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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde dört oturum yapan Genel Ku
rulda; 

1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak, 

Sanayi Bakanlığı, 
Petrol Dairesi Başkanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, 
İmar ve tskân Bakanlığı, 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul edildi. 
Seçimlerde ilgili kanunların bâzı hükümleri

nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Büyük Millet Meclisinde 19 günde görüşüldüğü, 
bütçe görüşmeleri dolayısiyle bu tasarının mü
zakeresine eok az zaman kaldığı ve bu itibarla 
bütçe görüşmelerinin bitiminden 9 Şubat 1965 

Salı gününe kadar geçecek müddetin tatil olarak 
kararlaştırılmasına dair önerge okundu. Üzerin
de yapılan görüşmelerden sonra, evvelce Müşte
rek Başkanlık Divanlarınca tatile karar veril
diğinden, bu müddetin ara verme şeklinde ol
ması kabul edildi. 

2 Şubat 1965 Salı günü saat 10,30 da topla
nılmak üzere, aynı gün saat 3,23 te, Birleşime 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Muhittin Kıhç. Ââü Ünlü 
Kâtip 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz tnccoğlu 

B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 10,40 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hâmit Tigrel 

KÂTİP — Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Görüşmelere başlıyabiliriz. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Usul hakkında söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güzey. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka

daşlarım, yoklama yapılıp celse açıldığına göre 
ekseriyetin olması icabeder. Ekseriyet yokken cel
seyi açtığı için Sayın Reise teessürlerimi arz ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Efendim, bütçe müzakerelerin
de öteden beri ihtiyar edilmiş bir yol vardır. Ve 
bugüne kadar da bu yolda yürümekteyiz. Sabah
lara kadar çalışan arkadaşlardan tam zamanında 
dakikası dakikasına yetişemiyorlar. Bu itibarla 
birleşimler açılmaktadır. Arkadaşlar konuşmala
rını yapmaktadırlar. Bu sırada ekseriyet teşek

kül ediyor ve müzakere yürüyüp gidiyor. Mama
fih şimdi tetkik -edeceğiz. 

Sayın Güzeyin itirazları lamameıı yerinde ve 
usule uygundur. Ama arz ettiğim gibi ben teamü
le uyarak ve şimdiye kadar gösterilen müsamaha
ya sığınarak bu şekilde hareket etmiş bulunuyo
rum. (A. P. sıralarından, Anayasaya aykırı, ses
leri.) Müsaade ('diniz, ben de süyliyeceğim iki gö
züm, o kadarını biz de biliriz. 

MEHMET ÜNALD1 (Adana) — Divanda te
şekkül etmemiştir. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, rica ederim, ya
hu konuşmama da müsaade etmiyorsunuz. Başka
nın dahi konuşmasına müsaade etmezseniz nasıl 
bu iş yürür? 

Bir saat sonra, saat 11,30 da toplanılmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10,45 



IKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 11,30 

BAŞKAN — Başkan vekili İhsan Hamit TL;rcl 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Mustafa Yılmaz İnceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Halen salonumuzda 100 e ya
kın üyenin mevcudoldıığıı tesbidedilmiş bulu

nuyor. Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı-
voruz. 

3 — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1965 yık Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/738, C. Senatosu 1/495) (S. Sayısı : 193) (1) 

S — Maliye Bal, em lığı Bütçesi : 

BAŞKAN — 1965 yılı Maliye Bakanlığı büt
çesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Söz, Adalet Partisi adına sayın Zeren indir. 
Buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA MAC İT 
ZEREN (Amasya)—Sayın Başkan sayın üyeler 
A. P. Senato grupu adına, Maliye Bakanlığı
nın bütçesiyle ilgili düşüncelerimizi arza başlar
ken, yüce senatoyu hürmetle selâmlarını, (ieçen 
yıl bütçesinin müzakeresi sırasında, sayın Mali
ye Vekili; 

«Bir kasabada geç saatlere kadar içinde ışık 
yanan resmî ;bir bina görürseniz mutlaka bir 
maliye memurunun hizmet il'a etmekte oldu
ğuna şahit olacaksınız» demişlerdi. Yine bu mü
zakereler sırasında bir arkadaşım, sayın Naci 
An, maliye memurlarının maddi imkânlardan 
en az yararlanan kimseler olduğuna işaretle; 
«ne yazık ki mum dibine ışık vermez» demiş
lerdi. 

Bütün bu kadirşinas sözlerin ifade ettiği ger
çeği biliyor ve hizmet uğruna sarf edil en, her 
safhadaki emeği takdirle anıyoruz. A. P. grupu 
adına arz etmek üzere olduğum tenkidleri bu 
zaviyeden değerlendirmenizi, bilhassa istirham 
ederim. Tenkidlerinıiz, meselenin, sadece objek
tif yönlerine ilişkin olacaktır. Maliye Vekâleti, 

(!) 193 S. Sayılı basmayanı :.}5 . 1 . 1965 
günlü 29 neu birledim tutanağı sonundeuhr. 

millî iradenin bütçe kanunu ile tahsiline izin 
verdiği gelirleri tahsil eder ve yine bütçe ka-
ımnlariyle sarfına mezuniyet verdiği sahalarda 
bunları kullanır. 

Kısaca Maliye Vekâleti, tahsilat yaparken, 
tediyata imkân verirken, millî iradenin direk
tifi ile sıkı sıkıya bağlıdır. Bu bahsi iyice açık
lamak isteriz. Milletlerin ibir tek bütçesi var
dır vatandaşlara .bunun dışnda mükellefiyet tah
mil edilemez. Bunun dışında hizmet yapılamaz 
ve bilhassa âmme hizmetleri asla satışa çıka
rılamaz. 

Maliye vekâleti, uhdesine verilen bu hizmet
leri rakipsiz olarak ifa eder. Açık olsun, gizli 
olsun hiçbir şahıs veya hiçbir müessese, vatanda
şa mükellefiyet getiremez, vatandaşa âmme hiz
meti satamaz. Varsa böyle bir şey, ilkin Maliye 
Vekâleti onun karşısına çıkacak, millet adına 
direnecektir. Bütçenin karakterindeki, millilik 
ve bütünlük vasfı bunu âmirdir. Teessürle le
van edelim ki,, memleketimizde bunun dışında 
tatbikat vardır. Vatandaşa bütçe dışında nak
di veya aynî mükellefiyetler konmakta ve âm
me hizmetlerinin bir kısmı parası olana satıl
maktadır. 

Bundan, millî irade muzdariptir. Bundan, 
«plân, fikri» muzdariptir. [Kından, sosyal ada
let muzdariptir. Şimdi, benden haklı olarak 
misal istiyeceksiniz. Muhterem arkadaşlarım, 
bunun en tipik misalini ve delilini nafıa hizmetle
rinde göreceksiniz. Vilâyetler emrine verilen 
makinah vasıtalar, benzin parasını ve amale 
ücretini ııakteıı veya aynen verebilen köylerin 
yolunu yapıyor, köprülerini inşa ediyor. 

Bu zorlayıcı mükellefiyeti yerine getirmiyen 
fakir toplulukların ihmali pahasına, su boruln-
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rı, ödeme kudreti olan köylerin çeşmesine su 
gotiriyor. 

Bilhassa seçim sırasında, bu suni idare, giz
lenmek lüzumunu bile hissetmeden bütün bir 
milletin ve milletin müstakbel vekillerinin KÖ
ZÜ önünde pervasızca cereyan ediyor. Kısmî 
Senato seçimleri sırasında bunun geniş tatbika
tını gördük. Hepimiz seçimi müessesesini ya
kından tanıyan insanlar olarak .bunun şahitle
riyiz. 

Bu bahse son vermeden evvel bir hususu 
belirtmek zorundayım. Bahsettiğim hizmet r.a-
tışları ve kanunsuz mükellefiyet usulü, sözümü 
tavzih edeyim bütçe dışı mükellefiyet usulü se
çim zamanında başka türlü cereyan ediyor. 

Normal zamanlarda bu satışlar arz ettiğim 
şekilde, nafıa müdürünün odasında, vali veya 
kaymakamın odasında adeta pazarlık suretiyle 
yapılır. Seçim zamanlarında ise her tarafa sü
ratle, boru, kamyon, grayder gönderilir ve se
çimlerden sonra pazarlık yapılır, mükellefiyeti 
yerine getiremiyen köylerden 'bu vasıtalar geri 
çekiliyor. 

Şimdi bu bahsi burada bağlıyorum. Ancak 
bütün bunlardan dolayı Maliye Vekâletini tek 
basma sorumlu tutamayız. Fakat, Maliye Vekâ
letinin sorumluluk payını da ihmal edemeyiz. 
Sayın Maliye Vekilinden âmme hizmetlerinin 
satışa çıkarılması ve bütçe dışı gelir sağlanma
sı karşısında nasıl bir tepki gösterdiğini soru
yoruz. 

Şayet meseleye ilk defa burada şahit oluyor
sa üzerine eğilmesini tetkik buyurmasını rica 
ediyoruz. Vekâletin önemli vazifelerinden biri 
de, 'bütçeleri, memleket realitelerine uygun bir 
şekilde hazırlamak ve uygulamaktır. Geçmiş 
bütçeler tahminlere uygun surette tahakkuk 
etmişse görevini iyi ifa etmiştir, samimi hare
ket etmiştir, plâna bağlanan ümitler bu yoldan 
nemalanacaktır. Başarısına elbirliği ile all<ış 
tutarız. 

Fakat geçmiş bütçeler tahmin edildiği gibi 
tahakkuk etmemişse; daha hazırlanışı sırasın
da samimi hareket edilmediğine, 'böylesine ha
reketi bir huy haline getiren bir vekâletin müs
takbel bütçesinin de samimiyetinden şüphe edi
leceğine, plâna bağlanan ümitlerin söneceğine 
kanaat getirir haklı olarak tenkid ederiz, özetle 
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ifade edeyim. Geçmişteki başarı derecesine ba
kar, gelecek için ahkâm çıkarırız. 

«Ayinesi iştir kişinin, lâfa .bakılmaz» deriz; 
şimdi son üç yılın bütçesine bu zaviyeden be
raber bir göz atalım. Biz sadece hâdiseleri, tas
vir etmekle yetineceğiz. Bakanlığın başarı de
recesine bağlı olan hükmü Yüce Heyetiniz ve
recektir. 

Sene 1962 : 
Bütçe kanunlaşırken tahmin olunan gelir 

10 115 milyar lira. Bu miktar yıl içinde verilen 
ödenekler ve karşılıkları ile 10 645 milyar lira
ya baliğ olmuştur. 

Buna mukabil yılı içinde kesinleşen gelir ye
kûnu 9 018 milyar liradır. 

Şu hale göre, 1962 yılı bütçesi ilk duruma 
göre 1 097 milyar lira ve munzam meblâğlar
la birlikte mütalâa edilince 1 628 milyar lira 
noksan tahakkuk etmiştir. 

Sene 1963 : 
Bütçe Kanunu ile tahmin olunan gelir yekû

nu 12 963 milyar. Buna mukabil kesinleşen ge
lir yekûnu ancak 1.1 730 milyar liradır. 

Neticede 1963 yılı bütçesi de 1 232 milyar 
lira noksan tahakkuk etmiştir. 

Sene 1964 : 
Bütçe daha 'kanunlaşırken 159 milyon lira 

acıktı. Tahmin -olunan gelirler 13 325 milyar 
lira idi. Buna mukabil yıl sonunda kesinleşece
ği düşünülen gelir yekûnu ancak 11 217 mil
yar liradır. 

Şu haliyle 1964 yılı bütçesi de 2 108 milyar 
lira noksan tahakkuk ederek 2 266 milyar lira 
açi'kla kesinleşecektir. 

Şimdi bunları Yüksek Huzurunuzda icmal 
edelim : 

1962 yılında 1 628 milyar 
1963 » 1 232 » 
1964 » 2 108 » 

lira olmak üzere üç yılda bütçeler yuvarlak bir 
hesapla 5 milyar noksan tahakkuk etmiştir. 
Demek ki, Maliye Bakanlığı, her hütçe yılı ba
şında nikbin hareket etmiş, muhafelet sözcüle
rinin tenkid ve şüphelerine mahal bulunmadı
ğı yolunda uzun uzun konuşmalar yapılmış, fa
kat tahminlerinde hem kendi yanılmış ve hem 
do meclisleri yanıltmıştır. 

Kesin hesaplara gelince; gider tahakkukları 
gelir tahakkukuna uydurulmak suretiyle bir nuı-
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vazene kurulmuştur. Diğer bir ifade ile sarfi.vat 
frenlenmiş ve bir kısım ödenek mevkuf tutulmuş
tur. 

Şimdi bütçe ile kcsinhesaplar arasındaki ra
bıtaya, muhterem arkadaşlarımın dikkatini 
çekmek isterim. 

Bütçe ile kesinhesap arasında 'bir mutabakat 
sağlanmışsa başarı kemale ermiştir. Adeta ra
hat bir yolculuk yapılmış ve önceden tasarla
nan istasyona istenilen saatte varılmıştır. 

Tamamen aksine bir tecelli ile, bizde olduğu 
gibi kesinhesaplar, bütçenin tcsbit ettiği rakam
lara ulaşamamışsa ve fakat, sadece fiilî gelir ve 
fiilî gider arasında bir denklik sağlanmakla ye-
tinilmişje, başarı noksandır. Yolculuk rahatlık 
içinde cereyan etmemiştir. Tehlikeyi savuştur
mak için acı frenler yapılmış ve önceden tâyin 
edilen istasyona da vâsıl olunamamıştır. 

Sayın Maliye Bakanımız bunu bir basan say
makta ve : 

«Gerçi istenilen istasyona vâsıl olamadan 
ama, çok şükür yolda bir kaza da yapmadım» 
demektedir. Bize göre, vekâletin son üç. yıllık 
bütçe tatbikatı başarılı olmamıştır. 

Bundan, gelecek için bakanlığın lehine de
ğil, aleyhine ahkâm çıkarıyoruz. 

Bütçenin tümü ile ilgili müzakerelerimiz sı
rasında, Sayın Maliye Bakanını dikkatle din
ledik. Muhterem Bakan, 1964 yılı bütçesiiıin 
düşünüldüğü gibi tahakkuk etmeyişini : 

«Kıbrıs buhranına ve reform kanunlarının 
Meclislerden zamanında çıkmayışına bağlamakta
dır.» 

O halde, Muhterem Bakanla bâzı hususlarda 
daha önceden mutabakata varmış durumdayız. 
Gerek iktidar, gerek muhalefet partilerinin ilk de
fa fikir birliği içinde olduğunu görmek ve tesbit 
etmek ümit vericidir. 

Evvelâ, giden yıl bütçelerinin tasarlandığı gi
bi tahakkuk etmediği hususunda mutabakatımız 
var. Ancak, Sayın Bakan tahakkuk noksanının se
beplerini izah ediyor. Bu bir, j 

Diğer taraftan, bütçelerin hazırlanışları sıra
sında A. P. sözcülerinin bu konuda yaptığı ikaz
ları doğru, Bakanlık görüşünün yanlış olduğu hu
susunda mutabakatımız var. Bu da iki. 

Şimdi bu hususu, yani Sayın Bakanın beyanın
dan çıkardığımız mutabakatı belirttikten sonra 
üzerinde anlaşamadığımız noktalara geçiyorum. 
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Sayın Melen, 1964 bütçesinin tasarlandığı gi

bi tahakkuk etmediğini kabullendikten sonra, bu
nun sebepleri üzerinde duruyor: 

önce Kıbrıs buhranını ele alıyor. 
Sayın Melen'e göre, iş adamlarımız, muhte

mel bir harbi hesaba katarak iş hacimlerini da
raltmışlar ve bu yüzden Maliyenin gelirlerinde 
bir noksanlık zuhur etmiştir. Kıbrıs mevzuunun, 
iş hayatı üzerindeki menfi tesirleri doğru olmak
la beraber, bütçenin hazırlanışmdaki yanılmaları 
mazur gösterecek nitelikte değildir. 

îlkin Kıbrıs mevzuunu bu olaya ciddî bir se-
bebolarak mütalâa etsek bile, bu yalnız 1964 
yılı bütçesini ilzam eder, 1962 ve 1963 yılı bütçe
lerindeki yanılmalar izahsız kalır. 

Halbuki Kıbrıs buhranı 1964 yılı bütçesi daha 
hazırlık safhasında iken zuhur etmişti. 

îş adamlarının, buhran patlak verince, iş ha
cimlerini daraltacak kadar uyanık olduğunu söy
lüyoruz. Maliye Bakanlığının da hiç değilse, mü
kellefler kadar tedbirli olmasını istemek elbette 
hakkımızdır. 

Sayın Bakan, malî kanunların, Meclislerden 
zamanında çıkmadığına da temas etmiştir. 

1964 yılı bütçesi hazırlandığı sırada reform 
kanunları henüz Meclislerden geçmemişti. Maliye 
Bakanlığı bundan haberdar idi. Hesaplarını ona 
göre yapması icabederdi. 

Kanunların Meclislerde görüşülme süresi, bir 
usul meselesidir. Maliye Bakanlığı kanunların ta
bi olduğu prosedürü de bilmekte idi. Üstelik re
form kanunları her şeye takdimen görüşülmüştür. 
Diğer kanunlarımıza nisbetle o kadar süratle çık
mıştır ki, bunlara ekspres kanunlar denmiştir. 
Henüz Meclislerden geçmiyen kanunların, meyda
na getireceği gelir artışlarına göre bütçe hazır
lamak aslında hata idi. 

Milletimizin kültür hazinesi çon zengindir. 
Her müşküllerimizin orada bir izahını bulmak 
mümkündür. Şu haliyle Maliye Bakanlığı 1964 
yılı bütçesini hazırlarken âdeta: 

«Et gelmeden, nohut ıslanmıştır.» 
Sayın Bakan, bütçelerin hazırlanışmdaki ya

nılmalardan dolayı Bütçe Komisyonunun ve Mec
lislerin de sorumluluğu olduğunu ileri sürmüştür. 

İlkin, Bütçe Komisyonunun teşkilinde iktidar 
partilerine verilen çoğunluğu hatırlatmak iste
rim. 

Biz Meclislerin Bakanlığı değil, Bakanlığın 
Meclisleri yanılttığı kanaatini taşıyoruz çünkü. 
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Hazırlık, Bakanlıktan çıkmıştır. 
Bakanlığın geniş kadrosu ve cidden mütehas

sıs elemanları vardır. Gerekçeye ışık tutan bütün 
bilgi ve istatistikler Bakanlığın emrindedir. 

îşte Sayın Melen ile anlaşamadığımız hususlar 
bunlardır. Sözlerimin başında, Bakanlığın vazi
felerinden biri de bütçeleri, memleket realitelerine 
uygun surette hazırlamak ve uygulamaktır, de
miştim. Bize göre Bakanlık bu görevini başarı ile 
ifa edememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir nebze de mükellef 
ile Maliye Vekâleti arasındaki münasebetlere te
mas etmek isterim. 

Karma ekonomi diye adlandırılan bugünkü 
ekonomik sistemimizde de özel teşebbüsün yeri bü
yüktür. 

Mükellef sadece devlete vergi ödiyen, feodal 
bir bünyenin tebaası değildir. 

Mükellef, emeği ile çalışan halka iş sahaları 
temin eden, memleket ürünlerini değerlendiren, 
teknik gelişmeleri takibeden ve yıllık hasılatının 
içinden Devlet hissesini ayırdeden bir organiza
tördür. Beyan esasına göre vergi ödediğine göre, 
sözü ve beyanı muteber olan kişidir. Bilhassa ver
gi beyannamelerinin % 3 ü tetkik edilebilen bir 
memlekette Türkiyemizde, mükellefi başka türlü 
tanımaya imkân da yoktur. Muhakkak ki, c/c 97 
niri kontrol dışında bırakıldığı, bu memlekette 
vergi ziyama sebebiyet verenler bulunabilir. Ver
gi ziyamın sorumluluğunu tek taraflı bir görüşle, 
sadece mükellefin ahlâkına bağlamak haksızlık 
olur. Bunda bilgi noksanlığının ve müesses malî 
nizamın da sorumluluk payı vardır. Evvelâ her 
yüz beyannameden 97 sini kontrol dışında bırak
mak ve sonra bu 97 mükellefe dönerek «Sen az 
vergi getiriyorsun, sen vergi kaçırıyorsun.» demek 
haksızlıktır. Kontrolsüz her müessesenin az - çok 
fonksiyonunu kaybetmesi yalnız mükellefiyet mü
essesesinin 'biı- kusuru değil, beşerî »aittir. Kapı
sını ardına kadar açık bırakan bir konağın soyul
masından onu soyan kadar, bekliyenlerinin de 
sorumluluğu vardır. Bu geniş kontrolsüzlük içinde 
bile, vergisini beyan eden ve ödeyen Türk mükel
lefinin ahlâkına ancak saygı duyarız. îş hayatı 
rekabet içinde cereyan eder. Rekabet hayatında 
tutunamıyanlar erimeye, yok olmaya mahkûmdur. 
Kontrol cihazının işlememesi sebebiyle, suiistimal 
imkânını bulan beş, on kaçakçı karşısında dürüst 
iş adamlarını meşru müdafaa haline düşürmeme-
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liyiz. Bu konuda Sayın Maliye Vekilinden, ar
dına kadar açık gelir konağının kapılarını kapa
tarak, dürüst iş adamlarını töhmetten kurtarmak 
için her halde bir şeyler yapmasını bekliyoruz. 
Sosyalizmin peçesi ardına gizlenerek, millî mües
seseleri, millet indinde karalamaya çalışanların, 
bu konuyu da istismar etmelerine imkân verme
meliyiz. Hülâsa beyannameleri % 3 nisbetinde 
tetkik ediyorum, demek hiç tetkik etmiyorum de
mektir. Mükellef ne getirirse onu kabul ediyoruz 
demektir. Bu şartlar altında bile vergi ödiyen 
mükellefe, ancak teşekkür edilir. 

Servet beyannameleriyle kontrol sağlanacağı 
zaunı sadece bir zandan ibaret kalacaktır. Çünkü 
servet beyannamelerinin okunması kâfi değildir. 
Mükellefin beyanının diğer defter ve beyanlariy-
le mukayeseli olarak kontrol edilmesi lâzım gelir. 

Vergi ziyaı doğuran sebepler meyanmda bilgi 
noksanlığını da zikretmek yerinde olur. 

Yıl sonunda, işletme faaliyetinin hesabını çı
karmak, sermayenin ve sabit tesislerin payını 
ayırmak Devlete ödenecek verginin gerçek matra
hını bulmak bir ihtisas işidir. 

Bir müteşebbis lüzumlu alet ve makinaları 
Avrupa'dan, getirtebilir. Fakat bir muhasebeci 
Avrupa'dan getirtilemez. Bu memleket dâhilinde 
eğitilecek ve yetiştirilecektir. Esefle belirtelim 
ki, memleketimizde muhasebe nizamı çok dağınık
lık içindedir. 

Sağlam bir muhasebe nizamı ve ahlâkı teessüs 
etmedikçe hiçbir teşebbüs başarıya ulaşamaz. Ve 
hiçbir vergi beyanı da gerçek olamaz. 

Serbestçe ifa olunmakta bulunan muhasipliğin 
ve malî müşavirliğin disiplin altına alınması ve 
yeknesak bir muhasebe nizamının bu memlekette 
uygulanması, teessüsü şarttır. 

Bu bilginin noksanlığı sebebiyle vâki olan ver
gi ziyamı mükellefin kusuruna ve ahlâkına bağ
lamak doğru değildir. 

Kontrol edilen beyannamelerin % 70 inden 
dolayı malî ihtilâflar zuhur ediyor. 

Malî kaza organlarının ıslah edilmesi ve mü
kellefin müdafaa hakkının her yönden korunması 
lâzımdır. 

Bilhassa vergi mevzuatında sık, sık yapılan de
ğişiklikler sebebiyle vatandaşın bilgi edinmesi bir 
hayli güçleşmektedir. 

Mevzuatımız içinde anlaşılması en güç olanı, 
malî mevzuattır. Bu mevzuun mahiyeti icabı böy
ledir. 
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Uzun süre meriyette kalan malî kanunlar, ge

rek tatbik edenler ve gerekse haklarında tatbik 
olunanlar tarafından kolaylıkla öğrenilir. 

Vergi kanunlarımızda vâki sık sık değişiklik
ler mükellefin yanılmalarına ve dolayısile vergi 
ziyama sebebiyet vermektedir. 

Üstelik bu yüzden, vergi daireleriyle mükellef 
arasındaki münasebetler zevkli ve muhabbeti i ola
mamaktadır. 

1960 yılından beri, vergi mevzuatında pek çok 
değişiklikler yapıldı. 

Bu temayülün nerede ve ne zaman duracağını 
da kestirmek mümkün değildir. 

Bir ıslahat yapılırken toptan ve bütün yapıl
malıdır. tstikrarı sağlamak için de, üzerinde it
tifak sağlanan hususlar, muhalefet ve iktidar ta
rafından bir protokolle tesbit edilmelidir. 

Ancak bu sayededir ki, vatandaş, bir iktidar 
değişikliği karşısında, malî mevzuatın değişmez 
noktalarını önceden bilmek imkânına kavuşur. 

BAŞKAN — Sayın Zeren bir dakika müsaade 
eder misiniz? 

Yüksek Heyetinizin tesbit etmiş olduğu müd
det dolmuştur. Ancak tensibederseniz bu, son büt
çe olmak itibariyle grup sözcüleri, sözlerini bitir
sinler. (Muvafık sesleri.) 

Bu hususu kabul edenler... Kabul etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MACİT ZEREN (De
vamla) —- Elbette böyle bir hareketin ilk adımı 
iktidardan gelmelidir. 

Bir Maliye Vekili gelir tasarruf bonosu 
ieadeder, bir Maliye Vekili gelir, tasarruf bo
nolarım kaldırmak için çareler arar, böylesine 
bir malî sistemde istikrar olur mu? Özetle ifa
de edeyim. Beyannameleri kontrol edilemiyen, 
emrine disiplinli bir muhasebe kadrosu verile-
miyen ve malî mevzuatı da istikrar sağlananıı-
yan bir nizamda vergi zıyaı olabilir. Bütün bu 
nakıs ahvalde dahi, kendi kendine vergi ödiyen 
Türk mükellefini saygı ile anmak lâzımdır. An
cak bu kürsüden Türk mükellefini övmek ve tat
lı sözler beyan etmek kâfi gelmez. İdarenin de 
kısmen ihmali ve icrai kusurları ile meydana ge
len vergi ziyamın, tekrar maliye kasalarına dö
nebilin eleri için imkân hazırlamak lâzımdır. 
V. U. Kanımunumuzım pişmanlık müessese
si bu maksatla kurulmuştur. Fakat noksan
dır. Çünkü kendi kendini ihbar eden iyi ni

yetli mükelleflerin her ay için c/c 2 yani bir yıl 
için c/r 24 zamla cezalandırması ve bilhassa tera
küm eden vergi ziyamı 15 ^\\\\ içinde defa tan 
ödemek zorunda bırakılması, müesseseyi işlemez 
bir hale sokmaktadır. Sayın Maliye Vekilinin 
vereceği cevabı şimdiden tahmin ediyorum. El
bette vergisini zamanında ödiyenle, bir yıl son
ra ödiyen arasında fark olmalıdır. Bu fark 
muhafaza edilmekle beraber, pişmanlık mües
sesesi daha da ıslah edilebilir. Meselâ nakdî 
ceza miktarı azaltılabilir. 

Teraküm eden verginin miktarı ile nıütena-
sibolarak ödeme süresi uzatılabilir, el hâsıl bu 
konuda bir şeyler yapılabilir. 

Muhterem arkadaşlarım. A. P. (Irııpunun 
bilhassa üzerinde durduğu önemli bir konuyu 
ele alıyorum. Sosyal güvenliği sağlıyan tedbir
lerin başında, sosyal sigorta mevzuu gelir. 
Emekli Sandığı müessesesi resmî sektörde çalı
şan emek erbabının sigortasıdır. Kurulduğu 
günden bu yana sosyal hayatımızda mühim hiz
metler ifa etmiş olan ve fakat bugünün anlayışı
na ve ihtiyaçlarına uyarlığını kaybetmiş olan 
bu müessesenin ıslah edilmesi lâzımdır. Kendini 
hizmete adıyan emek erbabının ferda endişe
sinden kurtarılması bir zarurettir. Maliyesi en 
sağlam toplumlarda bile, geçim endekslerinin 
yıldan yıla değiştiği bir hakikattir. 

İştirakli ile, sandık arasındaki mukavelenin 
20 - 25 yıl gibi çok uzun süreli bir mukavele 
olduğu dikkate alınırsa, üzerinde durduğumuz 
konunun önemi aşikârdır. Bilhassa geri kalmış 
ülkelerde Devlet adamlarının her türlü beyan
larına ve garantilerine rağmen bu tereddüt, bu 
şüphe izale edilememektedir. İştirakçiler aley
hine geçim endekslerinin baş döndürücü bir sü
ratle değiştiği yıllarda, İkinci Cihan Harbinden 
sonra, yüksek memuriyetlerden bile ayrılanla
rın, dullarının, yetimlerinin duçar olduğu ge
çim ıstırabını ibretle hatırlamalıyız. Aziz Türk 
Milletinin emeği ile geçinen evlâtlarına geçim 
endekslerindeki değişikliği adım adım izliyen bir 
emeklilik hakkı garanti edilmelidir. Sayın Ma
liye Vekilinden bu müjdenin verileceğini ümide-
derken hepinizi grupum adına, şahsım adına 
hürmetle selâmlar, sözlerime son veririm. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Söz Millî Birlik Grupu adına 
Sayın. Tunckanat'mdır. Bu vurun efendim. 
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MÎLLÎ BlRLÎK GRUPU ADINA HAYDAR 

TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Maliye Bakanlığının bütçe incelemesi, diğer 
Bakanlı'klarınklnden farklı bir önem taşır. Çün
kü bu Bakanlık Devlet gelirlerini toplamak ve 
Devlet giderlerini en rasyonel ve ekonomik me
totlarla yürütmek sorumluluğunu da taşır. Dev
letin dış ödemeler dengesiyle ilgili dış ticaret, 
kambiyo politikası ve dış ödemelerinin finans
manı için alınacak türlü tedbirler de Bakanlığın 
-idari ve siyasi sorumlulukları içine girer. Niha
yet Hükümetin para ve kredi jıolitikasmı te«-
bit ve yürütmek de bu Bakanlığın görevleri 
arasındadır. Siyasi, ekonomik ve toplum haya
tımızda 'büyük etkileri olan Bakanlığın yetki ve 
görev uygulamaları incelenip elcştirilmedikçe 
verilen görevlerin yeterli olarak yapılıp yapıla
madığı anlaşılamaz. Biz bu konuşmamızda daıhu 
ziyade iç finansman, bütçe, para ve kredi pol;-
tikasına temas edeceğiz. 

Finansman politikası : 1963 ten beri plânlı 
dememe girilmiştir. Plânlı kalkınmada hedef 
.millî ekonomiye, plânda verilen istikametleri 
değiştirmeden aynı zamanda yurdumuzdaki sos
yal dengesizliği azaltarak yatırımlara kaynaıc 
olacak tasarrufları artırıp uzun vadeli, düşük 
faizli ve şarta bağlı olmıyan dış krediler temini 
idi. Beş Yıllık Plân her şeyden önce, plânın 
ilk yılında normal gelirlerle plânın gelir hedef
lerine ulaşması için aradaki 1,2 milyar liralık 
iç finansman açığının tominini öngörüyordu, ilk 
finansman hedefinin elde edilmesi zor olmayıp 
aynı zamanda % 7 G.S.M.H. artışına % 9,8 gelir 
artışıyla eevap verecek bir finansman politika
sının izlenmesi esas tutuluyordu. Devlet gelirle
rini artırıcı bütün bu tedbirler Anayasamızın 
sosyal adalet ilkelerine uygun olacaktı. Bu esas
lara göre, plânın başarısı için : 

1. ilk yılda 9 milyar lirayı bulacak bir ver
gi hâsılasının gerçekleştirilmesi, 

2. Her yıl % 7 G. S. M. H. artışına % 9,3 
gelir artışı sağ'lanması, 

3. Sosyal adalet ilkelerine uygun bir vergi 
reformunun yapılması öngörülmüştür. 

Ancak, bu tedbirlerin aksine 1962 de vergi 
gelirleri başlangıçta tahmin edilen seviyenin de 
altına düştü. Tahmin 7,3 milyar iken tahsilat 
7,1 milyarda kalmıştır. Bilhassa artan ücret ve 
fiyatlara rağmen Gelir ve Kurumlar vergileri 
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1961 yılı tahsilatının da gerisinde kalmıştı 
Yanlış vergi politikası fazla gelir getireceği yer
de finansman açığını, 1,2 milyardan 1,4 milyav 
liraya yükseltmişti. 

Vasıtanın yetersizliği sonucunun da yetersiz 
olmasına sebebolmuştur. 1963 vergi gelirleri 
plân 'hedeflerinin 1961 fiyatlarına göre yarım 
milyar gerisinde kalmıştır. 1961 fiyatları ile 
9 milyar tesbit olunan plân gelir hedefi 9,9 mil
yar lirayı bulmuştu. Buna göre finansman açı
ğı yarım milyar değil 1,5 milyar liradır. Hü
kümet bu açığı tasarruf tedbirleri almakla ka-
patmıya çalışmıştır. Plânın koyduğu sektör 
oranlarını bozucu tedbirlerle bütçe şeklen den
gesini buldu. 

1964 ün 10 aylık bütçe gelirleri tahsilatı da
ha da ümit kırıcıdır. Aylık ortalama 1963 ün 
ortalamasından sadece 6,5 milyon lira fazladır. 
Bu % 1 in altındadır. Buradan şu hükme vara
bilirsiniz : ilk vergi zamları 1963 te yetersiz 
kaldığı gibi 1964 teki sonuçlar da G. S. M. II. 
artışına uygun bir gelir artışı sağlıyacak ve 
plânın tavsiye ettiği bir gelir reformunun yapı
lamadığını ortayaı koymuştur. 1964 ün ilk 10 
ayının vergi tahsilatı 7 milyar 696 milyon li
radır. Ve bu rakam 1964 yılı sonunda en çok 
8,8 milyar lirayı bulabilir. Çünkü Gelir ve Ku
rumlar Vergisi gibi önemli vergilerin taksit ay
ları geride kalmıştır. Bu taJısilât plânda 1961 
fiyatları ile tesbit olunan 9,9 milyarlık seviyeden 
1,1 milyar veya % 12,5 oranında küçümsenemi-
yecek bir noksanlığı ifade eder. Diğer taraftan 
8,8 milyarlık taıhmin 1964 bütçe tahmini olan 
10 milyar 425 milyon liradan 1.625 milyon li
ralık bir noksanı ifade eder. Bu açığı sadece 
vergi kanunlarının Meclis ve Senatoda geç kı-
nunlaşmasma bağlamak doğru olmaz. Çünkü 
Meclislerin vergiler üzerinde titiz olması gayet 
ta'biîdir. Hele getirilen vergi kanunlarının iste
nilen zaman ve ölçüde çıkması demokrasi tarihin
de az görülen olaylardandır. Bu bakımdan Hü
kümetin teklif ettiği tasarılar aynen kanunla-
şacakmış gibi düşünerek hesaplarını buna da
yandırması, savunulması, zor bir davranıştır. 
Kaldı ki 1964 bütçe taihminlerlnln gerçekleşme
mesi sadece vergi tasarılarının geç kanunlaşması 
sebebine de bağlanamaz. Çünkü bütçe raporu
nun 814 ncü sayfasında aylık tahsilat rakamları 
ortalaması bu vergilerin uygulandığı aylarda 
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uygulanmadığı ilk bütçe aylarına göre çok farklı 
değildir. Geç kanunlaşmadan dolayı kayıp 300 
milyon liradan fazla olamaz. Gelir tahminlerine 
göre 1 milyar 625 milyon lira eksik bir gerçek
leşmeyi böyle bir gerekçeye 'bağlamak mâkul 
sayılamaz. 1964 ün Devlet gelirlerindeki eksik
lik 1965 bütçesini de tümü ile tesiri altında bu
lunduracaktır. Plân vergi hâsılatının 1961 fi
yatlarıyla 10,9 milyar lira olmasını öngörmüş
tür. Bu seviye 1963 veya 1964 fiyatlarıyla 12 
milyara tekalbül etmektedir. Ancak 1965 vergi 
gelirlerinin bugünkü şartlar altında °/o 7 G. S. 
M. H. artışı sağlamasa bile fiyatlarda büyük 
'bir yükselme olmadıkça 9,5 milyar lirayı bulması 
zordur. 

Plânda tacarruf bonolarından 1961 fiyatla
rıyla 1965 yılında 610 milyon liraya ulaşması 
öngörülmüştü. 1965 bütçesinde ise bu gelir ka
leminden 1965 fiyatlarıyla 525 milyon gelir tah
min edilmiştir. Bu hususta Meclise sevk edilen 
yeni tasarı ise geliri daha da aızaltacak ve 1961 
fiyatlarıyla hesaplanan gelir hedefinden 250 
milyon lira eksik kalacaktır. 

Kaynağı belli o'mıyan gelirler de, hesaba 
katılırsa diğer kamu ge]iıle:ini.ı 1961 fiyatla -
riyle 1 miyar 530 milyon bugünkü fiyatlarlı 
1 milyar, 680 milyon lirayı bulacağı tahmin edil
miştir. Buna mukabil 1935 bütçe.inde ve gerek
çelinde gösterilen kaynaklar toplamı : 

Genel bütçede 
Katma bütçelerde 

532 milyon lira 
737 milyon lira 

1 269 
olmak üzere 1 269 m'lyar lirad r. Aradaki fark 
411 mi'yon veya % 25 noksandır. 

