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Başbakan 

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

rekçesi 

Devlet Tiyatrosu (ienel Müdürlüğüne bağlı Opera ve Bale bölümlerinin Millî Eğitim Bakanlığı
nın 1 6 . 5 . 1966 tarih ve 448 sayılı emirleriyle ayrılması düşünüldüğünden, bu om re uyularak 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu (ienel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bir maddesinin kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddelerin ilâvesi zaruri »örülmüş
tür. 

1 Haziran 1940 tarihinde o829 sayılı Kanunla kurulmuş Devlet Konservatuvarı bünyesi içinde 
tatbikat sahnesi temsilleri adiyle faaliyete gecen Devlet Tiyatrosunda Hi . (! . 1949 tarihinden 5441 
sayılı Kanunun çıkışma kadar muhtelif yerli ve yabancı eserler sahneye konularak temsil edilmiş 
ve operat oynatılmıştır. 

.1.6 Haziran 1949 tarihinde 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanun yürürlüğe 
girmesiyle, başlangıçta sadeee Küçük Tiyatro ve bilâhara Büyük Tiyatro'da tiyatro ve opera tem
sillerine devam olunmuştur. 1965/1966 sezonu sonuna kadar bu iki tiyatroya Ankara'da 
(üçüncü Tiyatro, Oda Tiyatrosu, Yeni Sahne, Altındağ Tiyatroları kurularak ilâve edilmiş ve tiyat
ro sayısı 6 ya yükseltilmiştir. Ayrıca Bursa Ahmet Yefik Paşa Tiyatrosu, İzmir, Adana, Kayseri, 
Eskişehir Devlet Tiyatroları da açılarak tiyatro sayısı 11 e erişmiştir. Bu arada her yıl yapılan 
Anadolu turneleri İzmir Fuarı Açıkhava ve İstanbul temsilleri zaman zaman yapılan yurt dışı tur
ne faaliyetleriyle Devlet Tiyatrosunun tesir alanı, ve halkın tiyatrodan istifadesi daha da genişle
tilmiştir. Temsil faaliyetlerine ilâve olarak .Opera- ile birlikte Bale bölümü de kurularak hizmete 
alınmış hiç yoktan bir varlık haline getirilmiş ve bugünkü üstün seviyesine ulaştırılmıştır. Ayrıca 
(Joeuk Tiyatrosu geleceğin tiyatro seyircilerine hitabeden temsilleriyle de çalışmalar yapmıştır. 
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1949 yılından bu yana Tiyatro, Opera, Bale bölümleri inkişaf ederek bugünkü lâyık olduğu üs
tünlük derecesine eriştirilmiştir. Operet ve müzikal kom'edi türleriyle rcpertuvarı daha da zengin
leştirilerek inkişafı sağlanmış ve ayrıca muhtelif konserler de verilmiştir. 

Yabancı yazarların eserlerinin yanında yerli tiyatro, opera bale yazarlarının eserleri Devlet Ti
yatrosu sahnelerinde gerçekleştirilmiş, böylece yerli yazarların da yetişmelerine hizmet edilmiştir. 

1949 yılından 1965 - 1966 sezonu sonuna kadar 99 yerli tiyatro eseri, 159 yabancı tiyatro eseri, 
6 yerli, 86 yabancı opera eseri, 3 yerli, 28 yabancı bale eseri ile cem'an yekûn 428 eser sahneye 
konularak 19 922 seansta temsil verilmiş ve bu suretle 6 466 800 seyirci eğitimine tiyatro aracılığı 
ile hizmet arz edilmiştir. 

Devlet Tiyatrolarının Ankara ve yurdun (muhtelif illerindeki bütün bu faaliyetlerini sağlıyan; 
dekor, kostüm, butafor, kartonpiyer, marangoz, kundura, demir, dekor boya işleri Ankara'da 
Devlet Tiyatrosu adına tahsis edilen Büyük Tiyatro binasındaki atölyelerde imal ve realize edilmek
tedir. Bıu atelyelerde teknik ve eleman bakımından 1949 yılından fecri tiyatronun inkişafına para
lel olarak kalifiye uzman memurlar yetiştirilmektedir. 

Büyük Tiyatro tesis ve müştemilâtiyle böylece Ankara içinde ve dışında 11 'ayrı sahnenin beka
sı için hayati ehemmiyete haizdir. Ayrıca Büyük Tiyatro sahnesi tekniği zor, büyük çapta 
klâsik ve modern tiyatrio eserlerinin halka sunulabilmesi bakımından da Devlet Tiyatrosu çalışmala
rı için elzemdir. 

Büyük 'Tiyatro sahnesi ve orkestra yeri ebat ve vüsat bakımlarından normal 'bir opera sah
nesi ve orkestra yeri için yetersizdir. Esasen opera temsilleri için gereken normal bir orkestra 
bugünkü orkestra yerine sığama'makta orkestra üyeleri azaltılarak çalışılmakta, normal sayıda 
korolu opem eserlerinde ise sahne üzerinde yer sıkışıklığı ile de karşılaşılmaktadır, istatistik 
yönünden de incelendiği takdirde, ıgelenekleri ve eğitimleri Batı müziği olmasına rağmen nüfusu 
2,5 (milyondan az 'olan Avrupa şehirlerinde bile haftalık temsillerinde 'opera, tiyatronun bâzı gün
lerde aynı sahnede faaliyeti sayesinde -eksik kalan temsil günlerini doldurabilmektedir. Bu de
mektir k i ; Ankara'da sahne ve müştemilâtıyla bir yeni opera binası yapılıncaya kadar Büyük 
Tiyatroda tiyatronun yanı sıra temsili faaliyeti göstermesi zorunludur. Bu durum yukarda belir
tilen sebeplerden ötürü İstanbul Operası binası tamamlandıktan sonra da aynı lolacak, iki teşek
kül hu binadan istifade ile çalışmalarını değerlendirebileceklerdir. 

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

Bölge tiyatrolarının faaliyet sahasını da içine alacak şekilde Ankara dışında kendi kadrosu ve
ya merkezden sanatkâr ve uzman memur gönderilerek yeni tiyatrolar açılması imkânı da sağlan
mıştır. , 

Dünya tiyatrolarında olduğu gibi, 'oynanacak eserlerin araştırılıp edebî heyetin tetkik nazarla
rına sunulması ve yerli yazarların eserlerinin tiyatro tekniği yönünden değerlendirerek yardımcı 
olmaları bakımlarından hir draımaturji bölümü kurulmuştur. 

Sanat işleri geçirmiş senelerde seri inkişaf kaydettiğinden, yönetim kurulunun hem sanat ve hem 
de disiplin işleriyle meşgul lolabilmesli güçleşmiş, zaten biri diğerinden ayrı olan sanat ve disiplin 
işleri ikiye .ayrılarak ayrıca fedr disiplin kurulu ihdas edilmiştir. Devle t Tiyatroları sanat yönünden 
kaydettiği inkişafına paralel olarak teknik çalışmalarında da üstün bir seviyeye (ulaşmıştır. Bu. iti
barla konularında 'ihtisas sahibi lO'lan suflör ve kondüvitlere ilâve olarak atelye şefleri, sahne mak
yajcıları ve perukacıları, atelye ressamları, butaforlar, sahne ışıkçıları, sahne şef ımakinist ve 
makinistleri, sahne marangozları, sahne 'demircileri, sahne terzileri, sahne kunduracıları, kaşör-
lerı sahne âmirleri ve yardımcıları, sahne kostümcüleri, aksesuvarcılar, sahne uzmanları ile tiyatro 
tekniği ve idaresinde ihtisasları lolanılar da uzman, memurlar tanımlamasına alınmışlardır. 

5441 Sayılı Kanunun 10/2'•nci maddesine >göre % 25 nisbetindeki primin 657 sayılı Devlet memur-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 135) 



— 3 — 
l a n Kanununun 178 nci maddesiyle tarif edilen fazla çalışma ücreti prensiplerine tatbik edilerek 
haftalık fazla çalışma saati esası üzerinden ve % 50 nisbetine tekabül edecek şekilde ödenmesi uy
gun görülmüştür. 

Tiyatro sanatının özelliğine binaen, aynı zamanda iki görev ifa eden sanatkârlar ve uzman me
murlar mevcuttur. Bu sanatkârlar ve uzman memurlar, aslî görevlerinin dışında ve bu görevle
riyle beraber ikinci bir ayrı özellik arz eden işi de yapmak suretiyle ilâve gelire müstahak olduk-
lannda». ^naaşları nisbetünde ikinci görev için bir ilâve ödeme yapılması düşünülmüştür. Nitekim 
•aynı ;g<erekçe ile diğer genel müdürlere tanınan makam tazminatı gibi bir tazminat da Devlet Ti
yatroları Genel Müdürü için de gerekli görülmüştür. 

657 sayılı Devlet memurları Kanunu ile bütün memurlara tanınan sosyal haklardan Devlet Ti
yatroları memurları da yararlandırılmıştır. 

îdari ve adlî yargı mercilerinin kararları sonucu sözleşmelerin tamamen birer idarî sözleşme ni
teliğinde olduğu kabul edilmiştir. 5441 sayılı Kanun, Genel Müdürle sanatkârlar ve mütehassıs 
hizmetliler arasında yapılan sözleşmeleri sadece «sözleşme» terimi ifade ettiği halde, tadil tasarı
sında bunun «idari sözleşme» olarak tanımlanması zorunlu addedilmiştir. 

Aynı zamanda hizmet akdinin özelliğinin, akdin hitamında yenileme mecburiyetinin bulunma
ması dolayısiyle halen yapılan sözleşmelerin devamlılık -arz etmesi sebepleriyle de bu sözleşme
lerin tamamen idari mahiyet arz etmesi bu tanımlamaya lüzum göstermiştir. 

