde 11. — a) Tasarruf bonosu ödemesi Gelir, Kurumlar ve Veraset ve İntikal vergilerinin 

ilk taksitinin tediyesi gereken süre içinde gayrimenkul intikallerinde Emlâk alım Vergisinin tediyesi 
sırasında defaten ilgili vergi dairesine yapılır. 

b) 3 ncü maddenin (a), (Ta), (c) bendlerine göre yapılacak tasarruf bonosu kesintisi ilgili Gelir ve
ya Kurumlar vergilerinin tevkifi gereken süre içinde yapılır ve bahis konusu vergilerin ödenmesi ge
reken süre içinde ilgili vergi dairesine yatırılır. 

c) 3 ncü maddenin (d) bendine göre yapılacak tasarruf bonosu kesintisi bahis konusu ikramiye
lerin tediyesi sırasında icra olunur. Ve kesintinin yapıldığı ayı takibeden ayın 20 nci günü akşamı
na kadar ilgili vergi dairesine yatırılır. 

Ödeme ve kesinti mecburiyetinin ortadan kalkması 
Madde 12. — 2 nci madde ile 3 ncü maddenin (a), (b) ve (c) bentlerindeki ödeme ve kesinti mec

buriyeti ilgili vergi alacağının tahakkuk zamanaşımına uğraması ile 3 ncü maddenin (d) bendindeki 
kesinti mecburiyeti kesintinin yapılması gereken tarihi takibeden yılın başından itibaren 5 yıl geç
tikten sonra ortadan kalkar. 

Tasarruf bonosu kesintisine mecbur olanların sorumluluğu 
Madde 13. — Tasarruf bonosu kesintisi yapmaya mecbur olanlar bu mecburiyetini yerine getir

medikleri takdirde, tasarruf bonosu kesinti mecburiyeti tasarruf bonosu ödeme mecburiyeti haline in-
kilâbeder ve bonolar kesinti yapmaya mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler adına tanzim olunur. Bu 
suretle ziyana uğratılan tasarruf bonosu bedellerinin % 20 si nisbetinde ceza uygulanır. 

Tasarruf bonosu ödeme mecburiyetinin yerine getirilmemesi 
Madde 14. — 7 nci maddeye göre tesbit olunan matrahlar üzerinden yapılacak tasarruf bonosu 

ödemesinde ziyana uğratılan tasarruf bonosu bedellerinin % 20 si nisbetinde ceza alınır. 
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Madde 15. — Bu kanun hükümleri mahfuz olmak üzere Vergi Usûl Kanunu ile Âmme Alacakla

rının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümleri tasarruf bonosu ödeme ve kesintileri hakkında tat
bik olunur. 

ödeme ve kesinti bedellerinin hesaplanması 
Madde 16. — Tasarruf bonosu ödeme ve kesintilerinde 5 lira ve daha az kesirler atılır. 5 liradan 

yukarı olanlar 10 liraya çıkarılır. 
Madde 17. — Bu kanuna göre yapılacak ödeme ve kesinti karşılığında verilmesi gerekli tasarruf 

- bonoları asgari 100 liralık kupürler halinde ihraç edilir ve hâsılları bütçeye gelir kaydedilir. 
Tasarruf bonolarının kaybedilmesi veya zıyaa uğraması halinde bunların yerine hiçbir suretle 

yenileri verilmez. 
Bonoların bu kanunda yazılı olanlarından başka şart ve özelliklerini tesbit etmeye ve bono tu

tarı 100 lirayı karşılamıyan meblâğlar için faizsiz ve tutarı 10 liradan aşağı olmıyan kesir makbuz
ları vermeye ve bunlardan tasarruf bonosu küpür"!erine muadil olanlarının ibrazında tasarruf bono-
lariylc değiştirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Kesir makbuzları bono hükmünde olup tasarruf 
bonolariyle ilgili hükümle bilcümle hükümler, bunlar hakkında da uygulanır. 

Tasarruf bonoları ile değiştirilmek üzere ibraz edilen kesir makbuzlarının tutarı 100 liradan az 
olduğu takdirde aradaki fark ilgili tarafından nakden ödenebilir. 

Ölüm halinde mirasçılar, iflâs halinde iflâs masası memurunun tasfiye halinde tasfiye memuru 
veya Türkiye'deki iş ve ilgilerinin bitiminde yabancı uyruklu kişiler bonolarının vâdeden önce öden
mesini istiyebilirler. Müsbit evraka dayanarak yapılması gereken bu müracaatlar Maliye Bakan
lığınca incelenerek sonuçlandırılır. 

Tasarruf bonoları ve faizleri ve bu bonolarla ilgili malî servis işlemleri bütün vergi ve resim 
harçlarından müstesnadır. 

Bu kanun gereğince çıkarılacak bonoların faiz ve bedelleri ile diğer giderlerini karşılıyacak 
ödenek her yıl Maliye Bakanlığının bütçesinin Devlet borçları bölümüne konur. 

Bonoların ihracı işlemleri 3490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 
Tasarruf bonosu faizleri tediyesi iktiza ettiği tarihten, itibaren 5 yıl bono bedelleri ve kesir 

makbuzların ödenmeleri gerektiği tarihten itibaren 10 yıl sonunda zaman aşımına uğrar ve ilgili
lerin bunlar üzerindeki hakları Hazine lehine sakıt olur. 

Madde 18. — 3 ncü maddenin a) Fıkrasına istinaden yapılan kesintiler karşılığında istihkak 
sahipleri;'e bono verilmesi yerine yapılan kesintileri şahıslar adına açılacak hesaplarda göstermeye 
ve bunun esaslarını tesbit etmeye ve bu işlemlerle ilgili masrafları yapmaya Maliye Bakanlığı yet
kilidir. 

Tasarruf bonoları ile ilgili yasaklar, mecburiyetler ve cezaları 
Madde 19. — Tasarruf bonoları bu kanunda ve ilgili tüzükte yazılı haller dışında devir ve 

temlik edilemez. Tasarruf bonolarının haczi kabil değildir. 
Tasarruf bonolarının bedelleri ve faizleri istihkak sahibine ödenir. 
Gerçek kişiler adına yazılı tasarruf bonolarının vâdesinde veya erken ödenmesinde kimliğin ispatı 

mecburidir. Bu madde hükümlerine muhalif olarak devredilen tasarruf bonoları müsadere olunur. 
Tasarruf bonolarına müstehak olan gerçek kişilerin adına veya tüzel kişilerin unvanını yazma

dan bonolarını verenler hakkında bu durumda olan tasarruf bonosu bedellerinin % 10 nu nisbe-
tinde ceza alınır. Muhtasar beyanname verilmesi halinde aynı hüküm vergi sorumlusu hakkında da 
uygulanır. Kesir makbuzları içinde aynı hükümler tatbik olunur. 

Tasarruf bonolarının değiştirilmesi 
Madde 20. — Bu kanuna göre ihraç edilen tasarruf bonolarını bono sahiplerinin muvaffakati 

ile Devletin kurduğu ve yeniden kuracağı halka açık anonim şirketlerinin hisse senetleriyle değiş
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Artırma ve eksiltme ihalelerinde teminat mektubu olarak 
kullanılır. 
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Şu kadar ki bu şekilde sahip olunacak hisse senetlerinin miktarı her ortak için ve ihalelerde 

10 000 lirayı geçmez. 
Tasarruf bonosu bildirimi ve kayıtlar 

Madde 21. — Tasarruf bonosu ödenmesinde bulunmaya ve kesinti yapmaya mecbur olanların 
yapacakları bildirimlerin şekil ve muhtevası ile bonoların istihkak sahiplerine tevdiinde uygulana
cak esaslar Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

Tasarruf bonosu karşılığında kesinti yapanlar bu kesintileri kayıt ve hesaplarında gösterirler 
Madde 22. — Anavergi borcu; bir senede ve dört müsavi taksitle ödendiği takdirde 19 ncu 

maddenin 3 ncü bendi gereğince kimliğin ispatı halinde vergi cezalarının karşılığında tasarruf bo-
nosuda ilgili daireler, belediye ve idarelerce kabul edilir. 