Plânda kamu Devlet teşekkü'lerinin yaratacağı 
fonlar top'amı 1 milyar 10 milyon liradır ki bu 
1 milyar 111 m'lyon lirayı karşılamaktadır; 1965 
de bu kaynaklardan elde edilecek geli; 1 mil
yar 756 milyon liradır. Bu haliy'e bu kalem 
karşılık paralarla bir'ikte Devlet Sektörü içinde 
gerçekleşen tek kayraktır. Maho-'lî idareler kay
nakları ise 5 Yıllık Plâna göre 1965 de 1961 
fiyatlariyle 1 milyar 650 m'lyon İradır. Bu 
alanda da 1 milyar liraya yaklışdaeağım d i 
tahmin etmek zordur, özetlersek p ân 1931 yı
lında kamu kaynaklarının 1961 fiyatlariyle 17 
milyar 110 milyon lirayı bulmasını âmirdir. Bu 
rakam bugünkü fiyatlarla 18,8 milyar liraya te-
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kabul eder. Ulaşılan kamu gelirleri imkânı ise 
15,6 milyar liradır. B.uıa göre plânın götfe"-
diği kaynaklar toplammdrn 3,2 m lyar ge'ide 
kalınmıştır. Bu açık miktarının büyüllüğ i kar
şısında plânın gerçek uygulanmasının mümkün 
olacağını düşünmek zordur. Üstelik- bu hâsıla 
dahi sosyal adalet i-kesine uyulmadın temin 
edilmiştir. 1961 bütçe yıhndı vasıtalı vergile
rin genel vergi içersindeki tutarı % 5",8 e in
miş iken 'bu oran yıldan yıla artarak 1933 de 
% 67,8 e ulaşmıştır. 1934 de bu oran % 63,2 ye 
düşmüş görünüyorsa d i sonuç'ar (10 aylık vası
tasız vergilerin taksit aylan geçmiş el luğan
dan) malî yıl sonuna kadar nisbet yükce'e ek
tir. Bunun sebebi vasıtalı vergi'e' i \ âdil ol 'u-
ğuna inanan Hükümetin getirdiği vasnVlı 
vergilere zam kanunları ve kurum l i r verji 
tahsilatındaki gevşek tutumdur. Hükümet ge
rekçesinde 1961 den bu tarafa beyan edilen ge
lirlerde bir artış görülmektedir. Fakat beyan 
edilen gelir ve hesaplanan vergiler ka"ş laş-
tınldığında 1962 vge'ir verg'Pri bcya-ıram li 
grupta aynı seviyede ka'mıştır. Memur ve işli
lerin ödediği vergilerde bir azalma olduğu id
dia edilemez. Çünkü bu yıl çalışma hacmi in ve 
ücretlerin arttığı bir yi1 dır. Bu duruma göre 
1962 gelir vergisi tahsilatı en azından 1931 
seviyesinde olmak gerekirken bu seviyenin 210 
milyon lira altına düşmüştür. Memur ve îş Te
rin muhtasar beyannamelerle ödedik'eri vergiler 
peşin kesildiğine göre Hükümet en azından 200 
milyon lira civarındaki yı'l k beyanname mükel
lefi vergilerini ya tecil etmiş ya da tahsi' ede
memiştir. 1962 i'e 1963 yılı arasındaki karşı
laştırma da aynı sonucu vermektedir. D'ğer ta
raftan 1961 den beri Kurumlır Vergisinde de 
durum farklı değildir. 1961 de tahilâ^ı 413,5 
milyon liraya varan bir vergi hasılatı, 1962 
de gelir ve fiyat artışlarına rağmen 359,7 m'l
yon da kalmış ve ancak 1963 de 2 yi1 önceki 
seviyesine çıkabilmiştir. Gelir artışları bi* tara
fa % 10 fiyat artışiyle bu vergi hasılatına ak-
setmemiştir. Demek oluyor ki bir yandan daha 
ziyade küçük gelirlilere daha ağır basan va
sıtalı vergiler artmakta öte yandan da vergiler
de memur ve işçilerin payı artmaktadır. Biz 
Sayın Me^en'in vasıtalı vergilerin âdil olduğu 
kanaatma katılamıyoruz. 

27 Mayıs'tan sonra Devletin ekonomik ve 
•osyal fonksiyonlarını yerine getirecek g:lir sağ-
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lama yolunda bir seri yergi kanunları çıkarıl
mıştı. Bu vergi kanunları bir yandan o zamana 
kadar vergiden müstesna veya muaf tutulan 
alanları vergi içine alırken öte yandan vergi ka
çakçılığını önlemek üzere servet beyanı gibi di
rekt kontrol metodlan da getirmişti. Bu arada 
Devlet gelirlerini artırmak ve mecburi bir tasar
ruf sağlamak üzere Tasarruf bonoları Kanunu 
çıkarılmış ve Gümrük tarifelerinde değişiklik 
yapılmıştı. Buna karşılık özellikle ücret er
babının Yengilerini azaltma yolunda : 

1. Emekli maaşlarından vergi alınmaması, 

2. Ücretlerde, ayrı bir götürü indirimi, 
3. En az geçim indiriminin artırılması, 
4. Bekârlık zammının kaldırılması gibi 

veıigi hafifletmeleri yapılmıştı. Bundan maksat 
vergi yükünün en 'büyük ağırlığını taşıyan üc
retlilerin yüklerini azaltarak o zamana kadar 
vergi Ödemiyen gelir »gruplarını vergilendir
mek ve yaygın olan kaçakçılığı önlemekti. 
'Fakat gelir dağılımına yapılan bu radikal 
ve haklı müdahale siyasi partilerin haksız 
tepkileriyle karşılandı. Tarımın vergilendi
rilmesi ve Servet 'Beyanı 'bol hol yerildi. Ve 
seçim propagandalarında bu vergilerin kaldı
rılacağı vadedildi. Meclisler açılınca da sanki 
halledilmesi gereken haşka malî ve ekonomik 
problem yokmuş gibi ilk olarak Tarım Vergisi 
bir yıl 'geriye atıldı. Küçük esnaf vergileri 'bu
dandı. Gayrimenkul vergileri '1960 öncesinden 
de geriye götürüldü. 'Servet beyannameleri Dev
rim sırasında malları ellerinden alınır kor
kusu ile 'beyanların, düşük yapıldığı gerekçe
siyle kaldırılmak istendi. Dahası var. Devlete; 
ödenmek üzere halktan ve işçilerden tahsil 
edilen îbtihlâk ve Gelir vergilerini Devlete 
ödemiyenlerin 'borçlan »bir kanunla affedildi. 
Böyle bir ortam içinde kanunlar ne kadar 
mükemmel olursa olsun, mükelleflerden tam 
vergi •ödemesini Ibeklemek fazla bir iyim
serlik olur. Plân kalkınmamızın iç finansmanı 
için daha fazla vergi gerektirirken daha az 
vergi gayreti içinde olmanın sebeplerinin üze
rinde durulmaya değer. Fakat kimlerden ya
pılacaktı bu indirim. Esasen kazancını gizliyen 
müeşebbisten ve hiç vergi ödemiyen toprak ağa
larından. Memur ve işçilerden peşin olarak alı
nan vergilerin indirimini düşünen yoktu. 
Millî Birlik zamanında çıkarılan bir kanunla 

ücretlilerin geçim indiriminin artırılması gere
kince vergi gelirlerinin azalacağı gerekçesi 
ile bunun kaı-şısma çıkıldı. 

Sayın senatörler, 'buraya kadar devam eden 
izahatımız Hükümetin izlediği vergi ve gelir 
politikasının plâna, ve Anayasayamızın koyduğu 
sosyal adalet ilke ve esaslarına uygun olarak 
gelişmediğini ortaya koymaktadır. 

•Simdi, gelir politikamıizın oturması zorunlu 
olan mihvere işaret etmek isteriz. Gelir po
litikamız kaçakçılığı ve matrah sızmalarını ön-
liyecek, kendi kendini kontrol eden bir vergi 
sistemi içine girmelidir. Gelir 'vergilerinin 
sonuçları, server beyanları kadar servet ar
tış] arı ve bizzat (Gelir Vergisine yardımcı 
olarak) serveti mevzu olan vergilerle kontrol 
edilmelidir. Bugün a>z gelişmiş ülkelerde 
Servet vergileriyle hirleştirilmiyeıı Gelir ver
gilerinin başarı sağlıyamıyaeağı hususunda. 
uzmanlar birleşmişlerdir. Servet beyanları ve 
onu tamaıulıyan müessir bir Tereke veya Ve
raset Vergisi bu sistemin son. halkasını teş
kil etmelidir. Vasıtasız ve ilgiler hu şekilde 
kendini kontrol eden bir sistemin kurulmasına 
matuf olarak ayarlanmalıdır. Ancak böyle 
bir sisteım kurulup işleyinceye kadar da Ma
liye Bakanlığı ve. diğer ilgili bakanlıklar vergi 
tecil ve afları konusunda titiz ve siyasi bas
kılara dayamkh olmalıdırlar. Hükümet ar
tık büyük toprak sahiplerini vergilendirecek 
bir sisteme gitmelidir. Topraktan elde edilen 
gelirlerin önemsiz Ibir derece de vergilendiril
mesi diğer mükellefleri de vergiden soğutmak
tadır. Yılda 5 - G milyar gelir elde ettikleri 'bi
linen büyük toprak rahipleri vergi ödemez iken 
küçük esnafa, hattâ tüccar ve sanayiciye 
vergi ödetmek idareler için oldukça zordur. 
'Kaldiki, topraktan elde edilen gelirlerin ver-
gilendirilmeyişi ekonomimiz üzerinde de menfi 
tesirler yaratmaktadır. Çünkü vergiden ve 
rasyonel, bir işletmeden mahrum zirai işletme
ler 'gelişi güzel idare edilmekte ve ziraatte 
verim artışı Tanrının lûtfuna kalmaktadır. Bu
günkü sistem verimsizliği değil verimliliği ceza
landırmaktadır. Diğer taraftan bu sistem Ana
yasanın öngördüğü toprak reformunun gerçek
leşmesine de mâni teşkil eder. Günkü toprak 
fiyatları topraktan alman gelirlerin hafif vergi
lendirilmesi ile ilgili olarak hızla artmaktadır. 
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İ>u güçlüğe yeni erkan Tapulama Kanununu da 
ilâve edersek toprak reformunu bekliyen akıbe
tin ne olduğunu şimdiden kestirmek bir kehanet 
olmaz. 

Şimdi de bütçe politikasiyle Hazine hesap
larına geçiyorum : Gelir hedefleri gerçekleşme
yince plânında gcrçekleşemiyeeeği aşikârdır. 
Fakat bunu örtmek için vergi ve diğer kamu 
tahminleri yüksek yapılmakta ve bunların kar
şılığı ödenekler Devlet bütçesine ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin finansman ve iş prog
ramlarına konulmaktadır. Sonra da gerçekle
şemiyeeeği önceden bilinen Devlet gelirlerinin 
realize edilemiyeceği ortaya çıkınca bütçeden 

radikal tasarrufların yapılması cihetine gidil
mektedir. 1962 bütçesinde % 12,5, 1063 bütçe
sinde % 7,5 oranında bir tasarruf yapılmıştır. 
1964 te ise tasarruf oranının % 10 olacağını işi
tiyoruz. 9 aylık harcama rakamlarına göre 
Kasını ayı sonuna kadar 8 milyar 550 milyon 
lira harcanmıştır. Bu miktar ek ve olağanüstü 
ödeneklerle birlikte 13 milyar 832 milyon lirayı 
bulan 1964 bütçe giderlerinin sadece c/f 62 sini 
teşkil etmektedir. Harcama aynı tempoyla de
vam ederse ödenek harcamaları, tahsisatın âza
mi % 83 civarında olacak yani c/r 17 bir kısın
tıyı gerektirecektir. Bu miktarda bir kısıntının 
ekonomiyi sarsmadan mümkün olabileceği kanı
sında değiliz. r/f83 ün üstünde bir fiilî harcama 
ise gelirin karşıhyamıyaeağı bir harcama ola
caktır. Çünkü Devlet gelirlerinin tahsisat .ye
kûnu olan 13 milyar 832 milyon liraya mukabil 
gelirlerin 11,5 milyarın üstüne çıkacağını san
mıyoruz. Şu hakle Hükümet bu yıl bütçesinde 
iki şıktan birini tercih edecektir. Ya kısıntıları 
yapacak veyahut da emisyona gidecektir. Her iki 
yol da iyi bir çözüm, değildir. Biz c/r 10 un üs
tünde bir tasarrufun sağlanabileceğini mümkün 
görmediğimiz için bütçenin açıkla kapanacağına 
kaaniiz. 1965 bütçesinde de durum 1964 ten 
farklı değildir. Gelir tahminleri incelemeleri 
1965 gelir rakamlarının ne kadar zorlandığını 
göstermektedir. Meselâ: Gelir Vergisinde ilk 
on aylık tahsilat 2 milyar 115 milyon liradır. 
1964 te kalan iki ayda âzami 125 er milyondan 
250 milyon lirayı aşamaz. Yani Gelir Yergisin
de âzami tahsilat iki milyar 3,65 milyon lira ci
varında olacaktır. Beyanname taksit ayları 
geçmiş ve ücretlilerin geçim indirim hadleri 
Ocaktan itibaren artmıştır. Halbuki Bütçe Ko

misyonu raporunda 1964 Gelir Yergisi tahsilatı
nın 2 milyar 550 milyon lirayı bulacağı göste
rilmiştir. Aynı kıstaslarla 1965 bütçesinin ge
lirlerini kontrol edersek 1965 Gelir Yergisi 
hasılatının 2, 6 - 2, 7 milyar liradan fazla olamı-
yacağım belirtmek isteriz. İthalâtta alman İs
tihsal Yergisinde on aylık tahsilat 598 milyon 
liradır. Bunun son iki ayda 342 milyon lira ar
tışla 940 milyona ulaşması mümkün değildir. 
Dâhilde alman İstihsal Vergisinde de durum 
aynıdır. 10 aylık tahsilat 609 milyon liradır. 
Bunun da son iki ayda 760 milyonu bulacağı 
şüphelidir. Görülüyor ki plân hedefleri prog
ramların uygıılanmasiyle bütçe arasında farklar 
vardır. Ayrıca sene içinde Toprak Kcformu, 
Personel. Kanunu, idari reform tasarılarının 
kanunlaşmasının gerektireceği harcamaları da 
ilâve edersek kaynakların nasıl temin edileceği
nin açıklanması zaruri olmaktadır. Elimizdeki 
istatistikler 1965 gelirlerinin 12,5 milyarı geçe-
miyeceğini göstermektedir. Oysa 1965 giderleri 
toplamı 15 milyar 513 milyon liradır. Arada 
3 milyar lira civarındaki fark nasıl kapatılacak
tır. Bundan 500 milyon liralık borç tecili kar
şılığı indirilirse bile açık 2,5 milyar liradır. 
Hükümet bugüne kadar giderlerde kontrollü 
davranarak bütçenin şeklî dengesini bir ölçüde 
korumuştur, ancak 1965 in bir seçim yılı oluşu 
böyle bir kontrolün yapılmasındaki zorluklar 
karşısında endişelerimizi belirtmek isteriz. 

Son yıllarda bütçelerin denk bağlanmasına 
karşılık 1964 Şubat sonuna kadar Hazinenin 
nakid mevcut ve alacaklarında 99 milyon lira
lık bir artış borçları da 461 milyon yükselmiştir. 
Özellikle bütçenin fazla ile bağlandığı ifade 
edilen 1963 bütçesinin kapanış günü olan 
29 . 2. 1964 te nakid açığı bir evvelki yıla göre 
104 milyon artmış ıbulunuyordu. 1964 te du
rum daha da ciddileşmiştir. 30 Kasım 1963 te 
Hazine nakid açığı 635 milyon iken 30 Kasım 
1964 t e bu acık 1 milyar 397 milyona yükselmiş
ti r. Hazinenin başlıca müşterisinin bü'tıç/e O'klu-
ğu düşünülürse bütçe uygulamalarının yolunda 
görünmesinin Hazine ile ilgili olduğu ortaya 
çıkar. Hazinenin sıkışık durumunu gidermek 
için, Merkez Bankası avans limitinin % 5 ten 
% 10 a çıkarılması ve avansın yıl sonunda ka
patılması sonucunu verecek tasarı da Hazine 
muamelesi tarifine uygun son tatbikatı da orta-
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dan kaldıracaktır. Bununla, Hazine tipik fonk
siyonu olan ayarlama yerine bütçe için en kay
nak görevi yapacaktır. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri finansmanı : 
Sayın Bakanın bütçe genel görüşmesinde 

ileri sürdüğü tekliflerimizi dikkate alacağını 
ve kamu teşebbüslerinin idare ve finansmanla
rında yeni bir düzenlemenin yapılması, koordi-
asyon temini tekliflerimizi müspet karşıladıkla
rını beyan etmişlerdir. Bunu memnuniyetle kar
şılıyoruz. Yalnız kalkınmamızın temel unsuru 
ve yurt gerçeklerinin bir zarureti olan kamu 
teşebbüslerini iktidarda bulunan ve programla
rında devletçilik umdesi yer alan C. H. P. sinin 
bu teşebbüslere gereken önemi vermesini istiyo
ruz. Biz özel teşebbüsün karşısında değiliz fa
kat iktidarla muhalefetin özel teşobbüsçülük ya
rışma girdikleri bu günlerde kamu teşebbüsleri
nin ihmali gibi bir sonuçtan endişe ettiğimizi 
burada da belirtmek isteriz. Ve bunun için de 
ciddî sebepler mevcuttur. 

Kredi Politikası : Genel bütçe konuşmasında 
da belirttiğimiz gibi kredi politikamız millî kal
kınma çabalarımız ve ekonomimizin genel ilkele
rine uygun olarak yürütülmem ektedir. Meselâ 
tarım sektörü G. S. M. H. nın % 41 ini yarat
makta) ve kredilere en çok muhtacolanıdır. Çün
kü üretim giderlerinin yapıldığı ile verimin 
alınması arasında en çok zaman geçen üretim 
sektörü tarımdır. Durum böyle olmasına rağmen 
G. S. M. H. da % 41 hissesi olan tarım sektörü 
kredilerden % 24 pay almaktadır. Kredilerin 
üretici safhalara yönelti'lnıe'Sİmln büyük fayda
larına burada bir kere daha işaret etmek isteriz. 
Bugünkü kredi politikası köylüyü en çok muh
taç olduğu zamanda çevirme sermayesinden yok
sun bırakmakta ve krediyi aracıya vererek muh
taç köylün'ün aracıların insaıf:ınıa göre, derece de

rece sömürülmesine yardım etmektedir. Buıgün ar
tık heı'kesıçe bilinen bir'gerçektir ki, aracıların 
'köylüye ekim. ve dikim sıra-smda açtıkları kredi-
lerie ma:hsu.JÜ düşük fiyatlarla kapatmakta buna 
razı olmıyanlar ise ödeme güçleri dışında son 
derece güç faiz şartlariyle karşı karşıya kalmak
tadırlar. Sayın Bakanın bu konuyu da ele ala
rak üzerine eğileceğini ve müstahsil lehine çö
zülmesini temenni ederiz. 

Hepinizi hürmetle selamlarım (Alkışlar) 
BAŞKAN — Söz C.H.P. si Grubu adına Sa

yın Ahmet Naci Ari'nindir. Buyurun efendim. 
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| C. II. P. GRUPU ADINA AHMET NACl 

ART (Kırklareli) — Sayın Başkan, Sayın Se
natörler, sayın bakan ve bakanlık erkânı 

Maliye Bakanlığının 1963 bütçesi üzerinde 
Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grupu adına gö
rüş ve temennilerimizi arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Bir taraftan zamanın darlığı, diğer taraftan 
huzurunuzu fazla işgal etmemek endişesiyle, te
ferruata girmeksizin görüşlerimizi, bakanlığı il
gilendiren üç esaslı mevzu üzerinde toplamayı 
muvafık görmekteyiz. 

1. — Bakanlıkça yürütülen hizmetlerin n a-
hiyeti ve bunların ifa tarzı, 

2. —• Tanzim ve reform çalışmaları, 
3. — idare ve denetlemeleri bakımından Ba

kanlığa bağlı muhtar teşekküllerin faaliyeti, 
1. — Âmme hizmeti mefhumu üzerindeki te

lâkkilerin zamanla genişlemesi ve bunun neti
cesi olarak, bilhassa 20 nci asrın başından itiba
ren, gerek ilerlemiş ve gerekse gelişmiş halin
deki bütün Devletlerin, iktisadi alanda yüklen
dikleri mükellefiyetlere muvazi olarak, Maliye
ye mevdu vazifelerin de mütamadiyen artmak
ta olduğu herkesçe malûm bir keyfiyettir. 

Dünyadaki bu umumi temayül yanında, ta
rihî ve sosyal birtakım âmillerin tesiriyle, mem-

I loketimizde hususi teşebbüsün inkişaf edememe
si ve bu yüzden büyük mikyasta sermaye yatırı
mını icabettiren sanayiin Devlet eliyle kurulma
sı mecburiyetinde kalınmış olmanın da Maliye 
Bakanlığına verilen hizmetlerin artmasında ro
lü olmuştur. 

j Nitekim, muhtelif tarihlerde kabul edilen 
teşkilât ve diğer kanunlarla, gelirlerin tahsili 

| ve masrafların ödenmesi yanında, para, kredi 
i ve borçlanmalarla ilgili görevlerin ifâsı, Devle

te ait kıymetlerin idaresinin denetlenmesi, Dev-
i let mallarının idare ve hesaplarına ait kayıtla-
| nn tutulması, mâlî idare mevzuunda çıkan ihti-
| lâflarda kaza mercileri nezdinde hazinenin tem-
j sili, yabancı Devletlerle ve Milletlerarası teşek

kül ve malî müesseselerle olan temasların yapd-
• ması, ve düzenlenmesi, iktisadi Devlet Teşek

küllerinin kârlılık ve verimlilik esaslarına gl've 
reorganizasyonu gibi görevler, Bakanlığın va
zifeleri arasında yer almıştır. 

Memleketimizin plânlı kalkınma devresine 
I girmesinden sonra, Maliye Bakanlığının görev-
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leri daha da genişlemiş ve o derecede önem ka- j 
zanmış bulunmaktadır. Filhakika; kalkınma p.!3-
nmın tahakkuku için, gerekli iç ve dış kaynak
ların araştırılması ve temini bakanlığın ba'>ta 
gelen bir vazifesi olarak telâkki edilmektedir. | 

Bakanlık hizmetlerinde müşahede edilen İm 
genişlemenin tabiî bir neticesi olarak, zamanla 
hizmet kadroları da artmış olup, gecen sene ka
bul edilen Teşkilât Kanunuyla aylıklı fiilî kad
rolar 15 261 e, ücret kadroları da 3 727 ye yük
selmiş bulunarak mum dibine biraz olsun ışık j 
verebilmiştir. I 

îktisaden kalkınmamız mevzuunda, Maliye'-
ye düşen vazifelerin istenilen şekilde yerine ge
tirilmesi için, teşkilâtın takviyesi mevzuunda 
alınmış olan tedbirleri yerinde görmc'klc be
raber, bunun yanında ileri Garp memleketlerin
de olduğu gibi, bir taraftan muamelelerin ba
sitleştirilmesi, diğer taraftan memurların hiz
met içi eğitimleri yoluyla iş randımanının artı
rılması istkiametinde gayret sarf edilmesini, 
tavsiyeye şayan bulmaktayız. 

Bu münasebetle biraz sonra konuşmamın 
ikinci kısmında temas edileceği üzere, Bakan
lığın 1062 den beri bu yolda bir mesaiye girmiş | 
ve gelirler teşkilâtının yeniden düzenlenmesi 
için yapılan çalışmaların ikmal edilmiş olması
nı memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek 
isterim. 

2. — Maliye Bakanlığının görevleri üzerin
deki bu kısa mâruzâtımdan sonra, müsaadenizle 
şimdi de bakanlık faaliyetlerinin ikinci kısmı
na, yani tanzim ve reform çalışmalarına geçiyo- I 
rum. 

Devlet idaresinin bütün kollarında ve umu- j 
miyetle her müessese için olduğu gibi, malî ida
renin de zamanın sosyal ve ekonomik şartlarına 
uyması ve bunun için de, mütemadi bir şekilde 
değişen ekonomik ve sosyal icaplara göre dü
zenlenmesi gerekmektedir. 

Memleketimizde de bu gerçeğin bir neticesi 
olarak, ikinci Dünya Harbinden sonra malî sa
hada bir hayli reform hareketlerine girişilmiş j 
ve bu çalışmalar bilhassa Birinci 5 Yıllık Kal- I 
kınma Plânımızla birlikte daha bariz ve şümul
lü bir mahiyet almıştır. I 

Bakanlık 'bünyesinde devam etmekte o hin I 
hu çalışmaların, birisi mevzuat üzerinde yapıl- I 
makta olan çalışmalar, diğeri de organizasyon | 
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ve metot çalışmaları olarak iki grupta toplan
ması mümkündür. 

Bunlardan birinci grupa giren mevzuat ça
lışmalarından bir kısmı malî hizmetlerin yürü
tülmesi ile ilgili konulara taallûk etmekte, di
ğer bir kısmı da Gelir ve Hazineyi ilgilendir
mektedir. 

Uzun zamandan beri üzerinde tepkiler ya
pılarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk 
edilmiş bulunan, malî hizmetlerin yürütülmesi 
ile ilgili Genel Muhasebe Kanunu, Devlet ÎKıîe 
Kanunu, Serbest malî Müşavirlik Kanunu gibi, 
kanun tasarılarının biran evvel kanunlaşmasını 
temenni etmekteyiz. 

Bunlara ilâveten gelirler teşkilâtının yeni
den düzenlenmesi mevzuunda, yabancı mütehas
sısların fikirleri de alınmak suretiyle, iki yıl
dan beri çalışmalar yapıldığı ve son şe'klini al-
mış bulunan tasarının, yakında Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sevk edileceği öğrenilmiştir. 

Bu kanun tasarısı ile, Gelirler Genel Müdür
lüğü taşra teşkilâtının 10 bölgeye ayrılması, ver
gi dairelerinin doğrudan doğruya bu bölgel ,>re 
bağlanması, mühim merkezlerde örnek vergi da
ireleri kurulması, vergi tahakkuk ve tahsilatının 
süratlendirilmesi, vergi ziyamı azaltacak şekille 
vergi kontrolünün daha etkili bir hale getirilme
si gibi, gaye ve maksatlar öngörülmüş bulun
maktadır. 

Vergi kanunlarının müessir bir şekilde tatbi
ki suretiyle, büyük bir masrafa ihtiyaç göster
meden, vergi hasılatını yükseltmeye ve masraf 
tahsilat oranını düşürmek suretiyle, randımanı 
artırmaya matuf olan bu tasarının da, biran ev
vel kanunlaşmasını lüzumlu ve yerinde bir ted
bir olarak mütalâa etmekteyiz. 

Gelirlerle Hazineyi ilgilendiren kanun tasarı
larına gelince; 

Devlet gelirlerinin millî gelirdeki artıştan 
kendiliğinden takibedecek bir hale getirilmesi 
için, plân hazırlıkları ile birlikte başlıyan çalış
malar sonunda, hazırlanan gelirlerle ilgili kanun 
tasarılarının mühim bir kısmı, geçen senelerde 
kanunlaşmış bulunmaktadır. 

Bunlardan, halen Yüksek Mecliste bulunan 
emlâk vergisi ile, malî denkleştirme kanunu ta
sarılarının ve Hükümetçe üzerinde yapılmakta 
olan tetkiklerin sona erdiği bildirilen, Belediye 
Gelirleri Kanunu tasarısının yakın bir gelecekte 
kanunlaşmalarını ümit ve temenni etmekteyiz, 
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Hazineyi ilgilendiren mevzulardan. 1964 sene

si irinde Bankalar Kanununun tadili tasarısı i'e, 
özel yatırım bankası kurulması hakkındaki ka
nun tasarısı, tasarruf bonoları tatbikatının ıs
lahı, kambiyo denetleme kanunu tasarısı ve bir 
de sermaye piyasasının tanzim ve geliştirilmesi 
için alınacak kanuni tedbirler üzerinde çalışd-
ılığı ve bunlardan ilk üçü hakkında, hazırlanan 
tasarıların teşriî organa takdim edildiği bilin
mektedir. 

Bu arada, Ferdî tasarruL'ları harekete geçir
mek suretiyle, memleket ekonomisine lüzumlu 
sermaye terakümünü sağlaması bakımından, ik-
tisadeıı kalkınmamızla yakın alâkası aşikâr o'an 
sermaye piyasasının, tanzim ve geliştirilmesi ile 
ilgili tedbirler hakkındaki kanun tasarısının 
da, biran evvel Yüksek Meclise getirilmesini 
önemle arzu ve temenni çimekteyiz. 

Sayın Senatörler; 
Şimdi de, yukarıda belirttiğim üzere Ha

kanlık faaliyetlerinin ikinci bir veçhesi olan or
ganizasyon ve metot çalışmalarına da kısaca 
temas etmeyi uygun görmekteyim: 

Hakanlık Teftiş Heyeti bünyesinde, 1!M2 
yılında Amerika Birleşik Devletleri AID teşki-N 

1 ât inin teknik yardııııiyle bir organizasyon 
ve metot ünitesi kurulmuş bulunmaktadır Hu 
•büronun başlıca vazifesi, ileri Halı memleket
lerinde olduğu gibi, idarede hizmet müessiriye-
tiııi artırma, maliyeti düşürme ve mümkün o'an 
tasarrufu âzami seviyeye çıkarma hususunda. 
sevk ve idare mevkiinde olanlara, yenileme ve 
idari ıslahat konularında tavsiyelerde bulun
maktır. 

Filhakika, İkinci Dünya Harbinden sonra 
başta Hirleşik Amerika olmak üzere İngiltere, 
"Fransa, Federal Almanya ve İsveç gibi ileri 
Hatı •memleketlerinde, âmme sektöründeki hiz
met maliyetlerini düşürmek amaciyle, Hakan
lıklara diğer resmî daire ve teşekküllerde ku
rulmuş olan organizasyon ve metot ünitelerinin 
(•alışmalarından müspet neticeler alınmıştır. 

Memleketimizde de idarî formalitelerin ba
sitleştirilmesi suretiyle, maliyetin düşürülmesi 
mevzuunda atılmış olan bu adımı takdirle kar
şılamaktayız. 

Organize ve metot çalışmaları yanında Ha
kanlıkça yine Amerika Hirleşik Devletleri AH) 
teşkilâtının, teknik yardımından da istifade edi

lerek, yaz aylarında Defterdar Genel Müdürü. 
Vergi Dairesi Müdürü, Millî Emlâk Müdür ve 
şefleri ile Döner Sermaye saymanları için muh
telif devrelerle ve Ankara, Eskişehir, Konya gibi 
mühim merkezlerde kurslar tertibedilmektedir. 

Zamanımızda her sahada müşahede edilen, sü
ratli tekâmül karşısında, yalnız üniversite ve okul
larda iktisabedilen temel bilgilerin, personelin 
yetişmesi ve yeni şartlara intibakı için kâfi gel-
miyeceği bütün dünya milletleri tarafından 
kabul edilmiş ve bu mevzuda bilhassa Hatı 
memleketlerinde, gerek âmme sektöründe, ge
rekse hususi sektörde, verimi artırmaya matuf 
hizmet içi eğitim ve araştırmaya son derece 
önem verilmeye başlanmıştır. 

Hakanlıkça girişilmiş olan, hizmetlerde ta
sarruf ve sürati artırmaya matuf, bu istikamet
teki (-alışma ve gayretleri de, takdirle karşıla
maktayız. 

Son yıllarda, Muhasebat Uonel Müdürlüğü 
içerisinde tesis edilmiş olan makina servisi sa
yesinde, devlet harcamalariyle gelirlerinin ay
lık olarak takibedilmesi im'kânı hasıl ol muş ve 
kesinhesa.p kanunu tasarıları da kanuni süre
lerinden evvel Yüksek Meclise takdim edilme
ye başlanmıştır. 

Devlet gelir ve giderlerinin yakından takibi
ni ve aynı zamanda, aradan uzun bir müddet 
geçmeden bütçelerin uygulama neticelerinin 
yasama organına gönderilmesini sağlıyan bu 
mesaiyi de. olumlu bir netice olarak görmekte
yiz. 

.'5. —- Hakanlığın görev ve çalışmaları hak
kındaki bu umumi ve kısa mâruzâtımdan sonra, 
şimdi de idare ve denetlemeleri 'bakımından, 
Bakanlığa bağlı İktisadi Devlet Teşekkülü nite
liğindeki Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı, Devlet Yatırını Ban
kası ile Millî Piyango idaresinin faliyet ve ma
lî durumları hakkında da kısaca görüşlerimizi 
arz etmek istiyorum. 

Devlet Malzeme Ofisi; 
Evvelce Döner Sermaye ile idare edilen 

Devlet Kırtasiye Umum Müdürlüğünün yerine 
kurulmuş olan bu müessesenin ihdasında, bir 
taraftan merkezî mubayaa sistemi ile Devlet 
^bütçelerinde tasarruf sağlanması, diğer taraf
tan, devlet daireleri ile İktisadi Devlet Teşek
külü ve benzeri müesseselerin 'büro malzemesi 
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ve mefruşat gibi ihtiyaçlarının standart bir ha
le getirilmesi gibi, iki maksat takibedilmiştir. 

Müessesenin 100 milyon lira olan sermaye
sinin mühim bir kısmı, 84 milyonu halen öden
miş durumda olup finansman bakımından mü
sait bir halde bulunmaktadır. 

Ofisin müşterileri, devlet daireleri ile İkti
sadi Devlet Teşekkülü ve benzeri müessesler 
olduğu cihetle, teşekkül; mallarını satabilme, 
yani müşteri bakımından da teminat altında 
bulunmaktadır. 

Finansman imkânları müsait ve mal la fin ı 
satabilmek için de müşteri aramaya ihtiyacı ol-
mıyan bu müesseesnin çalışması hakkında baş
lıca temennimiz, en küçük dairelere varıncaya 
kadar devlet daire ve mücsseselerindeki mefru
şatın, lükse kaçılmadan yeknesak tipler haline 
getirilmesi, kırtasiye ve diğer malzemenin kali
telerinin mümkün mertebe iyileştirilmesi ola
caktır. 

T. C. Emekli Sandığı : 
Devlet daire ve müesseselerinde çalışan me

mur ve daimî hizmetlilerinin sosyal güvenlikle
rini sağlıyan müessese ve mevzuatın, tek eklen 
idaresi için 1950 yılında kurulmuş olan sandık, 
halen sayıları 82 bine varan emekli, dul ve ye
timlere aylık ödemektedir. 

Sandığın 14 yıllık gelir fazlalığı 3,1 milyar li
radır. Sandığın tekevvün eden bu gelir fazlalığı, 
aktüaryel hesaplara göre bulunması gereken ihti
yat miktarının bir hayli altında görülmektedir. 
Sandık, asli görevi olan emeklilik muamelele
ri yanında, kanunun verdiği müsaade nisbetin-
de ve plân çerçevesi içerisinde, bilhassa turizm 
sahasında yatırım faaliyetlerine girmekte ve 
diğer birçok sanayi kollarında, İktisadi Dev
let Teşekküleıine finansman bakımından yar
dımcı olmaktadır. Sandık 'hakkındaki temenni
miz, oldukça kısa bir müddet içinde, şimdiye 
kadar 100 ü mütecaviz değişikliğe uğramış (»lan 
sandık kanununun, Devlet memurları kanununa 
muvazi olarak yeni baştan, tek metin halinde ted
vin edilmesi ve bu arada sandığın malî durumu
nun da kuvvetlendirilmesi bakımından, gerekli 
tedbirlerin alınması olacaktır. 

Devlet Yatırım Bankası; bilindiği üzere bu 
banka, İkdisadi Devlet Teşekküllerine uzun vade-
cleli yatırım kredileri açmak, bu krediler için pro
je incelemelerinde bulunmak ve bir kalkınma 
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bankası niteliğinde görev ifa etmek üzere, 441 sa
yılı Kanunla 1964 yılı baslarında kurulmuş ve 
Mayıs 1964 tarihinden itibaren de fiilen faaliyete 
geçmiştir. Bankanın sermayesi 1 milyar liradır. 

Banka tarafından 1964 yılının 10 aylık dev
resinde, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım
ları için 697 milyon lira tutarında kredi açılmış 
olup, tesbit edilen programa göre gerçekleştiril
me oranı % 87,4 dür. 

Bankamın finansman hizmeti yanında, bilhas
sa yatırım projelerinin incelenmesi bakımından 
mühim faydalar sağlıyacağı ümidedilmektedir. 

Millî Piyango İdaresi ; 
Hazineye gelir temini gayesiyle kurulmuş 

olan bu idare, karşılığı nakit olmak üzere> yılda 
18 çekiliş yapmaktadır. Millî Piyango idaresi
nin son -senelerde Hazineye temin ettiği menfaat 
36,5 milyon lira civarında temevvüeetmektediı-. 

Piyango idaresinin her sene artmakta ol.uı 
net kârı Spor - Totonun ihdasından sonra bir ar
tış göstermeden sabit bir şekilde kalmaktadır. 

Mahiyetleri itibariyle birbirlerine benziyen 
bu iki idarenin birleştirilmesi mkân'la rının araş
tırılmasını uygun görmekteyiz. 

Maliye Bakanlığı 1965 .bütçesi hakkındaki 
mâruzâtımı, hülâsa olarak bitirmiş bulunuyo
rum. Bütçenin memleket için hayırlı olmasını te
menni eder ve hepinizi O. H. P. Grupu adına hür
metle selâmlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Enver Kök, C. K. M. P. 
topluluğu adına. 

C. K. M. P. TOPLULUĞU ADİNA ENV.KK 
KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, muhterem, senatörler, 1965 yılı bütçesi, Ma
liye Bakanlığı gibi bütçenin mesuliyetini taşı
yan bir teşekkülün bütçesini kabul ile bağlamak 
üzereyiz. Yıllardan beri bu müzakerelere işti
rak etmiş bir arkadaşınız sıfatiyle, Türkiye'de 
daima reformlardan bahsedilir, vergi reformu, 
v. s... Ben bir bütçe anlayışı reformu hasreti ile 
yanan bir haleti ruhiye içersinde size bu memle
ketin dertlerini anlatmaya, izah etmeye çalışa
cağım. 

Muhterem arkadaşlar, köylerden, belediye
lerden en nihayet millî bütçemizden hiç ayrıl-
mıyan, birbirine benzerlik arz eden öyle husu
siyetler vardır ki; kördüğümü kesecek bir 
İskender kılıcı, zihniyetinde bir iktidarın has-
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reti içerisinde bu dert ve dâvaları huzurlarınıza 
sermekle, vazifemi huzur içinde yapıp, bu kür
süden indiğim zaman evet diyecek, arkadaşla
rımın evetleri benim için en büyük mükâfat ola
caktır. 

Belediyeler, bütçe yaparlar. Belediye gelir
lerinin % 35 i ancak memurlarına maaş olarak 
tahsis edilmesi kaydedilmesine rağmen Türki
ye'de bana bir belediye gösterin ki, bütçesi bağ
lanacağı sırada bakanlıklara, bakanlıklarda ne
ticeyi alamazsa Meclis koridorlarına dökülme
miş olsun. Bir bütçenin yapımında en nihayet 
gideri gelirine uymıyan bu teşekküllerden baş-
lıyan zihniyet gelir. Maliye bütçesine kadar da
yanır. Maliye bütçesinde de bu zihniyet hâkim
dir. İşin teknik taraflarında mütehassıs arka
daşlarımız, bu kürsülerden ifade ettiler, vasıta
lı vergilerin aleyhinde bulundular. Hükümet 
müdafaa etti. Bu sistemlerin münakaşası me
selesidir. Ben evvelâ Türkiye'de bir zihniyetin, 
bir prensibin konulması hususunda noksanımızı 
belirtmenin faydalı olacağı kanısındayım. 

Belediyeler böyle olunca, Hükümetler o sene 
için getirdikleri gelir tahminlerinde de aynen 
belediyelere benzemektedirler. O da cari mas
raflarında yani memurlarına ve sair giderlerine 
ödiyeceği miktarlarda verecekleri paralarda 
dengeyi göstermek için varidat kısmını kabarık 
gösterirler. Geçen sene bu noktaya temas etmiş 
önümüzdeki yıl bütçesinde âzami hüsnüniyette 
hiç olmazsa bu bütçe gelir kısmında 503 milyon 
lira bir noksanlıkla huzurunuza gelecektir diye, 
kehanet sayılmamak suretiyle görünen köyü, 
Sayın Bakanımız Maliye bütçesi tenkid edilir
ken umurunuzda teş -ih etmiştim arkadaşlar. 

