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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Japon Temsilciler Meclisi ve Müşavirler 
Meclisi başkanlarının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden bir heyeti Japonya'ya davetlerine 
icabet olunmasının uygun görüldüğüne dair 
Müşterek Başkanlık Divanı kararı kabul olun
du / 

Manisa Milletvekili Muammer Erten ile 
Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm; tarım 
ürünlerinin maliyet ve satış fiyatları ile ilgili, 
alınması gerekli tedbirleri tes'bit et m ek üzere 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. okundu, gündeme alınarak sırası geldiğin
de görüşüleceği bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 2/35 
esas sayılı kanun teklifinin, 1/335 esas sayılı 
kanun tasarısını görüşmek üzere kurulan Ge
çici Komisyona havalesine ve bu komisyona 
Ticaret Komisyonundan da üç üye alınmasına 
dair önergesi kabul olundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi ve 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 
iki aydan fazla izin alan Malatya Milletvekili 
î. Hakkı Şengüler'e ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 31 
nci maddesine bir bend eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı ve bununla ilgili kanun teklif

leri açık oya sunuldu ve oyların ayrımı sonun
da kabul olunduğu bildirildi. 

Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı
nın maddeleri, yapılan görüşmelerden sonra, ka
bul olundu. Tasarıya geçici bir madde eklen
mesine dair verilen bir önergenin kabulü ve 
önergeye komisyonun filhal katılması üzerine, 
tasarının görüşülmesi gelecek birleşime bıra-
kıkh, 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının, öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek maddeleri kabul olun
du ve tümü açık oya sunuldu ise de, oylarm 
ayrımı sonunda çoğunluğun sağlanamadığı, oy
lamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bil
dirildi. 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair ka
nun tasarısının birinci maddesi kabul olundu. 

15 . 6 . 1970 Pazartesi günü saat 15.00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,10 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Erzurum 
Nurettin Ok Naci Gacır oğlu 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'-
nun, Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 
«1 000 temel eser'e» dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir (7/231) 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'in, 
kamu hizmetlerinin köylere götürülmesinde par
tizanca davranışlara yer verilip verilmediğine 
dair yazılı soru önergesi, Devlet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/232) 

3. — Aydın Milletvekili M, Kemal Yılmaz'-
m, Kuyucak'a bağlı Muratdağ köyünün bir ma
hallesine dair yazılı soru önergesi, içişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/233) 

4. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, toprak kayması nedeniyle yıkılan Taşyayla 
köyünde yapılacak yeni konutlara dair yazılı 
soru önergesi, îmar ve iskân Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/234) 

5. — Aydın Milletvekili M, Kemal Yılmaz'-
ın, Kuyucak ilçesine bağlı Bucak köyündeki 
şahıs ve Hazine mallarının tesbitine dair yazılı 
soru önergesi, Devlet, Köy işleri ve Tan m ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/235) 

6. — Aydın Milletvekili M= Kemal Yılmaz'-
m, Kore Savaşında yara almış bir vatandaşa 
malûl aylığı bağlanmasına dair yazılı soru öner
gesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/236) 

394 
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II — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, inhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 .1929 ta
rih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
(2/368) (Gümrük ve Tekel, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

2. — İstanbul Milletvekili Re?it Ülker ve 9 
arkadaşının, Bina kiraları hakında kanun tek
lifi (2/369) (Adalet, Ticaret, İçişleri, Maliye, 
imar ve iskân ve Pl?,n komisyonlarına) 

RAPORLAR 
3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/343; Cumhuriyet Senatosu 1/1120) 

(M. Meclisi S. Sayısı: 196; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı: 1444) (Dağıtma tarihi: 13 . 6 .1970) 
(Gündeme) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayısı : 
192) (Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1970) (Gündeme) 

««•»« 

BÎRlNCt OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 103 ncü Birle simini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın m illet vekiller in kabul düğme
lerine basmalarını rica edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

meler başlıyoruz. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet, Opera ve Balesi (iencl Müdür
lüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve Mîllî 
Eğitini ve Plân komisyonları raporları (1/157) 
(S. Sayısı : 13 i) 

BAŞKAN — Gündemin «ikinci defa ova ko
nulacak isler» kısmında bulunan Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkın

daki kanun tasarısı sayın milletvekillerinin açık 
oylarına arz edilecektir. 

Küreler, sıralar arasında gezdirilecek, bilâ-
hara kürsü önüne konulacaktır. 

2. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar ve iskân, İrisleri, Ma
liye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komis-

— 395 — 
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yonlarından 3 er üyeden kurulu 11 Numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı .-121) 

BAŞKAN — Gündemimizde, Türkiye Elek
trik Kurumu kanun tasarısının görüşülmesi var
dır, Komisyon ve Hükümetin yerlerini alırla
rını rica edeceğim. 

Sayın Şükrü Akkan tarafından yapılan ge
çici 11 İnci madde teklifi Komisyonca alınmış 
ve geçici 11 nci madde tedvin edilmiştir. 

Geçici 11 nci maddeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş olan önerge
nin ışığı altında düzenlenen geçici 11 nci mad
de aşağıda yazılıdır. Arz ederim. 

Geçici madde 11. — Ürettiği, imal ettiği ve
ya işlediği malda ton basma ortalama 2 000 
kolavatsaatten fazla elektrik enerjisi kullanılan 
yerlerde münhasıran bu maksatla kullanılan 
elektrik enerjisi ile genel ve katma bütçeden 
tahsisat alan resmî dairelerin ve elektrik istih
sal ve tevzi kuruluşlarının doğrudan doğruya 
elektrik üretimi ve iletimi için sarf ve istihlâk 
ettikleri elektrik muaf olmak üzere, Türkiye'de 
sarf ve istihlâk edilen elektriğin beher kwh in
den 1 kuruşluk köy elektrifikasyonu payı alı
nır ve bu paylar köy elektriklendirilmesi fo
nunda toplanır. 

Komisyon Başkam 
Zonguldak 

Cahit Karakaş 

BAŞKAN — Sayın Karakas, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHÎT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Saym Balkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Geçenki oturumda, Türkiye Enerji Kurumu 
kanun tasarısına bir geçildi ek madde eklenmesi 
hususunda, saym milletvekili arkadaşlarımız ta
rafından verilmiş bulunan bir önerge, Komisyo
numuzca tekrar incelenmiş bulunmaktadır 

Mevzuubahis önerge, köy elektrifikasyonu: 
için lüzumlu meblâğı temin etmek gayesiyle, 
daha önceki maddelerde köy elektrifikasyonu 
fonu için derpiş edilen kaynaklara ilâveten, Tür
kiye'de istihlâk edilen enerjiden 1 kuruşluk ziam 
alınmasını ve bu zammın da köy elektrifikasyo
nunda kullanılmak üzere, köy elektrifikasyonu 
fonunda toplanmasını derpiş etmekteydi. 

Haddizatında, Hükümetimizin olduğu kadar 
Komisyonumuzun da köy elektrifikasyonuna 
vermiş olduğu ehemmiyet, kanunun nıaddei mal? 
susunda geniş anılamiyle yerini bulmuştur. 

Buna ilâveten, derpiş edilen bu ek fonun ne yol
da alınacağı hususunda, Komisyonumuz 'ilgili
lerle geniş etütler yapmış, bunun neticesinde 
Türkiye'mizde gelişme halinde bulunan bâzı 
endüstri kollarında ve bu meyanda elektrik 
enerjisiyle izabe yapan aliminyum gibi, istihsal 
ettiği ton ütünde elektrik enerjisini fazlasiyle 
sarf eden asit .endüstrisi gibi endüstrilerde alı
nacak 1 kuruşluk zammın, haddizatında yüzde 
5 mertebesinde maliyete tesir ettiği düşüncesin
den hareketle, Başkanlık tarafından okunmuş 
bulunan önergede de izalh etmiş olduğumuz gi
bi, 2 000 Kv./saıatlik, ton başına istihsal edilen 
malda 2 000 Kv./saıatlik enerjiye muhtacolan 
endüstriler dışarıda bırakılmak kaydiyle ve bu
na ilâveten genel ve katma bütçeden tahsisat 
alan resmî ve katma bütçeli dairelerin istdihlâk 
ettikleri enerji de zammın dışında kalması kay
diyle, 1 kuruşluk köy elektrifikasyonu zammı
nın alınması Komisyonumuzca da uygun mü
talâa edilmiş ve toplanacak Tm zammın yine köy 
elektrifikasyonu için teşkil edilen fonda toplan
ması uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Şükrü Ak

kan, buyurun. 

ŞÜKRÜ AKKAN (îzmir) — İhtisas Komis
yonunun teklifine iştirak ediyorum, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akkan, Geçici Komisyo
na teşekkürlerini bildiriyor ve metne katıldık
larını beyan ediyorlar. 

Geçici 11 nci maddeyi tekrar okutup, oyla
rınıza arz edeceğim efendim. 

(Geçici Komisyon Başkanı Cahit Karakaş'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Geçici 11 nci madde üzerinde 
konuşmak istiyen saym üye?.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz edyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

38 nci maddeyi okutuyorum. 

Kanunun yürürlüğe girmesi 
Madde 33. — Bu kanunun TEK'in Yönetim 

Kurulu üyelerinin Genel Müdür ve yapımcı-
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larının atanmalarına ait hükümleri yayımı tari
hinde, diğer hükümleri yayımı tarihinden 3 ay 
sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza ara 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

39 ncu maddeyi okutuyorum. 

Kanunun yürütülmesi 
Madde 39. — Bu kanunu Balkanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiyen saym üye?.. Yok. (Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir takrir var, okutuyorum : 
«Saym Başkanlığa 

20 noi maddenin başlığı tadil teklifi ile değiş
tirilmiştir. 

Kabul edilen 17 nci maddenin başlığı ile 
ahenksizlik ortaya çıkmıştır. 

Madde 17 nin tekriri müzakere suretiyle 
başlığın «Genel Müdürün (atanması» şeklinde ta
dili gerekmektedir. Arz ederini. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Sayın Komisyon, 17 noi maddede «Genel Mü
dür atanma» yazıyor. Bu hususta mütalâanız ne
dir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Saym Başkan, bu 
husus tekriri müzakere mahiyetinde olduğu için.. 

BAŞKAN — Biz bunu tabı hatası olarak 
mütalâa ediyoruz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Tekriri mü
zakere yoktur efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHÎT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Buradaki «Genel 
Müdür Atanma» ifadesini tabı hatası olarak ka
bul ettiğiniz takdirde Komisyon olarak katılı
yoruz. «Genel Müdürün Atanması» şeklinde 
tabedilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Başer'in tak
ririni, bir tabı hatası olarJak kıaıbul etmekte
dir. «Genel Müdürün Atanması» şeklinde tab
edilmesi gerekirken, «Genel Müdür Atama» 
şeklinde bir tabı hatası yapıldığı ifade olun

maktadır. 17 nci maddenin başlığı bu şekilde 
tashih görmüştür. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
saym üye?.. Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanun açık oylarınıza arz edilecektir, küre
ler sıra aralarında gezdirilecek ve hitabet kür
süsünün önüne konacaktır. 

3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (3/343) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 196) (1) 

BAŞKAN — Sayın İmar ve İskân Bakanı 
Hayrettin Nakiboğlu tarafından Başkanlığa ve
rilmiş bir takrir vardır, okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü Gelen Kâğıtlarda bulunan 196 Sıra 
Sayılı 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının lüzum ve önemine binaen gün
deme alınarak diğer bütün işlere takdimen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

İmar ve İskân Bakanı 
Hayrettin Nakipoğlu 

BAŞKAN — Talebedilen husus «Gelen Kâ
ğıtlar» dadır. Dağıtımından 48 saat süre geç
miştir. Takrir üzerinde görüşmek istiyen sayın 
üye? Yok. Gelen Kâğıtlardan gündeme alınması
nı ve bütün işlere takdimen görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini alsın
lar. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Okunmamasını arzu 

(1) 196 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
ellidir. 
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edenler... Genel Kurulca okunmaması kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yek. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin imar ve iskân Bakanlığı 
kısmının 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri) bölümünün 22.770 nci (Umumi 
hayata müessir âfetler hakkında 7269 sayılı Ka
nunun 33 ncü maddesi gereğince «T. Emlâk Kre
di Bankasına yatırılacak paralar.») maddesine 
370 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. 1 nci maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde görüşmek 

istiyen sayın üye? Yok. 2 nci maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürü
ttü. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza ayrıca arz 
edilecektir. 

/. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu ka
nuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun ta

sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (İ/83) (S. Sayısı : 135) 

BAŞKAN — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu hakkındaki Kanunun bası maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının müzake
resi devam etmekte idi. 1 nci madde müzakere 
edilip kabul edilmiş; 2 nci maddeye geçilmiş idi, 

Hükümet ve Komisyonun yerlerini almaları
nı rica edeceğim. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Devlet Tiyatrolarında oynana

cak eserler edebî kurul tarafından seçilir. Bu 
kurul sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 ki
şi ile Genel Müdür, Başrejisör, Başdramaturg ve 
bir sanatkârdan teşekkül eder. Kurul Başkanı 
m kendi üyeleri arasından seçer. 

Edebî Kurul salt çoğunlukla toplanır ve bu 
toplantıda bulunanların salt çokluğu ile karar 
veriı. 

Eaşdramaturg emrinde yeteri kadar drama
turg bulunur. 

Edebî Kurulun tiyatroda memur bulunmıyan 
üyelerine her toplantı için 100 lira hakkı hu
zur verilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almış 
bulunan saym üyelerin isimlerini arz ediyorum : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Saym 
Hüseyin Baytürk; kişisel görüşlerini arz etmek 
üzere Sayın Turhan özgüner, Sayın Şinasi öz-
denoğlu, Saym Hasan Tosyalı ve Saym Burha-
nettin Asutay söz almış bulunmaktadırlar. 

ilk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Hüseyin Baytürk'tedir, buyurunuz 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN BAY
TÜRK (Zonguldak) — Saym Başkan, saym mil
letvekilleri ; 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bir maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının 2 nci maddesi üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına görüşlerimizi arz ede
ceğim. 

Evvelâ maddeyi okuyorum : 
«Madde 2. — Devlet Tiyatrolarmüa oynana

cak eserler Edebî Kurul tarafından seçilir. 3u 
Kurul sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 ki
şi ile Genel Müdür, Bagrejisör, Başdramaturg ve 
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bir sanatkârdan teşekkül eder. Kurul, Başkanını 
kendi üyeleri arasından seçer.» 

Şimdi bir de 2 nci maddenin gereke esini oku
yorum : 

«Edebî Kurul çalışmalarında yabancı memle
ketlerde olduğu gibi dramaturgların da eser se
çimindeki daimî araştırma, eleştirme ve değer
lendirilmelerinin rolü bulunduğu cihetle, bu Ku
rula Başdramaturgun katılması öngörülmüş
tür,» 

Sayın arkadaşlar, 2 nci maddenin gerekçesin
de «Edebî Kurul çalışmalarında yabancı memle
ketlerde olduğu gibi» denilmektedir. Yabancı 
memleketlerde böyle bir kurul yoktur, yani 
«Edebî Kurul» diye bir kurul yoktur. Edebî Ku
rul yerine, dramaturglar eserleri seçerler. Yal
nız Fransa'da bu kurula benzer bir «Lecture», 
yani «Eserleri Okuma Kurulu» vardır. Bu ba
kımdan, 2 nci maddedeki «Edebî Kurul» deyi
mine kanaatimce lüzum yoktur, bunun göreceği 
vazifeyi dramaturgların görmesi icabeder. Sa
nattan anlıyanlar da dramaturglardır; üstelik 
bunlar da tiyatronun bünyesi içerisindedirler; 
eseri oynayacak ve onu en iyi takdir edecek kim
selerdir. Bunun tatbikatı bütün dünyada böy
ledir. 

Devam ediyorum : 
«Edebî Kurul salt çoğunlukla toplanır ve bu 

toplantıda bulunanların salt çağunluğu ile ka
rar verir.» 

Bu kurul mevcut iken, bir diğerine lüzum 
yoktur. Biz bu «Edebî Kurul» deyiminin kal
kınmasını istediğimizden, otomatikman bu mad
de de kalkar demektir. 

«Başdramaturg emrinde yeteri kadar dra
maturg bulunur.» 

Bizim üzerinde durduğumuz nokta budur. 
Eseri anlıyacak ve çözecek olanlar bu drama
turglardır. Bir başduramaturgun emrinde yete
ri kadar veya bunların da sayıları tesbit edil
mek suretiyle bir dramaturglar kurulu kurul
malıdır. Ebedî kurul kaldırılmalıdır. Ebedî ku
rulun seçeceği görevler bu Dramaturglar Kuru
luna verilmelidir. 

Yine devam edelim: 
«Ebedî kurulun tiyatroda memur buiunmı-

yan üyelerine her toplantı için 100 lira hakkı 
huzur verilir.» 

Şimdi sayın arkadaşlar; bu tiyatronun eski 
kanununun değişmiyen 2 nci maddesinde de 

— 399 

şöyle denilmektedir: «Devlet Tiyatrosunda oy
nanacak eserler Ebedî Heyet tarafından seçi
lir. Bu heyet, sanat ve edebiyat alanında tanın
mış 3 kişi ile genel müdür ve raportörlerden 
teşekkül eder. Heyet, başkanı kendi arasından 
seçer. Tesbit olunacak eserlerin nevilerine göre, 
dram ve opera bölümünden genel müdürce se
çilecek bir sanatkâr heyetin müzakerelerine iş
tirak eder. Eser, opera bölümünden olduğu tak
dirde, opera bölümü başrejisörü ile orkestra 
şefi de heyete katılır. 

Şimdi, mühim olan nokta şurasıdır: «Eb«dî 
heyetin, tiyatroda memur bulunmıyan üyeleri
ne yılda 20 toplantıdan fazla almamak ve her 
toplantı için 50 lirayı geçmemek üzere huzur 
hakkı verilir.» 

Şimdi arkadaşlar, eski kanunda huzur hak
kı adam basma 50 liradır ve bunu da senede 20 
toplantı ile tahdidediyor. Senede 20 toplantı 
yapıyor, 1 toplantı için 250 lira, 20 toplantı için 
5 bin lira. Eski kanunda Ebedî Kurula eser 
seçimi için tanınan hakkı huzurların yekûnu 
bir sene içerisinde 5 bin lira. 

Şimdi yeni kanuna göre; gerekçeyi okuya
lım: «Opera ve balenin ayrı bir kanunla yöne
tileceği düşünülerek Ebedî Kurulda bu bölüm
le ilgili üyeler çıkarılmıştır.» Tamam opera ay
rıldığına göre bunların çıkarılması normal
dir. 

«...Hayat konfonktürü ve 1949 senesine 
nazaran paranın satmalına gücü ve çalışma de
ğerlendirilmesi ölçülerinin değişmesi sebebiyle 
50 liralık huzur hakkı 100 liraya çıkarılmıştır.» 

Eğer böyle bir kurul kabul edilirse, 50 li
ra yerine 100 lira bugünkü hayat seviyesinde 
normaldir, buna da bir diyeceğim yok t. 

«...Gittikçe artan tiyatro adedi...» 

Üzerinde duracağımız nokta bu. «...Ve tem
sil sayıları sebebiyle ihtiyaca göre toplantı ya
pılması zorunluluğu karşısında, 5441 sayılı Ka
nundaki yıllık 20 toplantı tahdidi kaldırılmış
tır...» 

Sayın arkadaşlar, esas üzerinde duracağı
mız nokta bu. Şimdi bakın 50 lira 100 liraya 
çışarılıyor, toplantı adedi tahdidi kaldırılıyor. 
Senede ne kadar toplanacak? Belki pazarlar 
hariç 300 gün. 300 gün hakkı huzur, 5 kişilik 
heyet 7 kişiye çıkarılıyor, 1 toplantıda 700 lira 
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ve 300 toplantı olursa bunun da yekûnu sene
de 210 bin lira... 5 bin lira 210 bin lira oluyor. 

Şöyle bir sual aklınıza gelebilir: «300 top
lantı olacağını ne bilirsiniz?» 

Arkadaşlar, bu tahdidedilmemiş. öğleden 
evvel toplanır, öğleden ısonra toplanır, tatil 
günleri hariç her gün toplanır. Netice itibariy
le burada bir hakkı huzur olduğuna göre, eser 
seçimi de uzar gider. Filmlerdeki kahramanın, 
filmdeki bütün gangasterleri öldürüp kendisi
nin ölmediği gibi... Çünkü kendisi ölünce film 
biter. 

Burada da eser seçilince hakkı huzur biter, 
dolayısiyle hakkı huzur 300 gün devam ©der; 
dolayısiyle böyle takipsiz, böyle aşırı bir salâ
hiyetin maddede bulunması, bu Meclisten şim
diye kadar çıkan kanunların en antidemokra
tiklerinden birisidir kanısındayım. 

Şimdi arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi, 
1966 dan beri tiyatrodaki huzursuzluğun daha 
evvel mevcut kanunun boşluklarından istifade 
edilmek suretiyle başındaki hüsnüniyetten yok
sun bir arkadaşın maiyetinde çalıştırdığı insan
lara kan kusturmasını bilmiyeniniz yok. Şimdi 
buna nazaran çok daha antidemokratik, kendi
sine çok daha geniş salâhiyetler veren bir ka
nun şayet bu Meclisten geçerse; dün olduğu 
gibi, dün söylendiği gibi tiyatro diktatörlükle 
idare edilir. 

14 vekil değiştirdim, 15 nciyi de Eskişehir'
den tanıyorum. Efendim aşağısına gayet dikta
törce, yukarısına gayet mültefit, kendisine za
rar gelenlere bu kanunla ulufe dağıtmak sure
tiyle DeVlet çiftliğini devam ettirecek miyiz ar
kadaşlar? Şimdiye kadarki çiftliğe bir de sö
mürü mü kuralım yani?. 50 lira verine 100 lira, 
20 toplantı yerine sonsuz toplantı, 5 kişi yeri
ne 7 kişi... 

Bu bakımdan bu kanunun bu maddesini, 
«Edebî Kurul» un kalkmasını teklif ediyorum 
Bu husustaki önergemi Başkanlığa vereceğim. 

Eserin seçiminde söz sahibi dramaturglardır 
ve bütün dünyadaki tatbikat da budur ve bu
nun da böyle olması lâzımdır kanısındayım. 

Bu husustaki önergemi Meclis Başkanlığına 
veriyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner buyu
run efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Tasarının 2 nci maddesinde «Devlet tiyatro
larında oynanacak eserler edebî kurul tarafın
dan seçilir» ibaresi mevcut bulunmaktadır. 

Evvelâ bu edebî kurul ne suretle teşekkül 
eder buna bakalım... Edebî kurul teeşkkülü ta
sarının bilâhara görüşeceğimiz 4 ncü maddesin
de bahis mevzuu edilmiştir. Edebî kurulda bu
lunması bu madde ile gerekli olan; edebiyat 
ve sanat dalında tanınmış 3 kişi, bir genel mü
dür, başrejisör, başdramaturg ve bir sanatkâr. 
Edebî kurul bu. 

Ancak edebî kurulun genel müdürü, madde
nin biraz sonra müzakeresi bahis konusu olan 
4 ncü maddede göreceğiz, genel müdür Millî 
Eğitim Bakanı tarafından seçilir, başrejisör ge
nel müdür yardımcıları tarafından genel mü
dürün teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanı ta
rafından seçilir, edebî heyetin sanat ve edebi
yat alanında tanınmış 3 üyesi gene Millî Eği
tim Bakanı tarafından seçilir. 

