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1.— SABIK ZABIT HULASASI 

Almanya ile Japonya'ya Harp ilânına ve 
1 Ocak 1942 tarihli Birleşik MilleÖercBeyaışıa* 
meşine Türkiye'nin katılmasına dair olan. Hü
kümet teklifinin tasvibi hakkındaki takrir oy
birliğiyle kabul olundu, 

Tasarüar 
1. — 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu ta

samı (1/388) (Bütçe Encümenine); 
2. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

1945 yrlı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısı 
(1/389) (Bütçe Encümenine); 

3. —~ Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Umum Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık 
Bütçe Kanunu tasarısı (1/390) (Bütçe Encüme
nine); 

4...-— Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe 
Kanunu tasarısı (1/391) (Bütçe Encümenine); 

5 — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısı 
(1/392) (Bütçe Encümenine); 

6. — Hudut ye Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü-1945 yılr yedi aylık Bütçe Kanunu • ta
sarısı (1/393) (Bütçe Encümenine); 

7. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1945 yılı 
yedi ayJikMtçe Kânunu tasarısı (1/394) (Bütçe 
Encümenine)-, 

8. —i Orman Umum Müdürlüğü 1945 yılı yedi 
aylık Bütçe Kânunu tasarısı (1/395) (Bütçe En
cümenine) '; 

9. —• Pöstaf Telgraf ve Telefon İşletme Umum 
Müdürl&ğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu 
tasarısı (1/396) (Bütçe Encümenine); 

10* — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1945 yılı 
yedi a?riak Bütçe Kanunu ta&ansı (1/397) (Bütçe 
Eneümenina).; »w 

11. — Belediye Kanununun 54^ 119, 120 ve 
128 nei madoH«rimn değiştirilmesi hakkmda* 
kanun tasarısı (1/398) (Dahiliye Encümenine); 

12. — İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Te-

Mart'm 5 nei Pazartesi günü toplanılmak 
üzer* inikadfi son verildi 

Efeskan Kâtip Kâtip 
Çankırı Erzincan Malatya 

M A, E anda B, K. Çağlar N. Bay dar 

şebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketini satm
alına Sözleşmesinin onanmasına ve İstanbul 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi
ne devrine dair kanun tasarısı (1/399) (Nafıa, 
Dahiliye ve Bütçe Encümenlerine); 

13. — Noter kanununun 71, 84 ve 85 nei 
uıaddelerinin' değiştirilmesi ve Olağanüstü Hal
lerin süresince Noter ücretleriyle yol tazminatı
nın, arttırılması hakkında kanun tasarısı (1/400) 
(Adliye Encümenine); 

14. — Olağanüstü sıtma savaşı hakkında ka
nun tasarısı (1/401) (Dahiliye, Adliye, Bütçe ve 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümenlerine) -, 

15. — Tahkimat işlerinde çalıştırılacak erle
re verilecek gündelik halikında kanun tasarısı 
(1/402) (Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenle
rine) ; 

Tezkereler 
16. —Askeri Muhakeme Usulü. Kanununun 

4280 saydı kanunla değiştirilen 1 nei madde? 
sinin yorumlanması hakkmda Başbakanlık tez
keresi (3/233) (Millî Müdafaa, ve Adliye Encü
menlerine); -

17. —• Hariciye Bakanlığında kuralnmşolan • 
Sipariş Merkezi Bürosu kadrosunun onanması 
hakkmda Başbakanlık tezkeresi (3/234) (Bütçe 
Encümenine); 

18. —r Takip ve tahsiline imkân görülemiyen 
bonçlarm terkinine dair Başbakanlık tezkeresi 
(1/235) (Bütçe Encümenine); 

Takrûrhr 
19» — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-

şünsel'in, Belediye İstimlâk Kanununun 22 ve 
23 ncü maddekrinin: yorumlanma ha!kkmd& 
takriri (4/41) (Maliye, Adliye ve Dahiliye En
cümenlerine). 

2. - HAVAİK EDİLEN KÂCİTLAR 
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Ağdana saatî: 1640 

BAŞKAN — S. Günaltay 
KJLTtBLEEr — Necmeddin.SaME fidan (Tunceli), N. Fırat 

« M M 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANUK DÎVANININ KAMKTAyA BtLDÎEjMt 

i — Kocaeli Milletvekili Ragıb Âkça'ntn öl-
düğüne dairBu§bakanhk tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek .Başkanlığına 
Kocael i Milletvekili Ragıb Akşa/nni-121.1945 

tarihinde istanbul 'da öldüğü^ Dahiliye* .Bakan-
lığmdan alınan 19. T. 1945 tarihli ve 22302/1/ 
556 sayılı yazıda bildirilmiştir. Teessürle arze-
derim. 

Barbakan 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN—Merhumun, hâtırasınahürmeten 
iki dakika ayakta îsusukaasmı rica ederim. ' 

(İki i dakika ayakta susuldu). 
2, —Mvas Milletvekili İsmailHakkı Başak'-

m öldüğüne dair Başbakardtk tezkeresi 
Bıiyük Miîlet'Meelisi Yüksek Başkanlığına 
Sivas Milletvekxlî İsmail Başak'm 18.IT.1945 

tarihinde Ankara 'da öldüğü, Dâhiliye; Bakanlı
ğından alman 22.rC.T945 tarihli ve 23302/3/1626 
sayılr tezkerede bildirilmiştir. Teessürle arzede-
rim. 

Başbakan 
Ş Saraçoğlu 

BAŞKAN — Merhumun hâtırasına hürme-
ten iki dakika ayakta susuhnasmı rica ederim, 

(İH dakika ayakta susuldu). 
3. — Zonguldak Milletvekili Hasmı Karaba

cak h% öldüğüne dair. BaşbakanLık tezkeresi 
Büyük Mîllet Meçlisi Yüksek Başkanlığına 
Zonguldak Milletvekili Hasan Karabacaks

ın 14.11.1945 tarihinde Z6nguldak*ta öldüğü, 
DaMUsşe^Bakanlıgradan alman^ 15.: H . 1945 ta
rihü ve 2S302/2/1515 saydı tezkerede bildirili 
mistir. Teessürle arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN — Merhumun hâtırasına hürmeten 
iki dakika ayakta susulmasmr rica ederim. 

(İki dakika ayakta susuldu). 

SIHHAT > E İÇTİMAÎ MUAVENET BA
KANI Dr. S. KONUK (Bursa) -^'^fendim, 
Yüksek Meclise sunulan evrak arasında, 14 nu
marada, olağanüstü sıtma savaşı hakkında ka
nun tasarısı var. Bakanlık mevsim icabı vakit 
kazanmak zaruretindedir. Eğer lütfen tensip bu-
yurulursa tasarının muvakkat bir encümene ha-̂  
valesini istirham edeceğim. (Muvafık muvafık 
sesleri). . . 

BAŞKAN — Efendim, gelen evrakın 14 neü 
maddesinde olağanüstü sıtma, savası hakkmnda-
ki kanun tasarısının müstaceliyeti dolavısivle 
muvakkat bir encümende müzake edümesr Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Bakanı tarafından teklif 
edilmektedir. Tasam Adliye. Dahiftvef Bütçe 
ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümenlerine 
havale edilmiştir. Tensip buyurursanız h er en
cümenden bes kişi olmak üzere muvakkat bir en-' 
cümen. teşkil edilsin. Bu teklifi yüksek, oyunuza 
arzedivorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

¥. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Beşer kişi 
çoktur. Üçer âza tefriki suretiyle olamaz mı? 

BAŞKAN — Bu hususa karar verilmiştir 
efendim. 

S. BATÜ (Çanakkale). — Ziraat Encümeni
nin de girmesi lâzım olduğunu zannediyorum. 

Dr. t. T • ÖNGÖREN (Diyarbakır) — Nafıa 
Encümeninin de girmesi lâzım. 

Dr. A. URA& (Mardin) — Millî Müdafaa En
cümeninden de beş kişinin aynı encümene iştirak 
ettirilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar Ziraat, ve Millî Mü
dafaa Encümenlerinden de aynı encümene beser 
kişinin iştirak ettirilmesini teklif ediyorlar. Bu 
teklifleri oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

K. AYDAB (İsparta) —Nafıa Encümenin
den; de âza aknmak lâzım. 

BAŞKAN — Nafıa Encümeninin iştiraki de 
teklif ediliyor. Bu tekMfr de yüksek' oyunuza• su
nuydum: Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler,.. Kabul edilmiştir. . 
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4. — GÖRÜŞÜLEN MADDELER 

i . — Malatya Milletvekili Kemal Sayın'ın 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen mazbatası (3/219) [1] ...: V 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Mazbatayı yük

sek oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmyienler... Kabul edilmiştir. 

S. — Sinob MittetveJcıli Dr. Bahaddin Kök-
demir'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında BaşbakanUk tezkeresi ve Teşki
lâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürek
kep Muhtelit Encümen mazbatası '(3/220) [2] 

•••':••' .(Mazba/ta okundu) 
BAŞKAN— Mütalâa var mı? Mazbatayı yük

sek oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

«5. — Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestra
sının kururuluş ve orkestracılarımn yükselme ve 
cezalandırılmaları hakkın dok 3045 myılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine) dair kanun ta
sarısı ve Maarif ve Bütçe Encümeni eri mazbata-
Urn, (1/366) [1] 

BAŞKAN — - 'Encümen bu tasarının müsta-' 
çeleri müzakeresini teklif ediyor. Bu teklifi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiycnler... Müstacel en müzakeresi kabul 
edilmiştir. . " 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza sunu

yorum. Kabul buyuranlar... Eıtmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir'. 