Sanatkâr ve uzman memurların sanat ve teknik alanda başarılarını temin ve mesailerini değer
lendirmelerini sağlamak maksadiyle bareme, süreye ve kıdeme tabi olmaksızın idari niteliği haiz 
sözleşmeler yapılması ve bu sözleşmelerin memur tarifine halel getirmemesi sebepleriyle iltibasa 
meydan verilmemesi için tadil tasarısında bilhassa idari sözleşme tâbirine yer ayrılmıştır. İdari ve 
adlî yargı mercilerinin bu konuda verdikleri kararların tarih ve numaraları da aşağıda arz olun-
Jmuştur : 

Yargıtay Başsavcılığınım 28.6.1966 tarih ve 7 bölüm 1966/34 sayılı, Ankara îş Mahkemesinin 
16.4.1966 tarih ve 1966/27 sayılı, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesinin 153-45/6671 
«ayılı yazısına ilişkin Devlet Personel Heyetinin 17 Aralık 1965 tarih ve 987 sayılı, Ankara 3 ncü 
Asliye Ceza Mahkemesinin 8.11.1965 tarih ve 263 sayılı, Ankara Sulh Ceza Mahkemesinin 4.11.1965 
tarih ve 1965/184 sayılı, Keskin Ağır Ceza Mahkemesinin 25.2.1966 tarih ve 1966/13 - 44 sayılı, 
Yargıtay 7 nci Ceza Dairesinin 23.11.1965 tarih ve 8260/9170 sayılı, Danıştay İçtihadı Birleştirme 
Kurulunun 4.7.1964 tarih ve 1964/674 - 344 sayıli, kararları ile Yüksek Senatonun 8.7.1965 tarihli 
ve 146 nci oturumunda alman kararı, gerekçeyi teyideylamektedir. 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkında/ki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
İbir maddenin kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısının 

MADDELER GEREKÇESİ 

Değiştirilen maddeler gerekçesi : 
Madde 1. — Yerli ve yabancı eserlerle temsiller vererek halkımızın genel eğitimini artırmak 

dil ve kültürünü yükseltmek, tiyatro sanatını gelişmesini ve yayılmasını sağlamak aımaciyle, 
Ankara'da tüzel kişiliği haiz ve bir genel müdürle yönetilen «Devlet 'Tiyatroları» kurulduğu belir
tilmiştir. 

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

Genel Müdürün emrinde yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunması zarureti, tiyatroların 
çalışma alanını genişletmesinden doğmuş ve keza turne faaliyetlerinin artması sebebiyle de her iki 
husus bu maddeye ilâve olunmuştur. 

Bölge tiyatrolarının faaliyet sahasını içine alacak şekilde Ankara dışında da tiyatrolar açabil
mek imkânını sağlamıştır. 
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Madde 2. — Edebî kurul çalışmalarında yabancı memleketlerde olduğu gibi dramaturklarm da 
eser seçimindeki daimî araştırma, eleştirme ve değerlendirmelerinin rolü bulunduğu cihetle bu ku
rula başdramaturgun katılması öngörülmüştür-. 

Opera ve balenin ayrı bir kanunla yönetileceği düşünülerek edebî kuruMa bu bölümlerle ilgili 
üyeler çıkarılmıştır, 

Hayat konjonktürü ve 1949 senesine nazaran paranın satmalına gücü ve çalışma değerlendiril
mesi ölçülerin değişmesi sebepleriyle 50 liralık huzur hakkı 100 liraya çıkarılmıştır. 

Gittikçe artan tiyatro adedi ve temsil sayıları sebebiyle ihtiyaca göre toplantı yapılması zorun
luluğu karşısında, 5441 sayılı Kanundaki yıllık 20 toplantı tahdidi kaldırılmıştır. 

Madde. 3. — 5441 sayılı Kanunun 3 neü maddesi iki paragraf halinde kaleme alınmış, tasarı 
da (A) ve (B) paragrafları olarak sunulmuştur. ') ncü madde yönetim işleriyle yükümlü olduğu ve 
sanat islerine de baktığı cihetle bu kurula sanat ve yönetim kurulu adı verilmiş, disiplin işleri için 
yeniden (B) paragrafı konulmuştur. Sanat ve yönetim kurulunda opera ve bale ayrı bir kanunla 
yürütüleceğinden bu bölümlerle ilgili üyeler çıkarılmıştır. 

Tiyatro alanından teknik konuların gelişmiş olması sahne çalışmalarında teknik uzmanların etki 
dereceleri göz önüne alınarak teknik müdürün de bu kurula üye olması, müzikli tiyatro eserlerinde 
görev alacak icracıların çalışmalarını değerlendirecek bu konuda söz sahibi olan müzik işleri yö
neticisi ile tüm sanatkârların çalışma nitelikleri ve sanat hayatındaki uygulamalarında fikri bulunan 
bir sanatçının da kurula katılmaları uygun görülmüştür. 

Devlet tiyatrolarının 1949 yılından bu yana sanat faaliyetlerinin çok fazlalaştığı hususu kuşku 
götürmemektedir. İki tiyatrodan Ankara dışıı.dakilerle birlikte 11 tiyatro sayısına varan ve an
cak sanat yönetim işleriyle uğraşabilecek sanat ve yönetim kurulunun ayrıca bünyesinde disiplin 
işlerinin de bulundurması çalışma gücünü azaltmaktadır. 

Esasen disiplin işleri ayrı bir özellik ve ihtisas istiyen idari konuları kapsamaktadır. Bu sebep
le 5 rejisör, hukuk işleri müşaviri ve özlük işleri müdürü ile sendika temsilcisinden ibaret bulu
nan disiplin kurulu Genel Müdür ve yardımcısı başkanlığında teşekkül ettirilmiştir. 

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

tieisîdir. Bu sebeple her yönetim görevi dolaylı da olsa sanatla yakından ilgili ve irtibatlıdır. Sah
ne hayatı olmıyan bir yöneticinin genel müdür olması, tiyatroların bugün ulaştığı merhaleyi mu
hafaza etmiyeceği ve tekamül ettiremiyeceği düşünülerek Genel Müdürün sahne hayatında yük
sek başarılariyle tanınmış sanatkârlar arasından seçilecek bir şahıs olması hususu üzerinde mün
hasıran durulmuştur. Diğer fıkralar aynen alınmıştır. 

Madde 5. — Bu maddede sanatkâr ve uzman memur tanım lamalarına aittir. A ve B prograf-
la.IM halinde sunulmuştur. 

Opera ve Balenin ayrı bir kanunla yönetileceği nazara alınarak Opera ve Bale ile ilgili eleman
lar bu madde metninde çıkarılmıştır. 

tdari ve adlî yargı mercileri önünde mütelu'sus hizmetli eleğimi iltibasa yol açtırılan mütehas
sıs hizmetli tâbiri yerine uzman memur tanımlanması konulmuştur. 

J949 yılından bu yana sanaat hayatındaki büyük ve başarılı inkişafı dolayısiyle 5441 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin birinci prografı ile savdan sanatkâr niteliği genişletilmek mecburiyetin
de. kalınmıştır. Bu sebeple kooperatifler, teknik müdür, kostüm gratürleri ve günün gerçeklerine 
uyarak Devlet Tiyatroları sanatkârları arasına alınmış, reji asistandan ilâve olunmuştur. 

Sanatkârların sahne çalıştmalarınida en yakın teknik yardımcıları olan ve sahneyi sahne içi ve 
sahne gerisi ile bir bütün ha-linde bir başarıya ulaştıran, konulardan senelerin verdiği tecrübe sa
yesinde özel ihtisaslar edinen bu elemanlarda gün gerçeklerine uyularak ihtiyaçlar nazara alma-
•rak; kondıüvitler suflörlerle beraber atelye şefleri, sahne makyajcıları ve perukacıların, atelye 
ressamları, butafforlar, sahne ışıkları sahne şef makinist ve makinistleri, sahne marangozları 
sahne demircileri, sahne terzileri, sahne kunduracıları, kaşörler sahne âmirleri ve yardımcıları, 
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sahne kostümcüleri, aksesuvarcılar ile saihııe uzmanları da uzman memurlar arasına alınmışlarıdır. 
Ancak; tiyatro tekniğinin tekamülü ve tiyatıo elamanlarının çeşitlerinin çoğalması ile kanun 

uygulamalarına ileride yeni intibak imkânları sağlamak amaciyle görevlerinin özelliği belirtilerek 
ihtisası bulunan sair elemanlarında sanat ve yönetim kurulu kararı ile uzman memurlar arasına 
alınabilmesi düşünülmüştür. Kondüvit ve suflörler 6388 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinden, di
ğer uzman memurlarda bu Kanunun 3 nem maddesi hariç, diğer maddelerinden yararlandırılmış-
1 ardır. 

5441 sayılı Kanunda sadece sözleşme terimi kullanıldığı halde; tasarıda idari sözleşme tanımlan
masına yer verilmiştir. İdari ve adlî yargı mercilerinden alman kararlarda; genel müdürle sanat
kârlar ve uzman memurlar arasında yapılan sözleşmelerin özel huku'k alanında yer alan hizımet 
akdi olmadığı, müddet hitamında fes edilmeyeceği, sanatkâr ve uzman memurlara bareme, kıde
me ve süreye bakılmaksızın kendi özellikleri içinde ücret ödemek amaciyle sözleşme yapıldığı ci
hetle bu sözleşmelerin idari birer sözleşme okluğu açıklandığından benimsendiğinden bu tanımla
manın kullanılması zaruri olmuştur. Böylece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu prensiplerine 
de sâdık kalınmıştır. 

Madde 6. — Bu madde staj süresinin icabında bir yıl daha uzatılması stajiyer sanatkârların 
yeni çalışıma ve gelişme imkânlarının sağlanmasına matuf bulunmuştur. Stajiyer sanatkârların, 
staj süreslinide başarı derecelerini teşıfik ve sosyal haklarının korunması bakımından sanatkârlara 
tanınan hak ve yükümlülüklerden yararlanmaları düşünülmüştür. 

Madde 7. — Tiyatrolarda sahneye konacak yerli ve yabancı eserlerin seçimi, değerlendirilmesi 
ve eleştirilmesi ile konularında sahne sanatkârına hizmetle önemli görev alan başduramaturklar, 
eserlerin sahneye konulusunda rejisör ve dekoratörlerle iş birliği kurarak, ışık konpozisyonları 
hazırlıyan ve görevinde yaratıcılık vasfı bulunan bağışık uamanı, eserlerindeki muhtelif tiplerin 
sitiline uygun olarak yaratılmasına yardımcı olan başperukacı da sanatkârlar gibi sözleşmeye alın
mak suretiyle hizmet nitelikleri kendi özellikleri içinVle değerlendirilımek istenilmiştir. 