Arkadaşlarım, şimdi bu 7 kişilik edebî ku
rulun demek ki, genel müdürü Millî Eğitim Ba
kanı tarafından, başrejisör dolaylı olarak Millî 
Eğitim Bakanı tarafından ve edebiyat ve sanat 
dalında tanınmış 3 Mşi de gene Millî Eğitim 
Bakanı tarafından seçilmektedir. Geriye ne ka
lıyor? Geriye 2 nci maddede bahis mevzuu ku
ruldan başdramaturg ve bir sanatkâr kalıyor. 
Bunlar da, gene biraz sonra müzakeresi bahis 
mevzuu olan 4 ncü maddenin son fıkrasında 
«Diğerlerim tabiriyle «genel müdür tarafından 
seçilir» denilmek suretiyle iktifa ediliyor. Za
ten genel müdür de Millî Eğitim Bakanı tara
fından seçildiğine göre, Millî Eğitim Bakanı
nın seçtiği bu şahıs, genel müdür 2 kişiyi; bir 
sanatkâr, bir de başdramaturgu seçmekle ikti
fa ediyor. Gerisi? Gerisinin tamamı 4 ncü mad
dede tamamen siyasi güce verilmiş, siyasi ik
tidara verilmiş ve devrin Millî Eğitim Bakanı
na verilmiştir. 

Arkadaşlarım, bir Devlet tiyatrosunda oy
nanacak eseri bir siyasi iktidarın Millî Eğitim 
Bakanının inhisarına vermek her halde isabetli 
değildir. Faydalı olduğunu nazarı itibara ala
rak getirmiş olabilirler, ancak arkadaşlarım, 
iktidar şu veya bu partide el değiştirebilir. Bir 
iktidarın Millî Eğitim Bakanı 7 kişilik kurulun 
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7 sini kendisi tesbit edecek ve geriye kalan 2 
kişiyi de kendi seçtiği bir şahısa seçtirecek, 7 ki
şilik kurula Devlet tiyatrolarında oynanacak 
eseri empoze ettirecek... Arkadaşlarım, elbette 
kanunun getiriliş esprisinde bu yok. Yani, bu 
şüphesiz iyi niyetle getirilmiştir, ancak bu iyi 
niyete rağmen iktidarların elinde, siyasi ikti
darın elinde bu madde hakikaten Devlet tiyat
rolarının başına «Demoklesin Kılıcı» gibi durur 
ve kalır arkadaşlarım. Tehlikeli bir maddedir. 

Bu sebeple arkadaşlarımdan kanun tasarı
sının bu maddesi ile ilgili değiştirge önergesi 
verenler, biraz sonra izah edeceklerdir her hal
de, onu tekrar etmiş olmak için söylemiyorum, 
gayet iyi teklif getireceklerdir, başkaca tek
lifler de olabilir. Şüphesiz iyi niyetle gelmiş 
olsa dahi bu madde istismara müsaidolduğu için 
Devlet tiyatroları için hayırlı olmaz ve sanat
kârı hakikaten üzer ve âdeta bir muayyen li
mit içinde kıskaca alır, isabetli değildir, değiş
tirilmesi ee^ekir kanısındayım arkadaşlarım, 
bu sebeple aleyhte konuşuyorum. 

Gene aynı maddenin son fıkrasında «Ebedî 
kurulun tiyatroda memur bulunmıyan üyelerine 
her toplantı için 100 lira hakkı huzur verilir» 
denilmektedir. 

Arkadaşlarım, «Hakkı huzur» kelimesini bir 
değiştirge önergesi ile «Toplantı ödeneği» ola
rak değiştirmeyi önerdim. Şüphesiz bâzı ka
nunlarda değişiklikler yapılırken yeni terimler, 
yeni deyimler o kanuna yama gibi konmamak, 
ben de buna taraftarım. Arkadaşlarım, ancak 
merhale merhale giderken olabildiği kadarını 
getirelim. Baktım bu kanunun tümü itibariyle 
de yeni terimler, yeni deyimler kullanılıyor, 
olabildiği kadar, yama gibi değil. Burada «Hak
kı huzur» gibi çok ağdalı bir ibare yerine «Top
lantı ödeneği» demek gerekir. Hattâ bunu di
ğer maddelere nazaran değerli arkadaşlarım 
sakıncalı görüyorlarsa, hiç değilse «Hakkı hu
zur» değil de, «Huzur hakkı» gibi daha sade 
bir deyime gitmeyi isabetli görürüm. Onun 
için de ayrıca bir önerge verdim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Şinasi özdenoğlu bu

yurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değer

li arkadaşlarım, 
Bu görüşülmekte olan 5441 sayılı Devlet Ti

yatrosu Kanununun bâzı maddelerinin değişti

rilmesi ve bâzı maddeler eklenmesine mütedair 
tasarının 2 nci madesi Yüce Meclisi büyük so
rumlulukla karşı karşıya bırakacak derecede 
önemli bir maddedir. 

Hükümetin de bilhassa dikkatini çekmek is
tiyoruz; arkadaşlarımın da ifade ettikleri gibi, 
bu maddeye göre kurulacak olan bir Devlet 
tiyatrosu tam bir merkeziyetçi esasa göre ku
rulacaktır ve halk kütleleri üzerinde doğrudan 
doğruya ve birinci derecede etkili olan Devlet 
tiyatroculuğunun kaderini doğrudan doğruya 
Millî Eğitim Bakanının eline ve iradesine tes
lim etmektedir arkadaşlarım. 

Şimdi 7 kişiden ibaret bir edebî kurul ku
rulmaktadır. Bu 7 kişinin 3 tane3İ tanınmış sa
natçı ve edebiyatçı olacak. Bunları kim seçe
cek? 4 ncü maddeye göre Bakan seçiyor. 

Genel müdür... Bakan seçiyor; etti 4. 
Başrejisör... Genel müdür seçiyor, yani Ba

kan seçiyor; etti 5. 
Başdramaturg... Keza genel müdür seçiyor, 

yani Bakanın iradesi ile gelmiş olan zat 
seçiyor; 6. 

Bir de sanatçı, keza genel müdür tarafından 
seçiliyor; etti 7. 

Şimdi bu demektir ki değerli arkadaşlarım, 
Bakan «Bu eser oynanmasın» dediği zaman, o 
eser Devlet Tiyatrosunda oynanmaz. Bu bir 
gerçektir. Şimdi Hükümeti böyle bir sorumlu
luktan kurtarmamız icabeder. Tabiî bütün Eği
tim bakanlarının Sayın Oğuz gibi iyi niyet sa
hibi olacaklarını düşünemeyiz, ama kendileri de 
bir tarihî sorumlulukla karşı karşıyadırlar. 
Bu derece şahsın ve Bakanın iradesine tabi 
olan bir statüyü her halde benimsemiyecekleri 
inancındayız. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarım söyledi
ler; Batıda Edebî heyet diye bir şey bahis ko
nusu değildir. Yakın bir mazide kurulmuş olan 
ingiliz Devlet Tiyatrosu, daha doğrusu «Nati
onal Theater» 2 kişi tarafından kurulmuştur. 
Tanınmış Sir Laurance Olivier - bizim kamu 
oyuncu da tanınmış bir artistir - onun yanın
da «Tynan» diye bir tek seçici vardır, drama
turgdur, bütün eserleri o seçer. Bugün İngiliz 
Millî Tiyatrosunda bile eserler onun sorumlu
luğu altında oynatılmaktadır, bunu tiyatro ha
reketleriyle ilgili arkadaşlarımız bilirler. 

Fransa'da da böyledir . Adre Malraux'un 
Kültür Bakanlığı zamanında kurulmuş olan 
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bölge tiyatrolarında özerklik vardır. Gönül ar
zu ederdi ki, bu kanımla Türk tiyatroculuğu
na, Devlet tiyatroculuğuna özerklik getirilsin 
ve Hükümetin vesayeti altında, iktidarların ve
sayeti altında modern Türk tiyatrosu acaip 
bir vaziyet karşısında bulunmasın. 

Edebî heyetin nasıl seçileceğine gelince: 
Değerli arkadaşlarım, hep biliriz; bizde 

edebiyat muhiti bir dost ve yaran safhasıdır. 
Politikadaki kulisler gibi orada da kulisler 
vardır. Bunun birçok acı tecellilerini görmüş 
insanlarız, siz de biliyorsunuz, öyleyse çok is
tirham ederim; edebiyattan anlamıyan, sanat
tan anlamıyan, tiyatrodan anlamıyan bir Millî 
Eğitim Bakanı tasavvur ediniz... Kim seçecek
tir? Dostluklarına göre Edebî heyet seçecektir; 
hislerine göre, duygularına göre, sempatilerine 
ve antipatilerine göre edebî heyet seçecektir 
ve Tüıik tiyatrosunun kaderi de bu Edebî He
yetin eline teslim edilecek. Böyle şey olmaz. 

Tekrar ediyorum; son derece tehlikeli, Türk 
tiyatroculuğunun, Devlet tiyatrolarının geliş
mesi için gerçekten handikap teşkil edebile
cek nitelikte çok tehlikeli bir maddedir. 

Bir teklifim vardır; hani; «Fikir getiriyor
sunuz veya tenkid ediyorsunuz, teklif getiri
yorsunuz, hal çaresi getirmiyorsunuz diyor ar
kadaşlarım, teklifimiz de şudur, mâkul karşılı-
yacağım umarım: 

Değerli arkadaşlarım, bugün Ankara Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesinde ve istanbul Üni
versitesinde tiyatro kürsüsü diye, Edebiyat Fa
kültemizde tiyatro kürsümüz vardır, burada 
dramaturg yetiştirilir. Bu işin ustaları, sahne
den yetişmiş insanlar, dolayısiyle kültürlü in
sanlar, gerçek tiyatro sanatının ne olduğunu bi
len kişler buradan yetişirler, burada ders oku
turlar. öyleyse lütfediniz istanbul, yahut bü
tün üniversitelerimizin - yarın belki Erzurum 
üniversitemizde de kurulacaktır - üniversite
lerimizin tiyatro kürsülerinden seçimle gelen 
4 kişiyi, bir de sorumluluğu büyük olduğuna gö
re dramaturgu kabul ecıerek kurulu azaltalım, 
ve işler daha çabuk çıksın. Çünkü yılda 100 den 
fazla eser geliyor, bunların hepsini Edebî Ku
rul okuyamıyor. Bunları Edebî Kurulun bir 
araya gelip okuması şarttır. Raportör vardır, 
raportör izah eder, eseri tanıtır, ama teker te
ker okuyacaktır, 7 kişilik kurulu bir araya ge

tirmek güçtür ve netice alınmamaktadır. Bir
takım acı tecellilerini biliriz. Edebî Kuruldan 
geçmiş eser biliriz ki, genel müdür oynatmamış-
tır. Edebî Kurulun iradesi yoktur, etkisi yok
tur. Öyleyse bunu, gerçekten meselenin ehli 
olan, mevzuun ustası olan, yetkilisi olan 5 kişiye 
tevdi edelim ve bilhassa başdramaturgun sorum
luluğu altında tiyatro kürsülerinin seçeceği 4 ki
şilik bir heyete tevdi edelim. Madde son de
rece önemli bir maddedir, alâkayla Saym Komis
yonun dinlediğini zannediyorum, kendileri de 
yarın itham altında kalabilirler, lütfetsinler, 
Yüksek Heyetinizin bu n>evzuu her türlü siyasi 
telâkkinin üzerinde tutacak olgunluğu göste
receğinden eminim, bu anlayış içerisinde bu 
maddenin, böyle ekspres gibi geçmekte bulunan 
bu kanunun, bu maddesinin memleketin sanat 
hayatı yönünden, Türk Milletinin kültür ha
yatı yönünden, eğitim hayatı yönünden son de
rece önemli olan bu maddesinin komisyonca geri 
alınmak suretiyle, önerimizin ve değerli arka
daşlarımızın da önerileri dikkate alınmak su
retiyle, bir kere daha gözden geçirilmek sure
tiyle tedvin edilmesini çok rica ediyorum, ilti
fatınıza mazhar olacağı ümidiyle hepinizi saygı 
ile selâmlarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyurun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) - - Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanun tasarı
sının maddeleri arasında bulamadığım bir husu
su arz etmek istiyorum. 

istanbul Ankara'dan daha büyük bir şehri-
mizdir. Oradaki Opera Sarayı buradakinden da
ha büyük bir kapasiteye sahip. Opera Sarayı 
Genel Müdürlüğe bağlı, rejisör salâhiyetinde bir 
müdür ile idare edilecek. Benim şahsi kanaa
time göre, Ankara'da bir genel müdür, istan
bul'da da tam salahiyetli bir müdür bulundur
mak gereklidir. Bu, çok mühim bir husustur, 
zira İstanbul'dan 500 kilometre uzakta bulunan 
Ankara'daki Genel Müdür, Ankara 'dairinden da
ha büyük bir faaliyet içinde olacak olan istan
bul Devlet Tiyatrosunun işlerini yakından ta-
kibcdemez. istanbul'daki Tiyatronun başına 
müstakil bir müdür koyalım ve o müdür opera
da olduğu gibi işleri mütakillen idare edebilsin. 
ilgili maddede bu şekilde bir değişiklik talebe-
deceğim, iltifat buyurulmasmı arz ederim. 
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ikinci maddenin diğer hususlarını, Komisyo
nun kabul ettiği şekilde, ben de uygun buluyo
rum. iltifatınıza mazhar olacağını ümidede-
rim. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu, bu
yurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde görüşmek 

istiyen sayın üye.. Yok. 
Sayın Turhan özgüner, Sayın Hüseyin Bay-

türk ve Sayın Şinasi özdenoğlu tarafından ve
rilmiş takrirler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi. Başkanlığına 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hak

kındaki kanun tasarısının 2 nci maddesindeki 
«edebî kurul» un tasarıdan çıkarılarak, eser se
çiminin bütün dünyada olduğu gibi tiyatro için
den kurulacak dramaturglar tarafından seçil
mesinin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesinin son fıkrasındaki 

(Hakkı huzur) deyimi yerine (Toplantı öde
neği) deyiminin kabulünü öneririm. Saygıla
rımla. 

içel 
Turhan özgüner 

Yüksek Başkanlığa 

5441 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ilişkin tasarının 2 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Şinasi Özdenoğlu 
Ankara Milletvekili 

«Devlet tiyatrolarında oynanacak eserler 
(Sanat Kurulu) tarafından seçilir. Sanat Kuru
lu üniversitelerin tiyatro kürsülerince seçilen 
4 kişi ile, başdramaturg olmak üzere 5 kişiden 
kurulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Özgü-
ner'in «Hakkı huzur» deyimi yerine «Toplantı 

ödeneği» deyimini kapsayan takriri üzerindeki 
mütalâanızı rica ediyorum. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — İltihak edebiliriz Sayın Baş
kan, mühim bir değişiklik ifade etmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner tarafın
dan verilen takrir de «Toplantı ödeneği» deyi-
minin«Hakkı huzur» deyiminin yerini alması 
istenmektedir. Komisyon katılıyor. 

Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Eskişehir) — Katılıyoruz . 
BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. Takri

rin dikkate alınması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Hüseyin Baytürk'ün takriri, eser seçi
minin bütün dünyada olduğu gibi, tiyatro için
den kurulacak dromaturglar tarafından seçil
mesini öngörmektedir. Komisyon katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
met? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Katılmıyoruz.. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Sayın Hüseyin Baytürk tarafından veri
len takriri tekrar okutup oylarınıza arz edece
ğim. 

(Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'
ün önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor, takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi
yenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir, 
takrir reddedilmiştir. 

Sayın Komisyon, Sayın Şinasi Özdenoğlu'-
nun, «Devlet tiyatrolarında oynanacak eserler 
sanat kurulu tarafından seçilir. Sanat kurulu 
üniversitelerin tiyatro kürsülerince seçilen 4 ki
şi ile, başdramaturg olmak üzere 5 kişiden ku
rulur» teklifi hakkındaki mütalâanız nedir? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, tasarıdaki 
maddenin arkadaşlarımızın arzu ettiği tarzda 
bir seçime engel olmadığı aşikârdır, Sayın Millî 
Eğitim Bakanı tiyatro sahasında ün yapmış 
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kişilerden seçecektir. O itibarla üniversiteden 
bu sahada ün yapmış kişilerin seçilmesine mâni 
olan bir kıstas getirilmemiştir. Bu yol açıktır. 
Kaldı ki, bugünkü tarzıyla Edebi Heyet 5441 
sayılı Kanun ile tedvin edilen şeklini muhafaza 
etmektedir. Yıllardan beri tatbik edilmiş bir 
müessesedir ve başarıya ulaşmış bir müessese
dir. Değiştirilmesi kanaatini taşımıyoruz ve bu 
itibarla takrire katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Eskişehir) — Biz de katılmıyoruz. 
ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) Sayın Baş

kan, takririmi izah edebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen
dim, Sayın Millî Eğitim Bakanı seçmelerini ede
biyat ve sanat adamı olarak yapar; yani tiyat
ro adamı, tiyatro yazarı ve sahneden yetişmiş 
insan olarak değil. Fakat şair olarak edebiyatçı 
olarak seçimler yapılmıştır, şimdiye kadarki 
tatbikat bu merkezdedir. Böyle olunca, onların 
seçmelerine göre kabul edilmiş olan eserlerin 
sahnede tatbik kaabiliyeti olmamaktadır ve bir
takım büyük mahzurlar doğmaktadır. Tatbi
katta bunu görmüşüzdür. Modern tiyatroda ve 
Batıda bugün sahne imkânlarını bilen, eserin 
sahnedeki tatbik kaabiliyetini, uygulama imkâ
nını bilen insanlar gelir. Bunlar sahnede yetiş
miş kişilerdir. Öyleyse, Millî Eğitim Bakanlı
ğının yalnız edebiyat ve sanatçılara münhasır 
seçimi gerçeklere uymamaktadır ve zararlı ol
maktadır. Bu hususun bir kere daha tezekkür 
edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu'nun takriri okun
du, bulundukları yerden takririni açıkladılar ve 
talepleri bu izahatı muvacehesinde tekrar Ko
misyonun mütalâalarının alınması merkezinde 
idi. Komisyon, bu kısa mütalâaya rağmen katı
lıp katılmamanız hususundaki beyanınızda bir 
değişiklik var mıdır? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURU SA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, Sayın Öz
denoğlu'nun ifade ettiği husus varit; bu tasarıda 
getirilen müessesede var zaten. Bu tasarıda 
ağırlık tiyatro mensuplarına verilmiştir. O iti
barla, eserin seçiminde tiyatro mensuplarının 
sözü, adedi ekseriyet olarak var. Kaldı ki, Ede
bi Heyetin seçeceği eserler arasında, bu eser-
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lerin içinden seçme hakkı münhasıran genel mü
düre aittir, baş rejisöre attir. Ayrıca bu kanun 
ile bir sanatkâr da, fiilen icracı olarak Edebi 
Heyete girmektedir. Zannediyorum Sayın Öz
denoğlu'nun ifade ettiği hususların tamamı bu 
müessesede vardır, o itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Katılmıyor, Hükü
met de katılmıyor. 

Takririn dikkate alınması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
1er... Kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi Sayın Özgüner'in kabul edi
len takriri veçhile, 100 lira toplantı ödeneği 
verilir, şeklinde kabul buyurduğunuz tadille 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddje 3. — A) Devlet Tiyatrolarının sa
nat, teknik ve bu kanunda gösterilen işlerine 
bakmak üzere; Edebî Kurul Başkanı, başreji-
isör, sanat teknik müdürü, müzik işleri yöne
ticisi, genel müdürün görevlendireceği bir sa
natkârdan mürekkep «Sanat ve Yönetim» 
Kurulu vardır. 

G-enel Müdür, bu kurulun başkanıdır. 
B) Devlet Tiyatrolarının disiplin işlerine 

bakmak üzere başrejisör, hukuk müşaviri, öz
lük işleri müdürü, Devlet Tiyatrosu perso
nelinin kendi aralarından gizli oyla seçeceği! 
bir sanatkârdan mürekkep «Disiplin Kurulu» 
vardır. 

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

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın üye?.. 

Sayın Baytürk, buyurun. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 
3 ncü maddesinde, «Devlet tiyatrolarının, sa
nat teknik ve bu kanunda gösterilen işlerine 
bakmak üzere; Edebî Kurul Başkanı..» diyor. 
Edebî Kurul var, bir de Edebî Kurul Başkanı 
var. Bu, az evvel Sayın Komisyon Başkanı
nın söylediği ile tezat teşkil ediyor. 5441 sa
yılı eski kanuna tanı mâniasiyle riayet edile* 
cek idiyse bu Kanun niye değişiyor? Sonra, 
bâzı işine geldiği zaman oradan misal, işine 
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gelmediği zaman yenisinden misal vermek ha
liyle hakikatlere aykırı bir örnek olur. Bu 
(bakımdan, Edebî Kurul Başkanına neden lü
zum görülmüş ve buraya koymuşlar? Bizce 
bu lüzumsuz. 

İkinci olarak, «Sanat Teknik Müdürü» diye 
bir isim var burada. Sanat Teknik Müdürü 
şimdiye kadar tiyatrolarda yoktu. Bu da yeni 
çıkmış bir isimdir. 5441 sayılı Kanunun espri
sinde de yoktur. Sayın Komisyon Başkanı 
buna ne buyururlar ve teknik müdür oldu
ğuna göre, Sanat Teknik Müdürü nereden 
çıktı? Muhakkak bir başkasına daha ulufe mi 
dağıtacağız? Yani, birisine Teknik Müdür, 
ötekine dle «ıSanat Teknik Müdürü» demek 
Isuretiyle maiyet erkânını mı çoğaltacağız? 
Bunlar hakkında baliği rica ediyorum. 

iSonra, burada «sanat ve yönetim kurulları» 
Bunların ne zaman, hangi usule göre toplana
cağına ait ne gerekçe ve ne de tüzük var. 
1949 daki Kanundan bahsediyor, Komisyon 
Başkanı, kendisi izah buyursunlar. O Kanun 
buna nazaran çok daha demokratik bir ka
nun idi. Biz ileriye gidecek yerde geriye gi-
yoruz. Bunun da her halde mesuliyetini Ko
misyon kendisi üzerine 'alıyor ve bizler de 
Komisyonun bu arzusuna uymuş oluyoruz. 
Bu da, kanımca, yanlış bir adımdır. Hepimiz 
muhakkak tiyatro sanatını tam lâyiki veçhile 
bilmeyiz. Esasen bu kanun tasarısını bu is
keletle bize getirip, komisyondan dahi geçir
me şjansıma sahip ve Meclisin huzuruna bu şe
kilde getiren şahıslar hakkında konuşmak 
lâzım ama, Parlâmento üyesi değil, burada 
şahsiyat yapmış oluruz. Benim ne demek iste
diğimi Sayın Vekil ve Sayın Komisyon Baş
kanı da tahmin ederim anlamıştır. 

(BAŞKAN — Komisyon raporunu müzakere 
ediyoruz. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Bir de 
burada, «Devlet tiyatrolarının disiplin işlerine 
bakmak üzere başrejisörlük, hukuk müşaviri, 
özlük işleri müdürü ve bunlarla . Devlet tiyat
rosu personelinin kendi aralarından gizli oyla 
seçeceği bir sanatkârdan mürekkep disiplin 
kurulu»diyor. Madde metninde sendika tem
silcisi yok; nedense sendika temsilcisinden 
çekiniliyör. Sendika temsilcisi maddede değiş
tirilmiş, personelin içerisinden, fakat persone

lin her hangi bir üyesi değil, yalnız sanatkâr
lardan. Personel rey verecek ama kendisini se-
çemiyecek, sanatkârları seçecek. Bunun da se
bebi, tabiî sanatkâr umum müdürün emrinde
dir, umum müdürün veya dolayısiyle iktidarın 
emrinde bir disiplin kurulu olacak, bu disiplin 
kurulu da doğru dürüst karar verecek... Böyle 
bir disiplin kurulundan her halde hiç kimse de 
doğru dürüst bir karar beklemez. Biz de bekle-
miyeceğiz, siz de beklemiyeceksiniz, zaman gös
terecek. 