Madde 23. — Aşağıda sayılan hususlar hakkında olunacak muamele Maliye Bakanlığınca hazır
lanacak tüzükte tesbit olunur. 

a) 17 nci maddeye göre Hazine veya görevlendireceği müessese tarafından yapılacak erken 
ödemenin usul ve esasları. 

b) İstihkak sahipleri tarafından almmıyan veya kesinti yapanlarca istihkak sahiplerine veri-
lcmiyen tasarruf bonolarının muhaafza şekli ve saklanacağı süreler, 

c) Tasarruf bonolarının vâdesinden önce ödenmesi şekli ödemeyi yapacak merci ve tavassut 
(halinde muitavassıt bankalara verilecek masraf ve komüsyonlat, 

d) Tasarruf bonolarına ait tahakkuk, takip, düzeltme ve bilcümle kayıt muameleleri, 
e) 21 nci madde hükümlerine göre bonoların Devlet hisseleriyle değiştirilme, müracaat usul

leri taleplerin değiştirmeye tabi hisse senetlerinin miktarını aşması halinde uygulanacak muamele 
değiştirme anında bonoların üzerinde bulunan faiz kuponlarının iskorito suretiyle ödeme ve bu hu
susların ilgililere duyurulması ve sair hususlar. 

Tazminat 
Madde 24. — Tasarruf bonolarının muhafaza, dağıtım ve istihkak sahiplerine tevdi işlemleriyle 

uğraşan maliye memurlarma senede iki maaşı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek 
nisbet ve esaslar dâhilinde tazminat ödenir. Ancak Verilecek tazminat tutarı bütçede tasarruf bono
ları için yapılan tahminin binde 5 ni geçemez. 

Kaldırılan hükümler 
Madde 25. — 12 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayılı ve 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı kanunlar hüküm

lerine göre yeniden tasarruf bonosu ihracedilemez. Tevdiat ve tevkifat yapılamaz. 
Bu kanun yürürlüğe girmesinden önceki devreye taallûk ederi tasarruf bonosu tevkifat ve tev

diatı hakkında, tevdiat ve tef kif atın yapılması gerektiği tarihte yürürlükte bulunan hükümler 
uygulanır, ve karşılığında tevkifat ve tevdiatın yapıldığı devreye ait bonolar verilir. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun 1 nci maddesindeki vâdeye ve ödemeye taallûk eden hükümler 
1 2 . 1 . 1961 tarih ve 223 sayılı Kanuna müsteniden ihracedilen tasarruf bonolarından hâmilleri tara
fından mezkûr kanun hükümlerinden doğan mükellefiyet dolayısiyle sahiboldukları tevsik edilenler 
hakkında uygulanır. 

işbu tevsik keyfiyetinin şekil vo şartları Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 
Madde 26. — Bu kanun yayımı tarihini takibe den malî yılbaşından yürürlüğe girer, 
Madde 27, — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 223 sayılı Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf 
Bonoları İhracı hakkındaki Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. 

(2/222) 

19 . 1 . 1966 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2Ö3 sayılı Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf Bonoları İhracı hakkındaki Kanu
nun 15 nci maddesinin değiştirilmesine dair hazırlamış olduğum kanun teklifi ile esbabı mucibe 
lâyihası ekli olarak sunulmuştur. 

Konunun taşıdığı öneme binaen aidolduğu komisyonlarda görüşülerek Millet 'Meclisine önce
lik ve ivedilik kararı ile şevkine delâlet buyurulmasmı arz ve teklif ederim. 

19.".'1 . 1966 , 
Aydın. Milletvekili 

Re§at Özarda 

G E R E K Ç E 

Bilindiği gibi 5 . 1 . ,1961 tarihli ve 228 sayılı Kanunun 9 ncu maddesiyle 500 lirayı aşmıyan 
ödemeler (Hizmet erba'bı için yıllık 3 600 lira) tasarruf bonosu tevdiat ve tevkif atından istisna 
edilmişti. " , - . . . • , 

İstisna haddiniıı çok dar tutulması sebebiyle, gelirleriyle zaruri İhtiyaçlarını dahi karşılıya-
mıyacak durumda olan bono sahiplerinin bunları gayet düşük fiyatlarla ellerinden çıkarmakta 
olduklarının, bâzı şahısların da düşük bedellerle tasarruf bonosu toplıyarak bu işin ticaretini 
yaptıklarının görülmesi üzerime 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı Kanunla hizmet erbabı için yıl
lık istisna haddi 5 500 liraya çıkarılmış, ayni istisna götürü usulde Gelir Vergisine tabi olan 
mükelleflere de tanınmıştı. 

47 sayılı Kanunun meriyetinden itibaren geçmiş bulunan 3 yıldan fazla bir zaman içinde, 
bono ticareti durmamış; birçok sermaye sahipleri çok kârlı gördükleri bu işe paralarını yatır
maya devam etmişlerdir. -•'•' 

5 500 liralık istisnanın kifayetsizliği dolayısiyle bir taraftan en basit ihtiyaçlarını dahi te
min edemiyecek durumda olan hizmetlilerden ve işçilerden Devlet cebrî istikrazda bulunurken, 
diğer taraftan bu işin ticaretini yapanların bu zümreleri istismar etmeleri 'haksız ve spekülatif 
kazançlar sağlamaları bir türlü önlenememiştir. 

Teklif, Meclis ve Senato tarafından kabul edilerek kanunlaşma şansına mazhar olduğu tak
dirde; bundan böyle tasarruf bonolarının spekülatif maksatlarla satmalınmalari : önlenmiş'.: ola
cak, daha evvel alınıp satılmış olan bonoların bedelleri ödenemiyeceği için bâzı şahısların .eiefe 
etmeyi düşündükleri haksız kazançlara mâni olunacak, bu suretle Devletin spekülâsyona prıth 
vermemesi sağlanacak, tediye 'külfeti hafifletilmiş alacaktır. - v, :..;•': 

Bonoların kupan bedellerinin tediyesine eskisi gibi devam edileceğinden bu işe para yatırmış 
olanların da zara uğramamaları temin edilmiş olacaktır, . ;; 
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19 . 1 . 1966 

AYDIN MİLLETVEKİLİ RE £JAT ÖZARDA'NIN TEKLİFİ 

223 sayılı Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf Bonoları İhracı hakkındaki Kanunun 
15 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 223 sayılı Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf 
Bonoları İhracı hakkındaki Kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 15. — Tasarruf bonoları devir ve temlik edilemez. Kuponları, hâmiline yazılı tah
vil kuponları gibi muameleye tabi tutulur. 

Bono bedelleri, 4 ncü maddeye göre istihkaklarından tevkif at yapılanlarla, 5 ve 6 nci madde
lere göre tevdiatta bulunmuş olanlara ödenir. 

Bu suretle hak sahibi olduklarını tevsik ve ispat edemiycnlerin ibraz ettikleri bonoların be
delleri ödenmez. Bu nevi bonolar geri alınarak iptal edilir. 

Evvelce ihraç olunarak sahiplerine verilmiş olan bonolar hakkında da aynı muamele uygula
nır. 