Tiyatroların inkişafında teerüibe ile kazanılmış bilgilere sahibolan organizatörlük ve çeşitli 
konularda başarıları sabit bulunan tamamiyle özel organizatörlük vasıflarını taşıyan genel mü
düre her yönden danışman olan elemanları da bu danışmanları da idari sözleşme ile çalıştırılması 
imkânları düşünülmüştür. Bu görevliler de 6388 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hariç diğer mad
delerden yararlandırılmışhr. 

Madde 8. —• Bu madde sözleşmelerin yenilenmesi şuasında sanatkâr ve uzman memurların 
atanmasında bareme, kıdeme ve süreye bakılması ve ücretin tâyininde ehliyetin esas alınması dü
şünülerek aynen alınmıştır. Sadece cümleler değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Bu madde de metninde sâdık kalınmış fakat sözleşmelerin iki üye huzurunda im
zalanmasının doğurduğu sakınca nazara alınarak, sadece iki üyenin de sözleşmeleri müşahidola-
rak imzalanması şeklinde tadili düşünülmüştür. 

Madde 10. — Bu maddenin bir fıkrası ve üo/etler kısmı aynen alınmış ikinci pragrafidaki 
maaşın % 50 nisbetindeki primi mutalik husus1 ar 657 sayılı Kanunun prensiplerine uydurula
rak fazla çalışma ücreti şeklinde işler hale getirilmeyi gayret edilmiştir. 

Son fıkradaki prim yekûnunun hasılatının % 25, i geçmiyeceği belirtilmiş ise de 657 sayılı 
Kanunda böyle bir tahdidolmadığından, mezkûr hüküm tamamen kaldırılmıştır. 

Madde 12. — Bu madde; idari ve adlî yargı mercileri önünde yanlış anlamlara yol açtığın
dan, bütçe Kanunundalki tam ifadesine uyularak Devlet Tiyatrolarının gelirlerinin başlıca kale
mini teşkil eden tahsisatının Genel Bütçeden ayrıldığı ifade edilmiştir. Diğer gelir kaynakları ay
nen alınmış, tiyatro faaliyetlerinden yararlanan il özel idareleri ile belediyelerle sair bağış ve ge
lirler temini hususunda madde metnine ilâve edil iniştir. 

Madde 17. — Bu madde kaldırılmıştır. İlâve ders ücreti ve ek görev konusunda genel yüküm
lerden ve 657 sayılı Kanunun bu konudaki esaslardan yararlanmak öngörülmüştür. 
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Madde 18. — 18 nci nıaidide ile ifade olunan dış soyaJhatler ve "hastalıklar konusu iki ayrı parag

raf içine alarak tasamda bu hususlar A ve B paragrafları ille ifafcle olunmak istenilmiştir. 
5441 sayılı Kanunla sadece sıanatkârllıarın hastalıkları halinde sosyal bir yarldım düşüntülmus

tur. 057 sayılı Devlet Memurları Kanunun yarVlım prensiplerine sâUık kalınarak hastalık yardımı 
bütün Devlet Tiyatrosu memurlarına teşmili eldilnıişitir. 

Ayrıca; refakatle tedavi, protes, estetik ve eevrahi ameliyatlarla cenaze masraflarının d;a mü
essese tarafından ihtiyari hususları madde metnine konulmuştur. 1949 senesinden bu yana sos
yal yardım ve zaruretler konusundaki inkişafa uyularak maddenin şümulü ve mahiyeti genişle
tilmiştir. En ufak teferruatına kadar her türlü sağlık yardımları için yönetim kurulundan karar 
alınmasına lüzum görülmemiş sadece yurt dışı telavi, ameliyat ve müdahaleler için sanat ve yö
netim kurulu alınması öngörülmüştür. 

Yurt dışında bilgi, görgü ve ihtisaslarını artıracakların sadece sanatkâra inhisar ettirilme-
yip, Devlet Tiyatrosu gayriidari sözleşmelerine de teşmili madde metnine alınmıştır. Ayrıca bir yıl
lık limit konulmuş seyahat süresi içinde hak ve yükümlülüklerde mahfuz tutulmuştur. 

Ek maddeler gerekçesi 

Madde 25. — Ankara Devlet Tiyatroları Genc'i Müdürlüğü adına tahsis edilmiş bir büyük 
tiyatro binası müştemilâtı ve tahsisleri vardır. Ankara içinde ve dışındaki faal 11 tiyatronun 
her türlü teknik imkânı büyük tiyatrodaki atelyelerde karşılanır ve gerçekleştirilir. Büyük eser
lerde keza bu tiyatronun sahnesinde oynanır. 

Aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi de bu atelyelerden istifade sağlar. 
İstanbul'da ikmal edilmek üzere bir Devlet Opera binası mevcuttur bu binanın da müştemi

lât ve tesisleri olacaktır. Büyük Tiyatro sahnesin le sadece opera ve bale tesisleri verilmesi düşünüle-
• miycceği gibi İstanbul'da ikmal edilmek üzere bulunan opera binası sahnesinde de sadece opera ve 
bale tesisleııi verileceği düşünülemez. 

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

Madde 26. — Özellik taşıyan bâzı genel müdürlüklere, niteliklerine göre ve Bakanlar Kuru
lunun 21 . 5 . 1964 tarihli 11708 sayılı Kararnamesiyle aylık teminat ödenmesi öngörülmüştür. 
Bu kararnamenin çıkarılmasını icabettir en sebepler arasında genel müdürlüklerin faaliyet konu
ları itibariyle Devlet Tiyatroları Grenci Müdürlüğüne benzerlik arz eden bir örnek bulmak müm
kün değildir. Ancak Devlet tiyatrolarının yönetiminde diğer genel müdürlüklere benzer taraflar 
bulunduğu gibi çok ayrı olan taraflarda mevcuttur. Sanat, teknik ve idari yönetimin bir arada 
bulunduğu ve kendine has özelliği olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Bakanlar Ku
rulunca aylık tazminat ödenmesini getiren bu madde olmuştur. 

Madde 27. — Bu madde yeniden ihtas olunmuştur. Uygulamalarda, turne harcırahlarının 
yönetim kurulunca her yıl tâyin edilmesi, ikâmet yerleri ile vasıtaların da keza yönetim kurulun
ca karara bağlanması hususları yeni bir madde ile belirtilmiştir. 

Madde 28. — Bu madde de yeniden ihtas olunmuştur. Sanatkâra verilen her türlü görevi yap
ması asıldır. Bu husus sözleşmelerde de yazılıdır, genel olarak tiyatro hizmetleri bir bütün halin
de tecelli ve tezahür eder. Dolayısiyle aynı özellikte arz eden hizmetler aynı zamanda bir kişi 
tarafından ifade edilmek zorunluğu gösterebilir. 

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

Madde 29. — Bu maddede yeniden ihtas olunmuştur. Devlet tiyatrosu mensuplarının diğer 
Devlet memurları gibi 7244, 263 ve 819 sayılı kanunlardan yararlanmaktadırlar. 
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İdari sözleşme ile aylık alan elemanların da bu sözleşmelerinde belli edilen aylıklarının, on

ların sanat ve kabiliyet değerlerinin ölçüsü mahiyetindedir. 7244, 263 ve 819 sayılı kanunlarla ta
nınan hakların idari sözleşmelerle belli edilen aylıklara ilâve suretiyle ödenmesi hususu açık-

• lanmıştır. 
MADDE 30. — Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün gösterdiği özellik itibariyle 657 sa

yılı kanunla belli edilen değerlendirme, sınav ve ödül kurullarının görevi sanat ve yönetim kuru
luna verilmiştir. 

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

mevcudolduğu takdirde 5441 sayılı Kanunun uygulamasını sağlamak amaciyle bu geçici madde 
ilâve olunmuştur. 

Millî Eğitim Komisyonunun değiştir! raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 24 . 2 . 1970 
Esas No. 1/83, 2/198 

Ka?*ar No. 21 

Yüksek Başkanlığa 
(Başkanlığınız taırafımdan Komisyonumuza tevdi edilen 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu 

hakkımdaki Kamumun bâzı maddelerinin değiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına ve bu kanu
na bâzı maddelerim eklenmesine dair kanun tasarısı ile, Sakarya Milletvekili Turgut Boztepe ve 
Hayrettin Uysal'ın B'elödiye opera ve tiyatroları sanatkâr, mütehassıs hizmetli ve stajyerlerine ve
rilecek ücretler hakkımdaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilımesi hıalkkmda kanun teklifi, il
gili hakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı ve teklif aynı konuda olduklarından, tevhiden görüşülmesinle ve müzakereye esas ola
rak Hükümet tasarısının ele alınmasınla Komisyonumuzca karar Verilmiştir. 

1. Tasarımın 1 nci maddesinin 3 ncü bendinde millî ve milletlıerarası festivallerin de yapıl
masını öngördüğünden bu bemd aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

/(Genel Müdürlük yurt içinde Ve yurt dışında millî ve milletlerarası festivaller ille turneler ter-
tibeıdeıbilir.) 

Yinle ayını maddenin 10 ncu satırında (Tiyatnolar) kelimesindem sonra (ıteroiham) kelimesinin 
konulması Ankara dışındaki tiyatroların müdürlerinin rejisör niteliğinde bulunması düşüncesiyle 
ilâve edilmiştir. 

2. Tasarının 2 nıci mıaddesinin 3 ncü satırındaki (Genel ımüdüree seçilecek) ibaresi tasarının 
4 noü maddesine aktarılmak nedeniyle bu madde metninden çıkarılmıştır. 

