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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Adalet Partisi Senato Grup a Başkanı Bursa 
Üyesi İhsan Sabri Çağlayangil; 42 nci Birleşim
de Kıbrıs konusunda beyanda bulunan Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun konuşmalarının Grup 
adına olmadığını belirtti. 

1964 malî yılı bütçe kanunu tasarısının gö
rüşülmesine devam olunarak : 

Maliye Bakanlığı, 
Devlet Borçları, 
Cumhuriyet Senatosu, 
Millet Meclisi, 
Gelir Bütçesi ve 
Bütçe kanunu tasarısı görüşüldü ve tasarı 

Cumhuriyet Senatosunca, açık oyla kabul edildi. 
Türk Parasının kıymetini koruma hakkın

daki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı görüşüldü ve 
tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

Başbakan ismet İnönü, 1964 yılı bütçesinin 
kabulü münasebetiyle bir konuşma yaptı. 

Bütçe görüşmelerinin geceli gündüzlü devam 
etmesi sebebiyle üyelerin yorgunluğu ve Rama
zan Bayramı nazara alınarak, 18 Şubat 1964 
Salı günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birle
şime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

İhsan IIamit Tigrel 
Başkan 

Başkanvekili 
Sırrı At alay 

Başkan 
Başkanvekili 
Hazım Dağlı 

Kâtip 
Amasya 

Macit Zer en 

Kâtip Kâtip 
Yozgat Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Neşet Çetintaş Nevzat 8engel 
Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati: 10,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Neşeft Çetintaş (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. Bütçenin müzakeresine devam edeceğiz. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Adalet Partisi Senato Grupu Başkanı 
Bursa üyesi İhsan Sabri Çağlayangil; 42 nci 
Birleşimde Kıbrıs konusunda beyanda bulunan 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun konuşmaları
nın Grup adına olmadığına dair demeci 

İHSAN SABRÎ ÇAĞL1YANGİL (Bursa) — 
Sayın Başkan, zabtı sabık hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkanımız, 
muhterem arkadaşlarım, münhasıran Dışişleri 
Bakanlığı bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupu 
adına sözcülük yapması kendisinden rica edilen 
ve bu görevi yerine getiren arkadaşımız Samsun 
Senatörü Fethi Tevetoğlu, dün bu kürsüden Kıb
rıs konusu ile ilgili ve gündem dışı bâzı -beyan
larda ve açıklamalarda bulunmuştur. 

Arkadaşımızın son konuşmada öne sürdükleri 
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C- Senatosu B : 43 
fikirlerin Partimiz Senato Grupu Genel Kuru
lunda^ veya Grup İdare Heyetinde görüşülmüş 
ya daj benimsenmiş bir mahiyeti yoktur. 

Londra ve Zürih anlaşmalarının hukukî sa-
lâbetini ve milletlerarası değerini tamamiyle tak
dir eden kurulumuzun bu konu üzerinde her 
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vesile ile belirttiği görüş ve düşünceleri daima 
aynıdır ve öyle kalacaktır. 

Sayın arkadaşımızın dile getirdiği düşüncele
rin tamamiyle şahsına aidolduğunu vaktinizi al
manın özürleri içinde ve Adalet Partisi Grupu 
adına hürmetle arz ederim. (Alkışlar) 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Koınisyonu raporu (M. Meclisi 
1/578, C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı: 336) (1) 

A — MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Muhterem üyeler, Maliye Ba
kanlığının 1964 yılı bütçesinin müzakeresine baş
lıyoruz. Bugün görüşüp neticelendirmek mecbu
riyetinde bulunduğumuz hususlar şunlardır: 
Maliye Bakanlığı bütçesi ki, Devlet borçlarına 
da şâanil, gelir bütçesi, bütçe kanun tasarısının 
madde, madde müzakeresi ve bunun haricinde 
Meclis bütçeside görüşülecektir. Zaman kısa ol
duğu için keyfiyeti Yüksek Teyetinize arz edi
yorum. 

Maliye Bakanlığı bütçesinin müzakeresinde 
söz almış olanların isimlerini okuyorum. Lütfü 
Tokoflu, Adalet Partisi Grupu adına. Naci Arı, 
C. HL P. Grupu adına. Sadık Artukmaç; C. K. 
M. Partisi topluluğu adına. îzzct Gener; Millet 
Partisi topluluğu adına. 

Şahısları adına söz alanların kimleri; Özel 
Şahiıigiray, Sakıp önal, Rifat Öztükçine, Hü
seyin Otan. Yalnız Hüseyin Otan konuşmak hak
kını haiz değildir. Ahmet Yıldız, Mehmet Ali 
Demijr, Tevfik Okyayuz, Sırrı Atalay, Çekemoğ-
lu, Alâattin Çetin, Suphi Batur, Fikret Turhan-
gil, Sabri Topçuoğlu. 

Dün Sayın Tokoğlu konuşmuşlardır, söz C. 
H. P. Grupu adına Sayın Naci Ari'nindir, bu
yurun. 

C; H. P. GRUPU ADINA AHMET NACİ 
ARI | (Kırklareli) — Sayın Başkan, Sayın sena-
törleıj1, Sayın Bakan ve değerli mesai arkadaş
ları, Maliye Bakanlığının 1964 bütçesi üzerinde 
C. Senatosu C. H. P. Grupunun görüşünü arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu konuş-

(İ) 336 S. Sayılı basmayazı 1 . 2 . 1964 
tarihli 34 ncü Birle§im tutanağı sonundadır. 

mamda gerek zamanın darlığı ve gerekse huzu
runuzu fazla işgal etmemek bakımından tefer
ruata girmeden görüşlerimizi aşağıdaki üç nok
tada toplamayı muvafık görmekteyim. 

1. Bakanlığa mevdu hizmetlerin mahiyeti ve 
bunların ifa tarzı. 

2. Bakanlıkça hazırlanmış ve bir kısmı ne
ticelenmiş olan reform çalışmaları. 

3. îdare ve 'murakabeleri bakımından Bakan
lığa bağlı müesseselerin faaliyeti. 

Maliyeye mevdu vazifeler için bir taraftan 
Devlet faaliyetlerine lüzumlu gelirlerin temini, 
diğer taraftan bu hizmetlerin gerektirdiği öde
melerin icrası şeklinde hulâsa edilen klâsik tari
fin âmme hizmeti mefhumundaki telâkkilere ve 
bilhassa devletlerin iktisadi sahada üzerlerine al
dıkları mükellefiyetlere muvazi olarak 20 nci 
asırdan itibaren, zamanla bütün dünyada geniş
lemiş ve mütemadiyen de genişlemekte olduğu 
bugün için herkesçe bilinen bir vakıadır. Bu te
kâmül ieabı olarak memleketimizde de Maliye 
Bakanlığına verilen vazifeler zamanla daima art
mış ve nitekim, muhtelif zamanlarda kabul edi
len teşkilât kanunlarında gelir temini ve mas
rafların ödenmesi yanında para, kredi ve borç
lanmalarla ilgili görevlerin ifası, malî idare ile 
ilgili ihtilâflarda kaza mercileri nezdinde Hazi
nenin temsili, Devlete ait kıymetlerin idaresinin 
denetlenmesi, Devlet mallarının idare ve hesap
larına ait kayıtların tutulması, milletlerarası te
şekkül ve mâli müesseselerle olan temasların ya
pılması ve düzenlenmesi gibi görevler ayrı ayrı 
belirtilmiş bulunmaktadır. 

Maliye Bakanlığına mevdu görevlerin memle
ketimizin, plânlı kalkınma devresine girmesinden 
itibaren, bir kat daha ağırlaşmış vo o dereccdo 
önem kazanmış olduğunu burada bilhassa hatır
latmayı bir vazife telâkki etmekteyim, zira plân
da öngörülen kalkınma hedefinin istikrar içinde 
gerçekleştirilebilmesi için lüzumlu iç ve dış kay
nakların araştırılması ve temini vazifesi bu Ba-
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kanlığa terettübetmektedir. Bu bakımdan iktisa-
den kalkınmamız mevzuunda kendisine terettüb-
edeıı vazifelerin arzu edilen şekilde yerine geti
rilmesi için Bakanlığa gereken, yardımın esirgen-
miyeceğinc kaani bulunmakta ve teşkilâtın takvi
yesi gayesiyle bu defa Yüksek Meclis tarafından 
kabul buyurulan ilâve kadroları da yerinde ve 
isabetli bir tedbir olarak telâkki etmekteyiz. Bu
nun dışında Bakanlığın yeni hizmet icaplarına ve 
modern esaslara göre organizasyonu ve memurla
rın yetişmesi mevzuunda başlanmış olduğunu öğ
rendiğimiz gayret ve mesaiye devam, edilmesini 
ayrıca tavsiyeye şayan görmekteyiz. 

Bakanlık faaliyetlerinin ikinci kısmına, yani 
başlanmış olan reform hareketleriyle hazırlanan 
kanun tasarılarına gelince : Mühim bir kısmı ik
mal edilerek sonuçlan Yüksek Meclise arz edil
miş olan bu çalışmaların, mevzularma göre üç kı
sımda toplanması mümkündür. Bunlar da, bütçe
ler üzerinde yapılan reform çalışmaları, malî hiz
metlerin yürütülmesiyle ilgili kanun tasarıları, 
gelir ve Hazineyi ilgilendiren konularda yapılan 
çalışmalar ve hazırlanan kanını tasarılarıdır. Büt
çenin şekil ve yapısı üzerinde yapılan çalışmaları 
ve bu ('alışmalar neticelerinde bütçelerimize veril
miş olan yeni tertip ve tanzim şeklini memnuni
yetle karşılamaktayız. Bu şekildeki üçlü tasnif 
sayesinde bir taraftan bütçelerin kalkınma plânı 
ve bu plânın tatbikat programlariylc uygunluğu 
sağlanmış, diğer taraftan daha müessir bir kon-
trola imkân verilmiş ve nihayet bütçeler üzerin
de yapılacak etüt ve araştırmalar, plânlastırılmış 
bulunmaktadır. Bakanlık, uzun zamandan beri 
üzerinde tetkikler yapılan malî hizmetlerin yürü
tülmesiyle ilgili (fenol Muhasebe Kanunu, Dev
let İhale Kanunu, gelecek yıllara sâri yüklenme
lere girişilmesi Kanunu ve. Serbest Malî Müşa
virler Kanunu gibi kanun tasarılarını da 1963 yı
lında Yüksek Meclise takdim etmiş bulunmak
tadır. Bu tasarıların ilk üçü mevcut sistemi tama
men değiştirip bunun yerine zamanın icaplarına 
uygun yeni esaslar getiren reform mahiyetindeki 
tasarılardır. 4 ncü tasarı ile memleketimizde ma
lî sahada ilk defa olarak yeni bir meslek sınıf ih
dası derpiş edilmektedir. Bu tasarıların yakın bir 
zamanda kanıınla.şacağını ümit ve temenni etmek
teyiz. Devlet gelirinin sosyal adalet çerçevesi içe
risinde millî gelirdeki artışları kendiliğinden ta-
kibedilcbilecek bir hale getirilmesi için, plân ha
zırlıkları ile birlikte başlıyan çalışmaların ikinci 
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safhası da bu sene ikmâl edilmiş ve bu mevzuda-
ki tasarılar Yüksek Meclise gelmiş bulunmakta
dır. Halen Karma Komisyonlarda tetkik edilmek
te ve yakında Yüksek Heyetinize gelecek olan bu 
tasarılar üzerinde Bakanlık bütçesi münasebetiyle 
burada teferruata girmeyi zait görmekteyiz. Bu
nunla beraber plân hedeflerinin tahakkuku ve do-
layısiyle iktisadi kalkınmamızla sıkı bir ilgisi bu
lunan l)iı tasarıların da büyük bir anlayışla kar
şılanıp, bütçeyle birlikte; yakında kanunlaşa
caklarından emin bulunduğumuzu) burada ifade 
etmek isteriz. 

Hazineyi ilgilendiren mevzularda ise, hükmü 
bir defaya mahsus eski kredi anlaşmalarının tas
diki hakkındaki tasarılar hariç, kambiyo denetle
mesi, Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, ha
riçte çalışan işçilerin, tasarruflarının yurt için
de kıymetlendirilme fonu telisi, belediye ve bele
diyelere bağlı işletmelerin bir kısım borçlarının 
terkin ve talikimi gibi çeşitli konularda çalışma
lar yapılmış ve gerekli kanun tasarıları sevk edil
miştir. Bu tasarıları ve bu hususta yapılan çalış
maları da büyük bir memnunlukla karşılamakta
yız. 

Bakanlığın görev ve çalışmalarına ait görüşle
rimizi bu suretle belirttikten sonra, şimdi de ida
re ve murakabeleri bakımından Bakanlığa bağlı 
İktisadi Devlet Teşekkülü niteliğindeki; Devlet 
Malzeme Ofisi, T. O. Emekli Sandığı, Amortis
man ve Kredi Sandığı ile Millî Piyango İdaresi
nin faaliyet ve malî durumlarına kısaca temas et
mek istiyoruz. 

Devlet Malzeme Ofisi; bu müessesenin kurul
masında bir taraftan merkezî mubayaa sisteminin 
kurulmasiyle Devlet bütçesinde tasarruf sağlan
ması, diğer taraftan dairelerin kırtasiye büro mal
zemesi ve mefruşat gibi ihtiyaçlarının standart bir 
hale getirilmesi gibi iki maksat, takibedilmişt'ir. 
Müessesesnin 100 milyon lira olan sermayesıinin 
mühim bir kısmı, halen ödenmiş durumda olup 
Ofis malî bakımdan iyi bir durumdadır. Ofisin 
memleket dâhilindi1, 100 yerde şube ve deposu 
mevcuttur. 

Bu müessesenin çalışması hakkında, başlıca 
temennimiz, Devlet daire ve nıüesseselerindeki 
mefruşatın lükse gidihniyerek yeknasak tipice 
haline getirilmesi işine bir an evvel başlanması 
olacaktır. 
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T, C Emekli Sandığı, Devlet daire ve mües

seselerimde çalışan kadroya tâbi memur ve müs
tahdemlerin bir nevi sigorta esasına göre emek
lilik muamelelerini yürütmek üzere 1950 yılın
da kurulmuş olan Sandık, halen 80 küsur bin 
emekli, dul ve yetime aylık ödemektedir. Sandı
ğın 1962 blânçosuna. göre sermaye terakünfü 
2,6 milyar lirayı bulmuştur. Sandık asli görevi 
olan emeklilik muameleleri yanında kanunun 
verdiği müsaade nisbetinde ve plân çerçevesi içe
risinde! yatırım faaliyetlerine ide girmektedir. 
1964 yblmda Sandığın, masrafları ile gelirleri 
arasındaki fark lehe olarak 280 milyon lira he
saplanmış ise de, yapılan aktüel hesaplara göre 
il erk i yıllar için Sandığın malî gücünün takvi
yesi icabedeeektir. 

Amortisman ve Kredi Sandığı : Bu müessese 
Devletin iç ve dış borçlarının piyasasını düzenle
mek bu borçları tevhid, tahvil, tahkim veya el
verişli şartlarla itfa için gerekli muameleleri 
yapmak için kurulmuştur. Kanuna Sandık, âm
me müesseselerinin yatırım projelerini de finan
se etmektedir. Sandık bu vazifelerinin ifasında 
kendi öz sermaye ve ihtiyatlarından mâda oOl 
sayılı Kanunla Sandığa bırakılan munzam karşı
lıklarla tahvil gelirlerini ve evvelce ihdas edil
miş olan iç finansman fonunu istimal etmekte
dir. Amortisman Kredi Sandığı, yerini yakında 
Devlet Yatırım Bankasına bırakacaktır. Bilin
diği üzere bu hususta hazırlanan kanun tasarı
sının tetkiki Yüksek Mecliste sona ermek üze
redir. Devlet Yatırım Bankası İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yatırımları için gerekli krediyi 
sağlamak amaeiyle kurulmaktadır. Tamamiyle 
yatırım i bankacılığı tekniğiyle faaliyette buluna
cak olan bu banka, İktisadi Devlet Teşekkülle
ri yatırımlarının disiplin altına alınmasında rol 
almış olacaktır. Tasarıda, bir milyar lira olarak 
tesbit edilen Bankanın sermayesi Amortisman 
ve Kredi Sandığının öz sermayesiyle iç finans
man fonunun devri anındaki aktif ve pasifi ara
sındaki fark bütçeden ödenecek paralar ve te
kevvün iedecek kârlarla karşılanacaktır. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri yatırımlarının finansmanın
da büyük bir rolü bulunacak olan bu Bankanın 
Kuruluş Kanununun da yakında Yüksek Meclis
ten çıkmasını temenni ediyoruz. 

Millî, Piyango İdaresi : Hazineye gelir temin 
etmek maksadiyle kurulmuş bulunan bu idare, 
ydda, tertiplediği piyango tertiplerinden bütçe

mize 36 milyon lira civarında bir gelir sağlamak
tadır. (layet küçük bir kadro ile çalışan bu ida
renin varidatı; 16 sene içerisinde, üç misline ya
kın bii' artış göstermiştir. 

Maliye Bakanlığının 1964 yılı Bütçesi hak
kındaki mâruzâtımı hülâsa olarak bu suretle bi
tirmiş bulunuyorum. Bu bütçenin Türk Ulusuna 
hayırlı ve başarılı olmasını diler, G. Senatosu 
C. II. P. Grupu adına hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. tıolpuluğu adına Sayın 
Geneı*. 

M. P. TOPLULUĞU ADINA İZZET GE-
NER (Niğde) — :Sa:ym iBaşkan, Sayın Maliye 
Bakanı ve 'Maliye erkânı muhterem arkadaşlar; 
Millet Partisi 'Senato topluluğu adına, Maliye 
Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşl erlinizi <arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunıuyorum. 

•Konuşmamız 'bilhassa . vergi konusu üze
rindeki görüşlerimıize münhasır kalacaktır ve 
kısa olacaktır. 

1964 yılı bütçe açığının kapanması ve ikal-
kıuma hızının % 7 ye ulaştırılması amacıyla 
yeni Hükümet, vergi reform ve vergi zamla
rını Öngören kanun tasarılarını Büyük Millet 
Meclisine sunmaya başladı. Bu tasarılarla ta
rım sektörüne, geçen yıl kabul edilen bir ka
munla yüklenen vergi hududu genişletiiilm>ekte, 
mükellef sayısı artırılmakıtadır. Bundan baş
ka. Bina., Arazi, Gelir, Gider ve Gümrük ver
gilerine de zamların yapılması teklif edilmek
tedir. 

Tekel maddeleriyle akar yakıtlara da yeni 
zamlar yapılacağı anlaşılmaiktadır. Bu vergi 
zam ve reformlarının 'esasları ve hedefleri hak
kında Sayın Maliye Baklanımızla, Maliye Ba
kanlığı teşkilâtı tarafından oklukça geniş bilgi 
verilmiştir. 

Geçen yıl kabul edilen kanunda Tarım Ver
gisine tanınan muafiyet ve indirim "hadleri bu 
ta sarıl arla yarı yarıya daraltılmaktadır. Yeni 
reforma göre, vergi çiftçilerimizin büyük bir 
kısmını daka kapayacaktır. Fakat- asıl önemli 
olan nokta, bu tasarıda dönüm 1)aşına asgari 
bir vergi haddi tesbit edi'hn-esdidir. 

İptidai olduğu iç ün dalıa birkaç yıl önce 
kaldırılan Sayım Vergisinin yeniden! ve daıha 
ağır bir şekilde ihya, edilmesi diklkate şayaaı-
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dır. Dönüm, başına -asgari vergi, mahsul çin
isine göre üç. liradan 16 liraya kadar değişmek
tedir. 

Zeytinlerden ağaç "başına (5'5), turunçgüller
den (180) kuruş, büyük baş hayvanlardan 
(;1!8) lira, küçüklerden :03,60) lira vergi alın-
ımıası düşünülm ektedir. 

Bu tasarılarla, resmî ağızların beyanlarına 
göre, vergi reformlarımdan ('500) milyon, ver
gi zamların dan da (490) milyon liralık ek ge
lirlin sağlamaeiağı umulmıalktadır. 

Kaılkınımamızın gerçekleşmesi için, Hazine
nin yeni vergilerle beslenmesi ve desteklenmesi 
şarttır ve zaruridir. Fakat bunun gerçek yolu-
mmm 'bulunduğuna kaami değiliz. Vergilerde re
form 'adı sisteme uymak mânasına gelir. Biz 
(Gelir Vergisi sistemini kabul ettiğimize göre, 
şimdi tammda hasılat ve gelirle ilgili olmıyam 
iptidai, maktu ve baş vergilerimin reform diye 
•adlandı«imasında isabet görmüyoruz. 

Aşar ve S ayım vergilerinin geri gelmesi ve 
>(Mir Vergisi dışımda da araızi ve bina seclüHe-
rine geniiş ölçüde vergi konması karşısında, 
>artık bizde Öelir Vergisi sisteminde 'bir dö
nüş yapıldığını kaitoul eltmek zorumda kalınmıak-
tadır. 

Eskiye doğru bu dönüşüm gerçek izahını 
hulmaya imkân yoktur. 30 - 40 yıl önce fcaldı-
ırıllan Âşiar Vergisi, hiç olmazsa istihsale ve ha
sılata dayanmakta idi. "Bütün memlekette dö
nüm başına ve ımaıhsul - nev'ine göre, nisbetle-
ri değişik bir verginin nasıl tahakkuk ve tah
sil edile'bileeeği de ayrıca üzerinde durulması 
gereken önemli bir konudur. 

Mahsul cinslerine göre, 'başka başka tarife
ler üzerimden vergi almak, ağaçları ve hay
vanları birer birer saymak, bunu her yıl tek-
»aırlanrak gibi ağır ve çapraşık bir falaliyetin 
güçlükleri de göz önünde bulundurullmıalıdır. 

Bir verginin gayesine ulaşabilmesi, onun 
kolay tahakkuk 'ettirilmesine (bağlıdır. 

Vergi konulsa, idare edenlerle idare ediılen-
ilieri karşılıklı olatrak en çok meşgul eden ve 
alâka uyandıran günün aktüalitesini teşkil et
mektedir. 

Az gelişmiş memleketlerde ekonomik kalkın
manın hedefine ulaşmasında verginin ekoinomik 
fonksiyonunun büyük etkileri vardır. Her ne ga
ye ile olursa olsun btı yola müteveccih reform ça
lışmaları yapılırken ve tedbirler alınırken «mo-
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dern vergi anlamı» ve «verginin fonksiyonları» 
gözden uzak tutulmamalıdır. Zira medeni âlem
de vergi yönünden klâsik görüş tamamen terk 
edilmiş durumdadır. 

Verginin ekonomik olduğu kadar sosyal mâ
nası da vardır. Ve medeni dünyada yepyeni bir 
hüviyet kazanmıştır. Bu değişikliğin Devlet mef-
hunıundaki değişikliklerle sıkı bağları ve müna
sebetleri vardır. Bugünkü Devlet günden güne 
artan sosyal ve kültürel hizmetleri yapmak ve 
bu alanda gelişmeleri sağlamak, aynı zamanda 
yurt ekonomisinde düzenleyici bir rol oynamak 
durumundadır. 

Bu hal kamu giderlerinin artmasını hem de 
millî gelirden vergi'olarak alman payın büyüme
sini gerektirmektedir. 

Millî gelirin yükseltilmesi, kalkınmanın ama
cı olduğuna göre, bunun gerçekleşmesi, her şey
den önce çalışma ve üretimin artırılmasına, ser
maye terakümüne ve verimli yatırımların artma
sına bağlıdır. 

Bu sebeple ilk önce üzerinde önemle durul
ması gereken husus, şüphesizdir ki, vergilerin 
yatırımlar üzerindeki önleyici veya zorlaştırıcı 
tesirlerini mümkün mertebe bertaraf etmeye ça
balamak ve tersine olarak da sermaye teşekkülü
ne ve ü renim in artırılmasını sağlayıcı bir âmil 
olarak müspet tesirini yüksek hadlere çıkarma
ya matuf kanuni tedbirleri almaktır. 

Vergiden beklenen hasılatın en yükseğini el
de edebilmek için, zaten yüksek ve ağır olan 
vergi nisbetlerini artırmakla veya sermaye üze
rinden vergi almakla değil, mevcut vergilerin 
matrah ve kaynaklarını verimli ve bereketli ha
le getirmekle mümkün olur. 

Bu sebeple bütün vatandaşların tıpkı memur 
ve işçiler gibi, en az geçim ve götürü gider dı
şında kalan ücret gelirlerinde uygulandığı gibi, 
malî gücü nisbetinde kamu giderlerine katılma
ları mutlaka sağlanmalıdır. 

Sosyal adalet ve sosyal yatırımların gerek
tirdiği lüzum ve zaruretler dışında kalan istis
na ve muafiyetler kaldırılmalıdır. Vergide umu
miyet ve eşitlik prensibi gerçekleştirilmelidir. 
Aynı zamanda vergi kaçakçılığını, Saym Maliye 
Bakanımızın daha ihtiyatlı ifadeleriyle de vergi 
ziyamı, çok ciddî ve müessir tedbirlerle yenme
ye matuf çarelere baş vurmalıdır. 

Vergiler adaletin, dürüst ve namuslu mükel
leflerin ödemekte olduğu vergiye zam yapmak-
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İa vefa, aynı kaynaklardan mükerrer vergi al
makla! değil, çeşitli gelir kaynaklarına sahi'bolan 
ve asgari geçim haddinin üstünde kazanç sağlı-
yan, İpu suretle malî gücü müsaidolduğu hal
de, gerçek vergi ödevini yerine getirmiyen kim
selerden hiç olmazsa dürüst mükellefler ölçüsün
de vergi alabilmenin pratik çare ve tedbirlerini 
almakla sağlamaya çalışmak lâzımdır. 

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi buna bağlı
dır. Vergilerin salınması ve toplanması Devletin 
en baita gelen görevlerindendir. Mevcut vergi 
kanuıllarmın en iyi olarak uygulanabilmesi için, 
hem mükelleflerin, hem de uygıüıyanlaftn-k'olay 
anlıyabilecekleri şekilde kanun hükümlerinin 
açık, basit ve rasyonel bir hale getirilmesi lâ
zımdır. 

İktisat ve Maliye siyaseti bakımından yeni 
tasarıların uyandırdığı endişe ve tereddütleri 
şu şekilde özetlemek mümkündür. 

1. Azalan randıman kanununun tarımdaki 
tesirlerini ağırlaştıran bir vergi, malî zaruretle
ri iktisadi ihtiyaç ve icapların önüne geçirmek 
demektir. Halbuki ekonomimizde malî tazyik
lerin iktisadi icaplara tercih edilmesini haklı ve 
doğru göstermeye imkân yoktur. 

2. I Vergi tedbirlerinin Batı âleminde böyle 
üst üste bindirilmesi, en çok harblerde veya buh
ranlı devrelerde raslanmaktadır. Henüz modern 
vergiciliğe alışmamış bir memlekette ve barışta 
aynı ıjıahiyette bir davranış kanaatimizce yerin
de değildir. 

3. Kazançların ilânı, ferdlerin malî durum
ları arasında mukayese imkânını verebilirse de, 
memleketimizde büyük kazançların kaynağı, şir
ketlerin faaliyetleridir. 

özel sektörün başlıca yatırım fonu, şirket ka
zançlarının hissedarlara dağıtılmayan kısmıdır. 
Bu hajle göre ferdî beyannamelerde ilân edilecek 
rakanjlar, gerçeği tam olarak aksettiremiyecek-
tir. 

Ve^gi yükünün dağılışmdaki ölçüsüz ve aşı
rı adaletsizliği önleyici tedbirlerin, reformun ha
reket [noktası olarak alınması gerektiği ve Mali
ye Bakanlığının bu yöndeki çalışmala.Tinın kamu 
oyunca çok müspet karşılanacağı kanaatinde
yiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Gruplar ve topluluklar adına 

konuşmalar bitmiştir. Şahısları adına söz isti-
yenlerden Sayın Özel Şehingiray söz sırasını Sa
yın Alâeddin Çetin'e bırakmıştır. Buyurun 
Sayın Çetin. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Çok muh
terem senatörler, bu kısa müddet içinde mühim 
bir noktaya temas etmek isterim. 

Bir memlekette vergi almaktan, malî teşek
küllerden maksat; malûm olduğu üzere Devletin 
icraatını temin edecek parayı bulmaktır. Zabıta 
devletlerinde nihayet bu iş asayişi, Devlete lâ
zımdan memurların maaşını temin edecek sevi
yede veyahut da bir müstebit idare ise, müste
bitin şu veya bu şekilde masraflarını karşıla
maktan ibaret kalır. Ama, iktisadi Devlet ol-
mıya başladı mı, bir millet, gayet tabiî, vergi
lerin çeşidi artar. Onun için malî siyaset bir 
milletin iktisadi varlığında, sosyal varlığında 
çok mühim rol oynar. Şimdi bize bir miyar lâ
zımdır ki, maliye siyaseti bir milletin faydasına 
mıdır, müspet midir, yoksa zararına mıdır?.. 
Bu ölçüyü, bu miyar üç noktayı ele almakla hal
ledilebilir, zannediyorum. Bunun birisi şudur: 

] . Mevcut maliye siyaseti veya malî sis
tem, halkın iktisadi gelişmesini sağlıyaibiliyor 
mu, kalkınma için gelir temin ederken, varidat 
kaynaklarını azaltmıyor mu?. Çünkü, eğer bir 
vergi, halkın iktisadi gelişmesini baltalıyorsa, 
Maliye Vekâleti altın yumurtlıyan tavuğa ken
di eliyle kesmiş olur. Çünkü mütaakıp seneler 
hem gelir düşer, varidat düşer, hem de iktisadi 
bünye felâketli bir neticeye doğru gidebilir. 
Demek ki, malî siyasette bu noktayı ele almak 
ve bu yönden vergileri mütalâa etmek pek mü
himdir. Peşin, bu zarar hesap edilmemiş olabi
lir. 

O zaman, ikinci nokta olarak, o Devletin o 
maliyenin durumunu tesbit etmek zarureti orta
ya çıkmaktadır. 

2 nei nokta şu : Bu malî siyaset, halkın 
bir kısmının istismarına mâni oluyor mu? Hak 
ve hürriyetlere zarar veriyor mu? Öyle bir 
malî siyaset, öyle bir vergi sistemi kurabilirsi
niz ki, muayyen bir zümre zengin olur, diğer 
zümreler üzerine baskı yapar ve bu memleke
tin felâketine müncer olur ve hattâ bu yüzden 
Devlet, bu malî baskı sayesinde birçok zümre
lerin hakkına, hürriyetine de tecavüz etmiş 
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olabilir. Eğer bu vâki değilse bu malî siyaset 
güzeldir. 

Üe; bir malî siyaset yanlışsa, maddi ve mâ
nevi iktisadi bünyeyi sarsmış ise bunun demok
ratik yollarla tashihi mümkün müdür? Yok
sa, Hükümet şu veya bu baskı usulleriyle yan
lış siyasetini devam ettirme imkânına sahip mi
dir? 

Muhterem arkadaşlarım, zaten hiçbir mil
let, hiçbir medeni cemiyet 1 nei ve 2 nci madde
lerde arz ettiğim mahzurları göründükten son
ra bir malî sistemin devamına müsaade etmez. 
Ama, maalesef medeni milletlerde de gördüğü
müz bir hal vardır ki ; eğer bir memlekette in
san ha'k ve hürriyetlerine tam bir riayet yoksa, 
yani tam bir demokratik nizam yoksa, şu veya 
bu doktrin peşinde olan her hangi bir zümre 
Devlet idaresine hâkim ise, muhtelif sloganların 
perdesine, muhtelif prensiplerin perdesi arka
sına sığınarak, maalesef yanlış iktisadi gidişini 
devam ettirir ve cemiyetleri felâkete sürüklü-
yebilir. Bunun misallerini dün geçmiş tarihte 
de gördük; bugün dünya yüzünde de görmek
teyiz. Bu sebepledir ki, bizde bâzı mefhumların 
veya bâzı sistemlerin tabulaştırılmasmdan ben
deniz çok korkarım. Bilhassa reform şekli 
altında umumiyetle yeni bir renge, yeni bir 
boyaya veya elbiseye büründürülcrek 
getirilen birçok şeylerdn, boyasını ve üstündeki 
örtüsünü aldığımız zaman bildiğimiz eski şeyler 
olduğunu görmekle de bu endişemiz daima art
maktadır. 

Türkiye, problemleri çok olan, fakat Elham
dülillah halledilemiyeeek kadar imkânsızlık 
içinde olmıyan bir cemiyettir. 

Şu halde biz hükümetler olarak, hangi ikti
dar olursa olsun, artık küçük hesapları bıra
kırsak, bilhassa malî ve iktisadi mevzularda cid
den her hangi bir 'şahıs veya zümre menfaat
lerine son verecek bir politika güdebilirsek, 
milletçe kontrolü sağlayabilirsek, yani şu Muh
terem Meclisin, bütün hakikatleri ortaya koy
masına imkân verir, ona tahammül eder, 
onun gösterdiği güzel yollara hükümetler hür
metle riayet edebilirse, bu millete hizmet et
mek ve millî iktisadı geliştirecek vergi sistem
lerini bulmak (güç. değildir. Yalnız şunu arz 
edeyim ki, Maliye Bakanlığı Teşkilâtında fevka
lâde kıymetli iktisatçı ve maliyeci mütehassıslar 
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bulunabilir, eğer bu zevat Avrupa üniversitele
rinde yetişip geldikten sonra, veya oraya git
meden evvel bu milletin iktisadi ve malî bün
yesini iyi -etüt edememişlerse, bugüne kadar 
olduğu gibi, çıkardığı bütün vergiler maliye
mize varidat getirmek değil, itimat buyursun
lar, hem maliyeye külfet getirir, hem de ikti
sadi bünyeye felâket getirir. Bizim, kötü ne
tice vermiş vergi tecrübelerimiz maalesef çok
tu.'. 

İkincisi, maliyeye varidat sağlamak muhak
kak şekilde direkt vergi yediyle olmaz, bu
nu takdir buyurursunuz. Bütün mesele; bu 
vergiyi niçin aldığımızı hesabetmektedir. Vergi 
niçin alınyor? Bir masraf karşılığı olarak. Şu 
halde, eğer bir Devlet, bir Hükümet basiretli 
davranır da, masrafları azaltmanın yolunu 
bilirse rantabl, rasyonel bir çalışma ile, az para 
ile, çok iş görmenin yolunu bilirse, milletine 
yeni vergiler yükletmeden yine aynı işi gö
rebilir. Müsrif bir- Hükümet, çok para ile az 
bir iş yapan beceriksiz bir Hükümet mille
tin parasının israfına ve lüzumsuz vergilere 
sebebolur. Demek ki, aynı kalkınmaya az para 
ile de yapmak mümkün olduğuna göre, mali 
siyaset, vergi almak değil, bir yandan da ver
giye hacet bırakmıyaeak şeklinde reformlar 
yapmaktır, tşte gere/ek reform da budur. 

İkincisi; bir memlekette muayyen tarifeli 
vergiler vardır. Petrole konduğu gibi. ve bil
hassa günlük sarf maddelerinde, meselâ sine
ma biletleri gibi biletlerle veya lokantalarda 
yemek yenildiği zaman listeyle para ödenişi 
gibi böyle her an vatandaşın kolaylıkla, oto-
matikman ödediği vergiler var. Bu sisteme 
doğru gitmek, mümkün olduğu kadar git
mekte çok faydalı olur. Ve vatandaş nasıl vergi 
ödediğini bile anlamaz. 

Arkadaşlar, Hükümetten rica ediyorum, 
millî bir politika gütsün, bütün partilerin ar
kasında olacağına inanıyorum. 

Dünyada herkesin bildiği bir petrol harbi 
bir petrol mücadelesi var; bizim büyük zengin 
dostlarımızı lûtfensinler, kerem etsinler, Tür
kiye'ye maddi para yardımından ziyade, bi
zim bâzı kösteklenmiş imkânlarımızı çözmemize 
yardım etsinler. Biz, kendi petrollerimizi istih
lâk edebilsek, biz kendi petrollerimizi bu va
tanda harcayabilmek, harice döviz vermiye-
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ceğimize güre, memleketteki iş hacminin ar
tışını jnir tarata bırakınız, Maliye Bakanlığıma 
bundaıj alacağı akar yakıt vergileriyle gelir ar
tar, o tzaman Maliye Bakanı neden evlerde gaz 
sobası yakılıyor, döviz gidiyor, diye şikâyet et
mez; bilâkis, aman gaz sobası yakın, orman da 
kurtulsjun, ben de varidat temin edeyim, diye 
gayret 'gösterir. Demek ki dış politikanın, iç po
litikanın ve bâzı mevzuları cesaretle ele alınanın 
bir milletin gelirini artırmada rolü vardır. Siz 
Millî petrolü işletmeyin, memleketin ithalâtım, 
iracatnıı tanzim edemeyin ondan sonra, «Vergi 
reformu yapıyorum», diye mütemadiyen dar ge
lirliye, kendi milletinize, köylüye yüklenin. Bu, 
hiçbir zaman ciddî, millî bir siyaset olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, Sayın Şalıingiray'-
ııı yerine konuşma süreniz dolmuştur. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Devamla) — Peki 
efendim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sakıp Önal.. Yok. Rifat Öztürk-
çiııe.. Tok. Hüseyin Otan, zaten Komisyon üye
sidir, konuşma hakkı yoktur. Sayın Yıldız... 
Yok. 

Sayın Mehmet Ali Demir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Muhterem Bakan; ge
rek bütçenin tümü ve gerekse bakanlıkların büt
çeleri ijzerinde konuşan hatiplerde yüzde yüze 
yakın bir çoğunluğun belli bir noktada ittifak 
ettikleri görülmüştür. Mevcut tahsisat ile hiçbir 
bakanlığın kendine tereddübeden vazifeyi yapa-
mıyacağı acı bir lisanla tenkidedümiş ve gayet 
acık bir ifade ile belirtilmiştir. Bu noktada bir
leşen genel görüş ve kanaat sahiplerinin topye-
kûn dertlere deva yaralara merhem olmak konu
sunda Hemfikir olmalarında da aynı noktada bir
leşmelerinde de büyük ve sayısız millî menfaat
ler vardır. Oysa daha Komisyon ve Senatoda gö
rüşül ürjten fasıl ve maddeler üzerinde aktarma
ların yaipılînası bütçenin hakikî ihtiyaçlara cevap 
verecek bir şekilde hazırlanmadığı intibaını uyan
dırmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, çağdaş medeniyet icap
larında^ olarak artık şehir, kasaba, nahiye ve 
köylerimizde yaşıyan vatandaşlarımızın yanma 
kadar götürülmesi gereken hizmetlerin sayısı bu
gün için sayılmıyacak kadar çoktur. Haklı ola
rak vatandaş, bunu biz temsilcilerinden istemek
te ve bbklemektedir. Fakat huzurlarınızda üzü-
lerek bqyaıı etmek isterim ki, bâzı ahvalde ger

çekler bir tarafa itilerek, dün olduğu gibi, bu
gün de vatandaşın arzuladığı hizmetler yapılma
yınca başarısızlığı, ihmali iktidar hükümetlerine 
yüklemeyi bâzılarımız en kolay kurtuluş yolu ve 
müdafaa vasıtası olarak kullanmaktayız. Halbu
ki l)iı yalnız bugün değil, geçmişte de böyle idi. 
Köylerimizde yaşıyan vatandaşların bugün için 
Hükümetten beklediklerini saymak icabederso 
işin içinden çıkılacağını sanmıyorum. Ancak is
temek vatandaşın hakkıdır. Onun isteklerinin ye
rine getirilmesi ise, Hükümetin vazifesi olmak 
lâzımdır. Hak ve vazifenin noksansız olarak ifa
sı bakımından şehirlerimizde ve köylerimizde ya
şıyan vatandaşa düşen büyük hizmetler de var
dır. Bu hizmetler bedenen, fikren ve maddeten 
olabilir. Vatanını seven her vatandaş bunlardan 
kendine düşeni seve seve yapmalıdır. Her va
tandaş bilhassa kaz"ancı nisbetinde Hükümetin 
yanında vatandaşın beklediği hizmetlerin yanı 
başında olmak durumundadır. Bu lâzımeyi yeri
ne getirmek şöyle dursun, kaçamak yollarla ka
nunların boşluklarından faydalanmak suretiyle 
kazançlarını kaçıranlar, saklıyanlar vatanın ve 
vatandaşın beklediği hizmetleri baltalıyan kim
selerdir. Bunu böylece kaydettikten sonra ko
nuya dönelim : 

Muhterem arkadaşlar, 150 bin kilometrelik 
yolun, 20 bin köy okulunun, 32 bin çeşmenin, 
bir o kadar da sağlık merkeziyle, daha birçok 
âmme hizmeti erinin yapılmasını 40 bin köyü
müzde yaşıyan ve toprak altından, toprak üs
tüne çıkmak istiyen 20 milyon köylü vatandaş 
hükümetten ve bizlerden beklemektedir. 250 lira 
ücret alan bir müstahdem asgari ayda 40 - 50 
lira arasında Hükümete vergi öderken 5 - 1 0 
bin liraya birkaç yıl evvel aldığı arsayı birkaç 
sene sonra 50 hattâ 100 bin liraya satan vatan
daştan Hükümet, arsa sahibinden vergi tahsili 
için sarf ettiği evrakı makbuz bedeli kadar ver
gi alırsa, o vatandaşta bu şekilde vergi vermeye 
devam ederse ne 40 bin köyün 150 bin kilomet
relik yolu, no de 40 bin köyün 20 bin okulu, 32 
bin çeşmesi daha senelerce yapılmıyabilir. Köylü 
vatandaşlar, bu nimetlere 30 - 40 yıl sonra değil, 
fakat belki 500 sene sonra dahi kavuşamazlar ka
naatindeyim. Bunların gerçekleşmesi, hiç, şüphe 
yok ki, millî gelirimizin ve gelir kaynaklarımızın 
artırılması ve herkesin kazancı nisbetinde vergi 
vermesiyle mümkün olacaktır. İşte bu gerçekler 
karşısında sosyal adalet prensiplerinden ayrıl-
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mamak şartiyle iktidar hükümetlerinin vergide I 
yapacakları reformları müspet ve bunları yapan 
iktidar hükümetlerini de icraatçı ve cesur bir 
iktidar hükümeti olarak kabul etmek lâzımdır. 
Buraya bir nokta koyduktan sonra bâzı temenni 
ve tenkidlerde bulunacağım : 

Vergilerde reforma girişen iktidar hükümeti 
aynı şekilde ilk evvelâ bütçenin cari masrafla
rında hakiki 'bir reform ve tasarruf yapmalı 
idi ve yapma yollarını aramalı idi. Arkada
şınım da temas ettiği üzere. Yalnız cari 'mas
raflarda yapılması mümkün olarak tasarruf
larla alınması ic ab eden tedbirler . sayesinde 
bütçede yapılacak tasarruf ımijk'tarmın 100 ımil-
yonlann üzerinde ola/cağma kaani bulunmak
tayım. 'Bugün birkaçı müstesna özellikle İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde ve İbâzı müesse
selerde kayıtsız şartsız lüks ve israf âdeta 'bir
birleriyle yarış üalinde bulunmaktadır. Özel 
sektör' tarafından âızami 4 - 5 elemanla yapı
lan işlerin, resmî sektör -tarafından 25 - '30 ele-
ımanla yapılmakta olduğu bir gerçektir. Böyle 
olunca-, personel 'masrafı bugün bütçenin 4 d'e 
Ih iri ise, yarın biı miktar lbu tamp'o ile 'gidildi
ği 've bu *gibi müesseselerde politikacıların dost I 
've yakınlarının 'birer ıgeçitu yeri 'olarak devalm 
ettirildiği müddetçe, Ibüt'çenin 3 e, hattâ 2 do I 
birine de çıkabilir. Plânlı bir kalkınma dev
resine girildiğini iddia eden İktidar Hüküme
ti ibirinci derecede cari 'masrafların üzerinde 
titizlikle' durmalıdır. Artık müesseselerde ya
pılması modalhaline gelen süs havuzlarına, yağ
lı 'boya işlerine, süs parklarına, her 'biri bin 
ilâ bin'be'ş yüz liraya mal olan koltuklara, 2 000 
ilâ 4 000 liraya mıalolan yazı masalarına,, aynı 
kıymetteki halıların alınmasına bir son veril
melidir. 50 lira değirinde ve iş (gören Ibir sü- I 
im en yerine, 200 . 300 lira değerinde Ibir sumen 
alınırsa vatandaşın özellikle köylü vatandaşın 
kavuşmayı arzuladığı nimetlere kaıvuşaibilmesi 
İçin daha nice seneler bekletmesi lâzımdır. Bir 
memlekette umum müdürlere varıncaya kadar 
Çeşitli zıevata binlerce lira sarf iyi e Ihusnsi ka
lem odaları tanzimi icihetine gidilirse, ve bu 
hastalığa müptelâ olanların sayıları gün geç
tikçe çoğalırsa, 40 bin köyün ifhtiyacı olan 
150 İhın köy yokunun [yapılması '5413 yılda değil, 
lb©İki 'bin yılda dahi yapılamaz, arkadaşlarımı. | 
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Mnjhterem arkadaşlarım, milletin, meımle-

ketin 'mukadderatı ile İlgili olan askerlik şube
leriyle ve vatandaşın mülkiyet hakkııyle son 
derece yakın ilgisi 'bulunan tapu dairelerinde 
ve bir o kadar da ün emli olan nüfus daireleri
mizde iple bağlı sandalyeler, çivi .'tutmaz ha
le gelmiş koltuk, yazılhane, dolaplarla nerede 
ise âsarıatika, durulunun a igelmdş kalemlerle va
zife görülürken, öte yanda 'binlere'e lira değe
rinde taban halıları 'maroken*koltuk]ar, kap
lamalı etajerler, dolaplar-, parker kalcımler hu
susi kalem odaları telfriş edilir ve edilmeye 
çalışılırsa, müesseseler arasında Ihangi sosyal 
adaletten 'bahsedilir ve her müesseseden aynı 
hizmet nasıl beklenir ve 'bu memlekette köylü 
vatandaşın hizmeti nasıl (görülür arkadaşlarım? 
(Bravo sesleri) Bunların artık ihepimiız tara
fından 'bilinen hakikatler olduğunu kabul edi
yoruz. Plânlı kalkınma devresine girdiğimizi 
jsa'vunan Hükümetin ün'ce bilinen hakikatler 
üzerinde durmasını ve ıslahata Iburadan baş
lamasını beklemeliyiz ki, işten değil, dişten 
a r 111 ğı ııı 'bil el im a rk ad aşl ar. 

Muhterem arkadaşlar bilûmum mlelfc'ruşat ve 
'büro 'malzemesi standart 'bir hale getirilmeli
dir. Raporda yer alan bu çalışmanın 'kısa bir 
zamanda, tahakkuk ettirilmesi şarttır. Her 
ıhangi bir kimse 'mevcut ıınıvan ile, Ihangi 'mü
essesede vazife alırsa alsın aynı .mefruşatla 
karşılanmalıdır. Ne 'bir eksik, ne bir fazla 
olmalıdır. Raporda 'belirtildiği üzere yalnız 
evrakı matbuada yapılacak ufak bir ıslahattan 
20 - 25 'milyon lira ıgelir sağlanacaktır. BIT 
tasarrufla 500 köyün ilkokulu 'yapılabilir. 
Lüks ve israfa, -gömülenlere 'veya bunun müp
telâsı olanlara kurtarıcı Atamızın yıllar yılı 
mesken olarak kullandıkları yerlerdeki! çalışma 
odalarını görmelerini tavsiye ederim. Oörürl'er 
de 'belki insafa !gelir, vicdanları suzlar ve Dev
let kesesinden kurmak istedikleri saltanata 
belki son verirler arkadaşlarım. Maliye Ba
ka! ığmın kendi teşkilâtında âzalmi surette ri
ayet ettiği kadro tasarrufuna diğer Bakanlık 
ve teşkilâtların da riayet etmelerini temenni 
ederim. Zamanın gerçeklerine uyularak m>ev-
'zııat, kanun, mevzuatlardan 'bir kısmının ta
dili ile ive Ibir kısmının yeniden tanzimi sure
tiyle 13 tasarının Meclise sunulduğunu ve ay
rıca gelirlerle ilgili olımak üzere '13 kanun ta
sarısının da Meclise sevk edilmek için üzerin-ı 
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de çalışıldığını memnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyorum. Şu kısa temenni ile, konuş'm'aıma 
son vermek isterim : 

'Muhterem arkadaşlar, Ibuıgün adalet esas
larına <ve prensiplerine uymadığı mlülâhazasiy-
le şikâjyet konusu olan Esnaf Ver'gisl üzerinde 
durulmasını ve daha âdil ölçülerle 'bu -vergi
lerle ıslahat cihetine gidilmesini rica. ediyo
rum. 

19İ64 yılı bütçe müzakerelerinde serd ettiğim 
temenni ve tenkidlerin mümkün olduğu nisbet-
te 'gerçekleşmesini 'görmek benlim için bir kı
vanç vesilesi olacaktır. Yeni bütçenin hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi hür
metle selâmlarım arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Okyayuz? (Yok sesleri) 
Sayın Atalay? 

SIRRI ATALAY (Kars) — 'Bir melvzuda, 
mâruzâtta h ulunacak ve aşağı - yukarı 'büyük 
'bir ekseriyeti temin eden !Saym Cumhuriyet 
Senatosu üyesi arkadaşlarıımuzm (müştereken: 
imza ettikleri bir Önergeyi Başkanlığa takdimi 
edeceğîm. 