Tasarruf bonolarına 'hak sahiplerinin isim ve unvanlarını yazmadan verenlerden, bono bedel
lerinin % 10 nu nisbetinde ceza alınır. Muhtasar beyanname verilmesi halinde ceza, vergi sorum
lusuna uygulanır. 

Bu maddenin tatbikatiyle ilgili usul ve esaslar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren iki ay içinde Maliye Bakanlığınca belli edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Maliye Komisyonu raporu 

Mület Meclisi 
Maliye Komisyonu 3 . 8 . 1966 
Esas No. : 1/224, 

2/102 - 21222, 2/30 . ' 
Karar No. : 105 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyosi Rifat öztürkçino'nin, tasarruf bonoları hakkın'daki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi' hakkında kanun teklifi, Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'nm 223 sayılı Yatırımlar Finansman Fonu teşkil ve Tasarruf 
bonoları İhracı hakkındaki Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi, Kayseri Milletvekili Turhan Fevzioğlu vo 5 arkadaşının, yatırımlar finansman fonu teş
kili ve Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
kanun teklifi, Tasarruf Bonalarınm ihracı hakkındaki kanun tasarısı ile birleştirilerek, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde izah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edil
miş ve tasarı, maddelerde yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Balkanı 
Çankırı 
T. Akman 

Ankara 
A. Dallı 

îmzada bulunamadı 

Bu rapor sözcüsü 
Balıkesir 

A. Akın 

Burdur 
F. Knbaşlı 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Bingöl 

M. E. Gündoğdu 
imzada bulunamadı 

Bolu 
H. Özcan 

Tekirdağ 
H. Ba§ol 

Çorum 
N. Yücer 

imzada bulunamadı 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

G. Karaca 

Sivas 
M. K. Palaoğlu 

imzada bulunamadı 

Gaziantep 
N. Sanca 

Urfa 
B. Boran 

imzada bulunamadı 

Giresun 
A. Kaymen 

Maraş 
V. Pirinçcioğîu 

imzada 'bulunamadı 

Zonguldak 
E. Çetiner 

imzada bulunamadı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 1/224,2/102,2/222,2/30 
Karar No: 80 

18.5.1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buy aralan, (Tasarruf bonoları ihracı hakkında kanun ta
sarısı) ile Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 223 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasını öngören, Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşı, Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin aynı ma
hiyetteki kanun teklifleri ve önceden havale edildikleri Maliye Komisyonunca düzenlenen rapor, Ma
liye Bakam ve Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle görüşüldü; 

Görüşmelere esas olarak Hükümet tasarısı dikkate alındı, 
1 . 3 . 1961 tarihinde yürürlüğe giren 5 . 1 . 1 9 6 1 tarihli ve 223 sayılı Kanunun tatbikat devre

si zarfında karşılaşılan güçlülderi gidermek, mevcut hükümleri günün ihtiyaçlarına cevap verecek 
tarzda sistemli bir hale sokmak zarureti sonucu hazırlanan tasanda-500 liralık matrah ve tediye istisna
sı 1 000 liraya çıkarılmış ve ücretlilere tanınan istisna hadleri 458 liradan 800 liraya yükseltilmiş 
ve ayrıca aylık 1 200 liraya kadar olan ücretlerin de bu istisnadan faydalanması öngörülmüştür. Böy
lece iktisaden zayıf durumda olan ve genellikle düşük değerle bonolarını elden çıkaran geniş bir va
tandaş topluluğu tasarruf bonosu kesintisinin dışında bırakılmak istenmiştir. Ayrıca kazançları götü
rü usulde tesbit olunan küçük sanat, ticaret ve meslek erbabının gelirleri tasarruf bonosu kesintisin
den tamamen muaf tutulmuş ve ayrıca birborç için icraen satılan gayrimenkullerin değerleri tasarruf 
bonosu mükellefiyeti dışında bırakılmıştır. 

Tasarruf bonosu mükellefiyetine tabi olmıyan telif ve patent haklarının satış ve kiralanması do* 
layısiyle dar mükellefiyete tabi olanlara yapılan ödemeler bu kere bono kesintisine dâhil edilmiştir. 

Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler ve kendi masraflarını karşılamakta güçlük 
çeken özel idare ve belediyeler tarafından yapılan gayrimenkul satışları tasarruf bonosu ödemekten 
muaf tutulmuştur. 
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Bono mükellefiyetine tabi olanların, bono bedellerini vergi dairelerine yatırma müddetleri kesin 

olarak belirtilmiş ve Vergi Usul Kanunu ile Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanuna 
ait hükümlerin tasarruf bonoları işlemlerinde de uygulanacağı hükmü tasarıda öngörülmüştür. 

Bonoların tedavül etmesini önlemek, hakiki tasarruf sahibinin menfaatini korumak ve nihayet va
tandaşı tasarrufa alıştırmak için bonoların haczini ve tedavülünü önleyici hükümlere bu tasarıda yer 
verilmiş, en çok ücretli sınıfın tasarruf bonolarını satışa arz ettiği düşünülerek bunlara bono verihni-
yerek, bono karşılıklarının ücretliler adına hesaben tutulmasını sağlıyacak yeni bir sistemin kurulma
sı hususunda Maliye Bakanlığına yetki verecek hükümler tasarıda yer almıştır. 

Tatbikatta büyük şikâyetlere yol açan ufak kupürler kaldırılmış bonoların saklanma Ye muhafaza
sında kolaylıklar sağlanmış ve bedellerinin, ancak kimliğini ispat eden istihkak sahibine ödenmesi ka
bul edilmiştir. 

Tasarıya konan yeni bir hükümle lüzumu halinde, ihraçedilecek nama muharrer tasarruf bonoları
nın, bono sahiplerinin muvafaka.ti ile Kamu itktisadi Teşekküllerindeki Devlet hisseleri ile değişti
rilebilmesi mümkün kılınmıştır. 

Sonuç olarak, Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunu sistemli ve iyi işler bir hale koymayı 
öngören tasarının tümü görüşülmüş uygun mütalâa edilerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi, bono karşılıklarının saha ayırımı yapmadan tüm olarak Türk ekonomi
sinin kalkınmasında kullanılacağı anlamını kapsıyacak şekilde ve (tarım, sanayi ve ulaştırma) ibare
leri çıkarılarak, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24 ve 26 nci maddeler tasarı
daki şekli ile, 

Maliye Komisyonunun 5 nci maddesi 5 nci madde olarak aynen, yine Maliye Komisyonunun 20 nci 
maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

17 nci maddenin, vâdeden önce yapılacak ödemelerle ilgili 4 ncü paragrafı, vâdeden önce yapıla
cak ödemelerin Her hal ve kârda birtakım yolsuzluklara yol açacağı gerekçesiyle maddeden çıkarılmış 
ve madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonoları ile ilgili yasaklar, mecburiyetler ve cezaları hükme bağlıyan 19 ncu madde; vâ
deden erken ödeme hükmünü de ihtiva ettiğinden 17 nci maddede zikredilen mülâhazalarla metinden 
çıkarılmış yerine bu hükmü kapsamıyan ve fakat diğer cezai müeyyideleri kapsıyan Maliye Komisyo
nunun değiştirişi olan 18 nci madde bâzı değişikliklerle ve madde nihayetine tasarının 19 ncu madde
sinin son paragrafındaki (kesir makbuzları için de aynı hükümler tatbik olunur) ibaresi ilâve edilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. 

22 nci madde; vâdeden erken ödeme ile ilgili (A) bendi çıkarılarak ve bâzı kelime değişiklikleri 
yapılarak kabul edilmiştir. 