ı3. 'Tasarınım 3 ncü maddesinin 2 satırındaki (Teknik müdür) kelimesi diğer teknik unvanlar
dan ayrılması ve 5 (a) maddesinde sanat teknik müdürü deyiimi ile mutalbakat sağlanması bakı
mımdan OSanat teknik müdürü) olarak değiştirilmiştir. Yine aynı maddenin (ib) fıkrasının 2 nci 
satırımda (Devlet Tiyatrosu personeli) ibaresinden sonra, sendikanın bildirmesi uygun görülme* 
diğinden ve bu üyenin seçimle kurula girmesi düşünüldüğünden (Devlet Tiyatrosu personelinin 
kendi aralarımdan gizli oyla sieçeceği) ibaresi ilâvesi ve ('Sendikasının bildireceği) ibaresinin kal
dırılması kaibul edilmiştir. 

4. Tasarının 4 (a) maddesinin birinci satırındaki (yüksek) kelimesi fazla görüldüğünden 
kaldırılmıştır. Aynı maddenin (İb) fıkrasının (Genel müdür yardımcıları) kelimıelerinden sonra 
(Ankara dışındaki tiyatro müdürleri) ibaresinin .konulması uygun görülmüştür. Bu suretle An
kara dışındaki müdürlerin de balkan tarafımdan 'tâyini sağlanmıştır. 
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Aynı maddenin (e) bendi ikinci maddede belirtilen hususlar göz önüne alınarak yeniden dü
zenlenmiştir. 

«e) Edebî heyetin sanat ve edebiyat alanında, tanınmış 3 üyesi Millî Eğitim Batk.anı tarafın
dan, sanatkâr üyesi ise Devlet Tiyatrosu sanatkârları arasından genel müdür tarafından,» 

5. Tasarının 5 nei maddesi diğer maddelerde bulunan görevlileri de bir arada mütalâa etmek 
gayesiyle yeniden düzenlenmesi uygun görülmüş ve madde aşağıdaki şekli almıştır. 

«Madde 5. — A) Ba.şrejisör, rejisörler; aktör ve aktrisler, reji asistanları, müzik işleri yöneti
cisi ile başkorrepetitör, tiyatro orkestrası, korosu ve balesi ile müzikli tiyatro icracıları, sanat tek
nik müdür ve dekoratörler, kostüm kreatörleri D~vlet tiyatroları sanatkâr memurlarıdırlar. 

B) Başdramaturg ve dramaturglar, teknik müdür, başrealizatör, bakışık uzmanı, başperııkacı, 
korropetitör, bale piyanisti ve Devlet tiyatroları uygulatıcı uzman memurlarıdırlar. 

C) Konduvitler, suflörler, atelye şefleri, sahne makyajcıları ve perukacıları, atelye ressam
ları, butaforler, sahne ışıkçıları, sahne şef makinist ve makinistleri, sahne marangozları, sahne de
mircileri, sahne terzileri, sahne kunduracıları, kaşörler, sahne âmirleri ve yardımcıları, sahne kos-
tümcüleri, ailcsesuvarcılar sahne uzmanları ile sa'iat ve yönetim kurulu tarafından görevlerinin 
özelliği belirtilecek ihtisası bulunan elem anılar da Devlet tiyatroları uzıman memurları adını alır
lar. 

6388 sayılı Kanun hükümleri Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü uygulatıcı uzman memurları 
hakkımda da uygulanır. Uzman memurlardan londuvit ve suflörler 6388 sayılı Kanunun Devlet 
tiyatroları sanatkârlarıma şâmil olanı hükümlerinden, diğer uzıman memurlar da aynı kanunun 3 ncü 
maddesi hariç, diğer hükümlerinden faydalanırlar. 

Devlet tiyatroları sanatkâr mamurları, uygulatıcı uzman memurları ve uzman memurlar 
sanat ve yönetim kurulu kararı üzerine genel müdürle aralarında yapılacak bir yıl süreli idari 
sözleşmelerle göreve alınırlar. Yapılacak idari sözleşmelere bu maddede belirtilen hizmet özellikleri 
de yazılır. Bunların sözleşmelerinin sonunda hizmete devamları da aynı usule tâbidir. 

Malî hakları ve özellikleri bu kamun içinde kalmak ve Devlet memuru niteliklerime halel gel
memek üzere sanatkâr memurlar, uygulatıcı uzman memurlar ve uzman memurların hizmete alın
ma, hizmete devamı şekilleriyle sair özellik ve yükümlülükleri idari sözleşmelerinde belirtilir.» 

6. Tasarının 7 nci maddesinin son bendi 5 nei maddede kabul edildiğimden metinden çıkarıl
mıştır. 

7. Tasarının 8 nci maddesi, 5 nci maddedeki unvamlara paralel olarak yeniden düzenlenmiş 
ve ücretlerin de yerine göre sanat ve yönetim kurulunca indirilmesi veya yükseltilmesi faydalı ola
cağından madde aşağıdaki şekli almıştır. 

«Madde 8. — Sanat ve yönetim kurulu bareme, kıdeme ve süreye bakılmaksızın sözleşmeleri
nin yenilenmesi sırasında, sanatkâr memurlara, uygulatıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla 
sair idari sözleşmeli görevlilerin derecelerini, göstermiş oldukları ehliyete göre kararlaştırır. 

Ücretleri indirmeye ve yükseltmeye sanat ve yönetim kurulu yetkilidir. Ancak bu indirime, 
yükseltme emeklilikle iktisabedilen hakları ihlal edemez. Mukavelenin feshi halinde genel hüküm
ler uygulanır.» 

8. Tasarının 9 ncu maddesinde, 5 nci maddeye uyularak düzeltilmesi ve yapılacak sözleşme
lerin genel müdürden başka yönetim kurulunda bulunan diğer üyeler tarafından da imzalanması 
uygun görülmemiş ve madde aşağıdaki şekli almıştır. 

«Madde 9. •— Genel Müdürle Sanatkâr Memurlar, Uygulatıcı Uzman Memurlar ve Uzman Me
murlar ile. sair sözleşmeli görevliler arasında yapılacak idari sözleşmeler noter huzurunda yapıl
mış sözleşmeler hükmündedir ve hiçbir hare, vergi ve resme tabi değildir.» 

9. Tasarının 10 ncu maddesi, Devlet Tiyatrosunda bulunan bütün sözleşmeli elemanlarla staji-
yerlerin ücretlerinin bugünkü hayat şartlarına uydurulması maskadiyle bâzı ilâveler yapılmış, ve 
bu maddeye (A), (B), (0) fıkralarının konması uygun bulunmuş ve ayrıca sanatkârların içkili ga-
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zinolarda çalışmaları önlenmiş, Genel Müdüre de idare ve temsil ödeneğinin verilmesi kabul edi
lerek, madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

«Madde 10. — A) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatkârları, uygulatıcı uzman me
murları ile uzman memurları ve stajiyerler tesbit edilecek ehliyet ve iktidarları nazarı itibara alı
narak aşağıda gösterilen -ücretlerle çatıştırılırlar: 

Tl. 

Stajiyerler Ayda 1 200 
Uzman Memullar » 800 - 3 500 
Uygulatıcı Uzman Memurlar » 1 000 - 4 250 
Sanatkâr Memurlar » L 500 - 5 500 
B) Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne en yüksek sanatkâr memur ücretine ilâve olarak Ba

kanlar Kurulunca tâyin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir. 

(•) Sanatkârlar, içkili gazino ve buna benzer .yerlerde çalışamazlar. Aksi halde sözleşmeleri 
Genel Müdürlükçe re'scn feshedilir.» 

(Bu maddenin ücretlerle ilgili kısmı Hükümetçe hazırlanmakta olan Devlet Memurları Persone
li kanun tasarısiyle getirilecek hükmüne mütenazır bir şekilde tesbit edilmesi hususunun Bütçe 
ve Plân Komisyonunda tezekkür edilmesi kaydı ile kabul edilmiştir.) 

10. Tasarının 12 nci maddesine 1 ııci maddeye yapılan ilâveye uygun olarak bir (U) fıkrasının 
eklenmesi uygun görülmüştür. 

V) Tertiplenecek millî ve milletlerarası festivallerden elde edilecek hasılattan ibarettir.» 
11. Tasarının 18 nci maddesinde yabancı memleketlere gönderilecek sanatkâr ve diğer görev

lilere yurda dönüşlerinde mecburi hizmetle yükümlü olmaları zaruri görülerek bu maddeye bir (C) 
fıkrasının ilâvesine karar verilmiştir. 

«C) Bilgi ve görgü maksadiyle yabancı memleketlere gönderilen sanatkâr ve diğer görevliler, 
yurda dönüşlerinde yabancı memleketlerde kaldıkları sürenin birbııcuk katı kadar mecburi hizmet
le yükümlüdürler.» 

.12. Tasarının 2 nci maddesinde 5441 sayılı Kanuna ilâvesi istenilen 25 nci maddenin bi
nalar bakımından eski duruma göre hazırlandığından ve bugünkü şartlara uymadığından bu 
madde yeniden kaleme alınmıştır. 

«Madde 25. — istanbul Kültür Sarayı ile Ankara'daki Büyük Tiyatro binalarını, bunların müş
temilâtı ve tesislerini, müştereken ve münhasıran Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kullanırlar.» 

13. Tasarıda ilâvesi istenilen 26 nci madde hükümleri 10 nen maddede belirtildiği için 
metinden çıkarılmış ve 27 nci madde 26 nci madde olarak aşağıdaki şekilde, harcırah yevmiyeleri
nin 100 lira olması ve bu yevmiyelerden kanuni kesinti yapılmaması düşüncesiyle değiştirilmiştir. 

«Madde 26. — Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce tertibedilecek yurt içi turne faaliyetleri
ne katılacak sanatkâr memurlar, uygulatıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla diğer görevli
lere ödenecek harcırah yevmiyeleri 100 lirayı geçmemek üzere her yıl Sanat ve Yönetim Kurulun
ca tesbit edilir. Turnelerdeki ikamet yerleri Genel Müdürlükçe temin edilir ve parası da Genel Mü
dürlük bütçesinden ödenir. Turne ile ilgili seyahatlerin zamanı ve hangi vasıtalar ile yapılacağı 
Genel Müdürlükçe tâyin olunur. Harcırah yevmiyelerinden her hangi bir kesinti yapılamaz ve otel 
ücreti tenzil edilmez. Yurt dışı turne faaliyetlerine ait yolluk ve harcırahlar hakkında genel hü
kümler uygulanır.» 