Gene gerekçede deniyor ki, «Devlet tiyatro
ları, 1942 yılından bu yana sanat faaliyetlerinin 
çok fazlalaştığı hususu kuşku getirmemektedir. 
îki tiyatro, Ankara dışmdalkilerle birlikte 11 ti
yatro sayısına varan ve ancak sanat yönetim 
işleriyle uğraşabilecek sanat ve yönetim kuru
lunun ayrıca bünyesinde disiplin işlerini de bu
lundurması çalışma gücünü azaltmaktadır.» 

Şimdi efendim, bu sanat ve yönetim kurulu
nun gerekçesinde, Ankara'daki ve Türkiye'deki 
tiyatrolar çoğalmış, dolayısiyle bu tiyatroları 
yönetmek için bir sanat yönetim kuruluna ihti
yaç görülmüş. Gerekçe bunu der. Ve «Türkiye'
de 11 tiyatro var» der. Beyler, hiçbirine inan
mayınız, nihayet tiyatroların sayısı burada : 
Küçük Tiyatro, Oda Tiyatrosu kapanmış, 3 ncü 
Tiyatro kapanmış, Ankara'da 4 tane tiyatro 
var. 

Kayseri Tiyatrosunu belediye yaptı, örüm
cek ağları var içinde. Adana Tiyatrosunu bele
diye yaptı, kimse gidip gelmez. 

Şu tiyatroların 11 olduğunu Saym Bakan 
burada izah etsin, 11 ise, bütün dediği madde
ler doğrudur, ben kayıtsız şartsız Bakanı tas
dik edeceğim, Komisyon Başkanı ile de berabe
rim. Beyler, bu kadar yalan bir gerekçe ile ka
nun geliyor, hiç kimse aldırış etmiyor. O, ona 
söylüyor, o ona söylüyor, konuşmasını yaptırmı
yorsunuz, bir telâş içerisinde kanun çıkıp gidi
yor. 

Arkadaşlar, ilerde sanatkârları idare etmek 
çok zordur. Sanatkârlar, onlar da bizi dinliyor
lar. 

«11 tiyatro» deniyor beyler; 4 ncü sayfa 21 
nci satırda. Soruyorum size 11 tiyatromuz var 
mı? Bakan cevap versin, komisyon başkanı ce
vap versin. Eğer varsa hiçbir madde üzerinde 
bir daha söz almıyorum. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde başkaca 
görüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. Komisyon 
Başkanı Sayın Nuri Bayar, buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım; 
iSayın Baytürk'ün 3 ncü maidde ile ilgili itiraz
larına kısaca arzı cevabedeceğim. 

5441 sayılı, yani 1949 senesinde tedvin olu
nan kanunun 2 nci maddesini aynen okuyo
rum : «Devlet Tiyatrosunun teknik, sanat ve di
siplin işlerine bakmak üzere, tiyatro ve opera 
(bölümlerinin baş rejisörleri, orkestra şefi, ede
bî heyet başkanı ve opera ve dram bölümleri 
'sanatkârlarının kendi aralarından seçecekleri 
Ibirer sanatkârdan mürekkep bir yönetim kuru
lu vardır, genel müdür bu kurulun başkanıdır.» 

Değerli arkadaşlarım; yapılan başka bir 
operasyon yok bu maddede. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
nat ve yönetim kurulları üzerinde konuşuyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Bay
türk, çok rica edeceğim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Devamla) — Disiplin işlerine bakan he
yet, bundan evvelki kanunda yönetim kurulu 
idi, bu kanunla bu vazifeler tefrik edilmiş, di
siplin işlerine bakacak kurul ayrıca teşekkül 
ettirilmiştir. Meselle bundan ibarettir. Edebî he
yet başkanı o zaman da âza idi, bugün de âza
dır, büyük bir değişiklik yoktur. Sadece disip
lin işlerine bakacak yeni bir kurul kurulmakta
dır ve zannederim doğru bir hareket yapılmak
tadır. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKŞAN — 3 ncü maidde üzerinde görüşe

cek başkaca sayın üye yok. Maddeyi oylarınızla 
arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Lüt
fen bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, geç kaldınız, 
Komisyon Başkanı kürsüden immeden işaret bu
yurmaydınız, «ual hakkınız vardı. 

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

teklifi üzerine sahne hayatında başarılariyle 
tanınmış sanatkârlar arasından müşterek ka

rarname ile ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi hükmüne göre, 

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

C) Edeibî Heyetin sanat ve edebiyat ala
nında tanınmış 3 üyesi Millî Eğitim Bakanı ta
rafından, sanatkâr üyesi ise Devlet Tiyatrosu 
sanatkârları arasından Genel Müdür tarafın
dan, 

D) Devlet Tiyatroları kadrosunda bulunan 
diğer her çeşit görevliler Genel Müdür tarafın
dan, göreve alınırlar. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz al
mış sayın üyeleri arz ediyorum : Sayın Nuri 
Kodamanoğlu, Sayın Ahmet Güner, Saym Ah
met Buldanlı, Sayın Baytürk. 

Sayın Nuri Kodamanoğlu, buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Saym Ahmet Güner. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Saym 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Kanunun tümünü tetkik ederek burada mü
zakerede söz alma yarışı yapmış olmanın kıvan
cını hep beraber duymamızda fayda vardır. 

Biz, geri kalmış bir ülkeyiz, kalkınma çaba
ları içindeyiz. O halde yaşı geçmiş olanların, 
okuduğunu iyi anlamamış olanların en iyi eği
ticiliğini tiyatrolarımız yapacaktır. Ama, bu yı
kıcı olmıyacaktır. Hangisi Devlet Tiyatroları
mız tabiî.. Ne yapacaktır? Ankara'da olduğu 
kadar, hakikaten Devletin sırtına yük olmıya-
cak, Hükümete malî yönden yıkım olmıyacak 
şekilde her bölgede, güçlü bir eğitici vasfa ve 
güce sahi'bolıması lâzım. 

Kanunu tetkik ettiğim zaman gördüm; ben
deniz bu işte halkevlerinde 15 sene emeği olan 
«bir amatör olarak üzüntüye kapıldım. Hangi 
maddeyi tutsanız, tiyatro genel müdürü benim 
Hükümetimin Başbakanından daha güçlü bir 
salâhiyete sahip, muralkalbe'siz bir salâhiyete sa
hip. 

Arkadaşlar, sanatta bu kadar güçlü bir bağ
lantı karşısında elbette ben Devlet Tiyatroma, 
;buradaki, 4 ncü maddedeki hükümleri de oku
duktan sonra, asla teşekkür edemiyeceğim. Özel 
tiyatrolarda halka hizmet edenlere teşekkürü 
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ıburada borç sayarak, böyle bir kanun tasarısı
nın müzakeresi bitesiye kadar salonu terkediyo-
rum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı, buyu

run efendim. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
4 ncü madde; Devlet tiyatrolarının genel 

müdür, başrejisör, genel müdür yardımcıları ve 
diğer heyetlerinin seçimine aidolan maddedir. 
Bu maddede görüldüğü gibi genel müdürü ti
yatro sanatkârları araisından seçme mecburiyeti 
öngörülmektedir. 

Malûmuâliniz, tiyatro sanatçıları arasında 
kaprisler, geçimsizlikler, dostluklar, sempatiler, 
antipatiler daima mevcuttur. Bunların arasın
dan her hangi birini «genel müdür» diye bu he
yetlerin başına getirirseniz, sanatın ve sanatçı
nın lâzılbı gayri müfariki olan huzurdan bunları 
mahrum bırakırsınız. Bugünkü tatJbikat dahi 
böyledir. Sanatçıların içinden gelen bir genel 
müdür daima diğer sanatkârlar tarafından şüp
he ile ve bâzı ahvalde tebessümle karşılanmak
tadır. Onun için genel müdürün (sanatkârların 
kendi aralarından değil, Türk tiyatrosunda, 
Türk sanatında, Türk edebî hayatında eser ver
miş, söz sahibi olmuş bir otorite veya otorite
ler arasından seçilmesi daha matluba muvafık
tır. 

Bu bakımdan, maddenin arz ettiğim şekilde 
değiştirilmesi hususunda bir takrir arz ediyo
rum, iltifat buyurulmasını temenni eder, teşek
kürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, buyurun. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 4 ncü madde 
«Genel Müdür, Millî Eğitim Bakanının teklifi 
üzerine, sahne hayatında başarıları ile tanınmış 
sanatkârlar arasından, müşterek kararname ile 
ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne 
göre seçilir» der. 

Gerekçede bir kısım var, enteresan olduğu 
için okuyacağım. 4 ncü maddenin gerekçesi 
«Genel müdürün sahne hayatında yüksek başa
rıları ile tanınmış sanatkârlar arasından seçile
cek bir şahıs olması hususu üzerinde münhası
ran durulmuştur. Diğer fıkralar aynen alınmış
tır.» demektedir. Bereket versin Millî Eğitim 
Komisyonu bunun yükseğini kaldırmış da, «sa

natkârlar arasından idare bakımından yöntem
leri olan bir adam, bir kişi seçilir» olarak değiş
tirmiştir. 

Benden evvel konuşan Sayın Buldanlı arka
daşımıza, eğer yanlış anlamadırnsa, fikirlerine 
aynen iştirak ederim. Devlet Tiyatrosundaki 
sanatkârların hepsinin sanat bakımından Umum 
Müdür derecesinde yetenekli olduğunu şahsan 
kabul ediyorum. Ama, bunların içinden şu ve
ya bu sebeple, politik sebeple üç veya beş kişi 
Umum Müdürdür namzedi olarak daima akıl
larda bir kenarda durur. 

Şimdi bu tiyatroların esas sahne hayatını, ti
yatroların teknik yönünü, eserlerin sahneye 
konmasını, oynanmasını hazırhyan, sahne haya
tiyle ilgili olan rejisörler ve başrejis^rdür. 
Umum Müdürün üzerine düşen görev yönetici
liktir. Şimdi soruyorum: Neden, meselâ Siya
sal. Bilgilerden üniversitenin diğer idari bölüm
lerinden mezun elan bir kişi Umum Müdür ol
masın da, daima iki - üç kişinin inhisarında kal
sın Bunun demokratik tarafı var mı? Hangi 
idari ilimler tahsil eden bir üniversite mezunu, 
Devlet Tiyatrisunu idare edemez? Çünkü, ese
ri sahneye koyacak olan başrejisör, seçecek 
olan da - kabul edilmedi ama, edilecek - bu 
işten anlıyan damaturglardı. Umum Müdüre 
yalnız sanatkârları idare etmek kalıyor ki, her 
halde idarecilik bakımından idari bölümlerden 
mezun bir arkadam hiçte tiyatronun içerisin
den yetişenden a.", kukvetü olacağını ben düşün
müyorum. Bununla demek istemiyorum ki, ti
yatronun içerisinden de idareci bir insan yetişe
mez. Ama, üç kişinin veya beş kişinin arasın
dan seçilme şansı ile bütün üniversitenin idari 
bölümlerinden mezun olanlar arasından seçilme 
şansı, siz de takdir buyurursunuz, aynı değil. O 
bakımdan, Buldanlı arkadaşımın teklifini ben 
aynen desteklerim. 

Bu, «tiyatro içerisinden seçilmesin» demek 
değildir, seçimin iki - üç kşinin inhisarına bıra-
kılnmmsıdır. Daha geniş bir sahada hem seçme 
şansımız artar, hem de o arkadaşların biraz 
da «Nasıl olsa bizden başka buraya namzet 
yoktur» demeleri ortadan kaldırılmış olur. 

İkinci olarak: Bizim bir 440 sayılı Kanunu
muz var. Gerçi bu 440 sayılı Kanuna tâbi değil. 
Ama 440 sayılı Kanun evvelki kanunlara göre 
daha iyi düşünülmüş, daha iyi maddeler geti-
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rilmiş, üzerinde çalışılmış olan bir kanundur. 
Bu kanunda Umum Müdürü ve Umum Müdür 
muavinlerini bakanlar seçer, Bakanlar Kurulu 
veya üçlü imza ile çıkar. Neden burada Umum 
Müdürü Bakan seçiyor da, muavinleri Umum 
Müdür kendisi seçiyor; Bakan veya Bakanlar 
Kurulundan geçiyor? 

440 sayılı Kanun, kendisinden evvelki kanun
lara göre, daha ileri bir kanun olduğuna göre, 
burada aynı paraleli neden koymayız? Neden 
Umum Müdürü Bakan seçer de Umum Müdür 
muavinini, 440 sayılı Kanunda olduğu gibi, Ba
kan seçmez? Bunu da Bakan seçmeli. Umum 
Müdürün seçeceği Umum Müdür muavini, hiç
bir zaman Umum Müdür muavinliğini yapamaz; 
Umum Müdürün emrinde, önüne geçer, karşısın
da durur; «Evet efendim, başüstüne» der; 
başka hiçbir şey yapamaz. Ama, bunu Bakan 
seçerse kanunları yürütür, şahsiyetini, kabili
yetini ortaya koyar. 

Tasarının 5 nci maddesinde «Devlet Tiyat
rosu kadrosunda bulunan diğer her çeşit görev
liler Genel Müdür tarafından göreve alınır» den
mektedir. 

Sayın arkadaşlar, bir entellektüeli, hakika
ten çok bilgisi olan, okumuş olan ve hakikaten 
idare edilmesi zor olan bir grupu, bir kütleyi bir 
tek kişinin seçimine bırakıyorsunuz. Alması bir 
kişiye aidolduğuna göre, atması da tabiî ona 
aidolacak. Şimdi, buradaki bir arkadaşın bütün 
ekmeği, bütün istikbali bir Umum Müdürün em
rinde olursa, bu arkadaşın uğradığı bir haksız
lığı dile getirmesi veya yukarıda şikâyet etmesi 
ne dereceye kadar doğru olur? Alan bir kişi, 
atan da bir kişi. Diğer kanunlarda «bir insan 
almış hükümlerine göre çıkarılır» der. E bu
rada da olacağı odur. 

Dolayısiyle bütün yetki tek umum müdür
de, bu Umum Müdürün hüsnüniyetline kalmıştır. 
Umum Müdür hüsnüniyetli ise mesele tamam. 
Ama, Umum (Müdür hüsnüniyetsiz ise veya hissî 
hereketleri diğer birçok idarecilik yönüne hâ
kim ise bu arkadaşların ve bu sanatkârların şah
siyetleri ne olur? Ezik olur 'arkadaşlar, ezik 
olur. Sahnede oynarken, sanatını seyircilerine 
tam mânasiyle göstermek isterken «acaba bir 
pot kırarmıyım, Umum Müdür akşam beni ko
var mı?» gibi korkuyu sanatkârın kafasından 
almalı, sanatkârı hür yapmalıyız arkadaşlar. 

Sözlerim bundan ibaret. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, bu madde, demin mü
zakeresi münakaşayla geçen ve kabul edilen 2 
nci maddeyle ilgili olduğu için yeniden söz al
dım. 

Bu madde, ikinci maddedeki Edebî Kurulu 
teşkil eden üyelerin seçimini göstermektedir. 
Arkadaşlarım, demin de bahsettik: Bu üyeler 
siyaisi iktidarın Millî Eğitim Bakanı tarafından, 
ikisi hariç, fakat ikisi de dolaylı olmak üzere, 
tamamı, yedi kişi, böylece seçilmektedir. 

Ben demin bahsettiğim hususu tekrar etme
den şuna değinmek isterim : Arkadaşlarım, 
Türkiye'de gelişen bir sanat hayatı var. Bu sanat 
hayatının gelişmesini teşvik edici nitelikte mad
deler getirmek, tasanlar tedvin etmek gerekir
ken, çok iyi niyetle olduğunu kabul etsek da
hi, çok büyük hatalarla dolu, dünkümden daha 
arzu edilmiyen maddelerle karşımıza çıkılmış 
bulunuyor. 

Şimdi maddenin gerekçesini okuyoruz; 
eski kanunun bu madesinin (a) fıkrasındaki 
Genel Müdürünün niteliği genişletillmek sure
tiyle madde yeniden tedvin edilmiştir» denili
yor ve Komisyon Başkanı Sayın Bayar'ın de
min bir madde hakkındaki itirazlara vâki be
yanında olduğu gibi, geme diyebilecektir ki, 
«Efendim, eski madde bu idi; bizim yaptığımız 
sadece şu; (a) fıkrasını biraz daha değiştirdik... 
Eskisi bu idi; ona itiraz mı ediliyordu ki, şim
di buna itiraz ediyorsunuz?...» Arkadaşlarım, 
nasıl olur; böyle bir mucip sebep kabule şâyaıı 
olur mu? 

Millî Eğitim Komisyonuna bir tasarı geli
yor; orada günlerce, haftalarca, müzakere 
•ediliyor; oradan geçiyor Bütçe ve Plân Ko
misyonuna ve oradan yeni bir madde olarak 
geliyor. Senelerce evvel yapılmış olan bir ka
nunda görülmemiş olan hususlar şimdi gün
lerce, komisyonların çalışma müddetlerini üs
tü üstüne toplarsak, aylarca çalışmadan son
ra buraya geliyor. «Eskisi bu idi, onu biz az 
değiştirdik; onun için itiraz etmeyin...» deni
yor. Bu Meclis gelen maddeler üzerinde mü-
r.akaşa ve müzakere yaparken eskiye bağlı 
kalamaz arkadaşlar. Madem ki yeni bir madde 
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olarak gelmiş, tedvin edilmiş, hiç olmazsa en 
iyi şekliyle olmalıdır, diyoruz. 

Antidemokratik bir madde. Ama, bu eski
den de antidemokratikmiş.. Arkadaşlarım, her 
ialiyle antidemokratiktir; çünkü burada seçi
min tamamen bir siyasi iktidara, bir siyasi gü
ce bağlı bırakılması, eskiden olsa dahi, doğru 
değildir ve hiçbir zaman mucip sebep ve maze
ret olamaz arkadaşlarım. Bu madde, her ha
liyle Millî Eğitim Bakanına bağlı memurlar 
durumundaki bir kurula, Türkiye'de sahne 
'hayatını yönetecektir. 

Arkadaşlarım demokratik ülkelerde hiç
bir şekil ve suretle sahne temsillerinden kor
kulmaz, yekinilmez... Sağ uçtan sol uoa kadar 
Devlet tiyatrolarında temsile katiyen tehlikeli 
nazariyle bakmamak lâzımdır. Ama, bir ikti
dar - ki, her halükârda iktidarlar değişebilir 
bu yelpaze içinde bir kanadı, şüphesiz kendi 
iktidarının görüşünde ve paralelinde yönetmek
tedir; öyle bir iktidarın Millî Eğitim Bakanı 
elbette kendi iktidarının görüşünde olmak üze
re sahneyi kısıtlıyacak ve bağlıyacaktır. 

IBunun antidemokratik olduğunu söylemek 
için fazla konuşmaya lüzum yok. 'Sahne haya
tı, sanat hayatı iktidarların görüşüne bağlı ka
lamaz arkadaşlarım. Ben bunu Türkiye için de
ğil, Dünyadaki demokratik memleketlerin hep
si için - böyle gören arkadaşların şüphesiz bu
lunduğuna inanarak söylüyorum - sahne haya
tını güdümlü bir şekilde yürütmek her halde 
alınması gerekli olan neticeyi de vermez arka
daşlarım. Bu sebeple, bu derece sahneyi Millî 
Fğitoim Bakanına bağlı tutan ve onu ancak yö
netebileceği bir görüş ile tamamen iktidarın 
görüşüne dayalı bir güdümlü sahne politikası
nı millete hayırlı görmüyorum iarkadaşlarım. 
Bunu böylece dikkat nazarınıza arz eder, say
gılar sunarım. 

[BAŞKAN — (Sayın Şinasi özdemoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
arkadaşlarım, biz burada kanun yapıyoruz. Ka
nunları yaparken- hiç şüphe yok, gelecekteki 
en uzak ihtimalleri, en uzak pürüzfleri dikkate 
almak suretiyle kanunları hazırlamaya mecbu
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, burada ifade etmek 
lâzım ki, bu maddelerin birçoğu çok acele 
hazırlanmış... Bir defa Türkçe olmamış. Yani 

güzel dilimizin birtakım incelikleri gösterilme
miş; kötü bir Osmanlıca olarak kaleme alın
mıştır, diyebilirim. Özür dilerim, bunu da is
pata amadeyim : 

«Sanatkâr» kelimesi yerine «Sanatçı» sözü 
dilimizde yerleşmiştir, topluma mâledilmiştir. 
Bu «(Sanatkâr» deyiminin yerine «Sanatçı» de
yimi neden kuOlanılmamıştır? Bunu anlamak 
mümkün değil. 4 ncü maddenin (a) bendinde 
«müşterek» kelimesi var, «müşterek kararna
me» 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ esasa itiraz 
etmek istiyorum : Niçin Devlet Tiyatrosu Ge
nel Müdürü müşterek kararnameyle, yani or
tak kararnameyle - «ortak» denmesinin daha 
uygun olacağı inancındayım - tâyin edilir. Bir 
İktisadi Devlet Teşebbüsünün Genel Müdürü 
Bakanlar Kurulu Karariyle tâyin edilmektedir. 
Devlet Tiyatroları gibi son derece önemli, top
lum hayatımızda, millî hayatımızda, kültür ha
yatında son derece önemli bir kuruluşun başın
daki insan, bir iktisadi Devlet Teşebbüsünün 
başındaki insandan dalha mı az önemlidir ki, 
kendisini Millî Eğitim Bakanının inhasiyle 
Başbakan ve Cumhurbaşkanının imza koydu
ğu bir müşterek kararnameyle tâyin ediliyor? 
Niçin? Neden Bakanlar Kurulu Karariyle De
ğil? Sebebini iarz edeyim : Millî Eğitim Baka
nına kayıtsız şartsız tabi olsun diye... 

istirham ediyorum; bu derece önemli bir 
hizmetin Bakanın şahsi iradesinden çıkarılıp, 
hiç olmazsa diğer bakanların da muvafakatleri 
alınmak şartiyle Bakanlar Kurulundan tâyini 
akla, memleket gerçeklerine ve hizmetin selâ
metle yürütülmesine daJha uygun değil mi? 

Lütfetsinler; yani hiç olmazsa merkeziyetçi 
arlayışı, 'antidemokratik anlayışı bir dereceye 
kadar bu suretle önlemiş olalım. 

Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü mühim bir 
tizmet ifa etmektedir, öyleyse, kendisini Millî 
Eğitim Bakanı inha etsin, takdim etsin, göster-
;in ama, lütfetsin, lütfediniz Bakanlar Kuru
lunun da koskoca Devlet Tiyatrolarını idare 
t tmek gibi büyük sorumluluk taşıyan bir kişi
nin üzerinde, ehliyeti üzerinde, hizmet anlayışı 
üzerinde söz hakkı olsun. Çok istirham ediyo
rum. 

Biliyorum ki, muhalefetten gelen teklif, 
IJ< kadar memleket gerçeklerine uygun olursa 
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olsun, sayın iktidar grupu reddediyor. Bunu 
bile bile, «Varak - ı mihri vefayı kim okur, 
kim dinler» kabilinden değerli rakadaşlarım, 
yine de vazifemizi yapmak için bu fikrimizi, 
bu görüşümüzü bir önergeyle (getiriyorum : 
Lütfediniz, kabulünüze mazhar olursa zanne
diyorum ki, çok daha olumlu bir istikamete 
yöneltmiş oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, yine 4 ncü madde
nin (c) bendinde, demin 2 nci madde münase
betiyle arz ettiğim, savunduğum fikrimi yine 
ısrarla savunmak istiyorum; demin sayın Ko
misyon Başkanı, şimdi beni dinlemek lûtfun-
da bulunan sayın arkadaşımız Bayar, zımnen 
kabul buyurdular, dediler ki; Millî Eğitim Ba
banı yetkiyi kullanırken bunu üniversitelerimi-
iAn tiyatro bölümlerinden seçebilir... öyleyse 
lütfetsinler, şu (0) bendini yazarken, «edebî 
heyetin üç üyesi, Millî Eğitim Bakanınca üni
versiteler tiyatro bölümlerinin göstereceği 
teklif edeceği isimler arasından seçilir» ibare-
b?ni koyalım. Bu dâva böylece adilâne bir şe
kilde halledilsin. Daha demokratik olsun, mem
leket gerçeklerine daha uygun olsun. 