Görüyoruz ki; bu senenin bütçesi sunulurken 
geçen yıldan acık olan 1,5 milyara yakın bir 
meblâğın üzerinde 15 milyar küsuru ile bera
ber ilâve ettiğimiz zaman önümüzdeki yıl 
üç milyara yakın bir açıkla gelince biz, büt
çenin meclislerde müzakere edilmesi sırada 
muhakkak ki bir tasarruf tamimi ile birtakım 
işleri durdurma yetkimizi kullanınca milletin 
ümit bağladığı plân hareketleri bu memleket
te tahakkuk edemiyecektir. Bunu görmek ve 
söy^mek bir kehanet sayılmaz arkadaşlar. Bu, 
iki kere iki dört eder gibi bir realitedir. Bu 
bütçe anlayışını böylece tesbit ettikten s^nra 
bu bütçeye altın yumurtlayan birtakım kay
naklar var. 
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Arkadaşlar, Gelir Vergisi Kanununun 

Mecliste müzakere edildiği sırada o zamanın 
uzmanlarına vâki bir suale karşı, .1950 senesin
de bu kanun eğer yürürlüğe girerse 30 bin 
mükellef beyanname verecektir, buyurmuşlar
dı. Bakınız bugün mükellef adedi 400 bin. 
Maliye 400 bin mükelleften pek az bir kısmını 
kontrol etmektedir. Bu kontrolde ekseriya ih
bar müessesesi ile yapılmaktadır. Nizami bir 
kontrol yoktur. Burada vatandaşın hüsnüni
yetinin en güzel numunesini veren bu beyanna
me vermenin 400 000 e çıkması suretiyle va
tandaşın hüsnüniyetinin ne kadar açık ifade
sini görmek, vatandaşa şükran borcumuzu 
ifade etmek de bize düşen bir vazifedir, arka
daşlarım. Öyle bir maliye ki, açık veriyor fa
kat bakanlıklar bütçelerine bakın, dernek yar
dımları, ianeler. Arkadaşlar, kendisi muhta
cı himmet bir dede, nerede kaldı başkasına 
himmet ede. Bu noktalarda maliyenin dikkat 
nazarını çekeceğim. Bilhassa bu dernek yar
dımlarını bir kanunla tanzim etmek suretiyle 
hamiyet nutuklarını veren insanların dernek 
başkanı olduktan sonra bir örnekal lisesi, bir 
çelikel lisesini yaptıran insanların ancak bu 
hayır cemiyetlerinüı başkanlıklarına lâyik ola
cağı zihniyetini bütün milletçe benimsememizin 
zamanmm geldiğine inanarak huzurunuzdan 
ayrıbyorum, arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Toplumlar ve gruplar adına 
k-nuşma 1 ar bitmiştir. 

Şalrsları adına söz istiyen arkadaşların 
isimlerini okuyorum : 

Mehmet Ali Demir, Azmi Erdoğan, Rifat 
Öztürkçine, Niyazi Ağırnaslı, Mustafa Ince-
oğlu, Cahit Ortaç, Suphi Batur, Şevket Bulad-
oğlu. 

Buyurun Sayın Demir. 
10 dakika ile mukayyetsiniz. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Saym Ba
kan. Gerek bütçenin tümü, gerekse bakanlık
ların bütçeleri üzerinde konuşan hatiplerin ço
ğunluğuna yakın bir kısmının belli bir nokta
da ittifak ettikleri görülmüştür. Mevcut tah
sisatla hiçbir Bakanlığın kendisine terettüb-
eden vazifeyi yapmıyacağı acı bir lisanla ge
rek şahısları, gcrok grupları adına konuşan 
arkadaşlarımız tenkid etmişler, aynı noktada 
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ittfak etmişlerdir. Bunu böylece tesbit ettik
ten sonra muhterem arkadaşlar, çağdaş me
deniyetlerin icaplarından olarak artık şehir, 
kasaba, nahiye ve köylerimizde yaşıyan vatan-
daslarnmzm yanma kadar götürülmesi gere
ken hizmetlerin saysı bugün için sayılmıyaeak 
kadi r çoktuv. Vatandaş, özellikle köylü va
tandaş buıdarı bizden istemektedir. Dün ol
duğu gibi bugün de vatandaşm arzulad^1 hiz
meti, hizmet yapılmayınca başarısızlığı ihma
li iktidar hükümet1 erine yüklemeyi bâzılarımız 
en kolay ve kurtuluş yolu ve bir müdafaa va
sıtası olarak kullanmaktayız. Bu yalnız bu
gün değildir. Geçmiş iktidar devirlerinde de 
bö>Tİe idi. Köylerimizde ya ".i yan vataııdasla-
r -n bugün içm bizden ve Hükümetten bekle
diklerini saymak ieabederse işin içinden çdc-
lacağ nı sannr yorum. İstemek vatandaşın hak
le d1 r. Onun isteklerini de yerine getirmek 
Hükümetin vazifesi olmak lâzımdır. Hak ve 
vazifen m noksansız oharak yapılması bakımın
dan rchir ve köylerimizde yaş1 yan vatandaşla
ra da düsen büyük vazifeler vardır. Her va
tandaş bilhassa kazancı nisbetinde Hükümet'n 
yanında, milletin beklediği hizmetlerin yan1 

basurla olmak durumundadır. Bunu yer:'ne 
getirmek söyle dursun ki bâzıları kaçamak 
yallarla kanun! arurpzm da boşluklaruıdan 
faydalanmak suretiyle kazançlarını kaçırdık
ları b'r gerçektir. O vakit, kime nasıl hizmet 
edilebilir? Muhterem arkadaşlar, vatanda'; 
vermekle mükellef olduğu verdiyi vermemek . 
için kazancını kaçınma, tahsil edilen para
m ı tutan da sarf edilen makbuzun bedelini 
dahi karrbya r/uyacak durumda değilse; fer-
yit!arımızda, haklı olmasak gerek. Bu böyle 
devam ettiği müddetçe o vakit iktidarda bulu
nan hükümetler ay w ağ"i* tenkidi ere mulıa-
tabolasıktır. Ve her vatandaş kazancı nisbe
tinde vergi vermediği ve bedenen bâzı islerde 
Hükümete yardımcı olmadığı müddetçe 40 000 
köyün 150 000 kilometrelik yolu, 20 000 okulu. 
-°,2 000 çeşmesi, 20 - 25 yılda değ'l belki bir, 
asırda yapılır. 

Biraz evvel fikirlerine ve çalışma son de
re ee hürmet beslediğim Adalet Partisi Söz
cüsü arkalaşır.rn burada yapmış olduğu ko
nuşmada bâzı köylü vatandaşın yol ve çeşme
lerin yapılması için yaptığı bedenen ve nakden | 

- ıo: 
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yardımı mecburi bir mükellefiyet olarak be
yan ettiler. 

Ben buna eevabolarak muhterem arkadaş
larım, bugün mucizeler diyarı olarak çoğu 
kimseler tarafından vasıflandırılan ve bu kür
süde zaman zaman beyan edilen İsrail'den bir 
misal vermek suretiyle bu mucizeler diyarının 
nasıl kalkındığını şahsi müşahadcnıc dayana
rak arz etmek isterim. 1957 de korunmaya 
muhtaç çocuklar üzerinde etüt yapmak üzere 
İsrail Hükümetinin davetlisi olarak orada bu
lunuyordum. İsrail'de C0 gün kaldım. Bütün 
köylerini bir bir gezdim. Bizi bir okula gö
türdüler. Muhterem arkadaşlarım, balen bir 
bardak menba suyunun 7 yaşındaki bir çocu
ğun enerjisinin nasıl değerlendiğini görün, biz
de kahveleri dolduran ve birer tembelhane ha
line gelen o vatandaşların enerjileri kendileri 
tarafından değerlendirilmediği müddetçe bu 
milletin kalkınmasına asla imkân yoktur, muh
terem arkadaşlar. 

Bir okula gittik, muhterem arkadaşlarım, 
tam öğle zamanı idi. Saat 12,20 i geçiyordu. 
555 mevcutlu bir okuldu. Masaların temizli
ğini bir çocuk yaptı. Bir çocuk, da çatalı, bı
çağı v. s. kaldırdı. Sordum okul müdürüne. 
Kaç müstahdeminiz var d'ye? Bir alıcı bir de 
ahçı yamağı, dediler. Kira yapar bütün işle
ri? Gördüğünüz bu talebeler yaparlar. Bura
lım masrafmm yüzde 50 sini, yüzde G0 nı bu 
talebeler temin ediyor, dediler. Daha ötesi 
var arkadaşlarım. Bendenizi bir bahçeye çı
karıp bir kümes gösterdiler. Orada 7 yaşmda 
bir çocuk bulunuyordu. Bu çocuğun enerjisi
ni nasıl değerlendirmişlerdi. Çocuğun vazife
si sandığın yanında bulunan ufak bir bardak
la tavukların önüne yem atıyordu. Bizde 300 -
400 lira verilerek yapılması lâzım gelen bu işi 
yedi yaşındaki bir çocuk yapıyordu. Sekiz ya
şındaki bir çocuk yumurtaları bugün bakkal
larda gördüğümüz bir kutu yapmışlar, yumur
taları oyuncak olarak bu kutulara koyuyor, bir 
taraftan da hangisinde duruyorsa oraya o yu
murtayı bırak1 yor ve yumurtalar standart bir 
şekilde tasnif ediliyordu. Dokuz - on yaşın
daki de bunu yerleştiriyor. Daha büyük yaş
takiler de bunları satılması ieabeden yere gö
türüyorlardı. Bir portakal bahçesini de gez
dirdiler. Büyük çocukların portakalları nasıl 
topladıklarım nasıl sıktıklarını da gördüm. 
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Muhterem arkadaşlarım, işte İsrail muci- I 

zesi. Şu veya bu değil, yedisinden yetmişine 
kadar bütün insanların enerjisini değerlen

dirdiği iyin mucizeler yaratmıştır. Ne muci
zesi. Ben yine tetkik ettim muhterem arkadaş
larım, İsrail'de yapılmış olan o koca üniversi
teyi, sağlık müessesesini 47 milyona yapılan 
sağlık müessesesini gezdim. Hükümetin bura
ya koyduğu para çok cüzi idi. Gerek içerdeki 
ve gerek dışardaki vatandaşların bedenen, 
maddeten yardımları ile meydana gelmişti. 
Onun için muhterem arkadaşlar, yapılacak 
yolda, yapılacak çeşmede her vatandaşın pişi
rilecek bu aşda, bir nebze tuzunun olması lâ
zımdır. Ben fakir bir diyarın temsilcisiyim. 
Bu karar Millî Birlik zamanında alınmıştı. Ne 
kadar sevinmiştim. İlk tatbikata Bilecik'ten 
başlandı. Köylülerin birbirleriyle yarışa gi
riştiklerini ve az veya çok para toplayıp mazot 
parasını temin etmek şartiyle yolların yapıldı
ğını gördüm. Gazete kupürlerini kestim ve 
Tunceli gazetelerinde neşrettirdim. Tunceli'
deki vatandaşları da teşvik ettim. Ve bugün 
üzüntümüzü Hükümete şu noktada beyan ede
lim, o vatandaşın, bankaya yatırdığı parası
nın değerlendirmekten mahrum olan ve onu 
değerlendirmek için temini lâzımgelen makina 
bakımından, memleketi takviyesi bakımından 
ben Hükümeti tenkid ederim. Bunu değer
lendirmesi için oraya yardım etmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bin ikibin lira ve
rilerek alman borunun hiç değilse 200 - 300 
metrelik çukurunu da kahvede oturacağına o 
vatandaş kazmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bana bunu söyle
diğim için, rey vermiyecek varsa vermesin. On
ların huzurunda da söyledim. Eğer bu mak
satla bana rey verecekler varsa versinler. 

Benim gayem, yalnız vatandaşa eğer hiz
met etmek lazımsa, belki bugün ve yarın bir 
nesil bunun ıstırabını çeker. Fakat ondan 
sonra gelecek nesil de refaha kavuşur. 
Bunu (böylece tevhit ettikten sonra mulhterem 
arkadaşlarım, iktidar hükümetlerinin vergiler
de yapacakları reformların karşısında değil, 
daima yanlarımda olmak lâzımdır. Bu gibi Ihü-
künıetlerin oy peşinde değil; vatandaşın hiz
metinde olduğunu kabul etmek lâzımdır. Biz 
'biliriz ki, a,rkadaşilar, 'bir 'gün Parlâmentoda 
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arkadaşlarım Zirai Yengiler Kanunu görüşülür-
kein bir milletvekili, Meclisi 'Saatini dinliyor
dum, radyoda foize oy verenleri darıltıyoruiz 
biz bindiğimiz dalı kesiyoruz, diyordu. Çünkü 
köylü vatandaş kendisine en çok oy verecek 
ve oradan milletvekili seçilecek. Sırf o oyu 
kaybetmemek için 'büyük vatandaş kütlesinin 
senede vermesi lâzımgelen .100 000 - 200 000 -
300 000 lirayı kaldıralım ve hu millete ver
mesi lâzımgelen vergiyi vermemek, oy almak 
gibi düşünüş onu ıbirbirleriyld aynı derecede 
tutarak hu memleketin ne Tunceli'si, ne Van'ı, 
ine Hakkâri'si ne de mağara hayatı yaşıyan 
vatandaşlar hu hayattan yıllarca kurtulamaz, 
arkadaşlarım. 

Murterem arkadaşlarım, vergi reformla
rına girişirken iktidar Hükümeti ayını şekilde 
'bütçenin cari masraflarında da reform yap
ması lâzımdır. Bulgun cari masraflarda fbir 
tasarrufa gidildiği zaman şahsan kaaniim, ki, 
1O0 milyona yakın 'bir tasarruf sağlanır. Bil
hassa İktisadi Devlet 'Teşekkülleri lükste ya
rışmaktadır. Buralarda yapılacak bir tasar
rufla emin olunuz ki, -okuldan, sudan, köp
rüden, yoldan mahrum olan birçok köylerimiz 
de hu âmme hizmetlerine en kısa zamanda 
kavuşacaklardır. Bunun içim temennim şu
dur : Maliye Bakanlığı kendi bünyesinde 
âzami tasarrufa riayet ederken, gerek cari 
masraflarda, gerek kadrolarda yaptığı tasarruf 
ve buna gösterdiği riayeti sadece kendi ba
kanlığında değli, 'bunu diğer hakanlıklarda 
ve hilihassa İktisadi Devlet Teşekküllerinde de 
tatbik ederse yerinde olur, isabetli olur, ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu .memlekette (bir 
dengesizlik mevcuttur. Bölgeler arasında den
gesizlik, daireler arasında dengesizlik, mem-
leketmizin taşra ile merkez teşkilâtı arasında 
dengesizlik mevcuttur. Bu hususa geçen se
ne de temas etmiştim. Müsaade ederseniz yine 
'bir kazadaki nüfus •memurunun, askerlik 
dairesinin, tapu dairesinin makamına uğradı
ğımız zaman oturacak bir sandalya 'bulamaz
ken aynı şekilde hir 'bakanlığa bir umum 
müdürü bırakalım, bir sekreterin odasına uğ
radığımız zaman 10 hin lira değerinde halılar, 
maraken koltuklar, güzel etajerler, parker 
dolma 'kalemler v. s. vardır. 
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Muhterem arkadaşlar, artık bu fakir mille

tin parası ile bu şekilde saltanat sürülemez. 
Eğer kendi parasiyle bu saltanatı sürüyorsa, 
sürsün; kendi parasiyle süremediği saltanatı 
milletin parasiylo sürmeye kimsenin hakkı 
yoktur. Muhterem arkadaşlarım, bir .-ıskerlik 
şubesine uğrııycrsunıız, bir evrak geliyor, di-
diğer bir şubeye hu evrakı ıgöndermek için 
zarf bulamıyor. Neden diğerleri her türlü 
lüksün refahın içinde yaşıyor"? Hangi hak, 
hangi kanun 'bunlara hunu vermiştir? 

Şimdi arkadaşlarım 'buraya gelmişken Dev
let Malzeme Ofisine temas etmek istiyorum. 
Hakikaten iş 'bilir ve işinin ehli bir kimsenin 
bu Ofisin 'başına ıgetirildiğini öğrenmiş bulu
nuyorum. İstirhamımız, ricamız, bugün bir 
umum müdür hangi mevkide 'bulunursa, aynı 
derecede 'bir Nüfus Umum Müdürü, veyahut 
bir Ziraat Bankası Umum Müdürü veyahut bir 
Meteroloji Umum Müdürü hangi umum müdür 
olursa olsun hangi umum müdürün dairesine 
gidersek gidelim orada aynı kalemi, aynı masa
yı, aynı dolabı görmeliyiz arkadaşlar. Bu hu
susta ancak Devlet Malzeme Ofisinin kısa bir 
zamanda yalnız rapora koymakla ve şu şu ka
lemlerde yapacağımız bir tadille 20 - 25 mil
yon lira kazanırız demekle kalmamalıdır. Ko
nulan bu rakamın en kısa zamanda tahakkuk 
ettirilmesini, iş bilir ve vazifesinin âşığı umum 
müdürden beklemekteyiz, arkadaşlarım. 

Sözlerimi tasarruf bonoları ile bitirmek is
terim. Tasarruf bonoları, bilhassa küçük me
murlar için bir ıstırap kaynağıdır. Karma Büt
çe Komisyonunda da teklifte bulunmuştum. 
Aynı şeyde ısrar ediyorum. Tasarruf bonosunun 
gayesi, Hükümete, vatandaştan ve memurdan 
yardım temin etmektir. Fakat kendisine yar
dım temin ederken diğer bir zümreyi yıkma
ya ve onu mağdur etmeye de hakkı olmasa ge
rektir. Tasarruf bonosu biliyorsunuz piyasada 
yüzde 75 noksanına satılmaktadır, milyonlara 
sahibolanlarm milyarder olmalarını sağlamak
tadır. Onun için buradan Bakanlığın 2 husus
ta dikkat nazarını çekmek isterim. Tasarruf bo
nosunu vatandaşdan alıp toplıyanlar bir ticaret 
yapmaktadırlar. Öyle ise bunlardan da bir ka
zanç vergisi alınmalıdır. 5 sene sonra bu işe 
25 000 lira yatıran bir kimse 75 000 lira ala
cak. Zararı var mı Yok. Hem de yüzde 6 faizini 
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de alacaktır. Bunu bir geçim vasıtası yapan ve 
bu iş üzerinde büyük paralar yatıranlardan ver
gi alınmalıdır. Memurlar için gelecek olursak, 
bu tasarruf bonolarını memurlara maaş dağı
tıldığı zaman, maaşlarından kısıntı yapılması 
ve bu kısılan paraların otomatikman Hazineye 
aktarılması ve beş sene sonra Ibunlar o memura 
faizi ile birlikte verilirse memuru da bir tasar
rufa alıştırmış olur. Böylelikle 5 sene sonra o 
memurun eline ve yatırmış olduğu parayı faizi 
ile birlikte alır ve bir iş görür, Emekli Sandığı 
ne ise, Emlâk Kredi Bankasında tasarruf hesa
bı açmak suretiyle bir apartman ne suretle alı
nırsa, bu yola gidilmesi suretiyle bu mağdur 
zümreyi de kurtarmış oluruz arkadaşlarım. 

Zamanım geldi galiba.. 

BAŞKAN — Geçti hile. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım iyi yoldadır, istirhamım 
şudur; şu veya bu şekilde bir daha gelmek için 
efendim köylü vatandaş olsun, şehirli vatandaş 
olsun kim olursa olsun arkadaşlarım emin olu
nuz ki, bu vatan hepimizindir. Bu vatan 
ne iktidarda bulunan bakanların ve ne de onla
rın partisinin değildir, hepimizindir arkadaşla
rım. Onun için el birliğiyle Hakkâri'de bulu
nan vatandaşı da İstanbul'da bulunan vatan
daşın seviyesine ulaştırmak lâzımgeliyorsa be
denen, maddeten, el birliğiyle en ücra ovada, 
köyde bulunan vatandaşlar, şehirde bulunan va
tandaşlar hepsinin bu işe el birliğiyle sarılma
sı lâzımdır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Azmi Erdoğan? Yok. Sa
yın Rifat Öztürkçine buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Meh
met Ali Demir, Devlet Malzeme Ofisine temas 
etmişlerdi. Müsaadenizle bir nebze bendeniz de 
bu mevzua temas etmek istiyorum. Röntgen ci
hazı getirilmesi için bir komisyon kuruluyor. 
Bu komisyon röntgen mütehassıslarından mü
teşekkildir malesef. Bu komisyonda bir tane rönt
gen teknik mühendisi yoktur. Röntgen teknik 
mühendisi olmayınca tabiatiyle hatalı ithalât ya
pılıyor. 

Meselâ memleketimizin rutubetli olması do-
layısiyle Helyoskop 3 röntgen cihazı geliyor bun-
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larm rutubet dolayısiyle sık sık tüpleri yan
makta ve yüz binlerce lira da böylece havaya 
gitmektedir. 

Bu başlang:çtan sonra çok merak ettiğim 
ve her ne kadar bütçede mevcut ke de 1940 -
1950, 1950 - 19G0 ve 1960 - 1964 yıllarında ba
sılan paraların aylara taksim edildiği zamanda, 
bâzı muayyen aylarda haddinden fazla bakıl
maktadır. Acaba bunun r.ebebi nedir? 

İkincisi; Beş Yıllık Plân da fizikî yatırım 
mevcuttur. Bu fizikî yatırıma harcanan para 
ile personel giderleri mukayese edildiği zaman 
da; acaba fizikî yatırıma mı daha fazla para 
harcanmıştır, yoksa personel giderlerine mi? 

Yine Merkez Banka mm para politikasını 
merak etmekteyim. İthalât, ihracat mevsimleri
ne göre mi bu para politikan ayarlanmaktadır, 
yoksa tüccar istediği zamanda mı almaktadır? 
Yoksa Merkez Bankasının bu hımışta muayyen 
bir ayı mı vardır? Eğer Merkez Bankasının 
kendine göre bir ayı varsa bunun ihracat ve it
halât mevs'mlcrine göre ayarlanmaması lâzım
dır. Büyük bir hata olduğu kanaatindeyim. 

Diğer mevzumuz Yugoslavya'lı vatandaşlara 
aittir. Bunların alacakları 11 Eylül 1962 tarih 
ve 11203 sayıl: Resmî Gazete ile ve yapılan ,bir 
yönetmelikle Maliye Bakanlığına devredilmiştir. 
Yugoslav Hükümeti eekiz taksitte taahhüdünü 
bitirdiği halde istihkak sahiplerine vaktinde ve
rilmemesinin sebebi nedir? Bize diyecekler ki, 
bu hususta bir komisyon (kurulmuştur. İstah-
kak sahiplerini tesbit ediyoruz. Acaba bu ko
misyon nihai vazifesini ne zaman bitirecektir? 
Se:;im 'bö'gcmdc bulunan Yugoslav a.Tİlı vatan
daşlarımız, acı ve perişan bir vaziyette, çocuk
larına bakacak: durumda dağTcrdir. Bu para
yı sabırsızlıkla 'beklemektedirler. Sonra, bunun 
faizleri nereye sarf edilmektedir? 

Biraz da özel sektörün sivil savunma 'teşki
lâtına dokunmak: istiyovıım. M ntakamdaki 
fabr'kaları sık sık dolaşıyoruz. Buralarda sivil 
savunma uzmanlarına raslr.mamaktayız. Hattâ 
ve hattâ biraz daha feri gidelim. Hükümetin 
•alâım verdiği zaman dahi bir tane sivil savun
ma uzmanı maalesef bu fabrikalarda yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzua özel 
sektör bu parayı harcamalar faslında gelirinden 
indirime tabi tutmaktadır. Bu ise bütçeye bir 
zarar olmaktadır. Bana sorumrsa, bir kanunla 
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özel sektöre ait sivil savunma teşkilâtının lağvı 
İle Hazineye senede C0 milyon lira varidat sağ-
ianmış olacakt.r. 

Bir do, Yunanistan'dan Türkiye'ye iltica 
eden Türk asıllı Yunanlılar mevcuttur. Bun
lar Türktür, bir de hak'kî rumlar mevcuttur. 
Türk aod.li Yunanlılarla, diğer namların 2007 sa
yılı Kanuna güre aynı, eşit muameleye tabi tu
tulmasının sebebi nedir? Bu vatandaşlar Türki
ye'ye iltica ediyor. Türkiye Hükümeti nüf: sunu 
almak irin, Türk Vatandaşı olmak için müra
caat ediyorlar, maa^sef 'bunlar n evrakları se
nelerden beri küflenmiş bir vaziyette beklemek
tedir 

Emekli Sandığının iştirak primi nlsbetinde 
ayarlanmalıdır. Sosyal Sigortalar Kanununu 
çvktığma göre bir işrir.in bakmakla mükellef 
olduğu kişilerin hayatı Sosyal Sigortalar Kanu
nu ile teminat altına almcbğı halde bir memurun 
bakmak1 a mükellef c-Vluğu kişilerin de hay alı
rı n kanunla teminat altına alınmaması, Anaya
sanın eşitlik prensiplerine aykırıdır. Bunun da 
primleri aynı sosyal sigortalar primi gibi ayar
lanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarını, nedense bizim Ma
liye Vekâletimizin bu sene biraz yat k konuşa
cağım, gecen sen eki gibi d e."i I kararr arifleri 
birbirini tomaktadır . Bu sene vermek işedi
ğim mds^l tekstil sanryiine a'dolseaktır 
15 . 12 . 1963 tarih, 6/2453 say h kararnarm i e; 
13 . 5 . 1964 tarih, 6/3071 sayılı karanıam:,1 eri ı 
hakiki özü ve gerekçeleri nelerdir. 

Bir de, Maliye Baka'il'ğı tarafından n"ş\adi-
len 35 - 33 numaralı istihsal vergileri tab iğV 
rinden anlaşıldığına gere maliyet artırıcı etki 
yapan iplik imalâtı ile dokuma ıstar atölyesi de 
:>malât rafhasiyle ilgili olduğundan bunlar 
üzerindeki i tihsal vergisini a k llırılmaıı d'iş'i-
nülmekte midir? İhracatla ilg'li olarak sa ı dafı 
neşredilen 6/3073 sayılı kararnamenin taahihi 
düşünülmekte midir? Zira ip'ik »dokuma, triko
taj ve diğer mamıllcrdeki vergi iade ni foatlcrî 
i'o:> ihraç fiyatı tesbit edilmekle ödenen ütihsal 
vergicinin dununda bir iadeye imkân sağlamak
ta olduğundan tashih edilmesi düşünü mekte 
midir? 

Şimdi muhterem arkad şiarım, demin sor-
dı-""nm m^v-aıa tekrar intikal etrnak istiyormu. 
1961 senesinden ben mensucat ihracatın t m ' n 
için muhtelif teşebbüslerde bulunulmuştur, 1961 
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senedinde Sümerbankm önaya'k olduğu bir he
yet Afrika memleketlerini gezip pazar durum
ları hakkında bir rapor hazırlamış va bi 'çalan 
9 milyon Türk Liralık bir fen ayrılarak, ihracat 
yapanlara, ihraç fiyatının % 9 un ı b 1 m zarar 
karşılığı, prim verilmesi yoluna gld İr.iştir, ih
racatı teşvik bakımından ş hrnaa bir d ş imiş 
gibi ise de maliyetleri?, dünya f yatları ar alın
daki farkın % 9 u aşması ve takıiban % 17 yi 
bulması bu fonun istenilen iîteıımakte kull -
nılmasma engel olmuş, fonun m ariyette balun-
duğu 2,5 sencik bir zaman zarfı id a çık az bir j 
kısmı kullanılabilmiştir. Hüküm atim izin % 9 l.ık | 
primin azlığını göz önünda tutarak sanayi ma- ! 
mullerin bünyesindeki vergi, resim, hare ve ban-
zeri tesiıler icra eden bütün hükümleri :i iza e et
mek gayeaiy'e hepimizin malûmu olduj'U vaç-
hile 261 sayılı Kanun çıkarıl.nişti. Ba kanuna 
dayanarak da 15 . 12 . 1963 tarih ve 6/2 453 
sayılı karamama ncşacdrm'ştir. M hterem ar
kadaşlarım, b ı karamama de işi büsbütün ka
rıştırmıştır. Teknik eksiklikler yüzünden ihracat 
tamamen durduruldu 4 ay 23 gün sonra, yani I 
13 . 5 . 1964 tarihinin fecr'nde 6/3071 sayılı ka- j 
rarname ile tekrar bu fecir lan uyanır gibi o'u-
yor Hükümet. Ama re yazık ki; uyku davre-
resindc ol .Huğu için maksada kâli g lmiyo.\ İh
tiyaca cevap vermekten uzaktır. Simli buru bir 
misâl ile Yüksek Senatoya arz edayim. 

Şimdiye kadar ihraccdilmckte bu (x) tipi 
bezin sınaî maliyeti 152 kuruş, içarisnİ3 ki is
tihsâl vergici 6802 sayılı K a r m a g'iıe 37 ka uş 
15 santim. Halbuki fiilî ihraç fiyatı 125 kurut
tur. Bu yeni kararnameye göre % 22;7 vargi 
iadesi 28 kuruş yapmaktadır. 

Görülüyor ki, istihsal Vergisi dışında diğer 
birçok vergiler de iade edilmesi gerektiği halde, 
hakikatte istihsal Vergisi dahi iade edilememek
tedir. Bu gibi hâdiselerin ele alınarak daha olum
lu olunmasında fayda mülâhaza etmekteyim. Söz
lerimi ufak bir satırla bitirmek istiyorum: Sayın 
Hükümetimiz bize bir bütçe tasarısı getirmiştir. 
Birisi bir roman yazmış, diğerine gösteriyor, 
«çok adresler var» diyor, diğerine gösteriyor çok 
ev numaraları var diyor. Diğeri harıl harıl arı
yor. Meğer ki, aradığı ne bir adres, ne bir ev nu
marası imiş, ne de başka bir şey. Bir rehbermiş. 
Temenni ederim ki, bu bir sokak numarası, bir 
hane numarası olmasın, doğrudan doğruya mille
timize rehber olsun. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı... Yok. 
Sayın înceoğlu, buyurun. 

MUSTAFA YILMAZ INCEOGLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar : 

Vaktin darlığı sebebiyle şahsan inandığım bâzı 
hususlara kısaca temas edeceğim. 

Bugün sermaye Harların paralarının çoğu küb-
da duruyorsa bunun sebeplerinden birisi de ihti
lâli mütaakıp kanaların tamtakır denildiği bir za
man alınmış bulunan servet beyannamelerinin ha
kikate uygun bir şekilde doldurulmamış olmasın
dandır. Filhakika .cervet beyannamelerinin açıl
madan iade edilerek tekrar doldurulmasına izin 
verilmiş ise de bu da bâzı iç huzursuzluklar sebe
biyle derde deva olmamış, çoklarının evvelce dol
durduğu beyannameyi geri alarak yeniden dol
durmak lüzumunu dahi duymadığını tahmin edi
yorum. 

ilk verilen beyannamelerin % kaçı yeniden 
doldurulmuş ve ili; beyannamelere nisbetiyle ne 
miktar fazla servet beyanı olmuştur? Bu husus 
tesbit edilmiş ise Sayın Bakan tarafından izah 
edilirse tenevvür etmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vatandaş ile Devlet arasında karşılıklı itima

dın temini şart olduğu izahtan varestedir. 
Bilhassa vergi mükellefiyeti bakımından Ma

liye Bakanlığına bu itimadı temin için büyük va
zifeler düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Asgari geçim indirimi diye bir nisbet kabul 

edilmiş olduğu hepimizce malûmdur. Bu, mükel
lef tarafından yanlış anlaşılıyor. Mükellef diyor 
ki, benim şu kadar çoluğum, çocuğum, aile efra
dım var. Bana şu kadar asgari geçim indirimi ta
nınmış, bu geçim indirimi ile geçinmeme imkân 
var mıdır? Diyor. Fakat bu o demek değildir. 
Fakat o öyle anlıyor. Bu terimin tamamen kaldı
rılması ve mükelleften bu kanaatin silinmesi lâ
zım geldiği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar götürü vergi usulünün 
kaldırılması hem Devlet için ve hem de mükellef
ler için çok zararlı, olmuştur. Mükellefler bu hu
susta, vesika toplama hususunda çok müşkülâta 
giriyorlar, zamanlarını heder ediyorlar ve Devlet 
de bundan kârlı çıkmıyor, birçok vesikalarda ma
alesef uyduruluyor. 
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Mükelleften alınacak olan vergi kazancına gö

re §11 kadarını vergi vereceksin bunun asgari ge
çim indirimi v. s. susu busu kaldırılmadan herkes 
kazancının şu kadarını verecektir diye kestirmek
ten başka çare yoktur. Götürü vergi veren bir 
kamyon sahibi şikâyet ediyor. Ben diyor götürü 
vergiyi kabul ettim, kamyonum için 500 lira ver
gi veriyorum ve yahut 750 lira vergi veriyorum 
diyor, ama benden çok daha fazla kazanan bir 
otobüs sahibi ise senede 500 lira vergi vermez. 
Bunlar deftere tabidir, kazançlarını göstermiyor
lar, vergilerini vermiyorlar diyor. Hakikaten de 
öyle arkadaşlar, bunu nasıl kontrol edersiniz, bu 
adam bir kamyon sahibidir yahut bir otobüs sa
hibidir, alır başını efendim gider Eskişehir'e, ora
dan îzmir'e, oradan Bursa'ya. Bunun arkasına bil
mem ur mu takmak lâzım? Göstermezse kazancım 
biz nasıl bileceğiz? Bunlara tonajına göre vergi 
koymak en salim yoldur. 

Muhterem arkadaşlarım, İnkılâptan sonra fev
kalâde ahval sebebiyle yapılan protestoların affe
dilmesinden dolayı küçük esnafların duydukları 
memnuniyeti burada ifade eder, teşekkürlerimi 
arz ederim. Yalnız şu hususu da ayrıca temenni 
etmekteyim. Az - çok mal, mülk sahibi olan va
tandaşlar, birbirlerine kefil olmak suretiyle kre
di almak arzu ederler. Fakat maalesef kazalar
da küçük yerlerde buna çokları imkân bulamıyor
lar. Banka müdürleri mutlaka zengin bir kimse
nin kendilerine kefil olmasını istiyorlar. Fakir 
halkımız zenginlerin zebunu oluyorlar. Bunlar
dan, bunların kurtarılmasını istirham ediyorum. 
Günkü o aldığı üç bin, beş bin lira krediyi ödiye-
cek kadar bunların da malları olduğu halde, ma
alesef birbirlerine kefaletleri cok yerde kabul edil
miyor, sızlanmalara sebeboluyor. Bunun bir ça
resini Sayın Bakandan istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, vergi beyannamelerini 
% 3 ü nisbetinde ancak tetkik ettirebiliyoruz de
mek insanı hakikaten çok üzüyor. Nihayet mem
leketimizde adedi 10 000 i gecmiyen büyük ser
mayedarların olsun her sene vergileri tetkik et
tirildiği takdirde her halde geliri çok daha arta
cağına kaani bulunmaktayız. 

Sonra yeminli hesap uzmanlığı müessesesinin 
de tesis edilmesini temenni etmekteyim. 

Muamelenin süratle görülmesi için muhasebe 
sistemlerinin bir tek usule irca edilmesini, kırta
siyeciliğin önlenmesini temenni etmekteyim. 
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Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan, belediye

lerin ne kadar müşkül durumda olduğunu İtili
yorsunuz.. Bunların l)u müşkül durumdan-kurta
rılmaları için lâzımgelen formüllerin düşünülme
sini bilhassa istirham ediyorum. Ve bu meyanda 
merkezi idaremiz olan Ankara Belediyesinin çok 
borçlu olduğundan ve yapılması lâzımgelen bir
çok işleri bulunduğu için buna da istenilen yar
dımın yapılmasını ben de can ve gönülden istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın tneeoğlu, zamanınız dol
muştur. Lütfen bağlayınız. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, şu hususları muhte
rem Vekil Beye tekrar hatırlatmadan geçemiyc-
eeğim. Günkü geçen senelerde arz ettik, kendi
leri de vadetmişlerdi, özel idare tahsildarları, 
Maliye tahsildarları gibi kefalet aidatları ödedik
leri ve aynı cezai hükümlere tabi oldukları halde 
Maliye memurlarına tanınan kaza tazminatının 
özel idare memurlarına da tanınmaması Devlet 
memurları arasında bir adaletsizlik ve müsavat
sızlık yarattığından bunun düzeltilmesi hususun
daki geçen senelerdeki temennilerimize karşı Sa
yın Maliye Bakanı Ferid Melen bu hususta bir 
kanun getireceklerini söyledikleri halde maalesef 
halen tahakkuk etmemiştir. 

Sayın maliyeciler kusura bakmasınlar şu zih
niyet mutlak surette hâkimdir. Aman gider ar
tırıcı teklifler gelmesin derler. Bu anlayış ile Hü
kümet idare etmek çok kolaydır. Bence aslolan 
Hükümet, adalet ve müsavatı temin edecek bu ka
bil giderleri nereden temin edeceğini düşünerek 
bir hal çaresi bulup adaleti ve müsavatı mutlak 
ve mutlak surette temin etmesi lâzım geldiği ka
naatindeyim. Hepinizi hürmet ve muhabbetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN -— Sayın Cahit Ortaç.... Vazgeçti. 
Sayın Suphi Batur. Yok. 
Sayın Buladoğlu'? 'Burada buyurun efen

dim. 

ŞKYKET BULADOĞLU (Trabzon) — Muh
terem İBaşkan, muhterem Hükümet erkânı, 
muhterem arkadaşlarım, fazla zamanınızı al
mamaya çalışacağını. Benden evvel grup söz
cüleri ai'kdaşlarım Maliye Bakanlığının umumi 
işleri hakkında genişçe izaihat verdiler. Ben
deniz sadece birkaç noktaya temas etmekle yeti
neceğim. 
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Sevgili arkadaşlarım, Maliye Vekâleti Beş 

Yıllık Kalkınma devresine girdiğimizden bu 
tarafa, kendi İrinde bir reorganizasyoıva tabi 
olması ieabeder, 'bu Kalkınma Plânına mütena
zır bir zihniyeti taşıması iea'bederdi. Ama şu 
üç seneden beri Maliye- Bakanlığının böyle yeni 
bir teşkilât içinde ve yeni bir zihniyete kavuş
tuğunu görememedeyiz .Onun için temennimiz 
şudur ki, kurulan Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Maliye Vekâletinin tatbikat neticesi gördüğü
müz" mandara şudur ki, Maliye Vekâletinin ek 
ıbir bütçe hazırlayıcısı ve bir bürosu halinde
dir. Binaenaleyh, bu gidişi mutlak surette de
ğiştirmemiz ieabeder. Bunu nasıl, ne şekilde 
değiştireceğimiz, yapılacak tetkikler neticesin
de, etütler neticesinde pek tabiî belli olacak
tır. Yalnız bizim temennimiz şudur ki, Maliye 
Vekâletinin gelir kısmı ve Plânlama Teşkilâtı 
ayrı bir bakanlıkta toplanması ve bu kal
kınmanın mesuliyetini İçendi omuzlarında ta
şıması ieabeder. Diğer taraftan bir iktisadi 
kalkınmanın esaslarını güden, idare ve Ma
liye Vekâletinin bugünkü Kalkınma Plânının 
hedeflerine ve bunun iktisadi faaliyetlerine 
uygun olarak yatırım finansmanlarını tesbit 
ederken vergilerindeki prensip ve zihniyetle
ri nin bu gidişe ve bu akıma da uygun ol
ması ieabeder. Malûm olan prensipler ikti
sadi, malî bakımdan bir de Maliye Vekâleti
nin sosyal bir prensibini bu devrede ortaya 
koymuştu. Birçok gelir kanunlarında bunun 
neticelerini görüyoruz. Kendilerini bu yolda ten-
kid edecek değiliz ama bunun neticeleri, ik
tisadi faaliyetlere, engel olduğu, istenilen hâ
sılayı temin edemediğini de görmekteyiz. 