14. Tasarının 28 nci maddesi 27 nci madde olarak kabulü ile verilecek ikinci görevden dola
yı bir aylıktan fazla ödemeyi önlemek için bu maddenin ikinci satırındaki (tutarım geçmemek) 
kelimelerinden sonra (ve yılda bir defa olmak) deyimlerinin eklenmesi kabul edilmiştir. 
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15. Tasarının, geçici 6 neı maddesinde istenilen hükümler halen mevcudolduğundan metinden 

çıkarılmıştır. 
16. Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
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Mehmet Yardımcı 
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Cihat Bilgehan 
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Salih Aygün 
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Sabri Yah§i 
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Adil Turan 
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Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/83, 2/198 

Karat No. : 42 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

7 . 5 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bir maddenin kaldırılmasına ve bu kanuna 
bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı) ile, Sakarya Milletvekili Turgut Boztepe ve 
Hayrettin Uysal'm, (Belediye Opera ve Tiyatroları sanatkâr, mütehassıs hizmetli ve stajyerlerine 
verilecek ücretler hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi) 
ve ön havaleleri uyarınca Millî Eğitim Komisyonunun tasarı ve teklif üzerine hazırladığı rapor, 
Millî Eğitim Bakanı, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı temsilcisinin hazır 
bulunduğu oturumda görüşüldü; 

Millî Eğitim Komisyonunca aynı mahiyette mütalâa edilerek tasarı ile tevhiden görüşülmesi ka
rar altına alman Sakarya milletvekilleri Turgut Boztepe ile Hayrettin Uysal'm müşterek kanun 
teklifi, Belediye Opera ve Tiyatroları personelinin ücretleri ile ilgili olup, mahiyeti itibariyle 
ayrı görüşülmesinde Komisyonumuzca fayda mütalâa edilerek, görüşmelere tasarı ve tasarıyı daha 
da mükemmclleştiren Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi esas alınmıştır; 

Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Opera ve Bale bölümlerine müstakil 
bir Genel Müdürlük hüviyeti veren kanun tasarısı Komisyonumuzda karara bağlanmış ve Genel 
Kurula sunulmuştur. 
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Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü bünyesindeki bu değişiklik dolayısiyle, söz konusu Genel 

Müdürlüğün kuruluş Kanununda da bâzı değişklikler yapılması zarureti muvacehesinde hazırla
nan tasarı üzerine söz alan üyeler kişisel görüşlerini ifade etmiş, 

Millî Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada, 
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanun yürürlüğe girdiğinde, bu kuruluş 

sadece Küçük Tiyatro ve bilâhara Büyük Tiyatro ve Opera temsilleri vermekte idi, bilâhara kısa 
fasılalarla Üçüncü Tiyatro, Oda Tiyatrosu, Yeni Sahne ve Altındağ Tiyatrosunun da açılmasiyle 
tiyatro sayısı altıya yükselmiştir. Ayrıca Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu, İzmir, Adana, Kay
seri vo Eskişehir Devlet Tiyatrolarının açılmasiyle bu sayı 11 e baliğ olmuştur. Adeden bu artışa 
paralel olarak tesis ve müştemilâtta genişleme ve gerekli sanatkâr ile uzman ve teknik eleman 
ihtiyacı da mevcut imkânlarla yerine getirildiğini, tasarının, bu gelişmeler muvacehesinde ve yuka
rıda kısmen temas edilen opera ve bale bölümlerinin müstakil hüviyet iktisap ettiklerinde tahaddus 
edecek durumları dikkate alarak hazırlandığını ifade etmiştir. 

Sanatkâr ve uzman memurların özellik arz eden özlük haklarını da vuzuha kavuşturan ve gelişen 
bu sanat dalını çağımız çalışma düzeyine adapte eden tasarıyı tüm olarak kabule şayan mütalâa 
eden Komisyonumuz, tümü üzerinde vâki görüşmeleri mütaakıp; 

Kanun tekniği nedeniyle kanun başlığını değiştirmiş, ve bilâhara maddelerin görüşülmesine geçi
lerek, 

1. Tasarının 1 nci maddesinin 3 ncü bendinde zımmen ifade edilen yurt içi ve yurt dışı festival
lerin daha genellikle ifadesini teminen yapılan değişiklik ve yine aynı maddenin 10 ncu satırında 
(Tiyatrolar) kelimesinden sonra (tercihan) kelimesi konulmak suretiyle, Millî Eğitim Komisyo
nunca yapılan değişikliğe ilâveten, Komisyonumuzca da festival ve turnelerle ilgili üçüncü fık
raya, bu tertiplerin Bakanın onayı ile tekemmül etmesini teminen fıkradaki (Genel Müdrülük) 
ve (yurt . . . . )kilemeleri arasına (Bakanın onayı ile) ibaresi konulmak ve beşinci fıkrasına da, 

Klâsik ölçüler içerisinde çok kadrolu, tekniği güç olan bu çeşitli sahneleri kapsıyan oyunların 
uygulanışında İstanbul'daki Kültür Sarayını kombine etmek suretiyle faaliyette bulundurmak 
nedeniyle fıkradaki (Ankara dışında) ve (Genel Müdürlüğe) ibareleri arasına (ve İstanbul'da) 
ibareleri konulmak suretiyle değiştirilerek, 

2. Tasarının 2 nci maddesi, 3 ncü satırındaki (Genel Müdürce seçilecek) ibaresi tasarının 
4 ncü maddesine aktarılmak suretiyle Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 

3. Tasarının 3 ncü maddesi, 2 nci satırındaki (Teknik Müdür) deyimi yerine (Sanat Teknik 
Müdürü) deyimi konulmak ve (b) fıkrasının 2 nci satırında (Devlet Tiyatrosu personeli) ibaresin
den sonra (Sendikanın bildireceği) ibaresi çıkarılarak (Devlet Tiyatrosu personelinin kendi 
aralarından gizli oyla seçeceği) ibaresi ilâve edilmek suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan 
değişik şekliyle, 

4. Tasarının 4 ncü maddesi, (a) fıknrasmın 1 nci satırındaki (yüksek) kelimesi çıkarılmak 
ve aynı maddenin (b) fıkrasındaki (Genel Müdür yardımcıları) ibaresinden sonra (Ankara dışın
daki tiyatro müdürleri) ibaresi ilâve edilmek, 

Yine aynı maddenin (c) bendi de yeniden düzenlenmek suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca 
yapılan bu değişkliklerden (Ankara dışındaki tiyatro müdürleri) ibaresi maddeden çıkarılmak 
ve madde metnindeki (müşterek karar) ibaresi (Müşterek Kararname) şeklinde düzeltilmek sure
tiyle değiştirilerek, 

5. Tasarının 5 nci maddesi, diğer maddelerde tadadedilen diğer görevlileri de bir arada müta
lâa etmek nedeniyle yeniden düzenlenmek suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan bu değişik 
şekliyle, 

6. Tasarının 6 nci maddesi tasarıdaki şekliyle aynen, 
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7. Tasarının 7 nei maddesi, maddenin son bendi, 5 nei maddede ifade edildiğinden, metinden 
çıkarılmak suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişikliğe ilâveten Komisyonumuzca 
da maddedeki (Sözleşme ile girecek sanatkârlar) ibaresinden sonra (uygulatıcı uzman memurlar 
ve uzman memurlar) ibaresi ilâve edilmek suretiyle değiştirilerek, 

8. Tasarının 8 nei maddesi, 5 nei maddede unvanlarla ilgili olarak yapılan değişikliğe paralel 
olarak yeniden düzenlenmek suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 

9. Tasarının 9 ncu maddesi, 5 nei maddede yapılan değişikliklere mütenazır olarak yapılacak söz
leşmelere Genel Müdürden gayrı yönetim kurulunda, bulunan diğer üyelerin de katılması ve im
zalaması hususu konulmak suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan bu değişik şekliyle, 

10. Tasarının 10 ncu maddesi, sözleşmeli elemanlarla stajiyerlerin ücretlerinin bugünkü hayat 
şartlarına uydurulması nedeniyle ve ayrıca santkârların çalışmamaları gereken yerleri tadat su
retiyle Millî Eğitim Komisyonunca yapılan bu değişik şekliyle, 

1.1. Tasarının 12 nei maddesine, 1 nei maddeye paralel olarak bir (P) fıkrası ilâve edilmek 
suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan bu değişiklikle, 

.12. Tasarının 18 nei maddesinde, mecburi hizmetle yükümlü olmaları zaruri görülenler için 
maddeye bir (C) fıkrası ilâve edilmek suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişikliğe 
ilâveten, görgü ve bilgilerini artırmak gayesiyle dış ülkelere gönderilecek sanatkârların, her halü
kârda istfade imkânlarını artırmak ve imkân nisbetinde çok sayıda sanatkârın dış ülkelere gi
debilmelerini sağlamak nedeniyle, bir sanatkârın 5 yıl içersinde bir defaya mahsus dış ülkelere 
gidebileceği hükmünü maddeye vaz'etmek suretiyle değiştirerek, 

I.'». Tasarıya ilâve edilen maddelerle ilgili 2 nei. madde tasarıdaki şekliyle aynen, 
14. Tasarının 25 nei maddesi, bina bakımından bugünkü şartlara uymadığından yeniden dü

zenlenmek suretiyle, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 

İT). Tasarının 26 neı maddesinde, mündemiç hükümler 10 ncu maddede belirtildiği cihetle, söz 
konusu maddeyi metinden çıkarmak ve tasarının 27 nei maddesini 26 neı madde olarak metne ithal 
ile maddedeki «75» lira ile sınırlandırılmış harcırah yevmiyesini (100) liraya çıkarmak suretiyle 
Millî Eğitim Komisyonunun yapılan bu değişikliklerden ilâve ibare değişiklikleri aynen ve fakat 
«100» liraya çıkarılan harcırah yevmiyesi «75» liraya, indirilmek suretiyle değiştirilerek, 