Konu şu: Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşül
düğü zaman da arz etmiştim. Kalkınmanın asıl 
hedefi i gelir artışı bulunmakta ve gelir artışı mev
zuunda tek saha 'hayvancılık olduğu Ihalde yıl
lardan beri hayvancılık bir türlü ele alınma
mış 'bulunmaktadır. Pamuktan, tütüne, çay
dan, fıstığa kadar bütün mahsuller ya Devlet 
himayesinde yahut Devlet garantisinde olduğu 
Ihalde, Devlet 'garanti ve himayesine en çok 
mulhtaç bulunan hayvancılık ise hem. ıgaranti-
den, öaem himayeden mahrum ve Türküye'de 
en çok az gelire sahip 've Devlet himayesine1 

en ço^: lâyık olması ;gereken, hayvancılığa ka
derini! bağlamış geniş, iki milyonluk halk küt
lesi, ikendi kaderiyle baş haşa bırakılmış bu
lunmaktadır. Bundan üç ay önce 176 sayın 
milletvekili ve senatör, imza ettikleri (bir öner
geyi, mulhtıra ş/eklinde Hükümete telvdi etmiş. 
Hükümetten, bu meselenin ele alınmasının 
bir zaruret olduğunu, gelir artışı ile kalkınma
nın temini için en iyi saiha olan hayvancılık 
üzerinjde durulmasını istemiştik. Bunun da, 
ya bijtçe yolu ile temini yahut 'bankaların 
muayyen mevduat olarak 'Merkez Bankasına 
verdiği ve Merkez Bankasının, mahsus kanu
na göre Ziraat Bankasına 'vermeye mecbur ol-
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dıığu milyonları aşan hu meblâğın Ziraat Ban
kasında jbir fon olarak açılması veya hütıçeden 
kontrollü bir kredi olarak Ziraat 'Bankasına 
hir miktar paranın bir fon tesisi ile bunun te
minini istemiştik. 'Bütün |bü yolları Hükümet
ten rica etmiştik. Hükümetin bize verdiği 
6'. 1 . 'İ'9'6'4 tarihli uzun yazıda, plânın bu (hu
susları öngördüğü, plân tatlbikatının bu hu
suslar üzerinde durduğu, Hüküm'etin ehem
miyetle 'bu meseleyi ele alacağını bildirmişti. 
Buna rağmen görmekteyiz k i ; iki milyona ya
kın çiftçi ailesinin doğrudan doğraya kade
rinin bağlı 'bulunduğu ve gelir artışının besi
cilik 've yetiştirici kredisiyle t emin in mümkün 
olacağı kabul edilmekte ve fakat bu (hususta 
'müspet ve olumlu hiçbir hareket yoktur. Ve 
'böyle bir davranışla karşı karşıya değiliz. Bu 
sebepledir ki, Maliye Bakanlığı bütçesinde 
700 milyonu aşan İktisadi Devlet teşebbüsle
rine yeni yatırım imkânı arayan 'veyahut ibun-
ların zararlarını karşılamak üzere, 'meselâ 
Devlet Demiryollarından 'tutun, Toprak Ofise, 
Den izjy olların a kadar bunların çeşitli zararları
nı karşılamak üzere, 700 milyon lira konurken, 
'besicilik 've yetiştiricilik hususu Hükümetini ve 
Maliye Bakanlığının yüksek hatırlarından bir 
fürlü ıg elçim ez. 

Bu sebepledir ki, Ibiz 'Maliye Bakanlığının, 
700 milyonu aşan, İktisadi Devlet Teşebbüsle
rine yeni yatırım açılması imkânını, yahut 
bunların zararlarını karşılamak i'çin yapacağı 
ödemeler içerisinden 30 ımllyon liranın tenzili 
ile bir başka bölümde Ziraat 'Bankasına, köylü 
yetiştirici ve (besicilere kontrollü olmak üzere, 
yetiştiricilik ve besicilik kredisi verilmesini 
temin için aktarılmasını istemekteyiz. 

Tarım Bakanlığınca 'hazırlanmış olan bir 
hayvancılık ve besicilik projesi mevcuttur. 
Bu proje mehazını dalha önce Am'erikan dost
larımızın onlbeş milyon liralık bir 'besicilik kre
disi ile yapmış oldukları Ibesieilik ve yetiştiri
cilik tecrübesine dayanmaktadır. Bu proje
ye 'göre eğer 'biz, birkaç yıl ilçerisinde 1200 mil
yon lirayı Ziraat Bankasına muayyen şartlar 
dâhilinde verecek olursak, 600 000 sığırı, '90 ilâ 
105 gün içerisinde besiye ta'bi tutar isek, 200 
kilo canlı ağırlık, 90 - 105 günlük bir Ibeısi 
içerisinde 270 Kg. .olabilir. Ve bunun karşılığı 
162 bin ton canlı et elde edilebilecek ve 280 ku-
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ruştan bunun tatarı 453 GOO lira olacak. Eğer I 
biz 'bunun yarısını i(hrae edersek, 24 milyon 
300 'bin d'olâr alabiliriz. Yani 280 milyon T.L. 
Bir milyon koyunu da i )Cisijye tabi lliutarsak, bu 
besi devresi içerisinde (bir koyun 14 İK^. art
ım aktadır. Bu suretle 175 milyon lira ilâv'esi 
ile 628 000 000 lira millî gelire bir etkisi ola
caktır. Ve bunun da ^çiftçi ailelerine 70 Kg. 
canlı ağırlık sığırda, 14 K%. koyunda yapaca
ğı artış ile sığırda gelir artışı 117 milyon (sa
dece artış, yâni aldığınız hayvan değil) 90 ilâ 
405 gün beşikle, 'hayivaı ı (merada, çayırda -be
siye tabi tuttuğunuz zaman sığır 70 kilo arta
caktır, (kendi maliyetinin tamamen dışında) ko
yunda 14 kilo artış kaydedilecektir. 'Sığırda 
gelir artışı 117 milyon, koyunda. 49 »milyon, 
ceman 160 ımilyon lira bir yaz dönemi ilcinde 
fennî 'bil* besicilikte temin edilecek gelir, bu 
yapılan tecrübeler neticesinde 'Tarım Bakan
lığının (verdiği projenin acık bir ifadesidir. Az 
bir meblâğ ile 160 milyonun üstünde bir gelir 
temin edecek bir yatırımı (gösterebilir imi 'Ma
liye Bakanlığı veya Hükümet? Bu kadar sa
rili bu kadar kesin (bir gelir temini noktası var 
'ken? Zaten bütün dünya iktisadi zorlamalar 
neticesinde, 'dünyanın yarı aç nüfusunu bes
lemek içr.n kaii'a yoran bütün iktisatçı 've ma
liyeciler der ki, ziraatte üretimi, % .10 nisbe.tin-
de ancak çoğaltmak mümkündür. Muayyen 
bir seviyeye geldiği zaman ziraatte istiilısali 
zorlamak /ınlümkün değildir, %40 a geldi mi 
du um ak ta d ir. İngiltere'de, 'Belçika'da .ve A.m'e-
rika'da durmuştur. 'Muayyen bir seviyenin 
ötesine 'götürmesine •imkân yoktur. Türkiye'de 
de ziraat, buğday istihsali muayyen bir .sevi
yede duracaktır, duruyor, artmıyor. Art mı ra
ya bizim gücümüz yetiniyeeektlr. Ama bakir 
bir saba vardır, değil •% 10, yüzlerce misli ,ge-
lir artışı sağlıyacağı Ihalde, Ticaret Bakanlığı 
bütçesinde de söylediğim gibi, İh er ne (hükmet | 
ise, yıllar yılı Hüküm eti erimizi' bu tm.cviz.ua ge
tirmek imümkün 'olmamı ıştır. Bir türlü bunun 
'sebebini anlamaya imi kân yoktur. Asıl bu 'yol
la memleket kalkınacak, ve milyonları aşan 
çiftçi ailelerinin gelirini artırmakla kalkına
cak memleket, 'Kalkınma bu. 'Milyonla re a çift
çi ailesinin gelirini nasıl artıracağıız? Bunu 
(bilmek lâzım. 'NTc ille uğraşıyor? Hayvancılık
la. Bugün bizde yıllık geliri bil* ineğin. 
500 Kg. 'mm altında. Dünyanın diğer nıemlc- j 
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ketlerinde ise bu .'> tona çı'karılmıfştır. Biz bu
nu bir tona çıkardığımız zaman yılda en az bîr 
milyar lira gelir arlısı sağlıyacağız. Köylü
nün gelirini artıracağız. Demin Hıfzı Oğuz 
Bek at a. bu noktada bana bir misâl gösterdiler: 
Hol ânda'da 4 milyon baş (hayvan 'vardır, bu
nun geliri 4 milyar (marktır. Bizde ise 7'5 'mil
yon 'baş lıayvan vardır, biz bununla öjvünürüz. 
Bunun geliri, 4 milyar liradır. 75 milyon baş 
'hayvanla biz 4 milyar liralık millî ıgelire etki 
yapıyoruz. Hollanda. 4 milyon baş (hayvanla. 
bizini paralınızla '20 milyar lira sağlıyor. İşte 
kalkınma bu. 

Kapısında 10 İneği bulunan 'bir Amerikalı
nın arabası vardır, ber türlü konforu! vardır. 
Ama bizd;e, 10 - 20 - oO ineği bulunan köylüm îiız1 

fakrü zara ret içerisindedir, fennî besicilik 
yoktur. Yetiştiricilik yoktur. Allalh'a bırak
mışa. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, vaktiniz dolmak 
üzeredir. 

SIKRT ATADAY (Devamla) — Bu yola bir 
türlü gidemiyoruz. Bu imkânlar sonuna kadar 
aranmış, Hükümete teklif •eldilmiş. ve Ziraat 
Bankasında .b i r fon açılsın, bütçeden konsun. 
veyalbut bir dış yardım temin edilsin den/m iş
tir. Fakat bir.şey yapılmamıştır. Bu sebeple 
vermiş bulunuyoruz. Hiç olmazsa bu seneye 
mabsus olmak üzere, -'10 ımilyon lira kontrollü 
olmak üzere 've köylü Ve besicilere tevzi -edil
mek üzere bir imkân temin edilsin Maliye Ba
kanından bunu rica edeceğiz. Bu mm için bîr 
önerge 'vermiş bulunuyoruz. 'Şayet bu, 'hüsnü 
kabul görmez ise iki milyon çiftçi ailesinin ka
deri mıevzubabsolduğu için bununla ilgili olan 
senatörler, eğer bütçeye kırmızı oy verirlerse' 
elbette ki, bir vicdan rabatlığı içinde kendile
rini mazur sayacaklardır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, yeniden «mi 30 
milyon lira teklif ediyorsunuz » 

STERİ ATALAY (Kars) -— Aktarmadır, 
ofendüm. 

BAŞKAX — Sayın Oekem'oğlu, yoklar. Sa
yın Şahingiray, söz sıranız Sayın Oetin'in ye
rine ıgeçmişti. Söz sıranızı 'tekrar Detin'c imi. 
veriy orsuımz, e f'eıid i ın ? 

ÖZEL ŞAHİNDİ KAY (İstanbul) — Söz sı
ramı Sayın Del in'e veriyorum. 

http://tm.cviz.ua
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BAŞKAX — Buyurun Sayın Çetin. 
ABJVEDPİN ÇETİN (Çorum) — Efendini, 

tekrar; tyüksek huzurunuzu işgal ettiğini için 
özür dilerim. Fakat nihayet naçizane gayreti
miz Hükümete ışık tutmak, bu maliye gibi mü
him bir dâvamızın hallinde naçizane yardımcı 
olmaktır. 

Şinndi bu münasebetle çok sözü edilen, efen
dini kiminin müdafaa ettiği, kiminin de canını 
sıktığı, hakikatte iyi anlaşılsa, takdiri iyi olsa 
hepiımişiu kabul edeceği bir kemer sıkma politi
kası vajr. Bu-iyi tarif edilmemiştir. Eğer korner 
sıkmaktan maksat .sadece ferdin istihlâkinin azal
tılması ve dolayısiyle Hükümete daha fazla 
vergi vererek feragat mânasında anlaşılıyorsa 
bu çıkmaz yoludur. Çünkü istihlâk: azalınca 
memle'ketteki iktisadi durgunluk artar ve ni
hayet bu durgunluk neticesi, verilen vergimin 
de nisbeti düşer. Kemer sıkma politikasını 
İngiltere'de yaptı, diğer milletler de yaptılar 
harp içinde. Harpten sonra da yaptılar. Ke
mer sıkana şudur: Bir millet bile bile bu dâ
vaya inanır ve bâzı istihlâk 'maddelerinden fe
dakârlık eder. Az giyer, ihracata vesile olur. 
Az et yev, et ihraecder; az şeker yev, şeker 
ihraeeder. Bu mahrumiyet devri, bu korner sık
ma devri muvakkattir. Süratle dövizler gelir, 
yatırım; yapılır, ondan sonra sıkılan kemerler 
fazlası ile genişletilir, millet refaha erer. Bu
nu diğer milletler yapmış. Bu ikadar makul bir 
kemer sıkmayı kabul etnıiyecek kimse yoktur. 
İktidar jmensuplan çıkarlar bir türlü bunu pri
mitif usûlle eski şarkkâri, pintilik mânasına 
genel veyahulta. kifafı nefs mânasına gelen bir 
şekilde gibi izah ederler. Şu kemer sıkmayı 
lütfen hepimizin anladığımız medeni mânada 
ve hepimizin kabul edeceği mânada ortaya koy
mada fayda vardır. Kemeri de muvakkat suk-
mak lâzımdır. Zira fazla sıkılan kemerler, Al
lah esirgesin millî iktisadı da mahveder. 

2 nci nokta. : Nasıl bir müşterinin psikolojisi 
varsa; vergi veren mükellefin de bir psikolojo-
si vardı i1. 

Artı.'H modern devletler sadece halktan alâ
kasız, sadece hakimiyet inıkânlarBiı düşünen 
resmî bir eda ile hareket etmezler. Modern dev
letler sosyolojik, psikolojik imkânı halkın mo
ralini, herşeyi hesabetnıek zorundadır. 

Onun içindir iki, zaten modern devlet adam
lığı yapmak güçtür. Çünkü kültürlü "olma!-: 
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ister, çünkü derin bilgi sahibi olmak ister. Şim
di. bir tüccar tasavvur ediniz ki, hilekârdır,, 
abustur, müşteriye kazik atar, pahalı satar v. s. 
Bu tüccara müşteri gider mi arkadaşlar? An
cak fevkalâde hayatî zaruretler olursa o zaman 
gider. Şimdi bir d* yine bir tüccar düşününüz: 
ki, dürüst, namuslu, müşterinin menfaatini ken
di menfaatinden üstün tutar... Bu takdirde her
kes bu ^mağazaya itibar eder. Hayatında müş
teri psikolojisine riayet etmemiş, dürüst, na
muslu olmamış, ileri giden tüccar yoktur. Dev
let maliyesinin de rolü budur. Vatandaşa kar-
ş'i itimadı telkin edecek. Zailim okuyacak. 
Vatandaş bilecek ki, gerçek varlığını ortaya 
dökerse maliye hepsimi elinden alacak değildir. 
Ancak; insaflı bir ölçüde alacaktır. Af buyu
runuz, zulmü ile istipdadı ile bir baikımdan ye
rilen Timurlenk bile tüzükâtmda vergi mevzu
unda enteresan şeyler yaratmıştır. Yani halâ 
bundan S asır evvelsinin zihniyetine bile vara
mamış bâzı maliyeciler varsa lütfen şu tüzükâ-
tı bir okusunlar. Hem hoş bir gün geçirirler. 
hem de ibret alınacak hususlar vardır. Diyor 
ki, «.mükellefi sıkmıyacaksmız» emir veriyor 
maiyetindeki memurlarına «bir defa gideceksin,. 
vergi istiyeceksin, vermezse dön gel. Bir daha 
git. Vermemekte taannüt ederse azarla» diyor 
«ama dövme» «zulüm etme.» Çok enteresan. 
«Bir memleketi» diyor, «işgal ettiğin zaman, 
halk nasıl vergi veriyorsa ona bak, memnunsa 
o vergiyi vermekten onu al, memnun değilse 
istişare et, uyg m vergi sistemini düşün» diyor. 
J ki mı arzdan naksadını Maliye Vekâletinin 
cibayet usulleı çok enteresandır. Daha asır
larca evvel dedelerimiz mahsuller alındıktan 
sonra bilhassa 3 defada, 2 defada zürradan ver
gi almaik prensipini ortaya koymuşlar ve titiz
likle tatbik etmişlerdir. Vergiden maksat va
ridat olduğuna göre demin de arz ettim, mille
te bir hesap vermek zor oluyor, iktidar süratle 
bir mevzuu halletmelidir. Ne yapıp yapıp İk
tisadi Devlet Teşekküllerindeki zararı, israfı, 
açıkçası suiistimalleri önlemelidir. Elleıüııe gü
zel bir silâh da geçirdiler; Reorganizasyon Ka
nunu vardır, ne yapacaklarsa yapıp elli milyar 
lirayı işletemiyen, bundan bu millete % 5 den 
hiçolmazsa 2,5 milyarlık bir geliri sağlayamıa-
mış bir Hükümetin mütemadiyen milletten bir, 
.iki milyar almak için onu müşkül duruma dü
şürmesi, af buyurun ama, biraz acayip olur; 
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millete karşı o Hükümeti mahcup 'duruma dü
şürür. 

Bâzı mevzular vardır ki, inkişaf etmeğe çok 
müsaittir. Sırın Bey arkadaşımızın bahsettikleri 
hayvancılık bu mevzulara dâhildir. Tasavvur 
huyurun, bugün daha. Türkiye'de hayvan mah
sulleri ile yem arasındaki münasebet ayarlan
mamış yemi pahalı, hayvan ntahsulü ucuz. Ge
lişme bundan olmuyor. «Beki masıl et yiyebili-
yoruz?» diyeceksiniz. Çok 'basit, Maliyet he
sabını bilmiyen bir köklümüz vardır. Yem 
meni verdiği de yok zaten. İşte, meradan ne 
bulursa yemektedir, hiçbir emeği yoktur. An
cak o vasıta ile piyasamız ıııisbeten et buluyor. 
•Fakat besili bir et, Avrupa'nın ianladığı nıâım-
da sıhhi bir et teminine imkân yok. Çünkü o 
mânada bir besi yaptığınız gün, bugünkü fi
yat! a;rl a zıarar ediyorsunuz. 'Daha, hayvancılığı 
köstekliyen birçok mâniler vfar. E, ortada bu 
vasat varken eğen" sk hayvancılığa, uygunsuz 
bir vergi tatbik ederseniz, gelişmeye yeni 
başlıyan bu saha birden bire imalıv ve perişan 
olur. Şu halde vergi yükü korken bir saha
nın o günkü durumu, ikltiı&adi şartları istikbal
de eğer geniş bir şey vade-diyorsa, gelişme va-
dediyorsa, orsadan 'alacağınız 5 - 1 0 milyon li
ra İçin o gelişmeye mâni olmak millî iktisada 
zararlı 'okır. 

Vaktin kışlalı ğı dolay isiyle -topluyorum 'söz
lerimi, sizi daha çok üzmemek için, görülüyor 
ki, bir mii'Letin vergi sistemi, maliye sistemi 
muhakkak iktisadi politikası tun esasıdır. Bu 
ela, ne tercüme ile olur, ne diğer ımitletlcri tak-
iljit ile olur. Çünkü o milletim startlarına tabi 
olduğu gibi o şartlar -da mıüteuıadiyeu zaman 
seyri içerisinde değişmektedir. Bugün Türkiye'
nin şartları budur, bugüne uygun olan imali 
sistem 'muhakkak ki 10 - 15 seme sonraya uygun 
olmıya çaktır. 

lİkimiciside demin de arzet'tiğrm gibi Mâliye 
Vekâletıi vaırlığını, tazyiki ne kaıdar vıatandaış 
üzerinde hisseltirirse, vatandaş vergi verirken 
bu vergiyi ne- kaıdar gönülden verirse veyahut 
farkında olmadan verirse imali feyiz, imali ran
dıman o kadar artar. 

İBia hususi niyetle Hükümeti ikaz etmekle 
vicdani vazifelinizi yapıyoruz. Y'üksek Mecli
slin bugüne kadarki iyi teamennilerinıkL tatbika

tını görmekle biıran evvel şu iktisadi badkedem 
kurtulduğumuzu görmekle sadece haz duyarız. 
Aksi bizi mü'teesmr eder. Fakat lazmimizi kır
maz. Ve şunu da bütçeınim sıon müzakeresinde 
'arzeitmek isterim ki, 'bendeniz en olgun, en bil
gili, en insanflı muhalefeti en yapıcı tenkidleri 
'bu mecliste müşahade etmekle bu meclisin bir 
üyesi olarak cidden bahtiyarını-. Çünkü, umumi
yetle bizde tahrip edilir, hücum edilir. Yol 
gössterilıııez idi. Bu devri OHP. ti arka daşl arını 
çok iyi bilirler, o sert mücadele devirlerini. 
G ü ilahlarımda, sevaplarıuda * .müşterektirler. 

Fakat buradia maruz kaldıkları, emin ol
sunlar, insafla, 'mütalâa, ederlerse, ana. sıra sei.1t 
de konuşsak' gayet insanidir. Vicdanidir. TCen-
dile.ıtiue pek çok iyi imkfmıtar da. gösterilmek
tedir. 

Son sözleri ini- .'Maliyemizin bu millete fay
dalı ve başarılı olması temennisi ile bit inip, siz
le ri i-ah atsız ettiğim i:çin özür dilerim. Hür-
metlerimıi suııa.rrm. (Akışlar) 

BAŞKAN — ıSayın B-atur. 
SUPHİ BATUR GSinop) — Muhterem m- • 

kadarlarım, milletimizin, maddi varlığını da
lın: da değerl'edirccek bu bütçenin müzakeresi 
içendeyiz ıbıı maddıi varlık yanında insanların 
inan ısıları ıra ve iç duygularına da yer verilmek 
icabeder. Ankarıaıinızda, Merkezi, Hükümet ol
masına nağmen büyük bir dini abide, büyük 
bir camimiz maatteessüf îstanbııldakıi gibi yok-
tıır. Miımaırlairımızın kıymetini gösterecek bir 
eser maatteessüf mevcut değildir. Şükranla: ve 
yerinde değerlendirmek icabeder ki, bir kı
sım hayırsever insanlar bfır (araya, gelmişler ve 
Ankara'da, bir Diyanet 'Sitesi yaptırmak gibi 
hayırlı bıir işe girişmiş bulunmaktadırlar. An
cak ellerindeki: imkânlar maatteessüf kâfi de
ğildir. Bendeniz, Heyeti AMyem izden bir is
tirhamda bulunacağını, Mır teklifle geliyorum. 
(.-ierçii bu Diyanet tşılerl Sitesine, bütçeye, Ma
liyenin yardım faslından bir milyon lira kon
muştur. Bendeniz'hı teklifim diğer belediyele
re yapılae-ıak yardım faslından 450 bin lira 'ala
rak 'buraya 'aktarıılımaisıdır. Esasen, Maliyece 
yap dan teklifte, diğer belediyelere yapılan 
teklif de 1 '960 000 lira idi. Bu 3 950 000 lira
ya 'çıkarılmış bulunmıaktadır. Buradan 450 bin 
lirasını laılırsaik geriye 3 500 000 lira kala çak
tır. Eğer Heyeti AMyeniz tensip buyururlarsa 
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bu gü^el esere, bilhassa Diyaneit işleri Reisi
nin delvaaife göreceği topyeikûn bir külliye ha
linde Vücuda getirilecek bu esere aktaırma ya<-
pılmasinı istirham ve teklif -ediyorum. İkinci 
iistirhiaımıın, artık bütçenin müzakeresinden ve 
faizim bugünkü milletin verebileceğinden anla
şılıyor |ki, birtakım âmme müesseselerini, ver
gilerle] yaptırmaya imkân hâsıl olmuyor. Yani 
halkınjyardımına İhtiyaç 'hâsıl olacak. Mektep 
ve hastane yapturmak gibi biıltakını huısus-
lairda hayırsever insanlaırı ıbi'r araya toplamak, 
milletin topyekûn yardımını istemek za;ruret ha
line geliyor. Şimdi bir istirhamda bulunuyorum 
Sayın Maliye Balkanından : Gelir Vergisi. Ka
nununda. gelinler üzerine bir istisna ikoyuyor. 
Sigorta pilimi', teberru ve iane indirimleri faslın
da 74 riıcü maddenin İkinci fıkrası, «Kanıu 
menfaatlerine yararlı derneklere makbuz kar
şılığında yapılan bağış ve yardımlar (yıllık 
•gelirin!'% 5 ini aşmamak şa.rtiylie-)1'» gelirden m-
dıiirim yapıyor. E, 'bakıyorum buraya:, Kanunu 
Medenide tesis ola.rak adlamdırdığnmız fakat 
efkârı umumiyede vakıf dediğimiz vakfiyeler 
alınmamış. Bunlara da. bir imkân vermek ve 
bu sureltle halkı böyle te'slsler vücuda getirme
ye doğru sürüklemek, teşvik etmek zannedi
yorum; ki, evvelâ başta Maliye Vekilinin va
zifesi olmak lâzınıgelirdi. Bir Maliye Vekili 
olarak değil, bir memleket evlâdı olarak buna 
'ehemmiyet vermesi ieabeder. 

Çok kıymetli Maliye Vekilimizin zannediyo
rum ki, bu ikinci fıkraya tesisleri de ithal ede
rek muayyen bir nisbet dâhilinde yani topye
kûn vergilerin oraya akmamasını vergi hâsılasın
da bir flüşüklük olmamasını temin maksadivle İm 
fıkranın içine «mektep, hastane gibi tesisler 
vücuda getirenleri» de sokması lâzım geldiği >ka-
naatindjeyim. Bunu kendilerinden bilhassa is
tirham jediyorıım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz 
Anayasalım 94 ııcü maddesinin son fıkrasını 
okutacağım. Çünkü sayın arkadaşımız bölüm
ler üzerimde konuşmaktadır. 

SUPHÎ BATUR (Devamla) — Efendim, 
sözümü! bitirip yerime oturayım, o zaman lütfe
dersiniz. 

BAŞKAN — Siz burada Anayasaya aykırı 
olarak konuşmanızı bitirdikten sonra yerinize 
oturacaksınız. Öyle şey olmaz. 

10.2.1964 0 : 1 
SUPHÎ BATUR (Devamla) — Buyurun 

Başkanım sizi dinliyorum. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim 

konuşanlar kanuştu bize sıra geldiği zaman mı 
böyle oklu 'Sayın Başkanım. Hiç olmazsa öner
ge sahipleri konuşsunlar. 

BAŞKAN — «Bize» diyorsunuz. Siz Suphi 
Batur musunuz ? 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Beni müda
faa ettiği için kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun beraber konuşun. (Al
kışlar) Siz devam edin Sayın Batur. 

SUPHÎ BATUR (Devamla) — Sizi dinliyo
rum efendim. Emrinize amadeyim. 

BAŞKAN — Ama 'beni dinleseniz lütfen otu
run diyeceğim, ama diıılemiyecek'siniz. Onun 
için devanı edin. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Ufendim 
Maliye bütçesinde derneklere yardım faslı var. 
Bu her sene kabarıyor. Öyle cemiyetler var ki, 
eskimiş cemiyetler', bendeniz 1946 dan beri 
biliyorum Ferid Beyefendi Umum Müdürdü, 
o zamandan beri geliyor. Hattâ öyle cemiyet
ler var ki, isimlerini saymak istemiyorum, 
Cumhuriyetin kuruluşundan beri Devletten yar
dım alıyor. Yani fonksiyonu sadece Devletin 
verdiği paraya münhasır kalıyor. Şimdi, Cemi
yetler Kanununun i nci maddesini okuyayım. 
«Kazanç paylaşmaktan 'başka amaçla ikiden zi
yade kişinin bilgilerini, faaliyetlerini sürekli 
bir şekilde birleştirmeleri suretiyle kurulan 'der
nekler bu kanun hükümlerine tabidir» deniyor. 
Neyi 'birleştirecek kuran adamlar? Kemli faali
yetlerini birleştireceklerdir. Fikrî faaliyetleri
ni, kese faaliyetlerini birleştirecekler bir cemi
yet haline gelecekler ve kendilerine ait tüzük
lerine ait birtakım hususatı yapacaklar. Öyle 
olmuyor, Devlete müracaat ediyorlar, her sene 
Maliye Bakanlığına gelen liste bir sürü uzamış; 
müracaat ediyorlar, devletten yardım alıyorlar 
ve o paraları diledikleri gibi sarf ediyorlar. Ba
kalım Maliye Bakanlığı bütçesine, bunların ci
heti tahsisi, Kartlı olarak dahi gösterilmemiştir. 
Yani doğrudan doğruya veriliyor. Sonra ne ola
cak? Parayı alacaklar 300 bin lira, 200' bin lira 
ciheti tahsisi şartlı olarak gösterilmediği için 
kendi bütçelerine aktaracaklar ve diledikleri gi
bi sarfa, mezun olacaklar. (Bravo sesleri) Meselâ 
görüyoruz, para var. iki - üç yüzbin lira ala-
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caklar. Bendeni/ ekstremleri ele alıyorum, bu 
dernekler için üç yüz bin lirayı alacaklar, büt
çesine koyacak ve sonra '299 9>99 lirasını Hasan'a 
yardım olarak verdim, diyecek. Oldu mu arka
daşlar? Olmaz. 17 milyon var. Hadi 10 milyonu 
zannediyorum, yurt inşaatı için gidiyor. 4 mil
yon orada var, bir milyon küsur bin lira Turizm 
Vekâletinde var. 'Sıhhat Vekâletinde var. Sıhhat 
Vekâleti der ki «Ben bir talimatname yaptım» 
•Ama talimatname bu parayı veren Heyeti Ali-
yenizden geçiyor mu? Geçmiyor. Kendi ölçüleri
ne göre tevzi ediyor .Bendeniz müşahade ettim, 
filân dernek kuruluyor, meselâ hastane yaptır
ma derneği, Devletten yardım istiyor, başka hiç 
bir faaliyet göstermiyor, Devletin parası ile 
Devletin fonksiyonunu yapmaya kalkıyor. Bun
ların hepsi böyle. Biraz evvel arz ettiğim gibi 
kendi bütçelerine o parayı ithâl edip başka 
maksatlarla da kullanmak imkânları vardır. De
nebilir ki, efendim tüzükleri var ve hangi mak
satlara sarfiyat yapacakları bellidir. Ama tüzük
leri değiştirmek ellerindedir. Üç. kişi bir cemiyet 
kurar, bu üç kişi, cemiyetin tüzüğünü iki günde 
leğiştirir, iki gazete ile ilân eder, onu dilediği 
istikamete sokar. Arkadaşlar, devlet parası üze
rindeki hassasiyetimiz malûm, 1 500 liralık mef
ruşat alınmasın, diyoruz, şu kadar tasarruf ya
pın diyoruz. Fakat, Devletin bir parası geldiği 
vakit, onu lâalettayin bir cemiyete tahsis etmek
te bir mahzur görmüyoruz. Bendenizin teşriî ha
yatı o kadar uzun değildir. Ama. bu cemiyetlere 
nüfuzlu eşhasın ,eskiden mebuslar vardı grup 
halinde gelip takrir verirlerdi ve onlar kendi 
cemiyetlerine parayı alıp giderlerdi. Bir iki ce
miyet ismi sayabilirim ama, ayıp olacak. (Say 
say sesleri) Meselâ bir Yardım Sevenler Cemi
yeti var. Bu cemiyetin maksadı teşekkülü, yar
dım seven insanların o çatı altında toplanmala
rı... E. yok. Yardım seviyorlar, Devletten para 
alıyorlar nasıl şey? Nasıl yardım seviyorlar? 
Böyle şey olur mu arkadaşlar? Olmaz. Efendim 
diyor, eline bir kâğıt alıyor, benim memleketim 
turizme müsait diyor. Gayet tabii bizim mem
leketimizin her tarafı tabii manzaralarla dolu
dur. 

ıSUUU ATALAY (Kars) — Sinop'a da 60 
bin lira ayrılmıştır. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Evet doğru. 
Ona da gelirim oraya da verdik 60 bin. Belki 
heba olup gitti. Doğru bildiğim şeyin her yerde 

müdafaasını yaparım. Çekinmiyorum Sırrı Ata-
lay. Çeviremezsiniz asla. (Alkışlar ve «bravo» 
sesleri) 

Geliyor efendim, bakıyorsunuz bir oda, ki
ralık bir oda, 4 metrekarelik bir yeri var. Efen
dim, Turizm Vekâletine müracaat ediyor, bana 
para veriniz, diye. 10 bin lira, 20 bin lira na
sıl sarf ediliyor, daha belli değil. Esas olarak, 
Allah razı olsun, Karma Bütçe Komisyonu bu 
sene bunu nazarı itibare almış. Diyor ki; «büt
çenin müzakeresi sırasında komisyonda ileri sü
rülen ve kabul edilen temenniler meyanında; 
iMaliyc Bakanlığı bütçesinden muhtelif dernek 
ve kurumlara yapılan yardımların objektif esas
lar içinde yeniden düzenlenmesi» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım; burada var, 4 mil
yon 2 milyon. Benim kanaatime göre, yalnız be
nim amali erbaa aklımda kaldı. Pek o kadar malî 
işlere aklım ermiyor; ama '3 milyon lira tahsisatı 
mestureyi Başvekile veriyoruz, hesabını soruyo
ruz. Bir memleketin Başvekiline üç milyon lira 
veriyoruz, hesabını soruyoruz. Ayrı bir- kanunu 
var. Fakat Maliye Bütçesinden geliyor 10 - 15 bel
ki de 20 milyon, öteki bütçeleri de toplarsınız. Kim 
soracak hesabını, kontrolünü kim yapacak. (Ma
liye müfettişi sesleri) Ne de murakabe müesse
sesi var. Ne de murakabe müessesi var... 

Şimdi hesap uzmanları ile arz ettim Cemal 
Tarlan Bey arz ettim, bunların ciheti tahsisi 
belli değil. Cemiyetlerin de Cemiyetler Kanunu
na göre bütçeleri vardır. Ama para alındıktan 
sonra o bütçe içinde ciheti tahsisi gösterilmediği, 
şartlı verilmediği için istediği tarafa sarf edebi
lir, heyeti umumiye kararı duruma hâkimdir. 
Bu kürsüye çıkıp ne söylerseniz faydasızdır, 
benim söylediğim daha doğrudur, daha hakiki
dir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turlıangil. 
iFÎKRET TLJRHANGİL (Aydın) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bütçe müzake
relerinin bitiminde Maliye Bakanlığının bütçesi 
hakkında 10 dakikalık konuşma arzusunu şiddet
le hissettim. Çünkü, bu sene Maliye Bakanlığı, 
hakikaten bir reform getirdi, getirdiği reform, 
mali mevzuda değil, isim bulmak reformu oldu. 
Meselâ; vergi ziyamı önlemek gibi gayet nazikâ
ne bir terim geldi. Biz bunu, vergi kaçakçılarını 
yakalamak mânasında anladık. Vergi reformu 
diye nazik bir kelime geldi; biz bunu, geçen se
ne yüklenen vergiler kâfi gelmedi, bu sene bu-
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nu artırmak mecburiyetindeyiz, mânasında an
ladık. 

Muhterem arkadaşlarım, bu girişten sonra ben 
Sayın Maliye Vekilinden soruyorum; ken
di deyimleriyle reform, kendi deyimleriy
le yergi ziyamı önlemek, meselelerinin 
hallini kim yapacak? Maliye Vekili mi yapacak, 
Hükümet mi yapacak? Yoksa teşkilâtında istih
dam ettiği memur kütlesi mi yapacak? Maliye 
Vekâletinin memur kadrosu o derece ızdırap ve 
sıkıntı içindedir ki, bugünkü Teşkilât Kanunu
nun mal müdürlerine verdiği maaş ve ücret Ta
hakkuk Dairelerinde istihdam ettiği kimselerin 
durum ve mahiyeti hiç bir zaman ne vergi ziya
mı önlemek kabiliyetindedir ve ne de âdil bir 
sistem ve kanun anlayışı içinde bu yeni reform
ları tatbik etmek ruh ve haleti içinde değildir. 
Evvelâ bendeniz, reform kelimesini ileri süren 
Maliye Vekilinden bekliyor ve istiyorum ki, Ma
liye Vekâleti iç bünyesi içinde bir reform yap
tıktan sonra onu yürütecek olan kişiler üzerin
deki tasarrufu ancak dilediği ideal reformları 
getirebilir. 

İnsan gücünü değerlendirmedikçe, insan 
gücüne 'ehemmiyet vermedikçe, bu geçici ted
birlerle hiçbir netice .alınacağı kanısında deği
lim. 

Muhterem arkadaşlarım, Maliye Vekâleti
nin bütçesi üzerinde ne kadar konuşsak yeri
dir. Maliye Vekili, diğer arkadaşlarımın be
yanları çeriçdvesi içinde, eğer ciddî bir relformla 
gelecek yıl bütçeyi ele aldığında, eımin olunuz 
iki, ıSenatoda en çok alkışlanan ibir 'bütçe olarak 
geçebilir. Nasıl? Nereye baksanız bir huzursuz
luk, bir adaletsizlik, bir müsavatsızlık müşahe
de edilmektedir. Evet, biz her şeyi iyiye doğru 
götürmek azim ve kararındayız. Fakat, hiçbir 
zaman bilinci sınıfa yükselmiş, nıemur statüsü 
içerisinde Devletten en iç ok tahsisat; alanların 
bir mesken mevzuu babında himayesiyle Mali
ye Vekâletine 'tahmil ettiği yükün yanında 
300 - 400 lira alan, 800 lira alan, Ankara'da 
'memuriyet yapan kişilerin ödediği kira nisbeti 
muvacehesinde bu 'hususlarla ehemmiyetle ba
kıp nasıl ki, Vakıflar Genel Müdürlüğü kendi 
müesseselerini bugünkü rayiç sisteminde değer- ' 
lendirmiişse, sosyal adaletin bu noktaya da tev
cih edilmesi lâzımdır. Buradan acaba Maliye 
Vekâleti, Türkiye çapında İktisadi Devlet Te
şekküllerini de buna imâle ederse, meskenden 

3 10. 2 .1964 O : 1 
temin edilen, temin edilecek meblâğın ne ola
cağını bir gün hesab ettirdi mi? (Bunun yanın
da arkadaşlar, en mühim mevzu, bu mevzu 
halledilmedikçe Türkiye'anjizin Devlet mekaniz
masının müispet ve olumlu çalışmasına imkân 
yoktur. Bu personel mevzuudur. Bugün Hükü
met personelle kâimdir. Personeli bulunmıyan 
bir .maliyenin, parayı istediği kadaır toplasın, 
israf edeceği kanısındayım, iyi personel, iyii ah-
ıçıya vereceğimiz en az malzeme ile en güzel 
yemeği pişireceği gibi, az patra 51e iyi eleman
lar, iyi sonuçlar 'getirebilir. Falkat 'elemanı bes-
liyemez, elemanı miaddeten ve manen onore et
medikçe ona vereceğimiz paraların çarçur edi
leceği, heder edileceği ımîutlak bir hakikattir. 
Şu 'hailde 'bugüne kadar gelmilş bulunan jve ya
ma üstüne yama 'koyan personel sisteminde o 
derece adaletsizlik vardır ki, çalışınla aşık ve şev
kini, Devlet mekanizmasında çalışanlardan sil
miş, süpürmüş 'götürmüştür. 

'Aynı yerden mezun olan, aynı sene mezun 
olan 'şahısların aldığı paranın ve aynı statüye 
tabi 'bulunan diğer bir şahıs tarafından alına
mamakta olmanın haleti rulhiyesini Sayın Ma
liye Bakanının takdir etmesi lâzi'mlgelir. Bu ka
nunun halli ne kadar- 'müşkül olursa olsun, Hü
kümetin biran evvel ana prensip ve kaidelerde, 
Personel Dairesiyle tetabuka varaırak îbu ka
nunun 'çıkarılması evvelâ bir müsavat, bir ada
let ve birbirine karşı para alımı bakımından 
yaratılmış olan aykırılığı izale edecek ve ca
li ışıma aşkında hâsıl olan durumu ortadan kal
dıracaktır. 

Bendenizin mâraaaltıını bundan ibarettir. Za
ten konuşma, 'müddeti de bitmiştir. Maliye 'büt
çesinin ıgele'cek yıl gelimin'i, hakikaten Bayın 
Maliye Bakanından 'bu sene çok işittiğimiz, re
formla birlikte gelmesini, tek dallara münhasır 
İbir reform değil, bütçede yepyeni ibir anlayış 
ve yepyeni fikir getirmesinin temennisiyle hu
zurunuzdan ayrılıyorum. (Adalet Partisi sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhteremi arkadaşlar; bâzı 
arkadaşlar söz sıralarını nedir diye mütemadi
yen soruyorlar, tekrar okuyayım : 

(Süz sırası şimdi Sayın Topçuıoğlu'nundur. 
Ondan sonra öztürkçine, Hasan Âli Türker, 
Pasinli, öztaş, Ünaldı, Cemal Tanılan , 'öavit 
Tevfik Okyayuz. Bu bir. ikinci bir hususu da
ha arz edeyim. Sayın Sıtm Atalay... 
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CAVÎT TEVEİK OKYAYÜZ ('içel) — Efen-

'dkn, bendeniz Bütçe (Kaıımıa Koımisyanunıın va
zifesi içindeydim. Hakkımın mahfuz kalması 
lâzum'geliırdi. 

BAŞKAN — Tüzükte öyile 'bir şey yok: efen
dim. 'Müzakere sırasında huıkm'nıîıyian sınaisini 
kaybeder. 'Başka bir arkadaş sırasını size ve
rebilir. 

İkinci bir hususu tekrar arz edeyim : 
Sayın Atalay burada bir konuşma yaptı. 

Bölümler üzerinde olduğunu katiyen göster
medi 've neticede iner'ken 30 ımiiilyon liradan 
bahsederek indiler. Yani, bölümler üzerinde ko
nuştuğunu bilseydim, müdahale ederdim. Bu 
sebepledir ki, iSuphi IBatıır bölümler üzerinde 
konuştuğu için 'müdahale ettim. Arkadaşlardan 
Mlhassa 'ricıa ediyorum, Anayasanın çer'çeves'i 
dışına eıkmasmtar. Buyurunuz Sayın Topiçu-
oğlu. 

•SABKt T0PÇO0nLIT (Bingöl) — 'Sayın ar-
kadaşla.rıım. Millî Savunma, Bakanı gecen se- ' 
nenin ve 'bu senenin icraatı hakkında Yüksek 
Senatoya .rnalûmlat verinken, 4'2 sayılı Kanunla 
em<elkli olmuş arkadaşlar'in, 262 sayılı Kanunla 
intibaklarını sağlı yacak bir kanun teklifi ya
pıldığını ve bu 'aifa.da eski 'muhariplerim eşitlik 
hakkındaki mı'uanıelâtını 'da, Sayın Maliye Ba
lkanına havale eylemiş olduğunu söylememiş 
olsiaydı bu husustıa 'bir söz atmak ihtiyacını 
duymıyaeaktım. 

Muhterem arkadaşlarımı, evvelâ, 42 sayılı 
FCanuıı nedir? Bunu kısaea. «arz etm|ek isterim. 
42 «ayılı 'Kanun, İnkılâbı mıütaakıp orduda top-
lanmiış nh\n fazlalığı izalle etmek maksadiyle 
<;ıkarılmış biır kanundur. Ve İni kanunun esbabı 
muciıbesine #8re, tatbikatında bir hata vardır 
veya, yoktur gibi bir münakaşanın içerisine gir-
mıek istemiyorum. Eslki Muha'ripler nedir? Eş
ik i Muhaıriple'r de yine kanıımların bahşetmiş 
olduğu yaş haddine uğrıyarak veya, yine ka-
nımlarm vermiş olduğu haklarla 39 nen mad
denin (IB) ve sair fıkrası suretiyle henüz yaş 
haddini dahi ikmıail etmeden emekliye ayrılmış 
a-Tkadaşlarımıüzın mâruz, tutuldukları kanun su-
ı re t i yi e ıi tına m el e gü r m el ea id ir. 

Şimdi arkadaşlar; 42 «ayılı Kanunla emek
li olan arka daşlaırum izm 262 sayılı Kanunla 
intıhak ettirilmelerini ic ah ettiren selbep şudur: 
Bu arkadaşlar Ağustosun 15 ine doğru emekliye 
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sevk edilmişlerdir. Ve bir kısmının da enıeMi-
lükleri durdurularak Eylül ayında emeldi edill-
ımi'ş ve terfi hakları bu 'suretle kendillerane ve-
'rilmiş buıiınmakta'dır. Bunu 'müteakiben 262 sa
yılı biı* Kanun çıkafrılmışltır. Bu kanun 24.2.1961 
'tarihinde yürüklüğe girmiştir. Demek. ki, 42 'sa
yılı Kanunla emekli olan subaylar emekli sta
tüsüne tabi tutulduktan sonra yani, Millî Mü
dafaa Vekfiletin'in ıkadrolarından ve onların 
istihdamı yerlerinden ayrılarak, tıpkı diğer eslki 
mıuharipler gibi veya diğer emekliler gibi, 
Emi eki i Kanunu na tabi .bir bale getüriHdükteıı 
•Honra> orduda yeni bir 'barom 'kanunu çıkarıl
mış ve bu haırem kanunu İle de albayların ma
aşı 125 e ve kıdemli albaylar m maaşı da 1'5Ö ye 
çıkarılmıştır. Buna 'intihalken yarhayların ma-
ıa,şı 100 liraya', kıdemli binbaşıların maaşı 90 
liraya, hâsılı birer derece yukarı çıkarmak su
retiyle barem değişikliği yapılmıştır. 

'Simidi, Millî Müdafaa Vekilinin 42 sayılı 
Kanunla, emekli olmuş arkadaşların maaşını, 
yani emekliye ayrılıma maaşlarını bu kanuna, 
intibak ettirmek üzere yeni biır 'kanun hazırla
mak vo 'böylece yeniden bir eşiıtslzlilk yaraltımja-
Isma sebebolduğunu görmekteyİiz. Şimdi, eski 
'muharipler nasıl emekli olmuşlardır 've bu es
iri mjuhariplertn emekli oltıiş sebeplerini ve bu-
'günkü eşitsizliği doğuran sebepleri' de kısaca, 
arz etmlek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 145'3 sayılı Kanuna 
(kadar, yani 1930 a kadar emekli maaşları ve 
emekliye sevk edilme hususları {32i5 sayılı Ka
nunla. olurdu. Bu kanunun, bütün teferruatını 
izah etmeden şunu arz etmek isterim 'M, ibu 
ikanunda, emekliye ayrılanların 300 kuruştan 
aşağı maaşla, emekli edilem'iyecekleri yazılıdır'. 
Hattâ o zamanki 'kanunla emekliye ayrılan bâ
zı zevatın emekli maaşları, kendilerinin ımüs-
tahdom oldukları, zaman /aldıkları ;m|aaşın hile 
üstündedir. 

Şim'di, 1453 sayılı Kanunla, 1 n'ei derece 
maaş mareşallara, 'müşirlere verilerdi. Bir de 
orgenenallere ve pilindi. Ve humlara, o zıaımaıı 
«*BİPİnci Ferik» deniyordu. Şimdi, bu sıııretle 
terti'bediilen Barem. Kanunu 14 derece üzerin
den tertipleıımişt'i. Bu kanun yürürlüğe (girdik
ten sonra, yani bu kanunla, 1453 sayılı Kanun
la, emekli olan askerî .memu'rîaır ve su'bıayıla.rdan 
sonra, bir 'kanun daha, çıîkmıştır. 2702 sayılı' 
Kanun. Bu 2702 sayılı Kanunda albayla/rın 
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maaşı 70 liradan 80 liraya çıkartılmıştır. De-
ımek ki, bir evvelki kanunla emekli edi'lmilş olan 
bir albay 70 'liradan emlekli edilmişse, bir ba-
ırem değişikliğinden dolayı sonradan emekli ol
muş bir (arkadaş 80 lira maaşla emekli olmuş
tur. işte 42 sayılı Kanun mucibince emekli edil-
•miş bid' zatın 262 numaralı barem -degisşikfLiğiııi 
nıütaakıp mâruz kaldığı haksızlığı, intibak et
tirmek iistiyen bir kanunun tatbikçisi olarak, 
Millî Müdatfaa Vekilinin bir kısmını böyle mü
talâa, etmesi, diğer 'bir kısmını başka türlü mü
talâa etmesi suretiyle yeni bir eşitsizlik yamat
maya hakkı yoktur. iBunu .devam. ettirecek 
olıırsaik, görürüz ki, 262 sayılı Kanunda da ve 
bu devreye gelinceye kadar da 1453, 2702, 3828, 
4600, 5609, 5800 diye 6. 7 defa barem değişik-
tliği olmuş ve her defasında bu baırem 'değişik
likleri kendisinden bir eJvveJl emekli olmuş ar
kadaşların mutlak surette eşitsiz! iğin e sebebol-
muştur. 

iŞimdi, bu •eşitsizliği ortadan kaldırmak lâ
zım .mıdır, değil midir, prensibi üzerinde esa
sen durmak lâzımdıır. Bizim kanaatimiz odur 
ki, eski muharip olanak, sivil 'em/ekli olarak, ya
ni 'bu ınuemlekete hizmet etmiş ve kendisine bu 
emeğine karşılık olarak bir geçinme pa.rası ve
rilmesi ieabeden kimselerin tümünü birden 
•mütalâa etmek ve haksizi ık varsa bu uların 
hepsini eşldoiarak bir hizaya getirmek prensi
bini mutlaka, kabul etmek .mecburiyetindeyiz. 
Biz eğer bu prensibi kalbu'l 'edersek, o zaman bu 
memlekette, her zamlan söylenen sosyal adaleti 
memur ve emekliler üzerinde mutlak surette 
tatbik etmiş olabiliriz. (Bunu kökünden hallet
mek lâzım. Bunu, ne Sayını M'iillî Savunma Ba
kanının dediği gibi 42 sayılı Kanunla emekli 
okulların ve ne de bizim, dediğimiz gibi daha, 
evvel emekli olmuş olanların halklarını müda-
faıa etmekle değil, bundan sonra bile emejkli 
olacak insanların mutlak bir statüye tabi tutu
larak, asla ve kaıt'a, mjağıdur olmalarım önliye-
eek bir kanunla, Hükümetin karşımıza, gelmesi 
lâzımdır. 

Bu mâruza t um burada, hulâsa ettikten son-
na, simdi şu noktaya, geliyorum; acaba bu eşit
sizliği Ikaldırabilmek için evvelâ 42 sayılı Ka
nunla emekli edilen arkadaşların vaziyetlerini 
mi ele almak lâzım, yoksa bundan daha evvel 
çok düşük maaşlarla emekli edilmiş arkadaşla-
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rın vaziyeti erini mi ele almak lâzımdır? Bura
ya da kısaca değinmek isterim. 

Muhterem arkadaş'larıım, 42 sayılı Kanunun 
tatbiki sınasmda bu arkadaşlarımıza verilmiş 
bulunan birçok hususi haklar mevcuttur. Bu 
hususî hakların daha da artırılmasına asla mâ
ni olacak bir fikir 've kanaatte değiliz. Ama, 
insafla düşünmek lâzımdır ki, kendilerine yeni 
hususi kanunla iki misli ikramiye verilirken, 
daha evvel, 50 sene hizmet etmiş bir emeklinin 
yüzde 70 derecedeki bir maaşla emekli edilir
ken, Ibu arkadaşlarımız 30 sene hizmet ettiği 
ve yüzde 70 bir hak tanındığı ve bunlar emıeik-
"li olduktan sonra yine bireak işler verilmek 
suretiyle 'kendilerine birer faaliyet sahaları ya
ratıldığı halde, bunlar Ikendilerinin bugünkü 
ıstırap içinde .olduklarını ifade eylemeleri ile 
bir de bunlardan, çok evvel tekaüt ölımiuş emek
li, dul ve yetimlerin halini düşünmek lâzım'ge-
lir. O hailde, eğer biz bir işe başlamak istiyor
sak bu işin en kuvvetli taıra'fından ziyade en 
zayıf tarafından başlamak lâzımdır. 