Cumhrubaşkanlığı Filâmjonik orkestrasının ku
ruluşu ve orkestra mensuplarının yükseltilme 
ve cezalandırılmaları hakkındaki 3045 sayılı ka
nunun bir kısım hükümlerinin değiştirilmesi 

hakkındaki kanun 

MADDE 1. — 12 Haziran 1936 tarihli ve 3045 
sayılı kanunun 7, 8 ve 9 ncu maddelerindeki 2, 
4, 5 ve 6. yıllık kıdem süreleri üçer yıl ve yine bu 
maddelerdeki «25 nci yıl sonunda» sözü «21 nci 
yıl sonunda» olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 12 nci maddesi 

[1] 47 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 48 sayıh basmayazı zaptın sonundadır. 
[1] 46 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

şöyle değiştirilmiştir: 
Orkestra üyelerinin.bir dereceden daha üs

tün bir- dereceye yükseltilebilmeleri İçin ber yrl 
uygun sicil almaları ve her derecede en az üç 
yıl. iş başrnda bulunmaları gereklidir. 

Sicillerde üyelerin gördükleri işlerdeki yeter
liklerinin, meslekî disiplin durumların m ve ba
sanlarının ber yıl şırasiyle gurup şefleri, şef mu
avini ve şef tarafından onanması şarttır. Uygun 
sicil almıyanlarrn uygun sicil almadıkları yıllar 
hesabına katılmaz. 

Bu kanuna göre, gerekli kıdem süresini dol
durup uygun sicil alanlardan daha üstün bir 
kadro, olmadığı için yükselmiyenlier hakkmda 
4598 sayıh ve 21 .Haziran 1944 tarihli kanunun 
4 ncü maddesi hükmüne göre hareket edilir. 

BAŞKAN •— Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayni kanunun geçici birinci 
maddesi şöyle değiştirilmiştir: 

Cumhurbaşkanlığı Filârmonik orkestrasiyle 
Devlet konservatuvan bir arada bulundukça or
kestranın idare işleri, idare şef muavininin yar
dımı ile. Devlet Konservatuvan müdürü tara
fından ücretsiz olarak yürütülür. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza .arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvelin Maarif Bakanlığı bölü
münde Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası
na ait kadrolar kaldırılmış, yerine bu kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvelde unvanları yazılı kadrolar 
konmuştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul .buyuranlar... Etriıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 4598 sayıh ye 21 Ha
ziran 1944 tarihli kanunun geçici birinci mad
desi hükmü Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Or
kestrası mensuptan Hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza arzediyoram. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

."GEÇİCİ MADDE 2. — 1944 yılı Bütçe Ka
nununa ekli (L) işaretli cetvelin Maarif Ba
kanlığı bölümünde Cumhurbaşkanlığı Filârmo
nik Orkestrasına ait kadrolar kaldırılmış ve ye
rine bu kanuna ekli 2 sayılı cetvelde yazılı kad
rolar konmuştur.. •. , , 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
cetvelle birlikte' yüksek oyunuza arzediyorum. 

im 
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Kabul buyuranlar.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanun: yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Maarif 
Bakanları yürütürler. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıyı toptan yüksek oyunuza sunuyorum.-
Kabul buyuranlar... Etmiyenler,,. Tasarı toptan 
kabul edilmiştir. 

4. — Devlet Konservatuvarı hakkındaki 3829 
saydı kanunun bazı madelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Maarif, ve Bütçe Encü
menleri mazbataları' (1/355) [1] 

BAŞKAN — Maarif ve Bütçe Encümenleri 
bu kanun tasarısının müstaeelen müzakeresini 
rica ediyorlar. 

Encümenlerin bu teklifini yüksek tasvibinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler.. Müstaeelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Tasarının heyeti umuniiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek tasvibinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Konservatuvarı hakkındaki 3829 sayılı 
kanunun bası maddelerinin değiştirmeğime 

MADDE 1. — Devlet Konservatuarı hak
kındaki 20 Mayıs 1940 tarihli ve 3829 sayılı ka
nunun sekizinci maddesi şöyle değiştirilmiştir ; 

Opera, tiyatro ve balet bölümlerinin son sı
nıflarına geçen öğrencilere «Tatbikat sahnesi 
öğrencisi» denir. Bunlar bu sınıfı Konservatu-
vann tatbikat sahnesinde staj görerek basa-
riyle bitirdikten sonra Devlet Konservatuvann-
dan diploma alırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalaa var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun on dördüncü 
maddesi şöyle değiştirilmiştir: 

Devlet Konservatuvarı öğretmenlerinin ayhfc-
larma kargılık okutacakları derslerin adı ve: 

A) Yüksek devrede esas dersler sekiz, yar
dımcı dersler on, 

B ) . Orta devrede esas dersler on, yardımcı 
dersler on İki, ^ 

Saate kadar olmak üzere fcaftalık ders sayı
sı tâyin kararlarında gösteriliri 

J l ] 45 &ay%l% basmayazı zaptın sonundadır. 

Orta devrede okutulan genel kültür', dersleri 
öğretmenlerinin- ayüklarına- karşılık okutacakları 
ders saatleri, liM^öğretmenleri hakkındaki esas
lara göre tesbit olunur. 

Aylık karşılığı okutulan derslerden başka 
Konservatuvardaok iki saate kadar ek dersVeri-
lebilir. Ancak Konservatuyar yi&sek devre öğ-
retmenlerinin gerek konservatuvarda gerek baş
ka okularda alacakları haftalık ders sayısı yir
miyi, orta dem» öğretmenlerinin yiçmi dördü 
geçemez. 

Devlet Konservatuvarı öğretmenleriyle baş
ka okullar ve kurumlar öğretmenlerine konser
vatuvarda ek olarak alacakları her ders saati 
bağına orta devre sınıflarında esas dersler için 
üç; yardımcı derslerle genel kültür dersleri için 
iki, yüksek devre sınıflarında esas dersler için 
dört, yardımcı derslerle genel kültür dersleri 
için üç lira ücret verilir. 

Üzerinde müdürlük veya muavinlik görevi bu-
lunari öğretmenlere konservatuvarda veya başka 
okul ve kurumlarda ek ders verilemez. Bunlarm 
esas öğretmenliklerinden dolayı haftada okuta
cakları ders sayısı on saati geçemez. 

Devlet Konservatuvannda ek ders alan. me
murlar. ha kkwa d a 3888 sayılı kanunun üçüncü 
maddesi .^kmüne göre hareket edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 4644 sayılı kanuna bağlı 3 sa
yılı cetvelin Maarif Bakanlığı bölümünün Dev-
let*Konservatuvarı başlığı altındaki kısım bu ka
nuna ilişik 1 sayılı cetveldeki gibi değiştiril
miştir. . 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi cetvelle birlikte yüksek tasvibinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 4644 sayılı kanuna ekli 2 sa
yılı cetvelin Maarif Bakanlığı bölümünde tatbi
kat sahnesi başlığı altındaki kadrodan ilişik 2 
sayılı cetvelde yazdı memurluklar kaldırimıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi cetvelle birlikte yüksek tasvibinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 1944 - 1945 öğretim 
yılı tatbikat sahnesi öğrenicilcri 85 lira aylık 
burslarım almak suretiyle bugünkü durumlarının 
devamını isteyebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

' GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanuna ilişik 3 
sayılı cetvelde yazılı kadro 1944 yılı bütçesine 
bağlı (L) işaretli cetvelin Maarif Bakanlığı bö
lümüne eklenmiştir. 

- m -
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BAŞKAN- — Madde, hakkında* mütalâa* var 

mı? Madd^©ets«U*Hı&J^ 
araedj£«rara- K^alrbay^anl^*.'.. Kabul, etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MAJÖDB 5, — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer.. 

BAŞKAH'— Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabul^toiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MAUBE 6i —Bu kanunu akanlar: Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar .k. 

Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Tasarmm topunu, yüksek oyunuza. arzediyo-

rum. Kabul buyui'anlar ... Kabul .etmiyenler ... 
Tasarının topu kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü için gündem yoktur* Cuma 
günü saat 15 ta toplanmak üzere bugünkü otu
ruma son veriyorum, 

Kapanma saati : 15,20 

1. — Olaganüaiüv.inikatta. Almanya ve Japonya'ya harp, ilânına ve 1 Ocak 1942. tarihli Birleşik 
Milletler Beyannamesineı Türkiye'nûı de kaMmasma dair olan Hükümet teklifine oy vermiyenler-
dea s«öâ» aşağıda yazılı Miöe*çefcüfermm isimlerinin karşısına, hizalarında gösterilen kayıtlar, ko-
nuİmalıdir : 

İstanbul S. Cimcoz (Hasta.) 
Konya A. H. Dikmen (Hasta.) 
Mttş H. Kilreoğlu; (Bista) 
Niğde H. Tepeyran (Hâsta) 
Trabzon D. Eyiboğlu (Mazur) 

Afyoa..Karahisar 
Balıkesir 
Denizli 
Erzurum 
Giresun. 
içel 

A. Çetinkajfa (Hasta), 
M. Demir (Hasta) 
Y. Bankaya, (Hasta) 
Ş, Koçak (izinli) 
öl. .1; Sökmen- (Hasta) 
H. S. Tannöver. (İzinli) 

2. — Bunlardan başka; Kocaeli Akça, Sivas Başak, Zonguldak Karabacak ölmüştür. 