Tasarıdaki geçici 1 nci madde yerine; 223 sayılı Kanunun geçmişteki uygulaması ile ilgili olarak, 
nominal değerinin çok altında düşük bedelle satılan bonoları bu düşük değerle mubayaa ederek fiilen 
kazanmadıkları gelire sahi'bolanların, vergi literatüründeki «kazanılmamış gelirlerin fevkalâde hü
kümlerle vergilendirilmesi» prensibinden hareketle, vergilendirmelerini öngören geçici 1 nci madde 
konmuş, 223 sayılı Kanuna göre ihracedilmiş olan bonoların faizlerinin ödenme şeklini hükme bağlı
yan 2 nci geçici madde kabul edilmiştir. 25 nci maddede sehven 1966 olarak yazılan yürütme tari
hi 1967 olarak düzeltilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Aydın Rize Sakarya Bolu 

1. Bezgin E. Y. Akçal N. Bay ar II. 1. Cop 
imzada bulunamadı 
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Adıyaman 

M. A. Atcday 

Çanakkale 
Ş. İnan 

İmzada bulunamadı 

istanbul 
Muhalifim 

8. Aren 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
N. Eroğan 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuzdur 

E. Alican 

Balıkesir 
E. Güreli 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
İ. E. Kıhçoğlu 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
M. Güven 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Balıkesir 
Sözjıakkım saklıdır 

F. îslimyeli 

Günıüşane 
Söz hakkım mahfuz 

Muhalifim 
S. Savacı 

İzmir 
İ. Gürsan 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
Söz hakkını mahfuzdur 

A. R. Uzuner 
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Tasarruf Bonoları ihracı hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı, bu kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı ödeme ve ke
sintiler karşılığı olarak her malî yıl başında bir 
tertip halinde nama muharrer tasarruf bonoları 
çıkarır. 

Tasarruf bonosu karşılıkları, Türk ekonomi
sinin istikrar içinde gelişmesini teminen tarım, 
sanayi ve ulaştırma sahalarına yapılacak yatırım
ların finansmanında kullanılır. 

Her tertibin yıllık faiz nisbeti % 4 ten aşaği 
ve % 7 den yukarı olmamak üzere Maliye Ba
kanlığınca tâyin olunur. Bu kanuna göre çıka
rılacak tasarruf bonoları 10 yıllık vadeli olup, 
vadeyi takibeden ilk 6 ay içinde ve Maliye Ba
kanlığınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde öde
nir. 

Bir malî yılda yapılan tasarruf bonosu ödeme 
ve kesintisi karşılığında mütaakip malî yıl için 
ihraç edilen tasarruf bonoları verilir. 

Tasarruf bonosuna tabi olanlar 

MADDE 2. — Gelir, Kurumlar, Veraset ve 
İntikal Vergisine tabi gerçek ve tüzel kişiler ile 
gayrimenkullerin ivaz mukabili intikâlinde bu 
gayrimenkulleri satanlar, tasarruf bonosu karşı
lığını «ödemeye» mecburdurlar. 

Tasarruf bonosu kesintisi 

MADDE 3. — Aşağıda yazılı tediyeler ve 
istihkaklar tasarruf bonosu kesintisine tabidir. 

A) Gelir Vergisine tabi gerçek ücretler ve 
ücret sayılan ödemeler. 

(İstisnadan faydalananlar hariç); 
B) Gelir Vergisine tabi telif ve patent bal

larının satışı veya kiralanması dolayısiyle dar 
mükellefiyete tabi olanlara yapılan ödemeler; 

O) Dar mükellefiyete tabi kurumların Ku* 
ramlar Vergisi Kanununa göre Kurumlar Ver
gisi tevkif atma tabi kazanç ve iratları; 

D) Bankaların nakit ikramiyeleri ile spor • 
toto ve millî piyango ikramiyeleri. 

Tasarruf bonosu kesintisi yapmaya mecbur 
olanlar 

MADDE 4. — Kamu idare ve müesseseleri 
(köyler hariç), kamu iktisadi müesseseleri, tica-

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Tasarruf bonoları ihracı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosuna tabi olanlar 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu kesintisi 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu kesintisi yapmaya mecbur 
olanlar 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü (maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Tasarruf Bonolan ihracı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı, bu kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı ödeme ve kesinti
ler kargılığı olarak her malî yıl bağında bir tertip halinde nama muharrer tasarruf bonoları çıkarır. 

Tasarruf bonosu karşılıkları, Türk ekonomisinin istikrar içinde gelişmesini teminen kullanılır. 
Her tertibin yıllık faiz nisbeti % 4 ten aşağı ve % 7 den yukarı olmamak üzere Maliye Bakan

lığınca tâyin olunur. Bu kanuna göre çıkarılacak tasarruf bonoları 10 yıllık vadeli olup, vâdeyi ta-
kiıbeden ilk 6 ay içinde ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde ödenir. 

Bir malî yılda yapılan tasarruf bonosu ödeme ve kesintisi karşılığında müteakip malî yıl için ih-
racedilen tasarruf bonolan verilir. 

Tasarruf bonosuna tabi olanlar 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu kesintisi 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu kesintisi yapmaya mecbur olanlar 
MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ret şirketleri, dernekler, tesisler, vakıflar, der
nek, tesis ve vakıfların iktisadi işletmeleri ve 
bunların dışında kalan diğer kurumlar, gerçek 
gelirlerini beyan etmeye mecbur olan tüccar ve 
serbest meslek erbabı, zirai kaaznçlarmı bilanço 
veya işletme hesabına göre tesbit eden çiftçiler 
3 ncü maddeye göre tasarruf bonosu kesintisi 
yapmakla mükelleftirler. 

Muaflıklar 

MADDE 5. — Vergiye tabi gelirleri sadece, 
götürü usulde tesbit olunan ücretten, götürü usul
de tesbit olunan ticari veya meslekî kazançlardan 
veya bunların hepsinden ibaret olan Gelir Ver-

-gisi mükellefleri tasarruf bonosu karşılığında 
ödemede bulunmazlar. 

Bir borç için icraen satılan gayrimenkul de
ğerleri üzerinden tasarruf bonosu karşılığında 
ödeme yapılmaz. 

Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli 
idareler, özel idare ve belediyeler tarafından ya
pılan gayrimenkul satışları tasarruf bonosuna 
tabi değildir. 

İstisnalar 

MADDE 6. — 1 000 lirayı aşmıyan tediyeler 
ve matrahlar; 

(Gerçek ücretleri üzerinden Gelir Vergisine 
tabi mükellefler için bu istisna günlük itibariyle,, 
26,65 lira, haftalık itibariyle 186,60 lira aylık 
olarak 800 lira ve yıllık olarak 9 600 lira olarak 
uygulanır.) 

Tasarruf bonosu ödeme ve kesintisinden 
müstesnadır. 

Bu istisnaların tatbikinde : 
1. Bu maddede yazılı istisna miktarlarının 

aşılması halinde, matrah ve ödemelerin tamamı 
tasarruf bonosu ödeme ve kesintisine tabi tutu
lur. (Ancak, gerçek ücretleri üzerinden Gelir 
Vergisine tabi mükelleflerin ücretleri, günlük 
olarak 40 lirayı, haftalık olarak 280 lirayı, aylık 
olarak 1 200 lirayı ve yıllık olarak 14 400 lira
yı aşmadığı takdirde, bu ücretlerden yukarda ya
zılı istisna miktarları tenzil olunduktan sonra 
bakiyesi tasarruf bonosu kesintisine tabi tutu
lur.) 