Bu bakımdan, biz iki arkadaş olarak bun
dan mukaddem bu emeklilerin eşitsizliğini orta 
yerden kaldıracak, yani hepsini 262 sayılı Ka
nunun çerçevesi içine alacak bir kanun teklifi 
yapmış bulunuyoruz, Kayın Rahmi Sanalan ile 
beraber. 

Şimdi Maliye Vekilinden ricanı şu : Madem 
ki, Millî Savunma Vekâleti bizi ikiye bölmek 
suretiyle birisine üvey evlât, diğerine asıl evlât 
muamelesi yapmak suretiyle bir kanun teklifiy
le gelmiştir ve bizi de. eski muharip olarak, gel
miş. Sayın Maliye Vekiline havale buyurmuşlar
dır. Biz, Maliye Vekilinden rica ediyoruz, bu 
kanun müzakere edildiği zaman bizim kanun 
teklifimizi de nazarı dikkate alsınlar, Bütçe Ko
misyonunda, Maliye Komisyonunda İm iki ka
nunu telif ederek asıl dertlinin, asıl mustaribin 
yarasını sarmak şerefini kendileri üzerine almış 
bulunsunlar. Ve bu derdi artık burada keselim. 
atalım. Bu memlekette mustarip bir halk küt
lesi, mustarip bir dul yetim muamelesi ve ıstı
rap içinde olan bir emekli muamelesi lamamen 
ortadan kaldırılmış olsun. Ve bu şeref Sayın 
Maliye Bakanımıza aidolsun. Hürmetlerimi su
narım. (Alkışlar) 

MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın
da müsaade ederseniz bir noktayı arz edeyim. 
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BAŞKAM — Buyuran. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, biraz evvel konuşan bir, iki hatip ar
kadaşımızın sözleri arasında maddelere temas 
eden hususlarda olduğu için Sayın Başkan Ana
yasanın böyle müzakerelere müsaidolmadığı yo
lundaki ikazlarını anlıyamadım. Anayasa, ma
lûm bulunduğu üzere, eski Anayasadan farklı 
hükümler getirmiştir. Eski tatbikatta fasıllar, 
yani bölümler ve maddeler üzerinde de müza
kereler yapılırdı, yeni Anayasamız bunu kal
dırmıştır. Fakat, bütçelerin tümü üzerinde vâki 
görüşmelerde maddelere taallûk eden hususlara 
temas edilmez, diye bir hüküm getirmemiştir. 
Böyle olsa idi, bir müzakere yapılmasına ne im
kân kalırdı, ne de bunda bir fayda beklenebi
lirdi. Malûm bulunduğu üzere, bir bakanlık ve
ya bir dairenin bütçesinin heyeti umumiyesi de
mek, bu madde ve fasılların tamamı demektir. 
Yani bu, cüzlerden ve maddelerden terek-
kübetmiştir. Meselâ, personel mevzuuna temas 
ettiniz mi, e, bu bölüme taallûk eder, o bölüm 
gelmedikçe bunu konuşamayız, denemez. 

Nitekim, 94 ncü maddenin sarih hükmü bu
nu tereddüde meydan vermiyeeek şekilde izah 
etmiştir. Anayasanın 94 ncü maddesinin bir fık
rası; «T. B. M. M. üyeleri, Meclislerin Genel 
Kurullarında, bakanlık ve daire bütçeleri ile 
katma bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her 
bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında 
açıklarlar; bölümler ve değişiklik önergeleri 
üzerlerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın oku
nur ve oya konur.» Yani tümü üzerinde yapılan 
görüşmeelrde maddelere taallûk eden teklifler 
olabilir, fakat bu tekliflerin, maddelerin müza

keresi sırasında ayrıca bir müzakere açılması ya
pılmadan oylamakla iktifa olunur, hükmünü 
getirmiştir. Bilmem Sayın Başkan da böyle mi 
anlıyorlar! Ve tatbikatın başka türlü olması 
için bendeniz hem hukukî imkân, hem ele mad
di imkân göremiyorum. 

BAŞKAN — Ben düşüncemi arz edeyim : 
Bütçe müzakeresi yapılırken tümü üzerinde gö
rüşülür ve eskiden de maddeler üzerinde dahi 
müzakereler cereyan ederdi. Şimdi bölümler ve 
bölümlrdeki değişiklikler önergeleri üzerinde 
ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya 
konur. Şunu iki suretle anlamak mümkündür. 
Birisi; bölümlere geçildikten sonra artık konuş
ma olmaz. 
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İkincisi; heyeti umumiyesi üzerinde konuşu

lur, ama, önerge varsa, bunun izahatını yapıp 
da, münakaşa açılamaz, neticesine de varılabi
lir. Şimdi, burada, takdir, bu bir hukukî müta
lâadır, siz öyle düşünüyorsunuz. Benim demin 
tatbik ettiğim hususun doğru olduğunu söyli-
yen hukukçular vardır ve bunun tefsiri müm
kün olmadığına göre Heyeti Celilenizin alacağı 
karara ittiba ederek muamele yaparız. 

MEHMET HA ZER (Devamla) - - Efendim, 
müsaade ederseniz bir hususu arz edeyim. Efen
dim, eşyanın tabiatına aykırı zorlama ile tef
sir yapmaktansa, ihtiyaçlara bir kanal, bir ce
reyan vermek de hukukun, kaidelerinden birisi
dir. Şimdi, arz ettim, Maliye Vekâletinin bütçe
sinin tümü üzerinde konuşuluyor. Bu bakanlı
ğın bütçesinde farz edelim yardımlar faslı var, 
bölümü var. Bu yardımlar da çeşitli derneklere 
taallûk eder. Arkadaşlarımız, Maliye Vekâleti 
bütçesinde konuşurken, personel nizamnamesi
ni düzeltmemişsin, düzelt, derneklerin şu şu is
tikamette gidişi var, o dernek böyle değil, şöy
le, diye konuşmaktan menedilirse Maliye Veka
leti bütçesi konuşulamaz, konuşulmasına imkân 
olmaz. (Doğru, doğru, sesleri) Tümü üzerinde 
konuşmaktan maksat, bir bakanlığın hizmetleri 
arz ettiğim gibi, bütün maddelerde, bütün bö
lümlerde zikredilen hizmetlerin heyeti mecmua
sıdır. Bu cüzülerden her hangi birisinden bah
setmeden bu kül müzakere edilemez. Külün mü
zakeresi cüzlerin müzakeresinin meemuudur. 
Bu itibarla tümü konuşulurken bunlardan bah
sedilir. Buyurduğunuz gibi bölümlere geçildik
ten sonra, artık bölümler üzerinde müzakere 
açılmaz. Şimdiki Anayasamızın getirdiği bu
dur. Ve geçen yıllardaki tatbikat böyledir. Ar
tırma, ve eksiltme teklifleri ve saire böyle yapıl
mıştır. Anayasamızın hükmü de budur. Eğer 
gerekçesi burada olsaydı, gerekçesi de bunu 
izah etmeye yeterdi. Bu itibarla ayrıca Yüksek 
Heyetinizden bir karar almaya lüzum yoktur. 
Bu tatbikat, hem mahzurları giderici, hem de 
ihtiyaca cevap vericidir. Yüksek Başkanlığın da 
böyle tatbik etmesini maksada, ve maslahata 
uygun, görüyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar olmuş... Böyle 
bir vaziyet geldiği zaman tekrar Senatonun 
mütalâasını alırım, efendim. 

Muhterem arkadaşlar, daha 7 arkadaşımız 
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söz almıştır, iki de takrir vardır, okutacağım 
efendim. 

Başkanlığa 
Maliye bütçesi üzerindeki kıymetli konuş

malar Yüksek Senatoyu aydınlatmıştır. Müza
kerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Abdiilkeritn Saraçoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Şahısları adına altı sayın senatör Maliye Ba

kanlığı bütçesi üzerinde konuşmuş bulunmak
tadır. Bütçenin bugün saat 24 e kadar karara. 
bağlanması Anayasa emridir. Meclis bütçeleri 
ile Bütçe Kanunu ve Gelir Bütçesinin henüz gö
rüşülmemiş olması görüşmelerin Tüzüğün mü
saadesi nisbetinde kısa kesilmesini zaruri kıl
maktadır. Bu sebeple Maliye Bakanlığı üzerin
deki görüşmenin kifayetinin oya konulmasını 
arz ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âmil Artus Esat Çağa 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — önergenin 
aleyhinde efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Pek muh

terem arkadaşlarım. Maliye Bütçesi diğer büt
çelerle ilgilidir, ve deminden beri konuşan ar
kadaşların da konuşmalarından çıkan mâna, 
daha birçok meşklerin burada konuşulup halle
dilmesini icabettirecek bir mahiyet arz etmek
tedir. 

Bundan başka biraz evvel burada 'konuşan 
kıymetli arkadaşım Suphi Batur dernekler hak
kında yani halen faaliyette bulunan dernekler 
hakkında kendi düşüncelerini burada ifade bu
yurdular. Ona karşı söylenecek fikirler de var
dır. Lütfedip buna imkan veriniz. Tlakikaten 
ismini de göstermek suretiyle bâzı şaibe altında 
bırakılmış derneklere müdafaa imkânı bahşedil
miş olacaktır. Bunu yüksek takdirinize bırakı
rım . Hürmetlerimle. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Şaibeden bah
setmedim. Umumi bir mevzuat gelsin, bir kanun 
gelsin, dedim. (Yanlış, yanlış, sesleri, gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Batur'un izah ettiği veç
hile katiyen bir şaibe mevzuubahsolmamıştır. 
Böyle bir şeye muttali olsaydım, derhal müda-
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hale ederdim. Böyle bir şey yoktur. Ama kâfi
dir, değildir, takdirinize arz ederim. 

Müzakerenin kifayetini oyunuza sunuyorum, 
kabul edenler... Etmiyenkr... Efendim, arada 
yarıyarıya fark vardır. 40 oyla müzakerenin 
kifayeti kabul edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI FERİD MELEN —• Sa

yın Başkan, muhterem senatörler, değerli se
natörlerin hakikaten aydınlatıcı, yol gösterici 
konuşmalarını dikkatke takibettim. Kendileri
ne peşinen şükranlarımı arz eedrim. Bu müza
kereler bu defa bütçenin umumi müzakereleri
nin bir yenilenmesi mahiyetinde oldu. Orada 
münakaşa ettiğimiz ve hattâ tatmin edildiği
mizi zannettiğimiz meseleler bu defa yeniden 
ortaya atıldı ve bir defa daha canlandırılmak 
istendi. Bunlara izin verirseniz tekrardan kaçı
narak bir nebze yeniden temas etmek mecburi
yetindeyim. Yalnız vakit darlığı sebebiyle sa
yın arkadaşların konuşmalarını bir araya geti
rerek tetkik etmek imkânını bulamadım. Bu se
beple konuşma sırasına her mevzua ilişerek iza
hat vereceğim. 

Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Lûtfi Tokoğhı, 
bütçenin denkliğini ele alarak konuşmasına baş
ladı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika müsa
ade eder misiniz? Efendim, Sayın Bakanın iza
hatı her halde epey sürecektir. Ve ondan sonra 
konuşacak bir arkadaş vardır, sonra sualler tev
cih edilecektir. Bu vaziyettee aralıksız devam 
edilmesini, veyahut uzatılmasını, bu bitinceye 
kadar devamını oyunuza sunuyorum.... (Saat 
1,5 tan sonra olsun, sesleri) Kabul edenler... 
Etmiyenkr... Kabul edilmiştir.. Sayın Maliye 
Bakanı maddelere geçinceye kadar devam ede
cektir. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Sayın Tokoğlu, konuşmasına başlar
ken bütçe taktiği üzerinde durdu ve misal ola
rak da 1962 ve 1963 bütçelerinde gelir tahmi-
nindeki mübalâğaya ve isabetsizliğe işaret etti. 
Muhterem arkadaşlar; doğrudur. 1962 bütçe
sinde Hükümet sene içindeki tatbikatı görerek... 
Bir tasarruf tedbiri almak mecburiyetinde kal
mıştır. Bir defa şunu arz edeyim; bu Hüküme
tin olduğu gibi, bundan evvelki, hattâ birinci 
ve ikinci koalisvon hükümetlerinin de üzerinde 
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önemle durdukları şey, istikrar olmuştur. Tür- I 
kiye ancak ve ancak bir istikrar politikası ta-
kibettiği takdirde kalkmabilir veya enflâsyona 
gitmez ve refah yolunu kendisine açabilir. 

Bu sebepten bütçenin tanziminde olduğu gi
bi, bütçenin tatbikatı sırasında da daima bu is
tikrar prensibini göz önünde bulundurmak mec
buriyetinde ve mevkiindeyiz. Ve dikkatle yapı
yoruz. Bundan evvelde yaptık, bundan sonra da 
buna devam edeceğiz. Bütçenin tanziminde, ser
bestçe bu istikrar politikasına riayet eden Hü
kümet, bütçenin tatbikatında da cesaretle kısın
tı tedbirleri almalıdır, almaktadır, zira almakta 
fayda vardır. Binaenaleyh bunu kusur olarak 
görmemek, bilâkis Hükümete bundan dolayı ce
saret vermek lâzımdır. 

Sayın arkadaşım 1962 den bahsetti. Evet 
1902 yi 1,5 milyar açıkla kapattık. 2 nci Koalis
yon Hükümeti geldiği zaman 1962 bütçesini ay
nen tasvibetmiştir. Hükümet 1,5 milyarlık büt
çe açığını kapatmak için Merkez Bankasına mü
racaat edecek ve ı e t imle 1,5 milyar emisyon 
yapılacaktı. Bunun üzerine Hükümet cesaretle 
bir karar aldı. Ve bütçede bir tasarruf yaptı. 
•Simdi sayın arkadaşım bunun kusurunu Maliye 
teşkilâtına yüklüyor. İnşa I' ile mütalâa edelim. 
1902 yılı bütçesini kim hazırladı ve kim kabul 
etti. Bunda Maliye Teşkilâtının ne kadar hisse
si vardır. Burada bir isabetsizlik mevcuttur. \ 

'Muhterem arkadaşlarım, 1902 yılı bütçesinde . 
Bakanlar Kurulu, masraflarda kısıntı yapama
ması sebebiyle gelirlere 250 milyon lira zam yap- j 
ti. Bu Bakanlar Kumlunda bulunan arkadaşla
rımız mevcuttur, sorup teyidedebilirsiniz. Bütçe 
Komisyonuna, gelmiş, Bütçe Komisyonu da bir o 
kadar zam yapmış, oldu 500 milyon... Sene için
de '500 milyon liraya yakın ödenek, karşılıksız 
olarak Yüksek Meclisleriniz tarafından kabul 
edilmiş. Görüyoruz ki, 900 milyon liraya vardı, i 
Bunda, Maliye Bakanlığı Teşkilâtının kabahati ı 
yok. Eğer bir mesuliyet varsa bunu evvelâ o ta
rihteki Baaknlar Kumlunda aramak lâzımdır. O 
Bakanlar Kurulunda hangi arkadaşlar varsa hep- ' 
si ayrı ayrı bundan mesuldürler. İkincisi o ta
rihte Bütçe Komisyonu bunu kabul etmiş, ilâve
ler yapmıştır. Bunu Yüksek Meclisler de kabul { 
buyurmuşlardır. Binaenaleyh bunda bir kusur 
varsa, izin verirseniz biz razıyız Maliye teşkilâtı 
olarak ama, bu kusuru paylaşalım. Biraz sonra 
arz edeceğim her mesele böyledir. Bütçe tasar- I 
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rufu böyledir. İsraf mevzuunda böyledir. Eğer 
Meclisler Hükümete yardım etmezse o vakit, ne 
Hükümet ne de Maliye teşkilâtı kendisinden 
beklenen vazifeyi ifa edemez. 

1 - 2 senedir bu vazifedeyim, bugüne kadar 
böyle bir suale muhatabolmadım. Sayın arkada
şımız seri halde kanun teklifleri vardır dedi. Bil
mem hangi tarihte Nuhu, nebiden kalma kanun
lar, adaletsizlik doğuran kanunlar vardır. Büt
çeye 50 milyon liralık külfet yükleyen bu kanun
lar Büyük Meclisimizde, kabul edilen kanunlar
dır. Ve ondan sonra da Maliye Vekâleti bunun 
karşılığını bulmak için para arar, vazife yapa
maz hale gelir. Bütçede tasarruf yapmak için bâ
zı hizmetleri görme imkânını kaybeder. Sayın 
arkadaşım, bu yıl 1962 bütçesinde bahsedilen, 
% 7 tasarruf tatbikatını görmediklerini söyledi
ler. Muhterem arkadaşlarım, 1962 bütçesinde arz 
ettiğim gibi 196:! bütçesi burada hazırlanırken, 
ilâve paralar, yatırımlardan alınamaz dedim. 
Yardım olmazsa bu nisbeti yatırımlardan kese
riz. Yardım almazsak, yatırımları kesiyoruz. 
Daha, evvel arz ettiğim gibi biraz sonra da gele
ceğim bu mevzua, yardımın tamamını zamanın
da, alamadık. Konsorsiyum 250 milyon taahhüt 
etti. Kakat bunun ancak 220 milyonunu aldık. 
Bundan 200 milyon civarında, hattâ daha da azı
nı kullandık. Ama bunların sebeplerini arz eder
sem bu titizlikten dolayı bizi tebrik edersiniz. 
Biz yardımı istersek yardım alırız. Ama şunu dü
şünüyoruz ; bizi kalkındıracak yardım ve kre
di almalıyız. Fakat az olacak, vâdesi uzun ola
cak, şu. olacak, bu olacak... Bu yüzden uzayan 
müzakereler vardır. Ve bu yüzden uzun zaman 
kabul etmediğimiz krediler vardır. Bu yüzden 
bütçemizde bir miktar indirme yapmayı da göze 
alarak bunları hemen kabul etmedik. Hemen 
kabul edebilirdim. Ama, Türkiye bundan kâr 
değil zarar ederdi. Bu yatırım çok pahalı olurdu, 
rantabl olmazdı. Halbuki biz kalkınma istiyoruz 
ve bu bizi kalkmdırmazdı. Bu sebeple yardım da 
bir miktar noksan olmuş olur. Bu da bütçeye ay
nen inikas etmiştir. Bütçedeki gelir noksanı, 
bütçe gelirinin - büyük bir kısmı bu yardımla
rın zamanında gelmemesinden doğmuştur ve bu
na esasen evvelce de işaret etmiştik. Bu sebeple
dir ki, bu ihtimal belirince Hükümet cesaretle 
% 7 tasarruf tedbirleri almış, yani şunu ifade 
edeyim : Bu tasarruf tedbirleri yatırımlara za
rar vermemiştir, arkadaşlar. 1963 te biliyorsu-
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huz, bugün yaptığımız gibi yatırımlar arasında 
bir tasnif mevcut değildi, transfer masraflarının 
da bir kısmı yatırım olarak konuyordu. Şimdi 
bu tahsisatın 3 milyar, 237 milyonu 11 ay zar
fında kullanılmış bulunuyor. Katî sarfiyat ola
rak harcamalar ile mukayese yapılamaz. Ancak 
yıl sonunda katî sonuç alınabilir. 250 milyon 
avans vardır. Mahsulü alacaktır. Bunlar ne taah
hütle ne de avans olarak verilir. 250 milyonun da 
<Şıibat ayı içinde sarf edileceği düşünülürse yekûn 
yatırım sarfiyatı 3 milyar 730 milyona baliğ olur. 

Yani aşağı-yukarı bunun nisbeti yüzde 93 ün üstün
dedir. Bu, harcama bakımından bir yatırım ra
kamını ifade eder. Belki sene sonunda fizikî ya
tırım bunun da üstünde bulunur. 

Muhterem arkadaşlar, zannediyorum, plânla
ma bütçesinde de bir rakam verilmiştir. Yatı
rımların tahakkuk derecesinin ölçüsü nasıl bu
lunabilir?. Maalesef elimizde bugün harcamadan 
başka, bir ölçü yoktur. Ama harcama ölçüsü de 
mutlak bir ölçü değil ve neticeyi doğru olarak 
vermez. Şu sebeple vermez : Umumiyetle tahsi
satlar keşif bedeli ile proje bedeline göre büt
çeye konur. Fakat, bilâhara ihale bedelinden 
tenzil edilir. Böylece yatırım Ölçüsü bir dereceye 
kadar değer kazanır. Fakat, yatırımların ger
çekleştirilme nisbeti gösterilmemiştir. Bu suret
ledir ki, sene sonuna kadar beklemek lâzımdır. 
Bu plânda yapılan şeklî bozukluktan doğmuş
tur. Şimdiye kadar yanlış fikir verilmiştir. Mu
hakkak oban senenin üç ayında proje var, ihale 
var, masraf yok. Bir de bakıyorsunuz, bir rakam 
çıkıyor. Birinci üç, ayda tahakkuk eden masraf 
c/c 10. Efkârı umumiye bundan telâşa düşüyor. 
Birinci üç ayda % 10 olursa, bütün yıl içerisinde 
% 40 ı bulur diye. Halbuki birinci ayda hiç mas
raf yapılmıyabilir. Bundan dolayıdır ki; bu har
cama ölçüsü yalnız başına ele alınacak bir ölçü 
değildir. Ancak sene sonunda kati rakam bilinir. 
Şu halde tasarruflar yatırımları yaptığımızı gös
termez. Cari harcamalardan tasarrufa gelince, 
muhterem arkadaşlar, hemen hepiniz şikâyet edi--
yorsunuz. Câri harcamalarda tasarruf ediyoruz; 
iyi ya işte... En güzel tatbikatı cari harcamalar
dan tasarruf etmektir. Muhterem arkadaşlarım, 
hakikaten çok müessir bir şekilde bu mevzunu 
üzerinde Hükümetiniz çalışmıştır. Bütçeyi hazır
larken cari daireleri bir sıkı cendere içine sokmuş 
bulunuyoruz. Cari harcamalarda yüzde 3 ü geç-
miyeeeksiniz demişiz. Bu da; nüfus artışına te-
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kabul eder. Daireleri yüzde 3 ün içinde bırakım-
şızdur. Ayrıca sene içinde bu türlü zaruretlerle 
yine dairelerde yüzde 5, 6, 7 nisbetinde tasarruf 
yaptırıyoruz. Bence bundan, dairelerin israfın
dan şikâyet eden arkadaşların memnun olması, 
müteşekkir olması lâzımdır. Arkadaşımız 1964 
bütçesinde gelir tahminlerinin tahakkuk et nüye -
ceğini ileri sürmektedir. Gelir bütçesinde az ev
vel tahakkukların nasıl yapılmış olduğunu tefer-
ruatiyle izah ettim. Yalnız gelir bütçesinde... Bir 
husus vardır. Aradaki fark vergi reformları esas 
alınarak konulmuştur. Aradaki farkın Gelir ka
nunlarından beklenenden ibaret olduğu bu ka
nunlar kabul ettirildiği takdirde beklenen vari
datı getirecektir. Bu hesabedilm'igtir, kontrol edil
miştir. Arkadaşımız Tekeli misal olarak vermiş
lerdir. Tekelin Hazineye vereceği yüzdeyi tama
men vermemiş olduğunu belirttiler. Bu durum 
1962 de ve 1963 te Tekelin bu nisbette hâsılat 
yapmamış olduğu mânasına gelmez. Tekel büyük 
mubayaalar yapmıştır, biliyorsunuz. Krediye ih
tiyacı olmuştur. Merkez Bankasından kullanaca
ğı kredi bellidir. Daha fazla kullanamaz. Bu se
beple Hazineye vereceği hisseyi kullanmıştır. Ve 
stoka bağlıdır. Bugün Tekelin elindeki stoku yok 
pahasına satıp da Tekele Hazine alacağım ödete
biliriz belki. Fakat biz buna lüzum görmedik. 

Değerli arkadaşımız, 1964 yılı bütçesi denk 
değildir. Neticesine varıyorlar. Yüksek Mec
lise getirdiğimiz kanunların adına ne derseniz 
deyin, aynen kabul edildiği takdirde 1964 büt
çesi daha hazırlanışında denk olarak hazırlan
mış oluyor. Bu kanunlar zedelenerek çıktığı 
takdirde hiç şüphesiz o nisbette denkliği 'bozu
lur. Ama bu demek değildir ki, Hükümetiniz 
1964 bütçesini açık olarak tatbik edecektir. As
la! icabında gene her türlü tedbiri alarak ka
panışta 1964 bütçesini de 'bundan evvelkilerde 
olduğu gibi açıksız kapatacağız. Çünkü Tür
kiye'nin bir numaralı problemi bize göre istik
rardır. 

Gene bir değerli arkadaşım 1964 programiyle 
3964 ibütçesi arasında şeklen bir mutabakat ol
duğunu, fakat 1964 yılında, serbest piyasa fi
yatları ile mutabakat olmadığını söyledi. Bunu 
bütçenin tümü üzerinde konuşan bâzı arkadaş
lar da ileri sürdüler. Biliyorsunuz ki, plânda 
bir deflâtör tatbik edilerek yatırım giderleri 
teslbit edilmiştir. Vatandaşın Gelir Vergisi 
orta sınıfta diktir demektedirler. Biraz evvel-
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ki konuşmamda arz etmiştim. Geçen yıl kabul 
etmiş olduğunuz Gelir Vergisi (Kanununda ya
pılan değişiklik diğer memleketlerdeki hüküm
lerle mukayese edildiği takdirde bizde daha dik 
olması muhtemeldir. Fakat hangi memleket
lerle mukayese ettiklerini ifade etmedikleri 
için bu hususta bir şey söylememize imkân göre
miyorum. Ama dediğim gibi umumiyetle baş
ka memleketlere yakın bir hâle getirildiği ka
naatindeyiz. 

Değerli arkadaşımız, getirilen Vergi kanun
larından bahsettiler. Ve buna, hemen hemen 
konuşan her arkadaşımız temas etti. Bilhassa 
Adalet Partisi mensubu arkadaşların hepsi, 
ve bunu da tabiî görüyorum. Çünkü partile
rince zaten daha bu kanun Meclise gelmeden 
cephe alınmıştır. Bu kanunlara «kötü» vasfı 
verilmiştir. Bu sebeple bu türlü mülâhazaların 
ileri sürülmesini burada, tabiî görüyorum. Yani 
daha kanunların mahiyeti anlaşılmadan bir 
defa bu vasıf vurulmuştur. Böylece, tabiî ola
rak her arkadaş bu kanuna kötü der. Memle
ket ekonomisinin bütününün tesbitine geliyo
rum. 

Arkadaşımız yine, bu kanunlar mahiyet iti
bariyle Reform Kanunu değildir dediler. Şim
di arkadaşlarım, bu çok münakaşa edildi. Size 
şunu 'hatırlatayım; Galile ne denirse densin 
dünya dönüyor, durmuyor dedi; biz de ne de
nirse densin bu reformdur. Diyoruz. Kaldı ki, 
arkadaşlar gerek yabancı mütahassıslar gerek
se kendi mütehassıslarımız buna reform dediler. 
Bildiğiniz gibi getirilen reform tasarısıdır. Bey
nelmilel Maliye Enstitüsü Profesörü Şnay-
der'e, yine bir maliyeci profesör Stcrn'e plâ
nımızı tetkik ettirdik. Cambridgc Üniversitesi 
Profesörlerinden Beriks de tetkik etmiştir, be
ğenmişlerdir ve buna mükemmel Vergi refor
mudur demişlerdir. Şimdi bu profesörler ve 
tarafsız ilim adamlarının şahadeti ortada durur
ken bir politik maksat taşıması uzak olmıyan 
beyanlarla buna aksi bir vasıf ve mahiyet veril
mesi üzerinde durulacak bir olaydır. Değerli 
arkadaşım, bu kanunlar bütçe açığını kapatmak 
için getirilmiştir. Diyor. Vergi Kanunu bir 
söbeple gelir : îster reform olsun ister zam 
mahiyetinde olsun gaye vergilerin verimini art
tırmaktır. Verim vergi beyannamesinde de
ğişiklik yaparak artar, vergi mükellefiyeti sa
hasını genişletme suretiyle artar, 'bilmem mu-
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afiyetleri daraltmak, azaltmak suretiyle artar. 
Bu şekilde yollar vardır ama vergi reformunun 
hedefi vergi verimini arttırmaktır. Bünyesi de
ğiştirilerek vergi artırılacaktır. Bu reform ka
nunu değildir buyuruluyor. Bu 'bir reform 
kanunudur; çünkü hedefi reformdur ve gayesi 
budur. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar reform mu de
ğil midir? Bu hususlarda sizi tekrar yormak 
istemiyorum. Zaten bu kanunlar nasıl olsa 
huzurunuza gelecektir. Bu vergileri daha geniş 
imkân içinde ve bilhassa tasarıyı tetkik etmek 
imkânını bulan arkadaşların tetkikinden sonra 
bunu münakaşa edelim, daha yerinde olur. 
Yoksa daha tasarıyı görmeden reform değildir 
hükmünü vermek kolay olur ama yanlış olur. 
Arkadaşım ziraatin inkişafını sağlıyaeak ted
birler alınmamış, zirai istisal meselesi halledil
memiş böyle olduğu halde yeni Vergi kanunu-
ları çıkarıyorsunuz, şeklinde ıbeyanları vardır. 
Muhterem arkadaşım, vergiyi himaye ile yan 
yana mütalâa edilmeli ama biribiilerine karış-
tırmamalıdır. Vergicilikte Anayasanın emri şu
dur. Herkesten gücüne göre vergi alınacak, 
nerede kazanç varsa, orada vergi alınacaktır. 
Bir işçi çalışıyor, ondan himayeye muhtaç oldu
ğu halde vergi alıyoruz. Memur maaş alıyor, 
çalışıyor. Yok mu ihtiyacı ki, vergi alıyoruz? 
Bir esnaf bir kazanç elde ediyor, ondan vergi 
alıyoruz, yok mu onun ihtiyacı, himayeye 
muhtaç değil mi? Ve çiftçiyi bu bakımdan is
tisnaya sebep var mı? Himayeyi ayrı yollarda. 
yapmak lâzımdır. Vergi ile himayeyi karıştı
rırsanız o vakit güce bakarak vergi almayı tat
bik edemezsiniz. Her meslek ve sanat eri!);;(sı
nın himaye edilecek bir tarafı vardır. Binaena
leyh vergi almıyalım derseniz vergi diye bir şey 
kalmaz. Bu sebeple vergi ile himayeyi bir bi
rine karıştırmamak lâzımdır. Vergi Anayasa
mızın da emrettiği gibi, nerede vergi ödeme 
gücü varsa, orada, vergi mevzuu vardır. Bina
enaleyh vergi almak lâzımdır. Ama ziraat hi
mayeye muhtaçtır kredi vermek lâzımdır, ve
rirsiniz. Bâzı şeyleri himaye etmek lâzımdır, 
yaparsıııı. Meselâ vergi içinde muhtelif mües
seseler mevcuttur. Yatırım indirimi geçen se
ne bu sebeple kabul edilmiştir. Binaenaleyh 
yatırıma ayrılan kazançların vergiden muaf 
tutulması, bu takdirde inkişaf eden hizmetle
rin himayesi, vergi içinde himaye edici tedbir-
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ler olabilir. Ama bu himaye için vergi almayın 
mânasına gelmez. 

Sayın arkadaşımız, vergi kaybının ortadan 
kaldırılması hususunda Başbakanın beyaniyle 
müttefikiz diyorlar ama herkesin vergisinin 
ilân ettirilmesi netice vermez. Nitekim servet 
beyannamesi de bir netice vermedi, dediler. 
Servet beyannamesi vergi kontrolünde henüz 
kullanılmamıştır. Arkadaşlar bilirsiniz ki bir 
müddet vardır. Ancak gelecek yıldan itibaren 
bu beyannamelerden istifade edilecektir. Bu
nun tatbikatına girdiğimiz zaman vergi kontro
lünün faydalı olup olmadığı o vakit anlaşıla
caktır. Bu itibarla- şimdiden bu hususta bir 
hükme vai'inaya imkân yoktur. Ama bilhassa 
bizim memleketimizin şartları bakımından bun
dan geniş nisbette istifade sağiıyaeağı kanaatin
deyiz. Vergilerin ilânına gelince; muhterem 
arkadaşlarım, bu tatbik edildiği memleketler
de netice vermiştir. Beyaz zambaklar memle
ketinde bu ahlâk mücadelesi yapılırken ilân 
müessesesi ihdas edilmiştir. 

Finlandiya'da o tarihten sonra vergi kaçak
çılığı vergi ziyaı sıfıra yakın bir hadde gelmiş
tir. İsveç'te bu böyle, Norveç'te bu böyle, Ja
ponya bundan istifade etmiştir. Yunanistan 
bundan istifade etmektedir. Memleketimizde 
de tatbik edelim, biz bundan geniş nisbette 
faydalanacağımıza kaaniyiz. Mu'hterem arka
daşlarım hepimizin üzerinde ittifak ettiğimiz 
bir şey vardır. Yergi âdil olsun diyoruz .Yergi 
ziyaı olmasın diyoruz. Vergi sosyal adalete 
uygun olsun diyoruz. Vergi güce hitabetsin di
yoruz ama bunları nihayet gerçekleştirmek için 
teknik imkânlar ister. Ondan sonra imkân 
getiriyoruz, müsaade edin, bize bu yetkiyi ve
rin, bu silâhı verin biz de istediğiniz şeyleri 
tahakkuk ettirelim, vergiyi âdil hale getirelim, 
verginin dağılşmı âdil hale getirelim, Bil
hassa vergi dağılışı sayesinde memlekette mev-
cudolan gelir dağılışındaki adaletsizlik bir dere
ceye kadar ortadan kaldırılabilir. Ama yardım 
edin de bize en müessir silâhları verin diyoruz, 
kabul etmiyorsunuz. Bunu kabul etmedikten 
sonra öteki talepleri hakikaten kabul edip et-
miyeceğiniz hususunda tereddüde düşüyoruz. 
Ya maliyenin muhtacolduğu silâhları verirsiniz, 
aksi halde maliyeden bu vergileri tatbik etme
sini istiyemezsiuiz. Başka yolu yoktur bunun. 

Değerli sözcümüz 1964 de yardım alamazsak 
ne olur? Bunun cevaplarını öğrenmek memle
ket perver muhalefet partisinin hazır kaynağı 
olacaktır.. 

Muhterem arkadaşlarını, biz Hükümet ola
rak bütün partilerin vatanperver olduğunda 
müttefikiz. Bundan iştibaha mahal yoktur. Bun
dan hakikaten huzur duyacağınızı sanıyorum. 
Yafnız memleket perverlik icaplarını yerine ge
tirmeyi istemekte kendimizi haklı görüyoruz. 
Çünkü; memleketperver olmayı istemek kâfi 
değildir. Hakikatte gerçekten memleket sever 
yolda olmak lâzımdır. 1964 t e yardım alamazsanız 
ne olur? Bunu bütçenin tümü üzerinde konuşur
ken açıkça belirtmiştim. Türk realiteleri nedir? 
Türkiye'nin realiteleri nedir? Türkiye'nin 700 
milyon dolar dış ödeme ihtiyacı vardır. Buna 
mukabil elimizdeki imkân 350 milyon dolardır. 
Türkiye sadece 2 yüz milyon, ]50 milyon dolar 
borç ödemektedir. Bunu tenzil ederseniz 2 yüz 
milyon dolar kalır. Sadece fabrikaların 2 yüz 
milyon dolarlık hammadde ihtiyacı mevcuttur. 
250 milyon dolar yatırım maddesi getirmeye 
mecburuz. Ayrıca buğdayımızı, yağımızı yardım 
olarak getirmeye mecburuz. Yaşamak için. Yar
dım almazsak bütün bunlar olmaz arkadaşlarım. 
Yardım alamazsak fabrikalar durur çalışamaz, 
yatırım yapamayız. Buğday getirin ezsek belki o 
vakit kemerleri sıkmaya mecbur kalırız. Karne 
ile ekmek dağıtmak gerekecektir. Yağımızı ge-
tirmezsek gündelik yemeklerimizi yağsız olarak 
yemeye çalışacağız. Yardım alamazsak bunlar 
olur arkadaşlarım. Şu hakle bizim yardım al
mamız için yardım etmeleri lâzımdır. Muhale
fet partilerinin vatansever olduklarından şüphe
miz yoktur. Bu yardımı almak için ne yapmak 
lâzımdır. Hükümetin neler yapması lâzımdır? 
Bunları tetkik edip ondan sonra bize İm hıivsusta 
yardımcı olurlarsa hakikaten bu yardımı alabi
liriz. Biz söylüyoruz, yardım alabilmemizin bi
rinci şartı - yardımı bize plâna göre vermekte
dirler - plânın iç finansmanını temin etmektir. 
Siz bize iç finansmanı temin imkânım vermek 
istemezseniz bu memleket yardım alamaz. Va
tanseverliğinize işte şimdi müracaat ediyorum 
arkadaşlar. Vatanseverlik buradadır. 

Bu finansmanı sağlamak için yapılması gere
keni biz yaptıracağız. Bunu başında' arz ettim, 
yardımınız »olursa. Siz de belki yıpranırsınız. 
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Ama, vatanseverliğini tanıdığımız muhalefetin 
hakikaten bize yardımcı olması lâzımdır. Bu 
yardımı yaparsanız yardım alırız. Ama sağla
mazsanız alamayız. Bunun mesuliyeti de bizim 
olmaz. 

Sayın arkadaşım, geçim endeksleriyle toptan 
iş vaitlerindeki yükseltmenin nedenlerini sordu. 
Değerli arkadaşım, toptan iş vaitlerini yükselt
mek mühim değildir. Bütçenin umumiyetle tü
mü üzerinde konuşurken arz ettim; 1962 de yüz
de beş onda beş 1964 te ise % 4 civarındadır. 
Bu artış ve düşüşün bugünkü artıştan ileri gel
diği görülmektedir. Bunların toptan eşya fiyat 
artışına bir tesiri mevcuttur. Aylar itibariyle 
mukayese ettiğimiz takdirde geçen senenin Ka
sım ayı ile bu senenin Kasım ayı ara
sında bu nisbet daha düşüktür. Yüzde 2 
civarındadır. Gönül arzu eder ki, toptan 
eşya fiyatlarında hiçbir artış olmasın, Amerika'
da olduğu gibi yüzde yarım, yüzde bir nisbetin
de kalsın. Fakat arkadaşınım da söylediği gibi 
kalkman memleketlerde bu mukadderdir arka
daşlarım. Kalkman memleketlerde enflâsyonist 
tazyik daima mevcuttur. Bu bir dereceye ka
dar giderilebilir. Yine de eşya fiyatlarında na
zari olarak bir artış mukadderdir, olmaktadır. 
Kaldı ki, bu yıl bütün dünyada artışlar mev
cuttur. 

Geçinme endekslerine gelince, bunlar pera
kende eşya fiyatları üzerine tesir eder. Yalnız 
arkadaşımızın temas ettiği miktarda bir artış 
mevcut değildir. Bu rakamları nereden almışlar 
bilmiyorum. Fakat buna rağmen geçinme en
dekslerinde bir artış mevcut değildir. Yalnız ge
çinme endekslerinin muhtevasında bir değişik
lik yapılmıştır. Faraza bina, mesken yapımiyle 
bu geçim endeksleri kabili kıyas olmaktan çık
mıştır. Çünkü eskiden başka bir pay düşüyor
du, bugün ise başkadır. Fakat geçim endeksle
riyle toptan eşya fiyatları arasında bir artış 
mevcuttur. Bu daha çok gıda maddelernde ol
muştur. Diğerlerinde bu artış yekûnu fazla de
ğildir. Daha çok gıda maddelerinde artış olmak
tadır. Bunun izahı basittir. Ve olacaktır. Tür-
kiyo'de çünkü zirai istihsalimiz maalesef nüfus 
artışı durumuna uygun değildir. Nüfus artar, 
zirai istihsalimiz aynı nisbette artmazsa, gıda 
maddeleri fiyatlarında yükselme olması tabiî
dir. Zirai istihsal ile nüfus artmasını dengede 
tutmak için arkadaşımız kendilerinden istediği-
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miz yardımı esirgememeleri, bizi desteklemeleri 
lâzımdır. Değerli arkadaşımız, Maliye Bakanlı
ğının harcama ölçüsünü, bir yatırım hızı ola
rak gösterdiler, yalnız bir noktaya temas etmek 
istiyorum, sermaye hasılasının oranlarını düşü
ren bâzı yatırımların mevcudiyetinden bahset
tiler. Bunlar sosyal yatırım mahiyetinde olan
lardır, bunlar istihsali hiç artırmaz. Binaen
aleyh, nasıl oluyor da, bu yatırım hızım tâyin 
eder. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu plânlama büt
çesinde sormaları daha iyi olurdu, çünkü teknik-
malûmat almak imkânı vardı. Bu sermaye hâsıla 
nisbeti, zannediyorum, vasıtaya dayanmaktadır. 
Doğrudur, ibâzı yatırımlar, meselâ okul yapar
sınız, belki 10 senede, 15 senede istihsale tesir 
yapmaz. Bir hastane yaparsınız, belki beş sene 
sonra, istihsale tesir edebilir. Bu hesap edilir, 
bunlar birbirlerini daima kompanse ederler. Ya
hut bir tesir yapacak hale girer, arkasından 
yenileri gelir. Bunları plânlamacılar güzel he
saplara dayatmışlar. Ve her birisinin de hesa
bı mevcuttur. Bilhassa parti sözcülerinin sor
muş oldukları her maddeyi cevapsız bırakma
mak için izahatımı uzatıyorum, özür dilerim. 

Sayın arkadaşımız kalkınmamızda paranın 
satmalına gücü hızından bahsetmemiştir, diyor
lar. 

Muhterem arkadaşlar; emisyonla iş hacmi 
arasında bir münasebet olmak lâzımdır. Doğ
rudur. Emisyonla iş hacmi arasında, ticaret hac
mi arasında emisyonla ithalât arasında, emis
yonla ihracat arasında emisyonla bütçe arasın
da bir münasebet tesis edilebilir. Her biri ile 
bir münasdbet tesis edilebilir. Ama bu emisyo
nun hakikaten ihtiyacın altında veya üstünde 
olduğunu, bu münferit münasebetler bize doğ
ru olarak göstermez. Bundan dolayıdır ki; her 
yerde umumiyetle emisyonla millî gelir ara
sındaki münasebeti esas tutarlar ve bizde bu
nu esas tutuyoruz. Bütçenin tümü üzerinde 
izahat arz ederken söyledim. Emisyon miktarı 
millî gelirlerdeki artış miktarından dahi azdır, 
veya o civardadır, bu sebeple enflâsyona yol 
açmıyacak bir halde olduğunu arz ettim. 

Sayın arkadaşım, plânla özel sektör müna
sebeti üzerinde ısrarla durdular. Ve vergi had
di, vergi nisbeti erinin yükseltilmesini, bunun 
ekonomide bilhassa özel sektör bakımından men-
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i'i tesiri olduğunu ileri sürdüler. Halbuki Hü
kümetin özel sektöre yardım etmesi lâzımdır. 
Bilhassa özel sektör krediye muhtar;, bir durum
dadır. Yardım imkânlarına muhtaçtır. Adalet 
Partisi, Hükümet politikasını tasvibetmiyor, Hü
kümet aşırı bir vergi politikasiyle özel sektö
rü tahribediyor, iddiasında bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, devletçilik ve özel 
sektör arasmdak münasebetleri burada de-
i'aatle arz ettim, Ve karma bütçe esası içerisin
de Hükümet olarak hiçbir tefrik yapmadığımı 
da işaret ediyorum. 

Tekrar edeyim, Hükümetiniz Adalet Partisi 
sözcüsü kadar hattâ bundan daha ileri bu mem
leketin kalkınmasında özel sektörün gayretine, 
özel sektörün rolüne inanmaktadır. Ve özel sek
töre bu istikâmette elden gelen yardımı yap
mak istemektedir; ve gücü yettiği yardımı da 
yapmaktadır. Eğer bunları, arkadaşımız bu 
sözlerini özel sektöre bir mektup yazma şek
linde ele alırsak bizde bu mektuba imzamızı ko
yarak beraberce göndeririz. 

Değerli arkadaşlarım; arkadaşımız ıbıı hük
me' nereden varıyor, bilmiyorum. Eğer getirdi
ğimiz vergi zamlarını ele alarak bu neticeye va
rıyorsa bu kanaate biz iştirak etmiyoruz. Bu gö
rüş yanlıştır. Çünkü vergi ekonomiden alınır. 
Binaenaleyh, ekonomi sahasında çalışan ister 
özel sektör olsun, ister kamu sektörü olsun bu 
vergiyi vermektedir. Getireceğimiz kurumlar ver
gisini, getireceğimiz gelir vergisini resmî sektör 
de ödemektedir. Binaenaleyh, vergi bakımından 
bir : eşitsizlik .yaratmıyoruz ki, getireceğimiz ver
gilerin özel sektörü ezdiği iddia edilsin. Zannet
miyorum. Arkadaşımız şu noktaya işaret etmek 
istiyorlar. Bunu bir başka arkadaş ta ileri sür
dü. Vergi alırsak, vergi yükünü artırırsak, ya
tırımlara imkân kalmıyacaktır. Yani tasarrufun 
bir kısmını Devlet alıyor, halbuki bu tasarruf 
özel sektöre bırakıldığı takdirde, özel sektör bu 
tasarrufla yatırım yapabilir, deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu nazari olarak 
doğrudur, hattâ bilhassa Amerikan maliyecileri 
bunun üzerinde çok duruyorlar. Vergi çeşidi se
bebiyle bunun meşruiyeti münakaşa ediliyor. 
Verginin ekonomik bakımdan meşruiyeti müna
kaşa edilerek bunun üzerinde durulduğu görül
mektedir. Hangi halde vergi, iktisaden meşru-
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dur, faydalıdır. Eğer özel sektör, mükellef veya 
vatandaştan, vergi olarak alman paralar iktisa
den Devlete nazaran daha faydalı bir işte kul
lanılıyorsa, bu vergiyi almamak lâzımdır, deni
yor. 

Faraza, bir bina sahibinden, bir fabrikatör
den vergi alıyoruz. Eğer biz bu vergiyi kendisi
ne bırakırsak yanı başında, fabrikanın yanı ba
şında bir başka fabrika yapacak ve bu fabrika 
Devletin yapacağı diğer yatırımlara kıyasla eko
nomik bakımdan daha faydalı ise vergi alınma
sın, zira bu durum ekonomikman çok daha fay
dalı olur. Ve Devlet Vergi alırsa iktisaden gay
ri meşru bir tasarrufta bulunmuş olur, der
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, biz de tamamen bu 
görüşteyiz. Ve tatbikatımız itibariyle bu görüş
teyiz. Hakikaten ekonomikman daha faydalı bir 
halde kullanılan bu tasarrufa el atmamak lâzım
dır. Yalnız memleketimizde şunu görüyoruz. 
Memleketimizde bir kere tasarruf temayülü ma
alesef azdır. Bundan dolayıdır ki; cebrî tasarruf 
olan vergi yoluna müracaat etmek uzunca bir 
müddet zaruridir. Memleketimizdeki bankaları 
dahi, kurduğumuz bankaları dahi cebri tasarruf 
yolu ile kurmuşuzdur. Ziraat Bankası tamamen 
cobrî tasarruf yolu ile kurulmuştur. Bunun ser
mayesi bu şekilde meydana getirilmiştir. Arazi 
Vergisinden hisse alarak verilmiştir. Devlet büt
çesinden hisse verilmiştir. Bu cebrî tasarruf yo
lu ile kurulmuş bir müessesedir. Merkez Banka
mız da öyle kurulmuştur. Cebrî tasarruf yolu 
ile bugün Amerikalılarla ortaklık yaparak kur
duğumuz Ereğli Demir Çelik Müessesesini maa
lesef cebrî tasarruf yolu ile kurmaya mecbur olu
yoruz. Bir kısmını dışardan kredi alıyoruz ama 
iç finansmanı bütçeden veriyoruz. % 6 kâr ga
rantisi olmasına rağmen Ereğli Demir Çelik 
Fabrikalarının hisse senetleri satılmamıştır, pla
se edilmemiştir. Çünkü tasarruf yoktur, rağbet 
yoktur. Ne yapıyorsunuz, vergi alıyorsunuz, büt
çeden Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının tamam
lanması için para veriyorsunuz, bu da cebrî ta
sarruf yolu ile olmaktadır. Halbuki özel sektö
re, daha başkaca yapılmış para yardımları var
dır. Cebrî tasarrufa gitme mecburiyetinin sebe
bi, memleketimizde henüz yeter derecede tasar
ruf olmayışıdır. Memleketimizde tasarruf fikri 
yerleşmemiştir, bu sebeple, memleketin kalkın-
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masını istiyorsanız, cebrî tasarrufa gitmeye mec
buruz. Bunun başka yolu yoktur. Bu, bu kadar 
basit bir meseledir, bir bedahat halindedir, ge
çen yıl özel sektör prensibini gerçekleştirmek 
üzere yatırım indirimini kabul ettik. Süratli 
amortisman prensibini kabul ettik. Değer artış
larından Devletin vergi almıyacağmı tasrih et
tik. Vergi nisbetlerinin indirilmesi tasarrufa 
meydan vermemektedir diyen bir arkadaşımız o 
zaman, vergi nispetlerini indirmeyiniz zenginle
rimiz töhmet altında kalacaktır, dedi. Cevaben 
dedim ki, bunun mesuliyetini biz alıyoruz. Biz 
tasarrufun artmasını istiyoruz. Bu sebeple do- i 
zunda bir vergi mükellefiyeti tesis etmek istiyo- ! 
ruz. Bunun üzerinden tasarruf getirebildiğimiz 
için vergi nisbetini indiriyoruz. Bütün bunlar 
bizim tatbikatımız arkadaşlar. Hemen mukaye
sesini isterseniz şimdi yapalım. Bu. bizim tatbi-
katımızdır. 