Bu cihetleri kısaca böyle belirttikten sonra 
muhterem arkadaşlarım 10 sene evvelki, T5 
sene evvelki Türkiye ile, bugünkü Türkiye'nin 
arasında iktisadi bakımdan büyük farklar var
dır. 10 sene evvel oniki milyar olan millî 
gelir, bugün müzakeresini yapmakta olduğumuz 
bütçenin tahminlerinde yetmişbeş milyara var
maktadır. Binaenaleyh, gelişen millî gelir mu-
veceihesinde pek tabiîdir ki, diğer bakımdan 
bütçenin imkânları da, yatırım imkânları da, 
cari masraf imkânları da pek tabi gelişecektir, 
Ama bizim üzerinde durmak istediğimiz nokta 
şudur; gelişen tezayüdeden bu cari masrafların, 
lüfaa bir cari masraf mahiyetini alan kısım-
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lan üzerinde bakanlığın bugünkü devrede kal
kman Türkiye'nin, daha çok krediye, ihtiyacı 
olan Türkiye'nin, lüks ihtiyacını bir yerde hu-
dutlandırılmasmı temenni ederiz. Bunun ya
nında yatırımlar pek tabiîdir ki, yapılması 
lâzım gel en yatırımlar karşısında değiliz. Ama 
muhterem arkadaşlarım, Maliye Vekâletinin 
bütçe tekniğinde görüyoruz ki, plânlı devre
deki bütçelerin hepsi açıktır. Ve bu açığı Ma
liye Bakanımız şu kürsüden bir gelir sağla
yıcı vergi kanunu tasarısı getirdiği zaman 
arkadaşlarımız bunun karşısında olurlarsa 
kolaylıkla «sizin takdirlerinize kalmıştır» diye
rek işin içinden çıkabiliyor. Neden çıkabiliyor bu
nun içinden? Günkü arkadaşlarım, bütçe tekniği 
Maliye Vekâletine geniş bir imkân tanımıştır. Bu 
imkân bütçe a çığ1 fazlalaştığı takdirde cari mas
raflardan bir nebze tasarruf, % 2 -/% 10 ara
sında tasarruf. Bu da yetişmediği takdirde ta
hakkuk etmiyen tasarruflar bir kalemde bu im
kânı sağlamaktadır. Binaenaleyh arkadaşlarım 
bu şekilde bir bütçe tekniği ile Türkiye'nin 
[bugünkü kalkınmasını temin edeceğimizi tah
min ediyorsunuz, bendeniz şahsım namına ko
nuşuyorum, biraz şüphe etmekteyim. Bu ba
kımdan bütçenin cari masraflarına ait yatı
rım kısmının bütçeden tamamen ayrılması, 
bu ayrılan kısmın kurulmuş olan Devlet Ya
tman Bankası ve kurulacak olan özel sek
tör yatırım bankası kanaliyle Gelirler Umum 
Müdürlüğünün ve kurulacak yeni vekâletin 
uhdesine tevdi etmek suretiyle rantabl şekilde 
takibedilmesi ieabeder kanaatindeyiz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Maliye Vekâ
letinin 'bu teknik ve bu taktiğinin şeyinde sa
dece bütçenin hazırlanmasının tekniği kalır. 
Binaenaleyh bütçenin hazırlanmasının tenki
dinin dışına çıkarak, bugünkü iktisadi pren
siplere uygun yeni bir anlayış içine girmemiz 
ieabeder. Diğer taraftan görüyoruz ki, yatı
rımlarımızı karşılamak için Konsorsiyumdan 
dış yardımlar almaktayız. Çok muhterem arka
daşlarım, bu dış yardımların yekûnu 1964 te 
ıbir milyar 800 bin artmıştır. İç finansman da 
bir milyar 540 milyon artmış ve netice itiba
riyle aldığımız bu yardımlar yatırımları finanse 
edecek olduğumuz bu yardımlar, netice iti
bariyle bize müsmir bir yatırımı intacettirme 
imkânını vermediğini müşahede etmekteyiz. Bor
cumuz 21 milyara yaklaşmıştır. Bu 21 milya-
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rın faizi ve nihayet taksitleri karşımıza geli
yor. Bu Devlet yatırımlarını bir had ve bir 
hudutta, şu kalkınma süresi içersinde, durdur
mamın lâzım gelir. Bunu. ne şekilde ve ne dere
cede ne miktarda durdurulacağını Sayın Maliye 
Vekilinin ve ilgililerin tesbit etmesi icaboder 
Bunda fayda görmekteyiz. Bu yatırımlarda 
bu şekilde bir hudutlama şeyini yaparken tesbit 
edilecek yatırımların daha çabuk iktisadi fay
dayı temin edecek yönde, hedeflere doğru sevk 
edilmesi lâzımgelir. Çünkü bu şekilde bir ya
tırım politikası tatbik edecek olursak göre-
ocğrz ki, kısa mamanda bu yatırımlar nema-
landırılacak ve dolayısiylc yeni yatırım yapma 
imkânını bulacağız. Çok muhterem arkadaşla
rım, memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, Sa
yın Maliye Vekili Özel Sektör Yatırım Ban
kasına ait Kanunu Başvekâlete sunmuşlardır. 
Şunu, bu kürsüden kaydetmek işerim ki, bu 
kanun hakkında 6, birleşimi 9 Kasım 1962 ve 
ikinci oturumda 211 sayılı Senato zaptında «ya
tırımlarda yapılacak tasarruflarla sermaye 
kifayetsizliği içinde bulunan özel teşebbüs ya
tırımlarına yardımcı olmak üzere ve bu gayeye 
varabilmek için Devlet Yatırım Bankasının 
yanında, özel teşebbüsün imkân ve faaliyet
lerin' artırmaye, yarıyaeak Özel. Teşebbüs Ya
tırım Bankası kurulması memleketin umumi 
ikitsadi kalkınması için büyük fayda temin 
fdereke! e.» diye Plânın müzakeresinde bundan 
iki küeur rene evvel söylemiştik. Demek 
ki, Sayın Maliye Vekili 2,5 senelik bir rötar 
kinde de o\sa yine memnuniyetle müşahede 
ediyoruz, bunun biran evvel kanunlaştırılmasını 
mümkün kılmak üzere gelmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Buladoğhı, vaktiniz bir 
dakika geçmiştir. Lütfen cümlenizi bağlayınız. 

ŞiüVKBT BULADO ,LU (Devamla) — Bi
tiriyorum, Sayın Başkanım, muhterem ark.:-
davlarım, bunun yanında yani, Özel Sektör 
Ya.tırım Bankacı, Devlet Yatırım Bankası
nın yanında ayrıca ihraç malı, zirai ürürde-
rimizm mubayaasında, kullanılmak üzere bir 
zirai fon tesis edilmesini ve Dış Ticaret Ban-
'kamnır. kurulmasını uygun görmekteyiz. Çok 
muhterem arkadaşlarım, s özleri mi 'bitirirken 
kaçakçılığa- tem ay etmek isterim : Maliyenin 
kazakrılık hakkındaki düşünecii, döviz ka
çakçılığının, sermaye kaçakçılığının tamamen 
dış ticaret dengesizliğinden ileri gelmekte 
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olduğu kanaatindedir. Bendeniz Maliye Vekâ
letinin 'mı kanaatine bâzı noktalardan iştirak 
edenıiyeceğim. Mal kaçakçılığı, hudutlarımız
da. cereyan, etmekte olan kaçakçılık bir dö-
vl; kaçakçılığıdır, ayın zamanda bir vergi 
kaçakçılığıdır. Binaenaleyh Maliye bu şeyden, 
veagiden do mahrum kaimaktadı. Diğer ta
raf tun kota ve liberasyondaki usulsüzlük-
Icden. dolayı 'biçok döviz sarfına, kota da tes
bit; edilmiş olan dövizin dışır.da verilmesi 
mecburiyetinde kalıyoruz. Bu hususun .Ma
liye Vekâleti tarafından tahkik edilmesini rica 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şuna da hemen işa
ret etmek lâzımdır ki, Türkiye'ye büyük mik-
tardr, altı:.', girmektedir. Bu, Türkiye'mizin ik
tisadi kalkınmasını ve sermayeyi zedelemekte
dir. Bunun üzerinde hassasiyetle durulması 
icabeder. Sözlerimi bitirirken Maliye Ba
kanlığı bütçesinin memleket ve millette hayırlı 
olmasını tcmemıi ederim. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN -— Sayın Kmaytürk. 

FARUK KlNAYTÜfîK (Burdur) — Sa
yın. Başkan, sayın senatörler, Sayın Maliye 
Bakanı kıymetli erkânı, huzurlarımızı Maliye 
Bakanlığından iki hususun aydınlatılması için 
krv. olarak işgal etmiş buluna.oağı a. Birincisi, 
Maliye Bakanlığının Gelirler Vergi Dairesi Mü
dürlüğünün 1 . 1İ . 1960 gün ve 2L32 110/4:318 
aıyılı emirlerine göre vatandaşlar arasında 
borç alıp vermderde verilen par.rnra bir gelir 
getireceği kabul edilerek vergi 'beyannamele
rinde gösterilmesi prensibi uygun görülmüş
tü.', yerindedir ve doğrudar. Ancak baba, 
evlât gibi. Bunu takdir edersiniz ki, mesleki 
inııynn hiçbir arkadaşımız sayın senatör 

arkadaşlarımız dahi bilmezler ama günün 
birinde 'böyle 'bir hâdise ile karşılaşabilirler. 
Delki maliyeci a rkadadı r da karşılaşabilirler. 
Yalnız takdir 'buyurursunuz ki, baba evlât 
gi'bi ve buna benzer yakın akrabalıklar arasın
da, gelir temin edilmeden, verilen paralardan 
dr, gelir temin edileceği mülâhazası ile 'beyan
namelerde gelir gösterilmesi prensibi ay
nen kabul edilmektedir. Ve böylece bir ar
kadaşımız vergi kaçakçılığından takibata uğra
ra iş tır. Takdir buyurursunuz ki, bir baba 
oğluna 'borç para verirken 'belki parayı öde-
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sir. diye, diğer çocukların, diğer varislerin 
hakkını yememek için bir borç senedi alabilir. 
Anı?, bilmiyorum öyleleri belki müsüsnadır. 
Maliyeci arkadaşlarımız daha iyi bilirler fa
kat, bir gelir ve bir faiz getireceği düşüncesi 
olmaması kanaatindeyim. 

Baba ile evlât arasında böyle bir gelir te
mini olmıyacağma göre, beyannamesinde gös-
termiyen, gelir beyannamesi veren pedere ver
gi kaçakçısı demek vergi mükellefi ile Maliye 
ve vergi daireleri arasında vatandaşları birbi
rine düşürmek olacağı kanısındayım. Bu yolun 
ini âlımı kıymetli Bakanımızdan ümitle bekle
mekteyiz. İkinci torum, hususi olarak değerli 
Maliye Vekilimizden sormuştum, fakat dün al
dığım 'bir mektupta ıstırabın aynen devamını 
belirttikleri için huzurunuza getirmeyi uygun 
gürdüm. Evvelâ onun için özür dilerim. Yeni 
yapılan inşaatlardan sonra, hususi muhasebe 
vergi daireleri binanın vergiden muaf olup ol
madığına metrekaresine göre karar verebilmek 
için inşaat yapan vatandaş binanın resmî met
rekaresinin ne olduğunu gösterir bir belge ve
ya proje biçmektedir. Ve Hususi Muhasebe, 
Vergi dairevi de elindeki mevzuata göre bunu 
istemekte haklıdır. Vatandaş inşaat yaptırma
dan evvel mibaade almak için hususi mimarına 
yaptırdığı projeyi belediye fen dairesine tasdik 
ettirdiğine ve mibaadeyi oradan aldığına göre 
vergi daircıi hususi muhasebe müdürü arka
daşlar bu muamelenin resmen belediyeden is
tenmesi için belediye fen müdürlüğü inşaat şu
besine müracaat «.itmekte ve bir yazı ile sormak
tadırlar. Belediye bu belgeyi vatandaşa verme
mektedir ve bizim vazifemiz değildir demekte
dir. Böylece belediye ile hususi muhasöbe ara
sında vatandaş gelip gitmektedir. Bu muamele
nin sürüncemen neticesinde de vergi dairesi 
vergi koyup vergi alacaksa alamamakta, koy-
nr.yacaksa vatandaşın muamelesini yapmamakta 
ve vatandaşda sürüncemede kalmaktadır. Bu 
vaziyet karşıcında inşaatın metrekaresinin resmî 
elarak bildirilmesi kanaatimizce belediye ver
gi dairelerine aidolması lüzumludur. Sayın Ve
kilimiz hususi konuşmamda vatandaşın kendi 
beyanı ile bu işi vergi dairesine bildirmesini ba
na ifade etmişlerdi. Bu durumu mülâhaza ettik. 
Özür d il iverek ifade edeceğim ki, bu durum bâzı 
komplikasyonlara sebebolacaktır. Zira suiniyet
li veya hüsnüniyetli vatandaşlar olabilir. Va-
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tanılasın yaptırdığı binanın metrekaresinin ken
di mimarına yaptırdığı şekilde belki vergiden 
kurtulurum mülâhazasiyle, düşünmez atide ge
lecek mahzurları veyahut da suiniyetli olur, kü
çük metrekare beyanda bulunur ve belki böylece 
vergi konmaz. Ama lıer hangi bir ihbar veya 
kontrolda vatandaşın bu beyanı aksi çıktığı ta
hakkuk edince cezalı, daha külfetli vergiler öder. 
Onun için kabul buyurursa Sayın Maliye Vekâ
leti ve Vekilimiz bu işin resmî bir yazı ile, Dâ
hiliye Vekâleti ile mutabakata vararak en kısa 
zamanda vergi daireleri Ibelediye fen kurulla
rının iki satırlık bir yazı, projesini açacak, fa
lan inşaat sahibi vatandaşın inşaatı CO metre
karedir, veya 80 metrekaredir. ilerimi bir yazı
dır ve hususi muhasebe vergi dairesi de bu res
mî yazı üzerine ki, bu kayıttan daha kıymetli 
bir belge olmaz, vatandaşın beyanından da sağ
lamdır. Bunun böyle olmasının daha uygun ola
cağı kanısındayım. 

Bx\ŞKAN 
tiyo.*. 

Sayın Kmaytürk, vaktiniz bi-

FARUK KINAYTÜKK (Devamla) — Üçün
cü bir noktaya kısaca temas edip huzurunuzdan 
ayrılacağım. Pek. çok vergi dairelerimizin, bu
ha ra İstanbul'da Fatih Vergi Dairesinin, lıusu-
:i bir işim münasebetiyle gitmiştim, çok işi var
dır, kadrom azdır, ellerindeki dosyalar seneler
den beri kalmaktadır. Bu suretle maliyemiz vergi 
kaybına uğramaktadır. Bir sene evvelki vergiyi 
takdir buyurursunuz ki bu sene almak durumun
da kalırca bunun faizleri ve hesapları Maliye Ve
kâletimize aittir. Oraya konulacak kadro veya 
böyle işi yüklü dlarelere konulacak kadronun 
vereceği para karşılığıı eminim ki daha kat kat, 
belki de milyonlarca lira vergi tahsil edilecek
tir ve kalkınma devrimizde bu vergilerin ora
larda âtıl kalmasına vicdanen razı değilim. İn
şallah bu işin üzerine eğileceğini Sayın Maliye 
Vekilimizden ümitle beklemekteyim. 1965 sene-
.•i Maliye Vekâleti bütçesinin hayırlı ve uğur
lu olması temennisiyle huzurlarınızı işgal et
tim, hürmetlerimle ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, müzakerelerin kifaye
ti hakkında bir takrir gelmiştir. Şimdiye ka
dar Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Millî B'r-
lik Grupu adına yapılan konuşmalar haricinde 
beş arkadaşımız konuşmuşlardır. Sırada olan 
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altıncı arkadaş da konuştuktan sonra kifayet 
takririni okutup oylarınıza sunacağım. 

Söz sırası Sayın Mansur Ulusoy'undur bu
yurun. 

MANSIJR ULUSOY (Ankara) — Sayın Baş
kan, aiziz arkadaşlar, Maliye Bakanlığının 1965 
malî yılı Bütçesi üzerinde hatip arkadaşlarım 
önemli noktalar üzerinde durdular. Ben de bun
lara ilâveten kısaca bir hususa temas etmekle 
yetineceğim. 

Evvelce otomobillerden alınan istikrar fonu 
namı ile gümrük vergilerinden de fazlaca bir 
para alınmakta idi. Vatandaşlar bu nam altında 
alman paranın kanuni olmadığı gerekçesiyle Dev
let Şûrası nezdinde, Maliye Bakanlığı ile Güm
rük ve Tekel Bakanlıkları aleyhine açtıkları dâ
vaları kazanmışlar ve bu hükümle paralarını is
tirdat etmişlerdir. Maliye Bakanlığı son zaman
larda istikrar fonu namı altında vatandaşlardan 
alman paralardan vazgeçerek bu paraya teka
bül edecek miktarda olmak üzere gümrük tari
felerinde değişiklik yapmak suretiyle, tahsile baş
lamış, kanun çerçevesi içerisine sokmuştur. Bu 
durum karşısında artık Maliye Bakanlığı vatan
daşın yakasını Ibırakarak Devlet Şûrasının iade
sine karar verdiği hükümleri birtakım dolam
baçlı yollar ile geri vermekten kaçınma yolla
rına başvurmamalıdır. Halbuki daha evvel bir
çok vatandaşlar bu hükümlerle paralarını istir
dat etmişlerdir. Anayasanın hükmü, her vatan
daşın kanun önünde eşit olduğunu âmir bulun
maktadır. Hazine menfaatleri gibi bir zihniyet
le Anayasa hükümlerinin karşısına çıkmasını ve 
halen hükme bağlanmış olan kararların infazına 
adaletin tecellisi bakımından Maliye Bakanın
dan ehemmiyetle rica ederim. Aksi halde bugü
ne kadar Devlet Şûrasında karar alarak para
larını istirdat etmiş olanlardan bu paralar Ma
liyece tekrar geriye alınacak mıdır? Almmıya-
caksa hükme bağlanmış olanlarında paraları ge
ri verilecek midir? Bu hususta Sayın Maliye Ba
kanının ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. 

Sözlerime burada son verirken 1.965 yılı Ma
liye Bakanlığı bütçesinin maliye mensuplarına 
ve milletimize hayırlı olmasını diler, Mtün ar
kadaşlarımı saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim bir takrir vardır, arz 
ettiğim kifayet takririni okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Durum aydınlanmıştır müzakerenin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmae 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayetin 
aleyhinde konuşmak istiyen arkadaşımız var
dır. Kendilerine söz vereceğini. Yalnız bir nok
tayı arz edeyim, iki kişi kalmıştır, müsaade 
ederseniz (Takriri geri alıyor sesleri) İm iki ki
şi konuştuktan sonra kifayeti oyunuza sunaca
ğını. ((ieri alıyor sesleri) Buyurun Sayın önal. 

SAKIP ÖNAD (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, sayın Hükümet erkânı, bu 
memleketin malî portesini kalkınma nizamı 
içinde çizen maliyemizin tenkidinde bilhassa 
1964 senesi içindeki hattı hareketinden bir nok
taya teması zaruri görmekteyim. İki defa büt
çede tasarruf için vekâletlere yazı yazıldığı 
söylenmektedir. % 10 1ar meselesi. Bir defa da 
yazılı olarak değil de fakat telefonlarla Umum 
Müdürlüklere yine tasarruf yapmaları rica edil
miş ve emir verilmiş olduğu söylenmektedir. .Bu 
ne dereceye kadar doğrudur? Şayet İm doğru 
ise cari hesaplardan kısılsa, kısılsa yüzde -'!, 
yüzde beş kısılabilir. Eğer .bu yüzde 10 ylirde 
20 ve bir de telefonla yapılan kısıntı yapılmış 
ise bu doğrudan doğruya plânlı kalkınmanın 
yatırımlardan tasarruf edilmiş sayılır ki, hu, 
kalkınmamızı sağlıyacak yatırımların bizzat 
Hükümet tarafından aksatılışıdır. Plân tatbika
tına ıbir nevi karşı koyuş ve karşı duruştur. 

Şayet doğru ise bunu asla tasvip etmiyo
ruz. Bunun açıklanmasını rica edeceğim. 

Bir noktaya daha temas edeceğim, bu mem
leketin ihracatı tamamen zirai ürünlere bağlı
dır. Hemen hemen % 60 - 70 i. Bu istihsal ne 
kadar artarsa ihracat da o kadar artar. Ama 
bir istihsali artırmada başlıca unsurlardan ve 
en başında gelenlerinden birisi de kredi mesele
sidir. Kredi iki yönden ele alınır. Birisi istihsal 
yapanlar, birisi de ticari hayatta ticaretle uğ
raşıp yine bankalardan kredi sağlıyanlar. İs
tihsal yapanların kredileri maalesef çok kifa
yetsizdir. Buraya geldiği zaman Hükümet âde
ta cimriliği tutmuş gibi vermek istemez. Ban
kalar olsun, diğer tesisler olsun vermez. Ama 
asıl İm memleketin 'kurtuluşu millî istihsaün 
artışı iledir ve onu artıracak olan da zirai kre-
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dilerdir. Ticarete gelince; ticari hayatta kredi
ler boldur. Ama onlara ne kadar kredi verirsek 
verelim esas istihsali artırıcı unsuru veremez 
isök, ticari hayatta yine 'bol kredi de olsa yine 
fazla bir menfaat sağlıyamaz. O halde istihsali 
artırıcı kredileri artırır isek, ticari hayatta can
lanır. Zira ticari hayat canlandığı için gelir ar
tar, artan gelirden alınan vergilerle bütçe kaba-
rır. O halde burada ters bir orantı vardır. Tür
kiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne ka
dar devam etmektedir. 

Bunun tashihi zaruridir kanaatindeyim. Ya
ni bu ehramı tersden alıyoruz. Esas kaidesinden 
almak ve bunu takviye etmek ve ondan sonra 
öbürünü almak bu memleket için hayırlı neti
celere gider kanaati içindeyim. Bu hususun da 
aydınlatılmasını rica edeceğim. 

Bunların dışında en büyük unsur malî porte
mizin, varidatımızın artması için en büyük un
surdur. Ticari hayatta emniyet, iktisadi hayat
ta emniyet. Bunlar sağlanmadıkça ve bunların 
âtisi bir esasa bağlanmadıkça lâfla değil, tatbi
katla tahakkuk safhasına varılmadıkça serma
yedar emniyetle iş hayatına girmez. 

Yine istihsal yapıcı unsurlarda sanaileşmez. 
Halbuki bu emniyet sağlanırsa sermayedar yas
tıkta, çömlekteki parasını iş sahasına döker ve 
hammaddeyi mamul hale getirici sanayiler ku
rar ve buralarda çalışan işçiler işsiz kalmaktan 
kurtulur. Sermaye çalıştığı için Devlet bütçesi 
yine kabarır ve âmme hizmetlerine daha büyük 
tahsisat ayırabilir. Bugün 3 senedir iş başında 
bulunan inönü Hükümetlerinde bu emniyetin 
gerek iktisadi sahada gerek idari sahada ge
rekse siyasi huzur sahasında sağlanmadığı ka
naati içinde olduğumu şahsan arz etmek iste
rim. 

O halde bu mevzuda dirayetli, kifayetli, eh
liyetli Hükümet erbabına ihtiyacı var bu mem
leketin. Çalışkan, yılmıyan, gecesini gündüzü
ne katıp bu memleketin dert ve dâvalarını ken
di ıstırabı bilip bu hususları aydınlatmak yo
lunda büyük gayretler sarf etmesi lâzımgeldi-
ği bir devrin içindeyiz. Plânlı kalkınma diyo
ruz. Plânlı kalkınma lâfla olmaz. Bu ana esas
lara bağlanmış olan plânlı kalkınma büyük gay
ret ister, büyük kontrol ister, işi kendi haline 
bırakıvermekle bu tahakkuk etmez. Zira bu plân
lı kalkınmaya tatbik edecek yine vekâletler bün-
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yesi içindeki memurlarımızdır. Bunların 
hayat şartlarına gelirsek % 85 i asgari 
hayat şartının çok altındadır. O halde aç olan in
sandan memlekete büyük hizmetler beklemenin 
en az mânasiyle doğru olmadığı kanaatinde
yim. Bu itibarla bu memleketin memuriyet ha
yatını asgari hayatla bağdaştırmadıkça Maliye 
Vekili bu mevzuda biraz kabahatlidir kanaati 
içindeyim. Hakikaten hayat şartının altında 
olan insanlar çalışma gücünden mahrumdurlar. 
Yarınından emin olmıyan, çoluğunun çocuğu
nun istikbalini teminde müşkülât çeken her 
memur çalışma hayatında randımanlı çalışamaz. 
Bu randımanlı çalışmayı sağlamak zaruridir, 
ki, Devlet, Teşkilât ve millet el ele verdiği za
man başaramıyacağı iş olamaz. 

Personel Kanunu 3 senedir ve her Maliye 
Bütçesinde temas ettiğimiz halde islim hesabı, 
islim arkadan gelsin hesabı oluyor. Ve verilen 
cevap, geldi, gelecek, oyalanıyor. Memur bu 
şekilde bir ümide kapılıyor, fakat gezdiğimiz
de, vatan sathında şu veya bu vilâyete gittiği
mizde her memur yakamıza sarılıp, halimiz ne 
olacak? Diyor. Bunlara bizim değil. Hüküme
tin cevap vermesi lâzım. Bizim vazifemiz bura
ya aksettirmektir. Personel Kanununu çıka it
tiğimiz takdirde plânlı kalkınmamızın tatbika
tında muvaffakiyet asgari % 70 - 80 artacak
tır. Ama bugün bu şartlarla, yarınından emin 
olmıyan, bir psikoloji içinde bulunan, vekâlet
ler bünyesi içinde bulunan memleket evlâtları
nın çalışma gücü ne kadar gayret sarf ederse 
etsinler noksan ve kifayetsiz olur. 3 ncü nokta, 
bütçeler her sene açıktır, bu sene de açık ola
cak. Bilhassa hususi teşebbüsü üvey evlât mu
amelesine tabi tutup, Devlet sektörlerini haki
ki evlât muamelesi ile yürütme gayreti bu mem
lekette maliyeyi müşkül duruma sokmuştur. 

Bu açık bir gerçektir. Geçen ulaştırmada arz 
ettim. Yalnız PTT kazanıyor. Neden? Rakibi yok. 
Devletçiliğin buradaki rakipsiz oluşu yani mek
tubu, telgrafı, telefonu kendi şahsî gayretiyle 
temin edemiyeceğinden her gün bir zamla, te
lefona zam, aboneye zamla yürütmesi hakika
ten devletçiliğin zarar ettikçe vatandaşın sırtı
na yük yüklemesi halinde teeelli edişi aynı 
Ulaştırma Bakanlığı içinde havayolları, demir
yolları ve denizyollarının zarar sebebi hususi 
teşebbüsü ile rekabet edişindendir. Demek ki, 
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devlet hususi teşebbüsle rekabette daima mağ-
lubolmaktadır. Galip geldiği bir taraf var. Ulaş
tırmada sadece PTT kâr etmiştir ve etmektedir. 
Ama o da rakibi olmadığı için. Onun da bir la-
kjbi olsa o da hususi teşebbüs karşısında za
rar edecek, mağlûbolacak duruma düşecektir. 

BAŞKAN — Sayın Önal, lütfen bağlayınız. 

SAKTP ÖNAL (Adana) — Bir de devamlı 
emisyon yapılmıştır. Bu da bir insafsız vergi 
sayılır, vatandaşın karşısında, kesesinden emis
yon nisbetindo paranın iştira gücünü düşürür, 
kıymetsiz hale getirir. Bu da doğru değildir. 
Asıl vasıtalı vergilere geleceğim. Geri kalmış 
memleketlerde vasıtalı vergiler belki devletin 
bütçesini tanzimde kendisine büyük faydalar 
sağlar, ama, maksat bu değildir. 

Vatandaşı rahata, refaha, kazandığı ile me
sut olmaya götürecek yolda en büyük hançer, 
vasıtalı vergi olarak, vatandaşın sırtına devam
lı olarak ir.r/ıektedir. Maliyeci odur ki, medeni 
memleketlerde olduğu gibi vasıtalı vergilerden 
uzak, hak ve adalet duyguları içinde, gelir ver 
gi.c'i sağlama kanallarını memleketin bütçesine 
doğru açmak, onu adaletli olarak devletin TL; 
zinesine intikal ettirmektir. Bumdan mahrum 
olan bir Hükümetin ben büyük işler yaptım de 
mr;inc ben hayret ediyorum. Vaktiyle Churebil 
yine böyle bir seçim sırasında büyük rakamlar 
la ortaya çıkıyor. Müşaviri diyor ki, «Başveki
lim nasıl olur? Bunları benden isteseydiniz, ben 
size çıkarır verirdim» aslında rakamların aslı 
yoktur. Fakat büyük rakamlarla ortaya çıkı
yor ve söylüyor müşavirine. Benim attığım bu 
rakamların doğru mu değil mi ancak muhalefet 
•bir sene sonra farkına varabilir. Bize de bugün 
bir bütçe geliyor. 15 - 16 milyar. İnanmazsanız 
say diyor. Ortaya bir posteki atmış, üstündeki 
tüyleri say gibi bir netice çıkıyor. Devlet yap
mış olduğu bütçelerde samimî olmalıdır. Ve biz 
brnu kontrol etsek dahi ancak bir sene sonra 
farkına varıyoruz. Zira açıklar da bunu aynen 
posteki hikâyesine döndüğünü gösteriyor. Bu 
memleketin büyük samimiyete ve çalışmaya, 
adalete ihtiyacı vardır. Bilhassa vergideki ada
let vatandaşın en büyük huzurlarından biridir. 
Bunu sağlıyan Hükümete müteşekkir kalacağız. 
Yine de Maliye Bakanlığı bütçesinin Türk Mil
letine ve bütün memlekete hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, yine, Maliye erkânını büyük iş- j 
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lerinde haşarılar dilerim. Huzurunuzdan hür
metle ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Onat, 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Muhterem baş

kan, muhterem arkadaşlarım, ben huzurunuz
da malî konuları deşecek, veya üzerinde uz'.uı 
boylu tenkid yapacak değilim. Yalnız, bildiğim 
vo müşahede ettiğim bir hususu Hükümetin 
dikkat nazarına sunmak isterim. 

1963 yılında kanunu mahsusunun maddele
rine göre 19 vilâyette yeniden tahrir yapı! ta iş. 
Ve bu tahrirde o günkü rayiç, üzerinden olan 
vergilere 3 misli veya münasip miktarlarda ilâ
ve yapılmıştır. Nihayet Büyük Millet Meclisin
den tekrar bir kanun çıktı ve bu kanuna göre 
bu arsa vergilerinin standart olarak 3 misli ka
tının alınacağı kanunlaştı. 

Büyük biı* adaletsizlik ortaya çıkmıştır. Ş."y-
le ki, ondokuz vilâyette yapılan tahrirle zaten 
vergilerde ayarlama yapılmıştır. Fakat her ne
dense bu ondokuz vilâyette yapılan ayarlama bu 
kanunun içinde zikredilmiyor ve tekrar üç ka-
'ı bir vergi vatandaşın üzerine yükleniyor. Ne 
.mıyor? Türkiye'de ondokuz vilâyette altı mis
li vergi, ondan sonraki vilâyetlerde normal bir 
;ıanı. Muhterem arkadaşlar, evvelâ buna inan
madım. İzmir hususi muhasebecinde ve Karşı
yaka'da inceleme yaptım. İki misali önemli ol
ması bakımından arz edeceğim, tabiî çok va
tandaş var ama, rahmetli Gazi Mustafa Kemal 
hazretlerinin eski eşi Latife hanımın arsasından 
alınan vergi İm ayarlamadan evvel 1 500 li:a. 
Vergi ayarlaması yapıldıktan sonra verdiği ver
gi 6 bin lira. Buna da itiraz yok. Fakat 6 - 8 ay 
sonra Meclisimizden çıkan bir kanunla bu mik
tar 18 bin liraya yükseliyor. Arkadaşlar rakam 
olarak. 

İkinci bir misal: Yine İzmir'de, Bombacı Ali 
çavuş, eski Çanakkale Kahramanı. Rahmetliden 
kendisine hediye olan bir arsa. Ayarlamadan 
evvel miktarı 200 lira. Yapılan kanuna göre 
ayarlama 800 lira. Biz kanun çıkarıp yürürlüğe 
girdikten sonra bu 19 vilâyet nazarı dikkate 
alınmadığı için vereceği miktar senede 9 bin 
lira. Arkadaşlar derler ki, bu zatlar bu arazinin 
tapularını Hükümete teslim edeceğiz. Nitekim 
hususi muhasebe müdürünün önüne götürüyor. 
buyurun, hu arsanın tapularını, satın bunla un 
vergilerini alın, hiz vazgeçtik hakkımızdan dt-
m ek t e diri er. 
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Şimdi, bendeniz kısaca bu adaletsizliği bir 

sözlü soru ile 19 Kasını 1961 talihinde getirmiş
tim. O günden bugüne muhtelif sebeplerle Sa
yın Bakandan cevap alamadığım için tam yeri 
gelmişken arz edeyim dedim ve huzurunuza gel
dim, durum .bundan ibarettir. Sayın Bakandan 
bu hususla ilgilenmesini, eğer hakikaten bu on-
dokuz vilâyette bir ayarlama yapılmışsa, bir 
adaletsizlik varsa lütfen düzeltilmesini arz ve 
istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, başka 

söz alan yok. Sıra tabiatiyle Hükümetin ve Ma
liye Bakanınmdır. Yüksek Heyetinizin malû
mudur ki, program oruç tutan arkadaşlar:n 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

S —• Maliye Bakanlığı bütçesi : 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz. 
Söz Sayın Maliye Bakanınmdır. 

Efendim, Sayın Maliye Bakanı söze başlama
dan evvel şimdi bir kifayeti müzakere takriri gel
miştir, onu okutuyorum. Ondan sonra yalnız 
bir senatöre söz vereceğim, tabiî kabul edilirse. 

Yüksel: Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Kudret Bayhan 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenlcr.... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FEBİD MELEN (Van) 

— Sayın Başkan, Senatonun sayın üyeleri; Mali
ye bütçesine gerek parti sözcüsü olarak, gerek şa
hısları adına konuşan arkadaşlarımızın verdiği 
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durumu nazarı itibara alınmak suretiyle tanzim 
edilmiştir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Bende kaydı yoktur. Fakat 
müsaade ederseniz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bakandan 
sonra konuşayım. 

BAŞKAN — O da olabilir. Yalnız içtimai 
adalet şunu icabettirir ki, yalnız oruç tutanları 
değil, oruç tutamıyanları da düşünmek lâzım. 
Bu itibarla kısa bir ara veriyorum. Saat 15 te 
toplanılmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Ka^an-J?., Saati : 14,25 

önemden dolayı peşinen kendilerine teşekkür et
meyi bir vazife sayıyorum. Hakikaten her yıl 
okluğu gibi bu yıl da değerli arkadaşlarım, velev-
ki tenkid yolu ile olsun maliyemizin uğraştığı 
mevzuların hemen mühim bir kısmı üzerinde 
durmuş ve kıymetli fikirler ve mütalâalar ileri 
sürmüşlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu görüşmeler biraz 
da bütçenin tümü üzerinde yapılmış olan bir 
müzakerenin tekrarından ibaret olmuştur. Bunu 
da ara yerde arz etmeliyim. İhtimal ki Maliye 
Bakanlığının vazifesi dâhline giren işlerin, Ma-
lij^cnin bütçesi üzerinde, daha doğrusu Devlet ha
yatındaki aldığı vazifelerin önemi vepahut vazi
felerin şümulü buna sebebolmuştur. Değerli 
arkadaşının; Maliye bütçesi üzerinde bu^ün ile
ri sürülen mütalâaların hemen hepsi bütçenin 
tümünün müzakeresi sırasında konuşulmuş ve 
bunlara cevap arz etmiş olduğum için bunları tek
rar edip, şu yorgun zamanınızda, yorgunluğu
nuzu bir miktar daha artırmak istemiyorum. İzin 

» • © - « 

Ü Ç Ü N C u O T U R U M 
A r i :ır, sao/;?. : 15,00 

BALKAN — BajkanvoMli İh:a-ı Ha::it Ti^rol 

KÂTİPLER : Sa'.np Gnal (Adıvıa), Kııdrot Bayhan (Niğde), 
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verirseniz sadece önemli gördüğüm meselelere te
mas etmekle iktifa edeceğim. Diğerleri hakkın
daki Hükümet görüşünü esasen arz ettiğim gibi, 
bütçenin tümü üzerinde burada gerek tarafım
dan, gerekse diğer bakan arkadaşlarım tarafın
dan cevaplandırılmış ve bunlar zabıtlara geçmiş, 
ayrıca efkârı umumiyeye radyo vasıtasiyle veya 
basın yoluyla intikal etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu müzakereler bir
kaç. noktayı belirli 'bir şekilde ortaya çıkar
mıştır. Tümü üzerinde yapılan müzakereler 
sırasında arkadaşlarımız 'enflâsyondan endişe 
etmişler, Türkiye'de enflâsyon tehlikesi ol
duğunu ileri •sürmüşlerdi, enflâsyondan kork
tuklarını söylemişlerdi. Aradan geçen 9 gün 
hamdolsun bu korkuyu ortadan kaldırmışa 
'benzer. (Bu defa konuşan arkadaşlarım artık 
enflâsyondan bahsetmediler ve 'bu korku içinde 
'bulunduklarını ifado etmediler. Bunu «bir ka
zanç sayıyorum. 

İkincisi, bütçenin tümü üzerinde yapılan 
konuşmalarda ekonomimizde 'büyük bir dur
gunluktan bahsedenler olmuştu. Ekonomiyi 
felce uğramış halde gösterenler olmuştu. îş 
hayatının daralmış 'olduğundan bahsedenler 
olmuştu. Bu konuşmalarda, onlara da temas 
eden olmadı. -Dokuz ıgünün bir kazancı da 
bizim için bu olmuştur. Demek ki, ben ve ar- ı 
kadaşlarım, verdiğimiz bu izahatla Yüksek Se
natoyu da ikna etmiş ve bunların bir vehim
den ibaret olduğunu ispat etmiş durumdayız. 
ve kendileri de buna kanaat getirmiş durumda
dırlar. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu konuşma
larda kalkınma Ihızınm gevşediğinden şikâyet 
eden olmamıştır. Halbuki tümü üzerindeki 
konuşmalarda bundan da endişe eden arkadaş
larımız olmuştu. Bütün bunları dokuz gün
lük müzakerelerinin müspet bir neticesi olarak 
sayıyorum. Arkadaşlarımın, daha doğrusu 
bizim gibi düşünmüş olmalarından dolayı sevini
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; yine bir diğer en
dişenin do ortadan kalkmış olduğunu gördüm. 
Ekonomimizin kısa 'bir zamanda; bir buhrana 
sürüklenme istidadında olduğuna dair en
dişeden de bu defa 'bahsedilmedi. 