IMaüıiıyö Komisyonumun! Dıeğişltir&şi 

Muaflıklar 

MADDE 5. — Vergiye tâbi gelirteri sadece, 
götürü usulde tesbiıt olunan ücretten, götürü usul
de tê bi)t olunan tioari veya meslekî kazançlardan 
veya bunların hepsinden ibaret olan Gelir Ver
gisi 'mükellefleri tasarruf bonosu karşılığında öde
mede bulunmazlar. 

Bir borç için icnaen satılan gayrimenkul de
ğerleri üzerinden tasarruf bonosu karşılığında 
ödeme yapılmaz. 

Genel bütçeye dâhil daireler, katıma bütçeli 
idareler, özel idare ve belediyeler ve köy hükmi 
şahsiyeti tarafından yapılan gayrimenkul satış
ları tasarruf bonosuna tâbi değildir. 

İstisnalar 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı Maddesi aynen 
kabul edümiştir. 
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Muaflıklar 

MADDE 5. — Malîye Komisyonunun 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İstisnalar 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen KaJbul edilmiştir. 
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2. Aynı işveren tarafından aynı veya ayrı 
ayrı hizmetler için yapılan muhtelif ücret tedi
yeleri ve ikramiyeler birleştirilir; ayrı ayrı işve
renler tarafından yapılan ücret tediyeleri müs-
takillen nazara alınır. 

3. Ücretlerde vâki ârizi mahiyetteki artma
lar dolayısiyle istisna haddinin aşılması halinde, 
tasarruf bonosu ödeme mecburiyeti artmanın 
husule geldiği aya inhisar eder. 

4. Ücretlerin indirim ve kesintilere tabi tu
tulmadan önceki gayrisâfi tutarları esas alınır. 

Tasarruf bonosu ödenmesinde esas alınacak miktar 

MADDE 7. — Tasarruf bonosu ödenmesine 
esas alınacak miktarlar şunlardır : 

A) Gelir Vergisi Kanununa göre verilen 
yıllık ve münferit beyannamelerde gösterilen 
Gelir Vergisine tabi matrahlar; 

B) Kurumlar Vergisi Kanununa göre veri
len beyannamelerde (tasfiye beyannameleri ha
riç) gösterilen Kurumlar Vergisine tabi matrah
lar; 

C) Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 
10 ncu maddesi gereğince verilen beyannameler
de Veraset ve İntikal Vergisine tabi matrahlar; 

D) Gayrimenkul intikallerinde Emlâk Alım. 
Vergisine esas olan değerler; 

E) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
îkmalen re'sen veya sair suretlerle idarece tarh 
olunan gelir, Kurumlar, Emlâk Alım ve Veraset 
ve İntikal vergilerinden tahsili kabil hale gel
miş bulunanlara ait matrahlar, (Bu suretle tarh 
olunan vergilerden malî ve idari kaza mercileri
nin kesin kararlarına istinaden terkin ve reddo-
lunan kısımlara isabet eden ödemeye ait tasar
ruf bonoları ve kesir makbuzları senesi içinde, 
kendi tertibinden, senesi geçtiği takdirde geri-
verilecek paralar bölümünden ret ve iade olu
nur ve bonolar geri alınır.) 

Tasarruf bonosu kesintisine esas alınacak miktar 

MADDE 8. — Tasarruf bonosu kesintisine 
esas alınacak miktar : 

A) 3 ncü maddenin (A) bendine göre ya
pılacak tasarruf bonosu kesintisinde bahis konusu 
ödemelerin indirim ve kesintilere tabi tutulma
dan önceki gayrisâfi tutarıdır. 

Maliye) Komisyonunun Değiştirişi 

Tasarruf bonosu ödenmesinde esas alınacak miktar 

MADDE 7. -
kabul edilmigtir. 

Tasarının 7 noi maddesi aynen 

Tasarruf bonosu kesintisine esas alınacak miktar 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Tasarruf bonosu ödenmesinde esas alınacak miktar 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu kesintisine esas alınacak miktar 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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B) 3 ncü maddenin (B) bendine göre yapı
lacak tasarruf bonosu kesintisinde, bu tediyele
rin Gelir Vergisi tevkifatma matrah olan mikta
rıdır. 

C) 3 ncü maddenin (C) bendine göre ya
pılacak tasarruf bonosu kesintisinde, bu kazanç 
ve iratlardan Kurumlar Vergisi Kanununa göre 
yapılacak Kurumlar Vergisi tevkifatma matrah 
olan miktardır. 

D) 3 ncü maddenin (D) bendine göre yapı^ 
lacak tasarruf bonosu kesintisinde, ikramiyele
rin kesintilere tabi olmadan önceki gayrisafi tu
tarıdır. 

Bu maddenin (A) bendine göre yapılacak 
kesintide, aynı işveren tarafından aynı veya ayrı 
ayrı hizmetler için yapılan muhtelif ücret tedi-
yerleri birleştİTÜir; ayrı ayrı işverenler tarafın
dan yapılan ücret tediyeleri nrüstakillen nazara 
alınır. 

Mahsup 

MADDE 9. — Tasarruf bonosu kesintisine 
tabi tutulan kazanç ve iratlar üzerinden yapıl
mış olan kesinti miktarı, bu kazanç ve iratlann 
beyannameye ithal edilmiş bulunmaları şartiyle, 
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 7 nci 
maddeye göre yapacakları ödeme miktarından 
indirilir. 

Nisbet 

MADDE 10. — Tasarruf bonosu ödeme ve 
kesinti nisbeti % 3 tür. 

ödeme ve kesinti süreleri 

MADDE 11. — A) Tasarruf bonosu ödeme
si, gelir, kurumlar ve veraset ve intikal vergile
rinin ilk taksitinin tediyesi gereken süre içinde, 
gayrimenkul intikallerinde Emlâk Alım Vergi
sinin tediyesi sırasında defaten ilgili vergi da
iresine yapılır. 

B) 3 ncü maddenin (A) (B) ve (C) bent
lerine göre yapılacak tasarruf bonosu kesintisi 
ilgili Gelir veya Kurumlar vergilerinin tevkifi 
gereken süre içinde yapılır ve bahis konusu ver
gilerin ödenmesi gereken süre içinde ilgili vergi 
dairesine yatırılır. 

ıMaüfllyei KomiSiymuMun! Değiş/tiriişi 

Mahsup 

MADDE 9. — Tasarının 9 nen maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Nisbet 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ödeme ve kesinti süreleri 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Mahsup 

MADDE 9. — Tasarının 9 neu maddesi aynen kaıbul edilmiştir. 

Nishef 

MADDE 10. — Tasarının 10 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ödeme ve kesinti süreleri 

MADDE 11. - r Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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C) 3 ncü maddenin (D) bendine göre yapı
lacak tasarruf bonosu kesintisi, bahis konusu ik
ramiyelerin tediyesi sırasında icra olunur ve ke
sintinin yapıldığı ayı takibeden ayın 20 nci günü 
akşamına kadar ilgili vergi dairesine yatırılır. 

ödeme ve kesinti mecburiyetinin ortadan kalk
ması 

MADDE 12. — 2 nci madde ile 3 ncü mad
denin (A) (B) ve (C) bendlerindeki ödeme ve 
kesinti mecburiyeti, ilgili vergi alacağının tahak
kuk zamanaşımına uğraması ile; 3 ncü maddenin 
(D) bendindeki kesinti mecburiyeti kesintinin 
yapılması gereken tarihi takibeden yılın başın
dan itibaren 5 yıl geçtikten sonra ortadan kal
kar. 