Sayın arkadaşlarım; birinci koalisyona aylar
ca müddet iştirak ettiler. Bir de bu mevzuda on
ların tatbikatlarına lütfen bir göz atsınlar. Ken
di uhdelerinde bulunan bakanlıklar bu sahada 
ne yapmış ve bugün biz ne yapıyoruz. Bir Tica- ! 
ret Bakanlığı o tarihte yani sizin koalisyon Hü- i 
kümetinin uhdesinde bulunan Ticaret Bakanlığı
nın tatbikatına bakın, özel sektörü himaye bakı
mından. Bir de ikinci Koalisyonun, bugünkü 
Ticaret Bakalığmın tatbikatına bakın. Görecek
siniz ki; özel sektörü koruma mukayesesi bakı
mından biz sizden çok daha ilerideyiz, daha çok 
özel sektör taraftarıyız ve özel sektöre hizmet et
me yolundayız. (Bravo sesleri) Arkadaşımızın j 
misal olarak verdiği İktisadi Devlet Teşekkülle- j 
rinin vergi borçlarının tecili İktisadi Devlet Te- i 
şekküllerinin özel sektöre nazaran himayesi şek- \ 
linde gösteriliyor. j 

Muhterem arkadaşlar, İktisâdi Devlet Teşek- , 
küllerinin vergi borçlarını değil, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin, biliyorsunuz 7 milyara va- , 
ran bir enflâsyon devrinden kalan müzmin bir , 
meselesini hallettik. İktisadi Devlet Teşekkülle- j 
rini bozukluktan kurtarmanın ilk tedbiri bu ol- j 

muştur. Millî Birlik Hükümeti başladı, arkasın
dan biz devanı ettik. Çünkü mevcut vergi borç
ları enflâsyon devrinden kalmış olup, zaten öde
me imkânı bulunmadığı için bu borçları affet
miyor, bunu vergi alacağından çıkararak husu
si alacak mahiyetine getirip tahsil ediyoruz. Bu , 
da sizin istediğiniz assenisman ameliyelerinden 
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biridir. 7 milyar liranın hepsi Merkez Bankasın
dan alman avanslarla olmuştur ki, bu bir nevi 
zarar haline gelmiştir. Bunları Hazine üzerine 
almıştır. Bunu İktisadi Devlet Teşekküllerini 
bir bataklıktan kurtarmak için yaptık. Bunları 
bu bataklığa biz sokmadık. Sayın arkadaşımız 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin fon yaratmak 
mevzuunda Sayın Başvekilin sözlerini ele aldı; 
işte diyor, görüyorsunuz ya, Devlet kapitalizmi 
doğuracaktır. İktisadi Devlet Teşekkülleri fon 
yaratsın diyor. Ne diyoruz! Bir başka Adalet 
Partisi sözcüsü, bir başka arkadaşımız da konuş
tu ve ısrarla bu mevzu üzerinde durdu. Ve dedi 
ki; İktisadi Devlet Teşekküll eri bu vaziyette 
durduğu müddetçe, fon yaratmadığı müddetçe 
elbette ki, bu vergilere gitmeye mecbur kalırız. 
Bir arkadaşımız öyle diyor. A. P. Sözcüsü arka
daşımız da bakın ne diyor. İktisadi Devlet Teşek
külleri fon yaratmış ha... Bunun mânası şudur. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri özel sektörün 
çalıştığı sahaya sevk edilecektir, demektir. 
Çünkü başka şekilde fon yaratmaz. Nereden 
çıktı bu arkadaşlarım; Başvekilin en iyi niyetle 
söylediği, en halisane niyetle söylediği bu söze 
bu mânayı vermek için hakikaten her türlü 
insaf ölçüsünü elden bırakmak lâzımdır. Kal
dı ki, İktisadi Devlet Teşekküllerine ne ya
pıyoruz? Kârlılık esasına göre çalışsın diyo
ruz? Hata mıdır? Eskiden olduğu gibi, israf ve 
safahata devam mı etsin, o mu arzu ediliyor? 
Kaldı ki, edilmiyor. Bizzat arkadaşlarınız etmi
yor. Bu israf ye safahati ortadan kaldırıyoruz, 
bunu yapıyoruz, Başbakan bunu söylüyor. İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin prodüktivitesini 
artırmak istiyoruz. Fena mı yapıyoruz? Ran-
tabl çalışmalarını istiyoruz. Fena mı yapıyo
ruz? Tedbirlerle kâr etseler ve Devlet bütçesine 
yardım etseler, hakikaten vergilerin azalma
sına hizmet etseler bundan bizim kadar arka
daşlarımızın da memnun olması lâzım. Ama, ba
kın nasıl bir mâna çıkarılıyor. Kaldı ki, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde bu tedbirleri kim 
almıştır arkadaşlarım, biliyor musunuz? Millî 
Birlik hükümetlerinde başlamış ve 1 nci Koa
lisyon Hükümeti zamanında Reorganizasyon 
Kanununun esasları tesbit edilmiştir. Bunun 
şerefi sadece bize ait değil, onlara da aittir. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin kârlılık esa
sına igöre çalışması prensipleriyle Reorga-
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nizasyon Kanununun ilk esaslarını tesbit eden 
1 nci Koalisyon Hükümeti olmuştur. Bunu 
beraber yapmışızdır, bunun şerefini yalnız 
bize bırakmasınlar, paylaşalım. 

Sayın arkadaşımızın üzerinde durduğu me
selelerin önemlileri üzerindeki görüşlerimizi bu 
şekilde tamamlamış olduk. Ümidederim ki, nok
san kalmamıştır. Emrederlerse diğer husus
larda da kendilerine daima izahat vermeye ve 
münakaşa açmaya hazırım. 

Halk Partisi sözcüsü Sayın. Ahmet Naci 
Arı'ya kendim ve teşkilâtımdaki, bakanlıktaki 
arkadaşlarım adına şükranlarımı arz ederim. 
Hakikaten Maliye Bakanlığında, tazminat
sız, ek ödeneksiz ve tamamen feragat hissi ile 
çalışan binlerce arkadaşım mevcuttur. Ve 
bugün gördüğünüz bütün eserler tamamen on
ların eseridir. Ve ben onlara isimsiz kahra
man diyorum. Devletin büyük yükünü, kabul 
ediniz ki, Maliye Bakanlığındaki bu arkadaşlar 
çekmektedir. 

'Sayın Naci Arı'ya verdiği vesileden isti
fade ederek ben de huzurunuzda arkadaşlarım 
adına teşekkürlerimi arz ederim. Ayrıca Sena
tonun takdirlerinden dolayı da teşekkürlerimi 
arz ederim. 

Sayın arkadaşım Muhasebei Umumiye, İhale 
ve Serbest Müşavirlik kanunları üzerinde dur
dular. Bunları süra tb çıkarmaya çalışıyoruz. 
Hakikaten bunlar bilhassa Devlet muamelele
rine büyük kolaylıklar getirecektir. 

Mefruşat hususundaki görüşlerine de tama
men iştirak ediyoruz. Bir zamandan beri biz Mal
zeme Ofisiyle mefruşatı standart hale getir
meye çalışmaktayız. Tasarruf bakımından bun
dan geniş nisbette faydalanılacaktır. Devlet 
Yatırım Bankasının kanununu hazırlamış bu
lunuyoruz. Kanun çıktığı takdirde bunu der
hal işler hale getireceğiz. 

M. P. Sözlüsü Sayın izzet Oener vergi 
reformu kanunları üzerinde durarak, bilhassa 
Tarım Vergisinin çiftçinin büyük bir kısmını 
kapsıyacağma işaret etmiş ve asgari vergi ve 
sayım vergisi ihdası suretiyle geriye doğru 
gittiğine işaret etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, izin verirseniz bu 
vesile ile maruzatta bulunmak istiyorum. Ha
kikaten dönüm başına vergi, asgari vergi 
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yahut da bâzı şekilde donmuş karinelere da
yanan vergi iptidai vergidir. Bunu biz de ka
bul ediyoruz ve gelir vergisinde hiçbir zaman 
bu sisteme gitmeye taraftar olmadık. Bize 
teklifler olmuştur, bilhassa Meclis ve Senatoda 
parti sözcüleri söylemişlerdir; tarımdan vergi 
alınmasını istiyorsanız memleket şartlarına 
uygun bir şekilde vergi alın, dönüm başına 
vergi alın. Ve birçok büyük çiftçiler bize 
böyle müracaat yapmakta; buna rağmen biz 
buna rağbet etmiyoruz. Sebebi; arkadaşımızın 
üzerinde durduğu prensip gerçekten bir ipti
dai vergidir, vergi adaileti ile bağdaşamaz, ver
giyi dondurur; hiçbir balomdan artık bugün 
müdafaası kabil olan bir vergi değildir. Bu se
bepten, böyle vergiden mümkün oldaığu ka
dar kaçmıyoruz. Valnız, Tarım. Vergi sinide 
bunun bir istisnasını yapmak mecburiyeti ile 
karşı karşıya 'kaldık; bumu Gelir Vergisiinde 
tatbik ediyoruz, tarım kazançlarında, vergi 
ile karşılaşınca ilik zamanlarda hem mükellef
lerim iz ki alışması için kâfi zaman geçmesi, hem 
de vergi tatbikatçılarımızın öğrenmesi için 
bir 'asgari vergi koyma zarureti vardır. Yal
nız, bu asgani vergi bir defa muvakkat olanak: 
getirilmektedir. Ayrıca Gelir Vergisi prensibi
nin işlemesine de mâni değildir. Faraza zirai 
kazançta, dönüm başına asgari vergi teklif ©di
yoruz, fakat bu vergi, beyan üzerinden alına
cak vergiden m ahsu bediice ektir. Beyan üzeri
ne alınacak vergi asgari • vergiden fazla ise 
zaten asgari vergi alın.mıyaoaktır, .noksan®» 
'alınacaktır. Şayet mükellef o yıl zarar etmiş
se, Gelir Vergisinin diğer hükümleri mevcut
tur, bu zarar en'teisi sene ki kârından mahsu-
bedileceği için, asgari vergiyi de ertesi sene 
vergisinden mahsubettirme imkânı hâsıl olacak 
ve bu işit e görülen adaletsizlik ve iptidaddik or
tadan kalkmış olacaktır. 

Ağaç. başına alınan vergiler bu mahiyette
dir. Aslında ağaç başına vergi alınması üıl'k 
nazlarda hoş görülmiyen bir şeydir. Yalnız, bi
liyorsunuz vergi ölçüleri kabul edilirken iki 
•mevzuda istisna yapılmıştır. Bunlardan bi!r 
tanesi zeytinlik, diğeri fıstıklık. Bu arada dö
nüm iyi bir ölçü olarak görülmemiştir. Bâzı 
yerlerde zeytin ağaçları gayet seyrek ekilmiş, 
faraza üç dönümü alırsanız, bir de bakıyorsu
nuz 'I dönümde 30 ağaç, veya 50 tane ağaç 
vardın-. Bu sebeple dönüm başına vergi tat-
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bik ederseniz -a daleıt sizlik olur. Bâzı yerlere I 
bakıyorsunuz çok sık ekilmiş. Bu itibarlı» bi
zim tarımcılar ısrarla bu ilki konuda yami, fıstık 
ve zeytini konusu uda, 'arz ettiğim selbeple dö
nüm yerine ağaç sayısı muafiyet ölçüsü olarak 
esas ^alınmıştır. 

•Muafiyet ölçüsünde, ağaç gibi hayvan sa
yısı da yine Gelir Vergisi tatbikatında esas 
'alınmıştı!'. Asgari vergi hayvan başına lailmam 
vergidir. Yalnız he nen tasrih edeyim ki hay
van .sayımında vergi iade edilecek değiıldir. 
Eskiden olduğu gibi vergi Gelir Vergisi mev
zuuna giren sürü 'sahip] e rinde n 'alınacaktır. 
Gelir Vergisini beyan esasına göre verecektir. 
Ama bunu verirken, beyamıyle biır mukayese 
edelbilmek için bir d > asgari vergi hesıabedece-
ğiz. Beyan üzerinden verdiği vergi bu aısgıari 
Hayvan Ver^ilsinden fazla ise mesele yoktur. 
Azsa mıahsubedilecektir. Azsa asgari vergi ailı-
,n a çaktır. Ertesi sen eki kârımdan .mahsup im
kânı olacaktır. 

Bütün mesele sadece bumdan: ibarettir. Bu 
zeytinlikler için de böyledir. 1 200 zeytin ağa
cından fazla ağaca sahib olanlardan bu vergi be
yan üzerime alıma çaktır, sadece. Bu vergi bü
yük zeytinliklere sahibolanlar için mevzuuba-
btetir. Voiksa diğerleri için' böyle bir vergi 
mevcut .değildir. Bu vesileyle bunu tasrih et
mek (istiyorum. 

Sayın arkadaşımız vergiden beklemem gaye
nin tiaıh'akkukıı için misbetlerin artırılması kâfi 
değil ve 'aynı kaynaklardan mükerrer vergi 
alın ma m alıdır, buyurdular. Değerli 'arkadaşla
rım, bâzıan böyledir. Faraza, 'arkadaşnmız mu
afiyet kaldırılmalı, 'kayakçılığın önlenmesi, de
diler. Geti.rdigi.rmTz tatbikat in yüzde 80 i ıbu-
dur. İcazla muafiyeti daralttık, yami vergi mev
zuunu n sıaıh'ala;rıuı genişlettik. Gelir Vergisin
de yaptığımız budur. Zirai Kazanç. Vergisini 
eskiden: şu kadar sathaya tatbik ediyorduk, 
şimdi: bunu genişlettik, geniş mükellef kütle
sine tatbik •ettik. Gelir Vergisinin âdili olma
sını istiyorsak, Gelir Vergisi: verebilecek, ya
nıi kazancı en az geçim İndirim haddi üzeninde 
•nılıa.ıı her mükellefe tatbik etmemiz lâzımdır. 
Bunu geçmişte teknik sebeplerle değil de, bir-
'Ivıkım sebeplerle yapamadık, vergi nıisbetlerin-
de sadece bir akar yakıta zam yaptık, bir de 
Bina Vergisine zanı yaptık. Bir de, Gümrük 
Resminde yeni bir tarife getiriyoruz. | 
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Şimdi, .arkadaşlarımız bu vergiler kötü de

diler, hususi sektör içim, 'alıman tedbirler sa
nayii 'baltalar elediler. Gümrük Resminde ge
tirdiğimiz yemi tarifeyi ticaret ve sanayi oda
ları ile beraber yaptık. Ticaret ve sauiayi oda
ları yapıtı bumu. Neredem omu söylüyorlar 1? 
Hakikaten bu memlekete hizmet olacaktır. Ve 
oradan Devlet Hazinesine varidat gelecektir. Bu 
varidat verecek bir tasarıdır. Ve kaçakçılığı öm-
liyecek tedbir mahiyetindedir. 

Arkadaşlarımız bir nokta üzerinde duruyor
lar. Bu kazançların iânı şirketlerin dağıtılmııyan 
kârları sebebiyle bâzı hallerde doğru netice ver
mez. Doğrudur. İstisnai haller vardır. Bu istis
nai haller için de Mecliste bir tepki düşünülebi
lir. Sayın Alâeddin Çetin arkadaşımız malî siya
set mevzuu üzerinde durdular gayet değerli mü
talâalar ileri sürdüler. Kendilerine izin verir
seniz toptan cevap arz edeceğim, ileri sürdükle
ri bu mütalâaları biz de biliyoruz. Bütün kitap
larda yazılan meselelerdir. Ve biz bunu bir na
sihat telâkki ediyoruz. Bir kere daha bize bu 
kitapta yazılı olanları hatırlatmış oldular. Ama, 
arz ettiğim, gibi, bize yardım etmek içim bu kâ
fi değildir, arkadaşlarım. Yami bizi irşat etmiş 
olmaları, bize nasihat vermeleri faydalıdır, ama, 
bize'yardım etmek istiyorlarsa, bu kâfi değildir. 
Biz fiilî yardım istiyoruz. Kendilerimin nasihat 
olarak söylediklerini tatbik etmemizi istiyorlar
sa, bize reyi eriyle imkân versinler, asıl yardım 
o vakit olur ve en mükemmel yardım da budur. 
Aksi halde bizim arkadaşlarımızın pekçoğu bir
kaç, üniversite bitirmiş, birkaç dil bilirler. Bu 
söylenenleri kitaplardan öğrenmektedirler. Ama 
bize lâzım olan fiilî yardımdır. Ama bu söyle
dikleri: hususlara da teşekkür ederiz. 

ALÂEDDlN ÇETÎN (Çorum) — Hatırlat
mak istedim. 

MALÎYE BAKAM FRRÎD MELEN — Muh
terem arkadaşım bir nokta üzerinde durdular; 
kendi petrolümüzü istihlâk edebilirsek mesele
nin büyük bir kısmını hallederiz, dediler. 

Bir defa şunu kasdediyorsa, bugün bizim fii
len istihsal ettiğimiz petrol ise, bunun istihlâki
ni kasdediyorsa, bu temin edilmiştir, bundan ev
velki Hükümetin çıkardığı bir kararname ile 
yerli petrolün tamamen istihlâki hâsıl olmuştur. 
Eğer yeni petrol aramalarından bahsediyorlarsa 
veyahut Petrol Kanunundan bahsediyorlarsa o 
vakit belki burada yeri değildir. Daha uzun şe-
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kilde konuşmak lâzım. Muhterem arkadaşlar; 
Petrol Kanunu üzerinde durmak lâzım. Bâzı hal
lerde Petrol Kanunu bize yerli petrollerimizi 
laıllanmak imkânını dahi vermiyor veya gayri 
iktisadi hale getiriyor ve sayın arkadaşım da 
teşrif ederler ve teknik elemanların izahlarını 
dinlerlerse bu kanunun bu hükümlerini bu şekil
de kabul ederler ve hayıflanmazlar. 

Mehmet Ali Demir arkadaşımıza candan te
şekkür ederim. Bize her vakit olduğu gibi bu
gün de yardımcı oldular. Tavsiyeleri hakikaten 
yerindedir. Sayın arkadaşımız cari masraflar 
üzerinde durmaktadır. Muhterem arkadaşlarını 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin israfı üzerinde 
durmaktadırlar. Biraz evvel1 arz ettiğm gibi bu 
tasarruf mevzuu milletçe ele alınacak mevzudur. 
Bunu sadece Maliye Bakanlığının himmetine bı
rakırsanız, sadece Hükümetten beklerseniz, bek
lediğimiz nisbette neticeyi alamayız. Meclis ola
rak buna bir ön ayak olmalıyız, hattâ örnek ol
mamız lâzımdır. Bu masraflar ne nisbette artırı
lırsa artırılsın, biz Maliye olarak. Hükümet ola
rak buna teşekkür ederiz, bize yardımcı olur
sunuz. Sadece arz ettiğim gibi Maliyenin sırtı
na yüklemek neticeyi ondan beklemek, bence 
netice vermez. 

Mefruşat mevzuu üzerinde malûmat arz et
tim. Standart hale getirmeye çalışıyoruz. 

Esnaf Vergisi üzerinde duruyoruz. Sayın Sır
rı Atal'ay arkadaşımız spesifik bir mevzua te
mas ettiler. Hayvan kredisi mevzuu. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de kredi ih
tiyacı bilhassa zirai kredi ihtiyacı büyüktür. Sa
yın Tokoğlu arkadaşımız da işaret etmişti, unut
tum. Bu vesile ile arz edeyim. Hususi sektörün 
kredi ihtiyacı büyüktür, çiftçilerimizin krediye 
ihtiyacı büyüktür, esnafımızın krediye ihtiyacı 
büyüktür. Umumiyetle Türkiye'de sermaye dar
lığı ve azlığı vardır. Arz ettiğim şekilde tasar
ruf fikri inkişaf etmemiştir. Bu yüzden bu ser
maye darlığını gidermek için krediye ihtiyaç 
hâsıl olmaktadır. Yalnız, kredi kaynakla olur. 
Eğer kredi vermek için Merkez Bankasının ka
pılarım açarak mütemadiyen para 'basmamızı 
istiyorsanız, ki bunu kimse istemez, bu yol d:ı 
kapalıdır. înşaallah bütçelerde ebediyen kapalı 
kalır. Artık bu yolu, gerek kredi, gerek yatı
rım sahasında kapatmak lâzımdır. Şüphesiz, 
reeskont muamelelerini tamamen ortadan kal
dırmak mevzubahis değildir. Şu halde kredi 
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vermek için evvelâ kredi kaynaklarını kuvvet
lendirmek lâzımdır. Tasarrufu teşvik etmek, 
tasarrufları kanalize etmek ve bu tasarrufları 
bankaya veya sermaye piyasasına getirmek ve 
oradan ihtiyacı olanlara kredi olarak vermek 
lâzımdır. Gelen.giden hükümetler bunun yo
lunda olmuştur. Bunu gerçekleştirmeye çalış
mışlardır. Belki, alman mesafe bir arpa boyu 
olmuştur. Ama, bir mesafenin alındığını kabul 
etmek lâzımdır. Tarım sahasında kredi (ihtiya
cı ehliyetli 'mütehassısların ifadesine göre 0 
milyarın üstündedir, auııa yarın için 2 milyar 
(•.'"yaundadır. Hayvancılık kredi alamıyor, hu
susi sektör özel sektör büyük kredi ihtiyacın-
dadır. Biz Hükümet olarak bâzı şeyler yaptık, 
bilhassa 1962 yılında. 2 milyon aldık. 1963 yı
lında bunun yarısı kadar artırdık. Sebep? Enf-
lâsyonist tazyik başlayınca bir miktar fren yap
mağa çalıştık. Bunu umumi görüşmeler sıra
sında arz ettim. Yemi kredi müesseseleri kur
duk'. Sınai Kalkınma Bankasını Amerikalılar
dan yardımlar almak suretiyle takviye ettik 
ve yine kabul buyurduğunuz bir kanunla yeni 
bir Sanayi Yatırım Bankası kurduk. Özel te
şebbüse kredi yermek üzere bir maden bankası 
kurmak üzere çalışıyoruz. Turizm Bankası va
sıl asiyi e yine hususi kredi vermeye çalışıyoruz. 
Turizmi teşvik için yine Amerikalılardan aldı
ğımız bâzı fonları bugün de Vakıflar Bankası
na vererek kullanıyoruz. Bütçeden, turizmini 
teşvik için kredi imkânları temin ettik. Bunu 
İller 'Bankası marifetiyle yapıyoruz. Ama ih
tiyat; karşısında, bunlar belki birer damladır. 
fakat mesele büyük bir meseledir. Herşeyden 
evvel memlekette tasarrufu fıttırmak 'lâfını. 
binaenaleyh, tasarrufu artıracak tedbirleri al
mak lâzım. Hükümet olarak bunu düşünüyoruz. 
Malî Müşavirlik Kanununu koyuyoruz. Ser
maye piyasası için gerekli hukukî ve malî em
niyeti temin etmek istiyoruz. Bütün umular za
manla belki inkişaf edecektir ve kredi müesse
selerimizin kaynağı arttığı nispette <kredi ver
meğe imkân bulacaklardı!'. Ama herşeyden ev
vel bu bir kaynak meselesidir. 

Şimdi Ziraat Bankasına gelince : Ziraat Ban
kasının sadece kaynağı elbette bütçe olamaz. 
Yani Ziraat Bankasının ihtiyacı olan finansma
nı yapabilmesi için bunun tamamen karşılığını 
bütçeden vermeye kalkarsak: senede Ziraat Ban
kasına H - 6 yüz milyon lira tahsisat vermek 

1061 



C Senatosu B : 43 
lâzımdır. Bütçeden buna hiç'bir suretle imkân 
görülemez. Buna rağmen Ziraat Bankasına 
her yıl bütçeden para yeniyoruz. Karınca 'ka
derince İra yılda. «ermiaye olarak 25 milyon lira 
•verdik. Zaten sermayesi de tamamlanmış bulu
nuyor. Kanuni sermayeye ihtiyaç, .gösteren bir 
tesis yapıldığı takdirde yeni bir şeyler vermeik 
lâzımdır. Bunun dışında 'muhtelif faaliyetlerde, 
Ziraat Bankasına çeşitli adlarla sadece bu yıl 
verilen para 1.1.3 inil yon liradır. Hayvancılık 
kredisine gelince : Ziraat Bakanlığı Ziraat 

.Bankasına geçen yıl hayvancılık için 70 milyon 
lira bir plasman ayırmıştır. Bu yıl da kendi 
imkânlarından 95 milyon liralık bir plasman 
ayı lumş bulunun ak tadı r. 

Sayın Sırrı Atalay'ın bahsettiği proje 200 
milyon liralık bir projedir. Ama Hükümete 
malolmuş bir proje değildir. Belki Tarım Ve
kâleti servislerinde hazırlanmış, henüz Bakan
lığa malolmaımş bir projedir. Bu proje nasıl 
gerçekleşecektir, nasıl bir kaynak bulmak lâ
zımıdır? İzin verirseniz Hükümet bunu tezekkür 
etsin, daha proje tasvibedilmeden projenin tat
bikine karar vermeden 'bütçeden lüzumlu yatı
rımlardan hesabedilerek konulmuş olan tahsi
sattan hir miktarını alıp oraya tahsis etmeye 
imkân görmüyoruz. Yalnız, bütçeden Ziraat 
Bankasına verilen 25 milyon liranın tercihan 
hayvancılık için kullanılmasına dair bir kayıt 
konulursa itiraz etmeyiz. 

Sayın Alâaddin Çetin. Beyefendinin ikinci 
konuşmasında üzerinde durduğu meselelerden 
birisi de kemer sıkma politikasıdır. Bu, iyi 
tarif edilmemiştir diyor. Doğrudur. Muhterem 
arkadaşlar; biz kemer sıkma politikasından 
şunu anlıyoruz : Türkiye'de, sadece Türkiye' 
de değil bütün az gelişmiş memleketlerde bir 
ilimi hakikattir, bu. İstihlâk temayülü istihsale 
nisbetle fazıladır. Bir memlekette istihsal edil
diğinden fazla istihlâk olursa o memleket kal
kınamaz, o memleket süratle sefalete doğru gi
der. Kazandığından fazlasını yiyen ailenin, in
sanın hali ne ise, istihsalinden fazlasını istih
lâk eden milletin hali de o olur. istihlâki fazla 
olan millet ve memleketlerde - o da şu sebepler
den olur. Faraza şehirler büyüyor, gelişiyor, 
ihtiyaçlar artıyor... herkes Ibir radyo almak, bir te
levizyona sahibolmak, bir otomobile sahibolmak, 
daha iyi giyinmek ihtiyacını duyuyor. Bunlar 
ithalât temayüllerini süratle kamçılayan âmil-
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lerdir - bu durumu süratli istihsal artışı ile ko-
vahyanıazsan; o vakit o memleket refaha doğ
ru değil, sefalete doğru gitmiş olur. İşte biz 
kemerleri sıkma politikasından bunu anlıyo
ruz. 

Bence iyi bir ekonomik politika budur. 
Bunda muvaffak olduğumuz nisbette kalkı
nırız. Kemerleri sıkma politikası bu hedefe 
müteveccih bir politikadır. Şimdi döviz yok, 
ithalât yapamıyorsun, siz döviz istiyen bir mev-
zucla sonuna kadar ithalâtı teşvik ederseniz 
kalkınır mı o memleket? Arkadaşımız diyor ki, 
istihlâk artnıazsa istihsal de artmaz.. Birbirle
riyle ilgili meseleler vardır. Ama arz ettiğim 
gibi ölçüsünü bulmak şartiyle.. Eğer istihlâke 
•müsaade ederseniz o zaman sizin istediğiniz po
litika gerçekleşmez. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Dahilî is
tihsalden bahsettim. 

MALİYE BAKANİ FERİD MELEN (De
vamla) — O mânâda kabul ediyorum., benim 
anladığım mânâda bir istihlâk artışını tecviz 
etmemeyi de siz kabul edin. 

Değerli arkadaşımız vergi psikolojisinden 
bahsetti. Vergi mükellefinin psikolojisi, vardır. 
Devlete karşı itimat telkin edilmelidir, bu be
dahettir. Zaten bütün vergiciler bu nokta 
üzerinde dururlar. Ve emin olun ki, Maliye Ba
kanlığı uzun yıllardan beri bunun üzerindedir. 
Bilhassa tarihî sebeplerle vatandaşla vergi dai
relerimiz arasında, memurlarımız ve maliyeci
lerimiz arasında meydana gelmiş olan karşılık
lı anlaşmazlığın ortadan kalkması için Ibü-
yük bir gayret içerisindeyiz. Yakinen tetkik 
ederlerse, hesap uzmanlarımız vergi mükellef
leri ile temas eden unsurlarmıız'dır. Yakinen 
tetkik ederlerse, bizim Ibu sahada çok mesafe 
aldığımızı da tesbit etmiş ve memnun olmuş olur
lar. Yalnız izin verirlerse Timurlengi maliyeci
lere okumıyacağım. Çünkü okursam o vakit ma
liyeciler meyus olurlar. 

Sayın arkdaşımun İktisadi Devlet Teşek
küllerinin ıslâhı hususundaki temennilerine el
bette iştirak ediyorum. Fakat sayın sözcüleri 
ile pek mutabakat halinde değilim. Ben buna 
işaret et inek isterim. Sayın Suphi Batur arka
daşımızın, fondasyon ve tesislere vergi muafiye
ti verilmesi lüzumuna dair olan temennileri 
prensibolarak doğrudur. Yalnız arkadaşlar bu
rada ölçüyü kaybetmemek lâzımdır. Çünkü bil-
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hassa yüksek nisbette vergi verenler daha faz- j 
la şunlardır: Bir fondasyonun bir tesisin vere
ceği paranın % 40 ı kendisine, % 60 ı Devlete 
aittir. Bu suretle fondasyonları aynı kabul et
mek şartı ile iyi olur. Fakat öyle tesisler, öyle 
fondasyonlar vardır ki; Devlet belki de bu sa
hada; yatırım yapmak istememektedir. Fayda
sız bir yatırımdır.Lüzıımsuz bir yatırımdır. Ver
gi olarak % 60 ı biz alırsak yüzde 60 mı daha 
faydalı yere tahsis edeceğiz. Bundan dolayı bu
rada ölçüyü kaybetmemek lâzımdır. Bir muafi
yet ölaima yerinde olmaz, zararları da olabi
lir. Bu sebepledir ki, !bu bizim vergi sistemimiz
de bir nispetle tahdidedilmiştir. Daha fazla ile
ri gitmenin mahzurları göz önüne alınmıştır. 

Derneklere yardımdan bahsettiler. Bu, Ma
liye Bakanlığının da bir derdi halindedir. Der
neklere yardım tertipleri umumiyetle arkadaş
larım, Meclislerce getirilmiş tatfbikattır. Yani 
Hükümetler getirmemişlerdir, bunları. Meclis
lerde milletvekillerinin talepleri üzerine büt
çeye bir defa girmiş, ondan sonra mütemadi
yen yığılma istidadı göstermiştir. Aslında gö
nüllü gayretleri teşvik etmek lâzımdır. Fakat \ 
bununda bir haddi olması lâzımdır. Bâzı ha
miyetli vatandaşlar bir araya gelmekte ve Dev
letin yükünü hafifletmek üzere muayyen bir 
âmme hizmetini alıp yürütmektedirler. Ama 
buna bazan bir şey ilâve ettikleri de vâki olu
yor. Fakat ekseriya 'bu şahıslar kendi emekle
rini ortaya koyuyorlar. Bu işin gerektirdiği 
parayı tamamen Devlet bütçesinden istemekte
dirler. Bu bir vakıadır. Biz filvaki kontrol 
ediyoruz. Bütçelerini Maliye Bakanlığındaki 
maliye müfettişleri kontrol etmektedirler. Ve 
bunların neticelerini bölümlerin müzakeresi sı
rasında Bütçe Komisyonunda birer birer arz 
ettim. Maliye Bakanlığının giderlerinin azal
tılmasında biz bir fayda görmüyoruz, iler de
fasında bizim azaltma teklifle ti Meclise gelince 
bu azaltma teklifleri ortadan kalkıyor. Bilâkis 
bunu arz ederim. 

Fikret Turhaııgil arkadaşımıza Maliye Ba
kanlığı mensupları adına şükranlarımı arz eder-
rim. Hakikaten bâzı vesilelerle arz ettiğim gi
bi her vekâlet fazla mesai için bir tazminat ve
ya ek ödenek verdiği halde .Maliye Bakanlığı 
kötü örnek olmamak için daima bundan kaçın
mıştır. Bakanlığımız mensupları mahzun hal
dedir. Kendileıini bu durumdan kurtarmak 
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için tedbirler alıyoruz. Bu cümleden olmak üze
re teşkilâtta genişleme konusu ile ilgili bir ka
nun kabul etmiş bulunuyorsunuz. Ayrıca bu
nu' tamamlamak üzere bilhassa, Amerikan mü
tehassıslarının yardımından faydalanarak ev
velâ gelir teşkilâtımızdan bağlıyarak teşkilâtı
mızda esaslı bir reform hazırlıyoruz. Ümidede-
rim ki, sayın arkadaşımız bu sahadaki reformu 
yerinde görürler, çünkü bunda vergi yok
tur. 

Personel Kanunu da son safhasına gelmiştir. 
Ve yakında Yüksek Meclise takdim edeceğiz. 
Sayın Topçuoğlu, 42 sayılı Kanuna bağlı emek
lilere ait mevzuatı ele almak münasebetiyle eski 
muhariplerin durumu üzerinde durdular. Bu 
muhterem arkadaşlar 42 sayılı Kanun üzerinde 
durdular. 42 sayılı Kanun ile emeklilikleri haki
katen geniş bir şekilde mevzuubahis değildir. Sa
dece Millî Savunmaya katılmaktadır. Muayyen 
bir rütbeye gelmiş bulunanlara aittir. Bu noktada 
tashih var. Umumiyetle emeklilere gelince: Per
sonel Kanunu ile birlikte ondan sonra ele alına
cak bir kanundur. Böyle kabul etmekteyiz, 
umumi emeklilik durumunu. Bunun da çaresi
ne bakacağız. 

Bu suretle muhterem senatörlerin üzerinde 
durdukları meselelere temas ettim. Arz etti
ğim gibi noksan kalmış olan noktalar varsa; 
arkadaşlarımız işaret buyursunlar onlara da 
zamanın verdiği imkân nisbetinde cevap verme
ye çalışırım. Beni lütfedip dinlediğiniz için 
teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar) (A. P. 
sıralarından, «Bakana sualimiz var.» Sesleri) 

CAVlT TEVFÎK OKYAYUZ (içel) — Fa
kat sual soracağız. 

BAŞKAN —• Alman karar gereğince sual so
ramazsınız. Zaman dolmuştur. Sual soramaz
sınız efendim. Cumhuriyet Senatosunun İçtü
züğü, madde 78 fıkra 2 : 

«Yeterlik önergesi verilmeden önce yönelti
len sorular cevaplandırılmadan bu önerge oya 
konulamaz.» 

(A. P. sıralarından bunun 'bu işle ne alâkası 
var, Başkan? Sesleri.) 

Madde 78. Fıkra iki : «Yeterlik önergesi 
verilmeden önce yöneltilen sorular cevaplandı
rılmadan, bu "önerge oya konulmaz» 

HÜSEYİN KALPAKLIOÖLU (Kayseri) — 
Bunun onunla ne alâkası var? 
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BAŞKAN — Efendim, 'biz böyle anlıyoruz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Ohalde Sayın Başkan, bunun oylaması hatalı 
olmuş. Sual tevcih edilmediğine göre niçin bu 
oylamaya geçilmiş 1 

BAŞKAN —• Oylamadan evvel sualleri Sa
yın Bakan cevaplandırdılar. Ondan sonra su
al sorulamryacaktır. (Oya, oya sesleri) 

Peki efendim, suallerin sorulmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, sual
ler sorulacaktır efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
Tüzük hükümlerine riayet edelim. Mesele 

bu kadar. 
(Başkanlık makamına Sayın Hazmı Dağlı 

geldiler) 

BAŞKAN — Sayın Fikret Turiıangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen

dim, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Devlet 
elinde bulunan ve bâzı kademelerden sonra tah
sis edilen Devlet gayri menkulleri hakkında bir 
sual sormuştum, bu sualim cevapsız kalmış
tır. 

Bu hususta Maliye Vekilinin sosyal adalet 
ve eşitlik teinin edilmiyeıı bu tatbikat hakkında 
düşüncelerini arzu ediyoruz. 

2. Zeytin ve fıstık ağaçları konusunda 
1 200 aded zeytin ağacının vergiden muafiye
tinin uygun olduğunu ifade buyurdular. Ancak, 
200 Kg, zeytin mahsulü veren 'bir ağaçla, 5 Kg, 
vermesi gayri kabil bir 'ağaç arasında bir fark 
bulunacağını düşünüp düşünmedikleri, ve 
1 200 adedi muaf olduğuna göre 1 250 ağacı bu
lunan bir zeytinlik 'sahibinden 50 ağaç için mi, 
vergi alınacaktır? Yoksa 1 250 ağaç için mi 
vergi alınacaktır. 1 199 ağacı olanın vergi mu
afiyetinden istifade etmesi hâli karşısında dü
şünceleri nedir?. 

Üçüncü sualim : Dediler ki; bizim kemer 
sıkmaktan anladığımız mâna şudur : istihsalle, 
istihlâki "haşhaşa yürütmek ve jbunu temin etmek 
için ben iki yol düşünebiliyorum. Birincisi; is
tihsali artırmamız, ikincisi istihlâki kısmamız. 
İstihsali artırmak yatırımla olacaktır. İstihlâki 
kısma ise alım kudretini zayıflatmak, yani va
tandaşı vergi yükü altına sokmakla mümkün 
görmekteyim. Bunun tedbirini Sayın Maliye 
Vekili nasıl bir prensibe 'bağlamaktadır? Bu
nun açıklanmasını rica ediyorum. 
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MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 

Birer birer arz edeyim efendim. 

Özür dilerim, bu mevzuların bir kısmını göz
den kaçırmışım. Zannederim, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin lojmanlarından bahsediliyo r. 
Devlet elinde bulunan lojmon ve diğer tahsis 
edilen binalar hakikî rayiçteki binalara nazaran 
kiraları düşüktür. Bilhassa Saraçoğlu Mahal
lesinden başlıyarak yeni bir yönetmelik hazır
lanmış ve kiralarda 'bu sene biraz artırma yapıl
mıştır. Yalnız buna rağmen bu kiralar hemen 
kaibul edelim ki, serbest kiraların seviyesine gel
memiştir. Bunun üzerinde çalışılmaktadır. 
Plânın emri de budur. Bu kiralar ile serbest ki
ralar arasında bir muvazene fazlası ile bir mah
zur tesis etmektedir. Bunun üzerinde çalış
maktayız. İktisadi Devlet Teşekkülleri reorga-
nizasyonu mevzuu ele alınacak, üzerinde duru
lacak mühim 'bir konudur. 

İkinci mevzua gelince; 1 200 ağaç zeytine. 
Muhterem arkadaşlar, Gelir Vergisinde dönüm 
ve ağaç, evvelemirde vergiye tabi olanları 
ayarlıyan ölçüler olarak görülmektedir. Baş
ka vesileyle de arz ettim; Gelir Vergisi başka 
memleketlerde, faraza Amerika'da şöyle tatbik 
edilir : İki bin dolardan fazla kazancı olan her 
Amerikalı vatandaş veyahut Amerika'da ika
met eden kimse beyanname vermeye mecbur
dur. Orada ölçü, sadece kazanç ölçüsüdür ve 
iki bin dolardır. İki bin 'bir dolar olunca be
yanname verir. Bizim memleketimizin şartları 
dolayısiyle 'bizim böyle bir sistemi tatbik etme
mize imkân yoktur. Amerika'da tatbik edile
bilmesinin se'böbi şudur; çünkü orada iki bin 
doları aştığı takdirde bir mükellef beyanname 
verir. Bunlar umumiyetle müsamaha eder. Yüz 
dolar, beş dolar fark ederse bunu zaten taki-
betmeye imkân yok. Ama Amerika'da bu mik
tarı aşan kazanç sahibi kolay kolay beyanname 
vermemezlik edemez. Çünkü orada herkes 
banka ile muamele yapar. Bu banka ile mua
mele yapılması usulü ço'k inkişaf etmiştir. Ban
ka muamelelerinden bir çoğunu oradaki kayıt
larından tetkik etmek mümkündür. Bütün 
alış verişte fatura ve vesikaya dayanır. Her
kesin defteri vardır. Her tarımla uğraşan çift
çinin, her ticaretle uşraşan kimsenin defteri 
vardır. Muhtemelen aynen alınmıştır. Bize ge
lince hakikaten cesaretle Gelir Vergisinde is-
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tikrar yaratıyoruz diyebiliriz. Esnafın bir ı 
kısmını evvelce 'büsbütün vergi dışı bırakmış
tık. Şimdi getirdiği kazancı üzerinden vergiye ı 
tabi tutuyoruz. Binaenaleyh bunu ayarlıyacak 
bâzı ölçüler bâzı karineler ihdas etmiş bulunu
yoruz. Ticarethanelerde, tüccarlarda şu kari
neleri vardır. İçinde çalıştığı ticarethanenin 
gayri safi iradı İ80 liranın altında ise esnaf sa
yılır,: üzerinde ise Gelir Vergisine tabidir. | 
Veyahut yıllık satmalına gücü, cirosu 40 binin 
üzerinde ise Gelir Vergisine taibidir, 40 binin 
altında ise esnaf sayılıyor. Tarım da da bunu 
tatbik ediyoruz. Tarımda üç ölçü vardır. Bi
rincisi işletme 'büyüklüğü ölçüsü, 'biraz evvel 
işaret ettim, zeytinle fıstığa müstenittir. Di
ğerlerinde dönüm esastır. Faraza hububat sa
hasında 250 dönüme kadar Gelir Vergisi mev
zuuna girmiyor, 251 dönüm olunca giriyor. 
Zeytin ağacı 1 200 ağaca kadar girmiyor. 
1 201 ağaç giriyor. Ve bu kısım Gelir 
"Vergisi mükellefiyetine giriyor. Bu suret
le bir ağaç dolayısiyle buradan itibaren 
vergi mükellefiyeti başlıyor. Bu husus bâzı ar
kadaşların bahsettikleri gibi sert bir köşedir. 
Bugün 1 200 den bir ağaç fazla olunca vergiye 
tabi oluyor. Bu bir sert köşedir. Bunu yumu
şatıcı bâzı unsurlar vardır. Faraza Gelir Ver
gisi bu unsurlardan alınmıştır. Sadece işletme 
ölçüsünün yanı başında bir de satış ölçüsü alın
mıştır. Faraza 1 200 ağacı yok, ama verimi 
fazladır. 600 ağacı var ve satacağı zeytinden 
25 bin lira alacaktır. 1 200 ağacı olmamakla 
beraber geliri fazla olduğu için bu vergiyi vere
cektir. İkinci vergi tes'bitidir. Fakat vergi 
tesbitinde şimdi hâlâ yürürlükte olan kanun 
500 lirayı muaf sayıyor. Beyanname verecek 
kazanç belli olacak, fakat meselâ 1 201 ağacı 
vardır. Kazan edan 5 000 lira düşülecek. Göre
ceksiniz, hiçbir vergi vermiyecek.. Böylece sert 
köşe :de kalkmış olacaktır. Bir başka yol da 
maalesef yoktur. Değerli arkadaşımız kemer 
sıkma, istihsali artırma, istihlâki kısma... Bu 
nasıl olur dediler. İstihsali artıdma. nasıl olur, 
malum, istihlâki kısma nasıl olur? Çeşitli yol
larla olur. Bir defa dış ticaret rejimini buna 
göre tesis edersiniz. İkincisi bâzı malları pa-
halılaştırırsmız. 1958 deki istikrar tedbirlerini 
hatırlarlar arkadaşlarım. 1958 de istikrar ted
birleri ile beraber bir kalemde 2,5 milyarlık ver
gi ihdas edilmiştir. 2,5 milyar. Biz getiriyo- | 
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ruz 8 yüz milyon, itiraz oluyor. 58 bütçesini 
açın tetkik edin bir kalemde 2.5 milyarlık vergi 
getirilmiştir. Bu sadece Devlet bütçesine vari
dat bulmak için değil, istikrar tedbirini tav
siye eden yabancı mütehassıslar istihlâki kıs
mak için de fiyatların pahalılaştırılmasmı tek
lif etmişlerdir. Pahalılaştırmca ne olur? Yüz 
kuruştan birer liralık yüz ünite satınala'bilirsi-
niz. Eğer bunu faraza iki liraya çıkaracak 
olursak elli ünite satınalabilirsiniz. Pahalılaş-
tırma yerine yarı yarıya ithalâtı kısmak yoluna 
da gidile'bilir. İthalâtı kısma yoluna gitmek en 
•mahzurlu olanıdır. Sebebi şudur. Bunu yapar
sak ara yerdeki para Ibu ithalâtı yapan kimsenin 
cebine girer. Zengin olan bu parayı alır. Bu
nun Gümrük Resmini artırırsak ıbu büyük fark 
kimsenin cebine değil Devletin kasasına girmek 
suretiyle millete intikal eder. Fark buradan 
ileri geliyor. 

CAHİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 
Bu sene'ki bütçe formülü, Bütçe Komisyonunda 
da bizi sevindirdi. Yardımın yapılacağından 
bahsettiler. Çok memnun olduk. Bu yapılacak 
yardım 38 milyon olarak iktisadi Devlet Teşek
küllerine ve benzerleri müesseselerin açıklarım 
kapatmak için konulan 327 milyonu vereceği ve 
hattâ icabederse İller Bankası projeleriyle te
min ederek huzurumuza getirilmesinin plân ve 
programa alınmış ve 'bu mevzu ve hizmetlerin 
38 milyonun üzerine çıktığı takdirde de, yine 
karşılayacağını taaihhüt ve vaat buyurmuştu. 
Bu ciheti bir kere daha teyidederek belediyeleri 
sevindirmek müm'kün müdür? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 
Tekrar arz edeyim. 

İller Bankasına bu sene belediyeler için 
38 milyon hesalbederek koyduk. Bunun üzerin
de bir yatırım tahakkuk ettirmek imkânını bu
lursak, nereden bulursak bulalım bunu karşı-
lıyacağız. 

HÜSEYİN KALPAKLIOGLU (Kayseri) - . 
Efendim, Sayın Vekil konuşurken «yardıma 
muhtacız, ancak yardım alabilmem için bana 
yardım edin» dediler. Ve konuşmalarını ay
nen şu şekilde bitirdiler bu mevzuda. «Uzun 
vadeli ve az faizli para benim işime yarar.» 
dediler ve «b-on böylesini alıyorum» dediler; 
aynı tâbirle. 
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Bunun ölçüsü nedir? Yani bu ölçü Sayın I 

Maliye Vekilinin kendi inisyatifine mi münha
sırdır, yoksa bunun menşei olan bir ölçü var
dır da îcra* Vekilleri Heyeti mi tefrik etmiş
tir. Bunun izahını rica ediyorum. Bizim kar
şımıza plânın tahakkuk 'edip etmediği yani bir 
yatırım olup olmadığı mevzuunda iki fikir çıktı. 
Birincisi plânda zannediyorum ki, Hükümet 
organları ne verirse, biz bunları neşrediyoruz. 
Doğru olup olmadığı bizi alâkadar etmez. 
Hükümet konuşurken; daha plânlamanın ağzı 
ile konuşuyoruz. Plânlamadan aldığımız ma
lûmat şudur : Biz düşünüyoruz plân, Hükümet, 
plânlama neden, müsaade1 buyurun dikkat edi
yorum, plânlama diyor ki, Hükümetten aldığı
mız malûmat şu; binaenaleyh, Vekil Beye bunu 
arz ediyorum. Binaenaleyh bu hareketle yanlış 
yola gidilir. 

Yüzde onu bulmadı. Sene sonunda yüzde 40 
tahakkuk ettireceğiz diye meselenin içine 
girdi. Niçin Hükümet, Plânlamaya, Plânlama 
Hükümete atmak suretiyle rakamlar mevzuun
da bir ihtilâfa düşmenin sonunda bundan do
ğacak mesuliyet Hükümete raeidir, Plânla
maya değil? Bunun izahını rica ediyorum. 

Üçüncü mesele : Sayın Vekil diyor ki, «Kıs
maya «gitmemizi takdirle karşılayın. Geçen 
sene, öbür sene kısmaya gittim ieabederse bu 
sene d»e giderim.» Bize göre büyük hata... Ne
den?... Çünkü Maliye Bakanı bütçe yapılırken 
bütün vekillere hâkimdir. Biz böyle biliyo
ruz. Kısıntı hesabını o zaman yapar. O zaman 
daima, onların tesiri altında Maliye Bakanı 
bütçeyi getiriyor demektir ve samimî değil de-
nrektii'. Açık vereceğini biliyor ve ne olursa 
olsun sonunu getirmek mecburiyetinde kalıyor. 
Sayın Vekilin hu ifade tarzı bu fikirde oldu
ğunu ima ediyor. Bu sene de açık olursa kı
sarak bu yola gitmek imkânı varsa bütçeyi, 
samimî olarak kısmak ve rakamları, samimî ra
kamları o zaman tesbit etmek gerekir. 

Tasarruf bonosu mevzuu düşünülecek bir 
mevzu halinde büyük rakamlara baliğ olacak
tır. Bu bakımdan tasarruf bonoları mevzuun
da Hükümet olarak bir düşünce tarzları var 
mı? 

öteden beri bu sual varittir. Ve kendileri 
daima bunun tazyiki altındadırlar. Bugünden 
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müspet veya menfi yahut orta yol bir hal 
tarzının düşünülmesi, tesbit edilmesi gerekmez 
miydi'? Bu hususla kararlar ve düşünceler var
dır. Saraçoğlu evleri meselesini ben söyli-
yeeektim fakat Vekil Bey temas ettiler. Ve
kil Bey daha iyi bilirler. Şu Ankara içinde 
hangi Devlet dairesinin ne kadarını, yüzö. 
kaçı kira verdiği malûmdur. Vekil görüyo 
rum para için çırpmıyor. Haklı ama mü
saadenizle 'Saraçoğlu evleri acaba ul'ak tefek 
tadilâtla daire olmaz mı? Meselâ Yüksek Hâ
kimler Kurulu, meselâ. Yüksek Savcılar Ku
rulu, meselâ Anayasa, Mahkemesi... Gidebilir 
mi, gidemez mi? Vekil Bey itiraf ettiler, 
•«Devletin (ilinde kendi malı olan dairelerin ki
raları serbest kira seviyesini bulmadı» dedi
ler. O halde, vekâlet bu kadar hesabi iken 
kendi malını değer fiyata kiraya vermeye ve
ya ucuz kiralarla Devlet daireleri için, milyon
ları verinceye kadar, kendi mallarından istifa
deyi düşünmezler mi? 

Suallerim bu kadardır. 

MALÎYE BAKANI FERlD MELEN — 
Sayın Kalpaklıoğlu'nun üzerinde durduğu ve 
önemli saydığım konulara cevap arz edeyim. 
Yardım ölçüsü nedir, ne türlü yardım makbul 
yardımdır, bunu kim tâyin ediyor dediler. 