Arkadaşlarımız bu defa, konuşmala
rını, - 'bilhassa gruplar adına yapılan konuş-
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malarda - 'birkaç noktaya teksif ettiler. Büt
çenin gelirlerinin tahakkuk etmemesi ve 'büt
çede tasarruf yapmış olmamız ve bilhassa 
bu tasarrufu kabahat sayan -arkadaşlarımız da 
oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bir noktaya daha 
işaret etmek istiyorum. Beliren ıgörüşler ola
rak saym arkadaşlarımızın hemen hepsi di
yebilirim, bütün bu işlerin kahalhatini eğer suç 
varsa, kabahat varsa, Maliye Bakanında ara*. 
maya çalıştılar. Bunu sadece burada değil, 
dışarıda günlük çalışmalarımızda da görüyo
ruz. Hangi iş yürümezse Maliye Bakanı yü-
rütmemiştir, umumi şikâyet odur. Hemen bü
tün daireler ne yapalım Maliye Bakanı para 
vermiyor ki, hiz bu işi yapalım derler. 

Son seyahatimde Belçika Maliye Bakanı 
ile konuşurken kendilerine sordum «Türki
ye'de garip bir şey var, hangi iş yürümezse 
her'kes mesuliyeti 'Maliye Bakanında aramak
ta dır.» Bana şu cevahı verdi. Biz de biraz 
daha farklıdır dedi. Biz de hangi iş yürümemiş-
se Maliye Bakanı yürütmemiştir, hangi iş yü-
rüınüşse ona rağmen yürümüştür, dedi. Yine 
Japonya'da dost olduğum bir Japon bana şunu 
anlattı: Bizim 'dört büyük felâketimiz vardır 
dedi. Birisi tayfun, ikincisi zelzele, üçüncüsü 
yangın, dördüncüsü ise Maliye Bakanıdır dedi. 
(Oülüşmeler) Anlaşılıyor İd, Türkiye'de de aşa
ğı - yukarı aynı g'.'rüşler paylaşılıyor. Bir büt
çe hazırlanıyor. Bütçeyi belki Maliye Bakanı 
toparlıyor. Ama bütçeyi Hükümet hazırlıyor. 
Birer, birer Bakanlıklar teklif ediyorlar, Mali
ye Bakanı toparlıyor, Bakanlar Kuruluna götü
rüyor. Orada bir anlaşmaya varılıyor, bütçe 
olarak meydana geliyor. Plânlı devrede büyük 
bir kısmını plânlama dairelerimiz hazırlıyor. 
Ondan sonra Meclise getiriyorsunuz. Bütçe Ko
misyonundan geçiyor, uzun müzakereler yapı
lıyor. Bütçe Komisyonunda zamlar, tenziller, 
ilâveler ve aktarmalar yapılıyor. Büyük Mec
liste günlerce konuşuluyor, güzel nutuklar söy
leniyor. Bütçenin zayıf cepheleri belirtiliyor. 
Bu sözler alkışlanıyor. Nihayet bütçeye son 
şekli verilerek çıkıyor. Fakat çıkan (bütçe Ma
liye Bakanlığının eseri sayılıyor. Şayanı hayret
tir. Bütün 'bu kadar heyetlerden çıkan Bütçe 
Komisyonu tetkikinden, Meclisin müzakeresin
den, tasvibinden geçen bütçe, yalnız ve yalnız 
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Maliye Vekilinin eseridir, yalnız ve yalnız bun
dan Maliye Vekili mesuldür. Bütçe yürürse şe
refi Maliye Vekiline aittir verilmez ya, fakat 
yürütmezse, behamehal Maliye Bakanı bunu bir 
kusuru sebebi ile yürütmemiştir. Ya gelirleri 
noksan veya fazla tahmin etmiştir, veya gideri 
noksan koymuştur. Bu sebeple yürümemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Maliye bakanları
nın bütçenin tanziminde, tatbikinde, murakabe
sinde, vazifelerinin önemini inkâr edecek deği
lim. Ama bir Devlet bütçesinin bütün mesuliye
tini başından sonuna kadar Maliye Bakanına 
yükleyip işin içinden sıyrılmak ta hakikaten 
insafsızlık olur, bilhassa Parlâmento üyeleri 
için. Eğer bütçe, huzurunuza gelen ibütçede 
hatalar varsa, israf varsa, masraflarda noksan
lık varsa, varidatta fazla tahminler varsa, safha 
safiha komisyonlardan bağlıyarak Umumi He
yete kadar bütün mebusların ve senatörlerin 
bundan Maliye Bakanı derecesinde olmamakla 
beraber, onun yanıbaşmda hiçolmazsa mânevi 
mesuliyetleri mevcuttur. Çıkan bütçenin bir 
miktar mesuliyetini paylaşmak hiçolmazsa bir 
insaf eseridir. Mamafih founa rağmen 'mesuliye
tini müdrik bir Maliye Bakanı olarak bütçeler
deki, bütçelerin iyi taraflarındaki hizmetleri de 
bir tarafa bırakarak noksan ve noksan gördü
ğüm hususlar hakkında mümkün olduğu nisbet-
te sizleri tatmin edebileceğimi zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, arkadaşlarımız geniş 
şekilde bütçe muvazenesi üzerinde durmuşlardır. 
Bilhassa bu bütçelerin tasarruf satırına uğrama
sından şikâyet etmişler ve bu bütçelerin tatbik 
edilmemesinin mahzurları üzerinde durmuşlar
dır tamamen. Bu arada bütçe görüşü, bütçe mu
vazenesi fikri üzerinde bir nebze durmak istiyo
rum. Muhterem arkadaşlar, hemen her sosyal 
müessesede olduğu gibi bütçelerde de ve bütçe 
muvazenesi fikrinde de zaman içerisinde çok ge
niş istihaleler olmuştur. Liberal ekonominin 
hâkim bulunduğu devredeki bütçe telâkkisi ve 
bütçe muvazenesi fikri ile sosyal devirdeki büt
çe telâkkisi; ve bütçe muvazenesi fikri arasında 
geniş farklar vardır, geniş anlayış farkları var
dır bugün. 

Klâsik liberalizmin hâkim olduğu devletlerde 
mümkün olduğu kadar Devletin az müdahale et
mesi esas olduğu için, mümkün olduğu kadar 
Devlet masraflarının az olması ve bütçelerin baş-
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langıçta nasıl tanzim edimişse o şekilde kapanma
sı arzu edilirdi. Bu bir nevi bütçenin samimiyet 
kaidesi bütçenin bilmem ne kaidesi v. s... Zaten 
ortaya çıkan fikirler de bunu gösteriyor. O va
kit bütçe denince bunlar anlaşılırdı. Bütçenin 
başka bir fonksiyonu yoktur. Bütçe sadece Dev
letin, hattâ merkezi Devletin gelirlerini, kaynak
larını ve bunların masraflarını bir arada toplıyan 
ve bunların tatbikine ve icrasına mezuniyet veren 
bir şekli kanundan ibaret olarak telâkki edilirdi. 
Klâsik ekonomi devrinde klâsik liberalizmde libe
ral anlayışta bu idi. Şimdi görüyorum ki, bir 
plânlı devreye girmiş olmamıza, sosyal bir Dev
let olmamıza, Devletin birçok sosyal vazifeleri 
yüklenmiş olmasına rağmen arkadaşlarımızın 
hattâ, plân fikrine bizden de daha yakın olan Mil
lî Birlik f-îrupundaki arkadaşlarımızın da bütçe
nin muvazenesi hakkında görüşleri tâ bundan 
yarım asır evveline kadar giden bir telâkkiye da
yanmaktadır. Bir adım ileri gitmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar bugünün Devleti, dü
nün Devleti olmadığı gibi bugünün bütçeleri de 
dünün bütçeleriyle ne miktar itibariyle, ne muh
teva itibariyle ve ne de fonksiyonları itibariyle 
kabili mukayese değildir. Devletin masrafları, 
Devletin vazifeleri büyüdükçe Devlet bütçeleri de 
büyümektedir ve Devlet bütçelerini besi iyen kay
naklarda da bu sebeple tenevvü etmektedir. Vak
tiyle sadece vergiye dayanan bütçeleri bugün 
başka kaynaklar beslemektedir. Bunlar tenevvü 
etmektedir. Miktarı büyümektedir, hacım iti
bariyle büyümektedir ve ayrıca bütçenin fonk
siyonları da tamamen değişmektedir, değişmiştir. 
Artık dünkü bütçeler gibi, bugünkü bütçeler 
sadece Devletin bir yıllık gelir ve giderini bir ara
da toplıyan cetvellerden ibaret değildir. Bütçe 
bugün ekonomi politikasının elinde tıpkı para gi
bi, tıpkı kredi gibi bir vasıta haline gelmiştir. 
Bütçeler vasıtasiyle ekonomiye tesir etmek müm
kün olduğu anlaşılmıştır ve yıllarca tatbik edil
miştir. Bugün aşağı - yukarı sadece plânlı ekono
miye giren memleketler değil, bunun dışında he
nüz serbest sistemin cari olduğu memleketlerde 
dahi bütçeye böyle bir fonksiyon, böyle bir vazife 
ifa ettirilmektedir. Ekonomide durgunluk hâsıl 
olunca bütçeye vazife düşer. Enflâsyonist tema
yüller yükselince, bütçeye yine bir vazife düşer. 
Birincisinde bütçe masraflarını artırmak yoliyle 
piyasaya yeni satmalına gücü zerketmek ve dur
gunluğu ortadan - kaldırmak; ikincisinde bütçe 
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masraflarını kıpmak suretiyle piyasadaki aşırı 
enflâsyonist tazyiki önlemek. Bugün artık bütçe 
bu fonksiyonları ifa etmektedir. Binaenaleyh, 
bütçe sonunda da başlangıçta olduğu gibi tatbik 
edilmedi, gelir şöyle tahmin edilmişti, gider şu 
miktarda, tahmin edilmişti, sene sonunda gelirde 
şu tahakkuk etmedi, giderde de şu nisbette tasar
ruf oldu, bütün bunları tenkid mevzuu yapmak 
mümkün değildir, arkadaşlar. Eğer bir konjonk
tür politikası takibdmek istiyorsak, veyahut Dev-
let'n böyle bir konjonktür politikası takibetme-
sini istiyorsak, bilhassa, plânlı ekonomi devrin
de; 

Arkadaşlarımın verdimi rakamlar ki, bir kısmı, 
bunıiyorum hangi kaynaklardan almaşlardır, ger
çeğe uymuyor. Bunların neticeleri üzerinde ay
rıcı duracağım ve bunları münakaşa edeceğim. 
Anr, şimdi şu fikri tekrar edeyim. Bugün artık 
bütçe tamim edildiği gibi kapanmaz. Bütçelerin 
tanzim edildiği şekilde kapanması dernek ekono
mide bir yıl zarfında hiçbir hareket olmamıştır 
demeye muadildir. Halbuki bir yıl içerisinde dahi 
değil umumi trentler yıl içinde dahi ekonomi 
hareket, halindedir. I n ^ c r ve çıkışlar mevcut
tur. Mevsim1 ik temevvücler mevcudolur ve mev
sim dısmda başka, fmıillorc bağlanan temevvüclor 

olur, dış tesirlerle vâki i irsler, çıkışlar mevcudo
lur ve bunlara ka7 şı devletler ekonomiyi istikrar 
halinde tutabilmek için, muvazene halinde tuta
bilmek için para politikasını bir vasıta olarak kul
landıkları gibi kredi politikacım bir vasıta olarak 
kullanırlar ve bütçevi bir vasıta olarak kullanırlar 
ve kullanmaktadırlar. Yakın bir m i «al alayım: 
Bu sene biz geniş mikyasta durgunluğa karşı 
ekonomi dışı sebeplerle, dış politikadaki sebepler 
ve bir miktar da hava şartlarından doğan sebep
lerle meydana gelen durgunluğa karşı birkaç si
lâhı bir arada kullandık. Para silâhını kullandık, 
Merkez Bankası musluklarını bir miktar gevşet
mek suretiyle kredi silâhım kullandık. Bütçe si
lâhım kullandık., yaz ortalarında harcamaları hız
landırmak suretiyle. Bizim plânlama mütehassıs
larımız yaz ortalarında bize açık finansmanına 
g'tmsk lâzımdır bir miktar dediler. Ve bu kararı 
verdiler. Ekonomideki durgunluğu kaldırmak ya
ni azadan talebi normal seviveve getirebilmek için 
Devletin bir miktar acık finansmanı yapmasını 
ekonomik bir icabolarak, zaruret olarak ortaya 
kovdular. Ve bunu tatbik ettik. Yatırım1 arı hız
landırdık bu suretle harcamaları hızlandırdık. Bıı-
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m\ mukabil no yaptık sonbaharda? Sonbaharda 
ekonomi hızlandı, sevrini aldı hattâ biraz daha 
politikaya devam edersek enflâsyonist tazyikin ar
tacağım hissedince bu defa tersi bir politika, aksi 
bir politika takibetmeye başladık ve harcamaları 
kısmaya başladık, arkadaşlar. İste bütçe politi
kası, konjonktür politikası budur. Böyle bir poli
tika takibedilen memleketlerde bütçelerin hazır
landığı gibi kapanmasını bekleme1: bence fayda
mız olur, lüzumsuz olur hattâ ekonomi için zararlı 
olu:\ 

Muhterem arkadaşlar, bütçe anlayışında bir 
başka, fark daha vardır. Sadece merkezî idare 
bütçesinden ibaret değildir bütçeler. Bütçelerin 
aeıklan, kapanışı, fazlası, noks-am sadece merkezî 
idare bütçelerini nazara alırsanız, sadece onu mü
talâa ederseniz bu sadece âmme sektörünün bir 
kısmı üzerinde durarak net'ce çıkarmış olmak gi
bi bir netice verir ki, tamamen aldatıcı olur. Büt
çeleri aynı zamanda emme sektörü olarak bir ara
da düşünmek lâzım. Bugün bilhassa ekonomisi, 
geniş mikyasta ekonomik müesseselere, sınai mü
esseselere sahibolan, ira:İh"al müesseselerine sahi-
bolan Devletin bütçesi, merker'î idarenin bütçesin
den ibaret değildir. Devlet bütçesinin yanıba
smda, katma bütçeler, onun yanıbasmda îkt'sadi 
Devlet Teşekkülleri, onun yanıbasmda mahallî 
idareler bütçeleri mevcuttur. Binaenaleyh âmme 
sektörün 1c dengeyi sadece genel muvazenede ve
yahut dengesizliği genel muvazenede aramak de
ğil; dengeyi veya dengesizliği bütün âmme sek
töründe birden aramak lâzımdır. Zaten aldatıcı 
olanı da bu idi. 

1050 - 1960 arasmdaki zaptları tetkik 
elerseniz görürsünüz ki daima bütçelerin açı İç
siz kapandığı veyahut az açıkla kapandığa i 1-
dia edilir. Bununla övünülürdü. Halbuki o 
tarihte âmine sektöründe geniş açeklar nev-
euttu ve bu görülmezdi, gösterilmezdi. EnHâs-
vona da bu suretle gitmiş oluyoruz. Clörzd-
yerek, bilnıiyerek gitmiş oluyoruz. Daha doğ
rusu efkârı umumiye bilmeden bu memlekette 
enflâsyona gidilmişti ve bu sebeple gidil- ileti; 
ânım e sektörü toptan mütadâa edilmediği ic'n. 
Merkezi idare bütçesi, genel bütçe açık ez ka
panırken faraza, tktisadi Devlet Teşekkülleri 
her sene bir ilâ b'rbuçuk milyarlık asile ver-
yorlardı. Bunun neticesi görüldü. Sa-Y-o 
1953 - 1958 arasında İktisadi Devlet Tcsokkül-
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lerinin verdikleri açıklar ve Merkez Bankasın
dan çektikleri para miktarı 7 milyar liradır 
'arkadaşlarım. Bu miktarı senelere taksim 
ederseniz her sene bir milyar açık vermiştir, 
âmme sektörü, bütçenin açığından başka. Bu
nu ihtilâlden sonra Millî Birlik Komitesi 154 
sayılı Kanunla İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
görünmiyen bir yoldan Merkez Bankasından 
yaptığı borçlanmaları konsolide ve tesbit et
miştir. Miktarının da 7 milyar olduğu anla
şılmıştır. Halbuki o tarihteki zabıtları tetkik 
ederseniz, bütçeler denktir, veyahut az açıkla 
kapanmıştır. İşte bu aldatıcıdır arkadaşlarım. 
Biz bugün ne yapıyoruz? Bugün biz âmme sek
törünü birlikte mütalâa ediyoruz. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri artık Merkez Bankası kay
nağından yani gizli kapıdan finanse edilme
mektedir. İktisadi Devlet Teşekküllerinin tıp
kı bütçe gibi finansmanları sağlam kaynaklar
la yapılmaktadır. İktisadi Devlet Teşekkül le
rinin, Emekli Sandığı, İşçi Sigortaları, fi
nansman fonu veyahut karşılık paralar gibi 
kaynaklardan finanse odilmiycn açıkları ise 
bütçelere konarak verilmektedir. İki, üç yıldır 
bütçelerimizde İktisadi Devlet Teşekkülleri 
için büyük yardımlar vardır. Faraza bu se
ne 750 milyon liralık yardım vardır, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin açığını kapatmak için. 
Bunu bir kalemde çıkarırsanız bütçede, zorla
malar ve sair iddiaların, hiçbirisine ihtiyaç kal
maz ama biz âmme sektörünün dengesini top-
yekûn mütalâa ettiğimiz içindir ki bunları bir 
araya topladık. Arkadaşlar bir noktaya da
ha işaret etmek istiyorum; bugün artık âmme 
sektöründe, muvazene aramakla da iktifa edil
miyor. Bugün millî bütçede muvazene ara
makla ekonominin sıhhati millî bütçenin mu
vazene halinde olması ile kaimdir. Millî büt
çede muvazene yoksa âmme sektöründe istedi
ğimiz kadar muvazene temin eden ekonomi sıh
hatli olmaz, ekonomi istikrar içinde olmaz ya 
buhranlara gider, ya enflâsyona gider veyahut 
deflasyon içende kalır. Değerli arkadaşlarım. 
bugün daha çok arz ettiğim gibi bütün âmme 
sektörü, umumi bütçe, katma bütçeler, âmme 
sektörü bütçelerindeki muvazene, ekonomide
ki muvazeneyi sağlamak için düşünülen muva
zenedir. Eğer ekonomide bir muvazene yoksa 
o takdirde âmme sektöründe muvazenesizlik 
aramak lâzımdır. Amme sektöründeki muva-
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zenesizliği gidermeyi temin edeceksiniz ki eko
nomide muvazene sağlıyabilesiniz. Biraz evvel 
tatbikatına işaret ettim. Faraza ekonomide 
dengesizlik, durgunluk varsa hızlı harcama, 
bütçeye açık verdirerek bâzı harcamalar yap
mak suretiyle ekonomide muvazene sağlanır. 
İşte değerli arkadaşlarım, bu görüşle bu za
viyeden meseleyi tetkik ederlerse baştan sona 
kadar yaptıkları tenkidlerin haksız olduğu, 
sebepsiz olduğu ve faydasız olduğu meydana 
çıkar. Bunu bütçenin tümü üzerindeki müza
kerede de belirttim. Bir defa daha belirtiyo
rum. Değerli arkadaşlarım, göz önünde bu
lunduracağımız şey ekonomi istikrar halinde 
mi, değil mi? Kalkınma gayreti içinde miyiz, 
değil miyiz ve enflâsyon tazyiki ne dereceye 
kadar ağırdır, fiyatlar artıyor mu, artmıyor 
mu? Daha çok budur. Eğer fiyatlarda istik
rar varsa, ekonomide istikrar varsa, kalkınma 
hamlemize aksatmadan devam edebiliyorsak 
her şey yolundadır. Bütün bu gördüğünüz 
muvazenesizlikler bilâkis bir muvazenesizlik 
değil, ekonomide muvazeneyi sağlıyacak gerçek 
tedbir olarak görülebilir. Bundan sonra arka
daşlarımın üzerinde durdukları spesifik mad
delere geçeceğim. 

Macit Zercn arkadaşım, maliye tahsilat, 
ödeme yaparken bütçeye ve millî iradeye bağlı 
olmalıdır. Bütçe dışında mükellefiyet tahmil 
edilemez buyurdular ve bunun için de köylerde 
yapılan su, yol içinde köy bütçelerinin bu mas
raflara iştirak ettirilmesini tenkid ettiler ve 
bunu Anayasa ve Bütçe esaslarına uygun bul
madıklarını ifade ettiler. 

Mulhterem arkadaşlar, plânımızda toplum 
kalkınması diyo adlandırdığımız bir kal
kınma yolu, bir kalkınma usulü mevcuttur. 
Vo bunun faydalarını da daha ilk tatbi
kat yıllarında dahi geniş faydasını gördük. 
Vatandaşla Devletin elele vererek, güçlerini 
birleştirerek süratli kalkınma yolun-j gitmek. 
Filhakika bâzı masraflar Devlet bütçesin
den yapılır. Ama, biz de sadece biraz evvel de 
işarel; ettim, bütçeler sadece Devlet 'büt
çesinden ibaret değildir. Mahallî idareler, 
'bütçelerimiz, özel idareler bütçelerimiz, bele
diyeler bütçelerimiz, köy bütçelerimiz mevcut
tur. Ve 'bu hizmetlerin 'bir kısmını pay
laşmış durumdayız. Kanunlarımız taksim et-
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mistir. Bâzı hizmetleri merkezi idareye ver
mişti.*. Devlet bütçesinden yapılır. Diğer 
bâzı hizmetleri, mahallî hizmetleri, mahallî 
idarelere bırakmıştır. Faraza şehir hududa 
içerisindeki yol, su, elektrik, kanalizasyon 
gibi hiz netleri belediyeye 'bıraktığı gibi; köy 
yollarını da, kov içme sularını da bir köy hiz
meti olarak mütalaa etmiştir, Köy Kanunu
mun. Binaenaleyh aslında köy bütçelerinden 
yapılması lâzım. Fakat köy 'bütçelerimizin 
kışı:- hal", sebebiyle Devlet 'bugün bunlara 
kend*. bütçesinden yardım yapmaktadır. Fakat 
'bu yardımı yaparken bu hizmete 'bir miktar 
köy 'bütçelerini ve köylüleri de iştirak ettir
mek tedi:*. Bunun ne kanuna aykırı tarafı var
dır ne de 'bir angaryadır. Tamamen ka
nunlarımız içinde cereyan eden bir muamele
d i r Hattâ kanunlarımızın tamamen köy hiz
meti olarak mütalâa ettiği, şeyi Devletin yar
dımı. ile ^başarıyoruz ki, 'burada köylüyü yar
dım?. çağırmaktan ziyade Devletin köylüye 
yardımcı olması vaziyeti vardır. Bu sebeple 
Anayasaya aykırı bir hareket olarak mütalâa 
edilmesi hiçbir suretle yerinde olmaz. Arz 
ettiğim gi'bi bunun faydasını da görüyoruz ve 
köylerimizi, süratle yola, ışığa suya kavuş
turmanın pratik 'bir yolu olarak mütalâa 
ediyoruz. 

Arkadaşlar, yine değerli arkadaşımın; gelir 
ta;hmrnlerini uygun olarak yapamıyoruz ve sa
mimî olarak yapmıyoruz. Geçen üç yılın ge
liri tahakkuk etmemiştir dendi ve arkadaşım 
bir hesap çıkardı. Değerli Zeren arkadaşım, 
üç, yıl zarfında beş milyar liraya yakın bir 
açık mevcudolduğunu ifade etti. Bir defa 
bunu 'bir açık olarak vasıflandırmak hiç şüp
hesi-; yerinde olmaz. Bütçeyi bir hazırlanı
şında bir de kapanışında olmak üzere ayrı 
ayrı müesseseler olarak görmek lâzımdır. 
Eğer a.çıksız kapanmışsa gelirdeki noksan, 
bilmem giderdeki azalma ile veyahut kısıntı 
ile telâfi edilmişse artık 'bu 'bütçeye açık de
meye hiç şüphesiz imkân vermez. Zaten açık 
deyince 'bu telâkkiler de değişmiştir. Vaktiyle 
normal mûtat gelirle:' dışında, vergi gelirleri 
dıpndaki kaynaklarla karşılanan miktarlar 
acık sayılırdı. Bugün hattâ istikrazdaki, 
istikram dış yardım, hasılatı dahi, normal ge
lirler arasında sayılmaktadır, Açık deyince. 
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Sadece Merkez Bankası kaynağı ile yani açık 
finansman ile kapanan açık olarak anlaşdrnak-
tadıı\ Binaenaleyh bütçede tasarruf yapmış
sınız, bu açıktır böyle bir şey iddia etmeye 
imkân yoktur. Bu gerçeğe, realiteye uymı-
yan bir iddia olur. Ama harcama yapsay
dınız diyorlar, arkadaşlarımız. Muhterem ar
kadaşlarım, yatırımlar için söylendiği zaman 
yerinde görürüm. Yatırımları tamamen ta
hakkuk ettirmediniz, varidatınız noksan 
talhakkuk etti bu se'beple plân hedefine ula
şamadınız, şeklindeki 'bir tenkidi haklı bir ten-
kid olarak görürüm. Ama bütçenin tümü 
üzerinde de arz ettim. Biz yatırımlarda cebrî 
tasamın yoluna, ne, 1963 te ne de 1964 te git
medik .1962 ye gelince : 1962 'bütçesi yalnız 
başına 'bizim bütçemiz değildi. Sizlerle ikti
darı paylaştığımız zaman beraberce hazırla
dığımız ve beraberce yarısını tatbik ettiğimiz 
bir bütçe idi. Ben Maliye Vekili olduğum za
man dehşetle gördüm ki, bütçede eğer tedbir 
almazsam, birbuçuk milyar açık olacaktır 
ve bu memleketi süratle enflâsyona götü
receğiz. Ve tedbir aldım. Aldığım bu tedbir 
sayesindedir ki, sizin de mesuliyetine iştirak et
tiğiniz bir 'bütçe açıksız kapandı ve memleket 
ekonomisi de zarar görmedi. Tedbir alınasay-
dım 'belki de o vakit beni tenkid ederdiniz. 
Ama ne yapalım ki, hazırladığınız bütçe sizin 
de mesuliyetine katıldığınız Hükümetin hazır
ladığı bütçe böyle idi. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Beraber 
hazırlamadık, beraber çıkardık. 

MALİYE BAKANİ FERİD MELEN (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, ne 1963 te 
ne de 1964 te, yatırımlardan cebrî tasarruf 
yoluna gitmedik. Gelirlerin tahakkuk etmemesi 
endişesi 'belirince sadece ve sadece daireleri 
cari 'bütçelerde tasarruf yapmaya Bakanlar 
Kurulu karan ile teşvik ettik, mecbur ettik. 
Yatırımları ser'best 'bıraktık. Hele bu sene 
birinci günden itibaren, Maliye Vekiline 
Bütçe Kanunu, ile verdiğiniz yetkiye rağmen, 
birinci gününden itibaren 'bütün yatırım 
ödeneği, libere edilmiştir, serbestir. Daireler 
ıbunu kullanmışlardır, ama bugüne kadar kul-
lanmamışlarsa bir miktar tasarruf olacaksa bu
nu başka sebeplerden meydana gelen bir tasar
ruf olarak kabul etmek lâzım. Yoksa, bütçe ge-
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lirinin tahakkuk etmemesinden doğan veyahut 
ona bağlanan bir tasarruf değildir arkadaşla
rım. Kaldı ki, btüçe içindeki yatırımların ta
hakkuk nisbeti bu sene % 90 in üstüne çıkacak
tır. Hattâ % 95 olmasını dahi ümidederim. Ne
den yüzde yüz olmuyor? Muhterem arkadaşlar, 
bu alman ölçüden dolayı böyledir. Belki fizikî 
yatırım yüzde yüz olacaktır. Sadece harcamayı 
ölçü olarak alınca bir miktar geride kalması da 
tabiîdir. Çünkü bütçe tahsisatı keşif bedellerine 
göre hesabedilmiştir. Ama ihale tenzilâtı sebe-
ıbiyle harcama fizikî yatırım yüzde yüz tahak
kuk ettiği halde harcama nisbeti bunun altına 
düşebilmektedir. Ve bunu da yatırımlardan biı 
fedakârlık olarak saymamak lâzımdır. 

Cari masraflara gelince: Değerli arkadaşla
rım, bir taraftan bir iddia var. Bir iddia değil 
birçok arkadaşlar samimî olarak bu kanaatedir-
lcr. Devletin cari masraflarına bir çeki düzen 
vermek lâzım.lır, bunlarda israf yapılmaktadır. 
Madem ki, böyle bir kanaati vardır, Devlet bir 
başka vesileyle daireleri tasarrufa davet edi
yorsa, hizmetleri daha az para ile yapmayı sağ
lıyorsa bundan memnun olmak lâzımdır. Yok, 
ilâ. «Harcama yapacaktınız, verdiğimiz tahsi
satı son santimine kadar harcıyacaksımz.» de
meyi böyle bir görüşle telif etmeye imkân yok
tu.*. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada şuna da temas 
edeyim: Gelir hedefleri bakımından plândaki 
rakamlardan fazla geride değiliz, 1963 te, bil
hassa Sayın Millî Birlik Sözcümü arkadaşımın 
dikkatine arz ediyorum, 1963 te gelir plân he
deflerine nazaran sadece 4 milyon aşağıdadır. 
Sadece 4 milyon, milyarlar içerisinde sadece 4 
milyoncuk geride kalmış oluyoruz. Herhalde bu
nu bağışlarlar. Vergi gelirleri de mevcuttur. 
Vergi gelirlerinde 500 milyona yakın bir geri
de kalma mevcuttur. Buna mukabil başka kay
naklarla bu telâfi edilmiştir. Plân hedeflerinden 
gelirlerimiz sadece 4 milyon lira plân hedefle
rinin altında bulunmaktadır. 1964 te insiyal ya
ni Beş Yıllık Plân hedeflerinden fazla geride de
ğiliz. Fazla geride kalmıyacağız. Yalnız Plâna 
fiyat artışları sebebiyle tatbik edilen ölçüler 
dolayısiyle programlardan bir miktar geri kala
cağız. Programlardan belki 800 milyon lira ka
dar geri kalacağız. Ama Beş Yıllık Plân hedef
lerinden geri değiliz. I 

2 .2 .1965 O : 3 
Harcamalara gelince; muhterem arkadaşları 

Beş Yıllık Plânımızda ya bir konsepsiyon sebe
biyle veya düpe düz bir hata dolayısiyle harca
ma hedefleri fiilî vaziyete uymamaktadır. Beş 
Yıllık Plânımızda Devlet borçlarının mürette
batı harcamalar arasında yer almamıştır. Bu, 
plân Meclisten çıktıktan sonra görülmüştür. 
Daha doğrusu maliye daha evvel tesbit etmiş
ti, o vakit bunun ibir transfer olduğu ileri sü
rüldü, bu sebeple plâna alınmadığı veya alın
masının gayriilmî olacağı iddia edildi, ve borç
ları dışarıda kaldı. Şimdi senede bir milyar borç 
ödüyoruz. Plânda yok bu. Plân üstünde bir öde
me yapıyoruz. Binaenaleyh, harcamalarımız öde
diğimiz dış borç miktarmca plân hedefinin üs
tündedir, harcama rakamları bakımından, bunu 
da mahsubederseniz plân rakamlarının altında 
kalmıyoruz arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, iki yıldır, bütçede sağ
ladığımız, tasarrufların bir başarı sayılıp sayıl-
mıyacağma gelince: Baştan arz ettim, bütçe bir 
ekonomik vasıta olarak mütalâa edilince bunu 
ölçiründe kullanmış^ak bir başarı saymak lâ
zımdır ve bunu ilim âlemi böyle saymaktadır. 
Hattâ para fonu mütehassısları böyle saymış
lardır ve verdikleri bütün raporlarında da bu 
başarıdan dolayı H [ikametinizi övmüşlerdir. 
Durgunluk devrinde harcamayı hızlandırma, enf-
lâTyonist tazyikin baş^dığı anda cebrî tasarruf 
yoluna gidilmesini para fonu mütehassısları bir 
başarı olarak saymışlardır ve son raporlarında 
bu husus geniş pasajlar şeklinde yer almıştır. 
Hükümeti bundan dolayı bir hayli övmüşlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi Söz-
c'ıbü arkadaşım, 1964 bütçesinin tamamen tahak
kuk etmesini, ıbenim Kıbrıs buhranına ve reform 
kanunlarının çıkmamasına bağladığıma, işaret 
etti ve bunlarda mutabık olduğunu ifade etti. 
Yalnız Kıbrıs buhranını daha evvel görmeliydi, 
ve vergi kanunlarının çıkmıyacağmı daha evvel 
hesfia katmalıydı, dediler. Muhterem arkadaşlar, 
Kıbrıs buhranını bilmiyorum, memlekette daha 
evvel kim görmüştür. Ama geçen yıl bütçeyi tak
dim ettiğimiz tarihten sonra başladı Kıbrıs hâ
diseleri. Ve ondan sonra inkişaf etti. Bütçe Mec
liste iken hâdiselerin başladığını hep beraber 
mütalâa ettik. Kıbrıs buhranının ekonomimize 
tehirini ne Bütçe Encümeni ne de biz bu nisbet-
te hesalbedemedik, doğrudur. Bu hâdisenin bu 
nisbette uzıyacağmı tahmin etmiyorduk. Bu ka-
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dar müzminlcşeceğini tahmin etmiyorduk. Bah
sedilen durum bu sebepten doğmuştur. Yalnız 
arkadaşlarımızın, Kıbrıs buhranının ekonomimi
ze ve bu münasebetle bütçeye tesiri hususunda 
mutabakat beyan etmelerinden memnun olduk. 
Çünkü bütçenin tümü üzerindeki konuşmalarda 
l)iı mevzua katiyen yönelmiyordu. Bu noktaya 
gelebilmek için demek ki, karşılıklı bâzı adımlar 
atmış bulunuyoruz. Muhterem 'arkadaşlar, Kıb
rıs buhranı bütçemize çeşitli yönlerden tesir yap
mıştır. Bir, ekonomik tesiri olmuştur. Ekonomi
ye yaptığı tesir, hiç şüphesiz Devlet gelirlerine 
tesir yapar, ikincisi bütçelerimizin giderlerine te
sir etmiştir. Kıbrıs buhranı clolayısiyle bildiği
niz bâzı sektörlerde âmme masraflarında hatırı 
sayılır artışlar olmuştur. Ve bu sene aldığımız 
ek ödenek miktarının 500 milyon lira olduğu
nu bu vesileyle muhterem arkadaşlarıma tekrar 
hatırlatmak isterim. Zaten gelir tahakkuk etme
diği ve saire derken arkadaşlarım gayet garip
tir, geliri değil, gider rakamlarını alıyorlar. Sa
yın Ivîacit Zeren 'arkadaşımız geliri değil, gider 
rakamlarını alıyorlar. Ve onlar da gördükleri 
noksanlıkları gelir tahakkuk ediyor şeklinde izah 
ediyorlar. Ama bu gider rakamları üzerinde 
Yüce Meclisin karşılıksız olarak kabul ettiği 500 
milyonluk ek ödenek mevcuttur. 

Büyük Meclis, bu 500 milyonluk ek ödeneği 
verirken bütçede bunun için hususi bir -karşı
lık olmadığını, bunun için bir vergi getirmedi
ğimizi bilerek vermiştir.Ve bunun bütçe tasar
ruflarından karşılanacağı kanaatiyle vermiştir. 
Ve bizim yaptığımız da budur. Bütçe tasarruf
larımızın bir kısmını Kıbrıs buhranı dolayısiy-
le bütçelerimizde veyahut başka sebeplerle fa
raza sosyal kanunların tatbiki, Grev Kanunun 
tatbiki ve sair clolayısiyle artan bâzı masrafla
rı karşılamak üzere bütçenin mümkün olan di
ğer giderlerinde tasarruf yapmış olduk. Aksi 
halde Büyük Meclis bize, bu beş yüz milyonluk 
tahsisatı verirken sorardı, bunun için vergi ge
tirmediniz, bunu nasıl karşılıyorsunuz? Sorma
dığına göre bizim bunu tasarrufla karşılıyaca-
ğıınızı hesabedip vermiş olduğu kanaatiyle hare
ket etmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, reform kanunları büt
çe ile birlikte huzurunuza geldi ve o vakit bana 
gerek komisyonlarda gerekse Mecliste, Millet 
Meclisinde ve Yüce Senatoda sualler soruldu. 
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Bu 'kanunlar kabul edilmediği veya zamanında 
kabul edilmediği veya getirildiği şekilde çıkma
dığı takdirde ne yapacaksınız? Zabıtlarda var
dır, cevabım şu olmuştu; hiçbir zaman açık fi-
nansmanlı enflâsyonu düşünmediğimize göre 
bütçelerde tasarruf yapmıya çalışacağız. Hattâ 
gerekirse bu kanunlar kabul edilmezse yatırım
lardan bir kısmından da vazgeçmek 'mecburiye
tinde kalacağız.» hamdolsıııı yatırımlardan vaz
geçmeden diğer kaynaklardan yaptığımız ta
sarruflarla ve bir miktar plânlamanın tavsiye
si üzerine ve ekonomiye faydalı olacak şekil
de dozunda olmak suretiyle bir miktar acık fi
nansmanı. yapmak suretiyle bu noksanı karşı
lamış oluyoruz. Durum vşu arkadaşlarım; 1,5 mil
yarlık bir mevzu üzerindeyiz. Arkadaşlarımızın 
dediği gibi 2, - 2,5 milyar değil. 1,5 milyarlık, 
bütçede bir dengesizlik -mevcut. Bunun 500 mil
yonu vergi kanunlarının zamanında yürürlü
ğe girmemesinden doğmuştur. İkinci 5 yüz mil
yonu karşılık paralar, dediğimiz dış yardımdan 
sağladığımız yardımların karşılığının zamanın
da elimize geçmemesinden; kredileri almış bulu
nuyoruz, Geçen yıl 215 milyon dolar kredi iste
dik, 216,5 milyon dolar aldık, program kredisi 
- proje kredileri bunun dışındadır. - Fakat bir 
kısmı zamanında elimize geçmedi, zamanında 
kullanamadık, karşılık bulunamadı, Veyahut 
bir kısmı karşılık bulunamıyan nevinden oldu
ğu için 500 milyonu oradan doğan bir noksan
dır. 500 milyonu da Yüce Meclisin kabul ettiği 
karşılıksız ödenek veyahut da fevkalade ödenek
lerden doğmuştur. Biz bu 1,5 milyarın, bir mil
yarlık kısmını, hattâ biraz onun üstündeki bir 
kısmını bütçenin cari giderlerinde yaptığımız, 
yapmaya çalıştığımız tasarruflarla karşılıyoruz. 
Bir miktarı da açık finansmanla karşılanmıştır 
ve karşılanacaktır. 