3. — Yine «Oya katılmayanlar» arasmda İstanbul Bele ile Trabzon Yavuz'un isimleri hizasın
daki (M.), bunların da mazur olduManniL göster. 

Bu zabtın sonuna bağlı 45 sayılı basmayasstın: 8 nei sayfasındaki « Teknik işleri muavini » 
olacak ve 3 sayılı cetvele « şube şefi.» nden önce « Maarif Bakanlığı » baslığı eklenecektir. 

ı * * 1 

T. B. M. M. Matbaa» 



S, Sayısı:45 
Devlet Konservatuvarı hakkındaki 3829sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Maarif ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/355) 

Başvekâlet 
Muamelât Vmum Müdürlüğü İ7.X.İ944 

Tethik Müdürlüğü 

BÜyt&JEHetMecnsiYüksefcReiflUğine 

Devlet Konşeryatuvar^hakkmdaki 20 . V . 1940 tarihli ve.3839 sa.yılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine, dair Maarif Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10 . X . 1944 tari* 
hmde Yüksek.Meclise arzı kar^rla^jrılan£anun lâyihasının esbabı mupibesiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu, arzederim. 

Başvekil 
'• Şf Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Türkiye Büyük Millet Meclisince 20 Mayıs 1940 tarihinde kabul edilen Devlet Konservatuvarı 
hakkındaki 3829 sayılı kanun dört yıldanberi tatbik edilmektedir. Bu devre içerisindeki tecrübe 
kanunun 8, 11 ve 14 ncü maddelerinin bazı güçlükler doğurduğunu ve ihtiyacı karşılamadığını 
göstermiştir. Bu sebeple bahsi geçen maddelerin işin gereğine uygun bir şekle sokulması için ilişik 
kanun lâyihası hazırlanmıştır. BiEı maddeler hükümlerinin değiştirilmesini gerektiren sebepler sı-
rasiyje şunljardır: 

1. Devlet Konservatuvarı Kanununun 8 nci maddesi, opera, tiyatro ve balet şubeleri son sınıf 
(tatbikat,) öğrencilerinden yatılı olanların yatılıkla ilgilerinin kesilmesini ve kendilerine ayda 85 
lira "burs verilmesini emretmektedir. Ankara'da bugün için yatacak yer bulmanın ve az para ile 
yaşamanm zorlukları, bu gençlere 85 lira ile çok sıkmtılı bîr hayat geçirtmektedir. Bu sebeple 
tatbikat sahnesine geçmiş olan konservatuvar öğrencilerinin yatılı olarak tahsillerini bitirmeleri zaruri 
görülmektedir. , 

2. Müzik ve temsil işlerinde mütehassıslarnnış yeter sayıda olmadığından büyük zaruretler kar-
şısnıda onların yardımlarındanmahrum kalmmaması için ,kendilerine ilâve ders ve iş verilmesini 
mümkün kılmak üzere 11 nci maddenin kaldırılması uygungörülmüştür. 

3. Bu müessesenin her şubesinin meslekî öğretim konularını teşkil eden derslerin çeşitliliği *ve 
öğrencilerle tek tek meşgul olunmak mecburiyeti* bir yandan çeşitli konular için mütehassıs öğret
men bulmak güçlüğü ve öte yandan aynı konuda veya aynı aletle çalışacak öğrenciler için başka 
başka öğretmenler temin etmek; zarureti, Devlet Konservatuvarı Kanununun öğretim teşkilâtını 
kadtfolayan 14 ncü maddesinin değiştirilmesini mucip olan başlıca zaruretlerdir. Bu sebeple yüksek 
bir müessese olan ve türlü şubeleri mahiyetlerine göre türlü özellikler gösteren Devlet Konserva-
tuvarmda, öğretmenlerin daha verimli çalışmalarım sağlamak için kendilerine haftada 24 saati 
geçmemek üzere maaşlı ve üretir ders veritebilnıesi maksadıyle bu maddenin değiştirilmesi teklif 
edilmiştir. 

4. Lâyihanın kanun olması kabul edildiği tarprte,4*?43 -1944 öğretm yılı sonunda tatbikat sah-



nesi öğrenciliğine geçmiş bulunanlar, eski hükme göre burs almaya başlamış ve hayatlarını buna 
göre düzenlemiş olacaklarından, 1944 -,1945 öğretim yılında tatbikat sahnesi öğrencilerinin mües
sesede yatılı olarak kalmak veya burs almak şekillerinden birini kendi tercihlerine bırakmak 
elverişli görülmüş ve muvakkat madde bu maksatla teklif edilmiştir. 

Maarif Encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Maarif Encümeni 
Esas No. 1/355 28.XII. 1944 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Konservatuvarı hakkındaki 20 .V. 
1940 tarihli ve 3829 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair Maarif Vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
10 . X . 1944 tarihli toplantısında Büyük Millet 
Meclisine arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
yüksek havaleleri gereğince Maarif Vekili ve 
bulunmadığı zamanlarda da mümessilleri hazır 
bulunduğu halde Encümenimizee tetkik ve mü
zakere olundu. 

Lâyihanın hedefleri şunlardır: 
1. Konservatuvann tiyatro ve balet şubele

rinin tatbikat smıfına geçmiş olan, 3829 sayılı 
kanun gereğince yatılı öğrenci olmaktan çıka
rılmaları ve kendilerine ayda 85 lira ücret ve
rilmesi icabeden öğrencilerin bu ücreti almayıp 
yatılı öğrenci olmalarını bu suretle selâmet ve 
huzur içinde tahsil ve stajlarına devamlarını 
sağlamak. 

2. Müzik ve temsil işlerinde yeter sayıda 
mütehassıslarımız bulunmadığı için Konserva-
tuvarda istihdam olunan mütehassıs öğretmen
lerden Konservatuvann içinde ve dışında ve 
muayyen bir dersin sahasından daha geniş bir 
sınır içinde faydalanabilmek imkânlarını sağla
mak. 

Kanun lâyihasının ihtiva ettiği hükümler 
esas itibariyle bu maksatlara hizmet eder ma
hiyette görülmüş ancak gayesine daha uygun 
bir şekil alabilmesi için lâyihada.Encümenimiz' 
tarafından aşağıda sayılan değişiklikler yapıl
mıştır : 

1. Hükümet hazırladığı proje ile Konserva-
tuvar öğretmenlerine, bunlar arasında iştigal
lerinin mevzuuna göre farkı gözetmeksizin haf
tada 8 saatten az olmamak üzere esas ve ayrıca 

12 saate kadar da ilâve ders verilebilmelini der
piş etmektedir. Bu teklife göre esas ve ilâve 
dersin Konservatuvar içindeki yekûnu haftada 
20 saati aşmıyacaktır. îlâve dersler için Konser
vatuvann orta sınıflarında ders basma iki, 
yüksek sınıflarında da üç lira verilecektir. Kon
servatuvar öğretmenlerinin haftalık ders saat
leri yekûnu 24 ü aşmıyacak, Konservatuvann 
müdür ve muavinleri dışarıda ilâve ders okuta-
mıyacak ve Konservatuvardaki derslerinin sayı
sı da haftada 10 saati geçmiyecektir. Hükümet
çe hazırlanan projenin şu bakımlardan tadili lü
zumlu görülmüştür: 

a) Konservatuvar öğretmenlerinin deruhte 
edebilecekleri ders saatlerinin sayılarını tâyin 
ederken bu müesseseyi mütecanis bir bütün ola
rak düşünmek doğru değildir. Konservatuvar 
muhtelif güzel sanatlar kollarının orta ve yük
sek derecede ihtisaslarını bünyesinde toplayan 
bir müessesedir. Bu sebeple öğretmenleri men
sup oldukları kademelere göre mütalâa etmek 
ve iştigallerini buna göre sınırlamak doğru 
olur. Bu düşünce ile Encümenimiz Konserva
tuvann yüksek kısmmda okutulacak esas ders
ler için 8. yardımcı dersler için.10, orta devre
sinde esas dersler için 10, yardımcı dersler için 
de 12 ders saatinin âzami had olarak kabul 
olunmasını; 

b) Konservatuvann orta devresinde vazife 
alan kültür öğretmenlerinin maaşlarına karşı
lık okutacakları derslerin de lise ve orta okul
larda aynı vazifeyi gören öğretmenlere ait öl
çüye uydurulmasını; 

c) Konservatuvann yüksek devresinde ders 
okutan öğretmenlerin bu müessesenin içinde ve 
dışında alabilecekleri derslerin haftalık yekûnu-

( S. Sayısı : 45 ) 
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nun 20 yi, orta devrede öğretmenlik edenlerin 
dersleri yakûnunun da 24 ü aşmamasını, 

d) Konservatuvarm yüksek kısmında ilâve 
olarak okutulan esas dersler için dört, yardımcı 
derslerle umumî kültür dersleri için üç lira, 
orta kısmm esas dersleri için üç ve yardımcı ders
leriyle umumî kültür dersleri için de iki lira üc
ret verilmesini j 

Uygun görmüş ve Hükümet projesinin birin
ci maddesinde 14-ncü maddenin yerine konmak 
üzere teklif olunan metni bu esaslara göre değiş
tirmiştir. 