Muhterem arkadaşlar, ibunıu mütehassıs bir 
heyete tetkik ettirdim. Evvelâ Plânlama da
iresi tetkiik etti. Türkiye'de ikinci plânlama 
devresi sonunda:, hiç olmazsa ikinci plânlama: 
devresine kadar yani 1970 yılına kadar yeni 
bun} ödeme -külfeti -altlıma girilmeııneliidir ki 
kalkımdım. Sonra, mümkün olduğu kadar az 
faizli olmalı ve bir ödemesiz devre ihtiva et-
nıdl'dir ve malzeme kredisi maıhılyetıinde olma-
malıdır. Mümkün olduğu kadar mütahaıssıs-
iıarın tesbit 'ettikleri bu esaslar dairesinde ha
reket edilmektedir ve bu Balkanlar Kurulundaın 
geçmiş ve Hükümetin bir politikası haline gel
miştir. Binaenaleyh her 'anlaışm'almn Balkanlar 
Kurulunfifn tesbit (ittiği .es'asla,ra uygun olup 
'olmadığı 'aranmakıtadır. Bunlar şartların ta
mamına uymuyorsa veya buna rağmen para 
sebebiyle bunun kabulünde zaruret mevcutsa, 
bunlar hakkında 'ayrı, müstakil mesele olarak 
Bakanlar Kurulu karar verir. Umumiyetle 
1% 5 e varnıaım'aisım şahsan arzularımı. Hiç ol
mazca 19167 - 1968 den «evvel taksite bağlaman-
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lanın, vadesinin, mümkün olduğu kadar uzatıl
masının 10 seneden ;aşağı 'Olmamasını istiyo
ruz. Günkü bunun pahacılığını kendi memleke
timizde tecrübe etmişizdir. Malzeme kredil'e-
rimin kredi vâdesi düşük olduğu için vatan
daşa yülk olmaktan -başka ayrıca % 40 tan aşa
ğı olmamak üzere pahalıdır. Malzeme kredi
sinden: kaçınıyoruz, en çok m'alzeme kredisi 
teklif edilmektedir, biz bundan kaçınmakta
yız. 'Malzeme kredisi ahniamaya gayret ediyo
ruz. Planın tahakkuk edip etmediği yolunda 
Hükümet organı ile plânlama, meseleleri bir-
ıbirine attıkları söyleıniyor. Bu belki bir yan
lış a ilganı dan. doğmuştur. Bir defa Plânlama 
Dairesi Hükümet içindedir. Hükümetin dışın
da ayti ve müstakil bir şey değildir. Plânla
ma Dairesi Devlet Balkanlı gına bağlı ol'arak 
çalışır ve Hükümet dışında bir organ olacak 
mütalâa edilmemesi lâzım gelir. Yalnız ben de 
arasıra konuşuyor. Plânlamanın verdiği ra
kamlar diye söylüyorum, sebebi de şudur : 
Plânlama dairelerden.' topluyor, bütün daire ve 
teşekküllerden rakamları topluyor, bir anaya. 
getiriyor. İstatistik Umarm Müdürlüğü 'bundan 
yatırımlana taallûk eden raıkaımlaırı topluyor, 
bir araya getiriyor ve bundan sonra da biz kul-
lanıyorpz. Bizim kullandığımız bu rakamları 
Maliye 'Vekâletinin dairelerinden topluyor. Bu 
daireler de birer Hükümet daireleridir. Yani 
Maliye Bakanlığı ye!riue bunları plânlamacılar 
yapıyorlar. Bu işi Maliye Bakanlığı yapacak 
olursa [bunları teker teJker dairelerden topla
yıp getirecek ve .arz edecektir. Bunlaırı Plânla
ma yaptığı 'için, plân rakamları şeklinde mü
talâa ediyoruz. Yoksa Plânlama teşkilâtının 
kendisi de aslında Hükümet içeıi'slnde olan 
bir müessesedir. Bu mevzularda konuşurken 
bunlaırı; Hükümetten aldığını rakamlar oliarak 
ifade ediyorum. Fakat, bunlar da rakamları 
bizden salıyorlar. Ben de ıburada ifade edece
ğim ; Plânlama başka dairelerle birlikte tetkik 
edip birleştirdiği için Plânlani'adan aldığımız 
rakamlara göre ifade edeceğim, yoksa işin 
mahiye/ti d eğişntiyor. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim Plânlama tekaıbbül etmiyor, arzım 
bu. Verdiği rakamın neticesini1 tekaıbbül etmem, 
diyor. J 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Doğrudur. Verdiği rakamın neticesini sene 
bitmeden evvel tekaıbbül etmez. Hesabı katî 
çıkmadan evvel bendeniz de tekaıbbül 'edemem. 
Kesiphesa.p çıkni'adan evvel size vereceğim 
muvakkattir. Tekaıbbül edemem. Çünkü ke-
sinhesap eılkıneayia kadar birçok değişiklik 
olabilir, düzeltmeler olabilir. KesinheS'ap çık
madan evvel verem em. 

Sayın arkadaş kısmadan bahsediyor; bunu 
bidayette kıssak, sonunda, kısmamak nlur mu 
diyor. 

Muhterem arkadaşlar', kısmalar bîr zaruret 
ile olmaktadır. Bütçe dengesini temin etmek 
içindir. O bütçe eğer açık vermiyeeekse, o mas
raflar üzerinde bir cebri kısma yoluna gitmeye 
ihtiyaç kalmaz. Fakat fandan yapılacak bir kıs
ma ihtiyaç dolayısiyle yapılan bir kısmadır. As
lında bizim bütçemizde, kendiliğinden bir tasar
rufa gitmesi, yani hiçbir tedbir almaksızın, 
strüktüründe otomatikman bir tasarruf meyda
na gelmektedir. Meselâ ihale için tahsisat ko
yarsanız, proje karşılığında. İhaleyi 3 milyon 
liraya yaptırmayı düşünürsünüz, fakat bu tesis 
yapılan tenzilâtla '-> milyon liradan 2,5 milyon li
raya indirilir, 500 bin liralık bir meblâğ otoma
tikman tasarruf edilir. Falan daireye mefruşat 
verirsiniz, ihtij^acını görür, geri kalan miktar 
otomatikman tasarruf edilir. Sene sonunda bu 
daireye ieabeden mefruşatı vermişim fakat yarı
sını kullanma demişimdir. 10 otomobil vermi
şim, yarısını alma demişim. Ama bu sene bir dö
viz kıtlığı da mevcuttu. Daireler için verilen 
bakım masraflarının yarısını verdim, yarısını da 
iptal ettim. Bu bir cebri tasarruftur. Zaten mec
bur olmazsak bu kısmayı yapmayız. 

Tasarruf bonosundan bahsedildi, buna bir hal 
tarzı bulmak lâzımdır. Biz de hakikaten bu ka
naatteyiz, bu kanıdayız. Tasarruf bonoları bi
zim için bir Devlet işi haline gelmiştir. Bilhassa 
Devletin itibarı bakımından mesele önemlidir. 
Tasarruf bonoları bizim için bugün bir dert ha
line gelmiştir. Bilhassa Devlet itibarı bakımın
dan mesele önemlidir. Bundan kurtulmanın ke
sin tedbiri bunu kaldırmaktır. Ama 500 mil
yon lirayı telâfi etme imkânı olmadığı için gi
demedik. Bütçe Komisyonuna kadar gelmiş bir 
tasarımız vardır. Bunun mahzurlarını bir dere
ceye kada.r gidermeye çalışıyoruz. Ufak kupür
leri kaldırıyoruz. Tedavülü tamamen men ediyo
ruz. Sonra bilhassa hizmet erbabının eline gee-
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meşini temin için doğrudan doğruya, artık ara- I 
cılar vasıtası ile değil, maliye daireleri tarafın- I 
dan kendilerine vereceğiz. Bu nevi tedbirlerle 
mahzurları bir dereceye kadar ortadan kaldırıp I 
bir iki sene daha sürüklemek kararındayız. Bir I 
iki sene sonra bir çare düşünüp bunu kaldırma
nın kesin şeklini bulacağız. " I 

Saraçoğlu Mahallesinin resmî daireler haline I 
getirilmesine gelince; muhterem arkadaşlar; bu I 
Devlet lojmanlarının kabul etmek lâzım ki, bir I 
de fonksiyonu olması icabeder. Şimdi bu loj
manların bir kısmı mahrumiyet bölgelerindedir; 
bunları değil ortadan kaldırmak, bilâkis artır
mak lâzımdır. Doğu - Anadolu'ya, öğretmen gön
deriyoruz, benim kendi doğduğum yer olan Van 
lisesinde hiçbir zaman ikiden fazla öğretmen ol- I 
maz, 3 olmamıştır, koca lisede üç asil öğretmen 
yoktur. Sebebi, bilhassa gidenler oturacak yer 
bulamaz, mesken bulamadığı için kaçmaktadır. I 
Binaenaleyh, orada öğretmen bulundurmak isti
yorsanız, para yerine >ona oturacak ev, sıhhi ev I 
temin etmemiz lâzımdır, binaenaleyh orada bir I 
ihtiyaçtır. Hudut boyunda subaylara az - çok 
konforlu bir bina vermemiz lâzımdır, aksi halde 
orası onlara zindan olur. Mahrumiyeti bir dere
ceye kadar azaltmak için bu bir ihtiyaçtır. Bu 
husus da bütçemizde var veya yapıyoruz ve 
devam ediyoruz. İmkân olsa da daha çok yapa- I 
bilsek. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bu gayeye mâtufen, dışındakiler kastediliyor. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — îlk yapıldığı zaman ciddî bir ihtiyaç 
idi. O zamanlar hatırlarsınız mesken yoktu. Bu- I 
gün de bu ihtiyaç tamamen ortadan kaldırılmış 
değildir. 
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mem için birinci şart kendisine Saraçoğ
lu Mahallesinden bir yer bulmama bağlı
dır. Bunu bulanı azsam getirteme m ekteyim. 
Getirirsem ıstırap çekmekteyim. Meselâ, 
İstanbul Defterdarını, aldım, Gelirler Umum 
Müdürü olarak getirdim. Burada maaşının 
yarısını kiraya vermektedir. Istırabını ben 
çekiyorum. Geçim sıkıntısı çekmektedir. Bu ar
kadaş bu kadar büyük işler arasında ne durum
da olur, siz takdir ediniz. Bunu bir ihtiyaç ola
rak kabul buyurmanızı rica ederim. İnşaallah 
mesken bollanır, fiyatlar normal hale gelir, bu 
ihtiyaç kendiliğinden ortadan kalkar. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
O halde küçük memurları da birlikte düşün
mek lâzımdır. 

MALİYE BAKANI FER t D MELEN (De
vamla) — Onlar da vardır. 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — özel idare tahsildarları ile Maliye 
tahsildarları aynı cezai hükümlere tabi oldukla
rı halde Maliye tahsildarlarına tanınan kasa 
tazminatı, özel idarelerde çalışan tahsildarlara 
tanınmamaktadır. Bunun adaletsiz bir durum 
yaratması sebebiyle geçen sene Sayın Maliye 
Bakanımız bunun bir kanunla düzenlenebilece
ğini beyan buyurmuşlardır. Bunun ne safhaya 
girdiğinin izahını istiyorum. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — İzin verirseniz Bütçe Umum Müdürü 
arkadaşım yerinden cevap arz etsin. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE GENEL 

MÜDÜRÜ RIZA TULGAY — Maliye tahsildar
larına kasa tazminatı verilmesi hususu, Bütçe ka
nunlarının (R) formülünde yer alan bir bahistir. 
Esas itibariyle kıymetin muhafazası tâbirinin şü
mulü içerisine girer. Özel idareler bakımından 
da böyle bir kanun sevk edilebilir, düşünülebilir, 
ve mâkûldür. Ancak bugünkü mevzuat buna mü
sait değildir. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyoıı-
karahdsar) — Efendim, geçen sene aynı şeyi tekid 
ettiğimde zatıâliniz bunun bir kanım meselesi 
olduğu, düzeltileceği va'diııcle bulunmuştunuz. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 
Efendim, arz edeyim; bu kanunun çıkmasında 

Değerli arkadaşlarım tabiîdir ki, ortada bir I 
geçim sıkıntısı var. Memurlar arasında bugün 
tazminat alanlar çok mahdut bir zümreyi teşkil 
ediyor, bunlar hariç, ek ödenek, tazminat öde
neği ve saire gibi. Benim dairemde 1 760 lira 
maaşlı bir umum müdürden keserseniz 400 lira, 
ona 1 200 - 1 300 lira kalmaktadır. Eğer 500 -
600 lira kira ödemeye mecbur olursa, mahkûm 
olursa bu umum müdür benim dairemde kalma
maktadır. Kalamamaktadır. Bunun basit olarak 
izahı budur. Binaenaleyh, ben istediğim bir 
kimseyi, kabiliyetine güvendiğim bir kimseyi, 
umum müdür olarak Ankara'ya getirtebil-
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neden dolayı acele etmedik. Buraya getirdiğimiz 
Emlâk Vergisi Kanunu ile özel idarelerin vergi 
ve tahsilat teşkilâtını biz devralıyoruz. Meseleyi 
bu şekilde kökünden halledeceğiz, intikal ettik
ten sonra aynı hukuka sahibolacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay. 

STRRI ATALAY (Kars) — Sayın Bakan be
si ve yetiştirici kredisi için vâki olan talebimiz 
karşısında büyük bir anlayış gösterdiler. Teşek
kür ederim. Derler ki; Ziraat Bankası sermaye
sinin muhatabı Maliye Bakanlığıdır. Böyle olun
ca ödenek olarak 26 milyon lira için bir kayıt gör
medim. Acaba şu şartı korsak Sayın Bakan muva
fakat ederler mi?. 

«Sermayesine mahsuben hayvan yetiştiren ve 
halkının kimi hayvancılığa bağlı bulunan köyler
deki yetiştirici ve besicilere kontrollü kredi açıl
mak üzere T. C. Ziraat Bankasına» şeklinde bir 
kaydın konulması ve bunun yerine getirilmesi 
mümkün müdür?. 

MALÎYE BAKANI FERlD MELEN (De
vamla) — Arz edeyim, yalnız sermayesine ver
mekteyiz, oraya tahsis edilmek şartiyle, derseniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Oraya tahsis 
edilmek şartiyle. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Kumrulu. 

ZEKÎ KUMRULU (Ordu) — Efendim GATT 
mutabakatı, Gümrük Tarife Anlaşmasına dâhil ol
duğuna göre bu şekilde bir mutabakata varmak 
mecburiyeti var mıdır?. İkincisi Maden Bankası 
hususudur. Maden Bankasının tahakkuku ne saf
hadadır^ Kısa vadeli, orta vadeli kredi imkânları 
kendisitıe tanınacak mıdır?. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Efendim, gümrük tarifesinin pozisyon
larını iki gruba ayırmak gerekmektedir. 

Bir kısmı konsolide, yani GATT da konsolide 
edilmiştir, ahdidir. Bunu değiştirmek için GATT 
dan müsaade almak gerekir. 

Bir kısmı da serbesttir. GATT dan müsaade 
almaya lüzum yoktur. Fakat, konsolide olanlar 
için ayrıca müzakere yapılacaktır. Ve o müzakere
ler netieeleninceye kadar ahdî tarife mevzuubahs-
olacaktır. 

Maden Kanunu; biliyorsunuz Maden Kanunu 
üzerindi bir değişiklik yapıldı. Bilhassa ipoteğe 
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imkân verildi. Ondan sonra hususi teşebbüsü, ya
ni bankaları bir araya getirip bir Maden Banka
sı kurdurmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaya banka-
lararası müzakerelerle devam edilmektedir. 

YUSUF DEMÎRDAĞ (Trabzon) — Efendim 
Maliye Vekili Beyefendiyi dinledim. Yalnız bir 
noktaya temas etmediler. Bunu öğrenmek için bu 
suali soruyorum. Maliye Bakanlığı tahsil ettiği 
vergiyi, meselâ bir lirayı kaça mal ediyor. Kaça 
tahsil ediyor. Bu cihete hiç temas etmediler. Ma
liyet eğer yüksekse bu maliyeti düşürmek için ne 
düşünüyorlar?. Teşkilâtları kifayetsiz midir? Yok
sa usullerimi bunu pahalıya getiriyor. Bu nokta
dan izahat lütfetmelerini rica ediyorum. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Rakam elimde değil arz edeceğim, ama 
yüksek değildir. Çünkü arkadaşlarım, biliyorsu
nuz ki, bugünkü vergiler vasıtalı vergilerdir. Bu, 
modern vergilerde de vergi muameleleri daha çok 
mükellefe tereddübetmektedir. Gelir Vergisinde 
dahi mükellefe tereddübetmektedir. 

Arkadaşım nisbetleri getirdi arz edeyim : 1954 
te bu nisbet, tahsil masrafı yüzde 3, 16 - 1955 te 
yüzde 2,69 a inmiş. Ondan sonra sırasiyle 1956 
da 2,2 - 1957 de 2,19 - 1958 de 2,5 - 1959 da 2,4 -
1960 da 1,88 - 1961 de 2,22 - 1962 de 2,8. 

YUSUF DEMÎRDAĞ (Trabzon) — Teşek
kür ederim. Bu nisbetlerden bahsedilmediği için 
sormuştum. 

BAŞKAN — Sayın Pasinli. 
NÎIIAT PASÎNLÎ (Erzurum) — Bendeniz 

Sayın Bakandan şunu öğrenmek istiyorum. De
min buyurdular ki, «bütçede tasarruf zihniyetiyle 
teklif edilen motorlu vasıtaların yarısından fazla
sını masraf kısmından çıkardım». Hakikaten ye
rinde bir iş yapmışlar. Ancak, halen Devlet daire
lerinin emrinde çalışan ve tahminimize göre bu 
vasıtalar hizmetlerinin dışında istihdam edildik
lerine göre, acaba bu bütçe üzerinde bir engelle
yici tedbir düşünüyorlar mı, tasarruf yönünden?.. 

İkincisi; yine tasarruf yönünden olacak; Dev
let inşaatında bina yapımında bir standart olma
dığına göre büyük lüks binalar yapımına devam 
edilmektedir; çeşitli BETEBELÎ, mermer kapla
malı binalar yapılmaktadır. Acaba Sayın Bakan 
bu cihetten standart bir şekilde, daha ucuz, daha 
müsait bir şekilde bunların yapılması için bir ted
bir almayı düşünürler mi? Her ne kadar daha 
uzun ömürlü diye bir tez ileri sürülüyorsa da fa-
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kat bugünkü sarf edıilen paraya göre bu herhalde I 
bunun karşılığı değildir. 

Bunların izahını rica edeceğim. 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN (De- | 
vamla) — Efendim, Devlet dairelerinde kullanı
lan vasıtaların hepsi lüzumsuz, fazla saymaya j 
imkân yoktur. Tarım memuruna cip veriyoruz, 
köye gitsin diye. Su işlerine cip veriyoruz rahat
lıkla memleketi dolaşsın diye. Bütün mesele bu 
hizmetlerde kullanıldıklar] müddetçe lüzumlu, 
faydalı olması ve hattâ bunların daha çok geniş
lemesi hepimizin arzu ettiği bir husustur. Yalnız 
bu hizmetlerin dışında kullanılmasını önlemek 
lâzımdır. Hakikaten bu üzücü meseleler sık sık ı 
görülmektedir. Hükümet de bunun üzerindedir. I 
Bâzı tedbirler düşünüyoruz. Bunu o hale sokalım j 
ki aidolduğu hizmetler dışında kullanıldığı anda 
meydana çıksın ve kolaylıkla tecziye edelim. 

Devlet inşaatındaki binalar işine gelince; bu
nun üzerinde bilhassa Plânlama Dairesi çalış
maktadır. Bütün mesele; bunların hakikaten 
standart olması, ucuza maledilmesi ve lüksü ihti- I 
va etmemesidir. Bu daha çok plânlama ile bizim 
fen dairelerinin müşterek çalışması sonunda, ça- \ 
lışmalann varacağı neticeye bağlıdır. Ve ehem
miyetli bir konudur. İşaret etmiş olmalarına ay
rıca memnun oldum. 

NÎHAT PASİNLÎ (Erzurum) — Bakanlar 
Kurulunda temas edilirse daha iyi olur. ı 

BAŞKAN — Sayın Ürgüplü. 
SÜAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — Sa

yın Maliye Bakanımızdan üç nokta üzerinde bizi 
tenvir etmesini rica edeceğim. [ 

Birincisi; Amerikalı vergi mükellefinin dış 
yardım mevzuunda hoşnutsuzluğu her gün art
maktadır. Ve kendilerinin Birleşik Amerika'ya 
vâki ziyaretlerinde de bunu müşahade ettikleri
ni zannederim. Ayrıca, Amerikan Hükümeti son 
zamanlarda vergi indirimi yolunda mesai sarf 
etmektedir. Bunun da dış yardıma yapacağı te
sir aşikârdır. Nitekim, bu sene dış yardımda bir 
milyar dolarlık bir tenzilât yapılmıştır. Gerçi 
Muhterem Vekilimiz, sabahki celsede, öğleden 
evvelki celsede ki, zaten devam ediyor, yardım 
kesildiği takdirde çok müşkül bir durumda ka
lacağımızı ifade buyurdular. Yalnız şu var ki, 
Maliye teşkilâtı muhtemel gelir kaynakları tü- I 
kendiği zaman, yahut kapandığı zaman tedbirle- | 

10 . 2 .1964 O : 1 
rini daha evvelden, uzun yıllara muzaf olarak 
derpiş eder. Maliyemizin kıymetli bir merkez 
teşkilâtı vardır. Bu itibarla acaba bu yolda, şim
diden 1964 yılında, yardım kesilecek diye derpiş 
etmiyorum, fakat ergeç Amerikan yardımı dura
cağı, kesileceği takdirde hazırlıkları şimdiden 
karşılıyaeak bir faaliyetleri var mıd ı r ! Şimdiden 
böyle bir mevzuu derpiş ediyorlar m ı ! 

İkinci mevzu; vergi, bizatihi sevimsiz bir 
hâdisedir. Fakat, vatandaşa izahı, vatandaşın ver
gi mükellefiyeti mevzuundaki alâkasını çok tah
fif eder. Şimdi bütün bütçe müzakerelerinde gö
rüyoruz ki, parti konuşmalarında Hükümet tara
fından, iktidar tarafından getirilecek olan Re
form kanunları karşısında bir fikir vardır. Aca
ba Maliye Bakanımız ve Hükümet diğer ecnebi 
memleketlerde her zaman görüldüğü gibi, yük
sek seviyede toplantılar yaparak bu mevzularda 
mutabakat elde etmek gayretini esirgemiyerek 
ortaya koyabilirler mi"? Vatandaşa vergi mükel
lefiyetini izah etmenin eğer - vatanperverlik ve 
vatanseverlik mevzuuna temas edildi, bu mevzu
da, bir iş birliği zaruretine ihtiyaç görüyorum. 
Sayın Bakan hatırlarlar, 1940 - 1945 yılları ara
sındaki birtakım vergilerde vatandaşın çetin 
mukavemeti ile karşılaşıldı. Mahsulât Vergisi, ve 
sair vergiler üzücü hâdiseler tevlidetmiştir. Eğer 
yarın büyük partiler vatandaşa izah ettikleri za
man tatmin etmiyeeek bir şekilde vergilerin 
aleyhinde konuşmalar yaparlarsa, memleketi ida
re eden kimseler, artık çok partili bir devre 
içinde çetin neticelere varabilirler. Kaldı ki, bu 
iş tatbikatta büyük ehemmiyet arz etmektedir, 
Merkez teşkilâtımız, maliyenin merkez teşki
lâtı her zaman mütemayiz bir şekilde olarak ken
disini göstermiştir. Fakat taşra teşkilâtı, cefakâr 
çalışmasına rağmen aynı seviyeyi bulamamıştır. 
Acaba bu vergilerin tatbikata intikal edeceği ya
kın zamanda Sayın Bakan alınacak tedbirler 
için müsterih midir'?. Yoksa endişeleri devam et
mekte midir?. 

Üçüncüsü; ınerhun altınların faizi ve bu fai/Je 
beraber altınların muhafazasında başka türlü ted
birler alınması hususunda hor hangi faaliyetleri 
var mıdır?. 

MALÎYE BAKANI FERİ I) MELEN (Van) 
— Sayın Ürgüplü'ye şükranlarımı sunarak ce
vaplarımı arza başlıyacağım. 

Hakikaten bir imkân verdiler. Bu çeşit bir-
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kaç meyzu üzerinde, ki çok önemlidir, tekrar 
durmak jfırsatmı buldum. 

Sayın arkadaşlarım, Amerikan vergi mükellefi 
dış yardım yapmaktan bıkmıştır. Bu artık Ame
rikan politikasında ağırlık teşkil eden bir mesele 
haline gelmiştir. Ve tedricen bütçedeki yardım 
tahsisatını azaltmaktadır. Bundan sonra da aza
lacaktır. Amerika'da bu sene hakikaten bir hayli 
kısıntı yapılmıştır. Ve önümüzdeki yıllarda da 
yapılacaktır. Binaenaleyh, bu yardım kaynağın
dan bir zaman sonra mahrum kalacağımız mu
hakkaktır. Amerika bu yıl - biz istisna edilen mem
leketler arasmdayız - bize yardımı kcsmemiştir. 
Sadece yardım şekli değiştirilmiştir. Yardımın 
bir kısmını hibe olarak alıyorduk, krediye inkı-
lâbetmiştir. Fakat miktar itibariyle bir kesinti 
yapılmamaktadır. Bu yardımlar belki birkaç sene 
daha yardım olarak devam eder. Fakat, şekil de
ğiştirecektir. Yardım daha çok yabancı sermaye 
olarak gelmesi veya proje kredisi şekline inkilâb-
edecektir. Biz de buna hazırlanmaktayız. Bir za
man sonra alacağımız yardımların sadece proje 
kredisi şeklinde olacağını bilmekteyiz ve buna ha
zırlanmaktayız. Ve birçok projelerin şimdiden 
hazır olmasını bu sebepten istiyoruz, 

Vatandaşa vergilerin izahı mevzununa gelin
ce; Sayın Ürgüplü haklıdırlar. Biz Hükümet ola
rak bir noktayı belki ihmal etmekteyiz. Ama biz 
hiçbir zaman hakikaten memleketin kalkınmasına 
hizmet edecek olan bu vergilerin vatandaşın bir 
mukavemeti ile karşılaşması hususunu muhtemel 
görmedik. Ve böyle bir mukavemet şimdiden ver
giyi imkânsız hale getirir. Bu mukavemet vatan
daşı Devlete karşı ruhi bir isyana sevk eder. Bu 
kanunlar çıksa dahi bu haleti ruhiye içinde tatbik 
edilemez. Ve şu halde bu mukavemetle karşı kar
şıya kalınacağını muhtemel görmedik, fakat uzak 
dahi olsa bunu ihtimal dâhilinde görmeliydik. 

Merinin altınlarımıza gelince : Hakikaten 
faiz vermekteyiz. Altın meselesi yıllardan 
beri on yıldan beri devam eder. Halbuki, 
bunu ;satmak bizi belki bizi bu faizden 
kurtaılr. Fakat bu iki sene içinde Ameri
kan dolan üzerinde bıir tereddüt hâsıl oldu. Bu 
sebepledir ki, altının variyeti ne olacak, kesin ola
rak bilinmedi, tereddüt ettik. Yoksa bu muame
leyi yapıp, bu faizi vermekten kurtulmak belki de 
ekonomik bakımdan daha faydalı olurdu. Ama, 
arz ettiğim sebepten. Amerikan doları üzerinde te-
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reddüt, bilhassa bu beynelmilel toplantılarda be
lirmiş olan tereddüt, biai bundan alıkoydu. 

STIAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — Su
alimi ikmal edeyim. 

Acaba bu altınlar üzerinde, altına her zaman 
kabili tahvil olan Amerikan tahvilleri üzerinde de 
bir çalışma mümkün değil mi l Bildiğime göre 
doğrudan doğruya merhun altınların her zaman 
altına kabili tahvil olduğu ve üstelik faiz getiren 
tahvillere kalbi mümkün olduğu malûmatı var 
bendenizde. 

MALÎYE B A K A N I F E R Î D MELEN (De
vamla) — Bunu tetkik ettiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çağa. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Efendim, bu kitaplar hususunda hiçolmazsa lilmî 
kitaplar için farklı bir kur takibi düşünülüyor 
mu?... Kitap alamaz hale geldik. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Efendim, paramız para fonunca tescıil 
edilmiş ve tarif edilmiştir; bir Amerikan doları
na göre münasebeti nedir diye. Bir ayrı kur tat
bikatına imkân yoktur. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
O halde kitap satan müesseseler Türk parasına 
kendi başlarına kıymet biçtikleri meselâ bir nuvo 
Frank meselâ birisi var, 350 kuruşa satıyor. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Bu kitap satanlar kitapçıların buldu
ğu bir ölçüdür. Maliyeti hesabediyorlar, burada 
kendi masraflarını hesabediyorlar ve bir maliyet 
buluyorlar.. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Bu Türk parasının değerini korumaya aykırı de
ğil midir! Bunu bir ölçüye bağlamak olmuyor 
mu?. Türk parasının kıymetini koruma Kanunu
na muhalif değil mi? Psikolojik bakımdan bilhas
sa. 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Psikolojik bakımdan belki de tesiri var
dır. Türk parasının kıymetini koruma Kanununa 
göre bu bir suç değildir. Bu bir tarifeden ibaret
tir. Kendisi bakımından yaptığı bir tarifedir. 
Üzerinde durmak lâzım, duracaağız. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, 
ben iyice anlıyamadım. Demin alman verginin 
maliyetin 2,90 olduğunu ifade ettiler. Bu mali-
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yet nasıl hesaplanmaktadır?. Bütçedeki varidat 
yekûnu üzerinden mi yoksa başka bir şekilde mi? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Maliyece hesaplanmaktadır. Teşekkür 
ederim. 

(Maliye Bakanı alkışlar arasında kürsüden in-, 
di.) 

BAŞKAN — Efendim, tüzük mucibince son 
söz Sayın öztürkçine'nindir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim, benim yerime Grup Başkanı konuşacak. 

BAŞKAN — Grup namına konuşulamaz. 
RÎFAT ÖZTÜRKOÎNE (Devamla) — Şahsı 

adına grup sözcüsü Oağlayangil konuşacaktır. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Oağlayangil, 

şahsınız adına konuşacaksınız. 
İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 

— Muhterem arkadaşlarım, Maliye Vekâleti büt
çesi hayırlısı ile bitmiş oluyor. Bu suretle bütçe 
müzakeresi de sona erecek. Bütçenin tümü üze
rinde leh, aleyhte söz vermek bu sözlerin grup
lara da teşmili, Yüce Senatonun bir teamülü ha
line geldi elbette. Bütçenin tümü üzerinde grup
lar ve bu meyanda grupumuz da fikirlerini söy-
liyeceklerdir. Ben sadece maruzatımı malî poli
tikamız üzerinde Saym Rifat Öztürkçine'nin lüt
fettiği müsaade ve müsamahadan istifade ede
rek 1 - 2 cümle ile fikirlerimi arz etmek için hu
zurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Bir plânlı devrede, milletçe kalkınmaya karar 
verildiği bir devrede Yüksek Heyetinizin büyük 
sempati ve takdirini toplıyan dostluğu ile ifti
har ettiğim Saym Maliye Bakanının buyurduğu 
gibi hakikaten milletçe fedakârlığa da ihtiyaç 
vardır. Hepimiz bir gayenin tahakkuku için ça
lışmaya ve hissemize düşen fedakârlığı göster
meye mecburuz. Bizi, şahsan beni zaman zaman 
düşündüren bâzı hâdiseler var. Onları huzuru
nuza getireceğim. 

Saym Maliye Bakanımız, bütçenin tümü üze
rinde konuşurken belki benim hatalarım varsa 
düzeltmeme imkân ve fırsat vereceklerdir. Diyor 
ki, bu sene bir milyar lira vergiye ihtiyaç var. 
Bunda gayet haklıyız. Her kalkınan memleketin, 
milletin paraya ihtiyacı var. Millet de kendisine 
düşeni versin. Hele bizim memleket gibi bâzı 
vergilerin yeteri kadar ödenmediği iddiası ge
niş ölçüde yaygın hale gelen memleketlerde... 
Ama bir taraftan da deniyor ki, «Bu devlette 
ağır bir istihdam yükü var. Devletin 500 000 me-

10 . 2 .1964 0 : 1 
muru var. iktisadi Devlet Teşekküllerinden ya
rısı, âmme sektöründe üçte biri ihtiyaçtan faz
la, yani 200 000 kişi ihtiyaçtan fazla üstümüzde 
bir personel yükü vardır. Bana öyle geliyor ki, 
bunlar maaşlı işsizlerdir. O halde Sayın Maliye 
Vekili, Bütçe Komisyonunda, İstanbul Belediye
sini 5 bin kişi rahatça idare edebilir dedi ama, 
mevcudu 15 bin kişidir. Demek ki, 10 bin aileyi 
istanbul halkı ihtiyacı dışında beslemektedir. Sa
ym Maliye Vekili yine Bütçe Komisyonunda, 
normal olarak 10 bin Km. li'k Devlet Demiryolu 
hattı 25 - 35 bin kişi ile rahatça idare edilebi
lir ama, bizde 70 bin kişidir dediler; demek iki 
mislidir. Ben düşünüyorum, 3 senedir, bu Sena
toda muhtelif daireler, tapu dediler, şu dediler, 
bu dediler, bizzat kendi arkadaşları buyurdular. 

Hesabediyorum, 10 bin 15 bin yeni kadro aldık 
biz. Ve Maliye Vekili Devletin, Hükümetin ihti
lâlden sonra ilk Bakanı deseydi ki, bu Devlette 
kaç. kişi işsiz ise ben onların maaşını vereceğim, 
razıyım. Ama bir kere bunu tesbit edelim ve 
bunları hizmet dışına çıkaralım, ihtiyaçtan faz
la memurların hizmet başında kalması, sadece 
fuzuli maaş alması gibi bir netice tevlidetnıiyor. 
Kendi mevcudiyetine mâna verebilmek için boş 
oturuyor görünmemek için bir kâğıt üzerine 5 
memurun atılması yüzünden bir günde çıkacak 
işler de 3 günde çıkıyor. Halbuki şu bizim ihti
yaç fazlası maaşsız işsizlerimize, «Lütfen şöyle 
oturun, siz bizim başımızın tacısın, tensik etmi
yoruz, ama ihtiyacımız dışısın», diye bir de fiş
lerini yapsaydık. Bu adam tahsildarlık yapabi
lir, şube müdürlüğü yapabilir, şunu yapabilir, 
bunu yapabilir, elimize alıp koysaydık ve kad
rolar artırıldığı zaman oraya baksaydık. Saym 
Maliye Bakanı Devlet Demiryollarında 30 - 35 
bin makasçı şu, bu fazla var diyor, ama belki üç 
senedir, bu müddet içinde Denizcilik Bankasına 
da 5 000 tane daha çımacı almışızdır, hariçten. 
Bu adam bu işi de yapar... Bu bir tasarruf de
ğil mi? Tasarruf derken koridorun lâmbasını 
söndürmek, veya bir arkadaşımızın dediği gibi, 
ucuz sumen almakla meseleyi halledemeyiz ki. 
Evvelâ, organizasyon tasarrufunu, zihniyet tasar
rufunu temin etmek lâzımdır. Tasarruf bir ka
rar işi değildir, bir zihniyet meselesidir. Deni
yor ki, İktisadi Devlet Teşekküllerine Türk Mil
letinin alın terinden artırarak yaptığı yatırım 
sermayesi 50 milyar Türk lirasıdır ve deniyor ki, 
yanılmıyorsam, bu 50 milyar liralık yatırım her 
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sene zarar vermektedir, global netice olarak; kâr 
ve zarar edenleri var ve Devlet bunları besliyor. 
Kendim! düşünüyorum, 50 milyar liranın en ha
sis bir zata, en hasis bir teşekküle yüzde 5 faiz
le versem 2,5 milyar lira para getirir bana. 

Yaırıim ımiılyar zarar ediyor deniyor, ondan 
da .kurtuluyoruz. 'Demek sadece buradan Dev
lete 3 milyarlık bir yatırım, plasmanı gelebilir. 
Acaba Muhterem Maliye Vekilim, bu kaynakla
rı harekete getıirımlekle 'bünyemizde bâzı radikal 
tedbirlelr alarak ille ve mütemıadiyen vergi ıala-
cağım -(tiyeceğimiz yerde, gözümüzü biraz da 
içimize çevirerek neremizden neyi kısayım, ne
reden neyi çıkarayım diye bu Devlete yeni bir 
düzen, zihniyetiyle, t eskil âtiyle bürokrasisi ile 
yeni bir hüviyet, hamille vermeik mümkün mü
dür değil midir? Bu benıim daima düşündüğüm 
noktalardandır. ftayın Rifat Öztürkçme bana 
bu fırsatı verdi, ben de bunu huzurunuza ge-
tirmtek ihtiyacını duydum. Sıktımsa 'özür dile-
rrim. Hata ettimse tenvirini rica ederim. Hür
meti e rimle... (Alıkı şl ar) 

BAŞKAN — Efendim, bütçenin tümü üze
rindeki müzakereler bitmiştir. [Bölümlere geçil-
ımeden evveil bir ara vereceğiz. Saat 16.00 da 
toplanmak üzere... 

('Bölümlere geçelim, devamı edelim, bölüm
leri Ibitirelim sesleri) 

Peki efendim, mıaddelere geçilmesini oyları
nıza iarz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edıilımtiıştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. Lira 
11.000 ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 174 152 990 
BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo

rum. 

ISemato Başkanlığıma 
1963 yılı 'bütçejsinde Darphane ve Damga 

iMatbaası işçileri ile memur ve hizmetlilerimin 
fazla mesıai ücretleri bir arada mütalâa edilerek 
aynı tertipten ödenmekte olup 1964 yılımda 
bütçe tertip plânına uygum olarak memur ve 
işçilerin fazla mlesai ücretlerinin ayrılması ge
rekmektedir. 

10 . 2 .1964 O : 1 
Bu itibarla Maliye Bakanlığı Bütçesinin 

12.280 nci (İşçi ücretleri) ımjaddesimden 150 000 
liranın tenzil edilerek «Ek .çalışıma karşılıkları» 
kısmıında yeniden açılacak 12.414 ncü (Darp
hane ve Damga Matbaası memur ve hizmetlile
rine 6797 (»ayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler) maddesine 'aktarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

ISinop 
iSuphi Baıtur 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katilıyor, 
Hükümet katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmdy enler... 
önerge kabul edilmiştir. 

Buna göre 12.000 nci bölümü değ^tMlmiiş 
şekli ile oylarınıza sunuyorum!. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediılmilştir. 

B. Liıra 

13.000 Yöneldim, giderleri 14 501 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kabul edilımişitir. 

14.000 Hizmet giderleri 20 205 001 
BAŞKAN — Kabul edıeıfa... 
Etmiyenler... Kabul edilmişitir. 

15.000 Kuram giderleri il 305 200 
BAŞKAN — Kabul ecleniler... 
Etmiyenler... Kabul ediLmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri :5 456 000 
BAŞKAN — Kabul edemlLeır... 
Etmiyenler... Kabul edilmişitir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 450 000 
BAŞKAN — Kabul ederfer... 
Etmiyenler... Kabul ediLmişlfcir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onaımm 
giderleri 20 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiy eni er... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 34 050 001 
BAŞKAN — Kabul edıenler... 
Eitmıi'yenler... Kabuıl edilmiştir. 
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(Â/3) Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 
B. Lira 

31.000 Kurumlara katılma payları 
'v* • sermaye teşkilleri 20'8 000 000 

'BAŞKAN — Bir önerge vardır. Okutuyo
rum. 

Maliye (Bakanlığı Bütçesinin 31.000 bölümü
nün 31.120 mfaddesinin aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştlrilımıesini arz ve teklif ederim. 

Kars 
ıSırrı Atalay 

(Sermayesine mahsuben, hayvan yetiştiren 
ve halkının geçimi hayvancılığa 'bağlı bulunan 
(köylerdeki yetiştirici ve 'besicilere kontrollü 
kredi açılmak üzere T.C. Ziraat Bankasına 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ 

ALÎ ŞAKIR AĞANOÖLU (Trabzon Milletve-
Ikili) •— Katılıyoruz. 

©AŞK AN — Hükümet i . 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN _ Ka

tılıyoruz. 
(BAŞKAN — Efendim, bu önergeye Komis

yon ve Hükümet katılıyor. Önergeyi oylarınızla 
tarz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kalbul edilmiştir. 

31.000 nci bölümü, önergede gösterilen şe
kilde düzeltilmek suretiyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edslmjîştir. 

B. Lira 

32.000 Kamulaştırma ve aaıtmalımm.-
lar 7 356 040 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 İktisadı transferler 828 000 000 

(BAŞKAN —• Burada Sayın 'Sırrı Atalay'm 
'bir önergesi var. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önergemi geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — önerge ıgeri alınmıştır, bölümü 
oylarınıza arz ediyorum. KabuH edenler... Etmi
yenler... Kabili edilmiştir. 

B. Lira 
34.000 Malî -transferler 2 547 197 493 

10 . 2 .1964 O : 1 
(BAŞKAN —- Buırada üç tane önerge Var, 

3 nü de /ayrı ıayrı okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Osmaniye ilçesinde, 1956 yılında (Lise Kur

ma ve Yaşatma 'Derneği) adı ile, bür dernek 
'kurullmuş 1957 yılında 51. öğrenci ile, (belediye
nin tahsis ettiği bir binada, öğretime geçmiş
tir. 

Her sene yeni sınıflar ilâvesiyle bugün 620 
'öğrenci öğrenim yapmakta ve bu rniktaırm 100 
sadedi fakir öğrenci olup p/arasız okutullimafeta-
dur. Bugüne kadar 223 ımezun vermiş olup yük
sek tahsil ımüesseselerinin imtihanlarında .mu
vaffak olmuşlardır. 

Lisenin muadeleti tasdikli olup 4.7.1963 ta-
ırih ve 4204/2473 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı 
yazısı ile aynen şu şekilde «titiz, ciddî ve ba
şarılı çalışmaları tesbit edilen okulun idareci 
ve öğretmenlerine 'bu değerli çalışmalarından 
dolayı teşekkürlerini bildirir, (bundan sonraki 
yıllarda da veırimili ve başarı1!ı hizmetlerinin 
devamı dileğinin. oku! yönetici ve öğretmenleri
ne duyurulmasını rica ederim.» taltif edilmiş
tir. 

Dernek, gayreti ve halkın yardımı ile 10 000 
M2 arsa üzerine cem'an 3 milyon lira değerin
de bir modern binayı Millî Eğitim Bakanlığının 
sadece 85 bin lira, gibi cüzi bir yardımı ile 1962 
yılında hizmete 'geçmiştir. Malzeme ve demir
baş olarak da ayrım 300 bin liınalık bir değere 
sahiptir. 

öğretmen ücreti ve sair masrafları halk ve 
Öğrenci velileri tarafından tomin edilegelmek-
tedir. 

'Dernek (bütçesi bu 'büyük hizmetin ifası sa
dedinde he/r yıl 20 - 25 bin lira kadar bir açık 
vermiş ve bugüne kadar bunların terakümün
den dolayı 175 000 lira kadar borçlu kalmış ve 
•bu borcu bugün ödiyememek durumuna düş
müş ve mjarmelekine haciz konması dollayısiyle 
de 2 aydan beri öğretmenlere maaş verememiş
tir. 

Bu hal üzerine okul 'kapanıma tehlikesiyle 
haşhaşa 'kalmış ve 'dernek idarecileri, bu borcu 
ödteımefe toaydiyle, Millî Eğitim Baıkanlığma 
oikulıı tekabbül etmesi için, başvurmuştur. 

Miillî Eğitim. Balkanı kalbul ettiği takdirde 
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Vekâlöt bütçesine 500 bin lira, külfet yü'küiye-
eeğini i aynı zamanda da okulun bugünkü ka
litesi ile devam edemiyeceğini beyan etmiş ve 
Maliye1 Bakanı ile bu borcun yardım faslından 
kapatılması için" temasa geçmiş ve bu borç ka
pandığı takdirde her yıl Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesinden yıllık a c ı y a n yardım olanak 
kapataieağmı da vadetmiştir. 

Derneğin yıllık bütçesi şöyledir : 

i Gelir • Lira 

Aidat geliri 
Teberru geliri 

Giderler 

'Maaş 
'Masraflar 

400 000 
75 000 

475 000 
Lira 

425 000 
70 000 

495 000 

•Derneği, bu 'hayırlı teşebbüsü dağıtıma ımee-
bııriy etin den kurtarmak için Maliye IBalkanlığı 
Bütçesinin (33.000 bölüm, 38Jİ10, 33.Iİ20 mad
deler) 34.000 bölüm 34.430, '34.440, 34.450 mad
deler)! inden Maliye Bakanının taslvibedebile-
ceği biirindeıı indirim yapılarak 35.O0O bölüme 
eklenejcek 35.765 Osmaniye Lise Kurma ve Ya
şatma i maddesine (175 0O0) yüz yetmişbeşbin 
liııa ödenek konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Adanıa 
M. Nuri Âdemoğlu 

; Adana 
Sakıp önal 
| Afyon K. 

M. itılmiaz Înceoğlu 
i Edirne 

Tahsin Bıan'guoğlu 

Adana 
Mehmıet Ünaıldı 

Cıımhuırbıaşkaııınca S.Ü. 
Âdil Ünlü 
Afyon ıK. 

C. Tevfik IKıarasapan 
Giresun 

Saibafhattin Orhon 

BLİŞKAN — önerge aleyhinde konuşmak 
istiyeıi var mı? Yok. Buyurun Hükümet. 

MEHMET ÜNAL'DI (Adana) — îzab ede
yim. (fAnlaşıldı sesleri) 

İHJSAN HAMİT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Konuşma açılamaz. 

MİLÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Arz 
edeyim, müessesenin borcu vardıır. vergi borcu

nu ödiyememöktedir, böyle bir yardım ille bor
cu ödemek işitiyorlar. Hükümete müracaat 
etmediler, sadece Kartıma Komisyonla müracaat 
ettiler, kabul edilmedi. Yüksek-Senatomun tak-
dirine bısraikıyorum. Yalnız kabul buyuruMuğu 
tekdirde 34.450 den tenzili uygun olur. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ŞAKÎR A&ANOĞLU (Trabzon Milletve
kili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI FERlD MELEN — Ka

tılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met katılıyor, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiftir 
efendim. 

Bir Önerge daha var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Maliye Vekâleti bütçesinin 34.450 Nolu (Di

ğer belediyelere yardım) maddesindeki 3 950 000 
liradan 50 000 lirasının (Tekirdağ Namık Ke
mal Kütüphanesi, Müzesi, Heykelini Yaptırma 
Derneği) ne yardım unvanı ile yeniden açılacak 
35.764 nolu maddeye aktarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Tekirdağ 
Cemal Tarlan 

Adana 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

Giresun 
Mehmet Izmen 

Bursa 
î. Sabri Çağkyangil 

Aydın 
Fikret Turhangil 

Kars 
Mehmet Hazer 

Giresun 
Sabahattin Orhon 

BAŞKAN — Efendim, hangi maddeden ten
zilini istiyorsunuz? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 
34.450 den istiyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. (A. P. sıralarından, «Saymadınız Reis 
Bey», sesleri) 

BAŞKAN — Eğer bir hata varsa, tekrarla
rız. Efendim önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabıü edenler... Kabul etmiyenler... Kafbul edil
miştir. 8 e karşı 33 oyla kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

1964 bütçesinin Maliye Bakanlığı bütçesinin 
34.450 bölümünden 450 000 liranın yine Maliye 
Bakanlığı bütçesinin 35.761 bölümünün, «Türk" 
Devrim Diyanet Sitesi Yaptırma Derneğine» 
Diyanet İşleri Başkanlığı binası inşaatı bölü
müne aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kars Ankara 
Mehmet Hazer Sabit KocaTbeyoğlu 

Sinop Kars 
Suphi Batur Sırrı Atalay j 

Ankara 
Rıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! i 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI j 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon Milletveki- ' 
li) — Katılmıyoruz. i 

BAŞKAN — Hükümet?.. I 

MALİYE BAKANI PERİD MELEN — 
Katılıyoruz. j 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, Hükü- : 
met katılıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim dikkate alman üç önerge gereğince 
34.450 nei bölümden 675 000 lira tenzil ve 
35.000 nei bölüme aktarma yapmak suretiyle 
34.000 nei bölümü 2 546 522 493 lira olarak oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy en- I 
ler... Kabul edilmiştir. i 

i 

B. Lira 
35.000 Sosyal transferler 386 123 257 

i 

BAŞKAN — Bir önerge var. Millî Savunma ! 
Bakanlığı Bütçesi sırasında okunmuş ve nazrı : 
dikkate alınmıştı. Bu bölümle ilgilidir, tekrar • 
okuyoruz. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 
Ankara Orduevinin 211 sayılı Kanunun 'ken

disinden beklediği vazifeleri tam olarak yerine 
getirebilecek bir duruma kavuşturulabilmesi ta- ; 
dil ve tevsii gerekmektedir. Vakıf olduğu için, ; 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden doğrudan ' 
doğruya ödenek tahsis edilememektedir. Ancak 
Maliye Bakanlığı bütçesinden yapılacak yardım 
ile ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Bu yılki orduevi 
ihtiyacının karşılanabilmesi için Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinin (22.611 yapı, tesis ve bü
yük onarım) giderler maddesinden (500 000 li- \ 
ranın kesilerek, Maliye Bakanlığı (Sosyal trans- ! 
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ferler) bölümünde yeniden açılacak (35.763 An
kara Ordueviııe yardım) başlıklı maddeye akta
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
Mi t SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon Milletveki
li) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Zaten Millî Müdafaa bütçesi 
görüşülürken, oradan beş yüz bir lira tenzil edi
lerek buraya ilâve edilmesi kabul olunmuştur. 
Orada kabul edildiğine göre, bu beş yüz bin lira 
ile 34.450 nei maddeden nakledilen 675 bin lira 
ilâvesiyle 35.000 bölümü 387 298 257 lira olarak 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Borçları bölümüne geçiyoruz. 

B. Lira 
36.000 Borç ödemeleri 1 097 775 224 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Birinci maddeye ait but
tu1 ve cetvellerin görüşülmesi bitmiştir. Birinci 
maddeyi tekrar okuyoruz. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi bütün cetvel
lerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

E — UELtR BÜTÇESİ : 

MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
10 867 405 000 lirası normal kaynaklardan, 
2 458 000 000 lirası da özel kaynaklardan ol
mak üzere 13 325 405 000 lira tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okuyoruz. 

B - Cetveli 

ıB/1 - Vergi gcılnieri : 

B. Lira 

51.000 İrat ve servet vergileri 3 561 000 000 
BAŞKAN — Kabul edeniter... 
Etmiyeaaler... Kabul edilmişltıir. 
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B. Lim 

52.000 Gider, Gümrük, istihlâk ve 
ve dış seyahat harcamaları ve 
Tekel vergi gelirleri 5 971 000 000 

j BAŞKAN — Kabul edenler... 
I Etmiyeınler... Kabul edilmiştir. 

53.000 : Diğer vergiler 893 900 000 
\ BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlef... Kabul edilmiştir. 

B/2 - Vergi dışı gelirler 
61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 

hâsılatı ve Devlet payları 103 225 000 
\ BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 : Devlet malları gelirleri 142 280 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezaları 196 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

': Etmiyıenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 i Özel gelirler ve fonlar 2 458 000 000 
: BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — İkinci maddeyi cetveliyle bir

likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
•miyenler... Kabul edilmiştir. 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU (TaJbiî Üye) — 
Meclis bütçesi ne oldu efendim. 