Değerli arkadaşım, vergi ziyamdan bahseder
ken aşağı - yukarı vergi ziyaı hakkında bizim za
man zaman ileri sürdüğümüz görüşleri paylaşmak
tadır. Vergi ziyaı hakkındaki bu görüşlerin mü
him bir kısmına katılıyorum ve arkadaşımı da 
tebrik ederim. Muhterem arkadaşlar vergi ziyaı 
sadece arkadaşımın da ileri sürdüğü gibi bir mem
lekette vergi ahlâkının tekemmül etmemesinden 
veya noksan olmasından ileri gelmez, doğrudur. 
Vergi ziyaı, bilhassa mevcut nizamın, vergi kaçak
çılığını önliycmemesiııdon doğar. Ve piyasada 
gayrimeşru rekabete imkân vermesinden büyük 
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mikyasta doğar. Ve bizim memlekette böyle bir 
sebepten doğmuş bir vergi ziyaı mevcuttur. Bü
tün mesele hakikaten iyi bir vergi nizamı, iyi bir 
kontrol nizamı ve âdil bir vergi sistemi bulmak 
suretiyle piyasada bu gayrimeşru rekabeti orta
dan kaldırmak ve bu yol ile vergi ziyamı önle
mek. Her istikametten çalıştığımızı değerli ar
kadaşlarım bilmektedirler. Bir taraftan vergi ka
nunlarında çeşitli istikamette, çeşitli hedeflerle, 
gayelerle reform yapıyoruz; vergi sistemimizin ve
rimi artırmak bu reformların gayesi bildiğiniz 
gibi, bunların sosyal adaleti sağlıyacak daha doğ
rusu gelir tevziatında adaletsizliği kısmen kaldı
racak fonksiyonlarını kuvvetlendirmek ve ekono
mik fonksiyonlarını kuvvetlendirmek üzere geçen 
yıl içerisinde tadiller yaptık. Hiç şüphesiz buna 
devam edilecektir. Esaslı vergi kanunları üze
rinde yaptığımız tadillerden sonra vergi sistemi
miz, bütçenin tümü üzerindeki müzakerelerde de 
arz ettim, yabancı devletler, garp memleketleri 
vergi sistemleriyle boy ölçecek hale geldiğini ifa
de ettim. Arz ettiğim gibi bunu yabancı müte
hassıslar da teyidetmişlerdir. Buna rağmen nok
sanlarımız vardır. Faraza mahallî idare vergi 
reformunu tamam iyi e gerçekleştiremedik. Buna 
ait kanunlardan bir kı<:mı Mecliste bulunmakta ve 
bir kısmı da yakında gelecektir. Yine Vergi Usu
lü Kanunumuzda bilhassa vergi cibayetini, tahsi
lini, kontrolünü kolaylaştıracak yeni metotlara 
ihtiyaç vardır. Bunları pek yakında huzurunu
za getireceğiz. Ayrıca, vergi idaremiz maalesef 
yetersizdir. Zaten Millî Birlik Komitesi tarafın
dan, Hükümetleri tarafından kabul edilen vergi 
kanunlarının bir kısmının tatbik edilememesi ve 
bundan rüeu edilmesinin ballıca sebebi de bu ol
muştur. Gelir Vergisini geniş şekilde, hattâ en 
ufak cüzütamlarını içine alacak şekilde zirai ka
zanca bir hamlede teşmil edebilmek için vergi teş
kilâtımızın, böyle bir vergiyi tahakkuk ettirme
sine, tahsil etmesine ve kontrol etmesine yeter 
halde olması lâzım. Düşününüz, bir ilçede iki ta
ne memurunuz var ve her şeye bunlar bakacak
lar ve bir ilçede binlerce mükellefi Gelir Vergisi, 
Zirai Kazanç Vergisi mevzuuna alacaksınız ve bu 
iki memurunuz bütün bu mükelleflere köylere 
giderek beyannamelerini alacak, bu beyannamele
ri kontrol edecek, gerçeğe uyup uymadığını göre
cek ve bunu tahsil edecek; bu mümkün değildir 
şüphesiz. Ve bu düşünülmemiştir. Gelir Vergi
si Kanununda değişiklik yapılırken vergi teşki-
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lâtımızm bunu bir hamlede tatbik edebileceği zan-
niyle hareket edilmişti. Halbuki vergi teşkilâtı
mız maalesef böyle bir vaziyette bulunuyordu. 

Bu sebepten dolayı daha ilk tatbikat yılında 
büyük fiyasko ile karşı karşıya gelindi ve Büyük 
Meclis bu tatbikatı haklı olarak kanunla geri bı
raktı. Ondan sonra bildiğiniz şekilde yavaş, ya
vaş Gelir Vergisini zirai kazanca tatbik edecek 
adımları atmaya başladık. Kabul ettiğiniz bu
günkü kanunları dahi tatbik etmek için vergi teş
kilâtımız yeterli değildir. Evvelâ bunu takviye 
etmeyi düşünüyoruz. Amerikalılardan yardım is
tedik ve geniş bir mütehassıs kadrosu ile bize yar
dımda bulundular. Yeni bir proje hazırladık. 
Pek yakında huzurunuza getireceğiz. Bu proje
nin tatbikatında da Amerikalıların gerek teknik 
bakımdan gerekse hattâ maddi bakımdan bize 
yardımcı olacaklarını ümidediyoruz. Fakat bu za
man istiyen bir iştir. Bir vergi dairesini, bir 
hafta, 10 gün, bir ay, hattâ bir senede istediği
miz bir tekâmül seviyesini eriştirmemize imkân 
yoktur. Bu bir eğitim meselesidir, organizasyon 
meselesidir, metot meselesidir. 3 sene, 4 sene, 5 
sene ciddî bir çalışma ile yeni bir vergi idaresi 
kurabilirsiniz. Ondan sonradır ki, Zirai Kazanç 
Vergisinin en geniş şekilde teşmili düşünülebilir. 
Aksi halde çıkarılacak her kanun muallâkta kalır. 
Tatbik görmez ve ertesi gün çıkardığınız kanun
ların tatbikatı neticesinde siz buraya çıkar, şikâ
yette bulunursunuz. Ama bu şikâyette haklı ol
mazsınız. Zira bir müesseseye, silâhı ile beraber 
vermek lâzımdır. 

Servet beyannamesinden bahsettiler. Arkadaş
lar, servet beyannamelerinin vergi kontrolıında 
müessir bir faktör olmadığını söylediler. Biz 
bu kanaatte değiliz. Servet beyannameleri 
vergi kontrolünde çok kıymetli bir vasıta ola
rak kullanılacaktır, ve kullanılmaya başlanmış
tır, arkadaşlarım. Yalnız zamanın ilerlemesi 
lâzım. Çünkü bu yolla vergi kontrolü servet
leri mukayese suretiyle mümkündür ve birkaç 
sene geçsin ki, muhtelif seneleri birbiriyle mu
kayese etme imkânı bulunsun. Yalnız şunu 
da arz edeyim, yalnız başına bir vasıta ola
rak düşünmüyoruz. Sadece servet beyanna-
mesiyle vergi kontrolü yapılır. Bizim memle
ketimizin şartları içinde biz de arkadaşımız gi
bi düşünüyoruz. Yalnız başına bundan istifa
de kâfi değildir, yeterli değildir. Ama bu 
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sebepledir ki bunun yanında bilhassa geniş pe
rakendeci zümreyi ve küçük mükellef dediği
miz mükellefler başka usullerle ortalama kâr 
haddi, gider esası dediğimiz daha pratik usul
lerle murakabe etmeyi düşündük. Yani otoma
tik murakabeyi tesis ettik. Ve geçen yıl ka
bul ettiğiniz kanunlarla ihdas edilen müesse
seler bu hizmeti görecektir. Önümüzdeki yıl
dan itibaren bunlardan geniş nisbette faydala
nacağız. Hattâ vergilerin ilânı bu meyanda-
dır; kıymetli bir vasıtadır. 

Muhterem arkadaşlar, vergi murakabesi 
sadece vergi kaçırmak istiycnin önüne bir haile 
çekmekle, önlenemez, tstiyen insan bunun 
sağından solundan geçmek suretiyle yine ver
gi kaçırabilir. Bütün mesele etrafına çeşitli 
daireler çizebilmek, hailler çevirmektir. Sık
mamak şavtiyle, ne ekonomiyi ne de mükel
lefi sıkmamak, ekonomik gelişmeyi, inkişafa 
mâni olmamak kaydiyle çeşitli daireler çizmek 
çeşitli haileler çizmek suretiyle olur ki bunlar
dan birisinden kurtul ursa ikincisine, ikinci
sinden kurtul ursa üçüncüsüne, ondan kurtul
duğu takdirde dördüncüsüne takılabilsin. 

Bakmız İngiltere'de şöyle söylerler. O ka
dar çeşitli tedbirlerle murakabe yapılmaktadır 
ki, bir kimsenin İngiltere'den vergi kaçırabil
iri esi ic:n servetini bir torbaya koyup kimsenin 
görmediği bir yere gömmek suretiyle mümkün 
olabilir. Aksi halde İngiltere'de vergi kaçıran 
kimse behcmahal yakalanır. Sebebi, çok çe
şitli metotlar, çeşitli haileler, çeşitli tedbir
ler, kontroller bir arada mütalâa edildiği için 
Biz de onu yapmak istiyoruz. 

Değerli arkadaşım, bu arada serbest mu
hasebecilik, malî müşavirlik meselesine temar 
etmiştir. Biz bir loymotli vasıta olarak düsü-
nüyıruz; hem vergi ziyamı önlemek ve her" 
de memleketimizde sermaye piyasasının kurul
masına ve gelişmesine hizmet etmek bakımın
dan bilhassa buna ehemmiyet veriyoruz arka
daşlarım. Değerli arkadaşımın da temas etti
ği gibi, vergi mükellefi hakikaten birçok ver
gi hatalarını bilgisizlik sebebiyle yapmaktadır 
ve dünyanın her tarafında böyledir. Çünkü 
yrmi vergi kanından ekonominin bütün şeyle
rini kavrayabilmek için çaresiz girift olmakta
dır, girifttir ve her mükellefin bu vergi ka-
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nunlarmı bütün inceliğiyle bilmesine imkân 
yoktur. Vergi Kanunu bilse dahi, bir muhase
be tekniğine ihtiyaç gösterir. Çünkü vergi 
kanunları bütün mükellefiyetleri mükellefe 
yüklemektedir. Eski vergiler de, karincli ver
giler de her şeyi Devlet yapardı. Devlet me
muru matrahı tâyin eder, Devlet memuru ver-
sriyi tahakkuk ettirir, vergiyi Devlet memu
ru gider tahsil ederdi. Bugünkü vergi siste
mi böyle değildir. Modern vergilerde bütün 
vazifeler mükellefe bırakılmıştır. Mükellef 
kendi kazancını kendisi tesbit eder, defter tu
tar muamelelerini oraya kaydeder, bilançosu
nu çıkarır, bilançoya göre vergi matrahın bu
lur, vergi matrahına göre vergi nisbefni tat
bik ederek vergisini hesabader, beyannameye 
yazar ve vergisini vergi dairesine öder. Baş
tan sona kadar bütün vazifeler mükellefe bı
rakılmıştır. Bu konuda Devletin mükellefe 
yardımcı olması lâzımdır ve öğretici olması lâ
zımdır. Bu öğreticiliğin bir kısmını kendi teş
kilâtı vasıtasiyle, diğer bir kısmım yeminli 
hesap uzmanlığı veyahut malî müşavirlik mü
essesesini ihdas etmek, geliştirmek ve onları 
disiplin altma almak suretiyle... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Bir 
karar alınmıştı. Alman karara göre, bakan
lar da bir saat konuşacaklardı. Fakat, bakan 
sözlerini bitiremediğine göre devamını, (Söz
lerini bağlanın, sesleri) konuşmasmm devamı
nı oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Sayın Başkan, hakikaten günlerden 
beri geceli gündüzlü yapılan çalışmaların şu 
son saatinde, Yüksek Senatoyu daha fazla 
yormak istemiyorum. Ancak lcsa kesersem, 
korkarım ki, konuşan arkadaşlarım tatmin 
edilmediklerini ileri süreceklerdir. 

Bu itibarla izin verirseniz biraz mücmel 
olmak suretiyle özlü birkaç maddeye temas 
ederek daha fazla yormıyaeağım. 

Arkadaşım malî kaza mevzuuna temas etti
ler, bu noktadaki görüşlerine tamamen işti
rak ediyoruz. Vergi Usul Kanunun']aki piş
manlık müessesesinin vergi ziyamı önlemek ba
kımından büyük hizmeti olacağı üzerinde du
ran arkadaşımız bu müessesenin noksanlığı üze
rinde durdular; yeni kanunla da bunu tamam
lamaya çalışıyoruz. 
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Yine değerli arkadaşım, ki diğer arkadaş

larımız da buna iştirak etmişlerdir. Emekli 
Sandığı ve emeklilik müessesesi üzerinde dur
muşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, emeklilik müesse
sesini, daha doğrusu Emekli Sandığı Kanunu
nu biz de tadile muhtaç bir halde görüyoruz. 
Çünkü on yıldan bu yana, kurulduğundan bu 
yana yüz kadar kanunla bu ana kanun delik 
deşik edilmiştir ve prensiplerini kaybetmiştir. 
Ancak biz Personel Kanununu bekliyorduk. 
Personel Kanununun prensipleri meydana çık
tıktan sonra bunun arkasından Emeklilik Ka
nununda da değişiklik yapmaya karar verdik. 
Bunun için bir komisyon teşkil ettik. Perso
nel Kanununun prensiplerine muvazi olarak 
Emeklilik Kanununda değişiklik yapılacaktır. 
Yalnız burada sigortacılık prensiplerinden in
hiraf etmek niyetinde olmadığımızı da arz et
meye mecburum. Binaenaleyh sigorta pren
sipleri içerisinde kalmaya mecburuz ve böyle 
olmasa zaten sigorta esasına dayanan bir emek
lilik müessesesini de muhafaza etmeye imkân 
olmaz. O vakit bunu kaldırıp Devlet bütçesin
den emeklilere de bir aylık bağlama gibi bir 
vaziyetle karşı karşıya kalırız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada şunu arz 
edeyim, eski emekliler, bilhassa Emekli Sandığı 
Kanunu yürürlüğe girmeden evvel emekliliğe 
ayrılmış emekliler hakikaten mağdur durumda 
kalmıştır. Bunlarla yeni emekliler arasındaki 
mesafeyi kapatmak için bir komisyon çalışma
ya başlamıştır. Pek yakında onlara ait tasarı 
huzurunuza getirilecek, eski emeklilerin duru
munu bir dereceye kadar temin etmeye çalışaca
ğız. 

Sayın Tunçkanat arkadaşımızın mütalâalarına 
umumi izahatımda, geniş şekilde temas ettim. 
Onların sadece açıkta kalan kısımlarına işaret 
edeceğim. 

Bütçe açığı, plân hedefleri bakımından büt
çe, vergi hedefleri bakımından bütçe ve plânın 
mukayesesi. Yalnız şunu arz edeyim, verdik
leri arakamlarla bizim rakamlarımız arasında 
biraz fark vardır. İhtimal kendisi bütçe gerek-
çesindeki sekiz aylık rakamlara dayandığı için 
bu neticeye varmışlardır. Halbuki bugün onbir 
aylık tahsilat rakamları elimizdedir, fark bu 
yüzden doğmaktadır. Yalnız kendilerine şu-
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nu temin edeyim, 1965 bütçe gelir tahminleri 
hakkındaki ileri sürdüğü görüşlerine iştirak et
miyoruz. 19G5 yılı Bütçe gelir tahminleri olduk
ça objektif kıstaslara dayanılarak yapılmıştır 
ve gerçekleşme şansı bundan evvelki bütçeler
den daha fazladır.Vasıtalı ve vasıtasız vergiler 
üzerindeki mütalâalarına; muhterem arkadaşlar 
Hükümet Vasıtalı Vergilerin adaletine inanmış
tır, onu müdafaa ediyor, dediler. Hükümet 
böyle bir iddia ileri sürmedi. Yalnız adaletsiz ol
masına rağmen, adaletsiz görünmesine rağmen, 
Vasıtalı Vergilerden hiçbir memlekette vareste 
kalınmamıştır ki, bizde de kalmabilsin. Bilhassa 
bizim gibi az gelişmiş memleketlerde Vasıta
sız Vergilerin ki, tekniği çok zordur, tahakkuk 
ettirilmesinin geliştirilmesinin zor olduğu mem
leketlerde elbetteki geniş şekilde Vasıtalı Ver
gilerden faydalanılacaktır. Faraza şikâyet edi
lir. Tarımdan vergi alamıyoruz, Türkiye'de biz 
tarimdan doğrudan doğruya vergi alamıyorsak, 
bu demek değildir k i ; biz tarımdan vergi almı
yoruz. İşte arkadaşlarım Vasıtasız Vergiyle ver
gilendirmediğimiz kazançları Vasıtalı Vergi 
ile vergilendiriyoruz. İçtiği sigaradan, kullan
dığı gaz yağından giydiği elbiseden, gömlekten 
köylüden de vergi alıyoruz ve bu yolla tarım ka
zançlarını da vergilendiriyoruz, ama diğeri ka
dar âdil değil, bunu kabul ediyorum. Yalnız, 
Vergi Reform kanunlarının müzakeresi sarasın
da geniş ölçüde buna temas etmiştim. Bâzı Vasıta
lı Vergiler vardır ki, en gayrıâdil sandığımız va
sıtalı vergilerden daha çok gayrıâdildir. Fa
raza Gelir Vergisini Türkiye'de sadece bütün ge
lir' erbabından değil de, yani kazanç ve irat sa
hiplerinden değil de mahdut bir zümreden alır
sanız, sistem olarak âdil olmasına rağmen mahi-
yeten öbür vergilerden daha çok gayrıâdil olur 
ve maalesef bizdeki tatbikatı da budur. Bu 
sebepledir ki, Vasıtalı, Vas:tasız vergilerin ada
letsizliklerini, mahzurlarını ortadan kaldıran 
bir vasıta olarak mütalâa edilebilir. Arkadaş 
hemen, Hükümet Vasıtalı Vergileri müdafaa 
ediyor diyecek. Hayır mütadafaa etmiyorum. 
Ama rolü olduğunu, hizmeti olduğunu bundan 
vareste kılamıyacağımızı arz etmiş oluyorum. Ama 
zaman içerisinde Vasıtalı ve Vasıtasız vergiler 
nisbetini biraz daha lehimize çevirmekte fayda 
elbetteki vardır. Ama bunun kolay olacağını 
da sanmamalıdır. Yalnız 1961 bütçesi tahak
kuk etmemiştir. Yani Millî Birlik Komitesinin 
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Arazi Vergisine yaptığı 10 misli zam bilâhara 
Mecliste üç misli olarak çıktığı için o bütçe 
tahakkuk etmemiştir ve o bütçe 400 milyon 
açık vermiştir ve bu açık da bundan doğmuştur. 
O nisbetler tahmin rakamlarına istinadettiği için 
o nisbetleri revize etmeye ihtiyaç vardır. 

Muhterem arkadaşımın gelir politikamız ve 
vergi politikamız üzerindeki tenkidi eri üzerinde 
de fazla durmak istemiyorum. Çok konuştum, 
bu mevzu üzerinde. Bizim vergi reformumuzun 
hedefleri, gayesi ve tatbikatımız meydandadır. 
Zannediyorum bunların büyük kısmı ile kendi
leri de mutabıktır. Aramızda daha çok zirai ka
zanç üzerinde fark mevcuttur. Onlar zirai ka
zancı yeteri kadar vergilendiremediğimm iddia 
ediyorlar. Kısmen hakikat payı vardır. Biz zirai 
kazancı iki yolla vergilendirmek istiyoruz. Birisi, 
gelir vergisi voliyle, büyük kazançlar Gelir Ver
gisinin mevzuatına almak; bunun dışında kalan
ları da Emlâk Vergisi adiyle ihdas ettiğimiz ve 
•kadastroyal esasa dayanan vergi voliyle. Bunun 
dışında bunun yerine bir başka metodla faraza, 
plânlamanın vaktiyle getirdiği Kaldor isminde 
/bir mütehassısın ileri sürdüğü bir medotdur ki, 
bu şekilde bir vergilendirme yapılabilir mi, ya
pılamaz mı, bunun münakaşası uzun, sürer, aka
demik olur. Zaten daha evvel de yaptık. Ben 
kabil görmüyorum, çünkü, o mütehassısın bize 
tavsiye ettiği esaslar daha çok bir doktrine, bir 
felsefeye dayanarak meydana getirilen esaslar
dı. Hedefi sadece vergiden daha çok, belki gelir 
dağılışını daha âdil bir hale getirmek, yahut da 
ekonomik bir hedefe varmak içindi. Bunu kabili 
tatbik görmedik ve bu anda da ben şahsan gör
müyorum. Belki ileride başka biri tecrübe eder 
ve netice alır.. 

Hazine hesabında görülen açık.. Muhterem 
arkadaşlarım, nakit hesabımızda maalesef açık 
vardır. Hazinemizin birikmiş imkânları mevcut 
değildir. Daha evvel, eski yılların bütçe açıkları 
zaten bu imkânları tamamen yemiş, bitirmiştir. 
1960 senesinde konsolidasyondan sonra aşağı -
yukarı Hazine 300 - 400 milyonluk nakdi bir 
aktif vaziyete girmişken, 1961 bütçe açığı Hazi
nenin bu imkânını da ortadan kaldırmıştır ve 
Hazine o günden bu yana günü gününe yaşar j 
emanetler çoğalırsa Hazine imkânı çoğalır, büt
çe emanetleri azalırsa Hazine imkânı azalır. Bu- I 
ıgün % 5 lik bir avans ile Hazinenin ödemelerini | 
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I günü gününe yapması artık imkânsız bir hale 

gelmiş olduğu içindir ki, biz bu % 5 i plânla
manın tavsiyesi ile ve para fonunun da muva
fakati ile % 10 a çıkarmak istiyoruz. Aksi halde 
şu oluyor. Çünkü gelir ayları ile masrafların 
tekasüf ettiği aylar birbirine uymamaktadır. 

Faraza Mart taksit ayıdır, vergi ayıdır. Bu
na mukabil masraf belki azdır. Buna mukabil 
faraza Aralık ayında büyük borçları ödemeye 
mecburuz. O vakit de gelir gideri karşılayama
maktadır. Hazinenin elinde bir fon olması lâzım-
gelir ki, bu tediyeleri ayarlıyabilsin. Aksi tak
dirde bugün olduğu gibi bâzı alacaklılar, alacak
larını gününde alamamakta ve bu yüzden birçok 
vatandaşlarımız sızlanmaktadır. Bu sebeple Dev
let itibarı da zarar görmektedir. Bu kanunu ge
tirdiğimiz zaman bu konu üzerinde ayrıca dura
cağız. 

Arkadaşımız diğer arkadaşların aksine olarak 
kamu teşebbüslerine üvey evlât muamelesi ya
pıldığını söylüyorlar. Diğer arkadaşlar ise özel 
teşebbüse üvey evlât muamelesi yapıldığını söy
lüyorlar. Arkadaşımız kamu teşebbüslerine üvey 
evlât muamelesi yapılıyor dediler. No bu arka
daşımız haklıdır, ne ötekiler. Biz bir karma eko
nomi sistemine sadık olarak her iki kaynaktan 
da, her iki teşebbüsün kuvvetinden de faydalan
mak istiyoruz. Ve ikisine de lâzımgeldiği şekil
de hizmet ediyoruz. 

Naci Arı arkadaşımızın tenkidlcrine ve tak
dirlerine candan teşekkür ederim. Tavsiyelerinin 
hepsini not ettik... Teşkilâtın takviyesi, bâzı ka
nunların çıkarılması, gelir teşkilâtının ıslahı, 
Mahallî idare kanununun çıkarılması, özel Ya
tırım Bankası, tasarruf bonosu, sermaye piya
sası gibi memleketin muhtaç bulunduğu mües
seseleri biran evvel kurmak hususundaki tavsi
yelerini aynen not ettik. Zaten Hükümetiniz 
bunlar üzerindedir. Bilhassa sermaye piyasası
nın geliştirilmesi, özel sektöre kredi verilmesine 
ait müesseesleri süratle kurmak kararındayız ve 
bunların kanunlarının bir kısmını getirdik, bir 
kısmını da pek yakında getireceğiz. 

Yine, organizasyon ve metot çalışmaları hak
kındaki tavsiyelerine teşekkürler. 

Enver Kök arkadaşımız, vergi tetkikleri da
ha çok ihbara dayanıyor, buyurdular. Elimde 

| hesap uzmanı arkadaşımın verdiği not var, bu-
I na göre yaptığımız tetkikin sadece % 2 si ihbara 
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dayanmaktadır diğerleri bizim her sene kendi 
Ölçülerimize, usullerimize göre yaptığımız ayır
malar sonunda tetkik edilmektedir. 

Enver Kök arkadaşımızın derneklere yardım 
mevzuunda bir kanun çıkarılması hususuna ki, 
temennisine iştirak ediyoruz ve hakikaten biraz 
sonra, müzakere ettiğimiz zaman göreceksiniz 
bunların artık bir kanuna bağlanması zamanı 
gelmiştir. 

Mehmet Ali Demir arkadaşımızın köylünün 
kalkınma gayretine iştirak hususundaki mütalâ
alarına ve cari masraflarda reforma ihtiyacoldu-
ğu kanaatlerine gelince; bunların hepsi not et
tiğimiz mütalâalardır. I 

Rıfat öztürkçine arkadaşımızın birkaç soru
suna da cevap arz edeyim. Diğerlerine temas et
tim. Röntgen cihazı satmalmak için Komisyonda 
mühendis yoktur, diyorlar. Bunu Malzeme Ofisi 
Sağlık Bakanlığının siparişi üzerine almaktadır. 
Sağlık Bakanlığı hangi tip makinayı sipariş et
mişse ki, bu tespiti Sağlık Bakanlığındaki Ko
misyona yapmıştır, sadece o tip makinayı mu
bayaa edecektir. Binaenaleyh Malzeme Ofisinde, 
makina mühendisine bu bakımdan ihtiyaç yok
tur. 

Merkez Bankası emisyonda nasıl bir politika 
takibediliyor. Bâzı aylarda bu fırlıyor, bâzı ay
lar bu yükselme daha azdır. 

Muhterem arkadaşım, bütçenin umumi mü
zakeresinde temas ettim, bdVı burada değillerdi. 
Bâzı aylarda kredi ihtiyacı büyük, kredi ihtiyacı
nın büyük olduğu aylar vardır. Faraza Ey'ül ayın 
dan başlayarak Eylül Ekim aylarında büyük mik 
tarda tanın kredisi verilir. Tarım Satış Koopera
tifleri, Tarım Kredi Kooperatifle i mahsu1 id
râk edilmiye başlar, ihracat başlar, o vak"t Mer
kez Bankasının emisyonu yani kredi yüks ldiği 
için emisyon hacmi da birden bire vüks31ir*. Bu
na mukabil diğsr aylarda aynı miktrrdı yük
selme olmaz. Hattâ düş°r. Nitek'm il i aydan 
beri düşmeye başlamıştır. Şimdi Kasım seviye
sinde değildir. Kasım'dan daha aşağıdadır emiş- I 
yon seviyesi. I 

Yugoslav asıllı vatandaşlara ait mevzuda ki- I 
saca şunu arz edeyim: Para bir kaç parti le rlı- I 
nacaktır. Para henüz tamamsn ödenm'ş değildir. I 
Bir komisyon, istihkak sahiplerinin müracaatla- I 
rını tetkik etmektedir, henüz bunların d i büyük I 
bir kısmının tetkiki tamamlanmamıştır. Hepsi | 
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tamamlandıktan sonradır ki mevcut para gara-
maten taksim edilecektir. O vakit tevzii mümkün 
o'.ur. Daha. evvel bir şsy vermeğe imkân yoktur. 
Çünkü istihkak miktarı taksimde esas olacağına 
göre evvelemirde istihkakı tesibidetmak lâzımdır. 

Arkadaşımız si'v'l savunma uzmanlarının özel 
sektörde vazife almasından bahsettiler. Ba mev
zu İçişleri Bütçesine taallûk c'mekedir, Yuna
nistan'dan Türkiye'ye iltica eden Türlülere tat
bik edilen murmele gene îc,işleriyle ilg;li bir 
mevzudur. Bu hususta bir malûmatım yoktur. 

Maliye Vekâletinin kararnameleri bir birini 
tutmuyor dediler, bilhassa ihracata ait kararna
meler üzerinde durdular, arkadaşım. 

Muhterem arkadaşlarım, geçeı yıl ihracatı 
teşvik için kabul ettiğiniz kanunla vergi iade 
müessesesini kurduk. Ve ihracatı veg i iade i 
yoluyla teşvik ediyoruz. Yrlnız bu kanunla, 
bu muamele ile geri verebileceğimiz para al
dığımız veriglerin mecmuundan fazla olama?. 
Onun içinde bu miktar, bu para, bu meta'ıı ih
racatı için yeter değilse o vakit bir başka ted
bir aramak lâzım yani, o kanunun mek^izmosı 
içinde halletmeye imkân olmaz. Bugüne kadar 
gördüğümüze göre bu kâfi gelmiştir. Ve bu 
yüzden bir hayli de para verdik. Meselâ bu 
sene Mart ayından bu güne kadar vergi iadeli 
yoluyla iade etiğimiz para 32 milyon liradır. 
Ve bir hayli de ihracat olmaya başlamıştır. Bâzı 
tesbitlere -ilgililer itiraz ediyorlar. Ticaret 
Bakanlığında daimi bir kom'syoı vardır. Bu ko-
msyona müracaat etmek suretiy1 e h ı r an vazi
yete göre değişmeler yapmak mümkündür. 

Sayın înceoğlu'nun mütalaalarına geriş mik
yasta cevap arz ettim. Belediyelerin müşkilâtı 
üzerine duruyorlar. Biz de kabul ediyoruz. Ve 
arz ettiğim gibi iki kanun vardır, bunlardan bi
risi belediye borçlarını Hazine deruhte etmek
tedir, Meclistedir, ikincisi Belediye Getrleri 
Kanunu. Burlar kanunlaştıktan sonra, beleüi-
yelerin durumu düzelecektir. 

Şevket Pulatoğ'u arkcdaş-mız yeni bir görüş 
getiriyorlar. Maliye Bakanlığının ge'ir kısmını 
alıp P'anlamaya bağlamak ve ayrı bir bakarltk 
teşkil etmek, üzerinde durulal ilir. B"z münakaşa 
etmeğe lüzum görmüyoruz. Yatırımların verim
lerine göre sıralandırılın:sim yine esasen plân 
yapıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer arkadaşların 
üzerinde durduğu konuların mühim bir kısmına 
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bu suretle aynı zamanda cevap arz etmiş oluyo
rum. îzrhatımm başında da ifale et im. Zaten 
burların hepsi bütçenin tümü üzerinde münaka
şa mevzuu olmuştu. Gerek tüm'i üzninde'd mü
nakaşalar da, gırekse Bakanlıkların bütçelerinin 
müzakeresi sırasında Bakan arkad ş'arım gere
ken cevabı vermişlerdir. 

Zamanınızı fazla flmak istGmiyor im izin ve
rirseniz izahatımı burada tam ml-yo um. Yüce 
Senatoyu hürmetlerimle selâmlarım. (A'kışlar).. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
zakerenin... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir hususu sormak istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim, müsaa
denizle efendim, müzakerenin kifayeti hakkın
da karar vermiş bulunuyorsunuz. Müzakere
nin kifayetinden sonra ancak bir ' üyeye söz 
verebilirim. Dört arkadaş söz istemiş bulun
maktadır. (Gürültüler) 

Müsaade buyurunuz efendim, beni zorluyor
sunuz. Dört arkadaşımız söz istemiş bulun
maktadır. Sayın Yıldız, grupu adına Macit 
Zeren. Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, istemiyorlar, 
vazgeçtiler. Mehmet Hazcr söz istemişlerdir. 
Şimdi bunlardan grup adma söz istiyen. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben do 
grup adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Zatıâliniz grup sözcüsü değil
siniz, Sayın Yıldız grup sözcüsü Tunçkanat'-
tır. G^çen gün Sayın Kınaytürk aynı suretle 
söz* istedi, kendisine vermedim. Bu itibarla 
bu arkadaşlardan ilk söz istiyen ve yazıyla da 
bu arzusunu beyan eden Sayın Macit Zeren'e 
söz veriyorum. Buyurun. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler; değerli Maliye Vekili
mizin konuşmalarımıza cevap teşkil eden iza
hatı sırasında bizi tatmin etmiyen hususlara 
sadece temas etmek suretiyle birkaç dakikanı
zı alacağım. Biz ilkin, hatırlıyacaksınız, büt
çelerin millî karekteri üzerine dikkati çektik. 
Bununla demek istedik ki saray hazinesi ile 
Devlet bütçesi arasında bir fark vardır. Saray 
hazinesi ferman denilen bir irade ile düzenle-
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ııir, münakaşa edilemezdi. Ferman sahibi di
lerse varidatın mühim bir kısmın-n istikameti
ni değiştirebilirdi. Yine ferman sahibi dilerse 
tebaasının bir kısmına başka, bir kısmına da
ha başka bir mükellefiyet tahmil edebilirdi. 
Maliyecilerin ve tarihçilerin kaydettiğine göre 
millî hareketler Avrupa'da ve meselâ Fransa'da 
sadece siyasi baskılardan zuhur etmemiştir. 
Saray israfı ve malî baskıların da bir sonucu
dur. Neticede Devlet bütçesi fikri hâkim ol
muştur. Nafıa emrindeki motorlu vasıtalar, 
su boruları, benzin parasını ve amele ücretini 
ödiyen köylülere verilirse bizim kanaatimize 
göre evvelâ âmme vasıtaları kiralanmış ve 
hizmet âdeta satılmış olur. Bu arada vatan
daşa bütçe dışuıda mükeHef'yetler tahmil edil
miş olur. Biz bu tatbikat ile bütçenin millî ka
rakterinin zedelenmiş olduğuna işaret ettik. Biz 
yine bu tatbikatla sosyal adaletin ihlâl edilmiş 
olduğunu ileri sürdük. Şimdi birbirinden fark
lı iki köyün mevcudiyetini düşünelim. Bir ta
rafta fakir bir köy, diğer tarafta gelişmiş az 
çok imkânları rengin bir köy. Bu iki toplum 
arasında geçim şartlanna bağlı olan farkı an
cak muvazenete getirdikçe sosyal adaleti ta
hakkuk ettirilebiliriz. Ve fakat bu iki toplum 
arasındaki geçim farklarına müstenit ayrılığı 
uzaklaştırdıkça, derini estirdikçe sosyal ada
lete aykırı hareket etmiş oluruz. Bu hizmetleri 
narası olan köylerin emrine tahsis edince bu 
Park bir seviyeye getirilmiş olmaz. Sosyal ada-
^ t in tamamen aksine bir tecelli ile ara ve me
safe büsbütün açılmış olur. Biz bu tatbikatla 
v'ne plânlı devrede, plân fikrine de karşı ge-
Hnmiş olduğu kanaatini ileri sürdük. Sayın 
Maliye Bakanımız biraz evvel vermiş olduğu 
izahat sırasında Devlet ile vatandaş el ele ver
miştir buyurdular. Evvelâ vatandaşla Devle
tin el ele vermesi hususunu bir noktada farklı 
mütalâa etmek zorundayız. Bize göre bu tat
bikatla Devlet, parasını veren hizmeti satm-
alan, toplumla el ele vermiş fakat parasın^n 
yokluğu fakirliği sebebiyle bu hizmete talibola-
mıyan toplumlarla da s^rt sırta çevrilmiş du
rumdadır. Diğer taraftan Sayın Melen bu 
tatbikatın hem kanunsuz olmadığını hem de 
bunun faydalarının bulunduğunu ileri sürmüş
tür. Bu sayede köyler su ve yola kavuşuyor 
diyorlar. Bu fikir kabili münakaşadır. Fakat 
bugün kanunsuz tatbik edilmektedir. Bizim 
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temas etmek istediğimiz husus budur. Ve bu 
durum birtakım partizan davranışlara yol aça
bilecek bir istidattadır. Gerçekten faydası 
varsa burada bunu tartışırız. Bir kanun mev
zuu haline getirmeli bu meseleyi tartışmalı. 
Sayın Melen'in noktai nazarı taraf ve ekseri
yet kazanırsa, bu kanunsuz tatbikatı kanun 
sınırı içine almalıyız demek istiyoruz, ihtimal 
o gün bizde buna katılırız. Diğer taraftan ko
nuşmalarımız sırasında biz bütçelerin samimi
yet prensibi üzerine de dikkati davet ettik. 
Bütçelerin üç yıldır tasavvur edildiği gibi ta
hakkuk etmediğini söyledik. Üç yıllık yanıl
maların cem'an yekûn 5 milyar lira civarında 
dolaştığına işaret ettik. Vekâletlerin her büt
çe yılı basınçla nikbin hareket ettiğini, kendi
lerini aldatmış oldukları kadar Meclislerin de 
yanılmasına vesile teşkil ettiğini ileri sürdük. 
Şimdi muhterem Vekil cevaben buyuruyorlar, 

diyorlar ki, bütçe fikri zamanla çok değişmiş
tir. Bugünün bütçeleri ne miktar itibariyle. 
ne de muhtevası itibariyle dünün bütçeleri ile 
mukayese edilemez, kıyas edilemez buyuruyor
lar. Bilhassa bugünün bütçesi hazırlandığı gi
bi kapanmaz diyorlar. Burada şimdi bâzı su-

" aller ortaya çıkıyor. O halde diyoruz biz, biz-
zarure soruyoruz. Bunca zahmet pahasına, kü1-
fet pahasına, geceli, gündüzlü mesai i1 e ha 
zorlamakta olduğumuz bu bütçenin hikmet' 
vihudu nedir? Neye yarayacaktır? Mademk' 
Maliye Bakanlığı, bütçeyi buradan nasıl ça
karsa çıksın kendisi istediği gibi kapatacaktır 
istediği gibi açacaktır. O halde bu zahmetleri] 
mânamı nedir? Bu sual izahsızdır. Yine Sa 
y n Melen bu bahiste, daha bütçenin tümü
nün görüşüldüğü gün bir fikir ileri sürmi'r; 
bütçenin tasarladığı gibi kaim ayışının sebep1 e 
rini Kıbrıs buhranına ve reform kanunlarımı' 
zamanında çıkmamasına bağlamıştır. Madem
ki bütçelerin bugün anlayışında bir değişiklik 
zuhur etmiştir, tasarlanan bütçe ile kapatılan 
bütçe arasında bir muvazenenin varlığı aran
mayacak kadar bir değişiklik zuhur etmiştir c 
halde ilk günü bu izaha neden lüzum görmüş
tür? Bu sualin de cevabı henüz izahsızdır 
Vekâlet bütçeyi istediği gibi açar ve istediğ' 
gibi kaparsa bütçeye bağlı olan plân fikri nr 
dereceye kadar tahakkuk edebilir. Bu sualir 
cevabı da yine izahs^z kalır. 