16. Tasarının 28 nei maddesi, 27 nei madde olarak ve ikinci, görevden dolayı .1 aylıktan fazla 
Ödemeyi önlemek için Millî Eğitim Komisyonunca maddeye bâzı ibare ilâveleri yapılmak suretiyle 
yapılan değişiklikle, 

17. Tasarının 29 ncu maddesi 28 ııci madde ve tasarının. '.{() nen maddesi de 29 nen madde 
olarak, tasarıdaki şekliyle aynen, 

18. Kaldırılan kanunla ilgili, tasarının .'"i ııcü maddesi tasarıdaki şekliyle aynen, 
19. Tasarının, eklenen maddelerle ilgili 4 ncümaddesi, eklenen 2 geçici maddeden, geçici 6 neı 

madde, maddedeki hükümler halen mcvcııdolduğundan Millî Eğitim Komisyonunca metinden 
çıkarıldığından, dolayısiyle geçici madde olarak yalnız 5 nei geçici madde kaldığından, madde
deki (Geçici maddeler eklenmiştir) ibaresindeki. (Maddeler) deyimi (Madde) olarak düzeltil
mek suretiyle değiştirilerek, 

20. Tasarının yürütme, yürürlük maddeleri olan 5 ve 6 neı maddeleri aynen, 
Kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Bu rapor sözcüsü Kâtip 
Sakarya Rize izmir Erzurum 

iV. Bayar E. Y. Akeal M. Aharı R. Danışman 
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Ankara Aydın Çorum Elâzığ 
A. Yalçın Muhalifim A. Topçuba.p Ö. F. Sanaç 

İmzada bulunamadı. M. K. Yılmaz 

İçel İstanbul Manisa Marag 
C. Okyayuz Söz hakkım mahfuzdur / / . Okçu A. İmamoğlu 

L. Yurdoğlu İmzada bulunamadı. 

Trabzon Zonguldak Zonguldak 
Söz hakkım mahfuzdur S. T. Müftüoğlu K. Nedimoğlu 

A. R. Uzuner İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştdrilme-
ısine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu ka
nuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 

tasarısıdır 
MADDE 1. — 10 Haziran 1949 tarihli ve 5441 

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

Madde 1. — Ankara'da Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı tüzel kişiliği haiz, «Devlet Tiyatro
ları Genel Müdürlüğü» kurulmuştur. Devlet 
tiyatroları bir genel müdür tarafından yönetilir. 

Genel müdürün emrinde, yeteri kadar genel 
müdür yardımcısı bulunur. 

Genel müdürlük yurt içinde ve yurt dışında 
turneler ıtentilbedefbilir. 

Genel müdürlük, malî, idari've teknik imkân-
larım müsaadesi içinde Ankara'da ve memleke
tin lüzum göreceği yerlerinde tiyatrolar kurabi
lir, mevcutları birleştirir ve bunları kaldırabilir. 

İhtiyaca göre Ankara dışında genel müdürlü
ğe bağlı olarak kurulacak tiyatrolar; rejisör 
niteliğinde Ibir müdür yönetiminde kendi kadro
sundaki sanatkâr ve uzman memurlar veya mer
kezden gönderilecek sanatkâr, uzman memurlar
la çalıştırılabileceği gibi tertiplenecek turnelerle 
ide faaliyette bulundurulabilir. 

Madde 2. — Devlet tiyatrolarında oynanacak 
eserler edebî kurul tarafından sekilir. Bu kurul 
sanat ve edebiyat alanında tanınmış üç kişi ile 
genel müdür, başrejisör, başdra/maturg ve ge
nel müdürce seçilecek bir sanatkârdan teşekkül 
eder. Kurul başkanını kendi üyeleri arasından 
seçer. 

Edebî kurul salt -çoklukla toplanır ve bu top
lantıda bulunanların salt çokluğu ile karar verir. 

Başdramaturg emrinde yeteri kadar drama
turg bulunur. 

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

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİCİ 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkın
daki Kanunun bâzı malddeleriniin değiştirilmesi
ne bir maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna 
bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarıldaki bu madde aynen 
'kaibu'l eldilmiştir. 

Madde 1. — Ankara'da Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı tüzel kişiliği haiz, «Devlet Tiyatro
ları Genel Müldiürdüğü»: kurallmuştur. Devlet Ti
yatro/lan bir Genel Müdür tariafınlda'iı yönetilir. 

Genel müidürüm eımırinlde, yeteri kadar genel 
•miüfd'ür yardımcısı bulunur. 

Genel Müldürlük yurt ieinkle ve yurt dışımda' 
millî ve milletlerarası festivaller ile turneler 
tertibedelbilir. 

Genel MüldüHlük malî, İdari ve teknik im
kânların müsaadesi içinlde Ankara'mla Ve mem
leketin lüzum göreceği yerlerimde tiyatrolar 'ku
rabilir mevcutları birleştirir ve bunları 'kandıra
bilir. 

İ'htliyaca göre Ankara dışmlda G'cniel Müldlür-
lüğe bağlı olarak kurullacıak tiyatrolar, tene ilhan 
rejisör niteliğinlde bir ımlüldlür yönctiıminide 'ken
di kadrosundaki sanatkâr ve u/zlmian mamurlar 
veya /merkeziden göriderilocek sanatkâr, uzîmatı 
mdmiurlarla çalıştırılalbileceği gibi tertipllemecek 
turnelerle 'de faaliyette bulunidurullaJbilir. 

Maldlde 2. — Devlet Tiyatrolarında oynana
cak eserler eldeibî kurul tarafından sieçilir. Bu 
kurul sanat ve edebiyat ^alanımda tanınmış 3 ki
şi ile genel mlüldur, başrejisör, bıaşdratoaturg ve 
bir sanatkârdan teşekkül eder. Kurul başkanı
nı kendi ü"yeleri arasından sıeç'er. 

Edebî kurul salt çoğunlukla toplkmr ve bu 
toplantıda bulunıanların salt çoiklıığu ile karar 
verir. 

Ra^dramatuırg emrinde yeteri kadar dramıa-
turig bulunur. 

Eld'ebî kurulun tiyatroda memur 'bulurum ı-
yan üyelerine hor toplantı için 100 lira hakkı 
huzur verilir. 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞ^TÎRİtŞit 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
ve bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 

tasarısı. 

'MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

*Genel Müdürün emrinde yeteri kadar Genel 
Müdür yardımcısı bulunur. 

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

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

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

Madde 2. — Millî Eğitim Komisyonunun 
2 nci%naddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Madde 3. — A) Devlet tiyatrolarının sanat, 
teknik ve bu kanunda gösterilen işlerine bakmak 
üzere; edebî kurul başkanı, başrejisör, teknik 
müdür, müzik işleri yöneticisi, genel müdürün 
görevlendireceği bir sanatkârdan mürekkep 
«Sanat ve yönetim» kurulu vardır. 

Genel müdür, bu kurulun başkanıdır. 
B) Devlet tiyatrolarının disiplin işlerine 

bakmak üzere başrejisör, hukuk müşaviri, öz
lük işleri müdürü, Devlet Tiyatrosu Personeli 
Sendikasının bildireceği bir sanatkârdan mürek
kep «Disiplin Kurulu» vardır. 

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

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

teklifi üzerine sahne hayatında yüksek başarı-
lariyle tanınmış sanatkârlar arasından müşterek 
karar ile ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
hükmüne göre; 

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

C) Edebî Heyetin sanat ve edebiyat alanın
da tanınmış üç üyesi Millî Eğitim Bakanı tara-
f nidan; 

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

göreve alınırlar. 

Madde 5. — A) Başrejisör, rejisörler, aktör 
ve aktristler, reji asistanları, müzik işleri yöne
ticisi ile 'korrepediıtö'rfler, 'tiyatro orkestrası, koro
su dans ve müzikli tiyatro icracıları, teknik mü
dür, başdekoratör ve dekoratörler, kostüm kre
atörleri, Devlet Tiyatroları sanatkâr memurları
dırlar. 
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Madde 3. — A) Devlet Tiyatrolarının sa
nat, teknik ve bu kanunda gösterilen işlerine 
bakmak üzere; Edebî Kurul Başkanı, başreji
sör, sanat teknik müdürü, müzik işleri yöneti
cisi, genel müdürün görevlendireceği bir sanat
kârdan mürekkep «Sanat ve Yönetim» Kurulu 
vardır. 

Genel müdür, bu kurulun başkanıdır. 
B) Devlet Tiyatrolarının disiplin işlerine 

bakmak üzere başrejisör, hukuk müşaviri, öz
lük işleri müdürü, Devlet Tiyatrosu personelinim 
kendi aralarından gizli oyla seçeceği bir sanat
kârdan mürekkep «Disiplin Kurulu» vardır. 

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

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

teklifi üzerine sahne hayatında başanlariyle ta
nınmış sanatkârlar arasından müşterek karar 
ile ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hiik 
m üne göre, 

B) Başrejisör, Genel Müdür yardımcıları, 
Ankara dışındaki tiyatra, müdürleri ve yaban
cı uzımanlar Genel Müdürün teklifi üzerine 
Millî Eğitim Bakanı tarafından, 

O) Edebî 1 rey etin sanat ve edebiyat ala
nında tanınmış 3 üyesi Millî Eğitim Bakanı ta
rafından,- sanatkâr üyesi ise Devlet Tiyatrosu 
Sanatkârları arasından Genel Müdür tarafın
dan, 

D) Devlet Tiyatroları kadrosunda bul ıl
ının diğer her çeşit görevdiler 

Genel Müdür tarafından, * 
Göreve alınırlar. 