BAŞKAN — Meclis bütçesini sonra görüşe
ceğiz. Şimdi saat 16,00 da toplanmak üzere.. (De
vam, devam sesleri) 

Efendim evvelce bir karar vermiştiniz. Oyla
madan sonra ara verilmesi hakkında. Kararı ıttı-
lanıza arz ediyorum. (Devam, devam sesleri) 

İHSAN HAMÎT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Usul hakkında... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İHSAN HAMÎT TÎıGREL (Diyarbakır) 

— Efendim kanun tasarısının müzakeresine de
vam edemeyiz, çünkü Meclis bütçesi daha kabul 
edilmemiştir. Ancak kabul edildikten sonra de
vam edeibiliriz. Onun için Başkanın yarım saat, 
çeyrek saat ara vermesinde hiçbir mahzur yok
tur. Zaruridir. (Devam sesleri) 

BAŞKAN — Evvelden almış olduğunuz ka
rarı kaldırıyor musunuz? (Kalksın sesleri) Efen
dim bir yazılı teklif olmadığı için saat 16,00 da 
toplanmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati: 15,40 
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I K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 16,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas), Neşet Çetintaş (Yozgat) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

lm — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyon raporu (M. Meclisi 1/578, 
€. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) 

C — YASAMA ORGANLARI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Ylasama organları bütçelerinin 

görüşülmesine devamı ediyoruz. Bütçe Kanma 
Komisyonu Yüksek Heyetinizin: arzusu üzeni
nde yaptığı toplantı sonunda hazırladığı r'apo-
o'iı okuttuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
'T. B. M. Meclisi Bütçesinin C. Sem'atosu 

'Genel Kurulunda müzakeresi sırasında sayın 
Senato üyelerinin C. 'Senıaıtosu ve Millet Mec
lisi bütçelerimin ayrılması hakkımda verilen, 
Genel Kurulca dikkate alınarak komisyonumu-
z>a havale edilen önerge her ilki Meclisin idare 
Âmirlerinin do iştirakiyle incelendi ve görü
şüldü : 

Yapılanı müzakereler sonunda evvelce kabul 
edilmiş bulunan müşterek bütçe içerisinde O. 
•Senatosu İçin ayrılmış bulunan ödeneklerin 
11 3 1 nci Millet Meclisi ve C. Senatosu üye
leri geçici görev yolluğu maddesine konulmuş 
bulunan 25 000 liralık ödeneğin 10 000 lira-
sını.n, diğer bölüm ve nıaddelere konulacak 
«lan birer liralık ödeneğin C. Senatosu Bütçe
sine 'aktarılması, O. Senatosu için verilmiş 
bulunan ödenekler T. B. M. Meclisi Bütçesin
den çıktuktan sonra kalan ürik tanın Millet Mec-
lisi Bütçesi olarak kabul edilmıes'i, .komisyo
numuzca hizmetin icabı yerinde görüldüğünden 
yeniden düzenlenen bütçeler ilişik olarak su
nulmuş tur. (1) 

(1) Adı geçen hütiçeler tutanağın sonuna 
eh (2), ele (3) ol arak eMenmistir. 

Yasama, Meclisleri Teşkilât 'kanunları çık
tıktan sonra 'aktarına yapılmasının temini 
ımak'sıadiyle bu yola. gidilmiş olup ıbugümlkü 
durumda da hizmetin daha iyi bir sekilide ifası 
dikkate 'a!Hımıştır. O. Senatosu bölüm ve mad
delerinde bir liralık. ödenekler T. B. M. Mec
lisi Bütçesinin! ilgili bölümleri içerisinden dü
şülerek her iki bütçe toplamı sabit tutulmuştur. 

Raporumuz Genel Kurulun tusvbine arz 
olunmak ve öncelikle görüşülmek üzere Yüksek 
Başkan'l ı ğa s u nulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. Şakir Ağauoğlu 

BAŞKAN — Görülmektedir ki, Karma Büt
çe Komisyonu bütçeleri: tanı nlarak ayrılması
nı ist iyen, il ün oikunaıı önergeden ayrı olarak 
tam bir ayıtıma, yapmamış, kısmi bir ayırma 
yapmış bulunmaktadur. Halbuki düknü Birle
şimde okunan ve Yüksek Heyetinizin dikkate 
ali]) komisyona havale ettiği önergede, iki 
Meclis (bütçelerinin tamamen ayrılmaları derpiş 
edilmiş ise de, görülmektedir ki, şimdi Karma 
Bütçe Komisyonu yalnız bir .küçük 'ayırma, yap
mış, (D) cetveli üzerinde her hangi bir uyunma 
yapılmamış /bulunmaktadır. Şimdi bu durum 
kan şı sunla, Yüksek Heyetin, vereceği .karara 
göre bütçeleri görüşeceğiz. 

Bütçe Kanma Komisyonu ancak bâzı bölüm
lerde,.. 

VASFİ G-.IM'EIR (Urla) — Sayın Başkan, 
Bütçe Karına Komisyonu Başkanı bu hususta 
izahat, versinler, bunun tanı anı em ayrılıuarna-
sıuın sebepleri üzerinde... 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu bâzı 
bölümlerde değişiklik yapmış, fakat (D) cet
veli ayrılmadığı gibi bununla, ilgili diğer bö-

— 1078 



C. Senatosu B : 43 10 .2 .1964 O : 2 
lünıl'etde her hangi bir ayırma da yapmamış 
bulunıhrakt a di r. 

I 
Sayın Bütçe Karma Komisyonu Başkanı, 

buyuıtunuz. 

K/]LRMA BÜTOL KOMİSYONU BAŞKANİ 
ALİ $AKİR AĞANO(İLlT (Trabzon Milletve
kili) -i— Sayın Başkan, ıuuhterem, senatörler: 
Yüce iSenatoımn dün aksam kabul buyurduğu 
önerge, Karma Bütçe rhıeümenimizde nazarı 
itibara, alınmış, tetkik edilmiş, evvelce sunulan 
T. B.I M. M. başlığı altında iki teşriî Meclisin 
müştek'ek bütce-i mevcut 231 sayılı Kanuna gö
re iki| teşriî Meclisin hizmetlerine göre ayrıl
mıştın. Bir kısım hizmetlerin bugün hangi öl
çüde ayrılacağı encümence katî bir şekle bağla-
namaıjmştır. Bu ayırma teşkilât kanununun 
çıkmasına bırakılmıştır. Bütçe Kanununun 
29 nou maddesinde kabul buyurulacak olan 
hükmp göre bu hizmetlilerin ne şekilde giderle
rinin [Ödeneceği, ayrıca tesbit edilecektir. En
cümen daha başka bir formül bulamamıştır, su
nulan! metinlerin kabul buyurulmasını istirham 
ediyorum, teşekkür <eder, saygılarımı sunarım. 

BjYŞKAN — Sayın Ağanoğlu bir dakika 
Sayın) Ürgüplü sual soracaklar. 

SLA!) HAYRI ÜRUÜPLÜ (Kayseri) — 
Eı'eııflim, acaba (!)) cetvelinde tahaddüs eden 
vaziyjetin 2tt nen maddeye bir fıkra eki iverek 
telâfijsi mümkün değil midir? iki taraftan hem 
Senato hem de Karma Bütçe Komisyonunun mak
sadı Kavil, edilemez mi? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
ALt ŞAKtR AĞANOĞLU (Trabzon Milletve
kili) |— Sayın Ürgüplümün çok makûl ve ye
rindi] bu sualine bendeniz küçük bir misalle 
arzı cevapta, bulunacağım. 

(()) cetvelinde hizmetliler meyamnda 7 ta
ne berber vardır. Bunların kaç tanesi Senato 
berbfri, kaç tanesi Millet Meclisi berberi diye 
ayırmamız encümence mümkün olamamıştır. 
(D) icetvdindc yer almış olan hizmetlilerin iki 
teşrif Meclise göre gruplandırıl masını müsaade 
buyıjrıuranız teşkilat kanunu ile sağlıyalım. 

# A ! > HAYRt ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 
Efendim müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

SUA1) HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 
Yüce Senatonun teşkilât kanunun geçirdiği tec
rübe maalesef çok üzüntülü olmuştur. Bunu 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı da bilirler. 
Teşkilat-kanunları hiçbir parlâmentoda ve hiç
bir teşrîî hayatta Anayasa Encümenine gitmiş 
olan bir kanun değil iken, Millet Meclisinde bi
zim teşkilât kanunumuz Anayasa Encümenin
de tetkik için istenmiş ve aylarca orada tutul
muştur. Hiçbir muamele görmemiştir. Senato
nun endişesi Karma Komisyonun faaliyetine sa
mimiyetle itimat ediyoruz ve teşkilât kanunu
muzu süratle çıkartacağına inanıyoruz. Fakat 
çıktıktan sonra Millet Meclisi gündemine ne 
zaman alınacağı, Millet Meclisinin hangi ko
misyonlarına ne arzularla, ne gibi temayüllerle 
tetkik için isteneceği hakkında bir 'emniyet his
setmeye imân yoktur. Acaba bu teminatı sa
yın Karma, Bütçe Komisyonu Başkanı verebi
lirler mi -ve Millet Meclisi gündemine alınma
sı ve orada öncelik ve ivedilikle müzakere edi
lebilmesi hakkında orada Karma Bütçe Komis
yonu Başkanı 'sıfatiyle bir talepte bulunma
yı vadedebilirler mi? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon Milletveki
li) — Arz edeyim efendim, Teşriî Meclislerin 
iki seneyi mütecaviz bir zaman içinde teşkilât 
kanunlarının çıkarılmamasına bu Meclislerin bir 
üyesi olarak bendenizin de derin üzüntü duy
makta olduğunu dün akşam arz etmiştim. Büt
çe Encümeni teşkilât kanununu bitirmek üze
redir. Bu encümenin bir üyesi olarak çalışmakta 
olan bendeniz de bir an evvel, belki müteakip 
toplantıda geçici maddelerle kadro cetvellerini 
çıkarma suretiyle Millet Meclisi Başkanlığına 
sunacağız. Millet Meclisince bir an evvel bu ka
nunun çıkarılmasını çok arzu eden ve bu husus
ta kendisine düşen vazifeyi canla, başla yapma
ya. çalışacak bir üye olarak bendenizde kendi ça
lışmalarımı arz edebilirim. Fakat Millet Mecli
sinde ne zaman gündeme alınıp müzakere edilir 
bu bendenizin yetkim dışında olan bir husustur. 
Fakat A'üce Senatoya hâkim olan Anayasa anla
yışının Teşriî Meclislerin ayrılması anlayışının 
birçok; milletvekillerinde mevcudolacağmı ben
deniz ifade etmek isterim. Bu nihayet Parlâ
mento üyelerinin anlayışlariyle tekemmül ede-
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cek, meydana getirilecek bir kanun olacaktır. 
Her halde geciktiği kadar geeikmiyecektir. Bel
ki bütçe çıktıktan sonra ilk müzakereye alına
cak kanunlardan biri 'olacaktır. Bunu arz etmek 
isterim. Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, daha önce yapılacak 
müzakereler sonunda iki Meclisin bütçelerinin 
ayrılması temayülü karşısında komisyona git
miş idi. Ve komisyon esasen sadece isimde ayır
ma yapmış, fakat bütçenin muhtevası için bir 
ayırma teklifi ile gelmemiş bulunmaktadır. 

Bu durumda Sayın Yasfi Gerger'in bir öner
gesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dünkü görüşmeler sırasında kabul buyuru-

lan önergeye göre Senato bütçesinin ayrılması
nın kabulünü arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Vasfi Gerger 

BAŞKAN — iki durum var; birisi, Bütçe 
Karma Komisyonunun getirdiği metne göre iki 
bütçenin ayrı ayrı ve fakat (D) cetvelinde ve 
diğer fasıllarda ayırma yok, şeklî bir ayırma. 
Sayın Vasfi Gerger'in demin okunan önergesin
de daha önce Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanının hazırlamış olduğu ayrı ayrı bütçeler 
ve buna bağlı (R) cetveli, (D) cetveli, (E) cet
veli ayrı ayrı Devlet bütçesi içinde yer almasını 
istiyen iki teklif var. Bunlara Bütçe Karma 
Komisyonunun teklifinin birisi, Sayın Vasfi 
Gerger'in oylanmasını ve ta.tbikıni istediği Baş
kanlık Divanının yapmış olduğu ayırmadır. En 
aykırı olan Sayın Vasfi Gerger'in teklifidir. 

Sayın Bütçe Komisyonu Başkanı bir diyece
ğiniz mi var? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
ALÎ ŞAKÎR AĞANOĞLU (Trabzon Milletveki
li) —• Saym Başkanım, bir hususu müsaadenizle 
hatırlatayım. Anayasanın 94 ncü maddesine gö
re Yüce Senatoda ancak Bütçe Karma Komisyo
nundan gelen madde müzakere edilebilir; arz 
ederim. 

BAŞKAN — Bu Genel Kurulun reyi ile hal
ledilecek bir meseledir. 

Tekrar edeyim, mesele iki. Biri Karma Bütçe 
Komisyonunun raporuna göre ikiye ayrılması. 
Fakat (D) cetveli ve (E) cetvellerinde ayırma 
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yapmıyan yine Millet Meclisine bağlıyan şeKii. 

İkincisi; Sayın Vasfi Gerger'in tamamen 
ayırmayı tazammun eden ve Başkanlık Divanı
nın getirdiği bütçelerin Devlet Bütçesi içinde 
ayrı ayrı yer almasını istiyen hususlardır. 

Şimdi evvelâ aykırı bulunan Sayın Vasfi 
Gerger'in önergesini oylarınıza arz ediyorum. 
Saym Vasfi Gerger'in önergesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Büyük bir ekseriyetle 
kabul edilmiştir. Saym Vasfi Gerger'in öner
gesi kabul edildiğine göre ayrı ayrı Cumhuri
yet Senatosunun Başkanlık Divanının tanzim 
ettiği ve dün kabul edilen önerge ile birlikte 
okunan cetvellerle birlikte bütçeler okunacak
tır. Bunlardan önce Saym Macit Zeren'in, 
«yasama organları bütçesinin Devlet bütçesi 
içinde ayrı ayrı yer alması karşısında (D) cet
velinin yasama organları başlığı adı altında 
ikiye ayrılarak, 

1. Cumhuriyet Senatosu cetveli, 
2. Millet Meclisi cetvellerinin ayrı ayrı gös

terilmesini arz ve teklif ederim.» şeklindeki bir 
önergesi vardır. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı şekilde Sayın Macit Zeren'in de bir 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yasama organlarının bütçelerinin ayrı ayrı 

Devlet Bütçesinde yer alması zarureti karşı
sında : (E) cetvelinin geçici hizmetliler ücreti 
203 ncü bölümünün 11 nci maddesinin «C. Se
natosu ve Millet Meclisi hizmetlileri ücreti» 
olarak değiştirilmesini saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Amasya 
Macit Zeren 

BAŞKAN — (E) cetvelinde cümle içinde 
yalnız bir kelime değişikliği istemektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi hizmetlileri üc
reti yerine Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi hizmetlileri ücreti kaydının konması 
istenmektedir. Komisyonun bir itirazı var mı? 
Metinde değişiklik yapılmasını istemektedir. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
ALI ŞAKÎR AĞANOĞLU (Trabzon Milletve
kili) — Hayır. 
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BAŞİKAN — Komisyonun bir diyeceği yok

tur. öjıergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.].. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(R) cetvelinde ayrı ayrı olarak Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi bütçelerinde göste
rilmesi istenmektedir. Bunu da oylarınıza sunu
yorum. i Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir 

a — CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Şimdi Yasama organları bütçe
si adı altında (a) Cumhuriyet Senatosu bütçesi 
olarak okutuyorum : 

Cumthuriyet Senatosu 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 ödenekler 10 608 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 183 909 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

342 006 

2 472 

170 003 

20 000 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

; Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

17.000 : Denetim yolları giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 i Malî transferler 3 

; BAŞKAN — Kabul edenler... 
; Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 ! Sosyal transferler 
| BAŞKAN — Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 I Borç ödemeleri 
i BAŞKAN — Kabul edenler... 

96 841 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
C. Senatosu bütçesine 783 270 lira karşılı

ğında 84 hizmetlinin (D) cetveli, 34 bin lira 
toplamında 4-12 aylıklı (E) cetveli ve ilişik 
(R) cetveliyle 237 sayılı Taşıt Kanununun 
11 nci maddesi gereğince taşıt cetvelleri de ek
lenmiş bulunmaktadır. 

b — MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ: 

(A / l ) Cari harcamalar 

B. Lira 
11.000 ödenekler 23 795 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

12.000 Personel giderleri 16 385 496 
BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge 

vardır, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
T. B. M. M. Bütçesinin ahdî münasebetler 

bölümünde Avrupa Konseyi için istenen 750 bin 
lira 300 000 liraya indirilmiştir. 

Gerekçede bu miktarın üç umumi heyet top
lantısına iştirake yeteceği ayrıca komisyon top
lantıları için 250 000 lira verilmesi raportör ta
rafından istenmiş ise de bu miktar da verilme
miştir. 

Bu durum karşısında Türk Parlâmento He
yeti ancak, üç umumi heyet toplantısına katı
lacak, bu umumi heyetlerin gündemini teşkil 
eden mevzuların hazırlandığı komisyonlara iş
tirak edemiyecektir. Avrupa Konseyine iştira
kimiz 1949 yılında bu Meclisin Tüzüğünün ve 
iltihakımızda mütaallik bir kanun T. B. M. M. 
since kabulüne müstenittir. 

Tüzüğü ve iltihakımıza mütaallik anlaşma 
T. B. M. M. since bir kanun ile kabul edilen 
Avrupa Konseyi Assamblesi, teşriî meclisler vas
fında bir istişari organ olarak komisyonlar ve 
umumi heyetten müteşekkildir. 

Bu Meclisin Tüzüğü gereğince komisyon 
toplantılarına 2 defa katılmıyan üyeler hakkın
da Başkanlıkça işlem yapılması istenmektedir. 

Ayrıca akdî bir kanunla bağlı bulunduğu
muz ve Meclisin yıllık bütçesine iştirak payı 

— 1081 



C- Senatosu B : 43 10 . 2 .1964 O : 2 
olarak Devletimizce 12,5 milyon lira ödenin ek
tedir. 

Konseye katılacak heyetimizin yolluklarında 
yapılan bu indirme akdî münasebet anlaşma
mıza, Avrupa Birliği uğrundaki, sosyal, iktisadi, 
siyasi, kültürel, zirai entegrasyon fikrine aykı
rıdır. Heyetinizin komisyon mesailerine katıl
madan Umumi Heyette memleketimiz nef'ine bir 
netice alamıyacakları aşikârdır. Bu indirme Av
rupa Konseyine tesirli bir şekilde iştirakimizi 
gayrimümkün kılabilir. Bu itibarla kesilen 450 
bin liranın T. B. M. M. bütçesinin bölüm 16.000, 
madde 16.812 den akdî anlaşmalar giderlerine 
aktarma yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Not : Bu bölümdeki tahsisat gecen yıllarda 
harcanamamıştır. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Denizli 
Cevat Açıkalm Cahit Akyar 

Konya Elâzığ 
Muammer Obuz Celâl Ertuğ 
Afyon Karahisar İçel 

Celâl Tevfik Karasapan Talip özdolay 
Tekirdağ Ankara 

Cemal Tarlan Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Okunan önergede, 12 bininci 
bölümün 12.911 nci maddesinde Avrupa Kon
seyi Asamblesine ve komisyonlarına iştirak ede
ceklerin yollukları olarak bütçede gözüken 180 
bin liraya 16.000 nci bölümün 16.812 nci mad
desi Millî Saraylar onarımı maddesinden (Gü
rültüler), (Hiç. olmaz, sesleri) 3 673 113 lira
dan 450 bin liranın tenzili ile buraya ilâvesi is
tenmektedir. (Gürültüler) 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bu aktarmanın 
yapılması hususunda komisyon ne düşünüyor? 
(Söz istiyoruz, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Anayasanın 94 ncü 
maddesi gereğince maddeler üzerinde, bölümler 
üzerinde görüşme açılmaz. Komisyonun görüşü
nü soracağım ondan sonra önergeyi oylarınıza 
sunacağım. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Bu mevzuun 
tümü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Vaktiyle isteseydiniz efendim. 
Bölümlere geçtik efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — İstemiştim 
daha evvel... 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
mete sormuyorum efendim. Meclislerin iç mü
nasebetlerine aittir. Hükümete soruyorum. Mec
lislere aidolduğu için... Komisyon katılmıyor. 
Müzakere açanı anı. Anayasa, açık. Bölümler 

. üzerinde müzakere açılmaz. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

12.000 nci bölümü tekrar okutuyorum : 

B. Lira 

12.000 Personel giderleri 16 385 496 
BAŞKAıV — Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 915 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edil
mişti]'. 

14.000 Hizmet giderleri 1 514 414 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

15.000 Kurum giderleri 975 270 
BAŞKANT — Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

16.000 Çeşitli giderler 4 593 113 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

17.000 Millet Meclisi denetim yolları 
giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 467 447 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir, 
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Lira 

Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 İMalî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
|Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

45 000 

780 465 

146 000 36.000 IBorç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
:Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yasama organları bütçeleri tümü üzerinde 
görüşm^ bitmiştir. Söz, Sayın C. Senatosu Baş-
kanınınldır. 

Buytırun, Sayın Enver Aka. 

CETİÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BALKAN —• Bir dakika efendim. 
Buyjırun, Sayın Başkanım. 

c. SENATOSU BAŞKANJ ENVER AKA 
(Balıkesir) —• Sayın arkadaşlarım, O. Senatosu 
bütçesinin, Millet Meclisi bütçesinden ayrı ola
rak hazırlanması ve Devlet Bütçesinde ayrı ola
rak gösterilmesi hususundaki çalışmalar 2,5 yıl 
devam etmiştir. Hazırlanmış olan bütçenin bu
gün Yüce Heyetiniz tarafından kabul edilmesi 
ile Senatomuz idari tasarruflarını ve salâhiyet
lerini kullanmakta bir adım ileri atmış bulun-
maktadir. Cumhuriyet Senatosu bütçesinin ka
bulünde^ büyük bir anlayış ve işbirliği göster
miş bulıınan Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
ve üyeljerine huzurunuzda teşekkür etmeyi bir 
borç bil|irim. Halen Millet Meclisi Bütçe Komis
yonunda müzakeresi yapılmakta olan Cumhuri
yet Senjatosu Teşkilât Kanununun da yakın za
manda [çıkarılması ile bütçemiz tamamiyle te
kemmül etmiş olacak ve bu suretle de aynı çatı 
altında t bulunan Cumhuriyet Senatosu ile Mil
let Meclisi arasındaki ahenkli çalışma ve verim 
daha d$. artacaktır. Bir başlangıç olan bu büt
çenin Sbnatomuz için uğurlu olmasını dilerim. 
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1964 yılı bütçesinin çıkarılması hususunda 

10 günden beri geceli gündüzlü büyük gayret
ler gösteren Maliye Bakanına ve Bakanlık üye
lerine ve Yüce Heyetinize şimdiden teşekkür
lerimi arz ederim. (Alkışlar) 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi husus hakkında Sayın 

Ertuğ? 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Tutumunuz 
hakkında. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının tutumu 
hakkında değil, Tüzüğe aykırı hareketi hak
kında... 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Evet, İçtü
züğe aykırı hareketiniz hakkında... 

BAŞKAN — Buyurun. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Başkanlığın, Sayın Senato Baş-
kanvekili arkadaşımızın, Celse Başkanının ikin
ci defa İçtüzüğe aykırı hareket ettiğini burada 
söylemek azabına düştüğüm için müteessirim. 

Meclisler bütçesinin tümü üzerinde müzake
re yapılmadan - orada isimleri yazılmıştır, lüt
fen listeden okusunlar - tümü üzerinde gruplar 
ve şahıslar adına konuşacaklar varken, müza
kere açılmadan fasıllara geçilmesi oylanmadan 
bütçenin fasıllarına geçilmiştir. Ve süratle 
okunmuş bitirilmiştir. Bu bir tekniktir, ama, 
hem İçtüzüğe aykırıdır, hem de böyle bir tea
mülün Senato çalışmalarına faydalı olacak bir 
şey değildir. Bunu ikinci defa söylemenin ıstı
rabı içindeyim. Zabıtlara bu şekilde kaydedil
mesini a m ı ediyorum. Hürmetlerimle,. 

BAŞKAN —• Zabıtlara bir husus-da sarih 
olarak geçecektir ki, dünkü birleşimde yasama 
organlarının tümü üzerindeki görüşmeler bitti. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Hayır bitmedi. 
BAŞKAN — Dün siz yoktunuz efendim. 

Görüşmeler bitti, önergeler okundu, önergele
rin oylanmasına geçildi ve bu suretle tümü üze
rindeki görüşmeler bitmiş oldu. Bu sebeple tü
mü üzerindeki görüşmeler bittiği içindir ki ; 
Başkanlık bölümleri tek tek okuttu. Eğer tümü 
üzerinde görüşmeler bitmemiş olsaydı, Başkan
lık Sayın Ertuğ'u haklı görürdü. Devam ediyo
ruz efendim. 1 nci maddeye geçiyoruz. 

— 1083 



G Senatosu B : 43 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Tümü üzerin

de söz alanların isimlerini okur musunuz? i 
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmeler dün ı 

bitti efendim. Tümü üzerinde söz alanların isim- ' 
lerini okuyorum. Sayın Cenap Aksu, Esat Mah
mut Karakurt, C. Tevfik Karasapan, Yılmaz j 
înceoğlu, Nurullah Esat Sümer, Sarıgöllü, 
Ademoğlu ve en son da Celâl Ertuğ. | 

Efendim, dün müzakereleri idare eden Sa
yın Başkana müteaddit arkadaşlar söz alarak ' 
isimlerini yazdırdılar, konuştular. Ben de ko
nuştum, burada ismim yok. Bugünkü liste \ 
burada, Sayın Fikret Turhangil de konuştular. [ 
Siz bulunmayıp ta konuşmadıysanız ne; yapa- , 
hm? ! 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Söz almış- | 
tim, konuşmam lâzım efendini. i 

BAŞKAN — Bitmiştir efendim. | 
Birinci madde önce okundu ve fakat yasama j 

organlarının gider bütçeleri tamamlanmadığı j 
için birinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza | 
arz ediyorum. 

1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı j 
MADDE İ. — Genel 'bütçeye giren dairelere j 

cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde J 
gösterildiği üzere 6 639 573 924 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste- j 
rildiği üzere 1 811 771 929 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 5 032 975 394 lira ki, | 
toplam olarak 13 484 321 247 lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle 'birlikte 
oylarınıza sunuyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İkinci madde evvelce kabul edilmiş bulun
duğundan üçüncü maddeyi okuyoruz : 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin 
edilen gelir arasındaki 158 916 247 lira fark 
iç istikrazla karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1964 bütçe yılı içerisinde Millî 
Savunma ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan 
askerî yardım yoluyla veya sair suretlerle fiilen 
sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı 
(B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir ter
tibe gelir ve mukabilini Millî Savunma Bakan
lığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek j 
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ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkili
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — a) Birinci madde ile sarfına 
mezuniyet verilen ödenek, dörder aylık devreler 
itibariyle tevzi olunur. Her devrenin tevziatı 
bakanlıklar tarafından yeni devrenin başla
masından bir ay önce Maliye Bakanlığına bil
dirilir. Birinci dört aylık tevziat malî yılın ilk 
ayı içinde hazırlanır. Maliye Bakanlığı ile ilgili 
bakanlık bu tevziatı tahsilat, liberasyon ve dö
viz durumunu ve umumi iktisadi şartları göz 
önünde tutarak tesbit eder. 

b) Bakanlar Kurulu, tahsilat, liberasyon, 
döviz durumunun ve umumi iktisadi şartların 
elverişsiz seyretmesi halinde ödeneklerden bir 
kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —- Yapılmış ve yapılacak bağıt
lara dayanarak 1964 malî yılı içinde kısa süreli 
avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en 
çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve 
banka ve kurumların Hazineye yatırmak isti-
yecekleri paraları alarak karşılığında Hazine 
bonoları vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

özel kanunların verdiği yetkiler hariç, çıka
rılacak Hazine bonoları toplamı 500 000 000 li
rayı geçemez. 

Hazinede bulunan millî hisse senetleri ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde edi
lecek krediler veya bunların satış bedelleri ile 
uzun süreli Devlet tahvilleri satmalmaya, Ha
zinenin iştiraki bulunan ortaklıklardaki serma
ye hisselerini ödemeye veya Bakanlar Kurulu 
kararı ile bu ortaklıkların hisse senetlerini sa
tmalmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — özel fonlardan : 
a) 22 Ağustos 1960 tarihli ve 65 sayılı Ka

nunun birinci maddesine dayanılarak açılan 
«Kambiyo karşılık fonu» hesabının aktarıldığı 
«Kambiyo karşılık fonu provizyon hesabı» na 
1964 malî yılı içinde yatırılacak miktarlar, 
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b) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Ka- I 

nunla değişik birinci ve 16 . 9 . 1960 tarihli ve 
79 skyılı Kanunun dokuzuncu maddelerine da
yanılarak Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 ta
rihli ve 5/1280 sayılı Kararı gereğince tesis edi
len <):Istikrar Fonu» na yatırılacak paralar, 

c|) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasın
daki! 34 sayılı NATO hesabında toplanan para
lardan Maliye Bakanlığınca belirtilecek meb- I 
lâğ, 

ç) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanu
nun .beşinci maddesinin birinci fıkrasına daya- I 
narajk T. C. Ziraat Bankasında açılan Akarya
kıt JFiyat İstikraz Fonundan Maliye Bakanlı
ğınca belirtilecek miktar, I 

dj) Harcama yerleri Millî Birlik Komitesi
nin 7 . 10 . 1960 tarihli ve 20 sayılı Karariyle 
belirtilen fotoğraf ve filim satış bedeli hasılatı 
bakiyesinden 500 000 lirası Türk Silâhlı Kuv
vetleri ordu mensupları çocuklarının tahsiline 
yardjım tesisi öğrenci yurtlarına tahsis edildik- I 
ten ^onra artan miktar, I 

Blütçeye gelir kaydolunur. i 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabıjıl edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IVfADDE 8. — Dairelerin, 30 . 6 . 1939 ta
rihli! ve 3656 sayılı Kanunun ondokuzuncu mad- I 
desise giren hizmetlileri ile aynı kanunun ge- I 
cici [dördüncü maddesinde sözü geçen maaşlı I 
memjurları bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat 
hademesine ait kadrolar da bağlı (S) işaretli I 
cetvelde gösterilmiştir. I 

3656 sayılı Kanunun dokuzuncu maddesi ge- I 
reğh|ce geçici mahiyetteki hizmetler için Ba- I 
kanlar Kurulu Karariyle kadro alınabilecek I 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril- I 
mistir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Tür- I 
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. j 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

BJAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler...! Kabul edilmiştir. 

4ADDE 9. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 
sayıljı Muhasebei Umumiye Kanununun yirmi-
dokı^zuncu maddesi gereğince : 

ab Gelir çeşitlerinden her birinin dayandı
ğı hükümleri gösteren (C) cetveli; | 
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b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet ma

aşlarını gösteren (Ç) cetveli; 
e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi

rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cet
veli ; 

ç) Maliye Bakanlığı bütçesinin 14.480 nci 
(İhtiyat ödeneği) maddesinden aktarma yapı
labilecek maddeleri gösteren (F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet gelirlerinin özel hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1964 bütçe yı
lında da devam olunur. 

Musul petrollerinden teraküm eden 100 mil
yon liralık hisseden 1964 malî yılı içinde tahsil 
edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli ge
lirler) maddesine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından idare edilecek okul pansiyonları hakkın
daki 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren 11 . 6 . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun ikinci maddesi gere
ğince öğrencilerden 1964 yılı içerisinde alına
cak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun üçüncü maddesi gereğince her 
yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kad
rolar bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanun ve ekleri ile çeşitli kuruluş kanun
larındaki kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvel
de gösterilenler 1964 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun otuzüçüncü maddesinin (a) ve (b) bend-
lerinde yazılı nisbet ve yevmiye miktarlarına 
ilişkin kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak 
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üzere bu madde ile aynı kanunun otuzdört, 
kırkbeş ve ellinci maddeleri gereğince her yıl 
Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken misil, nisbet 
ve miktarlar, bağlı (H) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Ancak, belediye hudutları haricinde vazife 
gören defterdarlık kontrol memurları için en az 
yevmiye miktarı yirmi lira olarak tesbit edil
miştir. Bunların Maliye müfettişi ve hesap uz
manları ile birlikte memuriyet merkezleri dışın
da tertibedilecek çalışmalara katılmaları halin
de gündeliklerinin bu miktar' üzerinden öden
mesine devam olunur. Ayrıca Harcırah Kanu
nunun otuzyedinci maddesindeki asgari dört 
lira yevmiye de sekiz liraya çıkarılmıştır. 

Harcırah Kanununun yirmidokuzuncu ve 
kırkbeşinci maddeleri ile sözü geçen kanuna 
ilişik. ( ı ) ve (2) sayılı cetvellerdeki 475 liralık 
tutar 950 liraya, (2) sayılı cetveldeki 1 000 li
ralık tutar da 2 000 liraya yükseltilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi baş
kanları, Başbakan, bakanlar, Genelkurmay Baş
kanı ile Kuvvet komutanları hariç, yurt dışına 
uçakla yapılacak vazife seyahatlerinde turist 
sınıf üzerinden yol masrafı ödenir. 

Harcırah. Kanununun otuzdördüncü madde
si şümulüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde 
tatbik olunacak emsaller, 4 . 8 . 1958 tarihin
den evvel ellerine geçen döviz miktarını geçme
mek üzere Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

Harcırahın tesbitiııde (H) işaretli cetvelde 
gösterilen tutar ve miktarlar nazara alınır. 

SUPHİ GÜRSiOYTRAlK (Tabiî Üye) — 
Bir önerge vermiştim efendim. Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinde vermiştim, bu bütçede ka-
ale alınmasını söylemiştim. Komisyona sordum. 
önergeyi size verdiklerini söylediler. 

BAŞKAN — Evet efendim, hatırlıyorum. 
Hatta önerge şu şekilde idi: «'Genelkurmay Baş
kanı ile kuvvet kumandanları ve generaller» 
idi. Ama bu önergeyi yeniden vermeniz lâzım. 
Lütfen siz bir önerge hazırlayın. Bu arada her
halde Maliye Bakanı konuşacak. Buyurun Sayın 
(Bakan. 

MALİYE BAKANİ FERİ!) MELEN — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler, bir tasarruf 
tedbiri olarak Hükümet olarak uçakla seyahatte 
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bir kısıntı yapmak istedik. Çünkü yetmiş lira 
maaşı aslisi olan her memur first elass da, yani 
birinci mevkide seyahat etmektedir. Birinci mev
ki ile ikinci mevki arasında bir hayli fark var
dır. Yalnız getirilen tasarıda devleti temsil ede
rek gidenleri harcırah kanununda Meclis Başkan
larının, Başbakanın, Bakanların, Genelkurmay 
Başkanının, Kuvvet Kumandanlarının ve bir de 
baremin birinci derecedeki memurlar ki bunlar 
arasında Temyiz Başkanı, Devlet Şûrası Başkanı, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Müsteşarlar ve 
Milletvekilleri gelmektedir. Fakat Bütçe Ko
misyonu burada bir değişiklik yaptı (Valiler 
var mı sesleri) Birinci derecede ise var, Bütçe 
Komisyonu bir değişiklik yaptı. Biz Hükümet 
olarak Hükümet metninin müzakereye esas tu
tulmasını arz ve rica ediyoruz. 

CAVİT TKVFİK OK YA YÜZ (İçel) — Vi
lâyetler idaresi kanununa göre valiler Hüküme
tin kanuni temsilcisidir. Kanunen temsilcisi ol
duğuna göre valiler birinci sınıfta seyahat et
me hakkının verilmesinin yerinde olduğu kanı
sındayım. 

MALİYE BAKANI FERİ!) MELEN (De
vamla) — Bu iç seyahatler değil efendim. Bu, 
dışarıda devleti temsilen yapılacak seyahatler 
için. 

OAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 
Hepsi bir değil mi?.. 

MALİYİ] VEKİLİ FERİ!) MELEN. (De
vamla) — Hükümet böyle düşünmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Ttınçkanat, buyurun. 
HAYDAR TUNOKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda müsaade
nizle birkaç kelime arz etmek isterim. Çünkü bi-
linmiyen hususlar çoktur. 

Artık dünya milletlerarası ulaştırma teşkilâ
tında turistik ki asi a lüks klas arasında büyük 
bir fark yoktur. ıSadece birisinde fazla içki, şam
panya verilir, buna mukabil aldıkları para yüz
lerce Türk lirası üstünde, binlerce lirayı aşmak
tadır. 

Ve bu da birtakım suiistimallere yol açmak
tadır, bu suiistimaller Meclise seyahat edenlere; 
kadar sirayet etmektedir. Acentalarda bunların 
kayıtlarına ve dedikodularına raslaıımaktadır. 
Bu bakımdan dışarıya seyahat edenlere Devlet 
Başkanı, Başbakan ve Genel Kurmay Başkanı 
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ile Kujvet Kumandanlarına verilmeli, bunların 
dışında] hiç bir kimseye lüks mevki verilmeme
lidir. Ljüks kısma bu tipte insanlar girmektedir. 
Bunun dışında Türk memurlarından başka kim
se seyahat etmemekte onun için acentalarda sa
dece bu tip de insanlar görülmektedir ve gü
lünç olmaktadırlar. Bu durumu arz ederim. (Al
kışlar) i 

BALKAN — Şimdi bir dakika Sayın Giir-
soytraki, önergenizi okutayım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

| Bütçe kanunu tasarısının 14 neü nıad-
! deshıe iki .kelime ilâvesi hakkında. 

Büt<je kanunu tasarısının 14 ncü maddesinde, | 
yurt dfşma uçak ile yapılacak görev seyahat
lerinde! ucaik bilet mevkilerinin teshilinde ge
neral vje amirallerin de turist mevkiinde seyya
li at edecekleri anlaşılmaktadır. 

Yıırj dışına, yapılacak görev seyyahatlerin-
de bu ijıııretle ekle edlleceik tasarrufların büyü': 
kıymetj ifade ettiğine inanmaktayiz. 

Anckk, gerek vur içindeki Silâhlı Kuvvetle
rimizde! gerekse üyesi bulunduğumuz NATO 
Andlaşjnasma bağlı komutanlıklarda görevli 
bulunan general ve amirallerimizin astları bu
lunan NATO Müttefik subayları ile müştere
ken yakacakları görev seyyaha ti e rinde 'bu du
rumun |nıorâl kırıcı ve askerlik disiplini ile bağ
daşın ıyftn çirkin durumlar yaratacağını izaha 
mu'htaçl görmekteyim. 

Kaldıki, general ve amiral rütbesini ihraz 
etmiş (jlan askerî zevat her memlekette ve miİ-
letleraıjası protokollarda daima istisnai hir mu
ameleyi tâbi tutulmaktadır. Diğer taraftan 
yurt dişma yapılan görev seyyahatlerinde ge
neral ye amiral miktarı da cüz'idir. 

Bu |tibarla bütçe ikamın tasarısının 14 ncü 
maddecine kuvvet komutanlıkları kelimelerin
den so'jıra general ve amiraller kelimelerinin 
ilâvesiıü arz ve teklif ederim. 

| 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 

ZEl t İ KUMRULU (Ordu) — Efendim, Sa
yın Güıfsoytrak'm, Bütçe Komisyonu üyesi ola
rak esafeen formüle ettiği bir teklifle buraya 
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gelmesine tüzük bakımından imkân var mıdır, 
yok mudur? 

BAŞKAN — Muhalefet şerhi olmadığına gö
re konuşamaz. Fakat her hangi bir teklifte bu
lunabilir. Teklifte bulunamıyacağına dair tü
zükte bii'i hüküm yoktur. 

Buyurun Sayın Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, meseleyi basite irca edelim. Şimdi se
yahate çj'kmış olan, şimdiki duruma göre Dev
letin 'birinci sınıf memurları first elass'la se
yahat edecek, Devletin birinci sınıf memurları, 
vâki olan teklife göre. Aziz arkadaşlarım der 
ki, hayır böyle yapmıyalım, Devletin Ibirinci sı
nıf memurları ikinci sınıfta seyahat etsin. Ba
kanlar, Reisicumhur, Başbakan birinci sınıfta 
seyahat etsin. Güzel. Eğer bu teklif kanuniyet 
kesbederse söyliyecek söz yoktur. Yalnız gene
raller ve Devletin birinci sınıf memurları 
firs - class'da seyahat eder fakat, yüksek mah
keme reisleri ikinci sınıfta seyahat eder olmaz. 
Devletin birinci sınıf memurları first - class'da 

.seyahat eder, milletin iradesini temsil eden se
natör ve milletvekilleri ikinci sınıfta seyahat 
eder. Şimdi yapılacak şey şudur: Devlet Reisle
ri, Başbakan, bakanlar first - class'da seyahat 
ederler. Bunun dışında birinci sınıf Devlet 
memurları ve buna dahil olarak milletvekilleri 
ve senatörler ikinci sınıfta seyahat ederler, tek
lifi bu şekilde kabul ederiz. Ama böyle bir is
tisnai kabul ettikleri takdirde senatör ve mil
letvekillerinin birinci sınıf memurların hakkı
na dahi sahibolmıyarak ikinci sınıfta seyahat 
etmeleri milletin haysiyeti bakımından doğru 
olmaz Cumhurbaşkanı, Hükümet Başkanı ve 
bakanlar first - class'da seyahat, ederler bunların 
haricinde herkes turist class'da seyahat ederler. 
Teklifim budur arkadaşlar. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Gürsoytrak'm 14 
ncü maddeye kuvvet kumandanlarından sonra ge
neral ve amirallerin kelimesinin ilâvesini istiyen 
Ibu önergesi vardır. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Yalnız biraz evvel Maliye Bakanı Hü
kümet metninin müzakeresi isteğinde idiyse de 
bu hususta, ne bir önergesi ne de yazılı bir tek
lif yapmadığı için bu nazara almmıyacaktır. 

14 ncü maddeyi Karma Komisyon metninde 
olduğu gibi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 15. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 

sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
otuzaltmcı maddesi gereğince Millî Müdafa mü
kellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1964 büt
çe yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cetvelde ve 
sözü geçen kanunun otuzsekizinci maddesi ge
reğince alınacak motorlu taşıtların alım değer
leri de bağlı (P) işaretli cetvelde, 5 . 1 . 1961 * 
tarihli ve 237 sayılı Kanunun dokuzuncu mad
desi gereğince kurumların satmalacakları taşıt
ların âzaımi satınalma bedelleri bağlı (T) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 15 nci madde ile ilgili bir öner
ge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçe Kanununun 15 nci maddesine Ibağlı 

(T) işaretli cetvele Tarım Bakanlığınca serum 
nakli için taşıt alınmasını teminen (Arazi 
Pick - up soğutma tertibatlı veya sonradan te
sisatı yaptırılabilir 4x4 100000 - 125 000) ibare
sinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Mehmet îzmen 

BAŞKAN — Sayın Izmen 15 nci maddeye 
fıkra olarak eklenmesini mi, yoksa 15 nci mad
denin hüviyet verdiği (T) cetvelinde mi gös
terilmesini istiyorsunuz? 

MEHMET ÎZMEN (Giresun) — (T) cetve
linde gösterilmesini. 

BAŞKAN — (T) cetvelinde gösterilmesini 
istiyorlar. 

Komisyon Ve Hükümet katılıyorlar. (T) 
cetvelinde gösterilmesi istenen hususun işaret 
edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Gider tertiplerinden yapı
lacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 16 nci madde ile ilgili üç öner
ge vardır, okutuyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 

10.2.1964 O : 2 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Başkan

lığın tutumu hakkında efnedim. Çünkü evvel
ce alınmış bir karar vardı. Bütçe müzakerele
rinin başından itibaren tatbik edilegelmekte idi. 
Bugün niçin tatbik edilmiyor? 

BAŞKAN — Yani saat 17 de ara verilme
sini istiyorsunuz. Fakat Sayın Ünaldı, hatır
larsınız ki, bugün saat 10,30 dan itibaren saat 
15,30 a kadar aralıksız devam ettik. Yalnız saat 
15.30 da Sayın Başkan, sayın üyelerin temayül
lerinin tamamen dışında olarak müzakerelere 
ara verdiler, ara verilmesini umumiyet istemi
yor. Başkanlık istemiyor. Mamafih bende oru
cumu bozarım, Bu sebeple oylarınıza arz ediyo
rum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Eğer Öylc-
yin ara verimişse Sayın Bakan konuştuğu için 
verilmemişti. Bakanın sözlerinin yarıda kalma
sı bakana saygısızlık olurdu. Onun için ara ve-
rimemiştir. şimdi öyle bir şey yok.. 

BAŞKAN — Oylarınızla halledeceksiniz. 
Birleşime saat 19 da... (saat 18 de sesleri..) ... 
Efendim daha 15 madde vardır. Bu 15 madde
nin konuşulması çok uzun olacaktır. Hepsi 
27 madedir, bu maddeler üzerinde ve tümü üze
rinde görüşme olacaktır. Ondan sonra oylama
ya geçilecek. Ayrıca Sayın Ünaldı'ya izah ede
yim ki, bütçenin son görüşülmesinde öyle ve 
akşam saatleri gösterilmemiş. Başkanlık Ibuna 
göre müzakereye devam ettirmektedir. Maama-
fih muhterem heyet isterse saat 18.00 e kadar.. 
(19.00 a, 18.00 e sesleri) saat 24 veya 23 te ya
pılacak tümü üzerinde aç,k oylama pek isabet
li olmaz. Bu sebeple erken bir saatte oylama yap
mak için saat 18.00 için.. (19 -19 sesleri) acele 
etmeyin efendim. Evvelâ saat 18.00 oyunuza 
sunacağım, sonra saat 19.00 u oya koyacağım. 
Hangisi kabul edilirse tatbik ederiz. Saat 18.00 
de toplanmak üzere birleşime ara verilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 28 e karşı 51 oyla saat 18.00 
kabul edilmiştir. 

Saat 18.00 de birleşime devam etmek üzere 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,08 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 18,15 

BAŞKAN — BaşkanveMli Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nevzat Sengel (Cumhurbaşkanınca S. Ü), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

l.\ — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
C, Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) 

BAŞKAN —• Yasama organları bütçesi üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. 16 ncı 
madde okunmuştu, bu madde hakkında üç öner
ge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığnıa 
Bİitç'3 Kanununun 16 ncı maddesine bağlı 

(R) işaretli cetveldeki taşıt alımları formolü
nün Tarım Bakanlığı kısmındaki (10 aded 
kamyon frigofirik; tesisatlı) ibaresi yerine (10 
arazi pick - up soğutma tertibatlı veya son
radan tesisatı yaptırılabilir 4x4) kaydının ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

j Giresun 
Mehmet Izmen 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ SAKİR AGANOĞLU (Trabzon Milletvekili) 
— Efet. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI FERID MELEN — Evet. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 

ediyo|r. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(R) [işaretli cetvelin bu kısmı bu şekilde de
ğiştirilecektir 

Senato Başkanlığına 
6 Şubat 1964 tarih ve 11626 sayılı Resmî Ga-

zetedje yayınlanmış bulunan 2996 sayılı Ma
liye \ Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki Kanuna 
ek »805 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile de
ğiştirilen 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi 

gereğince Maliye Bakanlığı Kuruluşundaki 
veznedar ve veznedar yardımcıları ile kıymet 
muhafızlarına aylık tutarlarının yüzde 30 yüz
de 50 sine kadar aylık kasa tazminatı veri-
lebileceği kabul edildiğinden 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısına bağlı (R) işaretli cetvelin 
kasa tazminatı maddesine ait izahatın sonun
daki «yüzde 25 oranında» ibaresinin çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Vasfi Gerger 

BAŞKŞAN — Komisyon?. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabozn Milletvekili) 
— İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
. MALİYE BAKAN FERİD MELEN — İş

tirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 

etmektedir, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Dışişleri Bakanlığının 1964 yılı bütçesi (Cari 

harcamalar) kısmının 12.883 (Yurt dışı kongre 
ve konferans yolluğu) maddesine konulan öde
neğin sarf şeklini gösteren aşağıdaki izahatın 
«R» işaretli cetvele ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Sinop 
Suphi Batur 

Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Bakanlığın yurt dışı resmî ziyaret ve tören 

giderleri ile bakanlık temsilcilerinin idare et
tiği veya bu maksatla bakanlıkça lüzum gös-
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ter i lecek toplant ı ve törenlere ka t ı lacak diğer 
bakanl ık ve daireler mensuplar ının yollukla IM 
12.883 neti maddeden ödenir. 

BAŞKAN — .Komisyon :>'< 
KARMA (BÜTÇE KOMİSYONU BAŞ/KANI 

ALİ" SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon Milletve
kili) — İş t i rak ediyoruz. 

IİAŞKA'N—- Hükümet ? 

M ALİ EY 'HAKANI E ER İD MıKLEÎN — İş
t i r ak ediyoruz. 

BAŞKAN — 'Komisyon 've Tirtküımeit işt irak 
ediyor, ö n e r g e y i oylarınıza arz ediyoraJm. Ka
bul edenler... Etmoyenler... Kalbul edilmiştir . 

16 ncı maddeyi VR) ilşareıtli cetvelde yapı
lan bu ü'c deiğiısiklilkle 'birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabu l etmiyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

M A D D E 17. — (Oeçen yıl lar ' bo rç la r ı ) :mad-, 
besindeki ödeneğin yetmemesi 'halimde: 

a). 1903 yılı 'bütçesindeki te r t ib inde kar
şılığı )buluııan borçlar, ilgili o lduklar ı hikmet 
ter t ip ler inden bu nmaddeye, 

'b) 1928 - İI9İ62- 'bütçe yıl larına aidolup da 
Mu'hasebei Umumiye Kanununun doksaniüVün-
cü maddesine gön*. zamanaşımına uğramamış 
ve karşı l ıkları yılları bütçe ler inde bu lunan 
/borçlar, 1964 yılı bütçesinin ilgili ıhlizıme't ter
tipleri veya (Aylık ve ücre t le r kesimleri 'hariıe) 
( A / l ) , (A/2) ve (A/3) cetvelierine dâdıil öde
neklerden (Geçen yı l lar borçlar ı ) maddesine, 

Maliye iBakanlığmca. ak tar ı lacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabu l edenler... Etmiyenler. . . Kabu l edilmiştir. 