Tasarruf bonosu kesintisine mecbur olanların 
sorumluluğu 

MADDE 13. — Tasarruf bonosu kesintisi 
yapmaya mecbur olanlar bu mecburiyetini yeri
ne getirmedikleri takdirde, tasarruf bonosu ke
sinti mecburiyeti tasarruf bonosu ödeme mecbu
riyeti haline inkılâbeder ve bonolar kesinti yap
maya mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler adına 
tanzim olunur. Bu suretle zıyaa uğratılan tasar
ruf bonosu bedellerinin % 20 si nisbetinde ceza 
uygulanır. 

Tasarruf bonosu ödeme mecburiyetinin yerince 
getirilmemesi 

MADDE 14. — 7 nci maddeye göre tesbit 
olunan matrahlar üzerinden yapılacak tasarruf 
bonosu ödemesinde zıyaa uğratılan tasarruf bo
nosu bedellerinin % 20 si nisbetinde ceza alınır. 

MADDE 15. — Bu kanun hükümleri mahfuz 
o1mak üzere, Vergi Usul Kanunu ile Âmme Ala
caklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hü
kümleri. tasarruf bonosu ödeme ve kesintileri 
hakkında da tatbik olunur. 

Ödeme ve kesinti bedellerinin hesaplanması 

MADDE 16. — Tasarruf bonosu ödeme ve 
kesintilerinde, 5 lira ve daha az kesirler atılır, 
5 liradan yukarı olanlar 10 liraya çıkarılır. 

32 — 
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ödeme ve kesinti mecburiyetinin ortadan 
kalkması 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu kesintisine mecbur olanların 
sorumluluğu 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi ay
nen, kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu ödeme mecburiyetinin yerine 
getirilmemesi 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi ay
nen, kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

ödeme ve kesinti bedellerinin hesaplanması 

MADDE 16. — Tasarının 16 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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ödeme ve kesinti mecburiyetinin ortadan kalkması 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu kesintisine mecbur olanların sorumluluğu 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu ödeme mecburiyetinin yerine getirilmemesi 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ödeme ve kesinti bedellerinin hesaplanması 

MADDE 16. — Tasarının 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bonolarla ilgili hükümler 

MADDE 17. — Bu kanuna göre yapılacak 
ödeme ve kesinti karşılığında verilmesi gerekli 
tasarruf bonoları asgari 100 liralık kupürler ha
linde ihracedilir ve bütçeye gelir kaydedilir. 

Tasarruf bonolarının kaybedilmesi veya zı
yaa uğraması halinde, bunların yerine, hiçbir su
retle yenileri verilemez. 

Bonoların bu kanunda yazılı olanlardan baş
ka şart ve özelliklerini tesbit etmeye ve bono tu
tarı 100 lirayı karşılamıyan meblâğlar için faiz
siz ve tutan 10 liradan aşağı olmıyan kesir mak
buzları vermeye ve bunlardan tasarruf bonosu 
kupürlerine muadil olanlarının ibrazında tasar--
ruf bonoları ile değiştirmeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. Kesir makbuzları bono hükmünde 
olup tasarruf bonoları ile ilgili bilcümle hüküm
ler, bunlar hakkında da uygulanır. 

Tasarruf bonoları ile değiştirilmek üzere iti
raz edilen kesir makbuzlarının tutan 100 liradan 
az olduğu takdirde aradaki fark ilgili tarafından 
nakden ödenebilir. 

ölüm halinde mirasçılar, iflâs halinde if
lâs masası memuru, tasfiye halinde tasfiye 
memuru veya Türkiye'deki iş ve ilgilerinin 
bitiminde yabancı uyruklu kişiler bonalannm 
vadeden önce ödenmesini isteyebilirler. Müsbit 
evraka dayanarak yapılması gereken bu müra
caatlar, Maliye Bakanlığınca incelenerek sonuç-
landırıdır. 

Tasarruf bonolan ve faizleri ve bu bono
larla ilgili malî servis işlemleri bütün vergi, 
resim ve harçlardan müstesnadır. 

Bu kanun gereğince, çıkanlacak bonoların 
faiz ve hadleri ile diğer giderlerini karşılıyacak 
ödenek her yıl Maliye Bakanlığı bütçesinde Dev
let borçlan bölümüne konulur. 

Bonoların ihracı işlemleri 2490 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi değildir. 

Tasarruf bonosu faizleri tediyesi iktiza et
tiği tarihten itibaren 5 yıl, bono bedelleri ve 
kesir makbuzları ödenmeleri gerektiği tarih
ten itibaren 10 yıl sonunda zamanaşımına uğ
rar ve ilgililerin bunlar üzerindeki haklan Ha
zine lehine sakıt olur. 

MADDE 18. — 3 mcü maddenin (A) fıkra
sına istinaden yapılan kesintiler karşılığında 

MıaJilyel Kamyonunsun) DeğSğtöfrifci 

Bonolarla ilgili hükümler 

MADDE 17. — Bu kanuna göre yapılacak 
ödeme ve kesinti karşılığı verilmesi gerekli nama 
yazılı tasarruf bonolan asgari 10, 20, 50 100, 500, 
1 000 liralık kupürler halinde ihracedilir ve büt
çeye gelir kaydedilir. 

ölüm halinde mirasçılar, iflâs halinde iflâs 
masası memuru, tasfiye halinde tasfiye memuru 
veya Türkiye'deki iş ve ilgilerinin bitiminde ya
bancı uyruklu kişiler bonolarını vâdeden önce 
ödenmesini istiyebilirler. Müsbit evraka dayana
rak yapılması gereken bu müracaatlar, Maliye 
Bakanlığınca incelenerek sonuçlandınlır. 

'Tasarruf bonolan ve faizleri ve bu bonolarla 
ilgili malî servis işlemleri bütün vergi, resim ve 
harçlardan müstesnadır. 

Bu kanun gereğince çıkarılacak bonoların 
faiz ve hadleri ile diğer giderlerini karşılıyacak 
ödenek her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesinde Dev
let borçlan bölümüne konulur. 

'BonoHarm ihracı işlemleri 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi değildir. 

Tasarruf bonosu faizleri tediyesi iktiza ettiği 
tarihten itibaren 5 yıl, bono bedelleri ödenme
leri gerektiği tarihten itibaren 10 yıl sonunda 
zaman aşımına uğrar ve ilgililerin bunlar üzerin
deki haklan Hazine lehine sakıt olur. 
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Bonolarla ügiU hükümler 

MADDE 17. — Bu kanuna göre yapılacak ödeme ve kesinti karşılığında verilmesi gerekli nama 
yazılı tasarruf bonoları asgari 100 liralık kupürler halinde ihracedilir ve bütçeye gelir kaydedilir. 

Tasarruf bonolarının kaybedilmesi veya ziyaa uğraması halinde, bunların yerine, hiçbir suretle 
yenileri verilemez. 

Bonoların bu kanunda yazılı olanlardan başka şart ve özelliklerini tesbit etmeye ve bono tutarı 
100 lirayı karşılamıyan meblâğlar için faizsiz ve tutarı 10 liradan aşağı olmıyan kesir makbuzları 
vermeye ve bunlardan tasarruf bonosu kupürlerine muadil olanlarının ibrazında tasarruf bonoları 
ile değiştirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Kesir makbuzları bono hükmünde dlup tasarruf bono
ları ile ilgili bilcümle hükümler, bunlar hakkında da uygulanır. 

Tasarruf bonoları ile değiştirilmek üzere ibraz edilen kesir makbuzlarının tutarı 100 liradan az 
olduğu takdirde aradaki fark ilgili tarafından nakden ödenebilir. 

Tasarruf bonoları ve faizleri ve bu bonolarla ilgili malî servis işlemleri bütün vergi, resim ve 
harçlardan muaftır. 