Her iki önergemi yüksek güveninize maz
har olmak üzere takdim ediyorum, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyu
run. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, kamu kuruluş
ları içerisinde zanediyorum iki, Batı ile mu
kayese edildiğinde, en yüz ağartıcı kurumla
rımızdan birisi olan Devlet Tiyatrolarının ku
ruluş kanununu müzakere ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, gerçekten sanat dalı 
Türkiye'min Batı karşısında en başarılı olduğu 
alanlardan birisidir. Çeşitli sanat dalları ara
sında Devlet Tiyatrolarının gösterdiği başarı 
gerçekten takdire ve bu kürsüden belirtilmeye 
layıktır. 

Böylesine değerli hizmet gören bir kum
amın kuruluş tasarısının süratle çıkabilmesi 
için mâruzâtta bulunmaktan vaz geçmiştim, fa
kat müzakereler inkişaf ettikçe bu tasarının 
daha çabuk kanunlaşmasının, birtakım gerçek
lerin anlatılmasına bağlı olduğunu gördüğüm 
;:< in, eski bir yönetici sıfatı ile, bâzı tecrübele
rimden doğan sonuçları yüksek heyetinize arz 

ederek çabuklaşmasına yardım edeceğini ümidet-
tiğim için söz aldım. Birkaç dakikanızı alaca
ğım, özür dilerim. 

Aziz arkadaşlarım, bir tiyatro kiminle idare 
edilmelidir? Şunu hemen söylemek doğrudur, 
dünyanın her yerinde tiyatrolar genellikle bir 
tek adam tarafından idare olunur ve tâbiri de 
«General İntendant» dır ve bu zat tiyatronun 
mutlak yöneticisidir. Bu dünya tecrübesi neden 
böyledir? Çünkü, sanat alanı; matematik gibi 
kanunları taayyün etmiş, herkes tarafından ka
bule mecbur edilmiş birtakım kaidelerin geçerli 
olduğu alan değildir. Sanat alanında sübjek
tiflik son derece olağandır. Böyle olunca, sa
nat yönetimiyle ilgili birtakım kıymet hükümle
ri vaz'edilince, hangisinin doğru olduğunu ayırt 
etmek objektif kanunlarla mümkün olan bir key
fiyet değildir. Ve bu, sanat yönetiminde her gün 
aşağı-yukarı vukuagelen bir hâdisedir. 

Bugün toplanıp bir eser seçeceksiniz; «Şu 
eser iyidir, şu eser değildir» diyeceksiniz. «Bu 
eser iyidir, bu eser değildir» dediğiniz zaman 
hatırlıyalım ki, edebiyat tarihinde değerini sene
lerce sonra, hattâ asırlarca sonra kabul ettirmiş 
birtakım sanat kıymetleri vardır. Böylesine süb
jektif birtakım kıymet hükümlerinin yer aldığı 
bir yerde tercih yapacaksınız; şu eser iyidir, bu 
eser değildir... 

Bir eserde rol dağıtacaksınız. Bu rolü filân 
artist «iyi oynar» öbürüsü «oynayamaz» diye
ceksiniz. Bugün «iyi oynar »dediğiniz memnun 
olacak, «oynayamaz» dediğiniz kişi şikâyetçi ola
cak. Ertesi gün bir başka eser seçerken, bugün 
memnun ettiğinize; «sen bunu iyi oynıyamazsm» 
dediğiniz için o şikâyetçi olacak, bir başkası 
memnun olacak. Onun için sanatla ilgili faaliyet
lerin yönetiminde şikâyet, işin tabiatından doğ
ma, istenmemekle birlikte, tabiatından doğma ve 
sakınılması son derece güç bir hâdisedir. 

O halde ne yapmalı? Yapılacak iş; bu tercihi 
yapan kişinin kişiliğinin kamu oyunca ve sanat 
çevrelerince kabul edilmiş olmasıdır. Yani, «fi
lân eserin baş rolünü filânca iyi oynar» diye ben 
diyorsam, bunun bir değeri yoktur. Çünkü, be
nim sanat alanında kişiliğim hiçbir değer ifade 
etmez, ama bunu, dünya çapında değerini ispat 
etmiş bir Cüneyt Gökçer diyorsa, ona itibar edi-

I lir. Onun içindir ki, aziz arkadaşlarım, dünya
nın her yerinde sanat çevrelerini, en güçlü sa-
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natkâr, sanat çevrelerinin baş yöneticisi mutlak 
olarak idare eder. Bunun başka çaresi yoktur. 

Şimdi, bunun böyle olması lâzımdır demek, 
yöneticinin her çeşit hak ve adalet duygularını 
terk edip, her çeşit sanat kaygılarını bertaraf 
edip, dilediği gibi müesseseyi idare etmesi demek 
elbette değildir. Biz burada olması gerekeni 
tartışıyoruz; biz kanun tartışıyoruz arkadaşlar. 
Yarın bu kanuna göre amel edeceksiniz. Bunun
la Ahmet Bey amel eder, Mehmet Bey hizmet 
görür; bu ayrı bir iştir, o, yönetimin denetimi 
meselesi ayn bir iştir. Biz şimdi yönetimin ku
rallarını koyuyoruz, yönetimi müesseseleştiriyo-
ruz. Onun içindir ki, genellike sanat yönetimi 
gerçekten güçlü birtakım sanatkârlara tevdi 
edilmiştir. 

Burada, «Dünyanın her yerinde» diye konu
şan arkadaşlarıma sorarım: Fransa'da Jean Luis 
Baraut'un Başkanlık ettiği tiyatroda; «Bu eser 
oynar, bu eser oynamaz, sen oynayabilirsin, sen 
oynayamazsın» dediği zaman, kimse ağzını aça
maz. Bundan memnun olmıyanlar ancak Jean 
Luis Baraut'yu değiştirirler, yerine o gücde var
sa başka bir adam getirirler. 

Bunu niçin arz ettim? Bilelim ki, yönetimi 
son derece güç bir hizmeti nasıl idare edeceğiz? 
Bunun kaidelerini koyuyoruz. Hissi olmaktan 
uzak durmaya mecburuz arkadaşlar. 

Acaba sanat yöneticisine, ister istemez bir
takım yetkiler tanıyacağımıza göre, bu sanat
kârdan mı olsun, idarecilerden mi olsun? 

Aziz arkadaşlarım, biraz evvel arz ettim; sa
nat yönetimi, her safhasında sanatla ilgili birta
kım kıymet hükümleri vaz 'etmektir, birtakım 
tercih kararları almaktır. Bunu alacak kişi, ger
çekten kişiliğiyle ve sanat değeriyle böyle bir 
hükmü isabetle aldığına inandıramazsa, tatmin 
edemez, huzur getiremez ve gerçekten bu işi gö
remez de. Onun için, bir Siyasal Bilgiler mezu
nu filânın en değerli, belki istikbalde en değer
li Müsteşar, vali dahi olacak olsa, sanat yöne
ticisi olamıyacağını söylemeliyiz. Bu ayrı bir iş
tir. 

O halde aziz arkadaşlarım, sanat ve sahne 
hayatında başarısı ile tanınmış kişiden Genel 
Müdürün seçilmesiyle ilgili kaide doğrudur. 

Türkiye, hiç şüphesiz Fransa değildir, şura
sı değildir, burası değildir. Onun için, kendi tec
rübelerimizden de istifade ederek buraya yeni 

bir müessese koymuşuz. Demişiz ki, Genel Mü
dürün yanında, bir sanat ve teknik işlerle ilgili 
bir heyet bulunsun. Genel Müdüre fikir vere
cek, onun aldığı kararları deneten ve manen 
paylaşacak ve ona destek olacak bir heyet bu
lunsun, denmiş ve bu yüzden de, sanat ve yöne
tim kurulu teşkil edilmiş, bu kurula belli sorum
lular, Edebî Heyet Başkanı, - çünkü eserlerin se
çiminden sorumlu - Genel Müdür, Başrejisör gi
bi birtakım vaizfeliler katılmış. Böylece yapıl
mak istenen iş, aslında tek adamın yönetiminde 
olması lâzımgelen idareye yine onun işbirliği ya
pacağı birtakım yöneticilerden kurulu bir he
yet ile, destek olmak, bir ölçüde murakabe ge
tirmek, fakat daha büyük ölçüde destek olmak 
ve alınan kıymet hükümlerini benimsetmek için 
bu yola başvurulmuş. Bir de, arkadaşlarımın 
biraz evvel ifade ettikleri gibi, şahsi ve keyfî 
birtakım tutumlar olursa bunlara belli ölçüde 
fren koymak amacı ile konmuş. Efendim, bu 
fren yetersizdir... Bunun iddiası mümkündür. 
Fakat eski bir yönetici olarak şunu arz etmeli
yim, bu öyle bir iştir ki, hattâ idare genellike 
öyle bir iştir ki, kişilerin eksiklerinden doğma 
kusurları - ki, buna İngilizler eğitimin bıraktığı 
boşluk derler - hiçbir kural dolduramaz. Eliniz
den geldiği kadar birtakım tedbirler koyarsı
nız, fakat eninde, sonunda insan kusuru ağır ba
sar. 

Aziz arkadaşlarım, eğer birtakım «keyfî tu
tumlar olacak» diye kurallarda katılaşmaya ve 
daha teferruatlı kayıtlar koymaya giderseniz bu 
defa müesseseyi işletemezsiniz. Arz ettim, her gün 
bir hüküm koyacaksınız, bugün memnun ettiği
niz, yarın değildir. Bugün bu eserde başrolü ve
rirsiniz, sizi alkışlar, ertesi günü, sesini şu veya 
bu sebeple kaybetmiştir, veya şu veya bu sebep
le mizacı o rolü oynamaya müsait değildir, baş
rolü vermezsiniz, karşınıza geçer. Tiyatroyu 
anarşi olmaktan çıkarmaya mecbursunuz. Demek 
ki, hizmetin yürümesinde «disiplin» diye bir un
sur vardır ve bu disiplin unsurunun, zulüm ve 
keyfilik olmamak kaydiyle, değerini de hesaba 
katmaya mecbursunuz. Onun için genellikle 
ııaddenin tedvinindeki anlayış isabetlidir. 

Aziz arkadaşlarım, bir hususu daha belirtme
ce mecburum. Bir vesile ile temas edildiği için 
,rz edeceğim; sorumluluk taşımış olan yönetici-
erin kusurları olur. Bendeniz de şimdi arkama 

— 411 — 



M. Meclisi B : 103 

baktığını zaman birçok kusurlarımı görüyorum. < 
Fakat, bu kusurlar bilerek ve istiyerck yapılmaz. ] 
Bilerek ve istiyerek yapıldığı teşhis edilirse, o I 
idarecinin saten icabına bakılır; aır>a, bu kusur- \ 
ların yanında, gerçekten değerli birtakım his- | 
metler varsa, bunları görmenıezlik haksızlık ] 
olur. ! 

Bugün Türk tiyatrosunun başında, son eseri j 
ile kendi kendisini bir defa daha aşmış, gerçek- j 
ten dünyanın en sayılı sanatkârları arasında yer j 
almış bir değer var ve böyle değerlerimiz opera- j 
da da var. Onların sayesinde biz, milyonlarca I 
liraya sağlıyamadığımız propagandayı dünyanm I 
her tarafında bir çırpıda yapıyoruz. Bir Leyla [ 
Gencer, bir Cüneyt Gökçer, olmasa ne ile siz j 
Türk sanatını, Türk dramatik sanatlarını ayak- j 
ta tutacaksınız, fonetik sanatlarını ayakta tuta- i 
caksınız? j 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Buna iti- I 
raz etmiyorum Sayın Kodamanoğlu. I 

HURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Bu \ 
hususa değinildiği için arz ettim aziz arkadaşım, j 
Mütalâalarınızda tabiî istifadeye değer taraflar | 
var, temas edeceğim. j 

Binaenaleyh, yakmdan şahidi olarak bu ger- | 
çeğin bir yönüyle zabtılarda bulunmasına önem i 
verdiğim için, kişisel hedefi olan bâzı cümleler i 
kullandım, özür dierim. I 

Aziz arkadaşlarım, niçin müşterek karaname-
dir? Şimdi bizim genel idare hukukumuzun bir- j 
takım ilkeleri var. Bu, Hükümet tiyatrosu de- I 
ğildir. Bu, Devlet Tiyatrosudur ve genel idaro | 
içerisinde yerini, alır. Bunun sorumlusu Bakan-
dır, bütçede hesabını sorarız, müşterek sorumlu- j 
luktan ötürü Başbakandır ve Devlet Tiyatrosu j 
olduğu için, Devletin mümessili Cumhurbaşkanı- | 
na söz sahibi olmak hakkı tanınmıştır. Ondan 
ötesinin ilgilendirilmesi neye yarar arkadaşla
rım, meseleyi iğiâk etmekten başka? özür dile
rim, yani bu noktayı gereği gibi ankyamadım, j 
belki aczimden. Fakat, meselâ bu işten 1 nci de
recede siyasi sorumlu Eğitim Bakanı, müşterek j 
sorumluluktan ötürü Başbakan ve Devletin başı i 
sıfatiyie Cumhurbaşkanı imza koymuş ise, Ça- i 
lışma Bakanından, bu Umum Müdür iyi mi. kötü 
mü? Diye sormanın anlamı nedir? 

Aziz arkadaşlarım, 
Genel idarenin bütün unsurlarım biliyorum. 

Belki iktisadi Devlet Teşekküllerinde bu nevi- İ 
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den bir usul vaz'edilmiş olabilir, fakat kabul 
buyurunuz ki, İktisadi Devlet Teşekkülleri ge
nel idare içinde bir organizasyon değildir. Ta-
•mamen Hükümetin dışında bir organizasyon
dur. Hükümet adına, Hükümetin dışında birta
kım kanuni muhtariyet ve salâhiyetle faaliyet
te bulunduğu için, orada Hükümetin birlikte 
söz sahibi olması doğrudur. Gerçi, hukukçu de
ğilim, ama, benim mantığım budur. Genel idaro 
düzeni içinde Bakanlar Kurulu kararı ile atanmış 
olan bir genel müdürün hesabını Millî Eğitipı 
Bakanından bütçede soramazsınız. Madem ki, 
hesabını soracağız, o halde yetkisinin sınırını 
ona göre çizmek lâzımdır. 

Genel müdür yardımcılarının tabiî genel 
müdür tarafından inha edilmesi doğrudur. Sa
bah akşam birbiri ile geçinmiyen insanlar ol
mamalıdır, işbirliği içinde çalışacaklardır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Burada asıl belirtilmesi lâzımgelen bir nok

ta var. Zaten bidayette onun için söz almıştım, 
fakat müzakereleri kısaltmak ümidi içinde vaz
geçmiştim. Bir arkadaşım temas etmişti, bu 
noktayı da açıldığa kavuşturmakta fayda uma
rım : Tiyatroda hangi eser oynar, hangi eser oyna
maz? Bunun ölçüsü nedir, yetkilisi kim olma
lıdır? Şimdi soru bu bunlara cevap bulmalı
yız. 

Azıiz arkadaşlarım, 
Bir iktidar seçimle Hükümet etme yetkisi 

aldı mı bununla icrada birtakım meselelere 
re'sen karar verme hakkını elde eder. Buna hiç 
şüphe yoktur. Ama bunun bâzı müesseselerde 
sınırı vardır. Meselâ, ben iktidar oldum, öyle 
ise Millî Eğitim Bakanlığının bütün okulların
daki müfredat programını, benim hayat felse
femi ve kıymet hükümlerimi benimsiyecek, be
nimsetecek ve methedecek tarzda değiştiriyo
rum; bundan böyle, cümle Türk çocukları be
nim hayat görüşüme uygun müfredat program
ları okuyacaklar. Acaba, bir iktidar böyle di
yebilir mi? Diyemez mi arkadaşlar, işte bura
da iktidarın iktidar olma sınırı bitmiştir. Müf
redat programları okullarda ancak Anayasa
nın gösterdiği sınırlarla mukayyettir ve Ana
yasa içi cümle görüşlerin anlaşılmasına, beğe
nilmesine veya reddedilmesine tam bir taraf
sızlıkla riayetle mükelleftir. Sınır budur. 

BAŞKAN — 4 ncü maddenin sınırı üzerin
de konusunuz efendim. 
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NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Ta
mamen 4 ncü madde üzerinde Sayın Başkanım. 
Çünkü, biliyorsunuz 4 ncü maddenin (C) şık
kı edebî heyetin 3 üyesinin Millî Eğitim Baka
nı tarafından seçilmesini âmirdir. «Millî Eğitim 
Bakanı 3 adamı kendi seçer, 4 de memuru ge
lir ondan sonra 7 kişi ile keyfî idare kurar, 
tiyatroda dilediği eseri oynatır, dilemediğini oy
natmaz» tarzında itirazlar vâki oldu. Hiç şüphe
siz bunu fikrî plânda affınıza sığınarak ve vak
tinizi aldığım için de tekrar tekrar özür diliye-
rek söylemek ihtiyacını duydum. Fakat anlıyo
rum ki, bâzı gerçekler anlatılamaz ise müzake
reler daha da uzuyor. 

Aziz arkadaşlarım, bu Hükümet tiyatrosu 
değil, Devlet tiyatrosudur. Dolayısiyle Devle
tin tiyatrosunda Hükümetin sanat politikasına 
müdahale hakkı bir yerde, tıpkı okullarda ol
duğu gibi, sınırlıdır. O da eser seçmededir. Na
sıl ki, falan tarih ve felsefe dersinde şu görüş 
methedilecek, şu görüş zemmedilecek denemez
se, Devlet tiyatrolarında da eserin seçimi bel
li bir iktidarın hayat felsefesine uygun olmak 
gibi bir şarta bağlanamaz. 

Yalnız, bununla mesele «tam bir sınırsızlık 
içindedir» de denemez. Yani, Türk tiyatrosu 
komünizmi metheden eseri de oynar, faşizmi ve
ya şeriatçılığı metheden eseri de oynar, bu da 
denemez. Bunun sınırını kim koymuş? Onu arz 
ederim; bunun sınırını Anayasa koymuş arka
daşlar. Türk toplumunun hayatını tanzim ede
cek ve herkesin itaate mecbur olduğu kaidele
rin heyeti mecmuası Anayasamızda vardır. O 
halde, Anayasanın men ettiğine hepimizin uy
ması lâzımdır. Bunun maddesi de vardır: Ana
yasanın cümle hükümleri, organları, vatandaş
ları, Hükümeti, şunu bunu bağlar diye. O mad
deyi yeniden okumıyayım. O halde, Anayasanın 
(koyduğu siyasi tercihler herkes için itaati mec
buri kaideler heyeti mecmuasıdır. Anayasamız 
şeriat düzenini de, komünist düzenini de red
detmiştir, benimsememiştir, Türk hayat düze
ninden bunları silip çıkarmıştır. O halde Türk 
Devlet tiyatraları, bunları oynıyamazlar. Ama, 
Devlet tiyatroları iktidarın hayat felsefesinin 
benimsenmesini ve methedilmesini mutazammın, 
çok dar bir çerçevenin de vazifelisi addedile
mez. Bu sınırlarda anlaşalım. 

(C) fıkrasının Bakana seçme hakkını taşı
ması, «Eser seçmeye müdahale edeceği için bir 
tehlike getirir» buyuruyor arkadaşlarım. 

Eğer Bakan gerçekten bu Anayasa sınırını 
tâyinde ehliyet gösteremez ise bu tehlike var
dır, gösterirse yoktur. Bir misalini de vereyim, 
«böyle bir iddia yoktur» diyen arkadaşıma: 
Gün olmuştur Devlet Tiyatrosunda bir müste
şar, «Şu kelimeyi kullanacaksın, bu kelimeyi 
kullanmıyacaksın» diyecek kadar haddini ve 
hakkını aşmıştır. O zamanki Bakan da böyle 
bir yakışıksız, Anayasa dışı müdahaleye kayıt
sız kalarak, hattâ teşvik ederek bu şikâyet et
tiğimiz noktada ciddî bir kusurun muhatabı 
olmuştur. Ama şimdi, memnuniyet ve iftiharla 
görüyoruz Sayın Oğuz, gerçekten tebrik ede
rim kendisini, benim de derinden hürmet etti
ğim bir anlayış ile iktidarın hakkını ve sırrını, 
Anayasamızın gereklerini hesaba katarak tiyat
romuzu böyle bir baskıdan kurtarmıştır. Böy
le bir baskı altına aldığını ben bilmiyorum, hiç 
olmazsa, bilmediğim müddetçe de bu muhab
betim ve saygım elbet devam edecektir. Bilir-
sem tabiî şikâyet etme hakkım mahfuzdur. 

Aziz arkadaşlarım, mâruzâtımla sizi bir par
ça meşgul ettim, özür dilerim. Fakat sonıyo-
rum ki, mâruzâtım birtakım gerçeklerin aydın
lanmasına yardım etti, hiç olmazsa ben o zehap 
içindeyim. Hakikaten öyle ise mesudolacağım. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyonun bir 
mâruzâtı yoktur. 

Konu ile ilgili bir kifayeti müzakere takri
ri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kifayeti müzakereyi arz ve talebederim. 

Amasya 
Yavuz Acar 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?... Yok. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 4. — 
a) «Genel müdür, Millî Eğitim Bakanının 

teklifi üzerine sahne hayatında veya sahne ile 
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ilgili eserler vermiş otoriteler arasından, müşte
rek kararname ile ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi hükmüne güre» şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hak

kındaki bâzı maddelerini değiştiren 4 ncü mad
desindeki genel müdür ve yardımcıları 440 sa
yılı Kanunda olduğu gibi aynı usul ve yönde 
yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin (C) bendinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Edebî heyetin 3 üyesi üniversitelerin tiyat
ro kürsülerinin teklif edeceği kişiler arasından 
Millî Eğitim Bakanlığınca seçilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin (A) bendinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Genel müdür, Millî Eğitim Bakanının tek
lifi üzerine sahne hayatında başarıları ile ta
nınmış sanatçılar arasından Bakanlar Kurulu 
kararı ile seçilir. 

Yüksek Başkanlığa 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hak

kındaki Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
tasarının 4 ncü maddesinin (D) bendinde 
«Devlet tiyatroları kadrosunda bulunan diğer 
her çeşit görevliler genel müdür tarafından gö
reve alınır.» Yerine, «her çeşit personel yöne
tim kurulu tarafından göreve alınır» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

BAŞKAN — önergeleri sıra ile tekrar oku
tup oya arz edeceğim. 

(Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu Önergeye katılı
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, dikkat buyu-
rulursa (A) fıkrasında «sahne hayatında başa
rı ile tanınmış sanatkârlar arasından» deyimi 
vardır. Bu, «mücerret Devlet Tiyatrosu sanat
çıları arasından seçilir» kaydını getirmemekte
dir. Çok geniş anlamı ile mütalâa etmek gerek
tiği kanaatindeyim. «Memlekette bu vasfı ile 
temayüz etmiş kişiler arasından seçilir» anla
mına alındığı takdirde, Sayın Buldanlı'nın tek
lif ettiği mahiyette bir değişikliğe lüzum olma
dığı kanaatindeyim. Bu yüzden de katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon takrire katılmadığı
nı beyan etti. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sa
yın Başkan, kanun Devlet Tiyatrosu sanatkâr
larının kanunudur. Şu halde münhasıran Dev
let Tiyatrosu sanatkârlarına aidolması lâzım
dır. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, komisyon bu
nun kapsamı çok daha geniştir diyor. Yani 
hem sanatçı hem de eseri vazanı alıyor, çok 
geniş anlamdadır. Takrirlerinizi geri alıyor mu
sunuz? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Takriri
mi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, komisyon baş
kanının izahatı karşısında takririni geri aldı
lar. 

(Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'-
ün önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu takrire sayın Hükümet ve 
komisyon katılmamaktadırlar. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun 
takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu takrire katılı
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim, Sayın Kodaman-
oğlunun da ifade ettiği gibi, buradaki tedbir, 
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bu metindeki usul daha kolay, daha pratik iş- I 
ler ve maslahata da uygun bir usuldür. O ba
kımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon bu öner
geye katılmıyorlar. 

Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Özdenoğlu'nun ikinci takriri (€) ben
di ile ilgilidir. «Edebî Heyetin üç üyesi, üniver
sitelerin tiyatro kürsülerinim teklif edeceği ki
şiler arasından Millî Eğitim Bakanınca seçilir.» 
şeklinde tadilini öngörmektedir. Komisyon ka
tılıyorlar mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Bu teklif hakkında daha 
evvel mütalâa beyan ettik, bu itibarla tekrarlı- j 
yorum katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyorlar. Takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
masını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Hüseyin Baytürk'ün ikinci takriri 
4 ncü maddenin (D) bend?ı ile alâkalıdır. (Dev
let Tiyatroları kadrosunda bulunan diğer her | 
çeşit; görevliler Genel Müdür tarafından göre- i 
ve alınır.) yerine, (Her çeşit personel, Yönetim 
Kurulu tarafından göreve alınır.) şeklinde de
ğiştirilmesi öngörülmektedir takrirde. Komis
yon katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, Sayın Bay-
türk bu (D) fıkrası ile sanatçıların da (D) fık
rası kapsamına girdiği gibi bir kanaata vâsıl ol-
muşlarsa bu yanlıştır. Bu tashihatı yapmak zo
rundayız. Bu kanunla sanaJtçılar, sanat kurulu 
tarafından objektif kıstaslara göre imtihanla 
alınmaktadır. Memuriyetten veya vazifeden azli 
de bu prosedüre tâbidir. Onun dışında hademe
yi de, lütfederseniz, Genel Müdür tâyin etsin 
efendim. O itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Baytürk, bir talebiniz 
mi var? 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Efen
dim, (D) bendinde alış şekli genel müdüre ve
rilmiştir, bunun Yönetim Kuruluna verilmesini 
talebediyorum. 

BAŞKAN — Bu izahata rağmen Komisyon 
ve Hükümet katılmıyorlar. Takririn dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Dikkate alınmasını, kabul buyuranlar.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
Bir takrir vardır, okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Gündemin hacmi ile diğer üyelerin konuş

malarının temini için görüşmelerin beş dakika 
ile smırlandınlmasının karar altına alınması
nı arz ve teklif ederim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Takrir, sayın hatiplerin konuş
tuğu bir sırada gelmiştir. Bir hatibin uzun ko
nuşma imkânı yanında diğerinin kısıtlanmasını 
Başkanlık doğru bulmadığı için maddenin biti
mini beklemiştir. 

Takrir üzerinde görüşmek istiyen sayın üye 
var mı .. Buyurun Sayın Baytürk. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, Sayın Milletvekilleri; bana varın
caya kadar konuşan arkadaşların hemen hepsi 
5, 6 dakikalık konuşmalar yaptılar, Nuri Ko-
damanoğlu arkadaşımız hariç, ki o da Hüküme
tin paralelinde konuşmuştur, dolayısiyle o da 
mahzurlu sayılmaz. Şu halde bunun dışında 
konuşmalar beş dakikayı geçmiyor. Acaba ne
den bu telâş, neden bu tahdit?.. Az evvel izah 
ettiğim gibi, birinci gün de aynı şeyi yaptılar, 
tümü üzerinde konuşturtmadılar. 

Arkadaşlar, görüyorum M, Cüneyt Gökçer 
için daha evvel Cemal Paşa'nın dediği gibi, sa
natının dışında birçok meziyetleri var. Biz onun 
sanatını takdir ettik ama, burada bir çokları
nıza da tesir etmiş, bunun da ayrı bir sanatı 
var her halde... 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, burada olmı-
yan bir kişinin isminden bahsetmemenizi istir
ham ediyorum. 
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HÜSEYİN" BAYTÜBK (Devamla) — Nedir 
bu sanat, anlamıyorum. Ben bu konuşmaların 
beş dakika ile sınırlanmasının aleyhindeyipn. 
Saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Sayın hatiplerin konuşma sü
relerinin beşer dakika ile kısıtlanmasını talebe
den önergeyî  oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın i 
Başkan, sayın hatip arkadaşım, benim Hükü
met paralelinde konuştuğum için mütalâalarım
da mahzur görmediğini beyan suretiyle maru
zatımda bulunmıyan birtakım niyet ve hüküm
leri atfettiler. Bunların hilafı hakikat' olduğu
nu, konuşmalarımı, samimiyet ve dijkkatle ta-
kibedenler görmüşlerdir ki... 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, siz Millî 
Eğitim Komisyonu üyesisiniz, bendeniz onu da 
tetkik ettiım. Orada da hizmetleriniz var. Ko
misyonun kabulü veçhile konuşmuşsunuz. Za
ten aksini konuşamazdınız, orada üye bulundu
ğunuzdan. Yani Başkanlık o imkânı da ver
mezdi. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, kaldı ki, Hükümetin tutumunu ten-
kid ettiğim yönlere de mâruzâtımda yer verdim 
ve haksız olmamaya çalıştım. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, fikirleri
nizi ifade ettiniz efendim. 

Madde 5 i okutuyorum efendim. 
Madde 5. — A) Başrejisör, rejisör ak

tör ve aktrisler, reji asistanları, müzik işleri yö-
neticesi ile başkorrepetitör, tiyatro orkestrası., 
korosu ve balesi ile müzikli tiyatro icracıları, 
sanat teknik müdürü ve dekoratörler, kostüm 
kreatörleri Devlet Tiyatroları Sanatkâr memur
larıdırlar. 

B) Başdramaturg, ve dramaturglar, tek
nik müdür, başrealizatör, başışık uzmanı, baş-
perukacı, korrepetitör, bale piyanisti de Devlet 
Tiyatroları uygulatıcısı uzman memurlardır. 

C) Kondüvitler, suflörler, atelye şefleri, sah
ne makyajcıları ve perukacıları, atelye ressam
ları, butaforlar, sahne ışıkçıları, sahne şef. ma
kinist ve makinistleri, sahne marangozları, sah
ne demircileri, sahne terzileri, sahne kundura- i 
cilan, kaşörler, sahne âmirleri ve yardımcıları, 
sahne kostümcüleri, aksesuvarcılar, sahne uz-
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manian ile sanat ve yönetim kurulu tarafından 
görevlerinin özelliği belirtilecek ihtisası bulu
nan elemanlar da Devlet Tiyatroları uzman me-
murlan adını alırlar. 

6388 sayılı Kanun hükümleri Devlet Tiyat
rosu Genel Müdürlüğü uygulatıcı uzman me
murları hakkında ela uygulanır. Uzman memur
lardan kondüvit ve suflörler 6388 sayılı Kanu
nun Devlet Tiyatrolan sanatkârlarına şâmil 
olan hükümlerinden diğer uzman memurlar da 
aynı kanunun 3 ncü madesi hariç diğer hü
kümlerinden faydalanırlar. 

Devlet Tiyatroları sanatkâr memurlan, uygu
latıcı uzman memurları ve uzman memurları 
sanat ve yönetim kurulu karan üzerine Genel 
Müdürle aralarında yapılacak bir yıl süreli ida
ri sözleşmelerle göreve alınırlar. Yapılacak ida
ri sözleşmelere bu maddede belirtilen hizmet 
özellikleri de yazılır. Bunların sözleşmelerinin 
sonunda hizmete devamları da aynı usule tabi
dir. 

Malî haklan ve Özellikleri bu kanun içinde 
kalmak ve Devlet memuru niteliklerine halel 
gelmemek üzere sanatkâr memurlar, uygulatıcı 
uzman memurlar ve uzman memurlann hizmete 
alınma, hizmete devamı şekilleri ile sair özellik 
ve yükümlülükleri idari sözleşmelerinde belir
tilir. 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, 5 nci madde 
üzerinde, buyurun. Beş dakika ile kısıtlı oldu
ğunu hatırlatırım. 

HÜSEYİN BAYTttRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bundan bir 
celse evvel Opera Kanunu Yüce Meclisten geç
ti, dolayısiyle kanunlaştı. 

Burada 5441 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
ne göre yeniden bâzı isimler getiriliyor. Eğer bu 
isimler alınacak olursa, operanın aynlmasmda-
ki mâna kalmıyor. Bale almıyor ve saire almı
yor, opera ile ilgili bütün sanatlar bu maddeye 
giriyor. Mademki Devlet Tiyatrosu bünyesinde 
bir opera kuracaktı, o zaman biz operayı niçin 
ayırdık?.. Bunun aynlmasmın sebebi kalmıyor. 

Bu hususu, Sayın Bakandan veya Komisyon 
Başkanından açıklamalannı istirham edeceğim. 
Madem bu ayrılacak ve sonra burada yenisi 
kurulacaktı, öyle ise buna ne lüzum vardı? Niye 
ayırdık ve bir celse Opera Kanunu üzerinde ko
nuştuk? 
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îkinci olarak; sayın genel müdür bu kanu
nun çıkacağından çok emin. Bu eski kanunun 
6 ncı maddesinde bir hüküm var, der ki; «Dev
let Konservatuvarı mezunları, stajyer kadrola
rına göre sözleşmeye tabi olmaksızın Devlet Ti
yatrosuna alınır.» Devlet Tiyatrosuna alman ki
şiler, tabiî konservatuvarı bitirir, sözleşme yap
maya hakları yoktur, kanun kendilerine ne hak 
vermişse o para ile alınır ki, bu da tahmin ede
rim 800 lira kadardır, Sayın Genel Müdür bu 
kanunun çıkacağından o kadar emin ki, sanki 
beynimizden ne geçeceğini biliyor, hepimizden 
daha çok emin, kanunen mezun olanlara 800 
lira vereceğini bildiği için, şimdiden daha me
zun olmamış ve bu 5 nci madde ile ilgili sanat 
kollarının birçoklarının mensuplarını mukavele 
ile 1 500 lira üzerinden aldı. 

Sayın arkadaşlar, yani bu zat bizim beyni
mizden, aklımızdan geçeni nereden biliyor? Bu 
eğer doğru değilse Sayın Bakan cevap versin
ler, bu şekilde alınmış kimse var midir? Kon-
servatuvardan mezun olana 800 lira, ki kanunla 
hu te^bit edilmiş, fazlası verilemez. Umum mü
dür, nasıl olsa opera bizden gitti, ben yenisini 
kuracağım, onun için de bitirene 800 lira vere
cek, fakat kimse gelmiyecek, şimdiden bitirmi-
yen, daha mezun olmıyan ve hattâ birçokları 
imtihana girmiyor, 1 500 lira üzerinden ve mu
kavele ile alıyor. Çünkü maddede, bitirenler 
için mukavele olmaz, deniyor, ama bitirmiyen-
ler için bir kayıt yok. Bu kanunun boşluğundan 
istifade etmek suretiyle Konservatuvarı bitirmi-
yen bâzı sanatkârları şimdi mukavele ile aldı, 
nasıl olsa Devlet Operası buradan ayrılıyor ve 
hir venisini de kuracağı için bu mukaveleleri 
yapıyor. 

Sayın arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, kanu
nu uygulıyan hüsnüniyet sahibi olmazsa kanu
nun boşluklarından nasıl istifade ediyor. Sora
rım size, mezun olana 800 lira, mezun olmıyana 
1 500 lira veriyor ve bunu veren de, az evvel 
dev sanatkâr dediğimiz Cüneyt Gökçer. Biz de 
onun sanatını takdir ediyoruz, ama sanat baş
ka şeydir, idare başka şeydir, hüsnüniyet başka 
şeydir. Hüsnüniyet olursa kanun tatbik edenin 
elinde vuzuh bulur, denmiştir. Hüsnüniyetle 
tatbik edilmezse, kanunun boşluğundan böyle
sine istifade edilirse ve 1949 senesinde, 21 sene 
evvel çıkan bir kanuna göre şimdi, çok daha 

antidemokratik bir kanun çıkarırsak ve bunun 
başında da Cüneyt Gökçer bulunursa, dün çift
lik yaptığı bu müesseseyi ne yapacak, bir de 
üzerine zait, sömürür. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Kendisi burada 
bulunmıyan bir kişi hakkında böyle konuşul
maz. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Arka
daşlar, bu çok kötü bir çığırdır. Hepinizden ri
ca ediyorum; bunu geri çevirelim. Biz Cüneyt 
Gökçer'in şahsiyeti ile uğraşmıyoruz, sanat dev 
sanattır, ama neden yerli bir sanatta oynamaz 
da müzikal eserleri oynar. Çünkü kendisini en 
iyi reklâm bunlar eder. Neden şimdi bu edebî 
heyeti kuruyor? Çünkü kendisinin empoze ede
ceği eserleri onlara seçtirecek. Karşı gelenilere 
ulufe dağıtacak, gelmiyenlere boyun eğdirecek. 
Ben onun aleyhinde konuşuyorsam, kendileri 
komisyonu ikna etmişler, komisyon da onun na
mına çıkar cevap verir. Ben sizlere soruyorum; 
bu varit midir, değil midir? Kanuna göre, me
zun olana 800 lira verilirken, mezun olmıyana 
1 500 lira vermiş midir, vermemiş midir? Bakan 
cevap versin. Eğer vermiş ise, bu zatın hüsnü
niyetinden ben şahsan emin değilim ve kendisi
nin emrine verilmiş olan ne tiyatrodan, ne de 
bu kanundan bir hayır gelir. Saygılarımla. 

Değiştirge önergemi de Başjkanlığa veriyo
rum, söz hakkım baki kalmak üzere. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek istiyen sayın üye var mı Yok. 

Sayın Baytürk tarafından verilmiş bulunan 
önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hak

kındaki Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
tasarının 5 nci maddesindeki «Operada mevcut 
ve lüzumu halinde operadan temin edilecek sa
natkârların» tâbirinin bu maddeden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı
yor musunuz? 
. PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor. 
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HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 
önergemi izah etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız, takririnizi izah için, 
buyurun efendim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Hepinizin bildiği gibi şu Meclisten opera ve 
tiyatroya aşağı - yukarı 45 milyon lira tahsisat 
gitti. Ayrıca bilet gelirleri de bunun üzerine za
ittir. Şimdi, Devlet Tiyatrosu 20 veya 25 milyon 
lira yetim hakkını yer iken, bir 25 ni de Devlet 
Opera ve Balesi yerken, bugüne kadar beraber 
olan bu kuruluşlardan Devlet Tiyatrosu müzi
kal bir oyunu sahneye koyacak ise Devlet Ope
ra ve Balesinden lâzım olan bale sanatkârını te
min edebilir. Bu kadar büyük bir topluluğu ye
niden kadroya almaya ve masraf yükü koyma
ya lüzum yoktur, önergemin lehinde oy veril
mesini arz ederim. Saygılarımla. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Baytürk, sorduğun soruya cevap verilmedi, onu 
tekrar hatırlat. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Cevap 
vermiyorlar ki... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Komisyon 
veya Hükümet sorulara cevap vermiyorlar. 

BAŞKAN — Sayın özgtüner, ook rica ede
rim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bir hususa 
işaret etmek istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Takriri okuttum, oylarınıza su
nacağım. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, önerge hakkında oy kullanacağız, fakat 
sorulan soruya cevap verilmediği için ne sekil
ide oy kullanacağımızı bilmiyoruz. Rahat bir oy 
kullanabilmemiz için bir noktanın aydınlanması 
gerekmektedir. 

iSayın Bakana, bu tadilât dolayflsiyle, bir su
al soruldu. Bu sualin cevaJbı alındıktan sonra 
oylamanın yapılması gerekmektedir. Maddenin 
oylanması için bunu gerekli addediyorum, bu
nun açıklanması isabetli olur, istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon ve Hükü
metin dilediği anda söz alma hakkı vardır. Mec
buriyeti tahmil eden bir hükmümüz yoktur. 
Takrir okundu, takrir sahibi konuştu ve kısa-
ca izah etti, o imkânı da verdik. Takririn dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylıyacağız. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz, soruyu cevaplandırayım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Efendim, bir kanun çıkmadan, 
bir kadro tahsis edilmeden nasıl bir tâyin ya
pılabileceğini anlamak güç oluyor. O bakımdan 
ben, arkadaşımın söylemiş olduğu hususu tesbit 
ettim; eğer böyle bir icraat varsa, arkadaşımın 
ifade etmiş olduğu meseleyi ihbar telâkki edi
yorum. Tetkik edeceğim, varsa, gereğini yapa
cağım. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dik
kate alınmasını arzu edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 5 nci madde kabul 
edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Devlet komservatuvarlan me

zunları, stajyer kadrolarına göre idari sözleş
meye tabi olmaksızın Devlet Tiyatrolarına alı
nırlar. Bunlar bir yıl süre ile stajyer olarak çalı
şırlar. Bu sürenin bitiminde sanat ve yönetim 
kurulu tarafından sınava tabi tutularak başarı 
gösterenler kabiliyetlerine göre derecelere ay
rılarak sanatkârlığa alınır ve idari sözleşmeye 
bağlanırlar. Sınav sonucunda başarı gööteremi-
yenler veya bunlardan sanat ve yönetim kuru
lu kararı ile bir yıl daha staja tabi tutulmasına 
lüzum görülenler için ikinci yıl sonunda, yeni
den yapılacak sınavda başarı ısağlıyamazlarsa 
görevden çıkarılırlar. Bunlardan mecburi hiz
meti olanlar Millî Eğitim Bakanlığının uygun 
göreceği hizmetlerde çalıştırılırlar. 

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

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Devlet Tiyatrolarına ilk defa 

idari sözleşme ile girecek sanatkârlar, uygula
tıcı uzman memurlar ve uzman memurlar sanat 
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ve yönetim kurulu tarafından sınava tabi tutu- I 
lurlar. Sınav sonunda başarı gösterenler kabili
yetlerine göre derecelendirilirler. 

Memleketin sahne hayatında öteden beri 
yüksek başarılariyle tanınmış olanlar, sanat ve 
yönetim kurulu karariyle sınavsız olarak Dev
let Tiyatroları sanatkârlığına alınabilirler. Bun
larla da idari sözleşme yapılır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

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

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Sanat ve Yönetim Kuruttu bare

me, kıdeme ve süreye bakılmaksızın sözleşmele
rinin yenilenmesi sırasında sanatkâr memurla
ra, uygulatıcı uzman memurlar ve uzman me
murlarla sair idari sözleşmeli görevlilerin dere
celerini göstermiş oldukları ehliyete göre karar
laştırır. 

Ücretleri indirmeye ve yükseltmeye sanat ve 
yönetim kurulu yetkilidir. Ancak bu indirme, 
yükseltme emeklilikle iktisabedilen hakları ih
lâl edemez. Mukavelenin feshi halinde genel hü
kümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bay-
türk, buyurun. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

8 nci maddenin esas hükmü; sanat ve yöne
tim kurulu, ücretleri indirme ve yükseltmeye 
yetkilidir, der. 5441 sayılı Kanunun ilk çıkışın
da bu madde var idi. Sonradan antidemokratik 
olduğu görüldü - tarihini şu anda bilmiyorum -
bu madde «antidemokratiktir» diye yürürlük
ten kaldırıldı. 

Arkadaşlar, şimdi bir kanun çıkarıyoruz ve 
bir sanatçının maaşını indirme yetkisini bir ku
rula veriyoruz. Bu kurul bâzı bakımlardan isa
betli indirmeler yapabilir, bir dereceye kadar 
bir isabetli indirmeler yapabilir. Yani bir de
receye kadar tesadüf olarak bir arkadaşın su
çunu tam tesbit etmiş olabilir, ama bu tesbit 
için bir ölçü, bir miyar, bir kıstas yoktur. Hep
sini ölçülü yapmıştır veya hakkaniyete uygun 
yapmıştır, denemez. Bu bakımdan bu tmadde 
muğlaktır. Cezayı verdiğinde, niçin 190 lira da, 
200 lira değil? Hepimiz maaş alan insanlarız. 
Bir saantçı ne kadar kötü olursa olsun bundan | 
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bir kısıntı yaparsanız hayatına tesir eder. Her
kes aldığı maaşa göre hayatını düzenlemiştir, 
bir kesinti yapılırsa hayatına tesir yapar. Ama 
ben demek istemiyorum ki, suç işliyen, serkeşlik 
yapan bir saantkâr cezasız kalsın. Ceza verme
nin çok usulleri vardır. Maaş indirme usulü, en 
sonda gelen ceza verme usulüdür. Bu matlubo-
lursa her zaman buna başvurulur. Halbuki ka
nımca maaş indirme yoluyla ceza vermeye lü
zum yoktur. Bu hükmün bu maddeden kaldırıl
masını arz ve teklif ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyurun, 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlar ; 

8 nci maddede yer alan sanatçıların bilhas
sa özlük işlerini ilgilendiren ikinci fıkrası üze
rinde durmak istiyorum. 

Barem, terfi ve ücretlerin indirilmesine dair 
Sanat ve Yönetim Kuruluna yetki veren 8 nci 
maddenin 2 nci fıkrasını bendeniz de antidemok
ratik niteliğinde görmekteyim. Esasında, sanat
çılar memleketimizin eğitim, öğretim ve kültür 
alanında halka en çok etki yapan ve bunu yapar
ken de daima tehdit ve korkunun ötesinde ken
disini sanatına verebilecek sanatçılar bu baskı
nın içindedirler. Bu bakımdan ücretlerin daima 
indirilmesini ve sınırlandırılmasını derpiş eden 
8 nci maddenin 2 nci fıkrasını kabul ettiğimiz 
takdirde en kıymetli sanatçı bile ücretinin düşü
rüleceği korkusuyla kendisini sanata veremez. 

Esasında bir arkadaşımızın söylediği gibi ida
ri sözleşme esasına giren sanatkârların cezalan
dırılmalarını öngören diğer kanunların maddele
ri vardır. Bunun burada yer almış olmasını ka
nunun tümü ile bağdaşır görmüyorum. Bende
niz, zamanınızı işgal etmemek için bundan önce
ki maddeler üzerinde söz almadım. Bundan ön
ceki maddeler iyi hükümler ihtiva etmektedir, 
fakat 8 nci maddenin bu 2 nci fıkrası diğer iyi 
olan maddeleri gölgelendirmektedir. Tüm sanat
çıları tehdideder bir duruma getirmektedir. Bu 
yönüyle bu fıkranın çıkarılmasını Sayın Komis
yon sözcülerinin dikkatine arz eder, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı Ba-
yar, buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, belki müza
kereleri kısaltabiliriz ümidiyle bu madde ile ilgi-
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li kısa bir mâruzâtta bulunmaya ihtiyaç hisset
tim. 