Yine bir sual var. Bunu haklı olarak ha-
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tırlatacağım. Yanlış anlaşılmamasını da bil
hassa istirham edeceğim. Mademki bütçe fik
rinde zamanımızın böyle mühim değişmeleri 
vardı, neden Sayın Melen muhalefet yılla
rında bulunduğu sırada bu noktai nazarı savun
mamıştır? Ben buraya kadar olan mâruzâtım
la Sayın Melen'in vermiş olduğu izahatın bizi 
tatmin etmiyen kısımlarını belirtmiş oldum. 
Şu haliyle Sayın Melen'in fikirlerine karryım, 
şahıslama büyük hürmetim vardır. Bl'ylcce 
kabul etmesini istirham ederim. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, zaten olsa 
da konuşamaz. Yalnız Karma B'itçe Komisyonu 
Sözcüsünün bir takriri vardır. Birçok maddele
rin tadili veyahut yerlerinin değişiklikleri hakkın
da takrirler vardır. Ona geçmeden evvel konuş
mak istiyorlar. Kendilerine söz veriyorum. Bu
yurun efendim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL OKYAY (Kars) — Sayın Başkan, Sa
yın senatörler; maddeler arasında nakilleri öngö
ren 3 - 5 tane takrir olduğunu öğrenmiş bulunu
yorum. Mahiyetlerini de öğrendik. Bunlar hak
kında maddelere geçmeden önce komisyonumuzun 
görüşünü arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Takrirlerden bir tanesi Ankara Belediyesine beş 
milyon lira yardım yapılmasını istemektedir. 
31.114 ncü maddeden beş milyon lirasının çıka
rılarak 34.430 maddeye Ankara Belediyesine yar
dım olarak 5 milyon lira ilâve ediniz diyerek bir 
takrir verilmiştir. 31.114 maddesi İktisadi Dev
let Teşekküllerinin sermayelerine mahsuben Ma
liye Bakanlığı tarafından verilen meblâğı ihtiva 
etmektedir. Ve orada yer alan paradan Türk 
Havayolları Anonim Şirketinin 1963 - 1964 yılla
rı zararları kapansın diye; Azot Sanayi Ortaklı
ğının 1964 zararı kapansın diye ve Makina Kim
ya Endüstrisi Kurumunun kur farkları ödensin 
diye bir tahsisat konulmuştur. Ankara Bcledi-
vesine bir para nakli Yüksele Heyetinizce karara 
bağlansa bile 31.114 maddeden bu paranın nakli
ne imkân yoktur. Bunu naklettiğiniz takdirde 
aşağıda sıraladığımız İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin 1965 faaliyetlerini önlem's oluruz. Esasen 
belediyelere yardım konusu komisyonumuzda 
uzun müzakerelere sebebolmuştur. İstanbul Be
lediyesi için 30 milyon lira, Ankara Belediyesi 
için 10 milyon lira, İzmir ve başka belediyeler 
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için komisyonumuzda teklifler olmuştur. Fakat bu 
bütçe imkânları ile çok haldi olan bu taleplerin 
karşılanmasının mümkün olmadığını Komisyonu
muz müşahede etmiş bulunuyor. Bu suretle Ko
misyonda hiçbir bedeliyeye teklif edilen ödenek
ler kabul edilmemiştir. Çünkü bütün Türkiye'de 
1 050 den fazla olan belediyelerin malî durumla
rı bugün bozuktur. Bunların topyekûn halledile
bilmesi için Mahallî İdareler Kanununun bir an 
evvel ele alınıp halledilmesi lâzımdır. Ancak bu 
kanunla bunlar önlenebilir. Böyle 3 - 5 milyonla 
bir belediyenin sıkıntısı giderilemez. Burada An
kara Belediyesine beş milyon lira verilmesi ta-
lebediliyor. Esasen 1965 yılı için beş milyon 
lira yardım bütçe yoliyle kabul edilmiştir. Şunu 
hemen ifade edeyim ki, bu 1965 yılında İstanbul 
Belediyesine 15 milyon lira, Ankara Belediyesine 
beş milyon lira ve İzmir Belediyesine beşyüzbin 
lira verilmiştir. Bunların yanında ve karşısında 
geriye kalan 1 048 belediyeye de ancak beş mil
yon lira tahsisat ayrılabilmiştir. 

Gaziantep Belediyesi için de bir takrir vardır, 
Sayın Nizamettin özgül ve Sayın Zeki İslâm 
beylerin takriridir. Takrirde de görüleceği gi
bi Gaziantep'in büyük ihtiyacını karşılamak için 
beş milyon lira talebedilmektedir. 

Bu da 34.310. maddeden beş milyon lira indi
riniz Gaziantep Belediyesine ikraz ismi ile bir 
madde açınız ve oraya koyunuz. Gaziantep Bele
diyesinin ihtiyacı giderilsin, diyor. 34.310. mad
desi yani parayı indirmek istediği maddede her 
ne kadar 60 milyon lira kadar para gözüküyorsa 
da bu madde de 6802 sayılı Kanunun 66 ncı mad
desine göre, Akar yakıttan alman İstihsal Vergi
lerinin bir kısmını şu aşağıda sıralıyacağım ku
rumlara verilecektir ki, kanunen bunlara verilme
si lâzımdır. Ve bunların karşılığı bu madde kon
muştur. Bunlar da şudur: Akar yakıttan alına
cak Istaihsal Vergisinin % 40 ı Karayolları Genel 
Müdürlüğüne verilecektir. Bunun karşılığı o 
maddeye konmuştur. İl ve özel idarelere % 22 si 
verilecektir. Bunun karşılığı konmuştur, o mad
deye. Ayrıca belediyelere % 8 verilecektir. Bu pa
ralar bunun için bu 34.310 maddeye konmuş
tur. 

Bu, Gaziantep Belediyesine yardım yapılması 
için bu bölümden beş milyon lira indiriniz ve Ga
ziantep'e veriniz denmektedir ki, kanunun em-
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riyle konmuş olan bu paralardan indirmek müm
kün değildir. Bunu böylece arz etmiş oluyorum. 

Ayrıca Tunceli Belediyesi için... 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — önerge
mi geri alıyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
OKYAY (Kars) — Sonra Sayın Senatör Ünal-
dı'nm bir takriri vardır. Adana'da bulunan Ku-
vayı Millîye Mücahit ve Gazileri Cemiyetine yar
dım talebeder. Aslında bu maddede derneğe yar
dım için 15 bin lira bulunmaktadır. Fakat bu
nun 50 bin liraya çıkarılmasını talebetmektedir. 
Daha evvelce de teklif edilmiş Komisyonda mü
zakere edilmişti. Fakat komisyonumuz bu husus
taki teklifi reddetmiştir. Bu teklif hakkındaki ka
rar Yüksek Heyetinizin olacaktır. 

Bir takrir de; Filistin'deki mültecilere yardım 
için verilmiştir. Takriri Sadi Koçaş Beyefendi 
vermiştir. Her halde gezileri sırasında oraya git
tikleri zaman müşahede ettikleri bir durumu ön
lemek için vermiş bulunuyorlar. Mahiyeti takrir 
okununca anlaşılacaktır. 

Filistin'den Arap devletlerine göç etmiş mül
teciler vardır. Bunlara bütün Dünya devletleri 
yardım ettikleri halde, Türkiye Devleti bu mül
tecilere yardım etmemiştir, bu yardımın yapıla
bilmesi için 35.610 maddesinden yüz bin liranın 
indirilerek 35.729 madde diye bir madde açı
larak oraya bu yüz bin liranın konması talebe
dilmektedir. Bunun, zannediyoruz ki, gerekçesi 
daha çok siyasidir. Bu bakımdan biz komisyon 
olarak bu takrire katılacağız. 

Bir takrir de Sayın Ahmet Ylıdız ve arka
daşları tarafından verilmiş bulunuyor. Bu da 
Türk Ortadoks Kilisesine yardım talebetmekte
dir. 35.6İ 0 maddeden yüz bin lira alınarak 
35.733 maddeye. Bağımsız Türk Ortadoks Kili
sesine yardım başlığı altında bir madde açınız 
ve oraya naklediniz, deniyor. Bunun da takdi
rini, biz komisyon olarak gene Yüksek Meclisi
nize bırakıyoruz. 

Saygılarımla. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Komisyonda 
bu. reddedildi. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö
lümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 
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Maliye Bakanlığı bütçesinin bölümlerini oku

yoruz : 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

12 000 11.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 201600 121 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edil'miştir. 

13.000 Yönetim giderleri 18 241 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edil'miştir. 

14.000 Hizmet giderleri 19 095 004 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edil'miştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 340 200 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edil'miştir. 

16.000 Ceütli giderleri 7 710 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 487 500 

BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiycnl-eı*... Kabul edil'miştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 38 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edil'miştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 43 629 001 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
T - Sermaye teşkili 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 152 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

31.000 nci bolü in için verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum, 

Cumhuriyeı Sanal •su Yük>;-rk Başkanlığımı 
Maliye Bakanlığı bütçelinin 31.009 ııri ku

ramlara katılma payları ve sermaye teşkilimi 
bölümünün 3!.1.14 nail imaret ve sanayi kesi
mine girenler ma.ch!oara]:m boş milyon lira ten-

2 . 2 . 1965 O : 3 
zili ile 34.000 ncü malî transferler bölümünün 
34.430 ncı Ankara Belediyesine istimlâk için 
yardım maddesine ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Ankara 
Osman Alişiroğlu Hıfzı Oğuz Bekata 

İstanbul Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Celâl Yıldırım Sadi Koçaş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 
Ömer Ergim Emanullah Çelebi 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sclâhattin özgür Nadir Nadi 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN (Van) 

— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN •— Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

3.1.000 nci bölümü oylarınıza sunuyorum; 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş

tir. 

B. Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 7 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
33.000 İktisadi transferler 505 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 2 823 105 790 

BAŞKAN — 34.000 nci bölüm hakkında ve
rilmiş bir takrir vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Halen belediye elektrojen grupları ve çimen

to fabrikasından alman 3 500 kilovat cereyanla 
sağlanan Gaziantep şehri ve sanayii enerjisi bu 
fabrikanın 1905 te kuru sisteme tahvili sebebiyle 
yukarıda işaret edilen miktar enerjiyi Haziran 
"i 965 ten itibaren vermiyeceğini bildirmesi üze
rine ciddî bir tehlikeye mâruz kalmıştır. 

Hor yıl üç milyon Kw. saat fazla enerjiye ih
tiyaç gösteren bu şehirin ve Gaziantep sanayi 
bakımından pilot bölge olduğu içinde aynen, 
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elektrik enerjisine şiddetle ihtiyaç olunmakta
dır. 

Keza şehire su pombaj ile verildiğinden. 
elektrik enerjisinden mahrum kalınca susuz kal
ma tehlikesi ilede haşhaşadır. 

Sanayiinin enerjiden mahrum kalmaması 
için Çukurova elektrik sanayimden çekilecek 
bir hattı havai ile cereyan nakli görülmüş, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca bu hususta 
çalışmalara bağlanmıştır. 

Ancak, malî portesi 16 milyon lira olan ve 
19G5 te 7 milyon lirası harcanması gereken bu 
teşebbüs belediyenin malî takati dışında bulun
makta İr.'. 

1965 plânında İller Bankası bunun finansma 
nı için belediyeye iki milyon lira istikrazı Ön
görmüştür. Bakiye beş milyon liranın da Ma 
11ye Bakanlığınca belediyeye uzun vâde il 
ik\az edilmesi için Maliye Bakanlığı bütçesini!" 
(34.310) ncu maddesinden beş milyon liranır 
tenzili, ile ay^ı bütçede (Gaziantep Belediyesi
ne ikraz) adı ile açılacak bölüme ödenek kon
mamın arz ve teklif ederiz. 

Gaziantep Craziantep 
Nizanıcttin Özgül Zeki İslâm 

BAŞKAN — Komisyon, mütalâasını beyan 
etti. 

KOMHYON SÖZCÜSÜ KEMAL OKYAY 
''Kars Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Hükü
met. 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN (Van) 
— • Katılmıyoruz. Başka kaynak arıyacağız. 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

B*llüm 34.000 oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 432 604 071 

BAŞKAN —• Bunun hakkında üç tane takrir 
vardır efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Filistin mültecilerine Türkiye'nin de bir yar

dımda bulunmasını teminen, Maliye bütçesinin 
35.610 ncu maddesinden 100 000 T. 1. indirile
rek (Filistin mültecilerine yapılacak aynî yar
dım karşılığı olarak kullanılmak üzere Kızı-
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lay'a) unvanı ile, yeniden açılacak 35.729 ncu 
maddeye ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Y. T. P. 
Bingöl Tabiî Üye 

Sabri Topçuoğlu Sıtkı Ulay 
Kayseri Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsnü Dikeçligil Sadi Koçaş 
M. P. C. H. P. 
Niğdo Millî Birlik Grupu Karr. 

tzzet Gener Fahri üzdilek Mehmet Hazer 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL OKYAY 
(Kars) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet... 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (Van) 
- Senatonuzun takdirine bıralcyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet lehinde ve aleyhinde 
İdi ldir . Senatonun takdirine bırakıyor. Tak-
•iri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş-
'ir. Birinci takrir bu suretle kabul edilmiş bu-
'unmaktadır. 

Sayın Başkanlığa 
Kırkbeş yıldan beri yurt severliğini hiçbir 

•iipheye yer vermiyeeek şekilde ispat eden ba
kımsız Türk Ortadoks Kilisesini Devlet teşkilâ-
'ı içine alan lâik Devlet görüşüne uyarlı bir yar
dım yapılmamaktadır. 

Patrikhane her y:l Yunanistan'dan milyon
larca lira yardım görmekte ve hayali Metr p ı -
lıtlcre, ayda 7 000 (yedi bin) lira ücret vermek
tedir. Cemaatinde yardımları eklenince, bir ta
rafta kötü politikalara alet olan zencin bir ki
lise ve onun aylığı oniki bin lirayı geçen met-
;*Tp">litleri, di'^er tarafta millî geçmişimizi ve 
kaderimizi yürekten paylı yan ikmal edilmiş bir 
kilise vardır.. 

Artık kadirşinas Türk Milleti bu vefakâr 
kuruma da yardım elini uzatmalıdır. Bu bakım
dan Maliye Bakanlığı bütçesinin 35.610 ncu 
maddesinden 100 000 liranın indirilerek 
35.733 ncü «Bağımsız Türk Ortadoks Kilisesine 
yardım» adıyla yeniden açılacak maddeye akta
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Kayseri 
Ahmet Yıldız Hüsnü Dikeçligil 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 
Nadir Nadi Muzaffer Yurdakuler 

Kars Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Mehmet Hazcr Hasan Kangal 

— 1118 — 



C. Senatosu B : 37 
BAŞKAN — Komisyon?... 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KEMAL OKYAY (Kars Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Yüksek senatonun takdirine bırakıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN (Van) 

— Senatonun takdirine bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon Senato

nun takdirine bırakıyor. Bu 100 bin lirayı M üs 
t akil Ortodokslar Kilisesine verilmesini oyunu 
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Türk İstiklâl Savaşında hayatların istihkâı 

ederek çalışmış insanlann türlü 'dert ve ihtiyaç 
larının karşılanması gayesiyle uzun scnelerdor 
beri faaliyette bulunan Kuvayi Millîye Müca
hit ve Gazileri Cemiyeti bu yıldan itibaren fa.a 
liye'tini Türkiye çapında genişletmiştir. Bu iti
barla eski senelerden daha geniş ölçüde bir yar
dıma ihtiyacı vardır. Maliye Vekâleti bütçe 
sinde bu yıl fazla ihtiyaç göstermiyecek olar 
35.610 ncu maddeden 35 bin lira tenzil edilerel 
35.738 ne i maddeye ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Adana 
Mehmet Un aklı 

CAVİT TEVİTK OKYAYÜZ (îçel) — Çok 
kısa bir maruzatta bu'unmak istiyorum, Sayıı 
Başkan. 

B Af KAN — Konuşamazsınız, İçtüzük hü 
kümlerine aykırıdır, Hükümet ve Komisyon ka
tılmıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden 
İr, . . Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle 35 birinci bölümleri arasmde 
ikiyüzotuzbcş bin lira arasında zammı ve ten
zili suretiyle bölümü oyunuza sunııyonım. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bunlar buradan çıvkıp diğer maddelere ilâve 
edilecektir. 

B. Lira 
36.000 Bore ödemeleri 1 664 465 845 

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

Efendim müsaade ederseniz bir şey arz ede
yim. Program mlkkbti dolmuştur. Müzakereye 
devamı oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Birinci madde üzerindeki görüşmeler bitmiş

tir. Maddeyi tekrar okutuyoruz. 
(1 nci madde 'tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi şimdiye kadar okun

muş olan cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Cfene! bütçenin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde göste , ,ildiri üzere 
11 685 623 6C9 lirası normal kayraklardan, 
l 732 000 000 lirası da özel kaynaklardan ol
mak üzere 14 417 623 609 lira tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum efendim. 
B) cetveli okunacak efendim. 

Ş — Gelir bütçesi : 
B - CETVELİ 

B. Li r?. 
1.000 İrat ve servet vergi1 eri 3 730 000 C00 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenleı... Kabul edilmiştir. 

12.000 Gider, Gümrük, İstihlâk, Dış 
Seyahat harcamaları ve Tekel 
vergi gelirleri 6 818 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Gider vergileri 582 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'•1.000 Devletçe yönetilen kurumlar 
hasılatı ve Devlet payları 77 584 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Devlet malları gelirleri 175 000 0C0 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

"3.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 303 039 669 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 özel gelirler ve fonlar 2 232 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Î5.000 Tescil edilecek dış borçlar 
karşılıklar 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi bu cetvellylc 

birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin 

edilon gelir arasındaki 350 000 000 lira fark 
iç istikrazla karşılanacaktır. 

Dış borçlarda erteleme sağlandıkça bunlara 
ait ödenek mevkut' tutulur. 

BAŞKAN—-Maddeyi oylarınıza arz ediyor
um? Kabul edenler?... Kabul etmiyenler?... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4.—-1905 Bütçe ydı içerisinde Mil
lî Savunma iihtiyaçları için Birleşik Amerika'
dan askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle 
fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, 
bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir 
tertibe gelir ve mukabilini Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe öde
nek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yet-
kidliir. 

BAŞKAN-—Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arzediyorum; Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

IMADDE 5. — a) Birinci madde ile sarfına 
mezuniyet verilen ödenek, dörder aylık devreler 
itibariyle tevzi olunur. Her devrenin tevziatı 
bakanlıklar tarafından yeni devrenin banlama
sından bir ay önce Maliye Bakanlığına bildirilir. 
Birinci dört aylık tevziat malî yılın ilk ayı için
de hazırlanır. Maliye Bakanlığı ile ilgili bakan
lık bu tevziatı tahsilat, liberasyon ve döviz du
rumunun ve umumi iktisadî şartları göz önün
de 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 karma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaimi edenleri.. Kabul etmiyenler 1.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Yapılmış ve yapılacak bağıt
lara dayanarak 1905 malî yılı içinde kısa süreli 
avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en 
çok bir yıll süreli Hazine bonoları Çıkarmaya 
ve banka ve kurumların Hazineye yatırmak is
teyecekleri paraları alarak, karşılığında Hazine 
bonoları vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Özel kanunların verdiği yetkiler hariç, çık
arılacak Hazine bonoları toplamı 500 000 000 
lirayı geçemez. 

2.2.1985 O : 3 
Hazinede bulunan millî hisse senetleri ve 

tahviller karşılık, gösterilmek suretiyle elde ed
ilecek krediler veya bunların satış bedelleri ile 
uzun süreli Devlet tahvilleri satnılamaya, Haz
inenin iştiraki bulunan ortaklıklardaki sermaye 
hisselerini ödemeye veya Bakanlar Kurulu 
kararı ile bu ortakların hisse sennetlcrini satnı
lamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN —Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Özel fonlardan : 
a) 22 Ağustos 1900 tarihli ve 05 sayılı Ka

nunun 1 ııci maddesine dayanarak açılan (Kam
biyo Karşılık Fonu) hesabının aktarıldığı 
«Kambiyo Karşılık Fonu Provizyon Hesabı» ııa 
1905 malı yılı içinde yatırılacak miktarlar. 

b) 1507 sayılı Kanunun G258 sayılı Kanunla 
değişik 1 ııci ve JC . 9 . 1900 tarihli ve 79 sa
yılı Kanunun 9 ucu maddelerine dayanılarak 
Bakanlar Kurulunun 2 . 0 . 1.901 tarihli ve 
5/1280 sayılı kararı gereğince tesis edilen « İs
tikrar Fonu» mı yatırdaeak paralar, 

e) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında
ki 34 sayılı NATO hesabında toplanan paralar
dan Maliye Bakanlığınca belirtilecek meblâğ, 

e) 1 0 . 9 . 1900 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrasına dayanarak 
T. C. Ziraat Bankasından acılan Akar Yakıt Fi
yat İstikrar Fonundan Maliye Bakanlığınca be
lirtilecek miktar, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 

BAŞKAN - - Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

MADDE 8. — Dairelerin, 30 . 0 . 1939 talih
li ve 3050 saydı Kanunun 19 nen maddesine gi
ren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 4 ncü 
maddesinde sözü geçen maaşlı •memurları, bağ
lı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ai't 
kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde gösteril
in iştir. 

3050 sayılı Kanunun 9 ucu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hikmetler için Bakan1 ar 
Kurulu kararı ile kadro almabilecfik tertipler,. 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki •kadrolara, ek olmaması şart
tı.-. 
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BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul et-
(miyenler?... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 neu 
maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümleri gösteren (C) cetveli ; 

b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet maaş
ları gösteren (Ç) cetveli ; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cet
veli ; 

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

Bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenleri. . Kabul et-
miyeııler?... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet gelirlerinin özel hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1965 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

Musul petrollerinden teraküm eden 100 mil
yon liralık hisseden 1965 malî yılı içinde tahsil 
edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli ge
lirler) maddesine gelir 'kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenleri.. Etmi-
yenler?... 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 değiş'tiren 11 . 6 . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince 
öğrencilerden 1965 yılı içerisinde alınacak üc
retler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler?... Etmi-
yenler?... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her yıl 
Büçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar 
bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. I 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyoıum. Kabul edenler?... Etmiyen-
ler?... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanun ve ekleriyle çeşitli kuruluş kanun- | 
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larındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvel
de gösterilenler 1965 bütçe yılında kullanıla
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmi-
yenler?... Kabul edilmiştir. 

MADDE, 14. — 6245 sayılı Harcırah Kanu
nun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) bendierinde 
yazılı nisbet ve yevmiye miktarlarına ilişkin ka-
yrrlayıcı hükümler uygulanmamak üzere bu 
madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci maddele
ri gereğince her yıl bütçe kanunu ile tesbiti ge
reken misil, nisbet ve miktarlar bağlı (H) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak, belediye hudutları haricinde vazife 
gören defterdarlık kontrol memurları için en az 
yevmiye miktarı, 20 lira tes'bit edilmiştir. Bunla
rın maliye müfettişi ve hesap uzmanlariyle bir
likte memuriyet merkezleri dışında tertibedilecek 
çalışmalara katılmaları halinde gündeliklerinin 
bu miktar üzerinden ödenmesine devam olunur. 
Ayrıca Harcıralı Kanununun 37 nci maddesinde
ki asgari 4 lira yevmiye de 8 liraya çıkarılmıştır. 

Harcırah Kanununun 29 ncu ve 45 nci madde
leriyle sözü geçen kanuna ilişik (I) ve (II) sayılı 
cetvellerdeki 475 liralık tutar 950 liraya, (II) sa
yılı cetveldeki 1 000 liralık tutar da 2 000 liraya 
yükseltilmiştir. 

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapacakları 
vazife seyahati erinci e • Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, 
Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ile 
resmî davete icabet suretiyle seyahat eden eşleri 
birinci sınıf, bunlar dışındakilere turist sınıf 
üzerinden yol masrafı ödenir. 

Harcırah. Kanununun 34 ncü maddesi şümulü
ne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde tatbik 
olunacak emsaller 4 . 8 . 1958 tarihinden evvel 
ödenen döviz miktarını geçmemek üzere Bakan
lar Kurulunca tesibit olunur. 

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

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
nun 36 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 
1965 bütçe yılı alım değerleri bağlı (O) işa* 
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rctli cetvelde ve sözü geçen kamınım 38 nei 
maddeni gereğince alınacak motorlu taşıtla
rın alını değerleri de bağlı (P) işaretli cetvel
de, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Kanunun 9 
nen maddesi gereğince kurumların satınalacak-
Jarı taşıtların azami satmalına bedelleri bağ
lı (T) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenleri . Etmi
yenler 1. Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Gider tertiplerinden ya
pılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde; gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler?., Etmi
yenler 1. Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — (Gecen yıllar borçları) 
maddesindeki ödeneğin yetmemesi Kaimde : 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddeye, 

I)) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1965 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri 
veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) 
(A/1), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil 
ödeneklerden (Gecen yıllar borçlan) mad
desine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

BAŞKAN -
Kabul edenler... 

MADDE 18. 
bütçe dışındaki 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 
- Katına bütçeli idarelerle genel 
daire ve müesseselerin genel 

bütçeye; dâhil dairelerce idare olunan her derece
deki yatılı okullarla yurt dışında kendi hesapla-
na okutturacakları öğrencileri için bütçelerine ko
nulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını 
bağlı (B) işaretli cetvele gelir ve bu öğrencilerin 
her türlü giderleri ile ödeneklerine harcanmak 
üzere, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde mevcut veya 
yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 19. — 1965 malî yılı içinde Millî Sa
vunma ihtiyacı için yabancı memleketlerden geti-
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rilen veya getirtilen veya yerli ham petrolden is
tihsal edilmiş olanlardan memleket dâhilinde te
min olunan ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
27,10 pozisyonuna giren akar yakıt ve madenî 
yağlar, Gümrük Vergisi, Belediye Hissesi, Damga 
Resmi, Hazine Hissesi, Rıhtım Resmi ithalde ve 
dâhilde alman İstihsal vergileri ve Hazineye. 
katma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere 
ait her türlü vergi, resim, hare ve zamlardan ve 
ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

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

MADDE 20. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan yapılmış ve yapılacak an
laşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler, 
yatırımlar veya projeler için 1965 malî yılında el
de edilecek imkânların Türk Lirası karşılıkları 
ile malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan büt
çeye gelir, diğer taraftan ilgili idareler bütçeleri
nin Özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

1964 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlar
la temin edilmiş bulunan Türk Lirası karşılık! a-
riyle malzeme ve hizmet bedelleri hakkında da 
yukarıda yazılı esas dâhilinde işlem yapılabilir. 

Bütçe ihtiyaçlarına tahsis edilecek yardım ve 
kredi karışılıklarmı (B) cetvelinde açılan özel 
tertibine gelir kaydetmeye ve harcanmıyan gelir 
ve ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı 
mezundur. 

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

MADDE 21. — Maliye Bakanlığı, yukarıdaki 
maddede sözü geçen kaynaklardan bağış veya is
tikraz suretiyle sağlanan imkânları İktisadi Dev
let Teşebbüsleri yatırımlarının finansmanında 
kullanmaya, ekonominin çeşitli sektörlerinde geliş
meyi artırmak maksadiyle kamu kurumlarına ve 
bankalara belli gayelerle kredi açmaları için ikraz 
etmeye veya, bunlar nezdindo belli gayeleri olan 
fonlar kurmaya yetkilidir. 

1964 ve daha önceki yıllarda da aynı maksat 
için açılmış ikraz ve kurulmuş fonlar hakkında da 
bu madde hükmü dâhilinde işlem yapılabilir. 

Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış 
olup da Hazine muamelesi olarak Devlet borçla
rına karşılık harcanmış meblâğları bütçeye ge
lir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 

kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 
MADDE 22. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 64 ncü 
maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı bütçe
sine ve aynı kanunun 35 nei maddesinin her 
yı'l Orman Genel Müdürlüğü .bütçesine konula
cak ödenek miktarlarına ait hükümleri: 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 
6617 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin (ç) fık
rası hükmü; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayuh »ivil 
Müdafaa Kanununun 37 nei maddesinin (a) fık
rası hükmü; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 
geçici 3 ncü maddesi hükmü; 

d) 16 . 8 . 1961 tarihli ve 351 »ayılı Yük
sek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanu
nunun 28 nei maddesinin (a) fıkrası hükmü; 

e) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununun 66 ncı maddesi hük
mü; 

f) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu 
Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nei mad
desi hükmü; 

g) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 
6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükmü; 

h) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesinin 
(a) bendi hükmü; 

1965 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertip
lerine konulmuş miktarlar dâhilinde1 tatbik 
olunur; 

i) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26 . 3 . 1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanunun hükümleri, 

1965 bütçe yılında tatbik olunmaz. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 

kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 
MADDE 23. — 27 . 2 . 1959 tarihi!i ve 7236 

sayılı Kanunun emekli keseneği ve karşılıkları 
hakkındaki muvakkat 2 nei maddesi hükmü 1965 
malî yılında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenier.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 8 . 5 . 1961, tarihli ve 299 sa
yılı Kanımla tasdik olunan (Nükleer enerji salıa-
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smda hukukî mesuliyete dair Sözleşme) nin 7 nei 
maddesi şümulü dâhilinde vukua gelecek hasar 
bedellerini karşılamak üzere gerekli ödeneği Baş
bakanlık bütçesinde açılacak bir tertibe kaydet
meye ve tediye şart ve esaslarını tesbit etmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum,. 
Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne ve Bayındırlık Bakanlığı yatırım büt
çesinde ödeneği bulunan bakanlık ve dairelere ait 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümün
den kendi bütçelerindeki (Kamulaştırma ve sa
tmalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Mal:ye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — NATO Müşterek Enfrastrük-
tür Programına dâhil inşaata ait hak edilişler 

: üzerinden yapılan tasarruf bonosu tevkif atı hak
kındaki 19 . 6 . 1963 tarihli ve 253 sayılı Kanım 
gereğince çıkartılan 26 . 8 . 1963 tarihli ve 6/2119 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi hükümleri 
dairesinde erken ödemeye tabi tutulacak tasarruf 
bonoları için lüzumlu ödeneği Maliye Bakanlığı 
bütçesinin 36.122 nei (Erken ödemeye tabi tasar
ruf bonoları karşılığı) maddesine kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Sermayeleri tesbit edilen limi
te ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hakkında 
ne şekilde işlem yapılacağına dair kanunlarında 
bir hüküm bulımımyan genel- ve katma bütçeli 
dairelere bağlı döner sermayeli işletmelerin ser
maye fazlası gelirlerini Hazineye irat kaydettir
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 28. — Nominal sermayelerini tamam
lamış olan İktisadi Devlet Teşekkülerinin Hazine
ye intikal edecek kârları ile Hükümet kararları 
veya kanun gereğince Hazinece, ödenmesi gereken 
zararları, teşekküllerin Müdürler kurulu veya ida -
re meclislerince kabul edilen bilânçolarmdaki 
kâr veya zarar esas alınmak suretiyle tahsile veya 
ödemeve Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
MADDE 29. — 4792 sayılı işçi S igo r t am 

Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 
20 ne i maddesinin (b) fıkrasında ifade edMen 
tahvillere yatırılacak yedek akçeler için maddede 
öngörülen % 40 lık limit 1965 bütçe yılında uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millî Savunma Bakanlığına 
muhassas lojmanların bakım, onarım, idame ve 
muhafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli 
ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komutan
lığı teşkilâtı iein de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Katma bütçeli idarelerin 
bütçelerini denkleştirmek maksadiyle, Maliye 
Bakanlığı bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine 
dernek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) işa
retli cetveline gelir kaydolunan miktarlardan 
bu maksada göre fazla olduğu tesbit edilen kı
sımlar malî yıl sonunda Maliye Bakanlığınca il
gili idarelere ödenmiyerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden her hangi bir se
beple yılı içinde nakden ödenmiyen kısımlar er
tesi yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine 
alınabilir. 

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

MADDE 32. — Yasama organları teşkilâtı
na dair Kanunun çıkarılmasına kadar Cumhuri
yet Senatosu bütçesinde ödeneği bulunmıyan ve 
Millet Meclisi bütçesinin müşterek bölüm ve mad
delerindeki harcamalarda âmiri italik yetkisi 
Millet Meclisi Başkanlığına aittir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt ve " 
şartiyle, Cumhuriyet Senatosunun hizmetlerini 
yerine getirebilmek için ne miktar memur ve hiz-
lilerin daha Cumhuriyet Senatosuna ayrılaca
ğına, iki Meclisin Başkanlık Divanlarının arala
rında mutabık kalmaları suretiyle karar verilir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrinde bu
lunan memur ve hizmetlilerin niteliklerinin tâ
yin ve tesbitinde bütün yetki ve tasarruflar 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aittir. 

Yasama Organları Teşkilât Kanununun yü
rürlüğe girmesinden sonra Millet Meclisi bütçe-
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sindeki ödeneklerden lüzumlu miktarlar- müşte
rek Başkanlık Divanı kararı ile Cumhuriyet Se
natosu bütçesinin ilgili bölümlerine aktarılır. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe kanunu tasarısının 32 nci maddesinin 

2 nci fıkrasının sonuna «bunlar hakkında da 
3 ncü ve 4 ncü fıkra hükümleri uygulanır» cüm
lesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü ikinci fıkranın 
sonuna, «Bunlar hakkında da üçüncü ve dör
düncü fıkra hükümleri uygulanır.» hükmünün 
konulmasını istemektedir, izahat istiyorlar Sa
yın Sarıgöllü. 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri; 32 nci maddeyi tetkik ettiğimiz za
man burada Cumhuriyet Senatosunun teşkilât 
kanununun çıkmadığını ve binaenaleyh birçok 
hizmetlerin Millet Meclisi bütçesinden görülece
ği ve bunun da âmiri itasının Millet Meclisi Baş
kanı olduğu yazılıdır. Yine aynı kanunu tetkik 
ettiğimiz zaman sonunda görülüyor ki, Teşkilât 
Kanunu, bütçesi çıkıncaya kadar Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı harcamaları Sanayi Ba
kanlığı bütçesindeki tertiplerden yapılır ve bu 
harcamalar Sanayi Bakanlığı sarfiyatı olarak 
gösterir. Sanayi Bakanlığı Teşkilât Kanununa 
dâhil kadrolarda iki bakanlık arasında varıla
cak anlaşmalarla tesbit edilecek olanlar Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının em tine tahsis 
edilir. Bizde bu Cumhuriyet Senatosu teşkilât 
kanunu çıkıncaya kadar bunlardan istifade et
mek üzere ik*i başkanlık anlaştıkları takdirde 
gerek tahsisin gerek âmiri italik ve emrin Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına verilmesi hakkın
da bu önergeyi verdik, ki 36 nci madde yine bir 
tadil önergemizi muhtevidir. Yine bu hizmetle
re ait bir tadil önergesidir. Binaenaleyh, bu öner
gemize iltifat buyurulduğu takdirde bu teşkilât 
kanununun çıkıncaya kadar hizmetlerin daha 
kolaylıkla ve yerinde yapılacağı kanaatindeyim. 
önergeye Senato olarak iltifat etmenizi rica ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, fikir 
itibariyle bir mütalâa beyan etmek salâhiyetini 
haiz değilim. Yalnız, ikinci fıkraya şöyle ilâve 
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edilsin, diyor. Bunlar hakkında da 3 ncü, 4 neü 
fıkra hükümleri uygulanır. Yukarıya aşağıdaki 
hüküm nasıl ilâve edilebilir, bu teknik bir hü-, 
kümdür. Ama, bu şekilde bir madde tedvin edi
lemez gibi geliyor hana. Bilmiyorum Sayın Söz
cü ne derler. Yalnız esas kabul edilirse buna 
göre tedvin edilir madde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KEMAL OKYAY (Kars Milletvekili) — Sa
yın senatörler, iki meclis içinde ayrı ayrı iki büt
çe tanzim edilmiş ve meclisinizden geçmiştir. 
Senato bütçesi hazırlanırken dikkat edilen hu
sus şu idi; bugün fiilî durumda Senatonun em
rinde ne kadar memur ve hizmetli varsa, bunla
rın kadrolarını Senato bütçesine nakletmiştik 
ve bunların bütün özlük hakları yetkisini de Se
nato Başkanlığına bırakmıştık. Ve bunu da bu
rada üçüncü fıkrada maddeye koymuşuz, diyo
ruz ki; bütün özlük hakları, terfileri, nakillerini 
Senato Başkanının yetkisine bırakılmıştır. 

Şimdi, ikinci fıkrada deniyor ki; mümkün
dür ki; meclisler teşkilât kanunları çıkıncaya ka
dar Senatonun bâzı memurlara ihtiyacı olabilir. 
iki Meclisin Başkanı bir araya gelerek kararlaş
tırır, mutabakata varır ve bir kısım hizmetlileri 
ve memurları Senatoya bırakabilirler. Bunlar 
Senatoya bırakıldığı takdirde bunların özlük 
haklar, tâyin, terfi gibi hususat da Senato Baş
kanının yetkisi dâhilinde olacaktır ki, bu da 
gayet tabiîdir, ki bu 3 ncü fıkrada ifade edil
mektedir. Sayın senatörün teklifine ihtiyaç kal
maz zannediyorum. Bu burada maddede münde
miçtir, bu ifade. Takririne katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü esasen arzu edilen 
hususun temin edilmiş olduğunu ifade etmiş bu-
lunmakadırlar. (Maliye Bakanı ne diyor, sesleri) 
Maliyeyi ilgilendiren bir husus var mı? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (Van) 
— İhtiyaç yoktur. 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Müsaade ediniz anlaşılamadı. Tak
riri nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Tak
rir nazarı dikkate alınmıştır. Komisyona gidecek
tir. Ve Sayın teklif sahibi ile bunu hemen ted
vin etmelerini rica ederim... 

Devam ediyoruz efendim. 
MADDE 33. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi 

çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı harcamaları, Sanayi Bakanlığı bütçesin-

2 . 2 . 1965 O : 3 
deki tertiplerden yapılır ve bu harcamalar Sa
nayi Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. Sana
yi Bakanlığı teşkilâtına dâhil kadrolardan iki 
bakanlık arasında varılacak anlaşma ile tesbit 
edilecek olanlar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanının emrine tahsis edilir. 

iki bakanlık arasında varılacak anlaşmaya 
göre her tertipte Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına ayrılacak ödeneklerin âmiri itası Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi 
çıkıncaya kadar, 4951 sayılı Kanuna dayanıla
rak Köy îşleri Bakanlığına bağlanmış bulunan 
dairelerin müstakil tertîplerindeki ödeneklerden 
ve müşterek tertiplerin, ilgili bakanlık ile varı
lacak anlaşma ile Köy îşleri Bakanlığına ayrıla
cak paylarından yapılacak harcamalarda ita 
âmiri Köy îşleri Bakanıdır. 

Bağlanan dairelerin kadroları ve ilgili ba
kanlıklarla yapılacak anlaşma suretiyle Köy îş
leri Bakanlığına tahsis edilen kadrolar, Köy îş
leri Bakanının emrine intikal eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 35. — Bu kanun 1 Mart 1965 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Bir takrir var. 