Bu kanun gereğince çıkarılacak bonoların faiz ve bedelleri ile diğer her türlü giderlerini karşı-
lıyacak ödenek her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesinde Devlet borçları bölümüne konur. 

Bonoların ihracı işlemleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 
Tasarruf bonosu faizleri tediyesi iktiza ettiği tarihten itibaren 5 yıl, bono bedelleri ve kesir mak

buzları ödemeleri gerektiği tarihten itibaren 10 yıl sonunda zamanaşımına uğrar ve ilgililerin bunlar 
üzerindeki hakları Hazine lehine sakıt olur. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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istihkak sahiplerine bono verilmesi yerine, ya
pılan kesintileri şahıslar adına açılacak he
saplarda göstermeye ve bunum esaslarını tes-
bit etmeye ve bu işlemlerle ilgili masrafları 
yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Tasarruf bonoları ile ilgiU yasaklar, mecburiyetler 
ve cezalar 

MADDE 19. — Tasarruf bonoları ve bu ka
nunda ve ilgili tüzükte yazılı haller dışında 
devir ve temlik edilemez. Tasarruf bonolarının 
haczi kabil değildir. 

Tasarruf bonoları bedelleri ve faizleri istih
kak sahibine ödenir. 

Gerçek kişiler adıma yazılı tasarruf bonoları
nın vâdesinde veya erken ödenmesinde, kimli
ğin ispatı mecburidir. 

Bu madde hükümlerine muhalif olarak dev
rilen tasarruf bonoları müsadere olunur. 

Tasarruf bonolarına müstehak olan gerçek 
kişilerin-adını veya tüzel kişilerin unvanını 
yazmadan bonoları verenler hakkında, bu du
rumda olan tasarruf bomosu bedellerinin 
% 10 u nisbetinde ceza alınır. Muhtasar be-
yaname verilmesi halinde aynı hüküm vergi 
sorumlusu hakkında da uygulanır. Kesir mak
buzları için de aynı hükümler tatbik olunur. 

Tasarruf bonolarının değiştirilmesi 

MADDE 20. — Tasarruf bonolarını bono 
sahiplerinin muvafakati ile Devletin iştiraki 
bulunan müesseselerdeki, ve Kamu İktisadi 
Müe «eselerindeki Devlet hisseleri ile değiştir-
meve Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Şu kadar ki, bu şekilde sahibolunacak hisse
lerin toplam kıymeti her ortak için 20 000 
lir&yı geçemez. 

Tasarruf bonosu bildirimi ve kayıtlan 

MADDE 21. — Tasarruf bonosu ödenmesin
de bulunmaya ve kesinti yapmaya mecbur 
olanların yapacakları bildirimlerin şekil ve 
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Tasarruf bonoları ile ilgili yasaklar, 
mecburiyetler ve cezalar 

MADDE 18. — Tasarruf bonoları bu kanun
da ve ilgili tüzükte yazılı haller dışında devir ve 
temlik edilemez. Tasarruf bonolarının haczi ka
bil değildir. 

Tasarruf bonoları bedelleri istihkak sahiple
rine, faizleri de faiz kuponların] ibraz edenlere 
ödenir. 

Gerçek kişiler adına yazılı tasarruf bonoları
nın vâdesinde veya erken ödenmesinde kimliğin 
ispatı mecburidir. 

Bu madde hükümlerini muhalif olarak devir 
ve temlik edilen tasarruf bonoları hüküm ifade 
etmez. 

Tasarruf bonolarına müstahak olan gerçek 
kişilerin adını veya tüzel kişilerin unvanını yaz
madan bonoları verenler hakkında, bu durumda 
olan tasarruf bonosu bedellerinin % 10 u nisbe
tinde ceza alınır. Muhtasar beyanname verilmesi 
halinde aynı hüküm vergi sorumlusu hakkında 
da uygulanır. 

Tasarruf bonolarının değiştirilmesi 

MADDE 19. — Tasarruf bonolarını bono sa
hiplerinin muvafakati ile Devletin iştiraki bulu-

I nan müesseselerdeki, ve kamu iktisadi müessese-
lerindcki Devlet hisseleri ile değiştirmeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

I Bu değiştirme özel kanunla kurulmuş teşek-
I küllerdeki Hazine hisselerinin değişmesine mün

cer olamaz. 
Şu kadar ki, bu şekilde sahibolunacak hisse

lerin toplam kıymeti her ortak için 10 000 lira
yı geçemez. 

Tasarruf bonosu bildirimi ve kayıtlar 

MADDİ] 20. — Tasarruf bonosu ödemeye ve 
kesinti yapmaya mecbur olanların yapacakları 

| bildirimlerin şekil ve muhtevası ile bonoların is-
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Tasarruf bonoları ile ilgili yasaklar, mecburiyetler ve cezalar 

MADDE 19. — Tasarruf bonoları bu kanunla ve ilgili tüzükte yazılı haller dışında devir ve tem
lik edilemez. Tasarruf bonolarının haczi kabil değildir. 

Tasarruf bonoları bedelleri ve faizleri istihkak sahiplerine ödenir. 
Gerçek kişiler adına yazılı tasarruf bonolarının vâdesinde ödenmesinde kimliğin ispatı mecburidir. 
Bu madde hükümlerine aykırı olarak devir ve temlik edilen tasarruf bonoları hüküm ifade et

mez. Tasarruf bonolarına müstahak olan gerçek kişilerin adını veya tüzel kişilerin unvanını yaz
madan bonoları verenler hakkında, bu durumda olan tasarruf bonosu bedellerinin % 10 u nisbetin-
de ceza alınır. Muhtasar beyanname verilmesi halinde aynı hüküm vergi sorumlusu hakkında da 
uygulanır. Kesir makbuzları için de aynı hükümler uygulanır. 

Tasarruf Bonolorının değiştirilmesi 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kaJbul edilmiştir. 

Tasarruf Bonosu bildirimi ve kayıtları 

MADDE 21. — Maliye Komisyonunun 20 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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muhtevası ile bonoların istihkak sahiplerine 
tevdiine uygulanacak esaslar Maliye Bakanlığınca 
tesbit olunur. 

lasarruf bonosu karşılığında kesinti yapan
lar bu kesintileri kayıt ve hesaplarında göste
rirler. 

MADDE 22. — Aşağıda sayılan hususlar 
hakkında olunacak muamele Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanacak tüzükte tesbit olunur. 

A) 17 nci maddeye göre Hazine veya görev
lendireceği müessese tarafından yapılacak erken 
ödemenin usul ve esasları, 

B) İstihkak sahipleri tarafından almmıyanı 
veya kesinti yapanlarca istihkak sahiplerine ve-
rilemiyen tasarruf bonolarının muhafaza şekli 
ve «aklanacağı süreler; 

C) Tasarruf bonolarının vâdesinden önce 
ödenmesi şekli, ödemeyi yapacak merci ve ta
vassut halinde mutavassıt bankalara verilecek 
masraf ve komisyonlar; 

D) Tasarruf bonolarına ait tahakkuk, tah
sil, düzeltme ve bilcümle kayıt muameleleri; 

E) 20 nci madde hükümlerine göre bono
ların Devlet hisseleri ile değiştirilme, müracaat 
usulleri taleplerin değiştirilmeye tabi hisse se
netlerinin miktarını aşmaması halinde uygula
nacak muamele, değiştirme anında bonalarm 
üzerinde bulunan faiz kuponlarının iskonto su
retiyle ödeme ve bu hususların ilgililere duyu
rulması ve sair hususlar : 

Tazminat 

Madde 23. — Tasarruf bonolarının muhafa
za, dağıtım, istihkak sahiplerine tevdi işlemleri 
ile uğraşan Maliye memurlarına senede iki 
maaşı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca tes
bit edilecek nisbet ve esaslar dâhilinde tazminat 
ödenir. Ancak, verilecek tazminat tutarı, büt
çede Tasarruf bonoları için yapılan tahminin 
% 0,5 (binde beşini) ini geçemez. 