2. Hükümet projesinin ikinci maddesi 3829 
sayılı kanunun 11 nci maddesinin kaldırıldığına 
dair bir hükümdür. Bu hüküm ile Hükümet Kon-
servatuvardaki şube şeflerinin Konservatuvar 
dışında vazife almalarını önleyen yasağın kalk
masını istemektedir. Tâki şube şef ligi vazifesini 
gören ve milletlerarası şöhret sahibi bulunan iki 
sanatkârın Konservatuvar dışında da hizmetle
rinden istifade okutabilsin. Encümenimiz gerek 
Konservatuvarda gerekse diğer Yüksek öğretim 
kurumlarımızda şube şefliği vazifesi gören öğret
menlerin dışarıda da vazife almalarım uygun 
bulmamıştır. Bu sebeple Hükümet projesinde 
şube şeflerinin dışarıda ders alabilmesini müm
kün kılacak surette hazırlanan ikinci maddeyi 
kaldırmamağı lüzumlu görmüştür. Hâlen (Oda 
müziği şefi) ve (Ansami sınıfları şefi) unvanları 
altında bir hizmet görüp, ücret alan iki müte-
hassıtan Konservatuvar dışında da istifade ede
bilmek için bunların unvanlarının değiştirilmesi 
ve kendilerine (Uzman) unvanı verilmesi uygun . 
görülmüş, ikinci madde ile bu maddede bahsi ge
çen (1) numaralı cetvel buna göre değiştirilmiş
tir. 

3. 4(544 sayılı kanun tanzim olunurken Tat
bikat sahnesi müdürlüğü, Piyes tetkikçiliği ve 
Teknik müdürlük vazifeleri maaşlı vazifeler ola
rak tesbit olunmuştu. Aradan geçen zaman ve 
tecrübeler bu vazifelerin ücretli vazifeler olma
larının maksada daha uygun olacağını göstermiş
tir. Bu vazifeler maaşlı vazifeler olarak bırakıl
dığı takdirde ehliyetli elemanların buralara geti
rilmesinde güçlük çekilmektedir. Bunun için 
Hükümet projesinde buna göre değişiklikler ya
pılmış ve Encümenimizce lâyihaya ilâve olunan 
üçüncü madde ile bahsi geçen vazifelere, lâyiha
ya ekli. (1) ve (2) numaralı cetvellerde yer veril
miştir. 

Encümenimizce yapılan tadiller dairesinde 
ilişik lâyihanın kanunlaşmasının muvafık olaca-
cağını arzeder ve havalesi gereğince Bütçe En
cümenine de yollanması için lâyihayı tadil olun
muş şekliyle ve saygüarınuzla Yüksek Beisliğe 
sunarız. 
Maarif En. Keişi Na. M. M. Kâtip 

Sivas Sivas Urfa 
B. Ş. Sirer B. Ş. Sirer 8. K. Yetkin 

Ankara 
B. Baykan 

Bolu 
H. B. öymen 

Eskişehir 
1. V, Aykurt 

Aydın 
A. 8. Levent 

Çanakkale 
B. N. GÜ7itekin 

istanbul 
İ. A. Gövsa. 

Bingöl 
T. Banguoğlu 

Diyarbakır 
O. Ocak 

İzmir Kastamonu 
Şf. Yunus T. Taşkıran 

Sinob 
İsmail Hâbib Sevük 
İmzada bulunmadı. 

İzmir 
E. Çınar 

• Konya 
M. A. Binal 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Bütçe Encümeni 
Esas Na.İ/355 18.1.1945 
Karar No. 27 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Konservatuvan hakkındaki 20 . V . ve 6/2705 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su-

1940 tarihli ve 3829 sayılı kanunun bazı madde- nulan kanun tasarısı Maarif Encümeni mazba-
lerinin değiştirilmesine dair Maarif Bakanlığın- tasiyle birîikte Encümenimize verilmekle Maarif 
ca hazırlanıp Başbakanlığın 17 . X . 1944 tarihli Bakanı Hasan Âli Yücel ve Mâliye Bakanlığı 
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adına Bütçe ve Malî Kontrol Umum" Müdürü 
hazır -oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Gerek Hükümetin gerekçesinde ve ğerek'Ma-
arif Endümeni mazbatasında yâzilı sek le re 
göre yukarıda tarih ve sayısı yazılf kanuMa' de
ğişiklik yapılmasa lâzımgeldiği kanaatine varan 
Encümenimiz Hükümetin tasarısı üzerinde Ma-
arif Encümeninin yaptığı değişiklikleri esas iti
bariyle kabul etmiş ve yalnız bu maddelerde dil 
itibariyle değişiklik yapmaya lüzum görmüştür. 

Ancak, Maarif Encümeni 46İ4 sayılı kanuna 
bağlı (3) sayılı cetvelin Maarif Bakanlığı bölü
münün Devlet konservatuvarı başlığı altındaki 
cetvelde değişiklik yapmış ve bu arada yeniden 
9 şube şefliği cetvele koymuştur. Bu şefliklerden 
birinin yukarıda adı geçen kanuna bağlı cetvelde 
opera bölümü şefi adı ile yazılı öldüğü-ve buna 
ait ücretin 1944' yılı bütçesine konulmuş bulun
duğu görülmüş ise de diğer sekiz şef lik ücretinin 
karşılığı bu yıl bütçesinde bulunmadığı anlaşıl
mıştır. • • . 

Bu duruma göre yeniden konulan bu görev
lere bu yıl içinde kimse tâyin edilemiyöceğine 
göre 8 Şefliğin 1944 yılı bütçesine bağlı (JJ) işa
retli cetvele alınmasına karar verilmiş ve geçici 

iklnci'maddeW btf'maicsaifo! yakılmıştır. 
Aynı" cetvelde maaştan munüam vazife taz

minatı haline konulan- makamlara' Terilen müdür
lük âdr yerine iftüavin denilmesi,1 Kohservatuvar-
da bir kaç müdür bulunuyormuş'gibi bir duru
mun anlaşılmaması ve' başka kurumlar için Ör
nek teşkil etmemesi bakımlarından, - faydalı gö
rülmüştür. 

<* Bu değişikliklerle yeMden yazılan kanun ta
sarısı Kamutayın'müstaceliyetle onanmasına ko
nulmak üzere Yüksek Bakanlığa sunulur. 

Reis ReisV. Bu M/M. 
"Kastamonu Edirne Zonguldak 
"T:'CöŞkan WWGürmzalp ^E.-ErifirğÜ 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
!G£resun 
A. 'Suyur 

izmir 
M. Birsel 

Rize 
T. BA 

Aydın 
Gl.B. Alprnan 

'istanbul 
<H~Kortel 

Kütahya 
ff; Pekcan 

Giresun 
M. Akkaya 

İstanbul 
-H. Üflemen 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Ar lungur 

* • * • 

BÜKÜMETİtf TEKLİFİ 
» 

Devlet Konservatuvarı hakkın
daki 20 Mayıs 1940 tarihli ve 
3829 sayılı kanunun bazı mad-[ 
delerinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Dev
let Konservatuvarı hakkındaki 
3829 sayılı ve 20 Mayıs 1940 ta
rihli kanunun sekizinci ve on 
dördüncü maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Sekizinci madde — Opera 
tiyatro ve balet şubelerinin son 
sınıflarına geçen talebelere «Tatr 
bikat sahnesi talebesi» denir. 
Bunlar bu sınıfı müessesenin tat
bikat sahnesinde sitaj = görerek 

İtAARÎ ENCÜMENİNİN 
*DEĞİŞTİRİŞÎ 

Devlet Konservatuvarı kalehm-
daki 20 Mayıs î9WWr0iM^e 
3829 sayılı kanunim %âWirtad-
delerinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

BÎRÎNCÎ MADDE — Devlet 
Konservatuvarı hakkındaki 3,829 
sayılı ve^Cfltâyıs Î9İ0 tarihli 
kanunun sekizinci ve on dör
düncü maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Sekizinci madde — Opera, 
tiyatro* Tê fc&fet şfcfceîennin son 
sınıflarına • geçen talebelere 
«Tatbikat sahnesfctaîefoesb< de--
lür*; Bunlar* bu sıaıfı »müessese
nin tatbikat sahnesinde staj gö-

£S. Sayısı :*45) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEÖÎŞTİRİŞÎ 

D&fâetKûiıservaimjârı 'foakkm-
âmki 20'lMayıs ll940 tafihMve 
382P! sayih kmıunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dâir 

kanun tasarısı 

MADDE 1. —Devlet Konser
vatuvarı hakkındaki 20 Mayıs 
1940 tarihli ve 3829 sayılı ka
nunun sekizinci ' maddesr şöyle 
değiştirilmiştir: 

«Opera, tiyatro ' ve balet bö
lümlerinin son sınıflarına ge
çen öğrencilere «Tatbikat sahası 
öğrencisi» denir. Bunlar bu sı
nıfı Konservatuarın tatbikat 
; sahasında staj - görerek başariyle 



HÜ. m.m: ' a JÎ. 
baharı ile Bitirdikten sonra Dev
let Kcmservâ1?nTftrTriâan tfte^aıı 
olurlar. 

rerek ba^arıile^bitipdikten^on-
ra Devlet EüiMfeFVaiıvvç&Kndan 
mezarı olurlar. 

bitirdikten sonra Devlet Konser-
vatuvarrndan diploma alırlar». 

MADDE 2.— Aynı kanunun 
on dördüncü maddesi şöyle de
ğiştirilmiştir: 

Devlet Konservatuvarı öğret
menlerinin aylıklarına karşılık 
okutacakları derslerin adı ve 

a) Yüksekvdevrede. esas. ders
ler sekize» yardımcı dersler ona; 
• b) Orta devrede esas ders
ler, ona, yardımcı dersler ön iki 
saate kadar olmak üzere haftalık 
ders sayısı tâyin kararlarında 
gösterilir. 