Sayın Başkanım, bu madde aslında bu kanu
nun getirdiği en iyi müesseselerinden biridir. Sa
natta rekabeti, sanatçılar arasındaki yükselmeyi 
teşvik eden bir maddedir. Dikkat buyuruhırsa 
kıdeme, süreye ve bareme bakılmaksızın mükte
sep hakkının üstünde ücret verme imkâniyle il
gili bir sanatçı başarı gösterecekse bunu teklif 
etme tarzında tedvin edilmiştir. Mühim olan 
mesele; sanatçının memuriyet hakin müktesebi
nin kaybolmamasıdır. Bu, kaybolmuyor. Bu 
hakkı müktesebinin üstünde çalışma şartları ba
kımından ihraz ettiği duruma ve kaabiliyetine 
göre ödenecek fazla ücreti tanzim eden bir mad
dedir. Rekabeti, çalışmayı teşvik eden ve hakkı 
müktesebi zedelemiyen bir müessesedir. Fevka
lâde iyi bir madde olduğu hakkındaki kanaatimi 
değiştirmedim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Balkanım, ha
tipler 1 nci fıkra üzerinde değil, tenkidlerini 
2 nci fıkraya inhisar ettirmektedirler. Orada tal
tiften sonra gelen, tecziyeyi tazammun eden 
hükme temas ettiler. Zatıâliniz 1 nci fıkranın ye
niliğinden bahis buyuruyorsunuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, taltifin ol
duğu yerde, tecziyenin bulunması kadar tabiî 
bir durum... 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, bizim itirazımız da bu, tecziye hük
mü getiriliyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Efendim, tecziye değil, ekst
ra olarak ödenen bir ücreti, bu kaabiliyeti de
vam ettirmiyen bir sanatçıdan bir kurul kara-
riyle indirme yetkisi neye yadırganıyor? Aynı 
kurul, kendisinin gösterdiği kaabiliyeti ölçüsün
de üstün maaş verecek, ama bu çalışması ve ba
şarısı devam etmez ise bunu hakkı müktesebi 
olarak alma hakkını nasıl mütalâa buyuracaksı
nız Sayın Başkanım? Bu mümkün değil. Müsaa
de ederseniz, aynı hususun yeni tedvin edilmek
te bulunan Personel Kanununda da bu espri için
de cereyan ettiğini ifade etmek istiyorum. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, bir soru sormak istiyorum. 

I BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkanım, Personel Kanunu ile ilgili olarak 
dün iktisadi Devlet Teşekkülleri personelinin 
bir yürüyüşü vardı. 

Sayın Başkanım, normal olarak bir memurun 
bir baremi vardır. Bir de iktisadi Devlet Teşek
küllerinde çalışan memurlara tanınnu.ş olan üst 
derece hakkı vardır. Burada getirilen hükme 
Töre verilen bir hakkı geri almak durumundayız. 
Halbuki, kendilerine verilen hakkın çeri alın
dığını ileri sürerek; «Bu bizim hakkımızdır, 
Ms bu ücrete göre kendimizi ayarladık» diyerek 
bu eyleme girmişlerdir, kendileri de bilirler. 

Şimdi, bir sanatçıya takaüdiye ve... 
BAŞKAN — Soru soruyorsunuz, lütfen soru

nuzu sorun. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Efen

dim, emekliliğine esas olan maaşını bu kanunla 
I geriye alamayız. Bu, Anayasada ve diğer ka-
I nunlarda da vardır. Bunu Komisyon Başkanı

mız da bilir. 
Sanatçının kabiliyetine göre esas maaşının 

üzerine verilen ücret varsa, esas para odur 
Yoksa bunun hakkı müktesebi çok azdır. Zaten 
sanatçılara verilen para çok azdır. 

BAŞKAN — O saten var, değil mi? ikinci 
fıkrada, «emeklilik hakkına halel gelmez.» di
ye bir bend var. Yani emeklilik hakkını mah
fuz tutuyor, taltif edilen miktarı indirme gibi 
bir hüküm var, ikinci fıkrada. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Bu 
çok az paradır, sanatkârın esas değeriyle ölçü
len miktar mıdır? 

BAŞKAN — Komisyona müteveccih sorunu
zu anlıyamadım, Sayın Baytürk. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ SA
YAR (Sakarya) — Ben anladım efendim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Şim
di efendim, bir üniversiteyi bitirenin bir hakkı 
müktesebi vardır, liseyi bitirenin bir hakkı 

I müktesebi vardır. İktisadi Devlet Teşekkülle
rine gittiği zaman, üç üst derece gibi dokuz sene 
sonra alması lâzımgelen baremi kendisine veri
yorlar. Bir sanatkâr da, Devlet Tiyatrosuna 
girdiği zaman, lise mezunu ayarında ise, lise 
mezununun istifade ettiği barem kendisine veri-

| lir. Fakat üstün kabiliyetine göre kendisine 
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esas hakkının üzerine 4 - 5 misli para veriyoruz. 
Şimdi, bu sanatkârın, her hangi bir şekilde ileri
de üstleri tarafından gözü, kaşı sevilmediği za
man, «biz senin sanatını beğenmiyoruz» diye 
beş misli olan maaşının beşte bir nisbetinde in
dirilmesi var burada, Bu adaletsiz diyorum. 
Bu adamcağız, buna göre hayatını ayarladı. Bu
nun maaşını indirme yerine başka cezalar ve
relim. Var zaten kanunda. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NUEİ BA-
YAR (Sakarya) — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bayar. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Efendim, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde üç üst derece alanların durumu
nu nasıl olsa Personel Kanunu münasebetiyle 
tartışacağız. Orada da bir hakkı müktesep yok
tur. Kaldı ki bu müessese, (D) cetvelindeki 
üç üst derece ile ilgili müessese de değildir Sa
yın Başkanım, onunla irtibatı yoktur. Üç üst 
derece İktisadi Devlet Teşekküllerinde de hakkı 
müktesep değildir. İdare istediği zaman kendi 
müktesebine irca edebilir. O ayrı bir mesele, 
onu tartışacağız. 

Buradaki o da değildir Sayın Başkanım Bu
rada tavanla taban belli zaten. Öyle beşte bir, 
altıda bir gibi muayyen rakamlar, bu kanunda 
da var, yeni hazırlanmakta olan Personel Kanu
nunda da var. 

O kanunda bir hüküm var Sayın Başkanım; 
idare lüzum gördüğü zaman beşinci dereceden 
bir memurunu alır, birinci dereceye getirir bir 
göreve verir, ama o derece bu memur için bir 
hakkı müktesep teşkil etmez. O görevden ayır
dığınız zaman tekrar beşinci derecedeki hakkı 
müktesebine döner. Yeni bir espri. Şimdi, bu
rada da bu vaziyet var Sayın Başkanım. Mesele, 
çalışmayı teşvik etmek, bir rekabet unsurunu 
getirmektir. Yoksa astronomik rakamlarla ma
aşı, beşte bir, altıda bir, onda bir tenzil edi
lir gibi cezai bir müeyyide taşımamaktadır. Me
sele rekabet unsurudur, çalışmayı teşviktir, 
hele sanatta vazgeçilmiyen bir ortamı yaratmak
tır. Mesele bundan ibarettir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Söz istiyo

rum, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Madde üzerinde mi görüşmek 

istiyorsunuz Sayın Aygün. Buyurunuz efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) —- Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Komisyonun fikrine aynen iştirak ediyoruz. 
Millî Eğitim Komisyonunda bu konu enine bo
yuna müzakere edildi. Objektif olmaya çalıştık. 
Ben yalnız bir hususa değineceğim. 

Kabiliyetli, çalışkan bir sanatkâr düşünün; 
idaresi tarafından taltif edilmiş, kendisine lâ
yık olduğu şekilde bir mukavele ile bir ücret 
tesbit edilmiştir. Fakat aradan kısa bir zaman 
geçmiş, tamamen çalışmayı bırakmış, kendi 
istediği gibi, istediği şekilde harekete, idarenin 
harcettiği veya müessesenin harcettiği şekilde 
çalışmamaya başlamıştır. Bu arkadaşa arzu et
tiğimiz şekilde yükselme imkânını verirken ça
lışmadığı zaman, bühun ücretini indirme imkâ
nını arkadaşlarım niçin esirgerler; ben bunu 
anlamıyorum. Sayın Komisyon Başkanı ifade 
ettiler. Söz almıyacaktım, konuşma ihtiyacını 
hissettiğim için aldım. Tamamen isabetlidir, 
yeni bir müessesedir. Temenni olunur ki bütün 
memuriyetlerde aynı mekanizma çalışsın. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş

mek istiyen sayın üye yok. 
8 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık oyunu kullanmıyan sayın üyeler lütfen 
oylarını kullansınlar. 

Madde 9. — Genel Müdürle sanatkâr memur
lar, uygulatıcı uzman memurlar ve uzman me
murlar ile sair sözleşmeli görevliler arasında ya
pılacak idari sözleşmeler noter huzurunda ya
pılmış sözleşmeler hükmündedir. Ve hiçbir hare, 
vergi ve resme tabi değildir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye var mı efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo
rum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; bu madde daha evvel 
pförüşmesi yapılıp Meclisten geçen Devlet Ope
rası Kanununda da mevcudolan bir maddedir. 
Gerekçeyi okuduğumuz zaman madde aslında 
5541 sayılı Kanunda da aynen var iken, az bir 
değişiklikle huzura getirilmiş. Bu, demin bir ve
sile ile konuştuğum gibi, mazeret değil arkadaş-
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larım. Eski kanunda hakikaten birçok aksak
lıkları görülen maddeleri az bir değişiklikle ge
tirmiş olmak «eski kanunda vardır» demekle 
iktifa etmek her halde kabule şayan bir maze
ret olamaz. 

Devlet Operası Kanununda görüşürken de 
söylediğim gibi, genel müdürle, sanatkârlar ve 
diğer memurlar arasında yapılan idari sözleşme
lere resmî hüviyet tanımak suretiyle madde ted
vin edilmiş. 

Arkadaşlarım, resmî senet nasıl yapılır, neye 
resmî senet denir, resmî senedin hukuk dilinde 
mânası nedir, bunun ihata ettiği hudutlar ne
dir? Elbette bunun uzun uzun münakaşasını 
yapacak değiliz. «Bir kanunun bir maddesiyle 
filân sözleşmeye resmî hüviyet verdik» demek, 
ona hiç de hukuk dilinde anladığımız resmî hü
viyeti vermeye yetmez. Resmî senedin, noter 
huzurunda yapılması lâzım. «Noter huzurunda 
yapılmış hükmündedir.» diyor. Nasıl olur, noter 
huzurunda yapılmamış olduktan sonra? Peki, 
noter huzurunda yapılmış hükmünde ise, hare 
verilecek, haredan veya sair tabi olduğu vergi
den bunu nasıl uzaklaştırabiliriz? Yani, bu 
mümkün mü? Devlet harcından hem bunu muaf 
tutalım, hem de buna noter huzurunda yapılmış 
hüviyetini verelim, bu bağdaşmaz arkadaşlar. 
Bunun burada bir kere daha dikkate alınması
nı istirham ederim. 

Bu maddenin komisyonca geri alınarak, No
terlik Kanununa uygun yeni bir şekle bağlan
masını istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlarım, 9 ncu madde esasında yerinde bir 
maddedir. Ancak, bendenizin de hukuk yönün
den anlıyamadığım bir nokta var; o da, Ticaret 
Kanununda esasında resmî senetler tadadedil-
miştir gösterilmiştir. Burada resmî senet şeklin
de kabul etmek suretiyle, noter huzurunda ya
pılan bir resmî senet olarak kabul edilmiş ol
masını bendeniz, Ticaret Kanununda tadadedi-
len resmî senetlerle tamamen tezat teşkil eder 
kanaatini taşıdığım için, bu noktaya temas et
mek için söz almış bulunuyorum. 

Yalnız, «her türlü vergi ve harçtan muaf» 
şeklinde getirilen fıkra yerindedir. Çünkü, bun
lar Vergi ve Harçlar Kanununun dışında, diğer 
kanunlarla çeşitli müesseselerin himayesi yö

nünden, vergiden, haredan muaf tutulan mad
deler tedvin edilebilir. Bunlar hukuka hiçbir 
zaman aykırı olamaz kanaatindeyim. Sadece, 
resmî senet yönünden bu kısma bilhassa işaret 
etmek istiyorum. Bunun yine, noter senedi şek
linde olmasa bile Ticaret Kanununda gösterilen, 
tadadedilen şekillerden birinin buraya tedvin 
edilmesi suretiyle maddenin ele alınması yerin
de olur kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde başka 

görüşmek istiyen sayın üye var mı? Yok. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bir önerge 

veriyorum Sayın Başkan. Şimdi konuşan sayın 
arkadaşımın da işaret ettiğine uygun olarak, bu 
maddede deminki mâruzâtımız nazarı itibara 
alınmasa dahi, «noter huzurunda yapılmış» kıs
mını kaldırmak için bir önerge hazırlıyorum. 
Şimdi göndereceğim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, 9 ncu madde üzerinde kısaca mâruzât
ta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alaca. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; müzakere edi
len 9 ncu maddedeki muhteviyat, Heyeti Umu-
miyenizce malûmdur. 

Yalnız, özgüner arkadaşımızın takıldığı bir 
mevzu var burada. Arkadaşımız; noter huzurun
da yapılmış sözleşmeler hükmündedir ve hiçbir 
hare, vergi ve resme tabi değildir yolundaki hü
küm, netice itibariyle hukukî bir mâna ifade et
mez, şeklinde bir yorumda bulundular. 

Madde aslında hiçbir tezadı ihtiva etmemek
tedir. Yine aynen okuyorum: «Genel Müdürle 
sanatkâr memurlar, uygulatıcı uzman memurlar 
ve uzman memurlar ile sair sözleşmeli görevliler 
arasında yapılacak idari sözleşmeler.» Yani, bu 
taraflar arasında yapılacak idari sözleşmeler hu
kukî karakter itibariyle, noter senedi mahiyetin
dedir. 

Şimdi, malûmunuz olduğu gibi noter senedi, 
hilafı sabit oluncaya kadar değil de, sahteliği 
sabit oluncaya kadar muteber bir vesikadır. Ya
ni, burada istihdaf edilen mâna, bu hususta yapı
lan sözleşmeler, sahteliği sabit oluncaya kadar 
muteber sözleşmelerdir ve maddenin muhteva
sında da, yani aşağısında da hare ve resimlerden 
de muaftır, demek suretiyle de tarafları bâzı 
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malî külfetlerden de kurtarmış olur. Yani taraf
lara gidip de noter huzurunda bir sözleşme yap
maları hususunda bir külfet de tahmil etmiyor. 
Hukukî neticeleri itibariyle gerek Ceza Kanunu 
tatbikatında ve diğer kanunlarımızın tatbikatın
da sahteliği sabit oluncaya kadar muteber bir 
vesika mahiyetindedir ve anlamı ifade eder. Bu 
itibarla maddede tenakuzu icabettiren bir hal 
bulunmadığı görüşündeyim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Açık oyunu kullanmıyan sayın 

üye var mı efendim? Oy verme işlemi bitmiş
tir. 

Sayın özgüner'in vermiş olduğu bir önerge 
var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Maddeden, «Noter huzurunda yapılmış söz

leşmeler hükmündedir.» deyiminin çıkarılmasını 
dilerim. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan özgüner 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, dün kabul 
edilen Opera Kanununda da bu madde aynen 
böyledir. 20 senedir tatbik edilen bir işleme taal
lûk etmektedir. İşleyeceği de bir gerçektir. O 
itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Opera 
Kanununda da aynı şekilde kabul edilmiş. 20 
yılık tatbikatında her hangi bir aksama bahis 
konusu olmamıştır. 

Takririn dikkate alınması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

9 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — A) Devlelt Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü sanatkârları, uygulatıcı, uzman me
murları ve stajiyerler tesbit edilecek ehliyet ve 
iktidarları nazarı itibara alınarak aşağıda gös
terilen ücretlerle çalıştırılırlar. 

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

lar ayda 1 000 — 4 250 » 
ıSanatkâr memurlar ayda 1 500 — 5 500 » 

i 'B) Devlelt Tiyatroları Genel Müdürüne en 
yüksek sanatkâr memur ücretine ilâve olarak 
Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek miktarda 
idare ve temsil ödeneği verilir. 

C) Sanatkârlar işkili gazino ve buna ben
zer yerlerde çalışamazlar. Aksi halde sözleşme
leri genel müdürlükçe re'sen feshedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Sayın Baytürk, buyurun. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, burada b:<r 
şeyde anlaşmış bulunuyoruz; sanatkârların sa
nat değerlerinin hepimiz tarafından takdiv edil
mesinde... Bu, oya sunulmadığı için bunda an
laştık. Oya sunulsaydı yine ayrı kalırdık tahmin 
ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, sanatkâr sanatını satı
yor. Halkın bilinçlenmesinde en büyük rolü oy
nuyor. Burada kendilerine göre, 057 sayılı Per
sonel Kanununu çıkmadan evvel bâzı takdirler 
kullanılmış; 1 200 lira, 800 - 3 500 lira, 1 000 -
4 250 lira, 1 500 - 5 500 lira gibi... Bu sanat
kârları takdir ettiğimize göre, bunun 657 sayılı 
Kanunla veya şimdi gelmesi beklenen Personel 
Kanunu ile ilişkisi bakımından gerekçede bir 
atıf var, ama bu atıf vuzuha kavuşturacak şe
kilde değildir, bir. 

İkincisi; meşhur Alman Devlet adamının 
dediği şudur: «Alman mucizesini Alman sanat
kârına ve tiyatrosuna borçluyuz.» Bu sanat
kârları da takdir ettiğimize göre, burada tak
dir edilen para miktarı azdır. 

Üçüncüsü: Burada, umum müdüre, «Bakan
lar Kurulunca tâyin edilecek miktarda idare ve 
temsil ödeneği verilir.» deyimi vardır. Bunun 
yerine de, Bakanlar Kurulunca bir sanatkârın 
maaşının % 50 si veya kendi maaşının % 50 si 
veya % 100 ü gibi belirli bir rakam konması 
kanımca doğrudur. Bakanlar Kurulu ve sanat
kâra, 10 bin lira istese vermeli midir? Yahut ver
mesi icabeder mi? Bu bakımdan bu açık bono
nun da tahdjiedilmesi kanımca uygun olur. 

Öözlerim. bundan ibaret, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanımı Sayın Bay

türk'ün ifade ettiği husus doğrudur. Aslında 
| 657 sayılı Personel Kanununun yeni şekliyle bü-

423 — 
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tün bu ödemeler kalkmaktadır. Şüphesiz Perso
nel Kanunu yürürlüğe girdiği zaman buraya bir 
miktar tâyin etmek de lüzumsuz hale gelecektir. 
Maddenin şimdidik böyle geçmesinde fayda var
dır. Dün aynı muamele Opera Kanununda da 
cereyan etti. 657 sayılı Kanunla halledilecek bir 
husustur ve kanun bunu halletmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Baytürk'ün beyanına Sa
yın Komisyon Başkanı cevap verdiler. 

Sayın işgüzar, buyurun. * 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlarım, bendeniz bu maddenin lehinde söz 
aldım. 

Sanatkârlar, bizim memleke'tianizde gerçek
ten ihmal edilmiş ve kıymeti takdir edilmemiş 
olduğu için, çoğu zaman sanat hayatını terket-
mek suretiyle başka yerlerden geçim kaynağı 
aramışlardır. Çünkü, sanatkârlar bir milletim 
millî duygularını, millî kültürünü ve dilini en 
iyi şekilde millete veren, o memleketin halkı
nın bütün duygularını dile getiren, daha doğ
rusu halka kendisimi adamış olan kıymetli, elit 
kişilerdir. Bugüne kadar ihmal edilen bu insan
lara, bu 10 ncu maddede, stajiyerler de dâhil 
olmak üzere, bir imkân getirilmiştir. 

Hayat pahalılığı hepimizin malûmudur. Bil
hassa Konservatuvardan çıkmış olan çok değer
li kişilerin, ücret kifayetsizliği ve kadrosuzluk 
yüzünden iş bulamadıkları, bâzı dairelerde kâ
tiplik yaptıkları da bir gerçektir. 

Bu kanunda bilhassa stajyerler için ayda 
1 200 lira takdirini biz yerinde görmekle bera
ber, biraz da az buluyoruz. 

Uzman memurların ayda 800 ilâ 3 500 lira
lık miktar arasında ücret almalarını da, yine 
sanatkârların ve uzman kişilerin bu iki hudut 
arasında gelişmesi bakımından yerinde görüyo
ruz. 

Yalnız, bendeniz de bir noktaya temas ede
cektim, Sayın Komisyon Başkanı, benden önce 
konuşan arkadaşımızın teması üzerine bu nok
tayı aydınlığa kavuşturduğu için, ben bu ko
nuya temas etmiyorum. Bilhassa Devlet Tiyat
roları Genel Müdürünün en yüksek sanatkârın 
aldığı maaşın üstünde, Bakanlar Kurulu tara
fından tâyin ve tesbit edilecek bir miktarın da 
kendisine tazminat olarak verilmesinin burada 
tesbit edilmemi»} olması hususuna .temas ede
cektim. 057 sayılı Personel Kanununda, tahmin 
ederim ki, bu kısmın ortadan kaldırılacağını be-
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yan etmiş olduklarına göre, bu 10 ncu madde
yi bendeniz yerinde görüyor ve tasvibediyorum. 
Bu yönde rey kullanacağımı beyan etmek ister, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde başka
ca görüşecek sayın üye?... Yok. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Oylamadan evvel bir husu
su arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-

YAR (Sakarya) — Bir redaksiyon hatası yap-
mıyalım. (A) fıkrasında: «Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü sanatkârları, uygulatıcı ve 
uzman...» Bir «ve» kelimesi girecek Sayın Baş
kanım; «uygulatıcı» dan sonra. 

BAŞKAN — Kaçıncı satırsa Sayın Bayar? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Şöyle olacak efendim: «Dev
let Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatkârları, 
uygulatıcı uzman ve uzman...» diye devam ede
cek. 

BAŞKAN — «Devlelt Tiyatro Genel Müdür
lüğü sanatkârları» ndan sonra virgül var mı Sa
yın Bayar. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Evet. «Uygulatıcı» dan son
ra bir «uzman» kelimesi ilâve edilecek «... ve uz
man memurları...» olacak. 

BAŞKAN — Bizim tashihimizi okuyalım 
efendim: «Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
sanatkârları, uygulatıcı uzman memurları ile 
uzman memurları..» 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA
YAR (Sakarya) — Hayır. «Uygulatıcı uzman 
vo uzman memurları...» 

BAŞKAN — Yeniden okutuyorum : 
«Madde 10. — a) Devlet Tiyatroları Genel 

Müdürlüğü sanatkârları, uygulatıcı uzman ile 
uzman memurları ve stajiyerler...» 

BAŞKAN — Doğru mu efendim 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA

YAR (Sakarya) — Doğru. 
BAŞKAN — Tabı hatası tashîh edilmiştir bu 

suretle. 
Bu şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — Devlet Tiyatrolarının gelirle
ri : 

— 424 — 
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a) Genel bütçenin Millî Eğitim Bakanlığı I 
kısmının «Eğitim kurumları giderleri» tertibin
den ayrılan ödenek, 

b) Temsillerden elde edilecek hâsılat. 
c) Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlardan te

min olunacak gelirler, 
d) Tiıyatro faaliyetinden yararlanan il özel 

idareleri ile belediyelerince yapılacak bağış
lar, 

e) Her çeşit bağışlar ve diğer çeşitli gelir
ler, 

f) Tertiplenecek Millî ve Milletlerarası fes
tivallerden elde ediılecek hâsılattan ibarettir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler.,. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 18. — A) Devlet Tiyatroları sa
natkârlarını ve diğer idari sözleşmeli memur
larını görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırma 
maksadiyle yol parası ve almakta oldukları 
aylık ücretlerini müessese bütçesinden vermek 
suretiyle âzami bir yıla kadar ve 5 yıl içe
risinde bir defaya mahsus olmak üzere ya
bancı memleketlere göndermeye Devlet Ti
yatrosu Genel Müdürlüğü yetkilidir. Bu hu-
sular içtin sanat ve yönetim kurulundan karar 
alınır. Bu madde uyarınca kendilerine izin ve
rilmiş olanların memuriyetleri ile buna ait 
her türlü hak ve yükümlülükleri saklı kalır. 

B) Devlet Tiyatroları mensuplarının has
talık veya her türlü estetik, cerrahi ameliyat 
ve müdahaleye mâruz kalmaları halinde, lüzum 
ve zaruretlere göre yurt içinde veya dışında 
münferiden veya refakat ile muayene ve tedavi 
ettirmeye gerekli ilâç, protez ve sair masraf
ları ile denaze masraflarını yapmaya Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Tedavi, ameliyat ve müdahalenin, yurt dı
şında yapılması gerektiği takdirde, bu konuda 
sanat ve yönetim kurulundan karar alınır. 