Kaldırılan hükümler 

Madde 24. — 12 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayılı 
ve 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayıh kanunlar hü
kümlerine göre yeniden Tasarruf Bonosu ih-
racedilmez, ödeme ve kesinti yapılamaz. 

Mıatliyd Kam'isyomuınıuni Beğiştirişi 

tihkak sahiplerine tevdiinde uygulanacak esas
lar Maliye Bakanlığında tesbit olunur. 

Tasarruf bonosu karşılığında kesinti yapan
lar bu kesintileri kayıt ve hesaplarında gösterir
ler. 

MADDE 21. — A) 17 nci maddeye göre 
Hazine veya görevlendireceği müessese tarafın
dan vâdesinden önce ödenmesi şekli ödemeyi ya
pacak merci ve tavassut halinde mutavassıt 
bankalara verilecek masraf ve komisyonlar; 

B) İstihkak sahipleri tarafından almmıyan 
veya kesinti yapanlarca istihkak sahiplerine vc-
rilemiycn tasarruf bonolarının muhafaza şekli 
ve saklanacağı süreler; 

O) Tasarruf bonolarına ait tahakkuk, tah
sil, düzeltme ve bilcümle kayıt muameleleri; 

D) 19 ncu madde hükümlerine göre bono
ların Devlet hisseleri ile değiştirilmesi esasla
rı, müracaat usulleri, taleplerin değiştirilmeye 
tabi hisse senetlerinin miktarını aşması halin
de uygulanacak muamele, değiştirme ânında 
bonoların üzerinde bulunan faiz kuponlarının 
iskonto suretiyle ödenmesi ve bu hususların il
gililere duyurulması ve sair hususlar, 

Maliye Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle 
tesbit olunur. 

Tazminat 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 22. — Aşağıda sayılan hususlar hakkında tatbik olunacak işlem Maliye Bakanlığınca 
hazırlanacak tüzükte belirtilir. 

A) istihkak sahipleri tarafından almmıyan veya kesinti yapanlarca istihkak sahiplerine veri-
lemiyen tasarruf bonolarının muhafaza şekli ve saklanacağı süreler; 

B) Tasarruf bonolarını ödiyecek merci ve tavassut mutavassıt bankalara verilecek masraf 
ve komüsyonlar; 

C) T.asarruf bonolarına ait tahakkuk, tahsili, düzeltme ve bilcümle kayıt muameleleri; 
D) 20 nci madde hükümlerine göre* bonoların Devlet hisseleri ile değiştirilme, müracaat usul

leri, taleplerin değiştiril'meyie taibi hisse senetlerinin miktarını aşmaması halinde uygulanacak 
muamele, değiştirme anında bonoların üzerinde ıbulunan faiz kuponlarını ıskonto suretiyle öde
me ve bu hususların ilgililere duyurulması ve sair hususlar. 

Tazminat 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırlan hükümler 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önceki 
devreye taallûk eden Tasarruf Bonosu ödeme 
ve kesintisi hakkında, ödeme ve kesintinin ya
pılması gerektiği tarihte yürürlükte bulunan 
hükümler uygulanır ve karşılığında ödeme ve 
kesintinin yapıldığı devreye ait bonolar verilir. 

GEÇİCİ MADDE : 5 . 1 . 1961 tarihli ve 223 
sayılı Kanuna göre alınmış bulunan tasarruf bo
nolarını, bu kanuna göre çıkarılacak bonolar ile 
değiştirmeye bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Değiştirme, Maliye Bakanlığının tesbit ve 
ilân edeceği esaslar dâhilinde yapılır. İlândan son
ra geçecek bir yıl içinde tamamlanır. Bu müd
det içinde bonolarını değiştirmek için müracaat 
etmiyenlerin alacak ve her türlü talep hakları or
tadan kalkar. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce ve
rilmiş bonoların değiştirilmesi bu bonoları ibraz 
edecek olanlara yapılır. 

Değiştirme üzerine verilecek bonolar hakkın
da da bu kanun hükümleri uygulanır. 

Yürürlük ve yürütme 

MADDE 25. — Bu kanun 1 . 9 . 1966 da yü
rürlüğe girer. 

MADDE 26. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Baikanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Ali§an 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

14 . 6 .1966 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Balkanı 
H. Dinç&r 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
1. Gürsan 

iMaililyel Kotmiısyıoaıuınıun! Deği'ş'tirdışi 

GEÇİOl MADDE — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan tasar
ruf bonolarını, bu kanuna göre çıkarılacak bo
nolar ile değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetki
lidir. 

Değiştirme, Maliye Bakanlığının tesbit ve 
ilân edeceği esaslar dâhilinde yapılır. İlândan 
sonra geçecek bir yıl içinde tamamlanır. Bu 
müddet içinde bonolarını değiştirmek için mü
racaat etmiyenlerin alacak ve her türlü hak
ları ortadan kalkar. 

Bu kanunun yürürlüğe 'girmesinden önce 
verilmiş bonoların değiştirilmesi bu bonoları 
ibraz edecek olanlara yapılır. 

Değiştirme üzerine verilecek bonolar hak
kında da, vâdesinden önce ödeme ve Hazine 
iştiraklerindeki hise senetleri ile değiştirme 
hakkındaki 17 ve 19 ncu maddelerdeki hüküm
ler hariç olmak üzere, bu kanun hükümleri tat
bik olunurj 

Yürürlük ve yürütme 

MADDE 24. — Bu kanun 1 . 12 
yürürlüğe girer. 

1966 d/ı 

MADDE 25. — Tasarının 26 ncı maddesi 
25 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan ta
sarruf bonolarını, bu kanuna göre çıkarılacaık borucular ile değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkili
dir. 

Değiştirme, Maliye Bakanlığının tesbit ve ilân edeceği esaslar dâhilinde yapılır ve ilân
dan sıonra geçecek iki yıl içinde tamamlanır. Bu müddet içinde bonolarını değiştirmek için müra
caat etmdyenlerin alacak ve her türlü talep hakları ortadan kalkar. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş bonoların değiştirilmesi bu bonoları ibraz 
edecek olanlara yapılır. Ancak değiştirme sırasında doğrudan doğruya Hazineden iktisaibediMiği 
tevsik edilemiyen tasarruf bonoları bedelleri (kazanılmamış gelir olarak vergiye tabidir. 

Verginin nisbeti bono bedelinin % 50 sidir. 
Değiştirme Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükle düzenlenir. 
Değiştirme üzerine verilecek bonolar hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 223 sayılı Kanuna göre ihracedilmiş tasarruf bonolarının bu kanun 
Jıûkümleri gereğince değiştirilmesi tamamlanıncaya kadar faizler faiz kuponlarını ibraz edenlere 
ödenir. 

Yürürlük ve yürütme 

MADDE 25. — Bu kanun 1 . 9 .1967 de yürürlüğe girer. 

MADDE 26. — Tasarmm 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millî Eğitim Bakanı V. Bayındırlık Bakam 
C. Bügehan E. Erdinç 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı V. 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
î. Tekin 

Ulaştırma Bakam 
8. öztûrk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kiirşad 

A. N. Erdem 
Tarım Bakam 

B. Bağdaş 
Çalışma Balkanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Balkanı 

/. Deriner 
îmar ve îskân Bakam 

H. MenU§eoğlu 
Köy İşleri Bakanı 

8. O. Avcı 
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