Orta devrede okutulan genel 
küttür dersleri öğretmenlerinin 
aylıklarına karşılık okutacakları 
deıs saatleri, lise öğretmenleri 
hakkındaki esaslara göre tesbit 
olunur.. 

Aylık karşılığı okutulan ders
lerden başka Konservatuvar öğ
retmenlerine -Konservatuvarda 
on iki saate-kadar ek ders verile
bilir. AneaklConservatuvar yük
sek devre öğretmenlerinin gerek 
konservatuvarda gerek >bâşka 
okullarda alacakları haftalık ders 
sayısı yirmiyi, orta devre Öğret
menlerinin yirmi dördü geçemez. 

Devlet konservatuvarı öğret
menleriyle başka okullar ve ku
rumlar öğretmenlerine konserva
tuvarda ek olarak alacakları her 
ders saati başına orta devre sı
nıflarında esas dersler için üç 
yardımcı derslerle genel kültür 
dersleri için iki, yüksek devre 
sınıflarında esas dersler için 
dört, yardımcı derslerle genel 
kültür dersleri için üç lira üc
ret verilir. 

Üzerinde müdürlük veya mu
avinlik görevi bulunan öğret
menlere konservatuvarda veya 
başka okul ve kurumlarda ek 

On dördüncü madde — Dev
let Konservatuvarı öğretmen
lerinin maaşlarına karşılık oku
tacakları derslerin adı ve 8 sa-
attan az olmamak üzere hafta
lık ders sayısı, tâyin kararla
rında gösterilir. Bu esas-dersle
rinden başka kendilerlne^Ken-
servâtuvarda 12 saate kadar 
ilave olarak ders verilebilir. An
cak her iki derse ait saatlerin 
haftalık yekûnu 2(X«aâtr gele
mez. Devlet Konservatuvart-öğ
retmenleriyle başka okul ve 
müesseseler öğretmenlerinin Kon
servatuvarda ilâve olarak ala
cakları her. ders saati için orta 
derecedeki sınıflarda iki, yük
sek derecedeki sınıflarda üç lira' 
ücret verilir. 

Gerek Devlet Konservatuva
rı, gerek 4Ü|er okul ve müesse
seler öğretmenlerinin Konserva
tuvarda ve diğer okul ve Mües
seseler öğretmenlerinin Koıtfer- f 
vatuvarda ve diğer okulr ve mü
esseselerde alacaklarıi ders sa
yısı haftada 24 saati geçemez. 

Uhdesinde müdürlük veya 
muavinlik idari vazifesi .bulu
nan öğretmenlere Konservatu
varda veya diğer okul ve mü
esseselerde ilâve ders verilemez.) 
Bunların esas öğretmenliklerin-; 
den dolayı haftada okutacakları 
ders sayısı on saati geçemez. 

Devlet Konservatuvarmda ilâ* 
ve ders alan memurlar hakkın
da 3888 sayılı kanunun üçüncü 
maddesi hükmüne göre hare-* 
ket edilir. 

"On ârâfltttâstt rnâöMe --^BeVlet 
Konservatuvarı öğretmenlerinin 
maaşlarına "kâı^ıükİSkutâciâk-
lan derslerin âdı ve : 

a) Yüksek devrede esas1 det*» 
sekize, yardımcı ders ona; 

%) Or*a^evî*de ^S6»tders 
ona, yaördiBScr^der»«oö ife£*saa-
te ka-dar ^İmak-ü^cre haftalık 
drers fesa^sı ^âyin^JE»pa»laaıs^a 

-g#s#e¥ilir. 
Orta devrede *m^İesalan u-

mumî kültür öğret»te*fleri&in 
maaşlarına karşılık-okutacakları 
ders saatleri'lise ve orta4 okul; 
Öğretmenleri hafcMdSkî esasla
ra göre tesbit' olunur. 

Maaş karşılığıokutulanT «ters
lerden başka ICûnservâtuvaf "Öğ
retmenlerine 'KöTise1^âtuva¥da! 
on iki saate kadW*ıfâve'îa^rs? 
verilebilir.: Anettk «H«ö8#n*tu-! 
var yüksek devüd ^»stmefcieri-; 
nin*: gerek Konservatuvarda ge
rek başka okullardan laiaeakîarı| 
haftalık $ers^«sâyısı 20*yi;̂ oiütal 
devre öğretm«^ib^a*fti »-ge
çemez. 

Devlet Konservatuvarı öğretil 
menleriyle başka okul ve mü-j 
esseseler öğretmenlerine kon-j 
servatuvarda ilâve olarak alai 
cakları her ders saa^i başmal 
orta devre sınıflarında esas! 
dersler için üç, yardımcı ders-j 
lerle umumî kültür dersleri içİBi 
iki, yüksek devre smıflarmdal 
esas dersler için dört, yardımcî 
derslerle umumî kültür dersler; 
için üç lira ücret verilir. 

Uhdesinde müdürlük veya* 
muavinlik idari vazifesi bulu* 
nan öğretmenlere Konservatu
varda veya diğer okul ve mü
esseselerde ilâve ders verilemezi 

çS.'Sa,v»ıx46) 



Hti. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Devlet 
Konservatuvarı hakkındaki 3829 
sayılı ve 20 Mayıs 1940 tarihli 
kanunim on birinci maddesi 
kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — 
1944 - 1945 öğretim yılı tatbi 
kat sahnesi talebesi 85 lira aylık 
burslarını almak suretiyle bu
günkü vaziyetlerinin devamını 
isteyebilirler. 

— 6 — 
Mf. E. 

Bunların esas öğretmenliklerin
den dolayı haftada okutacakla
rı ders sayısı on saati geçemez. 

Devlet Konservatuvarmda i-
lâve ders alan memurlar hak
kında 3888 sayılı kanunun ü-
çüncü maddesi hükmüne göre 
hareket edilir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — 4644 
sayıU kanuna bağlı üç sayılı 
cetvelin Maarif Vekilliği bö
lümünün Devlet Konservatuva
rı başlığı altındaki kısım bu ka
nuna ilişik bir sayılı cetveldeki 
gibi değiştirilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 3644 
sayılı kanuna ekli iki sayılı cet
velin Maarif Vekilliği bölü
münde tatbikat sahnesi başlığı 
altındaki kadrodan ilişik iki sa
yılı cetvelde yazılı memurluklar 
kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — 
1944 - 1945 öğretim yılı tatbi
kat sahnesi talebesi 85 lira ay
lık burslarını almak suretiyle 
bugünkü vaziyetlerinin deva
mını isteyebilirler. 

B. E. 

ders verilemez. Bunların esas 
öğretmenliklerinden dolayı haf
tada okutacakları ders sayısı on 
saati geçemez. 

Devlet konservatuvarmda ek 
ders alan memurlar hakkında 

3888 sayılı kanunun üçüncü mad
desi hükmüne göre hareket edi
lir». 

MADDE 3. — 4644 sayılı ka
nuna bağlı 3 sayılı cetvelin Ma
arif Bakanlığı bölümünün Dev
let konservatuvarı başlığı altın
daki kısım bu kanuna ilişik 1 
sayılı cetveldeki gibi değiştiril
miştir. 

MADDE 4. -^ 4644 sayılı ka
nuna ekli 2 sayılı cetvelin Ma
arif Bakanlığı bölümünde tat
bikat sahnesi başlığı altındaki 
kadrodan ilişik 2 sayılı cetvel
de yazılı memurluklar kaldırıl
mıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 1944 -
1945 öğretim yılı tatbikat sah
nesi öğrencileri 85 lira aylık 
burslarını almak suretiyle bu
günkü durumlarının devamını 
isteyebilirler. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu 
kanuna ilişik 3 sayılı cetvelde 
yazılı kadro 1944 yılı bütçesine 
bağlı (L) işaretli cetvelin Ma
arif Bakanlığı bölümüne eklen
miştir. 

(S. Sayısı: 45) 



Hü. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu ka
nun neşri tarihinden mer'idir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu 
kanun hükümlerini icraya îcra 
Vekilleri Heyeti 

10 . 
Bg. V. 

Ş. Saraçoğlu 
M. M. V. 

A. B. Artunkal 
Ha. V. 

H. Saha 
Mf. V. 
Yücel 

îk. V. 
Fuad Sirmen 

G. î . V. 

memurdur. 
X . 1944 

Ad. V. 
B. Türel 
Da. V. 

Hilmi Uran 
Mal. V. 

N. E. Sümer 
Nâ. V. 

Sim Vay 
S. î . M. V. 

Dr. E. Alataş 
Zr. V. 

Suad H. Ürgüblü Ş. R Hatipoğlu 
Mü. V. Ti. V. 