Madde 5. — A) Başrejisör, rejisörler, ak 
tör ve aktrisler, reji asistanları, müzik işleri yö
neticisi ile başfeorrepetitör, tiyatro orkestrası, 
korosu ve balesi ile müzikli tiyatro icracıdan, 
sanat telknik müdürü ve dekoratörler, kostüm 
kreatörleri Devlet Tiyatroları Sanatkâr "memur
larıdırlar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 135) 
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Madde 3. — Millî Eğitim Komisyonunun 3 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

teklifi üzerine sahne hayatında başarılariyle 
tanınmış sanatkârlar arasından müşterek ka
rarname ile ve 3G56 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi hükmüne göre, 

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

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

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

Madde 5. — Millî Eğitim Komisyonunun 5 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kondüvitler, suflörler, atelye şefleri, saıhnıe 
makyajcıları ve perukacılara, atelye ressamları, 
butaforlar, sahne ışıkçıları, sahne şef makinist 
ve makinistleri, sahne marangozları, sahne de
mircileri, sahne terzileri, sahne kunduracıları, 
kaşörler, sahne âmirleri ve yardımcıları, sahne 
kostümcüleri, aksesuvarcılar, sahne uzmanları 
ile sanat ve yönetim kurulu tarafından görevle
rinin özelliği belirtilecek ihtisası bulunan ele
manlar da Devlet Tiyatroları uzman memurları 
adını alırlar. 

Uzman memurlardan kondüvit ve suflörler, 
6388 sayılı Kanunun Devlet Tiyatroları .sanat
kârlarına şâmil lolan hükümlerinden; diğer uz
man memurlar da aynı kanunun 3 ncü maddesi 
hariç diğer hükümlerinden faydalanırlar. 

B) Devlet Tiyatroları sanatkârları ve uz-
man memurları, sanat ve yönetim kurulu kararı 
üzerine Genel Müdürle aralarında yapılacak 
bir yıl süreli idari sözleşmelerle göreve alınır
lar. Yapılacak idari sözleşmelere 6 ncı mad
dede belirtilen hizmet özellikleri de yazılır. 
Dunların sözleşmelerinin sonunda hizmete de
vamları da aynı usule tabidir. :'. 

Malî hakları ve özellikeri bu kanun içinde 
kalmak ve Devlet Memuru niteliklerine halel 
gelmemek üzere sanatkâr ve uzman memurların 
'hizzmete alınma, hizmete devamı şekilleri ile 
ısair özellik ve yükümlülükleri idari sözleşmele
rinde belirtilir. 'MİT 

Madde 6. — Devlet konservatuvarları me
zunları, stajyer kadrolarına göre idari sözleş
meye tabi olmaksızın Devlet Tiyatrolarına alı
lırlar. Bunlar bir yıl süre ile stajyer olarak ça
lışırlar. Bu sürenin bitiminde sanat ve yönetim 
'kurulu tarafından sınava tabi tutularak başarı 
gösterenler kabiliyetlerine göre derecelere ayrı
larak sanatkârlığa alınır ve idari sözleşmeye 
bağlanırlar. Sınav sonucunda başarı gösteremi-
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B) Bıaşldramaturg, ve dramaturglar, tek
nik (müdür, başjrealizatör, başışık uzmanı, baş-
petfukacı, konrepetitör, bale piyanisti de Devlet 
Tlyatrtoiları uygulatıcı uaman memurlarıdır. 

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

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

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

Malî hakları ve özellMeni bu kanun içinde kal
mak ve Devlet Memuru niteliklerine halel gelme
mek üzere sanatkâr memurlar, uygulatıcı uzman 
memurlar ve uzman memurların hizmete alınma, 
hizmete devamı şekilleri ile sair özellik ve yü
kümlülükleri idari sözleşmelerinde belirtilir. 

Madde 6. — Taslarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 135) 
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Madde 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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yönler veya bunlardan sanat ve yönetim kuru
lu kararı ile bir yıl daha staja taibi tutulma-
S'iıa lüzum görülenler için ikinci yıl sonunda, 
yeni'den yapılacak sınavda baharı sağlıyauıaz-
ıaısa görevden çıkarılırlar. Bunlardan mecburi 
hizmeti, olanlar Millî Eğitini Bakanlığının uy
gun göreceği hizmetlerde çalıştırılırlar. 

iStajyerler, staj süresi içinde idari sözleşmeli 
sanatkârlara ait haklardan yararlanırlar ve yü-
'kümlülükj erden sorumlu olurlar. 

Madde 7. — Devlet Tiyatrolarına ilk defa 
id ara sözleşme ile girecek sanatkârlar, sanat ve 
yönetim kurulu tara Çından sınava tabi tutulur
la;'. Sınav sonunda başarı gösterenler kabili
yetlerine göre derecelendirilirler. 

Memleketin sahne hayatımda öteden beri 
yükseik başarılariyle tanınmış olanlar, sanat ve 
yönetim kurulu karan ile sınavsız olarak Dev
let Tiyatroları sanatkârlığına alınabilirler. 

Bunlarla da idari sözleşme yapılır. 
Baş Dramaturg, Dramaturglar, Baş Işık uz

manı ve Baş Perukacı, Tiyatro organizatörleri 
ve danışmanlar ile de sanatkârlar gibi idari söz
leşme yapılabilir. 6388 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hariç diğer hükümleri bu personel hak-
ıkuıda da uygulanır. 

Madde 8. — Sanat ve Yönetim Kurulu ba
deme, kıdeme ve süreye bakılmaksızın sözleş
melerinin yenilenmesi sırasında, sanatkâr ve 
uwman memurlarla sair idari sözleşmeli görev
lilerin derecelerini, göstermiş oldukları ehliyete 
göre kararlaştırır. 

Madde 9. — Grenci müdürle sanatkârlar ve 
uzman memurlar ve sair sözleşmeli görevliler 
arasında yapılacak idari sözleşmeleri ayrıca sa
nat ve yönetim kurulundan iki üye de müşahit 
olaraik imzalar. Bu sözleşmeler noter huzurun
da yapılmış sözleşmeler hükmündedir. Ve hiç
bir hare, vergi ve resme tabi değildir. 

Madde 10. — Devlet Tiyatroları sanatkâr
ları ile uzman memurları ve stajyerleri sanat 
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Madde 7. — Devlet Tiyatrolarına ilk defa 
idari sözleşme ile girecek sanatkârlar, sanat ve 
yönetim kurulu tarafından sınava tabi tutulur
lar. Sınav sonunda başarı gösterenler kabiliyet
lerine göre derecelendirilirler. 

Memleketin sahne hayatında öteden beri yük
sek başarı! aniyi a tanınmış olanlar, sanat ve yöne
tim kurulu karariylc sınavsız olarak Devlet Ti
yatroları sanatkârlığına alınabilirler. Bunlarla 
da idari sözleşme yapılır. 

Madde 8. — Sanat ve Yönetim Kurulu bare
me, kıdeme ve süreye bakılmaksızın sözleşmele
rinin yenilenmesi sırasında sanatkâr memurlara, 
uygulatıcı uzman memurlar ve uzman memurlar
la sair idari sözleşmeli görevlilerin derecelerini 
göstermiş oldukları ehliyete göre kararlaştırır. 

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

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

Madde 10. — A) Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü sanatkârları, uygulatıcı, uanıan me-

(S. Sayısı : 13.5) 
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Madde 7. — Devlet Tiyatrolarına ilk defa 
idari sözleşme ile girecek sanatkârlar, uygula
tıcı uzman memurlar ve uzman memurlar sanat 
ve yönetim kurulu tarafından sınava tabi tutu
lurlar. Sınav sonunda başarı gösterenler kabili
yetlerine göre derecelendirilirler. 

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

Madde 8. —• Millî Eğitim Komisyonunun 
8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Millî Eğitim Komisyonunun 
9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Millî Eğitim Komisyonunun 
10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ve yönetim kurulunca tesbit edilecek ehliyet 
\ c kabiliyetleri ile ihtisasları nazara alınarak 
aşağıda gösterilen ücretlerle hizmtete alınırlar. 

stajyerler Ayda .800 Tl. 
Uzman Memurlar » 800 1 600 Tl. 
ıSanatkâr Memurlar » 1 000 2 500 Tl. 
Rejisör ve müdürlerin töklifi genel müdürce 

kabul edildiği takdirde, Devlet Tiyatroları men
suplarına haftada 40 saati aşan prova, temsil, 
teknik ve sair çalışmalarından dolayı, her faz
la çalışılan saat için zamısız aylık veya ücretle
rinin tamamının % 1 oranında fazla çalışma 
ücreti verilebilir. Bu çalışma, bir ayda 50 saati 
•geçerse fazlaisı için ücret ödenmez. 

Madde 12. — Devlet Tiyatrolarının gelir
leri : 

a) Genel Bütçenin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmının «Eğitim Kurumları giderleri» terti
binden ayrılan ödenek, 

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

inin olunacak gelirler. 
d) Tiyatro faaliyetinden yararlanan il özel 

idareleri ile belediyelerince yapılabilecek bağış
lar, 

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

Madde 18. — A) Devlet Tiyatroları sanat
karlarını ve diğer idari sözleşmeli memurlarını 
görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırma maksadiyle 
yol parası ve almakta oldukları aylık ücretle
rini müessese bütçesinden vermek suretiyle âza
mi bir yıla kadar yabancı memleketlere gönder
meye Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü yetki
lidir. Bu hususlar için sanat ve yönettim kuru
lundan karar alınır. Bu madde uyarınca kendi
lerine izin verilmiş olanların memuriyetleriyle 
buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklı 
kalır. 

B) Devlet Tiyatroları mensuplarının has
talık veya her türlü estetik, cerrahi ameliyat ve 
müdahaleye mâruz kalmaları halinde, lüzum 
ve zaruretlere göre yurt içinde veya dışında 
münferiden veya refakat ile muayene ve tedavi 
ettirmeye gerekli ilâç, protez ve sair masrafları 

Millet Meclisi 

(Millî Eğitim Komisyonunun değiş tirişi) 

muriarı ve stajiyerler tesbit edilecek ehliyet ve 
iktidarları nazarı itibara alınarak aşağıda göste
rilen ücretlerle çalıştırılırlar. 

Stajiyerler ayda 1 200 Tl. 
Uzman memurlar ayda 800 —> 3 600 » 
Uygulatıcı uzman memurlar 

ayda 1 000 — 4 250 » 
Sanatkâr memurlar ayda 1 600 — 5 500 » 
B) Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne, en 

yüksek sanatkâr memur ücretine ilâve olarak 
Balkanlar Kurulunca tâyin edilecek miktarda 
idare ve temsil ödeneği verilir. 