C) Bilgi ve görgü maksadiyle yabancı 
memleketlere gönderilen sanatkâr ve diğer gö
revliler yurda dönüşlerinde yabancı memle
ketlerde kaldıkları sürenin birbuçuk katı ka
dar mecburi hizmetle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. Buyurun Sayın özdenoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bir öner-
ger var Sayın Başkanım, | 
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(BAŞKAN — Arzu ederseniz önergenizi tak
dim edin, okutalım. Siz izah sadedinde konu
şabilirsiniz. 

SİNASİ ÖZDENOĞL (Ankara) — Madde 
hatalı tedvin edilmiş. Gramer bakımından 
bâzı yanlışlıklar var.. 

(BAŞKAN — Takririnizi okutalım efendim, 
belki komisyon katılırsa o zaman izah etme
nize lüzum kalmaz. Katılmadıkları takdirde 
izah sadedinde kürsüye teşrif buyurursunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
(Gramer yanlışlıklarının düzeltilmesi amacı 

ile tasarının 18 nci maddesinin (A) bendinin! 
aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

«Madde 18. — A) Devlet Tiyatroları sa
natçılarını ve diğer idari sözleşmeli memurla
rını görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırmak ama-
ciyle, yol parasını ve almakta oldukları aylık 
ücretleri müessese bütçesinden ödenmek su
retiyle en çok bir yıla kadar ve 5 yıl içinde 
bir defaya mahsus olmak üzere, yabancı ül« 
kelere göndermeye Devlet Tiyatrosu Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

Bu konuda sanat ve yönetim kurulundan 
karar alınır. 

Bu madde uyarınca kendilerine izin verilmiş, 
olanların memuriyetleri ile buna ait her türlü 
hak ve yükümlülükleri saklı kalır.» 

BAŞKAN — Yalnız efendim, bir hususu 
Başkanlık olarak hatırlatacağım; bu «sanat
kârların» deyimi birçok maddelerde yer al
dı. Şimdi o «fsanatçı şeklinde bir maddede bu 
tâibir, diğer maddelerde ise diğer tâbir pek 
uygun olmıyacak. Genel Kurulca «sanatkâr
ların» deyimi kabul edildi. Bu bakımdan diğer 
hususlarda da bâzı kelimelerde değiştirilerk 
miz var. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen
dim «sanatçı» kelimesi milletçe benimsenmiş 
olduğu için yazdım. 

BAŞKAN — öyle ama takdir buyurursu
nuz M, 18 nci maddeye geldik. Eğer o «sa
natçı» kelimesini «sanatkârlar» olarak değişti
rirseniz diğer maddelerdeki tabire uygun olur 
ve maddeler arasında ahenk sağlanmış olur. 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, «sa
natçı» kelimesini «sanatkâr» alarak değişti
rirse Sayın özdenoğlu, takrirlerime biz de ka
tılırız. 

BAŞKAN — Evet, o şekilde değiştiriyor 
musunuz efendim.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Evet 
efendim, değiştiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, «Sanatçı» 
kelimesini «sanatkâr» olarak değiştiriyor ve 
«Devlet ^Tiyatroları sanatkârlarını» şeklinde 
oluyor takrirleri. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, müsaade buyurur musunuz efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Ko
misyon Başkanı, siz, zannederim ki, «sanatçı» 
deyimi değiştirdikleri takdirde takrire katı
lacağınızı ifade ettiniz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Evet efendim, zatıâlini-
zin ifade buyurduğu gibi takrirdeki «sa
natçı» deyimini «sanatkâr» olarak değiştirirse 
takrire katılacağız. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Efen

dim, dil, insanlar arasında meram ifadesine 
vasıta olan bir esastır, bir varlıktır. Dilimiz
de sanatkar tâbiri, sanat tâbiri; böyle işti
kak kabiliyetini haiz ve birçok kelimelere 
inkısam edecek mahiyette yılarca dilimizde 
yer edinmiş bir kelimedir. Bugün matbuatı
mızı, yani en koyu yeni terimlerin taraftarı 
olan muharrirlerin yazılarını tetkik etiğimiz-
de sanatkârla sanatçıyı birbirinden ayır
maktadır. Sanatkâr, sanatla ülfeti bulunan 
ve sanat sahasında iibda kabiliyeti bulunan 
kimselerdir. Sanatçı ise tenekeci, lehimci, ve 
saire gibi kimselerdir. Binaenaleyh sanat
kârla sanatçı bu mevzuda bir arada telif 
edilemez, Bizde uydurma bâzı terimler Vardır, 
bu terimlerin meczubu bulunan bâzı arkadaş
ların, bir özentilerinden ibarettir. Bu iti
barla madde dilimize daha uygun bir şekilde 
tedvin edilmiştir. Bu «sanatkâr» tâbirinin 
«sanatçı» ile değiştirilmesi aleyhindeyim. Bu 
itibarla bu takririn reddi caizdir. 

Hürmetlerimle, 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
Ibu madde hakkında Sayın Komisyondan bir 
soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
1LYAS KILIÇ (Samsun) — Efendim, dışa

rıya gidecek memurlar için 4489 sayılı Ka
nunda hüküm Varken ve diğer kanunlarda da 
dışarıya gönderilecek memurlar için 4489 sayılı 
Kanuna atıfta bulunulmakta iken, böyle 
özel bir kanunla memurların dışarıya gidig 
tarzı tanzim edilmişken, sanatçılara veyahut 
da sanatkârlara bu denli özel bir muamele 
yapılmasının sebebi hikmeti nedir, bunu öğ
renmek istiyorum. Madem ki, bir kanun var, 
buna göre muamele yapılır, ve böylece de mew 
murlar arasında birlik ve beraberlik sağlan
mış olur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon, so
ru sordular. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) •— Sayın Başkanım, ti
yatro ve opera bütün dünyada süratle gelişen, 
özelliği olan mesleklerden bitidir. Bu özel
lik, bundan yirmi sene evvel tedvin edilmiş 
olan kanunda da dikkate alınmıştır ve sü
ratle değişen şartları, yeni metodları öğren
me imkânı bahşedilmiştir. Yirmi senedir de
vam eden bir uygulamanın tekrarından ibaret
tir, arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, efen
dim. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — 'Sayın Başka,n 
sayın Komisyonunun bu izahatı üzerine söz 
istiyorum. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 

1LYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
Komisyon Başkanı, tiyatro ve onunla ilgili hu
susların süratle değişikliklere ayak uydura
bilmesi için böyle bir metnin tanzim edilmişi 
olduğu istikâmetinde, sualime karşı bir cevap 
vermiş oldu. 

Şimdi biz, eğer çıkartmış olduğumuz ka
nunlarda muayyen husularda bir noktada bir
leşip de bir neticeye vâsıl olamazsak, her 
meslekin hususiyetine uygun bir kanun çı
kartmaya başlarsak veya böyle bir tatbi
kata geçersek bunun neticesini almak ve Dev
let düzeninde istenildiği şekilde muntazam 
çalışmayı sağlamamız mümkün değil ve bu 
avukatlar sayesinde Devlet memurları arasında 
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bir dahilî turizmi teşvik etmiş oluruz ve memur 
hangi tarafta kendisine uygun bir istikamet bu
lursa, o İstikamete kaymak suretiyle bağlı oldu
ğu müesseseyi de rahatsız eder, kendisi de rahat
sız «îur. 

Eğer 4489 sayılı Kanun buna cevaz vermi-
:yorflâ> IOVL sürati sağlamıyorsa birleşiriz, bütün 
&*Vlet memurlarının bağh olduğu bu kanunu 
yeniden tanzim etmek suretiyle istenilen istika
mette, istenilen çabukluğu, elastikiyeti verebi
lecek bir şekilde tanzim etmemiz mümkündür, j 
Bu imkân elimizde varken böyle istisnai bir hü
küm koymak suretiyle kanunlarımızda çelişme 
yaratmaya, çelişmeye meydan vermeye ben şah
san razı olmak durumunda değilim. 

Bu memlekette yüzbinin üstünde öğretmen 
bu kanundan istifade ediyor. Bunun dışındaki 
bütün Devlet memurları bu kanundan istifade 
«ediyor ve harice gidiyor. Bu kanunun tadilâtı 
İstikametinde Hükümetten veya bu kanunu yü
rütmekle yükümlü olan Bakanlıktan her hangi 
bir çaba sarf edilmediğine göre, bir istek ve ar
zu gösterilmediğine göre bu kanuna bağh olma
mız, çıkartmış olduğumuz kanunların anlaşılma
sı, tatbikatı yönünden faydalı olacaktır. Sayın 
Komisyonun bu anlayış istikametinde, özellikle 
Büt§e ve Plân Komisyonu Başkanının buna son 
derece itaatkâr ve bağh olmasını ben gönülden 
arzu eder ve bu maddenin o kanuna atıfta bu
lunmak suretiyle tanzim edilmesine razı olması
nı dilerim. Bundan son derece üzgünüm. Plân 
Komisyonu Başkanının bunu bu şekilde yorum
laması karşısında, yarın oradan çıkacak kanun
lar görüşülürken karşısına çıktığımız zaman bi
ze ne şekilde cevap vereceğini de öğrenmek is
terim. 

Binaenaleyh bu istekte bütün arkadaşlarımın 
birleştiği kanaatindeyim. Bu, Büyük Meclisin I 
çıkartmış olduğu ve çıkaracağı kanunların anla
şılması ve tatbikatı bakımından güzel tekliftir. 
Ben Başkanlığa sözlü olarak bu teklifte bulunu- I 
yorum. Yüksek Komisyonun bu anlayışı göster
mek suretiyle 4489 sayılı Kanuna atıfta bulun- I 
mak suretiyle bütün memurların o kanundan is
tifade ederek harice gitmesini temin, eğer o ka- I 
nunda noksanlık var da bugünkü sürat asrına I 
uymıyacak eksiklikleri havi ise, o istikamette I 
beraberce bir çaba sarf etmek suretiyle o kanu
nu değiştirmemiz, bizim çıkaracağımız kanunlar | 
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ve Meclisin çalışması bakımından daha hayırlı 
olacaktır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Madde değişikliği öngören önergede, «sanat

kâr» yerine «sanatçı» deyiminin getirilmesi kar
şısında arkadaşlarım sanatkârla sanatçı aracın
da bir fark olduğu münakaşasına katıldılar. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, o mesele halle
dildi efendim. Takrir sahibi «sanatkârları» şek
linde değiştirdi, yani «sanatçı» deyimi kalktı. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Efen
dim, madde oylanmadı. 

BAŞKAN — Hayır, takrir sebebiyle ortaya 
çıkan münakaşa ortadan kalktı demek istiyo
rum. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — O halde 
müsaade eder misiniz efendim sözümü bağlıya-
yım? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka

daşlar, bu, birçok kanun teklif ve tasarılarında 
münakaşa ettiğimiz bir husus. Arı Türkçeye 
gidelim mi, ne miktar gidebiliriz? Ben r!e hu
kukçuyum sayın meslekdaşım Alaca gibi. Uizle-r 
hakikaten deriz de, zor kulanırız. Biz ağlah li
sana, devrimizden daha ileride katılmışız. Ç..n 
kü böyle okuduk. Çok ağdalı, ağır kanun lisan-
na alıştık. Hakikaten bundan zor kurtuluruz, 
dilimize pelesenktir. O muhakkak. 

Ancak temennimiz şu : Hiç değilse bunu ba
şarabilenlere mâni olmıyalım. Ben burada TRT-
nin günün birinde Kamu İktisadi Teşebbüslerin
de dilinin müdafaasını yaparken yine meslekdaş-
lanmdan sayın bir arkadaşım; «Turhan özgü
ner, senin kullandığın lisana razıyız.» dediler. 
Ben de dedim ki; «Kullanabildiğim iddiasında 
değilim, ama kullanandara mâni olmıyalım ve 
onlardan gu alışkanlıklarımızdan vezgeçercesi-
ne öğrenelim.» Yani, bunu antrparantez söyli-
yelhn; arkadaşlarım şurada hepimiz elele, kafa 
kafaya verip partiler üzerinde arı Türkçenin 
ulaşması icabeden noktasına kadar, Atatürk'
ten başlayıp bugüne g«lmiş, bundan sonraki 
aşamalara bizler de katılalım, Türkçeyi arı 
Türkçe seviyesine ulaştıralım, bunda çaba gös
terelim, 

Teşefkkür ederim. 



M. Meclisi B : 103 

BAŞKAN — Saym İşgüzar, buyurun, 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlar, 18 nci madde, dışarıya ihtisas için, 
bilgi ve görgüsünü artırmak maksadiyle sanat
kârların beş yıl içinde bir defaya mahsus ol
mak üzere ve bir yıl süre ile gönderilmesini 
âmirdir. Bu normaldir, bu kanunun bu metni 
yerindedir. Yalnız, diğer Devlet dairelerinde, 
4489 sayılı Kanunla bilgi ve görgüsünü artır
mak, ihtisas sahibi olmak için dış ülkelere izin
li sayılmak suretiyle iki yıldan beş yıla kadar 
memurların gönderildiği ve gönderilen bu me
murların maaşlarının dövize bağlamak 
suretiyle oraya gönderildiği hususu ite 
karşı karşıya getirildiği zaman, benden 
önce konuşan ilyas Kılıç arkadaşımı
zın işaret ettiği bir durum ortaya çıkmak
tadır. O da. Devlet memurları arasında bir ikili
ğin meydana geldiği, bütün Devlet dairelerin
de tüm öğretmenler ve Devlet dairesinde vazife 
alan bütün memurlar 4489 sayılı Kanuna göre 
maaşları dövize bağlanmak suretiyle dış ülke
lere giderken, sanatkârların her türlü masrafı
nın dışında maaşları burada kalmak suretiyle 
dış ülkelerde bilgi ve görgülerinin devam ettiği 
süre içerisinde ayrıca onların ücretlerinin ve
rilmesine mütedair olan bu madde, işte 4489 sa
yılı Kanunla karışık bulunmaktadır. Bunlar, ya 
4489 sayılı Kanuna göre işleme tabi tutulmalı
dır, ya da 4489 sayılı Kanuna göre memurlara 
tanınan hakların da bunlarla bağdaştırılması 
ioaJbeder. 

Yeni Personel Kanununda bu husus ne şe
kilde tedvin edilmiştir, bilmiyoruz. Yalnız ben
deniz sayın komisyon sözcüsünden bu hususun 
yeni Personel Kanununda ne şekilde tedvin 
edilmiş olduğunu öğrenmek istiyorum. 

Diğer fıkrası ve (B) bendi de yerindedir. 
Çünkü, sanatkârlar daha ziyade estetik bakı
mından gösterişli olmak mecburiyetindedir, 
Makyaj yapmak zorundadır. Her türlü kazaya 
mâruz kalabilir. Estetik ve cerrahi yönünden 
operasyona tabi tutulması için dış ülkelere git
mesi en tabiî haklarıdır. 

Bu bakımdan bendeniz sadece 4489 sayılı 
Kanunla, bu kanunun 18 nci maddesinin ara
sında bir tezadın ne şekilde yeni Personel Ka
nununda ele alınmış olduğunu öğrenmek mak-
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sadiyle söz almış bulunuyorum. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Saym Baytürk, buyurun efen

dim. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 18 nci mad
deye göre yabancı meleketlere gezi ve görgüsü
nü artırmak için gönderilen sanatkârlara ve
rilen bir yol parası ve bir de maaştır. Hal
buki, 4189 sayılı Kanuna göre maaş verilir, yol 
parası verilir, bir de harcırah verilir. Şimdi, 
bir sanatkârı Avrupa'ya gönderiyoruz, gezisini, 
görgüsünü artırsın diyoruz. Ne ile? Avrupa'da 
iken, maaşını çoluk çocuğuna bırakacağına gö
re, Avrupa'da dilencilik ederek mi gezi, görgü 
ve sanatını artırsın? 

öyle ise, Avrupa'ya gidecekler ya bu kanun 
hükümlerine tabidir, 4489 a göre gider veyahut 
eğer sayın Komisyon Başkanının dediği gibi, 
«işi çabuklaştırmak, ilerJiyen hayat şartlarına, 
dünya şartlarına uymak, için» hemen Avrupa'
ya göndermek istiyor iseler, 4489 sayılı Kanu
na konulan avantajların maddî kısımlarını bu
rada da dercederler. 

Sözlerim bundan ibarettir, bunun kabulü
nü rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başkaca görüşecek sayın üye 
bulunmadığı cihetle kifayeti müzakereyi oya 
arz etmiyorum. 

Madde ile ilgili 3 tadil önergesi vardır. Sa
yın özdenoğlu'nun takririni okutmuştum, bu 
kere tashih şekliyle tekrar okutuyorum. 

«Madde 18. — A) Devlet tiyatroları sa
natkârlarını ve diğer idari sözleşmeli memurla
rını görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırmak ama-
ciyle, yol parasını ve almakta oldukları aylık 
ücretleri müessese bütçesinden ödenmek sure
tiyle en çok bir yıla kadar ve beş yıl içinde bir 
defaya mahsus olmak üzere, yabancı ülkelere 
göndermece Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü 
yetkilidir. Bu konuda sanat ve yönetim kuru
lundan karar alınır. Bu madde uyarınca ken
dilerine izin verilmiş olanların memuriyetleri 
ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri 
saklı kalır. 

BAŞKAN — 18 nci maddenin (A) bendini 
tadil eden bu takrire komisyon katılıyor. 

PLÂN KİMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Kotılıyorsunuz. «Sanatkârla
rını» tâbiri konulmuştur. Takrir de redakte 
edilmiş bir şekle ifrağ edilmiş bulunmaktadır. 
Katıldığınızı beyan buyurdunuz Sayın Komis
yon Başkanı. Sayın özdenoğlu da o tashihi yap
tı, takririni tashih etti ve bize verdi. 2 nci oku
mamız tashih şekliyledir. 

Hükümet ve komisyon katılıyor. Dikkate 
alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Şimdi, Sayın tlyas Kılıç'in takriri ve Sa
yın Baha Münderrisoğlu'nun takriri vardır, on
ları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 18 nci madesinin (A) bendinin 

kaldırılarak, 4489 sayılı Kanunun ilgili hü
kümlerine atıfta bulunacak şekilde maddenin 
düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

ilyas Kılıç 
Sayın Başkanlığa 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hak
kındaki Kanunun bâzı madelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının görüşülmekte 
olan maddesi yeteri kadar aydınlanmıştır. 

Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, biraz evvel Sayın 
özdenoğlu'nun takriri Genel Kurulca kabul 
edildi. Siz ise, 18 nci madenin (A) fıkrasının 
kaldırılmasını istiyosunuz. Arkadaşlarımızın 
önergesi kabul edildi. Acaba takririnizi geri 
alır mısınız? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
inancım bu istikamette olduğu için geri almı
yorum. 

BAŞKAN — Genel Kurulun temayülü belli 
oldu. Buna rağmen oylanmasına imkân var. 
Çünkü, takrir tüm olarak maddenin çıkmasını 
istiyor öbürü redakte idi. Komisyon olarak bu 
hususa katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ EA-
YAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, mesele şu
dur: 
Devlet Tiyatrosu, içinde çok değerli insanları 

barındıran, operası da keza öyle, özellikle ya

rışma içinde birbirini geçmeye uğraşan insan
ların bulunduğu bir topluluktur. Şimdi bu 
espriyi getirmek istedik: Bir rotasyon olsun, 
bir giden 5 sene geçmeden gitmesin veya affe
dersiniz, tâbirimi mazur görün, bir yolunu bu
lan, gidip da tekrar bir sene sonra gitmesin. 
Bütün müessese mensupları bir ölçüde istifade 
etsin, görgüsünü, bilgisini artırmak imkânını 
bulsun diye bu kaydı getirdik, özellik taşıyan 
bir müessesedir, birbiriyle yarışan insanlar top
luluğudur, birbirlerini her gün geçmek istiyen 
insanların topluluğudur. Bir rotasyon teşekkül 
etsin için bu hüküm getirildi. 

Kalmasında fayda var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Gerek

çesini izah ettiler. Hükümet katılmıyor. 
Sayın Kılıç tarafından verilmiş takririn dik

kate almıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

18 nci maddeyi Genel Kurulun dikkate alın
ması şekliyle kabul ettiği metinle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 

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

tasarısı 
Madde i. — 10 Haziran 1949 tarihli ve 5441 

sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki 
Kanunun 1, 2. 3, 4, 5, 6; 7, 8, 9, 10, 12 ve 18 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Zikredilen maddeler Genel 
Kurulca ka;bul edilmiştir. 1 nci maddeyi tekrar 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Efendim, bu eski metinle yeni 
komisyonumuzun tedvin ettiği metin arasında 
maddeler bakımından, eski kanun 25 nci ve 
26 nci maddede son buluyor. Halbuki, burada 
2 nci madde ile 25, 26.. 27, 28 ve 29 ncu mad
deler ekleniyor. Tedvin bakımından Başkanlık 
bir müşkülâttadır. Acaba komisyonun nazarı 
dikkatni celbetti mi? 

— 429 — 
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NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan; ben bdr noktayı arz etmek istiyorum. 
Esas metin 1 nci maddesiyle esas kanunun 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 18 nci maddelerin 
tadiline dairdir. Ve madde (1) le başlıyan di
ğer unsurlar tadil edilen esas maddeleri ihtiva 
ediyor. 

BAŞKAN — 2 nci maddede de ek madde ek
lenmiştir. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 2 nci 
madde ile de bu tasarının 2 nci maddesine de 
ek maddeler eklenmiştir. 

BAŞKAN — Anakanuna eklenmiştir Ana-
kazmnda madde intibakı yapılmamaktadır. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Ek madde 1, ek madde 2... 

BAŞKAN — Şimdi, 2 nci madde ile kanuna 
eklendiği ifade olunan madde 25, ek madde 1; 
madde 26, ek madde 2; madde 274 ek madde 3; 
madde 28, ek madde 4 ve madde 29, ek madde 
5 olacak. Bu şekilde tashih edildiği komisyon 
başkanınca ifade olunmuştur. 

Müzakeremizi, bizim yapmış olduğumuz bu 
tashih veçhile, maddeleri okutarak sonuçlandı
racağız. 

Ek madde 1. — istanbul Kültür Sarayı ile 
Ankara'daki Büyük Tiyatro binalarını, bunla
rın müştemilâtı ve tesisleri, müştereken ve 
münhasıran Devlet Tiyatroları Genel Müdür
lüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kullanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye... Yok. 

Ek madde 1 i oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. — Devlet Tiyatroları Genel 
müdürlüğünce tertibedilecek yurt içi turne faa
liyetlerine katılacak sanatkâr memurlar, uygu
latıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla 
diğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiyele
ri 75 lirayı geçmemek üzere her yıl sanat ve yö
netim kurulunca tesbflt edilir. Turnelerdeki 
ikâmet yerleri Genel Müdürlükçe temin edilir 
ve parası da Genel Müdürlük bütçesinden öde
nir. Turne ile ilgili seyahatlerin zaman ve han
gi vasıtalar ile yapılacağı Genel Müdürlükçe 
tâyin olunur. Harcırah yevmiyelerinde her han
gi bir kesinti yapılamaz ve otel ücreti tenzil 
edilmez. Yurt dışı turne faaliyetlerine ait yol

luk ve harcırahlar İıaManda genel hükümler 
uygulanır. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?... Yok. Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ek made 3. — İki ayrı görevi aynı zamanda 
yapan sanatkârlara, ikinci görevi için, bu sa
natkârın almakta olduğu ücretin bir aylık 
tutarını geçmemek ve yılda bir defa olmak üze
re sanat ve yönetim kurulunca tesbit edilecek 
miktarda ek ücret ödenebilir. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. Ek madde 3 ü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 4. — Devlet tiyatro mensupları 
7244, 263 ve 819 sayılı kanunlarla tanınan hak
lardan yararlanırlar, idari sözleşmeli memurla
ra ödenecek meblâğ, idari sözleşmelerle belli 
edilen aylıklara ilâve edilmek suretiyle hesap
lanır. 

BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinden görüş
mek istiyen sayın üye?... Yok. Ek madde 4 ü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 5. — 657 sarılı Kanunla değerlen
dirme, sınav ve ödül kurullarına verilen görev
ler, sanat ve yönetim kurulu tarafından ifa edi
lir. 

BAŞKAN — Ek madde 5 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?... Yok. Ek madde 5 i 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim komisyondan gelen bir takrir var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarıya ek madde 6 ola

rak aşağıdaki hükmün konulmasını arz ve tek
lif ederim. 

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

Sakarya 
Nuri Bayar 

BAŞKAN — Metne ilâvesi komisyonca ön
görülen ek madde 6 okunmuştur. Komisyondan 
gelmektedir, dikkate alınması gerekir. Oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
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ler... Kabul edilmiştir. Ek madde 6 olarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 2 yi tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

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

BAŞKAN — «Maddeler» değil de, «ek mad
deler eklenmiştir» olacak. 

Altı ek maddeyi ihtiva eden tadili ikinci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — 5441 sayıh Devlet Tiyatrosu 
kuruluşu hakkındaki Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir:. 

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

BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde görüş
mek ıstiyen sayın üye?... Yok. Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4 ü tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Dördüncü madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
«diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
«ayın üye?.. Aleyhinde Sayın özdenoğlu, bu
yurunuz. 

- 4 3 1 

ŞİNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, çok değerli müetvekileri; mâruzâtım 
çok kısa olacaktır. 

Kanunun tümü üzerinde son söz olarak ma
ruzatta bulunmayı bir vicdan vazifesi bilerek 
huzurunuza geldim, önce şunu ifade edeyim ki, 
çok isterdim ki büyük bir huzur içerisinde bu 
kanunun Türk tiyatro sanatına müspet gelişme
ler sağlıyacağını ifade etmek inanciyle huzu
runuza gelmiş olaydım. Ama ne yazık ki kanun, 
getirdiği esaslarla Türk tiyatro sanatını, Dev
let tiyatroculuğunu tam bir merkeziyet siste
minin iradesine ve bir kelime ille Bakanın ira
desine teslim ©den, Türk tiyatrosunun gelişme
sine her anlamda engel olabilecek hükümler 
ihtiva eden ve ne yazık ki, bir hür dünyada, 
hür Türk toplumu içerisinde fikirlerin demok
ratik hayat içerisinde gelişmesine engel olacak 
tarzda tek taraflı bir kanun metni olarak ka
bul edilmiş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, önce şunu ifade et
mek isterim; lütfedin bu kanunun esbabı mu-
cibesini okuyun, lâyihayı okuyun, ne yazık ki 
Millî Eğitim Bakanlığı ilgilileri tarafından ka
leme alınmıştır ve tasarı Millî Eğitim Bakan
lığınca sevk edilmiş bir tasarıdır. Güzel Türk-
çemiz bu tasarıda, bu mucip sebepler lâyiha
sında açıkça katledilmiştir. Burada zamanını
zı almak istemiyorum; son derece bozuk cüm
lelerle, çetrefil Türkçe ile bir metin kaleme 
alınmıştır. Değeıili arkadaşlarım, biz milliyet
çilikten, eylem içinde bir milliyetçilik anlıyo
ruz. Biz m niyetçilikten, güzel Türkçeyi değer
lendirecek ve onu yasama diline mal edecek, 
onun zenginliklerini, ıonun imkânlarını ve gü-
zf'Iliklerini... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Eylemden neyi 
kasdediyorsun? Daiha nasıl olacak? 

BAŞKAN — Sayın Doğan, başka bir birle
şimde dil konusu hakkında genel görüşme açı
lırsa o zaman eylemi sorarsınız. Şimdi sorma
yın müsaade ederseniz. 

ŞÎNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Beye
fendi, müsaade buyurun da dil konusunda bu 
Jcursüden bu meseleye inanmış bir insan olarak 
arz edeyim. Bu milletin dili bütün dünya dil
lerine intikal etmiştir, bugün Macar dilinde 
bin aded Türkçe kelime yaşamaktadır. Öyle 
ise biz kendi dilimizi bu lâyihalara, bu metin-
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lere koymaz, değerlendirmezsek o zamıan tarihi
mize karşı her halde suç işlemiş oluruz. O iti
barla bu tasarıyı esefle kaydediyorum; önsö
züyle ve esbabı mucibe ılâyihası üe birlikte. 

Şıimdi değerli arkadaşlarım.. 
KEMAL KAYA (Kars) - Uydurma keli

meler' mi konulsun?. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Uy

durma değil, millete mal olmuş kelimeler bun
lar. Ama bir gün gelecek .kuşaklar katılacak ve 
zamanın akışını sizler önliyemiyeceksiniz. 
Türkçeyi bir halita dil, bir karmakarışık dil 
haline getirmeye hakkımız yoktur. 

(BAŞKAN — Karşılıklı konuşmyınız efen
dim. iSayın özdenoğlu, beş dakika ile kısıtlı 
olduğunuzu ıhatırlatayım, siz görüşlerinize 
devam edin. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım arz ettim, dünyanın terk etmiş 
olduğu bir sistemi getirdik; Millî Eğitim Ba
kanlığını ve Bakanın şahsını bir Demokles kı
lıcı gibi Devlet tiyatroları müesseselerinin üze
rine koyduk ve daha evvel arz ettiğim gibi, 
Yüce Parlâmento bir gün gelecek bu kanunun 
yerine Türkiye'de tiyatroyu topluma mal ede
cek, taşraya mal edecek ve Türkiyen'in her vi
lâyetinde bir tiyatro kuracak enginlikte ve 
yetkide ve demokratik şekil içerisinde, mâna 
içerisinde bu Parlâmentoya bir kanun getire
cektir, buna inanıyorum. 

Bir edebî (heyet seçiyorsunuz, Millî Eğitim 
Bakanının elindedir, mutlak yetkisindedir. Bir 
genel müdür getiriyorsunuz, bütün iradesi, 
bütün çalışması, bütün faaliyeti, bütün ey
lemi Millî Eğitim Bakanının şahsına bağlan
mıştır. Bir dramaturg getiriyorsunuz, bütün 
iradesi ile Millî Eğitim Bakanına teslimdir. Bu 
mudur demokratik anlayış, bu mudur demokra
tik kanun? 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, müddetiniz 
bitmiştir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — De
ğerli (arkadaşlarım, tiyatro eserini; tiyatrounun, 
sahnenin mücadelesini yapmış insanlar eliştire-
bilir, onlar değerlendirebilir. Shakespeare bile 
sahneden yetişmiş insandı, onun için büyük ti
yatro yazarı idi. Bu espri, bu mânada bu ka
nunda maalesef imha edilmiştir. Bölge tiyatro
larına değer verilmemiştir; kurulduğu bildiri- | 

kn 11 tiyatronun 11 i de meydanda yoktur, 
nıaa teessüf cevap dahi verilmemiştir. Bu bir 
zafer değildir, bir başarı değildir. Türkiye'nin 
67 vilâyetinde tiyatrolar açıldığı zaman, Dev
le» tiyatroları kurulduğu zaman ancak Millî 
Eğitim Bakanlığı bunu bir netice olarak, bir 
zafer olarak, esbabı mucibe lâyihasına kaydet
meye haklı olabilir. Her haliyle ve üzülerek 
ifade edeyim, Türk sanatının, Türk tiyatro sa
natının gelişmesini 'bütün kalbimizle arzu eden, 
insanlar olarak üzülerek ifade edeyim İd, bu 
kanuna üzülerek, ama vicdan huzuru içinde 
kırmızı oy vermeye kendimizi mecbur hissedi
yoruz. Derin saygılarımı sunarım. 

KEMAL KAYA (Kars) — Lehinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Sayın Şinasi özdenoğlu arkadaşımız Mec
lisçe kabul edilmekte olan bir kanun üzerinde 
konuşurken kanunun metninden ayrı bir de 
Türkçe kelimeler üzerinde bîr hususu huzuru
nuza getirdi, Bugün kendisi de bir hukukçu 
olarak bilir ki, tatbik ettiğimiz Medeni Kanun 
balen «cenin» diye bir lâftan bahseder ki, Sa
yın 'Şinasi Özdenoğlu da Hukuk Fakültesine gi
rerken cenin kelimesinin ne olduğunu her hal
de bilmezdi ve bugün de birçok vatandaşlar 
bilmezler. Binaenaleyh, kabul edilen kanunun 
metninde getirilen kelimelerin öztürkçeliği 
veyahut yeni Türkçeliği üzerinde burada mü
nakaşa açmak değil, bu kanunun Devlet Tiyat
roları için getirdiği fayda üzerinde konuşmak 
(lâzımdır. Devlet Tiyatroları elbette İri Devlete, 
millete hitabedecektir, bu bakımdan Maarif 
Vekâletine bağlı olması da çok yerindedir. 
Ama Türkiye'de Devlet Tiyatrolarından baş
ka birçok şahısların açtığı, her gün her köşe 
başında gördüğünüz serbest tiyatrolar da var
dır, Devlet bunları da hiçbir zaman kapama-
mıştır ve bunlar her gün de çoğalmaktadır. 
Bunlar da her zümreye hitabeder," bunu arz 
ederim ve bu Kanunu kabul eden Meclise de 
hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindeki mü-
lakereler bitmiştir, açık oylarınıza arz ediye-
cftktir. Kutular dolaştırılsın, 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum. 
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 226 sayın üye katıllmış, 208 kabul, 
15 ret, 3 çeMnser oy çıkmıştır. Salt çoğunluk 
sağlanmış, tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Türkiye Elektrik iKurumu kanunu tasarı
mının açık oylamasına 184 sayın üye katılmış; 
173 kabul 11 ret oy çıkmıştır. ıSalt çoğunluk 
sağlanamamıştır, tasarı tekrar Genel Kurulun 
açık oylarına arz edilecektir. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişi/klik yapılması hakkındaki 
kanun tasansının açık oylamasına 172 sayın 
üye katılmış; 164 kabul, 8 ret oyu çıkmıştır. 
Salt çoğunluk sağlanamamıştır, kanun tasarısı 
Grene! Kurulun tekrar açık oylarına arz edi
lecektir. 

Oyunu kulanmıyan sayın üye?.. Yok. Oy 
verme muamelesi bitmiştir. 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair ka
nun tasansının açık oylamasına 36 sayın üye 
katılmış, 27 kabul, 8 ret, 1 çekinser oy çıkmış
tır. ISaltç cğunluk sağlanamamıştır. Kanun ta-
3ansı tekrar Genel Kurulun oylarına arz edi
lecektir. 

Normal mesai saatinin bitmiş olması ve ya
pılan açık oy sonucunda da Genel Kurulumuz
da çoğunluğun bulunmaması hasebiyle 16 Ha
ziran 1970 Salı günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

• * 
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kuruluişu baklandaki kanun tasarısına verilen 
ioylann sonucu : 

(Kabuil ©dümülşıtlir) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topalloğlu 
AFYON KARAHtSAR 
Mehımet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Hamdi Hamaımcıoğltı 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Osman1 Bölükbaşı 
Orhan Ereni 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
Suna Tural 
Aydın Yalçım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker . 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 208 
Reddedenler : U8 

Çekinserler : 3 
Oya Eatılmıyanlar : 222 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

İbrahim Aytaç 
OÜİhat Bilgelhan 
Kemal Erdem 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiyfcıoğılu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Rağcıoğhı 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
İhsan Tomibuş 
Arslan Topçubagı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkaikn 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Rehzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıüdınm 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
iSabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbıuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
M. Kâzım Özeke 
Osman özer 
Reış&t Üllker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Şeref BaJkşık 
M. Huılufei Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
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Şinasıi Osr&a 
Aıli Naikâ Üner 

KARS 
Lâtif Akiküm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mueaıffer Akdoğanlı 
Orlhıaını Denizi 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah Çanlkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 

irfan Baran 
Sezai Ergun 
Mustafa Kuibiiay İmer 

ADANA 
Turgut Topal oğlu 

ANKARA 
Kemal Ataman 
A. Sakıp Hiçerimez 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÎSTAÎ 
ibrahim Eli 

ADANA 1 
Faizııl Güleç )(I) | 
M. Salâhattin Kılıç (B.) 
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1 ihsan Kabadayı 
I. Etihem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öatuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmıert; Fuat Azmioğlu 
Ali Eıibek 
ilhan Ensoy 
Mehmleıt Ensoy 

MALATYA 1 İXL*XI 1**, X X A 

Ahmet Karaaslan 
MANİSA 

Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

1 MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

1 S. Hakkı Esatoğlu 
NİĞDE 

M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurtmacıoğlu 
Mevltüt Ocakçıoğlu 

. ORDU 
Ata Bodur 
Oengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri Allbayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

[Reddedenler] 
Iv?EL 

Turhan Özgüner 
Hilmi Türkmen 

KONYA 
Necmettin Eıfoafcan 

MALATYA 
Hakkı Gtökçe 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 

M. Nuri Kodamanıoğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

[Çekinserler] 
JBUL 1 SİİRT 1 TOE 
nalı 1 Mehmet Nebil Oktay | Yusuf Ulu®( 

[Oya katılmtyarilar] 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

Hüsamettin Uslu 1 

Şevket Yılmaz 

1 SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 

SÎVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orham Öztrak 

TOKAT 
ismet Hilmi Baileı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet ihsan Blirincioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Semer 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehımet Ali Kölklü 

UŞAK 
Orhan Dengıiız 
Adil Turan 

| M. Fahri Uğrasıaoğlu 
VAN 

Kinyas Kartal 
YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
öahit KaraJkaş 
Kevni Nedimoğlu 

SAMSUN 

Mustafa Boyar 
Nihat Kale 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

:AT 
>y 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
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Ali Avriî Tuıfanlll (1) 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KAKAHÎSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 
Aid İhsanı Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
(t) 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuz Ay gün . 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
(t) 
Osman ıSoğukpınar 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
famıet Seızfgiim (B.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 
(t) 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğiu 

BlLEClK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BlNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
(D 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışı k 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Keımal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Caıhit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENlZLt 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Yuısuf Azizoğlu 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Tuıjhajn! Bilgin (B.) 
Rasim Cinisli 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkcsenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (<B.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemiir (1. Ü.) 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hasan Cavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
(D 
Saldleıtltiilri Bilgiç (t) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
ilhan (Egemen)Daren-
delioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar Özdemir 
Ilhami Sancar 
Akgıün Silıivrili 
.tsunail Haıkkı Telkinel 
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Naimre ikbal Tokgöz 
Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Muzıaffer Fazlı Arme 
Burhanlettdn Asutay 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhoh 
Keınial önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Turgut Artaç 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Salbri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tulfan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Vedjait M Özkan1 (B.) 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
VeMbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
Balhri Dağdaış 
Necati Kalaycıoğlu 
ıSadi Koçaış 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
MJesuit Enezi (B.) 
Kemal Kaoar 

MALATYA 
ismet Inlönü 
Mustafa Kaftan 
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İsmail Hakkı Şengüler 
MANİSA 

Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

Nl&DE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

Orhan Vural 
RİZE 

Sami Kuımbasar 
SAKARYA 

Yaşar Bir 
Haıyıieit'tita Ujysail 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseiyiün ÖzıaiTp (B.) 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tcvfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 

Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder (B) 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arsiantürk 
d) 
Necati Çakıroğlu 
Ekmeni Dikmem 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmöttiin Cevheri 
(B.) 
Bahri Karakeçıil'j. 
Vehbi İMdULk (1) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
(D 

Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

( t Ü.) 
YOZGAT 

Îsımalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelik] 

Diyarbakır 
Malatya 

Yekûn 

* • • « 
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Türkiye Elektrik Kurumu karnin tasarısına verilen açık oyların sonucu : 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye »ayım : 450 
Oy verenler : 184 

Kabul edenler : 173 
Reddedenler : 11 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 
264 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü 
Ali Cavilj Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

AFYON KARAHÎSAB 
Möhmet Rıza Çeırçel 
Hasan Dinçer 
Hamldi Hama/mcıoğlu 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
A. Sakıp Hiçerimez 
Suna Tural 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
HLsan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Öiihat Bilgelhan 
Kemal Erldenn 
ösiman Tan 

[Kabul edenler] 
Mevrut Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BÎTLtS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim öop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekâye Gülsen 
Mescit Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 

DÎYARBAKIR 
Hasan Değer 

Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Eritem 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Hayrettim Hanağası 
Ömer, Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdli 
Naci Gaciroğlu 
Cevat önder 
FetuHah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sı/t'kı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ooak 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

Yusuf Uysal 
İÇEL 

Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Osman özer 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Şeref B alışık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdelm 
Ali Nalkâ Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Isımail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Orhan Deniz 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

KIRKLARELt 
Beyti Arda; 
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KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Salbri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
ıSezai Ergun 
Mustafa Kufoilay îıner 
1. Etihem Kıhçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz özıturia 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erlbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 

BURSA 
İbrahim Öktem 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ali Nafci Uliısoy 

Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Klürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin) Başer 

S. Hakkı Esatoğlu 
NİĞDE 

M. Naci Çerezci 
H. Arni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamıdi Mağden 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güagıör Hum 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Ismlet YaüçınJer* 

SÎÎRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 

[Reddedenler] 
İSTANBUL I MALATYA 

M. Kâzım özeke 
Reşit Üllker 

İZMİR 

Coşkun Karagöz'oğlu 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Hakkı Gökçe 

NİĞDE 

M. Nuri Kodamanoğlu 

Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusıoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Ali Köfklü 

UŞAK 

Orhan Demgâız 
Adiil Turan 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

YOZGAT 

Tutfgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Cahit KaraJkaş 
Kevni Nedimoğlu 

SAMSUN 

Nihat Kale 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

Yekûn 

mmm 
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1970 yılı Bütçe Kanununa uağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza G ü l ü 
Ali Cavilj Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut 'Topaloğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mefhmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Salih Aygün 
Kâzını Ulusoy 

^ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Önuenf Buyrufkçu j 
Süleyman Çiloğlu 
Orhan Eren 
Rafet Eker 
Ha'sianı Ali! Gül'cam 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
öiıhat Bilgehan 
Kemal Erldeım 
Osıman T a n 
Mevrut Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

Ü y mayısı : 450 
Oy d ren le r : 172 

Kabul edenler : 164 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 276 

Acık üyelikler : 2 

[Kabul 
BİTLİS 

Zeynel Abidin İnan 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim öop 
M. Şükrü Kiyfcıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özlbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türtoel: 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekîiye Gülsen 
Mesult HuUri önür 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 
Alı Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Saani Arslan 
Mehmıet Emin Durul 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

edenler] 
EDİRNE 

llhami Ertem 
ELÂZIĞ 

Hayrettin Hanağası 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Pethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
.Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

IÇEL 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 

Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Ak.^3 
Şeref Balışık 
M, Hu'Tiie Ç.rfcu 
Münir Daldal 
Ali Naili; F r^*^ 
Ali NalM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
MuziatfferJAkdbğamllı < 
Orhan Deniz 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. ŞeVket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
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Muıaatffer İKalbi'bajy Imıer 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaız öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali EıflDok 
îlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Baıkkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Abdülkadir özmcn 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

Hamdi Mağden 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçmer 

SÎİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kaaova 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Şinasi Çolakoğlu 
MANİSA 

Mustafa Ok 

M. 

S. 

MARAŞ 
Nejat Çuhadar 

NEVŞEHİR 
Hakkı Esatoğlu 

Yusuf Uhifioy 
TRABZON 

Ahmet İhsan Birdnck>ğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

URFA 

Mehmet Ali Köklü 

UŞAK 

Orhan Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasıtzıoğlu 

YOZGAT 

Turgut Nizamıoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 

öahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

[Açık üyelikler] 
Malatya 1 
Diyarbakır 1 

Yekûm 
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5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, bir maddesinin kaldınlmasıina ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 

tasarısına verilen oçık oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur ) 

AMASYA 
Salih Aygün 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

ERZURUM 
Selçuk Erverdd 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhaıiı Oğuz 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Komal Ataman 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 36 

Kabul edenler : 27 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 412 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

KARS 
Musa Doğan 
Keımaîl Kaya 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

[Reddedenler] 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

İSTANBUL 
M. Kâzım özeke 

[Çekinser] 
AFYON KARAHİSAR 
Hamdı Hamaımci'oğlu 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Malatya 1 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Nhıriı 'KorîJalmajnoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu. 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

Hüseyin Baytürk 

Yekûn 

)>e><i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

103 NCÜ BİRLEŞİM 

15 . 6 . 1970 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A. . BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

X I . — (Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/157) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1970) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

X 1. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve iskân, içişleri, 
Maliye, Enerji, ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı : 
121) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

2. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

X 3. — 5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu IÇu, 
ruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına 

ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/83) (S. Sayısı : 135) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

IV 
A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü

fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Peyzioğlu 
ve iki ankada§ınm petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (ıS. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, ee-
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
istanbul Milletvekili Ilhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı ; 442) (Dağıtma tarihi: 
26 , 5 , 1970) 



5. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un. Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

8. — İzmir Milletvekili İhsan C ursan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

2 — 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1970) 

8. — Teikel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
0939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 



3 — 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum Milletvekili Gevat önder ve 
9 arkadaşının, 492G sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisti Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

14. — 1111 saydı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma 7e İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

16. — C. Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Öz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataman'm, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içiş
leri komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1970) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1970) 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

20. — Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı ve Anayasa, Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 20 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/181) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 

| 8 . 5 . 1970) 



21. — Millî Savunma Bakanlığı görev, yet
ki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı ve Ana
yasa, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 20 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/182) (S. Sayısı : 131) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

22. — Bursa 'Milletvekili Kasım Önadını'ın, 
Ticari işletme relini kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 23. — Noterlik kanun .tasarısı ve Çalışma1, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

24. — Ö785' sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

25. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (S. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

26. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası
nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'nın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (iS. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

27. — Turgutlu'nun Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin iSokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

28. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 .1970) 

29. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 30. — Bursa Milletvekili Kasım önadını'ın, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon raporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

X 31. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada
ş ı m Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

33. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

34. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şaban oğlu İslâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 5 . 1970) 



35. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları v 212) (S. Sayısı: 1G7) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 .1970) 

X 36. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı: 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

sarısı ve Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/263) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 5 .1970) 

39. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1970) 

40. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
25 Nolu Geçici Komisyon raporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970) 

41. — 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında (kanun tasarısı ile Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak 
Milletvekili Ahmet Güner'in ve İstanbul Mil
letvekili Rısza Kuas'ın, aynı mahiyette kanun 
teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 23 nolu Geçici Ko
misyon raporu (1/193, 2/139, 2/240, 2/288) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi: 12 . 6 . 1970 

X 37. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksolcy 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı.; 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 38. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun ta-

(103 ncü Birleşim) 





Dönem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 196 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş

kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/343, 1/1120) 

Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1444) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10574 1/1120 

12 .6 .1970 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 3 . 6 . 1970 gün ve 69 sayılı yazınız : 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 11 . 6 . 1970 tarihli 79 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açik oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

121 
116 

4 
1 

Not : Bu tasarı Genel Kurulun 9, 11 . 6 . 1970 tarihli 78 ve 79 ncu birleşimlerinde görüşülmüş
tür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/343 C. S. 1/1120 
Karar No. : 67 

Bütçe Kanma Komisyonu raporu 

İVMtet Meclisi Başkanlığına 

12 . 6 . 1970 

Ouımlıuriyeıt Senatosu Genel Kurulunun 11 . 6 . 1970 tarihli 79 ncu Birleşiminde aynen ka
bul edilen «1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
haikkınıdaki ikamın tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze ı e Yüikısıelk Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karana Komisyonu Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Dr. Nuri Bayar 
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