A. F. Cebesoy C. S. Siren 

— 7 — 
Mf. E. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu 
kanun neşri tarihinden mer'i
dir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu 
kanun hükümlerini icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

B. E. 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yım tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Maarif Encümeninin değistirişine bağlı 
cetveller 

CETVEL [1] 

Memuriyetin nev'i 

Munzam idari vazife tazmı 
Müdür 
Başmuavin 
Muavin 

» 
» 

Folklor arşiv şefi 
Şube şefi 
Tatbikat sahnesi müdürü 
Piyes tetkikçisi 
Teknik müdür 
Ansambl sınıflar uzmanı 
Oda müziği uzmanı 

CETVEL [2] 
D. Memuriyetin nev'i 

8 Tatbikat sahnesi müdürü 
8 Piyes tetkikçisi 
8 Teknik müdür 

(S. Sajısı; 45 ) 

Aded 

inatları 

Aded 

1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

170 
100 
60 
50 
40 

100 
140 
170 
170 
170 
260 
140 

Maaş 

50 
50 
50 



— 8*— 
Bütçe Encümenimndeğtytirişine hağl% 

CETVEL [ t ] 
Ü«ret 

ÎÇfiBill^^İtı,»^'! Aded Lira 

Müdftrı 1 170 
Başmuavin 1 100; 
Muavin* 1 60 

» 1 5Q 
» 1 40 

Folklor* arşiv gefi 1 10Q: 
Şubeşeli 9 140 
Tatbikaşt sahnesi işleri muavini 1 170, 
Temsil işleri muavini 
Teknik işleri muavini 
Birlikte çalışma sınıfları uzmanı 1 2ŞQ 
Oda müziği uzmanı " ' "*4n 

1 170, 
1 170 

1 14Q 

CETVEL [2] 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 
• . .».,! • |l '.».I".1" 

8 Tatbikat sahnesitn>üdüîm 1 50 
8 Piyes tetkikçjşk* 1 50 
8 Teknik müdür 1 50 

CETVEL [3} 
Ücret 

Memuriyetin nev'i Aded Liya 

Munzam idari görev tazminatları 
Şube şefi 8 140 

( m Sabisi;.:.4&) 



S.Sayrsı:48 
Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası kuruluşu ve 
Orkestra mensuplarının yükselme ve cezalandırılma
ları hakkındaki 3045 sayılı kanunun bazı maddeleri

nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maarif 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/36Ş) 

• T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayt: 71-250, 6/2899 

Büyük Millet Meclis Yüksek Reisliğine 

Riyaseticumhur Filârmonik Orkestrası Teşkilâtı ve Orkestra mensuplarının terfi ve tecziyeleri hak
kındaki 3045 sayılı kanunun bazı maddelerinin kaldırılmasına ve bir kısım hükümlerinin değiştiril
mesine dair Maarif Vekilliğince hazırlanan ve ' icra Vekilleri Heyetince 27 . X . 1944 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu 
arzederün. . * 

* . . • ' • • ' • : Başvekil 
..,. - v Ş. Saraçoğlu 

Riyaseticumhur Füârmonik Orkestrası teşkilâtı ve Orkestra mensuplarının terfi ve tecziyeleri hak
kındaki 3045 sayılı kanunun bazı maddelerinin kaldırılması ve bir kısım hükümlerinin değiştirilmesi 

hakkındaki kanunun mucip sebepler lâyihası 

Mensuplarında daha çok sanat bilgi ve iktidarı aranan Riyaseticumhur Filârmonik Orkestrasına 
intisap edeceklerin yüksek hatta orta tahsili bulunmaması ihtimali gözönünde tutularak 3045 sayılı 
kanunun tâyin ve terfie taallûk eden hükümleri, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanun esaslarından hariç tutulmuştu. 3829 sayılı kanunla kurulan Devlet 
Konservatuvarı Müzik şubesinin y.eter derecede mezun vermeğe başlamış olması ve memlekette tahsil 
görmüş müzisiyen sayısının orkestra ihtiyacını karşılayabilecek kadar artmış bulunması dolayısiyle 
artık orkestranın sanat kudret ve seviyesinin yükselmesine engel olan bu kayıtların tedricen orta
dan kaldırılarak orkestra mensuplarının da hizmete alınış usullerinin 3656 sayılı Teadül Kanunu hü
kümlerine uygun bir hale konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

3045 sayılı kanunun birinci muvakkat maddesi ile Orkestraya ait idari işlerin bir arada bulunduk
ları müddetçe, Müzik öğretmen Okulu Müdürü tarafından yürütülmesi kabul olunmuştur. 3829 sa
yılı kanunla Müzik öğretmen Okulu lâğvedilmiş olduğundan Orkestra idare işlerinin Devlet Konser
vatuvarı Müdürlüğü tarafından idaresi gerekmektedir. 

Bu maksatların temini için ilişik kanun lâyihası hazırlanmış ve teklif olunmuştur. 

4.X. 1944 



_ 2 - _ 
Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M.'M.':.-
Maarif Encümeni % ' H ~ * . 16. XII. 1944 
Esas No, 1/366 • ;* . . - . -
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 
Riyaseticumhur •Filârmonik Orkestrası teş

kilâtı ve orkestra mensuplarının terfi ve teczi
yeleri -hakkındaki 3045 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin kaldırılmasına ve bir kısım hü
kümlerinin değiştirilmesine dair Maarif Vekil
liğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
27 ..X. 1944 tarihli içtimamda Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan ve Yüksek Reisliklerinden 
de Encümenimize havale buyurulan kanun lâ
yihası ve mucip sebepleri Maarif Vekilliği mü
messili hazır bulunduğu halde Encümenimizde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Bu kanun lâyihasının esas hedefi; Riyaseti-
eumhur Filârmonik Orkestrası mensuplarını da 
tâyin ve terfi bakımlarından 3656 sayılı kanun 
hükümlerinin şümulü sahasına sokmaktır. 

Orkestra mensuplarının terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki 3045 sayılı kanunun ısdarı sıraların
da orkestra için umumî ve meslekî bilgi bakı
mından yeter vasıfları haiz ve yeter sayıda ele
man yetiştiren Devlet Konservatuvarı henüz ku
rulmamıştı. Bunun için yüksek veya orta de
recede bir tahsili tamamlamadıkları halde sa
nat bilgilerinin ve melekelerinin yeterliğine ba-

-kılarak bazı elemanları da orkestraya alabil
mek ve bunu mümkün kılacak surette 3045 sa
yılı 'kanuna hükümler komak lâzımgelmişti. 

Aynı zaruretin ilcasiyle orkestra mensupları 
3656 sayılı kanun çıktığı zaman bunun da hü
kümleri dışında bırakıldı. Şimdi ise şartlar de
ğişmiştir. Konservatuvar kurulmuş, gerek umu
mî ve gerek meslekî bilgi bakımından yeter 
seviyede ve sayıda eleman yetiştirmeğe başla
mıştır. Bu sebeple orkestra mensuplarmm da 
hizmete alınış şekillerini 3656 sayilî Teadül Ka
nununun hükümlerine uydurmak zamanı gel
miştir. İlişik kanun lâyihasının esas herâiefi bu
dur. İhtiva ettiği hükümler bu maksadı Bağlı
yacak mahiyette görülmüş ve aynen kabul olun
muştur. 

Havalesi gereğince lâyihayı Bütçe Encüme
nine de gönderilmek üzere saygılarımızla Yük
sek Reisliklerine sunarız. 
Mf. En. Rs. N. M M . Katip 

Sivas Sivas , Urfa 
R.Ş.Hirer R.Ş. girer S. K. Yetkin 

Ankara Aydm Bingöl 
B. Baykan A. S. Levend T. Bdnguoğlu 

Bolu Çanakkale Diyarbakır 
H. R. öymen R. N. Güntekin O. Ocak 

Eskişehir îzmir İzmir 
î. XI. AyJitırd E. Çınar Ş. Yunus 

Kastamonu Sinob 
T. Taşkıran t. H. Svviik 

(S. Sayısı; 46) 
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'* T. ft% Jf. * \ / 
7ft#çe Ifitcümem 18 , I . İH!) 

JTSÖS Jfo. Î/3B6 " " ' ^ 

Yüksek Başkanlığa 

CîUmhtJBbftşkanlığı Filârmonik Orkestrası 
teşkilât ve Orkestra mensuplarının terfi ve teczi
yeleri hafekmdcöri 3045 sayıh kanunda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkında Maarif Bakanlı
ğınca hazırlanıp Başbakanlığın 4 . X . 1944 ta
rihli ve 6/2899 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı Maarif Encümeni mazba-
tasiyle birlikte Encümenimize verilmekle Maarif 
Bakanı Hasan Âli Yücel ve Maliye Bankanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Umum Mü-

. dür.ü bulundukları halde incelenip görüşüldü. 
Gerek Hükümetin gerekçesine ve gerek Maa

rif Encümeni mazbatasına göre bu kanun tasa
rısının Yüksek Meclise sunulması sebebi olarak 
Orkesıtrada çalışan sanat sahiplerinin Devlet me-, 
murlan aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 
sayılı kanun esaslarından hariç tutulmaması gös
terilmektedir. 

Encümenimiz bu maksadı yerinde görmekle 
beraber kanun tasarısının bu amaca göreyazıl-
ınaıurş olduğu kanaatine varmıştır. Çünkü, Hü
kümetin teklif ettiği ve Maarif Encümeninin ka
bili eylediği kanun tasarısının birinci maddesiyle 
Orkestra şef ve şef muavininin 3656 sayılı kanu
na göre yükseltilmesi sağlanmış ise de üyelrinin 
3045 sayılı kanuna göre bir kıdem basamağında 
4, 5j .6 yil beklemeleri gerekmektecför. Orkestra 
üyelerinin diğer memurlar gibi yükselmelerini 
grektiren sebeplerin ortada kalmadığı Hüküme
tin gerekçesinde yazılmış olduğunu ve.bir mes
lek ve sanatı diğerlerinden daha düşkün bir du-. 
rumda bulundurmanın doğru bulunmadığını göz-
önande bulunduran Encümenimiz Oîfestra üye
lerinin de şef ve şef muavini gibi 3656 sayılı 
kanun g«reğin^ yüksehneteri esasını kabiü et-
BMŞ ve bu mafesada göre birinci madde yazılmıştır. 