C) Sanatkârlar içkili gazino ve buna ben
zer yerlerde çalışamazlar. Aksi halde sözleşmele
ri genel müdürlükçe re'sen feshedilir. 

Madde 12. — Devlet Tiyatrolarının gelirleri : 
a) Genel bütçenin Millî Eğitim Bakanlığı 

kısmının «Eğitim kurumları giderleri» tertibin
den ayrılan ödenek, 

b) 'Temsillerden elde edilecek hâsılat. 
c)1 Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlardan temin 

olunacak gelirler, 
d) Tiyatro faaliyetinden yararlanan il özel 

idareleri ile belediyelerince yapılabilecek bağış
lar, 

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

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

Madde 18. — A)1 Devlet Tiyatroları sanat
kârlarını ve diğer idari sözleşmeli memurlarını 
görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırana maksadiyle 
yol parası ve almakta oldukları aylık ücretlerini 
müessese bütçesinden vermek suretiyle âzami 
bir yıla kadar yabancı memleketlere gönderme
ye Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü yetkili
dir. Bu hususlar için sanat ve yönetim kuru
lundan karar alınır. Bu madde uyarınca kendi
lerine izin verilmiş olanların memuriyetleri ile 
buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri sak
lı kalır. 

(B) Devlet Tiyatroları mensuplarının has
talık veya her türlü estetik, cerrahi ameliyat 
ve müdahaleye mâruz kalmaları halinde, lüzum 
ve zaruretlere göre yurt içinde veya dışında 
münferiden veya refakat ile muayene ve teda
vi ettirmeye gerekli ilâç, protez ve sair masraf-
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Madde 12. — Millî Eğitim Komisyonunun 
12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 18. — A) Devlet Tiyatroları sanat
kârlarını ve diğer idari sözleşmeli memurlarını < 
görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırma maksadiy-
le yol parası ve almakta oldukları aylık ücret
lerini müessese bütçesinden vermek suretiyle 
âzami bir yıla kadar ve 5 yıl içerisinde bir de
faya mahsus olmak üzere yabancı memleketle
re göndermeye Devlet Tiyatrosu Genel Müdür- ) 
lüğü yetkilidir. Bu hususlar için sanat ve yöne
tim kurulundan karar alınır. Bu madde uyarın
ca kendilerine izin verilmiş olanların memuri
yetleri ile buma ait her türlü hak ve yükümlü
lükleri saklı kalır. 

B) Devlet Tiyatroları mensuplarının has
talık veya her türlü estetik, cerrahi ameliyat 
ve müdahaleye mâruz kalmaları halinde, lüzum 
ve zaruretlere göre yurt içinde veya dışında 
münferiden veya refakat ile muayene ve tedavi 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 135) 



— 24 — 

(•Hükümetin teklifi) 

ile cenaze masraflarını yapmaya Devlet Tiyat
roları Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

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

MADDE 2. — İÜ Haziran 1949 tarihli 5441 
sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki 
ıkanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Madde 25. — Ankara'daiki Büyük Tiyatro 
binası ile Üçüncü Tiyatro Türkocağı sahnesi 
müştemilâtı ve tesislerinden Devlet Tiyatrosu 
Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürlüğü müştereken istifade! edecek
leri gibi İstanbul operası binası ikmâl edildik
ten sonra bu bina müştemilât ve tesislerinden 
d Devlet Operası ve Balesi Genel Müdürlüğü 
ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü müşte
reken istifade edeceklerdir. 

Madde 26. — Devlet Tiyatroları Genel Mü
dürüne Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek mik
tarda ödenek verilir. 

Madde 27. — Devlet Tiyatroları Genel Mü
dürlüğünce tertibedilecek yurt içi turne faali
yetlerine katılacak sanatkâr ve diğer görevlilere 
ödenecek harcırah yevmiyeleri 76 lirayı geçme
mek üzere her yıl sanat ve yönetim kurulunca 
tesbit edilir. Turnelerdeki ikamet yerleri genel 
müdürlükçe temin edilir. Ve parası müessese 
Mtçesinden ayrıca ödenir. 

Turne ile ilgili seyahatlerin zamanı ve hangi 
vasıtalar ile yapılacağı, genel 'müdürlükçe tâyin 
edilir. 

Yurt dışı turne faaliyetlerine ait yolluk ve 
harcırahlar hakkında igenel hükümler uygulanır. 

MaJdde 28. — İki ayrı görevi aynı zamanda 
yapan sanatkârlara, ikinci görevi için, bu sanat
kârın almakta olduğu ücretin bir aylık tutarını 

(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi) 

lan ile cenaze masraflarını yapmaya Devlet Ti
yatroları Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dışın
da yapılması gerektiği takdirde, bu konuda sa
nat ve yönetim kurulundan karar alınır. 

C) Bilgi ve görgü maksadiyle yabancı 
memleketlere gönderilen sanatkâr ve diğer gö
revliler yurda dönüşlerinde yabancı memleket
lerde kaldıkları sürenin birbuçuk katı kadar 
mecburi hizmetle yükümlüdürler. 

MADDE 2. — Tasarıdaki bu madde aynen 
kabul edilmiştir. 

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

Madde 26. — Devlet Tiyatroları Genel Mü
dürlüğünce tertibedilecek yurt içi turne faali
yetlerine katılacak sanatkâr memurlar, uygu
latıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla 
diğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiye
leri 100 lirayı geçmemek üzere her yıl sanat ve 
yönetim kurulunca tesbit edilir. Turnelerdeki 
ikamet yerleri Genel Müdürlükçe temin edilir 
ve parası da Genel Müdürlük bütçesinden öde
nir. Turne ile ilgili seyahatlerin zamanı ve han
gi vasıtalar ile yapılacağı Genel Müdürlükçe 
tâyin olunur. Harcırah yevmiyelerimde her han
gi bir kesinti yapılamaz ve otel ücreti tenzil 
edilmez. Yurt dışı turne faaliyetlerine ait yol
luk ve harcırahlar hakkında genel hükümler 
uygulanır. 

Madde 27. — İki ayrı görevi aynı zamanda 
yapan sanatkârlara, ikinci görevi için, bu sa
natkârın almakta olduğu ücretin bir aylık 
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-ettirmeye gerekli ilâç, protez ve sair masrafları 
ile cenaze masraflarını yapmaya Devlet Tiyat
roları Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

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

C) CBilgi ve görgü maksadiyle yabancı 
memleketlere gönderilen sanatkâr ve diğer gö
revliler yurda dönüşlerinde yabancı memleket
lerde kaldıkları sürenin birbuçuk katı kadar 
mecburi hizmetle yükümlüdürler. 

]V£ADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Millî Eğitim Komisyonunun 
:25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Devlet Tiyatroları Genel Mü
dürlüğünce tertibedilecek yurt içi turne faali
yetlerine katılacak sanatkâr memurlar, uygu
latıcı uzman memurlar ve uzman memurlarla 
diğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiyele
ri 75 lirayı geçmemek üzere her yıl sanat ve yö
netim kurulunca tesbit edilir. Turnelerdeki 
ikamet yerleri Genel Müdürlükçe temin edilir. 
ve parası da Genel Müdürlük bütçesinden öde
nir. Turne ile ilgili seyahatlerin zamanı ve han
gi vasıtalar ile yapılacağı Genel Müdürlükçe 
tâyin olunur. Harcırah yevmiyelerinde her han
gi bir kesinti yapılamaz ve otel ücreti tenzil 
edilmez. Yurt dışı turne faaliyetlerine ait yol
luk ve harcırahlar hakkında genel hükümler 
uygulanır. 

Madde 27. — Millî Eğitim Komisyonunun 
21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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geçmemek üzere sanat ve yönetim kurulunca 
tesfbit edilecek miktarda ek ücret ödenebilir. 

Madde 29. — Devlet tiyatroları mensupları 
7244, 263 ve 819 sayılı kanunlarla tanınan hak
lardan yararlanırlar. İdari sözleşmeli memurlara 
ödenecek meblâğ, idari sözleşmelerle belli edilen 
aylıklara ilâve edilmek suretiyle hesaplanır. 

Madde 30. — 657 sayılı Kanunla değerlen
dirme, sınav ve ödül kurullarına verilen görev
ler, sanat ve yönetim kurulu tarafından ifa edi
lir. 

MADDE 3. — 5441 sayılı 
maddesi kaldırılmıştır. 

Kanunun 17 nci 

MADDE 4. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 
kuruluşu hakkındaki kanuna aşağıdaki geçici 
maddeler dklentnnştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Devlet Opera ve Be
leşi Genel Müdürlüğü kuruluşu Kanunu kabul 
edilip yürürlüğe girinceye kadar 5441 sayılı 
Kanunun opera ile ilgili hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Ankara dışında ku
rulacak tiyatroların teşkilât, bütçe ve kadroları 
çıkarılıp gerekli tahsisatı verilinceye kadar bu 
kanunun 1 nci maddesinin yeni tiyatrolar açıl
masına dair hükmü yerine turne faaliyetleriyle 
çalışmaların düzenleneceği hükmü uygulanır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Baltanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

29 . 11 . 1969 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

31. Erez 

(Millî Eğitim Komisyonunun, değiştirişi) 

tutarını geçmemek ve yılda bir defa olmak üze
re sanat ve yönettim kurulunca tesbit edilecek 
miktarda ek ücret ödenebilir. 

Madde 28. — Tasarıdaki 29 ncu madde 28 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Tasarıdaki 30 ncu madde 29 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarıdaki bu madde aynen 
kabul olunmuştur. 

MADDE 4. — Tasarıdaki bu madde aynen 
kabul olunmuştur. 

GEÇİCİ MjADDE 5. — Tasarının geçici 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — T asar mm 5 ncî maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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iMadde 28. — Tasarının 29 neu maddesi 
28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Tasarının 30 ncu maddesi 
29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 
kuruluşu hakkındaki Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

GKEÇİGÎ MADDE 5. — Tasarının geçici 
5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
Af. Kılıç 

Turizan ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Sağ ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Taran Bakanı 
t. Ertem 

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. 0. Avcı 

tmar ve İskân Bakanı 
II. Nakiboğlu 

Ormıan Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
jf. Sezgin 

! > • » - < « 
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