MADDE L'8. — Katma 'bütçeli idarelerle 
genel büt'çe dış ındaki da i re 've (müesseselerin 
genel M'tJceye dâlhil dairelerce idare: ulunan 'hor 
derecedeki yat ı l ı nku l la r la y u r t dış ında kendi 
h esapl arın a okut turaca k l a n öğı'eın çileri iç i n 
bütçeler ine konulmuş «lan ödeneklerden gerek
li (miktarlarını Ibağlı (İB) işaretli cetvele gelir 
ve 'bu öğrencilerin ther tiürllü «giderlerii ile öde
nekler ine 'harcanmak üzere, bağl ı ( A / l ) işa
retli cetvelde 'mevcut veya, yeniden açılacak 
' tert iplere ödenek kayde tmeye Maliye İBakanı 
ve'tikilidir. 

B A K K A \ - - Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ltmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

MADDL .19. - - 19(54 malî yılı İçinde Millî 
Savunma ihtiyacı için ya'baııcı memleketlerden 
getiri len veya gel ir t t i r i len veya. yerli iham pet
rolden istihsal edilmiş olanlardan memleket dâ
hilinde temin olunan ve ( îümrük '(I iriş Tar i fe 
(^etvelinin 27,10 pozisyonuna giren a k a r y a k ı t 
ve (madenî yağlar , ( îümrük Vergisi, Belediye 
Hissesi, Damga, Resmi, Haizine Hissesi, Rıhtım 
Resmi, İ thalde ve :dalkilde alınan IstilTısal 'ver
gileri ve Hazineye, katlma bütçeli idarelere, 
özel. İdare vV 'belediyelere ait Ih er türlü vergi , 
resim, hare ve zamlardan 've ardiye ücretlerin
den müstesnadır . 

BALKAN •-- Maddeyi •o.yıınuza sunuyorum. 
Kabul edenler... E İlmiyeni er... Kabul edilmiştir. 

MADDK 20. -• Yabancı devletler veya 
uluslararası kurumlardan yapılmış Are yapıla
cak anlaşmalar -gereğince belli 'hizmetler, ta-
alhlhütler, ya t ı r ımlar 'veya, projeler -için '19(54 
malî yılında elde edilecek imkânların 'Türk Li
rası karşıl ıkları ile 'malzeme 've 'hizmet bedel
lerini ibir taraf tan ibüfceye gelir, diğer taraf ta n 
ilgili idareler bütçeler inin özel ter t ipler ine öde
nek 'kaydetmeye 'Maliye Bakanı yetkil idir . 

T9(i::> Ve dalı a önceki yıl larda ayın maksat
larla temin edilmiş bulunan Türk Lirası kar
şılıkları ile malzeme ve 'hizmet -bedelleri (hak
k ında da yukarda, yazılı esas dâihilinde işlem: 
ya.pdabilir. 

'Bütçe iht iyaçlarına tahsis edilecek yardım 
ve kredi kai'şdıkl arını (T>) cetvelinde açılan 
özel ter t ibine gelir kayde tmeye <ve harcanmı-
yan gelir »ve ödenek il Mik iyelerini devre tmeye 
Maliye Bakanı 'mezundur. 

BAŞKAN --- Maddeyi soyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Erlmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. Maliye Bakanlığı, yukarda-. 
ki maddede sözü geçen kaynak la rdan bağış 
veya ist ikraz suret iyle sağlanan imkânları İkti
sadi Devlet Teşebbüsleri. yat ı r ımlar ının finans
manında, kuüanmıya, ekonominin reşit I: sek
tör ler inde gelişmeyi a r t ı rmak maksadiyle ka
mu kurumlar ına 've 'bankalara. Lbeili gaycü^ ' e 
kredi açmaları için ikraz etmeve veya bun la r 
nezdinde 
yetkil idir . 
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1963 ve daha önceki yıllarda da aynı un ak

sat iğin açılmış ikraz ve kurulmuş fonlar 
hakkında da bu madde hükmü dâhilinde işlem 
yapılabilir. 

Tü|rk parası karşılıklarından serbest (bıra
kılmış! olup da Hazine /muamelesi olarak Deıv-
let harçlarına karşılık üıarcanimıiş meblâğları 
bütçeye gelir, ödenek 've gider kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi 'oyunuza sınmıyorum. 
Ka'buli edenler... Etmiiy enler... Kabul edilmiştir. 

M^DDE 22, — a) 31 . 8 . 195'6 tarihli ve 
6831 sayılı Orman 'Kanununun on üç üncü vles 
altmış| dördündü maddelerinin her yıl Tarım 
Bakanlığı 'bütçesine 've aynı kanunun otuzbe-
şinci 'maddesinin ıher yıl Onman Genel Müdür
lüğü 'bütçesine konulacak 'ödenek miktarlarına 
ait hükümleri; 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması (hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 
6617 Sayılı Kanunim Ibirinei maddesinin (c) 
fıkrasj (hükmü; 

e) | 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun otıuzyedinei ımaddesinin 
(a) fıkrası hükmü; 

ç) 15 . 5 . H957 tarihli ve mm sayılı Zi-
raait Odaları Birliği Kanununun gemici üçüncü 
maddesi 'hükmü; 

d)'; 1<6 . 8 . 1961 tarihli ve 351 sayılı Yük
sek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ka-
nununkm yirmisekizinci nıadesinin (a) fıkrası 
hükmü; 

e) ; 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gelir 
Vergileri Kanununun altmışaltmcı ımaddesi 
hükmi).; 

f) ! 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Mo
torlu Kara 'Taşıt Vasıtaları Vergisi Kanunu
nun opyedinci maddesi hükmü; 

/g) | Korunmaya muhtaç çocuklar hakkın
daki Ş972 sayılı Kanunun dokuzuncu ımaddesi! 
hükmi); 

1964 hütçe yılında hu kanuna haığlı (A/ l ) , 
(A/2)I ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili ter
tiplerine konuimiuş miktarlar dâhilinde tatlbi'k 
olunur; 

h) i 'Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak 
ve vesjaikm imJha edilmesi hakkındaki 26.8.1'95l6 
tarilhli ve 6696 sayılı Kanunim hükümleri, 
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19>6|4 bütçe yılında tatbik olunmaıZ. 

10 . 2 .1964 O : 3 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 33. — 27 . 2 . 195® tarihli ve 723'6 

sayılı Kanunun emekli kes/eneği 've, karşılıkları 
hakkındaki mulvak'kat ikinci 'maddesi hükmü 
19'64 malî yılında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 8 . 5 . İI901 tarilhli ve 29*) 
sayılı 'Kanunla tasdik olunan (Nükleer enerji 
sahasında, hukukî mesuliyete dair Slözleşime) 
nin yedinci maddesi şümulü dâhilinde vukua 
gelecek hasar bedellerini karşılatmak üzere fge-
rekli ödeneği Başhakanlık ıbütçesinde açılacak 
'bir tertibe kaydetmeye ve tediye şart ve esas
larını tesjbiit etmeyle Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kahul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Bütçe (Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve hüyü'k 
onarım giderleri) bölümlüne dâhil tertipler ile 
(A/3) işaretli cetvelin • (Kamulaştırma Ve sa-
tmaknalar) bölümü arasında aktarma yapma
ya. Ma 1 iye Bakanı yetkil idi r. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — NATO Müşterek Enfranst-
rüktlür Programına dâhil inşaata ait (hakediş-
ler üzerinden yapılan tasarruf Ibonosu tievkiifa-
tı 'hakkındaki 19'63 tarihli ive 253 saıyılı Kanun 
gerekince çıkartılan 26 . '8 . 19İÖ3 tarilhli ve 
6/2119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnaımesi 
'hükümleri dairesinde erken ödemeye tabi tu
tulacak tasarruf bonoları ilcin lüzumlu Ödene
ği Maliye Bakanlığı hutbesinin 3ı6.1!22 nci 
(Erken ödetmeye tabi tasarruif Iboıı oları karşı
lığı) maddesine kaydetmeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kahul edenler... Etmiyenler..." Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Nominal sermayelerini ta
mamlamış olan İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin Ha'ztineiye intikal edecek kârları ile Hükü
met kararları veya kanun gereğince Hazinece 
ödenmesi gereken zararları, teşekküllerin ünü
dürler kurulu veya idare meclislerince kabul 
edilen hilânçoTarmdaki kâr v^ya zarar esas 
alınmak suretiyle tahsile veya ödemeye Mali
ye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sımuy'orujm. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Katana bütçeli idarelerin 
'bütçelerini denkleştirmek (maksadiyle Maliyet 
Bakanlığı bütçesinin Hazine yardımı tertiple
rine ödenek ye mukabili ilgili katma bütçe
nin (B) ıfşaretli cetveline gelir kaydolunan 
miktarlardan bu maksada ıgöre fazla olduğu 
tesbit edilen kısımlar ımalî yıl sonunda Maliye 
Bakanlığınca ilgili idarelere ödenımİyerek iiptnl 
olunur. 

Söz konusu ödeneklerden (her hangi bir s'e-
ibeple yılı içinde naklen ödeneımiyen kısımlar 
ertesi yıllarda ödenmek Üzere bütçe emanetime 
alınabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi «yun uz a sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADB-E 29. — Türkiy'e Büyük Millet Mec
lisi Teşkilâtına dair Kanunun çıka mim asma, 
'kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1964 yılı 
Ibütlçesindekl müşterek bölümlerdeki maddeler
de âmiri italik yetkisi Millet Meclisi Başkanlı
ğına aittir. Curafhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi için ayrılmış bulunan bölüm ve ıma.dde-
lerle 've Cumburiyet Senatosu Başkanlığına 
bağlanan ve bağlanacak -olan memur ve: ücret
lilere ait bölüm ve maddelerde âmiri italik yet
kisi de Cumburiyet Senatosu Başkanlığına 
aittir. 

Millet eiMclisi ımesaisini aksatmalmak kayıt 
ve şartiyle, C. Senatosunun bizmetlerini yerine 
getirebilmek için ne miktar memur ve Ihizmıet-
lilerin da'ha O. Senatosuna ayrılacağına, iki: 
Meclisin Başkanlık Divanlarının aralarında. 
(mutabık "kalmaları süratliyle (karar verilir. 

Cum.'hurİyet Senatosu Başkanlığı emrinde 
bulunan memur ve ttiilz'metlilerm niteliklerine 
ait bütün yetki ve tasarruflarla âiniiri italik 
yetkisi Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
aittir. 

BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
19(64 Bütçe kanunu tasarısının 29 ucu mad

desinin aşağıdaki şjekilde değiştirilmesini arz 
ve (teklif ederiz. 

Tabiî Üye Artvin 
Kâmil Karaıvelioğlu Fettıımii Alpaslan 

Kocaeli 
Lûtfi Tokoğlu 
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MADDE 29. — Yasama Organları Teşkilâ

tına dair Kanunun çıkarılmasına kadar, Millet 
Meclisi 1964 yılı bütçesinin müşterek: bölüm
lerdeki maddelerinde âmiri italik yetkisi Mil
let Meclisi Başkan! ığığa aittir. Ounılburiyet 
Senatosu Başkanlığına bağlanan ve bağlanaıcak 
olan (mlelmur ve ücretlilere ait bölüm ve ıma;d-< 
delerde amiri1 italik yetkisi Cumlhuriyet Sena
tosu Başkanlığına aittir. 

Millet Meclisi (mesaisini aksatmamak ka
yıt ve ^şartiyle, C Senatosunun Ihizımetlcrini 
yerine getirebilmek için ne miktar memur ve 
'hizmetlilerin da'ha O. (Senatosuna ayrılacağına, 
iki Meclisin Başkanlık Divanlarının aralarında 
ımııtabık kalmaları suretiyle karar verilir. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığı emrinde 
bulunan memur 've bizımetlilerin niteliklerine 
ait bütün yetki ve tasarruflar Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına aittir. 

C. Senatosu ve Millet Meclisi Teşkilât Ka
nununun yürürlüğe girmesinden itülbaren en 
ıgeç bir ay içinde C. Senatosu m, emurl arının 
12.000 ııci personel giderleri bölümündeki öz
lük 'haklarına ait ödenekler Müşterek Başkan
lık Divanı, kararı ile O. Senatosu bütçesinin 
ilgili 'maddelerine aktarılır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu'? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ 

ADÎ SAKİR AĞANOĞTiU (Trabzon Milletve
kili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN —-- 'Okunan önergeye komisyon 
katılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Büyük (bir 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 29 ncu madde bu 
şekilde değiştirilmiş şekliyle oylarınıza, sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 30. — Teşkilât kanunu çıkıncaya 
kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
baremim alan, Sanayi Bakanlığı bütçesindeki 
tertiplerden yapılır ve bu barsamalar Sanayi 
Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. Sana yi 
Bakanlığı teşkilâtına' dâhil kadrolardan iki 
bakanlık a fasında «varılacak anlaşma ile tesbit 
edilecek olanlar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
'Bakanının emrine tahsis edilir. 

İki Bakanlık arasında varılacak anlaşmaya 
göre ber tertipte Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
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Bakanlığına ayrılacak ödeneklerin âmiri Ması 
Enerji ye Talbiî Kaynaklar Bakanıdır. 

BASRA'N — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
30 ncju maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini ^rz ve teklif ederim. 
30 Mu madde : Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığının Teşkilât Kanununun çıkarılması
nı mütajakip hazırlanacak bütçesi B. M. Mecli
since kabul edilinceye kadar Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı harcamaları, Sanayi Ba
kanlığı bütçesindeki tertiplerden yapılır ve bu 
harcamalar Sanayi Bakanlığı sarfiyatı olarak 
gösterilir. Sanayi Bakanlığı teşkilâtına dâhil 
kadrolardan iki bakanlık arasında varılacak 
anlaşma!ile teslbit edilecek olanlar, Enerji ve Ta-
'biî Kayıjıaklar Bakanının emrine tahsis edilir. 

İki Bakanlık arasında yarılacak anlaşmaya 
göre her tertipte Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına ayrılacak ödeneklerin âmiri itası 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının büt
çesi çıkıncaya kadar, halen teşkilâtı mevcut 
masraf dairelerinin dışında vaki i h r a ç l a r ı için 
Sanayi Bakanlığı bütçesinden harcanmış öde
nekler, Sanayi Bakanlığına iade edilmek üzere 
Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesin
de ilgili; bölüm ve maddelerde gösterilir. 

Burdur 
Hüseyin Otan 

Komisyon önergeye katılıyor BAŞKAN 
mu? 

KARİlA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
ALI ŞAKIR AĞANOĞLU (Trabzon Mili et ve-

Katılmıyoruz. 
Hükümet önergeye katılıyor 

kili) — 
BAŞKAN 

mu? 

nerj'emn 

MAL 
tılnııyorjı: 

BAŞ 
ye katılmıyor 

ö 
rınıza 
mdyenleı 

30 ne 
getirmiş 
rum. Kabul 
bul edilmi 

YE BAKANI FERÎD MELEN — Ka-
z. 

KAN — Komisyon ve Hükümet önerge-

arz 
dikkate alınıp alınmamasını oyla-

ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
.. önerge kabul edilmemiştir. 
maddeyi Karma Bütçe Komisyonunun 

olduğu şekli ile oylarınıza arz ediyo-
edenler... Kabul etmiyenler... Ka-

ştir. 
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MADDE 31. — Turizm ve Tanıtma Bakanlı

ğı 'bütçesinin • radyo işletme ve yatırımları için 
muhtelif tertiplere konulmuş bulunan ödenek
lerden harcananı yan 'bakiyeler sermayesine mah
suben Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 33. 
yürütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Bütçe Kanununun maddeleri gö
rüşülmüştür. Tümü üzerinde neticede leh ve 
aleyhte konuşmak üzere söz alan sayın üyelerin 
isimlerini okuyorum. Zihni Betil C. H. P. Gru-
pu adına, Osman Koksal kendi adına, Sezai 
O'Kan Millî Birlik Grupu adına, Mdbmet Ünal-
dı A. P. Grupu adına, Rifat öztürkçine kendi 
adına söz almışlardır. Gruplar adına söz vere
ceğiz. Birde ayrıca lehte ve aleyhte yalnız 2 
üyeye söz vereceğiz. Üye olarak Sayın Rifat 
Öztürkçine söz almıştır. Sayın öztürkçine leh-
tenıi, aleyhtemi? 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Aleyh
te efendim. 

BAŞKAN — Sayın O'Kan Koksal lehte, Sa
yın Rifat öztürkçine aleyhinde konuşacaklar
dır. Ondan önce gruplara söz vereceğim. Buyu
run Sayın Zihni Betil. 

C. H. P. GRUPU ADINA ZÎHNÎ BETÎL 
(Tokat) —• Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sa
yın Başkanı ve sayın üyeleri; 

Yüce Cumhuriyet Senatosu, 1964 malî yılı 
bütçe kanunu tasarıları üzerindeki görüşmele
rini, geceleri de devam eden 10 günlük yorucu 
ve takdire lâyılk bir çalışmadan sonra, şu anda, 
bitirmek üzeredir. 

Bu görüşmeler esnasında Yüce Cumhuriyet 
Senatosunun gösterdiği büyük olgunluğa bil
hassa işaret etmek isterim. 

Keza, Başkanlık Divanının, bu görüşmelerin 
başarı ile sonuçlanması için gösterdiği gayreti, 
yerinde hoşgörürlüğü ve tarafsızlığı belirtme
yi de vazife sayarım. 
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Hatipler, tenkidleri ile, ciddî ve bilgili çalış

manın gerçekten güzel örneklerini verdiler, mil
let ve meral eke timizin partiler üstünde tutul
ması gereken dâva ve meselelerindeki davranış 
ve tutumları ile hepimizi yürekten sevindirdiler. 
Bir cümle ile, görüşmeler, gerçekten faydalı ve 
'her bakımdan başarılı oklu. Bu görüşmelerle 
fbir kere daha salbit olmuştur ki, demokratlık 
hukuk devleti rejimini her çeşit sarsıntıda;! 
koruyarak yaşatmada biriz ve 'beraberiz. İkti
sadi, sosyal ve kültürel kalkınmamızı demokra
tik hukuk devleti rejimi içinde ve bütün, eko
nomimizi ikapsıyam bir plâna bağlıyarak ger
çekleştirme düşünce ve amacında da biriz ve 
beraberiz. Toprak bütünlüğümüzün, millî is
tiklâlimizin ve millî menfaatlerimizin teminatı
nı barışta gören, hürriyet, adalet ve hak eşitli
ğine dayanan bir dünya nizamının kurulması 
ve yaşaması amacını güden, ahitlere sadakati 
başta gelen bir umde sayan, 'hulâsa büyük Ata
türk tarafından en veciz şekilde ifade edildiği 
üzere (Yurtta sulh, cihanda sulh) prensibini 
şasmıyan hedef bilen bir dış politikanın sahibi 
ve takipçisi olmada da biriz ve beraberiz. 

-Bayın üyeler; 
Türk Milleti ve onun temsilcisi olan Türkiye 

Büyük Millet Meclisi, demokratik hukuk dev
leti rejiminin kendisi için vazgeçilmez bir düzen 
•olduğu ve Anayasalınızın tanıdığı hakların ken
di gayeleri dışınla çıkarak kullanılatmyacağı 
yolundaki inancını 1963 yılında bir kere daha 
teyidetmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birimci 5 Yıl
lık Kalkınma Plânının1 1963 yılma ait progra
mının uygulanabilmesi (için lüzumlu yeni iç fi
nansman kaynakları bulmada Hükümete anla
yışlı bir yardımcı olmakla, vatandaşlarımızın 
geçime kavuşmaları ve çocuklarımızın bizden 
daha mutlu yaşayabilmeleri için fedakârlığa 
kartlanmaklığımız gerektiği inancına olan bağ
lılığını 1963 yılında bir kere daha teyidetmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs olay
ları üzerinde gösterdiği ve göstermekte olduğu 
davranış ve tutumla, dış politika prensip ve he
deflerinde bütün milletçe bir ve beraber oldu
ğumuzu 1963 yılında bir kere daha teyidetmiş
tir. 
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Bayın arkadaşlar; 
Uzun. yıllardan beri. yapılanmamış olan. ma

hallî idareler seçimleri, de, gerekli kıamunkırm 
Anayasa;nuz -emrine güre hazırlanılma'sı sure
tiyle 1963 yılında yapılmış ve mahallî idarele
rin. demokratik birer organ olarak görevle rinc 
ibaşlamaiarı sağ! an ılın ıs tır. 

!.Sayıtı airk-adaışiar; 
Gerek 1 ııci ve 2 nci Karmaı hiiküm'etlor za

manında, gerekse C İT. P. ile bağımsızlar ta
rafından kumlan 3 ncü Hükümet zaııiıanındia,, 
isiyaısi. partiler ve onların liderleri, ister Hü
kümete katılmış olsunlar, ister Hükümet dı-
ışında kalmış bulunsun hır, .millî meselelerde, 
rejim .meselelerinde bir araya: gelmenin, hep 
birlikte çare ve tedbir düşünmı-enin-, tek cümle 
ile bir ve beraber -olunanım -misalini vermişler
dir. IVıın'UU. gelenek haline gelmesini te-uıenni 
ediyoruz. 

Rayın ark a d-a-şkır; 
Hangi konuya, taıallûk ederse etsin, ger

çekleri olduğu gibi görmek ve göstermek, ted
birleri zâni:aınınd<a ve- isabetli okvraîk almak, 
bilha-ssa siyasi hayatta vazife alınış olanlar 
i cin, sorumluluğun tabiî bir icabıdır, Biya.si 
partilerin ve onların Meclis gruplarının bu ica
ba1 .riayette gösterecekleri dikkat ve itim a, re
jimimizin ve gelişıırenıizin, hiç şüphe yok ki, 
•en büyük, teminatı olacaktır. Büyük Türk 
Milleti bu teminatıa, lâyıkitır ve on'a, şimdiye 
kadar olduğu gibi. bundan sonra da sahip çı
kacaktır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
onun Meclis grupları olarak, bu sorumluluğu 
bir an. dahi unutma.ııva -azim ve gayreti için
deyiz. 

Bayın arkadaşlar; 
1963 yılı, kısaca özetlemeye çalıştığım bu 

ccıreve ve «artlar içinde geçmiştir. Milletçe, 
her bakımdan 'kuvvetli olma yolumla mesafe 
aldığımızı, dosl ve m üt t e Piklerim izin hakkı
mızdaki güvenlerinin art lığını yürek ferahlığı 
ile söyüyebiliriz. 

Yüce Cumhuriyet Semiat-o.sumam Bayın Baş
kanı, sayın üyeleri; 

1964 malî yılı Bütçe kanunu tasarılarının 
tümü ile bakanlıklar, katma, bütçeli d-aireter 
ve müesseselerim bütçeleri, üzerinde görüşme
ler yapılırken. Cumhuriyet Benatosu C. İT. P. 
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(Trupunun görüşkri yetkili arkada§larıın tara
fındım açıklandığı için, ben, -o konulara. temas 
.etmiyeceğimı. Sadece, taşıdığı önemi göz önün
de b dunduraıraık, bâzı ana meselelerimiz üze
rinde! durmakla yetineceğim : 

BM indiği gibi, yeni Hükümet, O. TT. P. ile 
bağrı usızl'ar ta rafından 'kuruıl muştu r. 

nci ve 2 nci Karni'a, Hükümetler program -
ile yeni Hükümet programı arasımdalki 

(] nci ve 2 nci Karma hükümetler program
ımla: ye i* almakla beraber, gerçekleştirilme

sine imik ân ve fırsat bulunamamış olan toprak 
reformu ve köylümün top'kı olanak kalkındırıl
ması, vergi reformunda eksik kalan hususları 
sosyal adalet çerçevesinde ve plânın tanı finans
manı n sağlryaıcak. şekilde tanmm'la mirası ve 
'kamıı h'iızm'etlcrinde gerekli ıslahatın bir an 

önce yaıpılması) 

Halkımızın 
Üvelik am-

geloi ' 

gibi: ıususlara taallûk etmektedir. 

•Sayın arkadaşlar; 
Nüfusumuz hızla artmaktadır. 

bayaıt seviyessi maalesef düşüktüı 
•kısması imzaladığımız Ortak Pazar milletleri 
ile -aıjamıızdaıki gelişme farkları büyüktür. Bö.l-

ve fertler -aHasında, çok büyük gelir fark
ları vardır. Nüfusumuzun üçte ilcisinin yala
dığı köylerimizden azınısamamııyacak bir kus mı 
okul ve öğretmenden, yoldan hattâ içme su
yundan mahrumdur. Orman için köylerde ya si
yan vatandaşlarımızın sıkıntılı durumu ayrı 
(bir öıjeıu taşıımıktadır. 'Süratle çözüm bekliyen 
bu mkscle'lerim halli, her şeyden (imce ve hiç 
şühe. yok ki, gerekli harcamaları yapabilmemi
ze bağlıdır. Devlet hayatının kaçınılmiaz bir 
zia.ru rmi olan vergiye, ekonomimizin gelişmesi
ne hizmet edebilecek bir hüviyet verme, her 
çeşit (kazancı vergilemdirince, vergilendirmede 
vargı adaleti sağlama, vergi ziyamı vatandaş 
haysiyetine zarar getirnıiyen 'usullerle fakat 
mutlaka önleme, vergi kanunlarımızı herkes 
a rafından kolay anlaşılır, doğru ve kolay 

uyg'uLınır hal-e getirme, vergi reformunun 
başlıe|ı hedefleri olmalıdır. 

Sa İvin arkadaşlar; 
.Siibatle gerçekleştirmek zorunda olduğu-

mnz ama m esemelerimizden birisi d'e toprak re

formudur. Tarım reformunum 'ayrılmaz, bölün
mez bir parçası olan toprak reformu, Birinci, 
ikinci ve Üçüncü 'Kanma hükümetler program
larına, o hükümetler arzu ettikleri için değil, 
yeni Anayasamızın bir emri olduğu için gir
miştir. Nitekim, Anayasamızın -°>7 nci maddesi 
'aynen şöyle demektedir : 

(Devlet, toprağın verimli olaraık işletilme
sini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya 
yeter toprağı bulummıyan çiftçiye toprak sağ
lamak amaçları ile gereken tedbirleri alır. 
Kanun, bu 'almaçlarla, değişik tarım bölgeleri
ne ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini gös
terebilir. Devlet, çiftçinin işletme 'araçlarına 
sah ib olma sini kolaylaştırır. Toprak dağıtımı, 
ornıaın'ların küçülmesi veya diğer toprak ser
vetlerinin azıalmıası sonucunu doğaıramıaz.) 

Sayım arkadaşlar; 
Toprağın daha verimli olanak işletilmesi 

konusuna, bâzıları tara.fınd'am yanlış olanak 
Mmnedildiği gibi, sadece topraksız olan veya 
yeter toprağı buiuıımıyan çiftçiye toprak ver
in en in. değil, aynı zamanda toprağım sulanma
sı, çiftçimin işletme araç ve gereçlerin^, bol 
ve ucuz kimyevi gübreye, muhtacolduğu mik
tarda. krediye kavuşturulması ve teknik bilgi
lerden faydalandı rılnıası da şüphesiz dâhil bu
lun nıakt adı ı*. 

Toprak reformunun gerçekleştirilmesi tedbir
leri, şüphesiz bir ayrı kanunun konusu olacak 
ve Anayasamızın 36 nci maddesinde teminatını 
bulan mülkiyet ve miras haklarına asıl olarak 
halel getirmiyecektir. Zira, aynı maddenin 2 nci 
fıkrası, mülkiyet ve miras haklarının, ancak ka
mu yararı amacı ile ve kanunla sınırlanabilece
ği kaidesini koymuş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, 
Biz, o inaııcdayız ki, plânlı kalkınmada başa

rı, ancak temel bünye reformlarını gerçekleştir
mekle mümkün ulabilir. Bilindiği gibi, iktisa
di, sosyal ve kültürel kalkınmamızın plâna bağ
lanması ve plânının Devlet tarafından yapılma
sı, Anayasamızın 41 ve 129 ncu maddeleri icabı
dır. Plân hedefleri ve istiratejisi 29.6.1961 tari
hinde o zamanki Bakanlar Kurulu tarafından 
kabul edilmiş, - 5 . 7 . 1961 tarihinde yayınlatı
lmış ve Aralık 1961 de de 1 nci Karma Hükü
met tarafından kabul olunmuştur. I nci 5 yıllık 
(1963 - 1967) kalkınma plânı, 77 sayılı Kanuna 
göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
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onaylanmıştır. Binaenaleyh, plânlı kalkınmada 
başarıya ulaşmaklığımız için, gerçekleştirilmesi 
şart olan temel bünye reformlarını cesaretle ele 
almaktan başka çaremiz yoktur. 

Sayın arkadaşlar, 
Şimdi sözü, acele olarak üzerinde durulması 

gereken diğer konulara naklediyorum: 
Mahallî idareler, demokratik bağımsızlıkları

nı sağlıyacak ve görevleri ile orantılı gelir kay
naklarına bir an önce kavuşturulmalıdır. 

Çalışma hayatımızla ilgili olarak girişilmiş 
bulunan ve yeni kanunlar çıkarmayı hedef alan 
çalışmalardan henüz sonuçlatıdırılmıyanları keza 
bir an önce sonuçlandırılmalıdır. 

İdari reformun önemli bir unsurunu teşkil 
eden personel rejimini bir an önce gerekli düze
ne kavuşturmaklığımız lâzımdır. Hep birlikte 
sarf ettiğimiz gayretlerle tecellisini ve zararla
rını büyük ölçüde azalttığımız partizanlığın büs
bütün yok olması, kökünün kazınması için ge
rekli çaba ve çalışmalara sabır ve İsrarla ve hep 
birlikte devam etmeliyiz. Vatandaş, Devlet teş
kilâtına her zaman güven ve huzur içinde baş
vurabilmelidir. idare siyasi düşünce ve kanaat 
ayırımı yapmaksızın, güler yüzle ve daima âdil 
olarak vatandaş hizmetinde olduğumu bilmeli
dir. 

Sayın arkadaşlar, 
İhracatı himaye ve teşvik için alınması ge

rekli ve tamamlayıcı yeni tedbirler bir an önce 
alınmalıdır. 

Turizm için de aynı şey yapılmalıdır. 
Toprak ürünlerimizin miktarını çoğaltma, 

kalitesini yükseltme gayretleri ve değerlendiril
mesi yolunda ulaşılan başarı devam ettirilmeli
dir. 

özel sektörün plânda almasını arzuladığımız 
ve istediğimiz yeri alabilmesi için, muhtaç oldu
ğu şartlar bir an önce sağlanmalıdır. Özel sektö
rün yatırım ve işletme kredisi ihtiyacı, hiç, vakit 
kaybetmeksizin ele alıp halletmekliğinıiz gere
ken önemli meselelerimizden birisi olmak vasfı
nı muhafaza etmektedir. 

Sayın arkadaşlar, 
Hepiniz bilirsiniz ki, ekonominin genel den

gesi bozulmaksızın ve istikrar içinde gelişmesi
nin ilk şartı, bütçenin denk olmasıdır. 
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(Kalkınma finansmanı enflâsyon doğurmıyan 

sağlam kaynaklara dayanmalı, iktisadi gelişme
ye imkân veren ve üretimi teşvik eden bir para 
ve kredi politikası güdülmeli fakat para ve kre
di hacmi, ekonominin normal ihtiyaçları üstün
de artırılarak enflâsyona yol açılmamalıdır. 

Hizmetlerin aksamaması şartı ile tasarruf, 
klâsik bir tavsiyedir. Biz, hizmetlerin devamını 
mümkün kılacak harcamalardan kaçmmamayı, 
tavsiyeye şayan görüyoruz. Ancak, hemen be
lirtmeliyiz ki, lükse, hele israfa asla takatimiz 
ve tahammülümüz yoktur. 

Sayın arkadaşlar, 
Alınması lüzumlu ve faydalı çare ve tedbir

lerden bahsederken, ilk hatıra geleni, şüphesiz 
kanun oluyor. Bu, doğrudur. Fakat asla unutma
mak gerekir ki, kanını, mesele ve dertleri hal
ledecek tedbirlerden sadece bir tanesidir. Eğer 
kanun, her mesele ve derdi tek başına hallede
cek bir tedbir olsaydı, her çeşit sıkıntıdan he
men kurtulnıaklığımız için, ihtiyaçlara tam kar
şılık veren iyi kanunlar yapmaklığımız kâfi ge
lirdi. Halbuki, gerçek böyle değildir. İki misal 
ile bu konuyu vuzuha kavuşturmaklığıma mü
saadenizi rica edeceğim: 

I - Bir ülkede kira rejiminin iyi halledilebil
mesi için, şüphesiz, şartlara göre iyi hazırlanmış 
bir kira kanununa ihtiyaç vardır. Fakat, kira 
kanunu, mesken ve iş yeri sıkıntısını giderecek 
diğer tedbirler alınmaksızın, tek başına bu ko
nuda özlediğimiz düzeni sağhyamaz. 

II - Keza bir ülkede alacaklı - borçlu müna
sebetlerinin zanıanında ve iyi halledilebilmesi 
için, ihtiyaçlara tam karşılık veren iyi bir icra 
ve iflâs kanununun çıkarılması şarttır. Fakat, 
sadece icra ve iflâs kanunu, cemiyette ahlâkı 
âmil kılan manen yükselme tedbirleri alınmaksı
zın ve cemiyet sağlam bir ekonomi düzenine ka-
vuşturulmaksızm, tek başına bu konuda özledi
ğimiz sonucu veremez. 

Ayrıca, arz etmek isterim ki, kanunlar hangi 
konulara taallûk ederlerse etsinler, ne kadar iyi 
yapılmış olurlarsa olsunlar, kanunlardan' bekle
nilen sonuçları almak için gerekli tedbirler ne 
kadar isabetli bir şekilde alınmış bulunursa bu
lunsunlar, bir ülkede, bir cemiyette manevi ve 
maddi şartlar, kanunların iyi uygulanmasını 
mümkün kılacak seviyeye ulaşmadıkça, bekleni
len sonucun alınmasına imkân yoktur. Memleke-
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timiideki manevi ve maddi şartların, çıkarılmış 
ve çıkarılacak kanunların çıkarılış maksatlarına 
göre iyi uygulanmasını mümkün kılacak seviye
ye b: r an önce ulaşmasını sağlamak da, hiç şüp
hesi?, bize, hepimize düşen vazifelerdendir. 

Skyın 
Millî 

dereue 
tindeki 
ler 
nu; 

gib 
şul 

Devletin 
sadeoe 
Bakanlığı 
hâkimler 
mkânl 
man 

ıızvıj 
rikı 
bi, 
ko 
ö 
bütü 
doğ 
llZVİj 

yapa':; 
olnif 
1 erini 
bütü 

Dev 
nuya 

in ün d 
Ü l 

r.ı 

a'ıii 

l erin 
se, s; 
ra vf) 

rejim 
yeri 
in e ılı 
rin 
alı 
he 
nan 
rinin 
•kes 
halle; 

mı en 

arkadaşlar, 
Eğitimde öğretmenler, şüphesiz ki, son 

önemli bir konudur. Tıpkı adalet hizme-
i hâkimler ve sağlık hizmetindeki hekim-
i. Biz, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi ko-

urken bu Bakanlığın diğer teşkilâtı ile 
diğer teşkilâtını gözden uzak tutarak 

ve yalnız öğretmenler konusu, Adalet 
bütçesi konuşulurken sadece ve yalnız 
konusu üzerinde durmanın, mevcut 

arı yalnız bu konular bakımından ele 
n doğru ve caiz olmadığı, tıpkı insan 

etinde göz, kulak veya burun, ağız tef-
yapılma'smm doğru ve caiz olamıyacağı fi

letin bütün teşkilâtının ve milletin her 
ait ihtiyacının bir bütün, olarak göz 

e bulundurulmasını, mevcut imkânların 
bu 'konular bakımından ele alınmasının 
ve caiz olacağı inancındayız. Zira, insan 

etinin faaliyetini tam ve normal olarak 
jilmesi için nasıl bütün uzuvların sağlam 

gerekiyorsa, Devlet teşkilâtının vazife-
tam olarak yapabilmesi için de Devletin 

L teşkilâtının sağlam olması gerekir, («öz
len ve kulaklarından rahatsız olan bit- kiın-
deee gözleri tedavi ettirildiği zaman huzu
ra ha ta ka vusabi ti r m i ? 

Sayın arkadaşlar, 
Sözlerimi bitirmezden önce, inandığım ve 

ifade etmiş olduğum bir gerçeği, bir zarureti, 
fayda mülahaza ettiğim için tekrarlamaklığıma 
müsaade buyurmanızı da rica edeceğim : 

Demokrasi rejimi, akıl ve bilgi ile üş görme 
idir, ihtisasa, saygı gösterme rejimidir, 
gelince danışma ve danışmayı değerlcndir-
ejimidir, meselelerin çözülmesi ve dertle-

rilmesi için gerekli en uygun tedbirlerin 
ve uygulanması rejimidir. Ancak, 

önemle göz önüne almak gerekir ki, alı-
Î uygulanan tedbirlerden ihtisas istiyenle-

en uygun tedbirler olduğu her zaman her-
afmdan kolaylıkla anlaşılamaz. Böyle 

*de, uygunluğu kolaylıkla ve hemen kav-

gideı 
nması 

ve 

1ar; 
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rıyanlara, kolaylıkla ve hemen kavrıyamıyan-
ları aydınlatma ve inandırma görevi düşer. Bu 
görev, bir vatanseverlik görevidir. Bu görevi 
yapmada, siyasi partiler olarak, bu partilerin 
üyeleri olarak, millet temsilcileri olarak, ikti
dar ve muhalefet olarak, nihayet vatandaşlar 
olarak el, gönül ve güçbirliği yapmalıyız, yap
mak zorundayız. Bu görevi el, gönül ve güç
birliği ile yapma şuuruna sahibolmada ne ka
dar dikkatli, ne kadar gayretli olursak, o ka
dar başarılı oluruz, o kadar vicdan rahatlığı du
yarız. 

Siyasi partiler ve onların Meclis grupları ara
sındaki münasebetleri, medeni mânada ve im
rendiğimiz memleketler seviyesinde kurmak ve 
yaşatmak, çalışmaları, daima millet ve vatana 
hizmet etme idealine bağlı olarak ten'kid etmek 
veya desteklemek, yetkilerimizi kullanırken so
rumluluklarımızı asla. unutmamak, hepimizin 
şiarı olmalıdır. 

Geri kalmış, fakir düşmüş bir milletiz. .Me
sele ve dertlerimiz az değildir. Memleketimizin 
bütün gerçeklerini cesaretle görmeye ve bunları 
yenmek için ilmin ve tecrübenin gösterdiği ça
relerin hepsine cesaret ve sabırla başvurmaya 
mecburuz. Gerçeklere değer vermiyen inkarcı 
zihniyet, tarihin hiçbir devrinde hiçbir ülkede 
makbul olmamıştır. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sayın Baş
kanı, sayın üyeleri, 

Üzerindeki görüşmelerimizi bitirmekte oldu
ğumuz 1964 malî yılı bütçesi, itiraf edelimki, 
ekonomik gelişmelerini gerçekleştirmiş, memle
ketlerde olduğu gibi, her yönü ile ideal, mü
kemmel bir bütçe değildir. Ancak, biz, samimi 
olarak o kanıdayızki, mevcut şartlara göre ve 
mevcut imkânların en iyi şekilde kullanılması 
suretiyle yapılmış bir bütçedir. Gene samimi 
olarak o kanıdayızki, bu bütçe, Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis gruplarının inanarak, oy
ları ile desteklemiş bulunduğu 1 nci 5 Yıllık 
(196o - 1967) Kalkınma plânının gerçekleşme-
«inde müspet bir rol oynıyacaktır. Bu söbeple, 
1964 malî yılı Bütçe kanunu tasarılarına Cum
huriyet Senatosu C. H. P. Grupu olarak müspet 
oy vereceğimizi arz eder, Yüce Heyetinizi men
subu bulunduğum grup adına saygı ile selâm
larını. 
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BAŞKAN — Siaym O'Kan. I 
ıMÎLLÎ (BtRLtK GRUBU ADINA SİH0Aİ 

O "KAN (Talbiî Üye) — ,Sayın 'Başkan, Cmmihu-
riyet .Senatosunun sayın üyeleri ve değerli Hü
kümet Başkanı ve Hükümet temi&iMlleri; 

Talbiî Senatörler Millî Birlik Grupu olıaraik 
1964 yılı bütçesi üzerinde vazife ve mesuliyet 
duyguÜıarımızla, yaptığımız incel'eme sonunda ' 
beyaz oy k,ullian>mıay.a karar vermiş 'bulunuyo
ruz. Yakın gelecekte nılilletçe dıalhıa mıesuıt ol-
ımııım arzu ve güvenine müstenit, fikren ve 
vicdanen benimsediğimiz bu kanaır île kanarımı
zın nedenlerini Yüce Senatomun huzurunda 
açıklatmayı ıayrı !bir zeJvk ve vazife bilmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 

19(i4 lıütçesinin Cumhuriyet Senatasunda 
müzakeresi, geceleri 'gündüzlerde kııcaklaşjtıran 
10 günlük insan 'takatinin üzerinde 'gösterdiği -
ııiz feragatli çalışına Karınız neticesinde tam'am-
.1 atım iş bulunuyor. 

dlıı çalışma «üresi 'içerisinde sek alanların 
•hanıgi parti veya, iSemvto 'Grupuııu temsil etti
ği, Sayın başkanlarea. açıkta tırıllamış olsa, idi, 
çalışmlalar.ı dışandan izliyenlerin bu Mecliste 
tek form alı bir siyasi grupunun çalıştığını id
dia etmesi yadı rg atım lyae ak kadıar ıııasû'm ve 
isabetli olacaktı. Çünkü, çünkü Senatonun mü
tevazı çatısı laltındıa. Atatürk'ün ruhunu her ha
liyle şadedecek muhteşem 'bir olgunluk ve mıil-
liyetçi bir imıan ille dolu, memleket dâvasında 
birleşmiş 'heyecanlı ka Hile tin çarpıntısı hangi 
Türk evlâdını un e sut etmez ve böyle düşündü r-
nıezdi. 

Mıılıterem atfkadıaşjlıarım, bunun için heye
canlıyız ve heyecanlarumuzda samimîyiz. Çün
kü 2,n senedir Parlâmentoda katediJlen mesıafe 
ve elde edilen bu -hava, vatan sıathında mâke-
sini bulacağına inandığımız büyük mânevi Mr 
kazançtır. Bulgun artık ıayrı ayrı mesel etenimiz 
yok, 'kuliste kümeleşmiş muayyen klikler yok, 
bugün aırtik yekdiğerini yıadırğıyan yok. 

Bugün insanların en büyük mânevi 'gıdası 
olan sevmek, saymak ve haşigönrnek gibi uılvi 
'hasletler itama m-en •şahlanmış olup îSenato olıa-
na:k hepimiz Ibu yoldaki öksüzlüğü ıgiderebil-
•menln samimî -çabası içinde bulunuyoruz. 

'İşte muhterem arkadaşlarım.; 'bu mesut edi
ci kanaate vesile olan 1964 yıilı bütçesine yal- ' 
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I nız bu «açıdan dahi beyaz oy vermek 'bizim için 

bir vazifedir, dersek her halde paylanacağımız 
samimî, müşterek kanaatlerimiz olur. 

Muhterem arkadaşil arımız; Ibizler bütçeye 
beyaz oyiarı.mjızı kutlanırken Hü)küm!etin plânlı 
kalikınıma üzerindeki saımıîım gayretleri ile mil
liyetçi, Ataltürk deJvrim ve ilkelerine saygılı, 
Anayasanın hâkim esıpirisine bağlı ve re
formcu bir karıalkter görüşünün muitlaik salhi/bi 
dlduğuna dair kana atilerimizi birleştirerek Hü
kümete güvenimizi de lı'öyleee 'belirtmiş (bulunu
yoruz. Hükümetimizi işte bu ^açıdan ibenimlsiyor 
ve İnimin için de destekleyici olarak 1964 'büt
çesine beyaz oy kuBanıyoruz. 

Muhterem .arkadaşlarımız, 'bizleri bu samimî 
ve .mesut edici kanaate getiren bugünkü genç 
ve dinamik 'bir hüviyet arz eden Hükümetimize 
başarılar dilerken 19(M seçim sonrası [Koalisyon 
Hükümetlerinin de hizmeti erini bu eser içeri
sinde ışüknania, anmayı bir vazife biliriz. 1904 
bütçesinin milletimize uğurlu olmasını bütün 

I kalbimizle temlenni eder Cumhuriyet Senatosu
nun sıayın üyelerini, Hükümet Başkanımızı ve 
Hükümet temsil ciletini hiiınıı'etle selâımllarız. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Üualdı. (Yok sesleri) 
Arkadaşlar, îç'tüzük gereğince ancak iki ,ar-

kadaışa şahısları adına «Öz vereceğimi, Buyurun 
ıSayın Koksal. (Hasta sesleri) 

'Sayın Öztürkçine. 

RIİFAT ÖZTÜBKÇİNIO (İstan'buJl) — ftnyın 
BıaŞ'kıan, muhterem 'arkadaşlarım, Türk Milleti
ne sunulan bu bütçe eliksiti - üzüntüyle söyle
mek isterim ki - iksir tesirini, drok kıymetini 
kaybetmiş, kurtarıcı vasfını kaybetmıiş olan bu 
bütçe reçetesi kifayetsiz olup, sosyal bünye
mize 'kontre endikedir. (Gülüşmeler) 

Burada, bulunan arkad>ajşkar mıaılûmııâliniz 
üniversite mezunu olduklarından bu kelimelere 
yakındırlar. (Alkışlar) 

'Sosyal bünyemize kontre; endikedir diyo
rum. Bu durum sosyal bünyemizin suyunu 
aliaealk, tııpikı efesilkıoz dıolaiyılsiiyle tolksilkoiz ve 
nihayet millî bünyeyi agoli bir hale sokacaktır... 
(Gülüşmeler, «Anlaşılmıyor», sesleri) 

Madem ki, anlaşılmıyor açayım. Bu ufak bir 
' çocuğun zehirli ishale yakalanması. 
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MEHMET ALI DEMÎR (Tunceli) — Ku

duz. 

sızın 
hale 

R l F ^ T ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ku-
tâbirinizdir. Susuz kalması dolayısiyle 
gelir. Bütçe plân ile denk değildir. 

sistemi eğer normal olmazsa şüphesiz eo-
ishalden zehirli ishale döner. Bütçe de plân-

olmadığı için, memleketin durumu da 
Plânın iç finansmanını temin için vergi 

suretiyle yegane hazır, çıkar yol aran-
enivanterleri olumlu, verimli bir hal şekli 

için bütçede gerekli tedbirler alınmamıştır. Ver-
f skal fonksiyonu yanında ekonomik ve 
fonksiyonlarının da göz önünde tutulma-

duz 
agoli 
Tedavi 
cuk 
la denk 
budur 
artırmaK 
mış, 

gınm 
sosyal 

dilerim. 

keyf 
ızuı 

sini 
Bü 

re uygjm 
5 yıllık 
nan 
tığını 
artırıcı 
sıntılar 
rim 
sisat v 
hastalığı 
rarı m: 
tarih 
uygun 
mal 
nin ac? 

göre 
a-il mic 

tçedeki gelir sosyal adalet prensiplerine gö-
olmalıdır. Kararnameler ve kanunlar 

plâna uygun olarak çıkartılmalıdır. Alı-
î kararnameler bütçenin gelirini azalt-
üntü ile kaydetmek isterim. Millî geliri 

tedbirler de bütçede maalesef âzami kı-
yapıldığmı üzüntü ile tekrar etmek iste-

Mbselâ bir şap enstitüsü için gereken talı-
frilmemiştir. Bugün Türkiye'de bir şap 

zuhuru anında bunun millî bünyede za-
lyarları aşmaktadır. Meselâ 7 . 1 . 1963 

245 sayılı Kararname beş yıllık plâna 
mudur? Bu kararın en aşağı senede Türk 

iyesine 44 milyon lira bir zarar tcvlidettiği-
nba Hükümet farkında mıdır? 

6/lî 

Merkez Bankasının para politikası, ihracat ve 
ithalât mevsimlerine göre ayarlanmasını şiddet
le arzu etmekteyim. 

Krejdil erin ihracat ve ithalât mevsimlerine 
ayarlanmaması Beş Yıllık Plâna aykırı de-

ir? 

Dış ticaretimiz yönetmelikler ve kota sistemiy
le yürütülmektedir. Kota rejimi bilhassa yeni 
kurula:ı sanayii himaye için ihdas edilmiştir. 
Sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddeler bu 
usullerle ithal edilmektedir. Bu sisteme Hükümet 
maalesef lâyıkiyle uymamaktadır. Onuncu kota
da A P A dan olan bâzı tahsislerin 11 nci ko
tada AID ye aktarılmış olması 5 Yıllık Plânın 
gayesine uygun mudur? 

Görülüyor ki, huzurunuzda 10 dakika için
de verebildiğim. birkaç misalden de görülüyor ki 
bütçe )lâna hiçbir zaman koordine edilmemiştir. 
Plânını bütçe ile koordine edilmemesi dolayısiy-
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le hiçbir zaman bu bütçeye beyaz oy vermiyece-
ğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ünaldı Adalet 
Partisi (frııpu adına. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ÜNALDI 
(Adana) — Çok muhterem arkadaşlarım, 10 
günden beri geceli gündüzlü devam eden 1964 
bütçe müzakerelerinin sona erdiği şu dakikalar
da Adalet Partisi Grupu adına söz almış bulu
nuyorum, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Bu bütçe, uzun terikid ve müzakerelerden son
ra sona ermiştir. Memlekete ve millete hayırlı ol
masını temenni ederiz. Ancak bütçenin burada, 
bu kürsüden Hükümet ağzı ile yapılan beyan
lara rağmen denk bir şekilde bağlanabileceğine 
parti olarak inanmış değiliz. Ancak bu demek de
ğildir ki, bu bütçenin iyi bir netice ile denk bir 
şekilde kapandığı takdirde Adalet Partisi de en 
az bu bütçeyi hazırlıyan ve tatbik edenler kadar 
sevinç duyacaktır. Biz bu bütçenin partimiz adı
na yapılan tenkidlerde belirtilen hususattan son
ra denk bir şekilde, katî neticesinin alınabilece
ğine emin olmadığımızı biraz evvel beyan ettik. 
Bütçenin on esaslı unsuru, gelir tahminleri ol
duğu cihetle bu unsurun sağlam esaslara dayan
ması lâzmıgeldiğine do inanıyoruz. 