Kanan tas&pısmın ilîinei maddesi: ü e ttçüncü 
maddesi maksada göre daha uygum âınte -getiril
mek maksadiyle değiştİTJhniştir. 

Hükümet tekKiinin dördüncü fiftartetesı birinci 
naaddemm son aldığı ışekle g<k&~W&mmm£ görül-
dügü "-iğin'tasandan çrkaiMnMşl^;^^ a b:ır 

Tasasının beşinci, altıncı :y@ ^dtoei-im*dde-
leri dördüncü, beşinci ve Mtıne^maMe "ölairak 
ve bazı kelime dieğaş»kHKıfeiyS^M#ğtırgib^^bul 
edilmiştr. -

Hükümet tasarısının geçici birinci maddesi, 
tasarıya Ejncümenimizce verilen şekle göre lüzum
suz kaldığından kaldırılmış ve bunun yerine 
Orkestra "üyelerinden yüksek tahsil görmüş olan
ların 4598 sayılı kanunun birinci muvakkat mad
desi hükmünden faydalanmalarını sağîanuık üze
re yeniden geçici bir madde yazılmıştır., 

Geçici ikinci madde Encûmenmizce yalnız 
kelime değişikliğiyle olduğu gibi kabul -edil ııjişti r. 

Bu esaslar dairesinde yeniden hazırlanan ka
nun tasarısı müstaceliyetle görüşülmek ve Ka
mutayın onayına sunulmak dileğiyle Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
Kastamonu Edirne Zon&Uhtk 

T. Coskan M, N. Gnmdihalp E. Erişirffil 
Kâtip 
fofearnbuî • Aydın Giresun 

F. *&ymen Gl. B. Alpmmı M. Akkmja 
Giresun . İstanbul ' istanbul 
A. Sayar .. II. Kortel II. PFftmen 
İzmir Kütahya * Manisa 

M. Birsel II. Pekcan F. Kurdeğlu 
Rize YoJîgad 

T. B. Balta A. Sungur 
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fc"~f HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

Riyaseticumhur Filârmonik Orkestrası tesküâh 
ve Orkestra mensuplarınım terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki 3045 sayûı kanunun bazı maddeleri
nin kaldırılması ve lir kısım hükümlerinin değiş- \ 

tirümesi hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1. — 3045 sayılı ve 12.VI.193Ç tarih

li kanunun 7. nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yedinci madde — Riyaseticumhur Filârmo
nik Orkestrası şefi ve şef muavini öğretmen sı
fat ve salâhiyetini haizdirler. Bunların tâyin, 
terfi ve tecziyeleri, 3045 sayılı kanunun 3 ncü ve 
4 ncü maddeleri hükümleri mahfuz kalmak şaıv 
tiyle 3656 sayılı kanunun esasları dairesinde 
öğretmenler hakkındaki umumî hükümlere tâbi
dir. . •-: "; r " | T 

MADDE 2. — 3045 sayılı ve 12 . V I . 1936 ta
rihli kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : . 

On ikinci madde — Orkestra kadrosuna dâhil 
üyelerden bulundukları derecenin kıdem müdde
tini fiilen tamamladıktan sonra yukarı dereceye 
terfi edebilmeleri için bir kıdem devresi içinde 
her yıl müsait sicil almış bulunmaları lâzımdır. 
Müsait sicil alınmayan seneler terfi müddetinin 
hesabında sayılmaz. Bu sicillerde üyelerin sa
nat kudretleri, meslekî disiplin ve başarılan her 
yıl grup şefleri tarafından tesbjt ve sırasiyle şef 
muavini ve şef tarafından tasdik ve tasvip olu
nur. Ancak bu kanuna göre gerekli kıdem müd
detini doldurdukları ve müsait sicil almak sure
tiyle ehliyetleri sabit olduğu halde, yukarı dere
cede açık kadro bulunmamak sebebiyle terfi ede
meyenlere bir üst derece maaşı ve bu derecede bir 
terfi müddeti geçirerek aynı sebeple üst dereceye 
terfi edemeyenlere daha bir üst derece maaşı ve
rilebilir. 

MADDE 3.— 3045 sayıh kanunun muvakkat 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:. 

Muvakkat birinci madde — Riyaseticum
hur Filârmonik öskestrası Devlet Konser
vatuvarı bir arada bulundukları müddetçe, or-
kestanın idari işleri orkestra idari şef muavininin 
yardımiyle Devlet Konservatuvarı Müdürü tara
fından ücretsiz olarak çevrilir. 

MADDE 4. — 3045 sayılı kanunun 8 nci 
maddesi kaldırılmıştır. | 

(S. Sayı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Cumhurbaşkankğı Filârmonik orkestrası kuru
luşu ve orkestra mensuplarının yükseltilmesi ve 
cezalandırılmaları hakkındaki 3045 sayih kanu
nun bir kısım hükümlerinin değiştirilmesi hak

kındaki kanun tasarısı 
MADDE 1. — 12 Haziran 1936 tarihli ve 3045 

sayıl r kanunun 7, 8 ve 9 ncu maddelerindeki 4, 5 
ve 6 yıllık kıdem süreleri üzer yıl ve yine bu 
maddelerdeki «25 nci yıl sonunda» sözü «21 nci 
yıl sonunda» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 12 nci maddesi 
şöyle değiştirilmiştir: 

«Orkestra üyelerinin bir dereceden, daha üs
tün bir dereceye yükseltilebilmeleri için her yıl 
uygun sicil almaları ve her derecede en az üç 
yıl iş başında bulunmaları gereklidir. 

Sicillerde üyelerin gördükleri işlerdeki yeter
liklerinin, meslek disiplin durumları ve başarı
larının. her yıl sırasiyle gurup şefleri, şef mua
vini ve şef tarafından onanması şarttır. Yugun 
sicil almıyanların uygun sicil almadıkları yıllar 
hesaba katılmaz. 

Bu kanuna "göre gerekli kıdem süresini dol
durup uygun sicil alanlardan daha üstün bir 
kadro olmadığı için yükselemiyenler hakkında 
4598 sayılı ve 21 Haziran 1944 tarihli kanunun 
4 ncü maddesi hükmüne göre hareket edilir.» 

MADDE 3. — Aynr kanunun geçici birinci 
maddesi şöyle değiştirilmiştir: 

«O mıh urbaşkanlığı Filârmonik orkestrasiyle 
Devlet konservatuvarı bir arada bulundukça or-
keıtnmın idare işleri, idare şef muavininin yar
dımı ile Devlet Konservatuvarı müdürü tarafın
dan ü fin İsiz el arak yürütülür. 

: : 4 6 ) 
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MADDE 5. — Devlet memurları maaşlarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekilliği kısmın
da Riyaseticumhur Filârmonik Orkestrasına ait 
kadrolar kaldırılmış, yerine bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde unvanları yazılı kadrolar konul
muştur. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Bu ka
nunun neşri tarihinde vazifede bulunan orkestra 
üyelerinin bir defaya mahsus olmak üzere, bu
lundukları derecelerin kıdem müddetlerinden bi
rer sene indirilerek 12 nci madde gereğince tesbit 
ve tasdik olunacak ehliyetleri yeter görüldüğü 
takdirde, üst dereceye terfi ettirilmeleri caizdir. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — 1944 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ekli (L) işa
retli cetvelin Maarif Vekilliği kısmından Riyase-
ticumhur Filârmonik Orkestrasına ait kadrolar 
kaldırılmış ve yerine bu kanuna ekli (2) sayılı 
cetvelde unvanları yazılı kadrolar konulmuştur. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

* 27.X.1944 
Bş.V. Ad.V. M.M.V. 

Ş. Sarağoğlu A. R. Türel A. R. Artunkal 
Da.V. Ha.V. Ma. V. 

HÜmi Uran E. Saka N. E. Sümer 
Mf. V. Na. V. DL V. 
Yücel Strrt Doy Fuad Sirtnen 

S. t M. V. G. t V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Suad H. ÜrgubVü Ş. R. ffatipoğlu 

UÜ.V. 3 1 V . 
A. V. Cebesoy C. S. Siren 

B. E. 

MADDE 4. — Devlet memurları aylıklarınnı 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvelin Maarif Bakanlığı bölü-
münda Cumhubaşkanlığı Filârmonik Orkestrası
na ait kadrolar kaldırılmış, yerine bu kanuna 
bağlı 1 «ayık cetvelde unvanları yazılı kadro
lar konmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 1 — 4598 sayılı ve 21 Ha
ziran 1944 tarihli kanunun geçici birinci madde-
desi hükmü Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Or
kestrası mensupları hakkmda da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2 — 1944 yılı Bütçe kanu
nuna ekli (L) işaretli cetvelin Maarif Bakanlığı 
bölümünde Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Or
kestrasına ait kadrolar kaldırılmış ve yerine bu 
kanuna ekli 2 sayılı cetvelde yazılı kadrolar kon
muştur. 

MADDE 5. — Bu kanun yayın tarihinden 
yrürülüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Maarif 
Bakanları yürütürler. 

(Hükümetin cetveli aynen) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

9-3 
10-4 
12-5 
11 
12 

Şef 
Şef muavini 
% e [1] 
Kâtip 
Kütüphane ve 

1 
1 

90 
1 

alât muhafızı 1 

40-100 
35- 90 
25- 80 
30 
25 

[2] SAYILI CETVEL 

9-3 Şef 1 40-100 
10-4 Üye 5 25- 80 

[1] B ve C sınıflarına tâyin edüecek yüksek 
Öğrenim görmüş üyelerin İlk maaşları (11) nci 
dereceden başlar. 

m ı 
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SP Sayısı: 47 
Malatya Milletvekili Kemal Sayın'ın milletvekilliği do-
kunmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerin
den mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 219) 

T.C. , : • ' • • . . . . ' ' 

Başvekâlet 15 . XII . 1944 
Yazı İşleri ve Sicil Mü. "" . 