Halbuki, bir ekalliyet Hükümetinin birçok se
bepler dolayısiyle bu bütçeyi tahakkuk ettirebi
leceğine kaani değiliz. Kaani değiliz, şu sebep
ten : 

Yatırım finansmanını teinin etmek maksa-
diyle hazırlanan vergi reform kanunlarının bu 
meclislerden tahmin edildiği kadar kolayca çı
kabileceğine ve bu vergi reformları neticesinde 
umulan vergi gelirinin artacağına inanmıyoruz. 
Zira bu reformlar dolayısiyle memlekette bir
çok sesler yükselmektedir. En son bugünkü 
gazetelerde manzuruâliniz olmuştur; Ticaret ve 
Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği bir tebliğ 
neşretti. Burada gerek plân tatbikatında gerek 
vergi reform kanunlarının hazırlanmasında hu
susi sektörün fikrinin alınmadığı, hattâ mü-
rücaatler vâki olduğu halde bu müracaatlere 
dahi cevap verilmediği beyan edilmekte ve bu 
vergi reform kanunlarının yatırım finansma
nını temin etmek için bir zorlama olduğu fikri 
ileri sürülmektedir. Hususi sektöre plânda 

I daha az yer verildiği ve bu sektörün fikrine 
müracaat edilmediği yine aynı tebliğde be-
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yan edilmektedir. Hükümet beyanlarında hu
susi sektörü gerek plândaki yatırımlara işti
rak etmediği, yani hususi sektöre ayrılan kıs
mın hususi sektör tarafından itibar edilme
diği, tahakkuk ettirdlmediği, sonra vergi reform 
kanunlarına karşı bulunduğu esbabı mucibe-
siyle hususi sektörün suçlandırıldığı beyan edil
mektedir. Bu suçlandırmalar ve siyasi konjok-
türümüzdeki dalgl anmalar neticesinde iktisadi 
hayatta en mühim bir yer işgal eden hususi 
sektörde bir ürkeklik peydah ettiği, bu ür
keklik neticesinde iktisadi sahaya arzu edi
len şekilde giremediği ve fakat bu halin Hü
kümet için tekrar bir suçlandırma esbabı mu-
cibesi olduğu apaşikar görülmekte, duyulmak
tadır. Aynı zamanda bu vergi reform kanun-
lariyle getirilmek istenen bir müessese var
dır. İhbar müessesesi.. Sabahleyin Sayın Ma
liye Bakanı burada bu müessesenin bir ahlâk 
tesisi müessesesi olduğunu da beyan ettiler. 
Bunu kabul etmekle beraber bunun aksini de 
aynı derecede hesaba katmanın bir zaruret 
olduğuna işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, bu kürsüde Sayın Ça
lışma Bakanı bir beyanda bulundular. Memle
kette bir işsizlik, geniş ölçüde bir işsizliğin 
bulunduğu ve bunun uzunca bir müddet daha, 
devam edebileceğini beyan ettiler. 

Gerek bütçe gerekçesinde ve gerekse bu büt
çeyi takdim eden Hükümet arkan mm beyan
larından memlekette iktisadi durumun geliş
mekte olduğu ileri sürülmektedir. Diğer taraf
tan Ziraat Vekili, memleketin geri- kalmış bir 
memleket olması dolayısiyle vergi reformu, 
istihsalin artırılması, toprak reformu gibi mev
zuların haliyle bu memleketin kalkmdırılabile-
ceği fikri beyan edilmektedir. 

Görüyorsunuz ki, aynı Hükümet içerisinde 
ayrı ayrı bakanları ayrı ayrı istikametlerde 
beyanlarda bulunmaktadırlar, işte bu sebeple
dir ki ; biz bu bütçeyi müştereken tatbik mev
kiinde olan Sayın Hükümetin muhterem âza
larının bu ayrı beyanları karşısında bu büt
çenin samimiyetinden, tâbirimi mazur görün, 
biraz şüphe duymaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; biz Hükümetin tutu
muna bakıyoruz. Plânın tahakkuku için bir 
yatırını finansmanına ihtiyaç oldu mu, bir ge-
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lir artırması bahis mevzuu oldu mu gelsin va
sıtalı vergilere zam, gelsin vergi nisbetlerine 
zam ve gelsin yeni vergi ihdası. 

Muhterem arkadaşlar; biz bu yolun ela sağ
lam bir yol olmadığını ve bütçe için umulan 
neticeleri vermiyeceğini tahmin ediyoruz. Çün
kü biz inanıyoruz ki; bu memlekette muhte
lif 'vesilelerle Hükümetin de beyan ettiği gibi 
büyük bir vergi ziyaı vardır. Biz inanıyoruz 
ki; bu memlekette verginin maliyeti yüksektir. 
Biz inanıyoruz ki ; bu memlekette verginin ran
dımanı düşüktür. Binaenaleyh, iyi bir çalışma 
ile, esaslı bir çalışma ile bu memlekette vergi 
randımanın artırılmasının, vergi maliyetinin 
düşürülmesinin ve yeni vergi ihdasına lüzum 
kalmadan vergi ziyamı önlemek suretiyle lü
zumlu finansman kaynağının temin edileceğine 
inanıyoruz. Bunlar yapılmadıkça her yeni 
vergi mevzuu bu memlekette bir hoşnutsuzluk 
yaratacak ve arzu edilen miktar yine de te
min. edilemiyeeektir. Binaenaleyh topyekûn 
düşüncemiz vergi mevzuu üzerinde esaslı oir 
reform yapılması, mevcut vergi sistemim:j'n 
bir defa daha elden geçirilmesi ve bir kontrol 
sisteminin, ama halkı, mükellefi soğutmıyacak 
şekilde iyi bir sistemin kurulmasını temin etme
nin bütçe için bir zaruret olduğuna inanıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, gecenin geç saatinde 
huzurunuzu fazla işgal etmek istemiyorum. 
Umumi surette tenkidleri yapan sözcü arka
daşlarımız bu mevzudaki parti görüşünü ariz ve 
amik burada beyan ettiler. Bizim ışu endişele
rimiz giderildiği takdirde bundan sonraki 
biilçelerde, bu bütçenin de arzu edilen neticeye 
varmasını iimidcdiyorıız. Ama, bu endişelerimizin 
devam ettiği müddetçe de bu bütçenin oylanması
na maalesef üzülerek kırmızı rey vereceğimizi be
yan eder ve fakat aynı beyanla, aynı beyana mu
vazi olarak da bu bütçenin Hükümetin arzu et
tiği şekilde tahakkuk etmesi halinde aynı derece
de de sevineceğimizi bir borç olarak beyanda mah
zur görmeyiz. 

Hepinizi Adalet Partisi Grupu adına tekrar 
hürmetle selâmlarız. (A.P. si sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - - 1964 yılı Bütçe kanun tasarısı
nın görüşülmesi bitmiş bnlıınmalctadır. Şimdi 
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amaya geçeceğiz. Oylamaya hangi mid
esinden başlanacağını kura ile tesbit ede-

Halil Ağar, Adıyaman'dan başlıyacağız. Şimdi 
İçtüzük gereğince 3 dakika müddetle zili çalacağız. 
Küreler kondu ve sayın üyelere oy kağıtları da
ğıtılmış bulunmaktadır. Şimdi sayın üyelerden 
ricamız, kendilerine ait oy kâğıtlarını kullanma
larıdır. Oylar kullanıldıktan sonra sayın üyelerin 
yerlerini terketmemelerini rica edeceğim. Çünkü 
usulen geçen üç. bütçede de olduğu gibi Başbakan 
bii' konuşma yapacağı gibi, tasnif sırasında da 
Maliye Bakanının talepte bulunduğu Türk para
sının kıymetini koruma, Kanununun çıkartılması 
zaruridilr. Bunun görüşülmesi yapılacaktır. Bu 
itibar oviarmı kullanan .savın ü veler in. yerlerini 

İKU asiaım: 

var mı 

almalarını rica edeceğim, tasnif yapılırken bu ara
da bu kanunu çıkartmış olacağız. (Tasnif heyeti 
seçilsin sesleri) Hayır, tasnif heyeti yok efendim. 
Bunu kâtipler yapar. Yalnız seçimlerde tasnif 
heyeti yardır. Ovlamava başlıyoruz. 

(O. Senatosu Adıvaman Üvesi Halil Ağar'dan 
k üzere oylar toplandı. 

BAŞKAN — Ovunu kııllanmıvaıı savın üve 
Yok. Ovlaıım işlemi bitmiştir 

2. -f- Türk parasının kıymetini koruma Jıak-
knıdaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan met?ıi ve Cumhuriyet Senato
su Malî ve iktisadî İsler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/61i; ('. Senatosu 
1/356) (S. Sayısı : 400) (i) 

BAS 

öncelik 
arz ve \k 

(D 
n umladh 

KAN Bir önerge vardır, okutııvorıım. 

hunhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugün gelen kâğıtlara, ek arasında bulunan 

ve ve 2|1 Şubat 1964 tarihinden evvel yürürlüğe 
nmıesı zaruri olan Türk parasının kıymetinin 

Korunması hakkındaki 1567 sayılı Kanunun tem
didine dair kanun tasarısının gündeme alınarak 

saygılarımla ve ivedilikle görüşülmesini 
küf ederim. 

Maliye Bakaı 
Ferid Melen 

i00 S. Sayılı basmaya*t tutan aynı so-
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BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, Türk pa
rasını koruma Kanununun gündeme alınmasının 
gerekçesini lütfeder misiniz?. Buyurun. 

MALİYEBAKANI FERİI) MELEN — Tak
rirde de arz ettiğimiz gibi, bu mevcut kanunun 
müddeti "24 Şubatta bitmektedir, (içtirdiğimiz 
tasarıda iki yıllık daha bir temdit talebediyoruz. 
Süratle çıkmadığı takdirde, Senato tatile gire
cektir, mevcut kanunun müddeti biter ve akıbet
leri de tabiî çok mühimdir. Bir gün dahi mem
leketin Türk parasının korunmasının kanunsuz 
bir şekilde idaresi mümkün değildir. O sebeple 
çıkarılmasını talebediyoruz. 

BAŞKAN — O.ündeme alınmasını oylarınıza. 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon raporunu oktııyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
964 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 2 1 . 1 . 1964 tarihli M ncı 

Birleşiminde görüşülerek kaimi edilen «Türk pa
rasının kıymetini konuna hakkındaki 1567 sa
yılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına 
dair kanun tasarısı» komisyonumuzun 7 . 2 . 1964 
tarihli toplantısında, ilgili Bakanlık temsilcileri
nin huzurlarında tetkik ve müzakere edildi : 

Tasarı gerekçesinde ve temsilcilerin verdiği 
tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasa
rısı Millet Meclisi Oenel Kurulunca kabul edi
len şekli ile aynen ve mevcudun ittifakiyle kabul 
edilmiştir. 

Oenel Kurulun, tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

•Başkan Bu Rapor Sözcüsü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Siirt 

S. Kurutluoğlu 
Kâtip 

İçel 
O. Okyayüz 

Burdur 
TT. Otan 
Kayseri 

TL Dikeçligi! 
Konya 

M. A. Dinekli 

L. Aykut 

Tabiî Üye 
S. Crürsoytrak 

Van 
F. İşık 
Konya 
A. Onar 
Tunceli 

M. A. Demir 
Niğde. 

K. Bayhan 
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BAŞKAN—Tümü üzerinde söz isteyen? Bu

yurun sayın Betil. 

Xİ.HNİ B ETİL (Tokat) —Muhterem arkadaş-
lar, ben Maliye Bakanından bir soru sormak için 
söz almış bulnuyorum; Anayasamıza göre kanun
suz suç olmaz, kanunsuz ceza olmaz. Türk para
sının kıymetini koruma Kanunu cezayı tesbit et
miştir. Suç sayılan bâzı filleri tesbit etmiştir. 
Fakat bâzı fiillerin suç sayılmasını ise kararname 
ile Hükümete bırakmıştır. Hükümet kararname-
]eriyle bâzı fiillerin suç sayılması, kanunda suç 
tasrih edilmediği için Anayasaya aykırılık iddia
sı mevcuttur. Ve İm iddia. Anayasa Mahkemesine4 

intikal etmiş, Anayasa Mahkemesi, Türk parası
nın kıymetini Koruma Kanununun Anayasaya 
aykırı olmadığı .hükmüne varmıştır. Ancak, lehin
de ve aleyhinde oy veremler arasında fark azdır. 
Farkın az olması hükmün muteberiyetine elbette-
ki halel getirmez. Ama, Anayasa Mahkemesinde4 

dahi ad ödleri az sayı lam ıyacak yüksek hâkimler 
Anayasaya aykırılığı yolunda oy kullanabilmiş
lerdir. . -- .'• 

Sualimi sormaklığımm ikinci sebebi; Muhles
reni Mal üye Bakanı kambiyo rejimimizi düzenli
ydi yeni bir kanunun hazırlanmakta olduğunu 
muhtelif beyanatlariyle halk efkârına duyurmuş 
bulunuyorlar. Esasen 1567 sayılı Kanun bir mu
vakkat kamındım*. Müddeti biter, temdidi bahis 
mevzuu olur. Demek ki, bu kanun yerine muvak
kat değil, hükmü devamlı bir kanunun çıkarılma
sı daha o kanun tedvin edilirken dahi düşünül
müş demektir. Binaenaleyh, muhtelif beyanlarla 
halk efkârına duyurdukları ve bütün kambiyo re
jimimizi düzenliyen kanunun hazırlama çalışma
ları ne safhadadır?. Yüksek Meclise sevk edilecek
se, hangi tarihte sevk edilecektir?. Bu konu üze4-
rinde Sayın Maliye Bakanının cevap lütfetmeleri
ni rica ediyorum. 

•'BAŞKAN — Sayın Baıkan. 
MALİYE BAKANI FBRtD MELEN — Sa

yın Başikan, sayın üyeler; Sayın Betil'e te
şekkür ederim, bin* a'çıkliannayı yapmamla vesile 
oklu. 

Türk parasını. yeni ihtiyaçlara, göre düzemli-
yeeek bir tasarıyı, hazırlamış bııılunuyoiruz. 
ön proje halinde hazırlanmış bulunuyoruz. 
Yalnız bunun, baikikaten noksansız b.ilr şekil-
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de, eksiksiz bir şekilde çikmıasıını larzu. ettiği
miz için bakanlıklar, üniversiteler, borsalar, 
ticaret ve sanayi odalairı gibi bütün müessese
lerden .mütalâa alarak, onların tetkikinden ge
çirmek istedik. Ayrıca bir iki yabancı mütehas
sısa da güsteıuııeyi lüzumlu gördük. Bu sebep
ten gecikti. Bu temdidi bu sebepten teklif 
etmek zorunda: kaklık. Birkae ay içinde yeni 
tasa,rıyı getireceğimizi ümidediyo'rum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın iViraııd; sforu nıu sora
caksınız ? Buyurun. 

İZZET BİRANI) (İzmir) — Kanunun ha
zırlanması ve son' safhaya ita gelmiş bulunımaısı 
göz önüne alınınca 2 sene uzatmaman isabetli 
olup olmıyaeağı hakkında mütalâ'a rica ediyo
rum efendim. 

ıMADİY-R BAKANI FEKİD MELEN (De
vanılaı) — Efendim, kanunu birkaç <ay içinde 
getireceğiz, fakat Meclisten birkaç hafta zar
fında çıkacağı hakkında bir teminatımız mev-
cudolmadığı için, ihtiyaten böyle bir müddet 
taiebediyoruz. T>a'ba önce çıkarsa tabiî bu müd
det işlemiş olacaktır. 

BAŞKAX — Başka söz istiyen? Yok. Mad
delere geçilmesi'ni oylarınıza suınuyorum. Ka
imi edenler... Etm iyeni er... Kakül edilmiştir. 

Önergede ayrıca, ivedilik teklifi vardır. Bu 
hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uza

tılmasına dair kanun tasarısı 
MADDE 1. — 15167 sayılı Kanunun 6 ncı 

maildensin de yazılı olup, 7*220 sayılı Kanunla 
uzatılmış bulunan süre, bitimi tarihinden iti-
baınen, iki yıl daka. uzatılmıştır. 

.BAŞKAN — Madde4 hakkında söz istiyeıı? 
Yok. Maddeyi oya sn Milyonum. Kabul edtm-
k4!*... Etni'iyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDİ*] 2. — Bu kanun yayımıı tarihinde 
yürürlüğe giren*. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is tiye n 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalnıl edenler... Etnıiyenler... Kaıbul edil
miş tir. 

iMADDE o. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu vürütür, 
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BAJŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

İKabul «deni er... Etmiyenler... Kaıbul edil-
var m|i 

ruım. 

mistir.I 

Tü: 

mı? 

|nü üzerinde •leh ve aleyhte söz istiyen vaır 

Tümünü oylarınıza >arz ediyorum. Ybk 
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Kabul edenler... EtmiyenleT... Kamun kabul edil
miştir. 

1964 yıılı Bütçe kamunu tıasaırısmın tümü 
üzerinde 117 sayın üye oy kullanımış, 72 ka
bul, 40 ret, 5 çekinseır oy ille Cumhuriyet Se
natosu Anayasanın 5 nci maddesin'e göre 
Bütçe Kanununu 72 beyaz oyla -kabul etmiştir. 

Buyurun Sayın Başbalkajn. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

• Başbakan İsmet İnönü, 1964 yılı Bütçe 
tasarısının Cumhuriyet Senatosunca ka-

niünasebetiyle demeci. 

BAjŞBAKAN ÎSMET İNÖNÜ (Malatya Mil
li) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato-
yüce üyeleri, 1964 bütçesi üzerinde Sena

tomuzun çalışmaları başarı ile sona ermiştir. 
Bundan sonra bu çalışmalar Millet Meclisinin 
gayretleriyle ilerliyecek ve sonuçlanacaktır. Se-

bütçenin çıkarılması için geniş ölçüde 
ve emek harcanmıştır. Hükümet bütün 

aşmaları minnet ve şükranla karşılamak-
Saym Senatörler kabul buyurduğunuz 

bütçesi zengin ve çok önemli bir bütçedir. 
[müstenit kalkınma devresinin bu bütçe ile 

bitiriyoruz. Büyük ölçüde hizmetler ve 
kı|ymetli yatırımları ön gördünüz ve tesbit 

Bütçe, demokratik rejim içinde plâna 
müsteılıit kalkınmanın, istikrar içinde bir malî 
politikanın ifadesini getiren bir kıymetli belge-

Bunun uygulanması, memlekete, iş hayatı-
iş ölçüde emniyet, gelişme ve verimli ça-

getirecektir. Sayın senatörler, bu bütçe-
gulanması, ayrıca bir önemli merhaledir. 
kalkınma, başından beri, yani tasavvur 
ve hazırlık yapma devrinden itibaren her 

safhastnda, milletçe ve Devletin bütün teşkilâ
tınca yeni bir alışmaya, yeni bir zihniyete ihti

yaç gösteren bir devirdir. Biz, bunun, plâna 
müstenit kalkınmanın bir yılını geçirdik. 1964 
bunun ikinci yılı olacaktır. Bu ilk yıllar plânlı 
kalkınmanın güç yıllarıdır. Kabul buyurduğu
nuz istikrara dayanan, istikrar içinde bir malî 
politikaya dayanan, denge içinde bulunan büt
çe, milletçe fedakârlıklara ve Büyük Millet Mec
lisinin sayın üyeleri tarafından anlayışla ve Dev
letin ihtiyaçlarını temin etmek için gösterilecek 
gayretlerle tahakkuk ettirilebilecektir. Bu ma
ruzatımla, bütçenin verimli bir halde tekemmül 
etmesi için daha geçirilecek kanunlar olduğuna 
yüksek dikkatinizi celbetmiş oluyorum. Bütün 
bu çalışmalar, bütün olarak ortaya çıktığı za
man 1964 yılı bütçesinin ne kadar verimli ve ge
niş ölçüde vatandaşları memnun edecek bir ça
lışma devri açtığı anlaşılacaktır. 

Sayın senatörler, bütçenin tatbiki, uygulan
ması devrinde de sizin daimî murakabenize, si
zin daimî uyarmanıza ve yardımlarınıza her Hü
kümet muhtacolacaktır. 

Hürmetlerimi sunarım. (Sürekli alkışlar) 
BAŞKAN — 1964 yılı bütçesinin başarılı ve 

hayırlı olmasını, mesut ve aydın bir talihe maz-
har olmasını dilerim. (Alkışlar) 

18 Şubat 1964 Salı günü saat 15,00 te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,50 

«•» 
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1964 yıyı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rif at Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulu soy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarakaya 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlar ,-

Açık üyelikler : 

(Tıasaranın kanuriluğu 'kabul edilmiştir.) 

185 
117 
72 
40 

5 
64 

4 

[Kabul 
DİYARBAKIR 

İhsan Hamit Tigrel 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
GAZİANTEP 

Zeki Islar r 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

edenler] 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

Ferit Alpiskendeı 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

[Reddedenler] 
AMASYA 

Macit Zeren 
. AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 

Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

TOKAT 
Zıihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Esat Çağ'a 
ömçr Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

BOLU 
Rahmi Arakan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan
ca 
Baki Güzey 

— 1104 — 
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Şerei 
Cahit 

Kayalar 
Ortaç 

ÇORUM 
Alâe^din Çetin 

DENÎZLÎ 
Mehnlıet Emin Durul 

Celâl 

Nihat 
Rahm 

ELÂZIĞ 
Ertuğ 
ERZURUM 
Pasinli 

i Sanalan 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı ülay 
Ahme; Yıldız 
Muza:'fer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
ibrahim Saffet Omay 

.INTALYA 
MehmBt Ilkuçaıı 
Musta1!a özer 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Cahit O kur er 

Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

(Çekinserler) 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

İZMİR 

İzzet Birand 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

[Oya katîlmty anlar] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELÂZIĞ 

Rasim Giray 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Haliti Zarbun 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansıı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(t) 
A. Bahattin Özbek 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atassağun (İ.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

tt) 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

ORDU 
Zeki Kumrulu (I.) 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten (1.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Ceva-t Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 

1105 — 



C- Senatosu B : 43 10 .2.1964 O : 3 

[Açık üyelikler] 
SamıSTin 1 

Yekûn 4 

Eskişehir 

Hakkâri 

îstanbul 

1 

1 

1 

»e-<< 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

KIBKÜÇÜNÖÜ (BİRLEŞİM 

10.2.1964 Pazartesi 

Saat: 10,30 

I 
BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞLER 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ
ŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ına Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
O. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) [Dağıtma 
tarihi : 29.1.1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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(A/ l ) CARI HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

11.000 ÖDENEKLER 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
ödenekleri Kesim toplamı 

11.220 (Juınl'uu'iyei Senatosu Başkan ödeneği 
11.240 Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 

temsil ödeneği 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri özlük hak
ları Kesim toplamı 

11.320 Cumhuriyet Senatosu üyeleri ödeneği 
11.340 Cumhuriyet Senatosu denetçi ücreti 
11.360 Cumhuriyet Senatosu üye yollukları 
11.380 Cumhuriyet Senatosu üye ölüm tazminatı 
11.391 Cumhuriyet Senatosu üyeleri geçici gö

rev yolluğu 
11.392 5408 sayılı Kanun gereğince Cumhuriyet 

Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyo
nu üyelerine verilecek yolluklar 

11.394 C. Senatosu üyeleri tedavi giderleri 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

1963 

Madde 
Lira 

79 200 

18 000 

61 200 

9 094 201 

5 994 000 
G 000 

2 997 000 
97 201 

ödeneği 

Bölüm top] a i 
Lira 

mı 

9 173 401 

Riyaset Diva. 
Madde 
Lira 

79 200 

18 000 

61 200 

10 505 150 

6 916 500 
6 000 

3 458 250 
104 400 

nınca i 
Bölüm 

Li 

10 000 

10 000 

10 58 

65 



1C/1 — Cumhuriyet Senatosu 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

AYLIKLAR 
12.110 Cumhuriyet Senatosu memurları aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Cumhuriyet Senatosu hizmetliler ücreti 

GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

•Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi gideri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücretleri 
12.413 6565 sayılı Kanun gereğince Emniyet 

memurlarına verilecek fazla çalışma ücreti 
12.414 3656 sayılı Kanunun 22 nei maddesi ge

reğince verilecek fazla çalışma ücreti 
TAZMİNATLAK 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 

— 4 — 

1963 ödeneği 19 
Riyaset Divanınca iste 

Madde Bölüm toplamı Madde 'Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

1 

2 

1 

5 

1 
1 
1 
1 
1 

i 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

İkramiyeler ve mükâfatlar 
Kesim toplamı 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
12.621 5509 sayılı Kanun gereğince men m. t- ve 

hizmetlilere verilecek ikramiye 

Ödenekler Kesim toplamı 

12.731 6341 sayılı Kanunla doktora ödenecek ih
tisas tahsisatı 

12.732 6885 ve 231 sayılı kananlar gereğince 
verilecek tazminat 

12.738 231 sayılı Kanunla Cumhuriyet Senatosu 
hizmetlilerine verilecek tazminat 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
12.810 Sürekli görev yolluğu 
12.832 Geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 3) 

II - Yurt dı§ı yollukları 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.888 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 2) 

— o — 

1903 ödeneği 
Riyaset Divanınca 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira l 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

5 

1 
1 
X 

X 
1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 19 
Riyaset Divanınca isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

Özel hizmet yollukları Kesim toplamı 

AHDÎ MÜNASEBETLER YOLLUKLAİÎI 
12.91.1 Avrupa Konseyi Asşambiesine iştirak ede

ceklerin yollukları 
12.912 Balkan İstisari Meclisine iştirak ^İçrek

lerin yollukları 
12.913 NATO Memleketleri Parlömantorleri 

Birliği Assa midesine iştirak edeceklerin 
yollukları 
MİLLETLERARASI BİRLİKLERE KA
TILACAKLARIN YOLLUKLARI 

0 Parlânıentolararası Birliği Türk Orupıı-
nun birlik, konferans ve komisyonlarca 
iştirak edeceklerin yollukları 

0 Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk 
Grupunun birlik konferans ve komisymı-
larma iştirak edeceklerin yollukları 
KONGRE YE KONFERANS YOLLUK
LARI 

12.931 Cumhuriyet Senatosunun davet edildiği 
Milletlerarası konjrre. koniYrans ve bun
ların komisyonlarına iştirak e<!ee<>kl-"in 
yollukları 
TÖREN VE ZİYARET YOLLUKLARİ. 

12.941 Cumhuriyet Se mitosunun diğer memle
ketlere yapacağı ziyaret, tören ve dost
luk temaslarına katılacakların yollukları 
(Özel hizmet yollukları toplamı : 5) 

650 001 

300 000 

ı 

90 000 

60 000 

20 000. 

40 000 

140 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

8.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.120 Kırtasiye alını ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alım ve giderleri 
13.140 Yayın ve alını giderleri 
.13.150 Yakacak alım ve imlerleri 
1.3.160 Hizmetli giyim alını ve giderleri 
13.100 Diğer alımlar ve giderler 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 8u giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.200 Diğer yönetim giderleri 

Hizmetlerle ilgili alımlar Kesim toplamı 

13.320 Giyim - Kuşam alımları ve giderleri 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları ahm ve 

giderleri 
13.350 Sağlık ara*;, gereç ve ilâç alını ve giderleri 
13.380 Malzeme alım ve giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta, telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

._ 7 — 

1963 ödeneği 
Kiyaset Divanınca 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

33 000 152 002 

33 000 50 000 50 000 
75 000 
7 000 

1 
1 

20 000 

68 002 

1 
60 000 

1 
8 000 
30 002 

1 

1 
20 000 
10 000 
115 000 

15 000 
100 000 

78 000 4 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.512 Başkanlık otomobili işletme ve onarma 
giderleri 

13.522 Diğer taşıtlar işletme ve onarma giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGİLÎ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLER 

14.250 C. Senatosu araştırma ve soruşturma gi
derleri 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.470 Düşünülmiyen giderler 
Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

0 Kamp ve dinlenme giderleri 

— 8 — 

1963 ödeneği 19 
Riyaset Divanınca isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

15 000 
30 000 

45 000 45 000 

15 000 
30 000 

55 0 

20 000 

5 000 

50 002 

1 
1 

50 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1.963 ödeneği 
Riyaset Divanınca 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Dış münasebetlerin gerektirdiği büro gi
derleri 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

16.712 Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı temsil 
giderleri 

16.720 Memleketimize gelecek ecnebi misafirleri 
ağırlama giderleri 

16.730 Tören giderleri 
16.742 Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı konut 

giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.811 Bina onarımı 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

50 000 

50 000 

35 000 

15 000 

1 

165 000 

m ooo 

ıoo ooo 

5 000 

25 000 

1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1963 Ödeneği 196 
Riyaset Divanınca isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira l i r a 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

ÖDENEKLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 
PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

9 173 401 

78 000 

50 000 

9 301 401 

10 584 3 

Ö50 0 

410 0 

55 0 

165 0 

11 884 385 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 
Riyaset Divanınca 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

28.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Hizmetler ve turizm sektörleri 
Kesim toplamı 

0 Taşıt alımları 
23.642 îthal olunacak malzeme bedeli 

110 001 

110 000 
1 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VS TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

19 
Riyaset Divanınca isten 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

Uluslararası teşekküllere ödemeler 
Kesim toplamı 

34.71! Paıiâmentolararası Birliği Türk Grııpu-
nun Birliğe iştirak hissesi 

34.712 NATO Memleketleri Parlömanteıieri Bir
liği iştirak hissesi 

34.713 Paıiâmentolararası Turizm Birliğinin iş
tirak hissesi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 
Kesim toplamı 

35.611 Hizmetliler ilâç. tedavi, doğum ve ölüm 
yardımı 

35.613 Hizmetlilere verilecek tâyin bedeli 
35.711 Cumhuriyet Senatosu Memur ve Hizmet 

lileri Biriktirme ve Yardım Sandığım* 
(Memur ve hizmetlilerin öğle yemeğino-? 
kullanılmak üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 1. 
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1963 ödeneği : 
, Riyaset Divanınca i 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira l i 

34.000 MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

36.000 BORO ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 
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CUMHURİYET SENATOSU 

(R) CETVELİ 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri geçici görev yolluğu . 
Senato Genel Kurulunca veva Başkanlık Divanınca \ -e. vah ut Bütee Ko-

o-orev <ronrteı f W i b ive I er m yol hıkları 

Divanınca 

misyonu karariyle geçici hiı 
11.391 nei maddeden ödenir. 

(Cumhuriyet Senatosu üyeleri tedavi giderleri Başkanlık 
tesbit edilecek esaslara göre 11.301 ncü maddeden ödenir. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Başkanlık Divanı karariyle tanzim olunacak muayyen ve muvakkat 

müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli teknik personel ile diğer 
yen el idare hizmetlilerinin yevmiyeleri 12.231 nei maddeden ödenir 

Tedavi gideri : 
Senato doktorhığunca verilen ve İdare Amirliğince tasdik edilmiş 

huhınan reçete bedellerinin de ödenebilmesi için dairesince tanzim olu
nan iki nüsha hasta kâğıdından birisinin reçeteye bağlanarak Saymanlı
ğa ibrazı neticesinde 12.340 nei maddeden ödenir. 

Fazla çalışma ücreti : 
3656 sayılı Kanunun 22 nei maddesi gereğince verilecek fazla ça

lışma ücreti : 
(D) ve (E) cetveli hizmetlileriyle 3656 sayılı Kanunun 22 nei madde

sine müsteniden fazla çalıştırılacaklara verilecek fazla çalışma ücretleri 
Başkanlık Divanı kararına göre 12.410 ve 12.414 ncü maddelerden ödenir. 

Yurtdışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Yurtdışı kurs yolluğu : 
Kongre ve konferanslarla 4489 sayılı Kanuna göre staj için gönderilen

lerin dışında muvakkat bir vazife ile veya inceleme maksadiyle yabancı 
memleketlere gönderileceklerin yollukları 12.882 ve 12.888 nei madde
lerden ödenir. 

Döşeme ve demirbaş alım ve gider 
Başkanlık konutu döşeme ve demir 

deden ödenir. 

Yayın alım ve giderleri : 
Oylama tesislerinde kullanılacak fil 

de 13.140 nei maddeden ödenir. 

Aydınlatma giderleri : 
Havalandırma ve soğutma dderleri 
Savaş gereçleri ve savaş stokları aslım 
Fmıniyet mensuplarına verilecek, taba 

çantası, manevra kemeri ve yıllık atışlar 
mermilerin bedelleri ile her türlü giderl 

Sağlık, araç, gereç ve ilâç alım ve gid 
Sağlıkla ilgili her türlü ilâç. arar; v 

deden ödenir. 

Kurs giderleri : 
Burs giderleri : 
Kurs öğretmenleriyle öğrencilerine B 

edilecek miktarda ücret 14.510 ve 14.5 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı t 
Başkanlığın ziyafe't, tören, ağırla 

özel 'başvurmalara nıeldtup ve telgrafla 
Başkanlıkça tensibedilecek diğer ödemel 

Memleketimize gelecek yabancı mi 
Memleketimize gelecek yabancı mis 

•giderleriyle her çeşitt ağırlama giderler 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı konut giderleri o5.611 nci maddeden Menir. 
Başkanlık konutunun aydınlatma, ısıtma. telefon, harvagazı. şehir 

suyu. ıbakce, kira ve Yivi- reşit giderleri 16.742 nci maddede'n ödenir. 
Cumhuriyet Senatosu araştırma ve soruşturma giderleri : 
Arattırma ve soruşturma ile ilgili her'türlü giderler 17.110 ncu mad

deden ödenir. 
Cumhuriyet Senatosu hizmetlileri ilâç, tedavi, doğum ve ölüm yar

dımı : 
Senato DuktoriuğuaLca verilen İdare Amirliğince tasdik edilmiş bu

lunan reeeto bedielleriııuın 'do ödenebilmesi irin daimsiııee tanzifrn olunan 
iki nüslha ha*vta. kâğıdından ibi.ris.inin reçeteye bağlanarak Saymanlığa 
ilbrazı sa-rfttır. Dothvnı . ve ölüm vardım lan ise İdare Amirleri 'kararı ile 

Hizmetlilere verilecek taym bede 
Hizmetlilere bir er tayın bedeli k 

lecek yeıneîk bedelleri bu tertipten 
isıtiyenlere Başkanlık Divanı ka.rari 
kildiği gi'bi nakit olaraik da verilebi 

Cumhuriyet Senatosu memur ve 
Biriktirme ve Yardım Sandığına 

(Memur ve hizmetlilerin öğle ye 
Rıı ödenek malî yıl başında Başk 

dığa -lo.TIl nei maddeden ödenir. 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince taşıt cetveli 

Sıra 
Xo. Taşıt cinsi 

1 Binek otomobili 
2 Hizmet otomoibili 

Modeli Markası 

1962 Pontdac 
1960 Ohevrölet 

Almış 
tariki 

Bedeli 
Lira K. Kayıt yeri Plâka No. 

25 . 8 . 1962 55 985 71 Ankara 
12 . 6 . 1963 45 000 00 Ankara 

0001 
06 AR 739 

http://ibi.ris.inin
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Bölüm 

11.000 

12.000 

Madde 

11.210 
11.230 

11.310 
11.330 
11.350 
11.370 
11.391 
11.392 

11.393 

( 

ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER 

M. M. Başkanlık ödenekleri 
Kesim toplamı 

Millet Meclisi Başkan ödeneği 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı temsil 
ödeneği 

M. M. üyeleri özlük hakları 
Kesim toplamı 

Millet Meelsi üyeleri ödeneği 
Millet Meclisi denetçi ücreti 
Millet Meclisi üye yollukları 
Millet Meclisi üye ölüm tazminatı 
Millet Meclisi üyeleri geçici görev yolluğa 
Ö408 sayılı Kanun gereğince M. Meclisi 
Hesaplanın İnceleme Komisyonu üyeleri
ne verilecek yolluklar 
Millet Meclisi üyeleri tedavi gideri 

PERSONEL GİDERLERİ 

A / l ) UAK1 H 

1963 

Madde 
Lira 

158 400 

18 000 

61 200 

31 134 802 

14 580 000 
6 000 

7 290 000 
129 601 

25 000 

10 000 

AKCAMALAK 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

31 293 202 

18 112 439 

Riyaset Divanınca i 
Madde Bölüm 

Lira l i 

34 31 

158 400 

18 000 

61 200 

34 155 350 

15 660 000 
6 000 

7 830 000 
139 200 

25 000 

10 000 

18 55 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 
12.411 Basımevi personeline verilecek fazla, ça

lışma ücreti 
12.412 İşletme personeline verilecek fazla çalış

ma ücreti 
12.418 6565 sayılı Kanun gereğince emniyet me

murlarına verilecek fazla çalışma ücreti 
12.414 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ge

reğince verilecek fazla çalışma ücreti 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 
12.540 Hizmet eri tazminatı 

İkramiyeler ve mükâfatlar 
Kesim toplamı 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VE
RİLECEK İKRAMİYELER 

12.621 5509 sayılı Kanun gereğince T. B. M. Mec
lisi memur ve hizmetlilerine verilecek ik
ramiye 

12.622 4511 sayılı Kanuna göre verilecek ikrami
yeler 
(özel kanunları gereğince verilecek ikra
miyeler toplamı : 761 439) 

— 21 — 

1963 ödeneği 
Riyaset Divanınca 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

383 300 

250 000 

100 000 

33 300 

192 780 

142 380 
50 400 

423 300 

250 000 

100 000 

33 300 

40 000 
192 780 

142 380 
50 400 

765 439 761 440 

761 438 761 438 

4 000 1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Ödenekler Kesim toplamı 

ÖZEL KANUNİ AKI GEREĞİNCE VE
RİLECEK ÖDENEKLER 

12.781 6341 sayılı Kanunla doktora ödenecek ih
tisas ödeneği 

12.732 6885 ve 231 sayılı kanunlar gereğince ve
rilecek tazminat 

12.733 231 sayılı Kanunla Meclis hizmetlilerine 
verilecek tazminat 

12.734 231 sayılı Kanunla Millî Saraylar hizmet
lilerine verilecek tazminat 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

12.810 Sürekli görev yolluğu 
12.832 Geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 

Yurt içi yollukları toplamı : 57 250) 

27 - Yurt dip yollukları 

12.882 , Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.888 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 40 001) 

— 22 — 

1963 ödeneği 19 
Riyaset Divanınca isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

6 

874 

412 

000 

800 

200 

110 400 
63 250 

13 
40 

250 
000 

1 403 400 1 403 400 

6 000 

874 800 

412 200 

110 400 
97 251 

13 250 
39 500 
4 500 

10 000 40 000 
1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Özel hizmet yollukları Kesim toplamı 

AHDÎ MÜNASEBETLER YOLLUKLAR I 
12.911 Avrupa Konseyi Asamblesine iştirak ede

ceklerin yollukları 
12.912 Balkan Istişari Meclisine iştirak edecek

lerin yollukları 
12.913 NATO Memleketleri Parlömanterleri Bir

liği Asamblesine iştirak edeceklerin yol
lukları 

MİLLETLERARASI BİRLİKLERE KA
TILACAKLARIN YOLLUKLARI 

0 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu-
nun birlik konferans ve komisyonlarına 
iştirak edeceklerin yollukları 

0 Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk 
Grupunun birlik, konferans ve komisyon
larına iştirak edeceklerin yollukları 
KONGRE VE KONFERANS YOLLUK 
LARI 

12.931 M. Meclisinin davet edildiği Milletlerarası 
kongre, konferans ve bunların komisyon
larına iştirak edeceklerin yollukları 

TÖREN VE ZİYARET YOLLUKLARI 
12.941 M. Meclisinin diğer memleketlere yapa

cağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına 
katılacakların yollukları 
(özel hizmet yollukları toplamı : 475 002) 

— 23 — 

1963 ödeneği 
•Rıypsiftt Divamncıı i 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira l i 

1 275 001 1 625 001 

40 000 750 000 

225 000 225 000 

150 000 100 000 

50 000 100 000 

325 000 100 000 

225 000 350 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

KIRTASİYE ALIMLARI VE GİDERİ 
LERI 

.13.111 Millet Meclisi kırtasiye alımları ve gider
leri 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alım ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 

BAHÇE GİDERLERİ 
13.241 Meclis bahçe giderleri 
13.242 Millî Saraylar bahçe giderleri 

(Bahçe giderleri toplamı : 115 000) 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

— 24 — 

1963 ödeneği 196 
Riyaset Divanınca isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

105 000 
702 000 

495 000 
350 000 
ÖO 000 

1 535 000 

250 000 
150 000 

1 000 000 

100 000 
15 000 

3 860 001 3 907 00 

1 735 000 1 782 000 

160 000 
750 000 
17 000 
400 000 
375 000 
30 000 

1 515 000 

230 000 
150 000 

1 000 000 

100 000 
15 000 

20 000 20 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

Hizmetlilerle ilgili alımlar Kesim toplamı 

13.320 Giyim, kuşam alımları ve giderleri 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 

ve giderleri 
13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları gider

leri 
13.380 Malzeme alımları ve giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

BAŞKANLIK TAŞITLARI 
13.511 Millet Meclisi Başkanlık otomobili işlet

me ve onarma giderleri 

HİZMET TAŞITLARI 
13.521 Millet Meclisi diğer taşıtları işletme ve 

onarma giderleri 

HİZMET GİDERLERİ 

1963 ödeneği 
Riyaset Divanınca i 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira Li 

120 001 

100 000 

20 001 

320 000 

20 000 
300 000 

150 000 

15 000 

90 000 

150 000 

100 000 

20 000 

20 000 
10 000 
310 000 

20 000 
290 000 

150 000 

15 000 

90 000 

1 470 334 1 61 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

14. i i o Y a ılgından koruma ve sigorta uiderleri 
ADALET HİZM ET DERİYLE İLGİLİ 
GİDERLER 

14.250 Millet Meclisi araştırma ve soruşturma 
giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
T. K. M. Meclisi Muhafız Taburu giderleri 

14.321 Büro g ide r le r i 
14.322 Ulaştırma giderleri 
14.323 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.325 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.326 Malzeme alım ve giderleri 
14.327 Yiyecek alım ve giderleri 
14.320 Diğer ab m ve giderleri 

ı T. B. M. Meclisi Muhafız Taburu gider
leri toplamı : 1 470 912) 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ Gİ
DERLER 

14.470 Düşünülmiyeıı giderler 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

0 Kamp ve dinlenme giderleri 

— 26 — 
1963 ödeneği 1 

Riyaset Divanınca iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

1 383 334 1 510 912 " 

40 000 

50 000 50 000 

168 454 168 454 
19 000 19 000 
53 301 53 300 
427 512 427 511 
19 000 19 000 
692 067 779 647 
4 000 4 000 

6 000 6 000 

81 000 100 002 

81 000 1 
1 

100 000 
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uueneği 
Riyaset Divanınca i 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
Madde 

Lira 
Bölüm toplamı 

Lira 
Madde Bölüm 

Lira Li 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 

(Kitaplık giderleri toplamı : 200 000) 

ANITLAR, MÜZELER VE SARAYLAR 
GİDERLERİ 

15.381 -Büro giderleri 
15.382 Ulaştırma giderleri 
15.383 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.385 Giyim, kuşam alım ve giderleri 
15.387 Yiyecek alım ve giderleri 

(Anıtlar, müzeler ve saraylar giderleri 
toplamı : 775 270) 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞ EVLERİ VE İŞ YERLERİ GİDER
LERİ 

16.110 Basımevi giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Dış münasebetlerin gerektirdiği büro gi
derleri 

850 764 97 

125 000 
60 000 

500 000 

25 000 
175 000 

364 000 
30 500 
10 000 
116 870 
144 394 

5 077 363 

445 000 
30 500 
15 000 
116 870 
167 900 

4 76 

500 000 

5 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

TEMSİL GİDERLERİ 
16.711. Millet Meclisi Başkanlığı temsil giderleri 

16.720 Memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin 
ağırlama giderleri 

16.730 Tören giderleri 

KONUT GİDERLERİ 
16.741 Millet Meclisi Başkanlığı konut giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

BİNA ONARIMLARI 
16.811 T. B. M. Meclisi bina onarımı 
16.812 Millî Saraylar onarımı 

(Bina onarımları toplamı : 3 823 111) 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

1963 uu iı gi 196 
Riyaset Divanınca isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

100 000 
1 

15 000 

4 377 361 

150 000 
4 227 361 

200 001 385 000 

35 000 35 000 

250 000 
25 000 

15 000 

3 873 113 

150 000 
3 673 113 

50 000 
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1963 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

ÖDENEKLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 
PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

Riyaset Divanınca is 

Lira 
Solüm toplamı 

Lira 

31 293 202 

18 112 439 

3 860 001 

1 470 334 

850 764 

5 077 363 

60 714 103 

Madde 
Lira 

Bölüm t 
Lir 

34 313 

18 556 

3 907 

1 616 

975 

4 763 

64 182 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1963 ödeneği 1 
Riyaset Divanınca iste 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

390 398 

100 000 

130 000 
1 360 000 

2 540 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 490 398 467 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
22,641 Saraylarda yeniden tesis olunacak elek

trik ve telefon tesisleri giderleri 390 398 467 447 
0 Su tesisatı ambarı takımhane inşa mas

rafı 
23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VE ONARIMLARI 2 540 000 460 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
0 Taşıt alımları 130 000 260 000 
0 Basımevine alınacak makinalar bedeli 

23.642 T. B. M. Meclisi binası ieiıı ithal olunacak 
malzeme bedeli 300 000 200 000 

0 Kitaplık Müdürlüğü için alınacak mikro-
kart ve mikrofilim satmalma ve tesis gi
derleri 750 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 490 398 467 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI BÖLÜMÜ TOP
LAMI 2 540 000 460 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 3 030 398 927 
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Bölüm Madde 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE'TRANSFER HARCAMALARI 
1963 ödeneği 

Riyaset Divanınca i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

34.001) 

İ5.UO0 

34.711 

34.712 

34.713 

35.611 

35.612 

35.613 

TRANSFERLER 
MALÎ TRANSFERLER 

Uluslararası teşekküllere ödemeler 

Kesim toplamı 

Parlânıentolararası Birliği Türk Grupu-
nun Birliğe iştirak hissesi 
NATO Memleketleri Parlömanteıieri Bir
liği iştirak hissesi 
Parlâmentolararası Turizm Birliğinin işti
rak hissesi 

SOSYAL TRANSFERLER 

Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 

Kesim toplamı 

M. Meclisi hizmetlileri ilâç, tedavi, do
ğum ve ölüni yardımı 
Millî Saraylar hizmetlileri ilâç. tedavi.do
ğum ve ölüm yardımı 
Hizmetlilere verilecek tayın bedeli 

27 000 

10 000 

17 000 

702 400 

60 000 

642 400 

27 000 

888 084 

45 000 

15 000 

25 

5 

000 

000 

727 400 

60 000 

25 000 
642 400 

4 

88 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK ve BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.711 Meclis Memur ve Hizmetlileri Biriktirme 
ve Yardım Sandığına (Memur ve hizmet
lilerin öğle yemeklerinde kullanılmak üze
re) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçlan 
0 Karşılıksız borçlar 

34.000 MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 32 — 

1963 ödenoji 1 
Riyaset Divanınca iste 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

185 684 

146 544 
97 300 

243 844 

27 000 

888 084 

243 844 

154 905 

146 000 

146 

45 

882 

146 

1 158 928 1 073 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 
yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
işler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 1/614; 

C. Senatosu 1/356) 

(Not ; M. Meclisi S. Sayısı : 557) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 32 . 1 . 1964 
Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7610 - 42911 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 1 . 1964 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek işari oy üe kabul edilen, 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılma
sına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 19 . 12 . 1963 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona, havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 21 . 1 . 1964 tarihli 36 net Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 8. 
Sayısı .* 557) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

(Jumhuriyet Senatosu 
Malî Ve İktisadi İşler 

Komisyonu 29 , 1 . 1964 
Gsas No. : 1/356 
Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Faraşının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
masına dair kanun tasıarılsı, Kamisyonıımıızun 28.1.1964 tarihli toplantısında Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdiği tamamlayıcı bilgiler Komisyo
numuzca da uygun mütalâa edildiğinden, (bahis kanusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen şekli ile aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

400 



Hava'les'i gereğince G. Senatosu Bütçe ve "Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Malî ve İktisadi işler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
//. Ali Türker 

Adana 
M. Ün aldı 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. islâm 

Sinop 
S. Bahir 

Ankara. 
A*. Ktkrr 

II. 

Kâtip 
Giresun 

.s\ (hrhon 

Sivas 
^önlemezi 

Sanı sun 
(\ p, ulak 

•)ffill 

İzmir 
//. Onat 

Tabiî Üye 
h'. Ak,s oy oy İv 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cnmhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No, 1/356 
Karar No. 21 

Yüksek Başkanlığa 

7.2.1964 

•Millet Meclisinin 21 . 1 . i964 tarihli 8 ti ncı Birleşiminde »'örütülerek kabini edilen «Türk pa-
rasnım kıymetini koruma 'hakkımdaki 1567 saydı Kanunun yürürlük süresinin uz a t dm a sun a dair 
kamun tasarısı» komisyoniHuuzun 7.2.19G4 tarihli toplıamtısımda ilgili Bakanlık tenısîlc'i'leriniıı 
huzu!iilarHida tötıkik ve 'müzakere edildi : 

Tasarı gerekçesinde ve temsilcilerin verdiği hm t anı I ayna bilgiler komisyonumuzca da uygun 
'mütalâa edildiğimden balhis konusu'kanun tatsal'ısı Millet Meclisi Genel 'Kurulunca ka'bul edilen 
ipekli ile aynen ve mevcudun ittifakiyie kabul •edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa; sunulur. 

Başkan Bu raporda Sözcü 
Ouüikuıı̂ başıkaınıınıca &>. ü . Şiiri 

S. Kurutluoğlu L. Aykut 

Kâtip 
• > , - > ! IfH Tabiî Üvc 

G. Okyayuz S. Gürşoytrok 
Burdur 
//. Ota» 

Van 
F. Işık 

Kayseri 
//. Dikeçliffü 

Konya 
A. Onar 

Konya. 
M. Dine-kli 

Tunceli 
M. A. Demir 

Niğde 
K. Baykan 

Ü. Senaıtosu ( S. Sayısı : 400 ) 



MÎLLET MECLİStNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk [Hırasının kıymetini ko
rama hakkındaki 1567 sayılı 
Kanunini yürürlük süresinin 

uzatılmasına dair kanun 
tasarısı 

- MADDE 1. — 1567 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinde yazi 
lı olup, 7220 sayılı Kanuni t 
uzatılmış bulunan süre, bitimi 
tarihinden itibaren, iki vıl daha 
uzatılmıştır. 

MADDE 2. —- Bu kanun ya 
yıım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE S. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

\ 

— 3 — 
MALI YE İKTİSADİ İŞLER I 

IvOMİSVONl'NUN KABUL j 
ETTİĞİ METİN | 

Türk parası itin kıymetini ko
nana hakkındaki 1567 sayılı 
Kanunun yürürlük süresinin 

u-ıatdmusına dair kanun j 
tasarısı j 

MADDE 1. — Millet Meclisi I 
Genel Kurulunca kabul edilen ! 
1 nci madde aynen kabul edil- | 
mistir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi ] 
Genel Kurulunca kabul edilen j 
2 nci madde aynen kabul edil- | 
mistir. i 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

•++<- m»m ı • 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO 
\TUNUN KABUL ETTİĞİ 

METÎN 

Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 1567 sayılı 
K a mm un yüı •ü rlü k süresinin 

uzatdmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli 
sinin kabul ettiği 1 nci madd» 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli 
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul, edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli 
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 400 ) 
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