Sayı 4/6144, 6/3308 • 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğime 

Yozgad C. Müddeiumumisi Bilgütay'ı dövmek ve tahkir etmekten suçlu sanılan Malatya Mebusu 
Kemal Sayın hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi mucibince gereken karar veril
mek üzere Adliye Vekilliğinden alman 11 . XI I . 1944 tarihli ve 405 sayılı tezkere suretinin, mer
butu tahkikat evrakı ile birlikte, ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başvekil 
' Ş. Saraçoğlu 

Adliye Vekilliğinin 11 . XII . 1944 tarihli ve 405 sayılı tezkeresi suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

Yozgad C. Müddeiumumisi Cevdet Bilgütay imzasiyle Vekâletimize gönderilen 31 . VII . İ944 ta
rihli arzuhalde hulâsa olarak; izin müddetinin bitmesine binaen vazifesine dönmek üzere 29.VH.1944 
tarihinde kansiyle birlikte Sivas'ta trene binerek kapısı açık bulunan 6 kişilik ikinci mevki kom
partımana girecekleri sırada, kompartımanın önündeki koridorda pencereden istasyondaki halkı 
seyretmekte bulunan Malatya Mebusu Kemal Sayın birdenbire kendisine dönerek kolundan tutup 
bükmek ve ayağiyle de tekme vurmak suretiyle kendisini dövdüğünden ve yüksek sesle (Be he
rif bu kompartımana kimse giremez, ben mebusum, bana hastır, ne bayağı adammışsın) demek sure-
tiyel de tahkir ettiğinden bahisle hakkında takibat icrasını istemiştir. 

Bu arzuhal, suçun işlendiği yer itibariyle tahkikat icrasına salahiyetli bulunan Sivas C. Müddei
umumiliğine gönderilerek ihzari mahiyette tahkikat icrası bildirilmişti. 

Adı geçen müddeiumumilikçe yapılarak gönderilen tahkikat evrakına nazaran, Mebus Kemal 
Sayın'ın kendisine isnadolunan suçu işlediği anlaşılmakta ve tahkikatı yapan C. Müddeiumumiliğin-
ce de maznun hakkında takibat yapılmak iızere teşriî masuniyetinin refine tahkikat fezlekesinde 
lüzum gösterilmektedir. 

Bu hâdiseye ait dâva arzuhali ve tahkikat evrakı bağlı olarak yftkşek. huzurlarına sunulmuştur. 
(hereğinin ifasına müsaadelerini üstün saygılarımla rica ederim. 

Adliye Vekili 
R. Tikel 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maabatası 

T.B.M.M. 
Teş. Esasiye ve Adliye Mu. En. 

Esas No. 3/219 
Karar No. 5 

Büyük 

18 . / . 1945 

Millet: Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yozgad Cumhuriyet savcısı Bilgütay'ı döv
mek ve hakaret etmekten suçlu sanılan Malatya 
milletvekili Kemal Sayın'm milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırması için Başbakanlıktan 
Yüksek Başkanlığınıza sunulan 15 Aralık 1944 
ve 4/6144, 6/3308 sayılı yazı ile ilişikleri En
cümenimize gönderilmekle özel tüzüğümüzün 178 
nci maddesi greğince komisyonumuz üyeleri ara
sından ad çekmekle ayrılan îhzari komisyona 
verilmişti. 

îhzari kamisyonun yaptığı incelemeler so
nunda yazmış ve Encümenimizde okunmuş olan 
mazbatada gösterildiği üzere Kemal Sayın'in üs
tüne atılan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci mad
delerinde gösterilen suçlar dışında kaldığı anla
şılmış olduğundan Kemal Sayın hakkında yapıl
ması istenilen kovalama ve yargılamanın iç tü
züğümüzün 180 nci maddesinin ikinci fıkrasına 
göre dönem sonuna bırakılmasına karar verildi. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Başkan
lığınıza sunulur. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye Encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 

Ankara 
M. ökmen 

M. M. Kâtip 
istanbul Tokad 

Z. Karamursal //. Erişken 

Antalya Balıkesir Çorum 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu Dr. M. Cantekin 

Denizli 
Haydar Giinver 

Gümüşane 
İT. F. Ataç 

İstanbul 
Dr. II. Diker 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

Kırklareli 
Dr. F. Umay 

Malatya 
Dr. C. özelçi 

Rize 
Dr. S. Ali Dilenire 

Sinob 
C. Atay 

Urfa 
K. Berîcer 

Denizli Erzincan 
N. Küçüka A. Fırat 

istanbul istanbul 
K. Karabekir* Dr. K. C. Berksoy 

izmir 
E. Oran 
Kayseri 
R. özsoy 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

Manisa 
F. Uslu 

Samsun 
F. Engin 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Kayseri 
C. Tüzel 

Konya 
II. KuragüUe 

Muğla 
Orgl. 1. Çalışlar 

Seyhan 
A. M. Yegena 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Zonguldak 
Ş. Devrin 
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S. Sayısı: 48 
Sinob Milletvekili Dr. Bahaddin Kökdemir'in milletve
killiği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbata 

sı (3/220) 

T. C. , 
Başvekâlet 15 . XII . 1944 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Sayı : 4/6145 - 6/3307 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ev kirasını arttırmak ve hava parası almak suretiyle Millî Korunma Kanunu hükmünü ihlâl et
tiği ihbar olunan Sinob Mebusu Dr. Bahaddin Kökdemir hakkında takibat yapılabilmesi için Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 17 nei maddesi mucibince gereken karar verilmek üzere Adliye Vekilliğin
den alınan 11 . XII . 1944 tarihli ve 404 sayılı te kere suretinin, merbutu hazırlık tahkikatı evrakı] 
ile birlikte, ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Adliye Vekilliğinin 11 . X I I . 1944 tarihli ve 404 sayılı tezkeresi suretidir 

Yüksek Başvekâlete 

Ankara - Bahçelievler mahallesinde bulunan ve 1939 yılında mukavelename ile muayyen aylık 
kirası 42 liradan ibaret olan 20 numaralı evinin kirasını arttırmak ve hava parası almak sure
tiyle Millî Korunma Kanunu hükmünü ihlâl ettiği ihbar olunan Sinob Mebusu Dr. Bahaddin Kök
demir hakkında takibat icrası için teşriî masuniyetinin refine dair Ankara Millî Korunma Mah
kemesi Müddeiumumiliğinden alınan 22 . XI . 1944 tarihli yazı örneği ile bu yazıda sözü geçen ha
zırlık tahkikatı evrakı bağlı olarak yüksek huzurlarına sunuldu. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini üstün saygılarımla rica ederim, 
Adliye Vekili 

B. Türel 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Esasiye ve Adliye 
Muhtelit Encümeni 
Esas No. 3/220 
Karar No. 6 

18 .1 . 1945 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu ve 56 ncı 
maddeleri hükümlerini bozmakla suçlu sanılan 
Sinob Milletvekili Dr. Bahaddin Kökdemir'in 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
iyin Başbakanlıktan Yüksek Başkanlığınıza sunu
lan 15 Aralık 1944 tarih ve 4/6145, 6/3307 sayıh 
yazı ile ilişikleri Encümenimize gönderilmekle 
Özel Tüzüğümüzün 178 nci maddesi gereğince 
Encümenimiz üyeleri arasından ad çekme ile ay
rılan İhzari Komisyona verilmişti. 

İhzari Komisyonun yaptığı incelemeler sonunda 
yazmış ve Encümenimizde okunmuş olan mazba
tada gösterildiği üzere Dr. Bahaddin Kökdemir'in 
üstüne atılan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci mad
delerinde gösterilen suçlar dışında kaldığı anlaşıl
mış olduğundan Dr. Bahaddin Kökdemir hakkında 
yapılması istenilen kovalama ve yargılamanın İç
tüzüğümüzün 180 nci maddesinin ikinci fıkrasına 
göre dönem sonuna bırakılmasına karar verildi. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Başkan
lığınıza sunulur. 
Toş. Esasiye ve Adliye En. 
Mürekkep Muhtelit En. Rs, M. M. 

Ankara İstanbul 
M. ökmen Z. Karamursal 

Kâtip 
Tokad A,ntalya 

R. Erişken N. Aksoy 
Çorum Denizli 

Dr. M. Cantekin II. Günver 

Erzincan Gümüşane 
A. Fırat II. F. Ataç 

İstanbul İstanbul 
Dr. K. G. Berksoy Dr. II. Diker 

Kastamonu Kastamonu 
Dr. F. Ecevit A. Binkaya 

Kırklareli 
Dr. F. JJmay 

Malatya 
Dr. G. özelçi 

Rize 
Dr. S. A. Dilenire 

Sinob 
G. Atay 

Kayseri 
G. Tüzel 
Konya 

H. Karagülle 

Muğla 
/. Çalışlar 

Seyhan 
A. M. Yeğena 

Urfa 
K. Berker 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Denizli 
N. Küçüka 

İstanbul 
K. Kardbekir 

izmir 
E. Oran 
Kayseri 

R. özsoy 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

Manisa 
F. Uslu 

. Samsun 
F. Engin 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Zonguldak 
Ş. Devrin 
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