Yüksek Başkanlığa 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısının (36 ncı) 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 

Madde 36. — Bu kanunun kendi meclisleri 
ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanları, diğer hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanının bu hu
susta bir diyeceği var mı? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (Van) 
Yoktur efendim, 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet mutalbakat be

yan ediyorlar, Sayın Komisyon? 
KARMA BÜTOE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KUM AL OKYAV (Kars) — iltihak ediyoruz. 
BAŞKAN - - Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi tadil şekliyle okuyoruz. 

MADDE 36. —• Bu kanunun kendi meclis
leri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanları, diğer hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun tasarısının 
müzakeresi bitmiştir. 32 nei madde gelip oyları
nıza arz edilecektir. Bunun hazırlanmasına mey
dan vermek ve onu; olanların da bir parça iftar 
yapmasına, imkân vermek için... Daha iki arka
daşımız söz istemiş bulunmaktadır. Sayın Nuri 
Âdemoğlu, ve bir aleyhte ve bir de lehte olmak 
olmak üzere iki arkadaş konuşacaklardır. Sayın 
Muzaffer Yürdaknlcr siz lehte mi, aleyhte mi 
konuşacaksınız 

BAŞKAN -Otu rumu açıyorum. 
lîütçe Kanununun 32 nei maddesi Komis

yondan gelmiştir. Okutuyorum. 

MADDİM 32 - Yasama organları t eski la
lına, dair Kanunun çıkarılmasına kadar Cum
huriyet Senatosu bütçesinde ödeneği bulunmı-
yan ve Millet Meclisi bütçesinin müşterek bo
lüm ve maddelerindeki harcamalarda âmiri 
italik yetkisi Millet Meclisi Başkanlığına ait
tir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt 
ve şailiyle, Cumhuriyet Senatosunun hizmetle
rini yerine getirebilmeli için ne miktar m e-
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MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî Üye) 

— Lehte efendim. 

BAŞKAN — Lehte konuşacaklardır. Binaen
aleyh, saat altıda... (ıSaat altı, altı sesleri) Kaç
ta efendini? (•Gürültüler) İki kişi konuşsa idi iki 
kulağım var derim ama, sekiz kişi konuşursa 
o kadar kulağım yok ki... 

HULUSİ SÖY17EMEZOĞLU (Sivas) — De
vam kararı verdik, devam, edelim efendim. Ben 
orucum daha... 

BAŞKAN — Sayın Paşam, bir dakika, ha
zırlanacak maddeler vardır. 

Efendim, şimdi programı tatbik etmek üze
re saat 10,00 ve 18,00 de toplanmak var, 
hangisini tensiibedenseniz? En aykırı olanı saat 
18,00 de olanıdır. Bu hususu oyunuza sunuyo
rum. Saat 18,00 de toplanılmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. Saat 
18,00 de toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 17,37 

111111' ve hizmetlilerin daha Cumhuriyet Sena
tosuna, ayrılacağına, iki Meclisin Başkanlık 
divanlarının aralarında mutabık kalmaları su
retiyle karar verilir. Bunlar hakkında da 
3 ncü ve 4 ncü fıkra hükümleri uygulanıl'. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrimle 
bulunan memur ve hizmetlilerin niteliklerinin 
tâyin ve teshirinde bütün yetki ve tasarruflar 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aittir. 

Yasama organları Teşkilât Kanununun yü
rürlüğe girmesinden sonra Millet Meclisi büt
çesindeki ödeneklerden lüzumlu miktarlar 
müşterek 'Başkanlık Divanı kararı ile Cumhu-

D Ö R D Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma Saati : 18,05 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel. 

KÂTÎPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Sakıp Önal (Adana) 

»-. 
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riyet Senatosu bütçesinin ilgili bölümlerine 
aktarılır.' 

BAŞKAN — Maddeyi bu suretle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Bu suretle 1965 bütçe kanunu 
tasarısının müzakerelerini ıbitirmiş bulunmak
tayız. Acık oylarınıza arz edilecektir. Acık oy
larınıza arz edilmeden evvel İçtüzüğün 74 neü 
maddesine göre kanun tasarısı üzerinde bir leh
te bir aleyhte almak üzere iki üyenin konuşma 
hakkı vardır. 

Sayın Yurdakuler .buyurunuz efendim, ka
nunun lehinde. 

MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî Üye) 
— Sayın Başkan, Sayın Senatörler, dokuz gün
den beri aralıksız devam eden ve sayın senatör
lerin üzerinde feragatle çalıştıkları 1965 yılı 
bütçesinin müzakerelerini tamamlamış bulunu
yoruz. Bu müzakereler sonunda, hâsıl olan ka
naatimizi açık yürekle ve bir kere daha özet 
olarak arz edeceğiz. Demokratik rejimin yer
leşmesi konusunda iç politikadaki müşterek 
gayretlerin ümit verici gelişmelerini, neticeleri
ni müşahede etmekten memnuniyet duymakta
yız. 

Yıllardan beri özlenen şahsiyetli, millî men
faatlerimize uygun gerçekçi ve inisiyatif sahibi 
bir politikanın sağlam temele oturtulma gay
retlerini isabetli bulur, gönül rahatlığıyle des
tekleriz. Milletçe benimsendiğimiz plânlı ve 
programlı kalkınmanın istenilen ölçüde gelişti
rilemediğini aynı samimiyetle tesbit ve ifade 
etmek isteriz. Bununla beraber ekonomik ve 
sosyal politikamızın düne nazaran raslanamıya-
cak ölçüde ilerlemeler kaydettiğini ve istikbal 
için ümit verici ve sağlam bir zemine oturtul
ma gayretlerinin mevcudiyetini de belirtmeyi 
vazife saymaktayız. 

Netice olarak bu görüşler çerçevesinde büt
çeye beyaz oy vereceğimizi ifade eder 1965 yılı 
bütçesinin milletimiz için hayırlı olması temen
nisiyle Yüce Senatoya, saygılarımızı sunarız. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Âdemoğlu. 
ADALET PARTİSİ SENATO CIRUPU ADI

NA M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; Sayın 
Hükümet azaları Üçüncü İnönü Hükü
meti tarafından hazırlanan ve 9 günden-
beri devamlı olarak üzerinde çalışılan J965 ydı 
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Bütçe kanun tasarısı biraz sonra yüksek oyları
nıza arz edilecektir. Yüce Senatonun muhte
rem üyelerinin bütçe tasarısını gece gündüz de
meden büyük bir gayret, dikkat ve titizlikle 
izliyerek vaktinde sona erdirmesini takdirle 
anmaik isteriz. Tasarının tümünü partim adına 
tahlil ve tenkid eden S ay m Lûtfi Tokoğlu ar
kadaşım bütçenin teknik kısımları üzerindeki 
görüş ve kanaatlerimizi geniş ölçüde büyük bir 
vuzuhla ifade ve beyanda bulunmuşlardı. Ay
rıca bakanlıklar bütçeleri görüşülürken de grup 
adına konuşan sayın senatör arkadaşlarım, çe
şitli memleket meseleleri üzerinde haklı olarak 
tenkid ve temennilerini arz etmişlerdi. Gerek 
partim adına ve gerek şahısları adına konu
şan sayın senatörlerin büyük bir hüsnüniyetle 
ve titizlikle bütçe üzerinde fikirlerini açıkla
maları Hükümet icraatını en geniş mânada tet
kik ve tahlilden geçinmeleri demokratik idare
lerde bütçelere karşı duyulan kıymet ifadesi
nin bariz delili sayılmak lâzııngelınektedir. Şim
di bütçenin gerek tümü üzerinde ve gerekse 
tatbikatta büyük bir sorumluluk taşıyan Baş-
imkanlı'k bütçesi üzerinde muhalefetin görüşle
rine verilen cevaplarda Adalet Partisi olarak 
Hükümetle daha vazıh ve daha geniş hatlar 
üzerinde ıkarşılaşma.k arzusuyla yine Yüksek 
Huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyoruz. 

Sayın senatörler, bütçeleri tetkik ve tahlil 
eden muhalefetler, bütçenin hazırlanışında hu
kukî ve iktisadi mânada ilmî esaslara riayet 
olunup olunmadığını, Hükümetin milletin a m ı 
ve ihtiyaçlarına uygun bir program tanzim 
edip etmediği ve bu programa uygun bir dav
ranışla hedefine ulaştırmaya elverişli bir ehli
yetin bulunup bulunmadığını dikkat süzgeçle
rinden geçirirler. 

1965 yılı bütçesinin herşeyden evvel gayri-
samimî ve tasarruftan uzak karakterini ifade 
etmemiz icaibetmektedir. Bütçeler iktidarların 
bir senelik faaliyet programı olduğuna ^öve 
açık ve samimî olmalıdırlar. Hükümetin ge
tirdiği bu bütçeden geçen yılki kardeşinin ay
nı karakteri taşımaktadır. 1964 yılında birbu-
çuk milyardan fazla açık verecek olan bir büt
çenin senenin son üç ayında yüzde on tasarruf
larla kapatılmaya çalışılması bunun da cari 
harcamalardan yapılanı ayıp sadece yatırımlar 
bölümünden karşılanması keyfiyetini Adalet 
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Partisi olarak yatırımların aksatılacağı mâna
sında değerlendirmekteyiz. Buna göre 1965 yı
lı bütçesinin de bu karakteri taşıması sebebiy
le 2,5 milyarlık bir açıkla kapanabileceği haki
kati ortaya çıkmaktadır. Yine bu yıl bütçesi, 
tanzimi sırasında, eski yıllarda alışılmış tasar
ruftan uzak kalma karakterini de muhafaza 
etmektedir. Halbuki bütçede tasarruf yaparak 
muvazeneyi sağlamak ve o şekilde vatandaşın 
vergi yükünü hafifletmek lâzımgeldiği kanısı
nı taşımaktayız. İşte kabarık olan bu masraf 
ve tasarrufa riayetsizlik, kalkınma hızımızı da 
yavaşlatmaktadır. Nüfusun yüzde yetmişten 
fazlasını teşkil eden köylü refahtan maalesef 
uzak ve âdeta geçiminden âcizdir. Bunlarda 
gayrisâfi millî hâsıla 450 lira gibi çok düşük bir 
rakamda ifadesini bulmaktadır. Şehirli mes
kensizlik ve zorlaşan hayat şartları muvacehe
sinde geçiminden şikâyetçidir. Birçok tüccar 
ve bir kısım sanayici bozulan işinin bir türlü 
düzelmemesinden müşkül durumda, olduğu gi
bi borçlarını ödiyemoz vaziyete gelmiştir. Pro
testolar olağanüstü hâdiseler sayılmakta ve 
adcdleri her ay biraz daha artmaktadır. İflâs
lar maalesef birer hakikattir, Sayın Maliye Ba
kanının ifadesinin hilâfına 1964 ün ilk altı ayın
dan sonra da bu iktisadi bozukluk devam etmiş 
ve 1964 ün onuncu ayında da 800 den fazla 
muhtelif şirketler konkordato addetmişler ve 
bir kısmı tasfiye edilmiş, üç binden fazla tüc
carın terki ticaret ettiği Odalar Birliği kayıt!a-
riyle sübut bulmuştur. Bu kadar iş adamının 
sıkıntılı günler geçirdiği pekçok köylüsünün 
ekmeğine ayda bir kere bile et ilâve edemedi
ğimiz bir devrede halkın huzur ve refahından 
bahsetmenin mânasını takdirlerinize bırakıyo
rum. Bütçenin iktisadi yönden arz ettiği veçhe
sine bir göz attıktan sonra biraz da bu bütçeyi 
tanzim eden ve tatbik etmek istiyen Hüküme
tin tutumuna temas etmek istiyoruz. 

Sayın Senatörler, bütçeyi tetkike başladığı
mız ilk günlerde muhalefetin tenkidine karşı 
gerek Maliye Bakanı ve gerekse Hükümet Baş
kam kendilerini savunmak için zaman zaman 
çok sert ve sinirli bir atmosfere girmişlerdir. 
Bu meyanda bilhassa kapalı üslûbüyle yanlış 
mânalandırılmaya müsait beyanların dikkati 
çekecek bir sinirlilik havasına sokan Sayın Baş
bakanın konuşmaları üzerinde durmak istiyo
ruz. Bu konuşmalarından bir kısım tavsiye ve 
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ihtarda bulunan Hükümet Başkanının yakın 
bir gelecekte istihsal etmek istedikleri bâzı mü
him neticeleri kolay elde etme taktiğini de ih
mal etmedikleri gözden kaçmamıştır. Sayın 
Hükümet Başkanının bu konuşmaları bilâhara 
bizzat kendileri tarafından dahi tasvibedilı.'d-
yerek zabıtlardan kısmen çıkarılmış olmasını 
huzurunuzda ifade etmek isteriz. İşte şimdi biz 
kendilerinin beyan ve ifadeleri üzerinde samimî 
duygularımızı belirtmek ve bunların tahlilini 
yapmak istiyoruz. Böylece Yüce Senatonun sa
yın senatörleri ve Türk Milletine hakikatleri bir 
kere daha açıklamış olacağız. 

Sayın Senatörler, Hükümet Başkanının üze
rinde durdukları meselelerin başında azınlık Hü
kümeti tabiriyle, koalisyon Hükümetleri gel
mektedir. Yine Sayın Hükümet Başkanının ifa
delerine göre milletin yüzde elliden az reyini 
alan partinin kuracağı Hükümet azınlık Hükü
metidir. Biz de diyoruz ki, işte bugün milletin 
yüzde 40 mdan az reyini alan hattâ aynı zaman
da Mecliste de yüzde elliden daha az sandalyeye 
sahibolan bir Hükümet vardır. Ve bu Hükümet 
de kendi ifadelerinde de mânasını bulduğu şekil
de, azınlık Hükümetidir. Diğer taraftan bu Hü
kümetin kurulduğu zaman ve adına koalisyon 
Hükümeti denmesi için üç vekillikle iştiraklon-
dirilen müstakillerin Meclisteki sandalyesi 30 
iken bugün 10 a düşmüştür. Beyanlarında koa
lisyon Hükümetleri zamanında keyfî hareket ve 
partizanlığın yapılmadığı ve yapılamıyacağmı 
ifade ve iddia ettiler. Biz İkinci Koalisyon sa
manında da Hükümet ortaklarından ayrı olarak 
Halk Partililerin kayrıldığmı isbata çalışacağı
mız gibi ondan sonraki zahiren koalisyon, haki
katte tek partinin teşkil ettiği Üçüncü İnönü 
Hükümeti zamanında da partizanlığın arttığını 
iddia edeceğiz. 

Sayın senatörler, İkinci Koalisyon Hükümeti 
zamanında 52 yeni noterlik ihdas edildi. Bu va
zifelerden 32 tanesi Halk Partili eski milletve
killerine veya idarecilerin yakınlarına verildi. 
Geri kalanı da Koalisyonun diğer ortakları ara
sında taksim edildi. Bu arada zevahiri kurtar
mak için de üç - beş tarafsız bu kadroya dâhil 
olundu. Üçüncü İnönü Hükümeti zamanındaki 
bu Halk Partisinin tek parti hüviyetini taşı
maktadır, idare meclisi âzalıklan, Devlet Mal
zeme Ofisi Yönetim Kurulu âzalığı, Azot Sana-
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yii Yönetim Kurulu âzalığı, Et ve Balık Kuru- • 
mu Yönetim Kurulu âzalığı, Süt Kurumu yö
netim kurulu âzalığı, Adapazarı Şeker Fabrika
sı Yönetim Kurulu âzalığı, Denizcilik Nakliyat 
Türk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu âzalığı, 
Ankara Palas İdare Heyeti âzalığı, Çanakkale 
Seramik Fabrikası Türk Anonim Şirketi Yöne
tim Kurulu âzalığı, îş Bankası idare Meclisi 
âzalıkları, isimleri bakanlıkların bize verdikle
ri listelerde bulunan Halk Partilileri hem de 
çoğu fiilen parti idareciliğinde ve Parlâmento 
üyeliğinde bulunmuş kimselere verilmiştir. Bu 
husustaki Hükümetin resmî yazıları da dosya-
mızdadır, isterseniz çıkarabiliriz. Diğer taraf
tan Umum Müdürlüklere de Halk Partili akra
balar ve müfridler kayrılmıştır. Bugün Yatı
rım Bankasının Umum Müdürlüğüne, Petrol 
Dairesi Reisliğine 'bir göz atarsanız ve soyadları
nı öğrenirseniz kimlerin buralara kayrıldığını 
anlamakta müşkülât çekmezsiniz. Misaller tevali 
edebilir. Valiliklere ve kaymakamlıklara da ya
pılan tâyinlerde partizanlığı görmek zor değildir. 
1950 seçimlerinde Halk Partisinden namzetliğini 
koyarak seçimi kaybeden ve bunu mütaakıp idare 
meclisinden ayrılarak bulunduğu ilde Halk Par
tisi idare kurulu üyeliği ve başkanlığı görevleri
ni ifa eden bir idarecinin tekrar ve son olarak 
bir vilâyete tâyin edilmiş olması, 30 yılını dol
durduğu için emekliye ayrılan 1954 te Tokat'tan 
Halk Partisi adayı gösterilip kazanamıyan 
emekli bir valinin evvelâ Mardin'e sonra daha 
büyük bir vilâyete tâyini, Dâhiliye Vekâleti ka
yıtlarından bile çıkarılacak kati şeylerdir. Bun
lara beş on misli fazla örnek eklemek mümkün. 
Fakat kıymetli vakitlerinizi almamak için sarfı
nazar ediyorum. Diğer taraftan Millî Birlik Hü
kümeti zamanında kaymakamların nakilleri 
hakkında çıkarılan bir yönetmeliğin esaslarına 
bugün riayet edilmediği ve son bir sene zarfında 
200 e yakın kaymakamın yerlerinin değiştiril
diğini katiyetle ifade etmek isteriz. Halen Mec
liste Halk Partisi temsilciliği vazifesini gören 
bir milletvekilinin müstakil bir kaza organı 
olan Danıştay birinci başkanlığına Hükümet ta
rafından namzet gösterilmesini Anayasanınım 
derpiş ettiği kaza istiklâli ile bağdaştırmak 
mümkün değildir. Aynı şekilde bu devrede 270 
Cumhuriyet Savcısının da nakilleri yapılmıştır. 
Bu rakam aynı aylar itibariyle bir sene evvelki 
nakillerden yüz fazladır. Ve çoğu da görülen 
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lüzum üzerine esbabı mucibesiyle icra kılınmış
tır. Diğer taraftan ikinci koalisyonun bozulma
sına âmil olan sebeplerden 'birisinin de Halk 
Partisinin diğer ortaklara bilhassa Y. T. P. or
tağına karşı keyfi tutum ve davranışı olduğu 
saklanamaz ve hâtıralardan silinmemiştir. Vi
lâyetlerde seçim propagandası olarak köy yol
larının yapılmasına haşlanması, seçimle beraber 
bu faaliyetin de son bulması ve Nafıa vasıtala
rının bu vilâyet Halk Partisi idarecileri emrine 
verilmesi riyazi bir hakikat kadar gerçektir, 
muhterem senatörler. 

Sayın Başbakan çok partili hayata geçer
ken nispî sistemin demokraside uzun tecrübe
leri olan milletlerce tatbik edilebileceği kana
atinde olduklarını, 10 sene zarfında da aksi te
zi kabul ettiklerini beyan buyurdular. Bu ifa
delerine rağmen seçim kanunlarının Temsilciler 
Meclisinde Senato için çoğunluk sisteminin ka
bulü aleyhinde ne kendilerinin ne de partileri 
mensuplarının oy kullandıklarını tesbit edeme
miş bulunmaktayız. Bu duruma göre Sayın 
Hükümet Başkanının o günkü hesaplarını baş
ka fikre istinadettirmek mecburiyetini hisset
tikleri kanaatine varıyoruz ve yine Sayın Hükü
met Başkam çoğunluk sistemini dürüst bir sis
temde işletmek güçlüğünden bahsetmektedir
ler. 1961 seçimlerinde Millî Birlik Hükümeti 
Senato seçimlerini çoğunluk sistemiyle gayet 
kolay ve dürüst olarak yaptıkları halde kendi
leri bu dürüstlüğü göstereceklerine emin olma
dıkları için mi Senatoya da nispî sistemle seçtir
me cihetine gittiler acaba? Sayın Başbakan 
Parlâmentonun huzur içinde vazife gördüğü
nü ifade ve iddia etmektedirler. Acaba sık sık 
değiştirilen ve milletin (bünyesine uyaııyan 
kanunlarla diğer kanunlar üzerinde muhale
fetin görüşlerini arz ettiğinde onlara sataşıl
dığından, hattâ onları susturmak, suçlamak 
için eski devrin muhasebesine geçildiğinden ve 
muhalefeti suni davranışlarla susturmak çaba
sının sarf edildiğinden, komisyonlarda bâzı 
kanunlar görüşülürken buradaki üyelere tesir 
ve tazyik yapıldığından habersiz midirler? 
Adalet Partisi olarak, Milletin hayır demesi
ni bir millî irade izharı olarak telâkki etmek
te ve vatandaş oylarına hürmet gösterilmesine 
inanmaktayız. Eğer bir gün bu reyler bize te
veccüh eder iktidar nasip kılarsa, düşüneceği-
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miz ciddi tedbirler -.Anayasa teminatı altında 
bulunan devrimler, müesseseler hakkında mem
leketin huzur ve refahı ile -ilgili açık ve aydın
lık tedbirler alacaktır.. Biz demokratik nizamın 
ve siyasi hayatın korku ve tehditle yürüt ülemi-
yeeeğini ve yürütüleniemesi Jâzımgeldiği inan
cı içindeyiz. Ve hakikî demokratik rejimin bir 
şiddet ve tehdit rejimi olmadığına da kaanilz. 
Yine bu rejimin bekası için onun aleyhine ola
cak bütün cereyanlara da karşıyız. Biz Adalet 
Partisi olarak aşırı solun amansız düşmanı ol
duğumuz aşırı sağın da tamamen karşısında-
yrz. (Sağdan alkışlar) Bu muhtelif vesilelerle 
partimizin muhtelif sözcüleri tarafından müte
addit defalar ifade olunduğu halde gün gelecek 
Adalet Partisini itham etmek, gözden düşürmek 
ve kötülemek için siz sağı 'himaye ediyorsunuz 
sloganı yine tekrarlanacaktır. 

Sayın Başbakanın konuşmalarında yor alan 
ve demokratik rejimin konulmasındaki hiz
metleri belirtilmiş kıymetli ordu kumandanı ve 
mensuplonna ait intihalarımıza gelince: Demok
ratik rejimin korunmasında, ordu kumandan ve 
'mensuplarımızın vatanperver tutumlarının ve 
demokratik anlayışlarının en ciddî tecrübeler
den geçtiğine ve bu hususatın alenen tesbit ve 
tescil edilmiş bulunduğuna 'biz de kaaniiz. (Al
kışlar) Her davranışında sadece meşruiyet 
bulunan ve bütün işlerimizde bu ruh ve inanı
şın hâkim olmasını arzulıyan muhterem ordu 
kumandanlarımızla her zaman beraber olduğu
muzu ve kendilerine karşı hürmet hisleriyle 
meşbu bulunduğumuzu bir kere daha ifade et
mekte millî bir fayda mülâhaza etmekteyiz. 
(Alkışlar) 

Diğer taraftan konuşmalarında toprak re
formunu yürüteceklerini kati bir ifade ile be
yan ettiler. Türkiye'de kanun çıkarma yetkisi 
meclislerindir. Henüz komisyonlarda bile görü
şülmesi başlamıyan ve üç senedenberi sözü ya
pılan bir tasarı hakkında bu kadar kati bir lisan
la konuşmalarını doğru bulmama'kta, bu ifade
de kendi hesaplarında bir başka görüş bulundu
ğunu hissetmekteyiz. Kaldı ki bir sene evvel 
reform kanunları listesi içinde saydıkları top
rak reformu tasarısını gecen senenin Mart ayın
da çıkaracaklarını, çıkaramadıkları takdirde isti
fa edeceklerini Mecliste beyan ve ifade ettik
leri hâlde bugüne kadar ortaya çıkarılan bir ne-
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ticenin bulunmaması ve seçim sathı mailine gi
rildiği şu günlerde tekrar bir aktüalite kazan
dırılması karşısında ibıı kanunla yine hangi ne
ticeyi sağlamak, istediklerini anlamak bizini 
için zor olmamaktadır. Kaldı ki kanun çıksa 
bile bir sene sonra ancak tatbikata geçilebile
ceğinin Tarım Bakanı tarafından beyan edilme
si kanaatlerimizi daha da kuvvetlendirmekte
dir. 

Sayın senatörler, bu kadar sarih ve bu İca
da iyi niyetlerle açıkladığımız görüşlerimize 
karşı Hükümet ve onun Başkanı tarafından 
çeşitli sebep ve bahanelerle anlaşılması güç ve 
yanlış tefsire müsait ifadelerle çıkılması halin
de son hükmü Yüksek Senatonun ve aziz Türk 
Milletinin yüksek takdirine bırakıyoruz. 

Sözlerime son verirken gayrisamimî ve ikti
sadi yönden memleket bünyesine uygun bulma
dığımız 1965 yılı bütçesine kırmızı ô v vereceği
mizi beyan eder Adalet Partisi Senato ("Jrupu 
adına Yüce Senatonun sayın üyelerini hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

MEHMET TTAZER (Kars) — Grup adına, 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, Bütçe Kanun tasa
rısının lehinde ve aleyhinde .birer üye konuşmuş-
il ardır. -Üçüncü bir zata söz vermek' imkânı yok
tur.) içtüzük müsait değildir. Binaenaleyh, 
oylamaya geçmekten başka yapılacak bir işi
miz kalmamıştır. 

Oy sırası için kurla çekiyoruz. Rifat Öztürkçi-
ne'deıı başlanacaktır. Bütçe kanun tasarısını ka
bul edenler, beyaz; kabul etmiyenler, kırmızı, çe-
kinserler de yeşil oy kullanacaklardır. 

(Rifat öztürkçine'den başlanarak oyların 
toplanmasına geçMdi). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan var mı? 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
Şimdi, İçtüzükte oy kutularını kâtipler aça

rak her birinin içinde bulunan pusulaları sayar, 
diye sarih hüküm bulunmaktadır. Şimdi bir ar
kadaşımız Cumhuriyet Halk Partilidir, bir arka
daşımız Adalet Partilidir. Her hangi ,bir tered
düde mahal kalmaması için üçüncü bir toplu
luktan da bir arkadaşın yardımını rica ediyo
ruz. (Mehmet Ali Demir, sesleri). 

Umumi olarak Mehmet Ali Demir'i istiyor
lar. Buyurun efendim. 

Bir noktayı daha tavzih edeyim. Anayasa hü
kümlerine riayet etmek hepimiz için bir vazife-
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dir. Sayın Âdemoğlu'nün, zabıttan Başbakanın 
beyanatının bâzı kısımlarının çıkarılmış olduğu 
hususundaki ifadesi üzerinde Zabıt Şefini ça
ğırttım. Böyle bir şey var mı, yok mu diye, 
sordum. Böyle bir şeyin vâridolmadığı ve teyple 
karşılaştırmanın mümkün olduğunu söylediler. 
Arkadaşımdan rica ediyorum, teyple karşılaştır
sınlar, varsa bu yapıldığı halde haber verniyen 
memurları cezalandırsınlar. 

AID ALET BAKANI SIRRI ATALAY (Kars) 
r— Ya iddia edenler ne olacak? 

BAŞKAN — Adalet Bakanı da oturduğu 
yerden müdahale ediyor, derlerse o zaman işin 
içinden çıkamayız. 

REFET RENDEOl (Samsun) — Sayın 
Başkan, oyumu kullanabilir miyim:' 

BAŞKAN — Oyunu kııllanmıyan var mı, 
diye sordum. Rica ettim, bekledim oylama mu
amelesi bitmiştir, dedim. Bir usulsüzlük vars'i 
ifade etmenizi rica ederim, arkadaşlar burada. 
bir usulsüzlük var mı? 

ORHAN SÜERSAN (Manisa) — Mecliste 
bunun aksi olmuştu. 

BAŞKAN — Mecliste varsa, bu şekilde ha
reket etmişlerse usulsüz hareket etmişlerdir.. 
Ben usulsüzlük yapamam. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar tasnif 
bitmiştir. Oylama sonucunu arz ediyoruz. 

Oya (139) üye katılmıştır. (74, kabul, (61) 
ret, (2) cekinser, (1) tamamen boş, (1) de sa
yın Sırrı Ataılay'm reyi oluyor, bu da Divanın 
karariyle boş telâkki edilmiştir. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (Kars) 
— Önergenin okunmasını rica ediyorum, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Geçmiştir, Divan kararı böyle. 
Önergenizin okunmasına mahal yoktur. 

Divanın kararı vardır ve Divanın kararı da 
umumun tasvibine iktiran etmiştir. Bu Divan 
kararı da zatıâünizin bulunduğu bir zamanda 
alınmıştır. Binaenaleyh yapılacak bir muamele 
yoktur. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 
(Kars) — Zapta geçmesi için söylüyorum, bir 

başka muamelenin yapılması için değil Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, pek tabiî Adalet 
Bakanının kabul oyu vermemek istemesi gayri -
varittir. Yani beyaz oy vereceği gayet tabiîdir. 

2 . 2 . Î965 Ö : 4 
Zapta geçmesini arzu ediyorlar, mesele kalma
mıştır. 

Bu suretle Bütçe kanunu 74 oyla kabul edil
miş bulunmaktadır. Memlekete ve millete hayır
lı olmasını temenni eder ve Hükümetin de mu
vaffak olmasını, şikâyetlerin mümkün mertebe 
az olmasına gayret etmesini temenni ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Karma Büt
çe Komisyonunda .cidden övülmeye değer 'bir 
titizlikle incelenen ve »daha olumlu, daha ger
çekçi bir hüviyetle huzurunuza gelen 1965 yılı 
Bütçesi üzerinde Yüce Senatoda açılan görüş
meler sonuçlanmış ve Cumhuriyet Senatosu bu 
bütçelerin imkân verdiği hizmet ve yatırımlarla 
bu bütçeyi uygulayacak Hükümetin politikası 
hakkında olumlu hükmünü vermiştir. Bende
niz Yüce Senatonun izhar ettiği iradenin taşı
dığı manâ ve öneınıi eleştirmeye geçmeden önce 
bütçenin Senatoda yüksek bir vukuf ve vazife 
şuuru içinde yapılan incelemesinde parti grup
lar ı, diğer siyasi gruplar ve bağımsız senatör
ler tarafından bütçelerin taallûk ettiği hizmet
leri takdir ve teşvik eden beyanlar ıkadar ku
surlara değinen, sorumluları uyarıcı ve yapıcı 
istikamette eleştirme ve tenkidi ere de Hükümet 
adına şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ve ifa
de etmek isterim. 

Yüksek Senatoda bütçe müzakereleri içinde 
bulunduğumuz plânlı kalkınma devresinde üçün
cü plân yılının öngördüğü hizmet ve yatırımla
rın incelenmesiyle ve plân hedeflerine yaklaştı-
rıcı tedbirlerin gözden geçirilmesiyle kalmayıp 
Hükümetin bütün dallarında pek yaygın âmme 
hizmetlerinin en ince teferruatına kadar inen 
pek dikkatli bir murakabesine de imkân vermiş
tir. Bu murakabenin sonucunda Yüksek Se
natonun Hükümeti bu mesaisinden dolayı teş
vik edici 'tutum ve kararından dolayı tekrar 
şükranlarımıızı arz ederim. 

Çetin tartışmaların sonunda Hükümetin her 
alanda Hükümet Programına ve plân hedefleri
ne tam bir sadakat içinde bulunduğu meydana 
çıkmış ve hizmet yönlerinde mümkün tedbirle
rin alınmasında bir kusur veya ihmal isbatla-
namaımıştır. Yeni Anayasa devrinin üçüncü 
Hükümeti çok güç şartlar içinde görev kabul 
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ettiği andan bu yana her önemli icraatında ve 
her fırsatta Yasama Meclisinin görevine baş
vurmuş ve aldığı güvenle hizmet ifa etmiştir. 
Matbuatta ve Meclislerimizde sıik sık bahis ko
nusu olan kuvvetli Hükümet grup disiplin ka-
rarlariyle arkasına kattığı bir ekseriyete daya
narak ımilletçe tasvîbedilmese, Anayasaya ve 
insan haklarına aykırı düşse bile sorumsuz ic
raatta bulunan Hükümet değildir. Meclislerce 
tasvibedilmiş programına sadık ve her icraatın
da bağımsız ve icra sorumluluğu dışındaki siyasi 
grupların güvenine 'mazhar olarak vazife ifa 
eden Hükümetlerdir. Bizim kuvvetli Hükümet 
anlayışımız .budur ve çok güç şartlarla iş başına 
geldiğimiz andan itibaren buna itina etmiş ve 
bu güvene dayanarak bu güvene mazhar olarak 
vazife görmüşüzdür. Son defa bütçenin tümü 
üzerinde alyehte konuşan sayın hatibin iddia
larını ki, bunların taallûk ettiği hizmet bütçe
leri görüşülürken enine boyuna serdettiler ce
vaplarını aldılar, bu tartışmaları tekrar sadece 
bütçenin yüksek oyunuza mazhar olması sebe
biyle huzurunuzda olduğum şu anda eleştirmeğe 
söz aldığım ikonunun sadedin ve geleneklerin 
müsaidolmadığmı ifade etmek isterim. Sayın 
hatibin bu son konuşmasında orduya selâm, mat
buata selâm, seçmene selâm ve yarınki matbu
ata bir takıım başlıklara zemin hazırlamakta 
olduğu aşikârdır... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Saym Devlet Bakanı, Parlâ
mentonun ananesi hilâfına bu şekilde bir pole
mik açmamanızı rica ediyorum. 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
NÜVİT YETKÎN (Devamla) — Sayın Başkan, 
(Gürültüler).... 

BAŞKAN —• Hayır efendim, bütçe bitmiş
tir. Buraya yalnız teşekkür için çıkılır başka 
mesele yoktur. 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
NÜVNT YETKİN (Devamla) — Muhterem 
Başkan, izin verirseniz saym hatibin burada 
bütçenin tümü üzerinde niçin kırmızı oy verdik-

i . __ Devlet Personeli Sendikaları kanunu 
tasarısının ilgili komisyonlardan 3 er üye alın
mak suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda 
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lerini izah sadedinde yapmış olduğu konuşmada 
idare meclisleri gibi, Meclis zabıtlarında tahrif 
yapıldığı gibi konulara temas ettikten, sonra ce
vap vermemekle ıberaber tüm olarak bunu va
sıflandırmakta kendimi mazur telâkki etmekte
yim. 

Pek saym senatörler, bugünkü Hükümet de
mokratik rejimin bütün icaplarına ve Anyasa 
düzenine uygun itimat tazelenmeleriyle görevi 
başındadır. Elbete ki, demokratik rejimin ta
biî icapları olarak bu Hükümetten güvenini 
esirgiyecek siyasi partiler ve siyasi gruplar bu
lunabilir. Yüce Senatoda da Millet Meclisinde 
de bu güvenin esirgenmesi yolunu tercih etmiş 
olan siyasi partiler bunun sonuçlarını ve yeni
den getireceği memleketin idare edecek kadro
lardan mahrum kalmaması için, getireceği so
runları getireceği sonuçları elbette hesabetmiş-
lerdir ve edeceklerdir. Yüce Senatonun 1965 
bütçesine ve onu uygulayacak Hükümetin po
litikasına gösterdiği teşvik ve güvene yürekten 
şükranlarımızı ve bu güvene lâyık olma teahü-
dümüzü tazelerken bütçenin memlekete ve aziz 
milletimize hayırlı olması dileklerini ve engin 
saygılarımızı arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, büt
çe müzakeresi 9 günlük bir çalışma gayretin
den sonra bitmiş bulunmaktadır. Bu 9 gün 
içinde 9 birleşim, 31 oturum yapılmıştır. Ça
lışma saati : 117 saat 12 dakikadır. Usul, ki
fayet, gündem dışı ve soru ve cevapları haric-
olmak üzere söz alanların sayısı : 327 dir. Bu 
rakamlar Yüce Senatomuzun bütçe vesiylesiy-
le ne derece gayret gösterdiğini ve tam ımanâ-
slyle geceli - gündüzlü fedakârlık yaparak - bil
hassa bunu devamlar için söylüyorum (Gülüş
meler) - fedakârlık yaparak bir netice istihsa
line gayret ettiğini 'müşahede etmekteyiz. Bu 
vesile ile Divan namına, Yüce Senatoyu hür
metle selâmlarken, aynı zamanda gerek şahsım 
namına gerek Divan ve Başkanlık Divanı adına 
bayramınızı tebrik eder, hepinize iyi bayram
lar geçirmenizi dilerim. (Alkışlar)... 

görüşülmesine dair Anayasa ve Adalet Komis
yonu Başkanı Osman Saim Sarıgöllü'nün öner-
gesî. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Başkanlıkça 16 Aralık 1964 tarihin

de Komisyonumuza tevdi buyurulan Devlet 
Personeli Sendikaları hakkındaki kanun tasa
rısının Cumhuriyet Senatosundaki görüşme sü
resinin bitimine 46 gün kalmıştır. Bahse konu 
tasarı havalesi gereğince Komisyonumuzdan 
başka İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonların
ca da incelenmesi icabetmektedir. 44 günlük 
müddet içinde bahse konu tasarının üç komis
yonca ayrı ayrı incelenmesi ve Genel Kurulun 
tasvibine arz olunması ve burada müzakere olun
ması hayli güçtür. Ye'tiştirilemediği takdirde 
ise kendiliğinden kanunlaşması tehlikesi ile 
karşılaşılacaktır. 

Bu sebeple, adı geçen tasarının Anayasa ve 
Adalet, İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından iştirak edecek üçer üyeden kurulu bir 

2 . 2 . 1965 O : 4 
Geçici Komisyon tarafından incelenmesini arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla, 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Aydm 

Osman Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Devlet Personeli Sendikaları 
hakkındaki kanunun müddeti zarfında müzake
re ve intaeedilebilmesi için Geçici Komisyon ku-
"rulması teklif edilmektedir. Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Bütçe Komisyonlarından mürekkep... 
Bunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
•miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarın bayram başlıyor, 3 gün bayram. 4 ncü 
gün Cumartesi, otomatikman, kanun mucibince 
o da resmî tatildir. Pazar günü de Pazar oldu
ğu için, Pazartesi zaten toplanmıyoruz. Mûtat 
toplantımız Salı günüdür. Güle güle, iyi tatiller. 

9 Şubat 1965 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanış saati : 19,2® 

....>... >>-••<' ...... 
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1965 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümüne verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir 

TABII ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Vehbî Ersü 
Suphi öürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afgar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfık Karasapan 

Üye sayısı •. 184 
Oy verenler : 1 37 

Kabul edenler : 74 
Reddedenler : 61 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 45 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

/Redde 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

IZMÎR 
Enis Kansu 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Niivit Yetkin 

MANİSA 

Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kıımrulu 

SAMSUN 
Kıza Isıtan 

denler] 

Fikret Turhangil 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
Hasan Âli T ürker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Baki GÜ2ey 
Cahit Ortaç 

SÜRT 
Abd ur rahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Er gün 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Zerrin Tüzürv 
Âdil Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nalıit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
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ELÂZIĞ 
Celâl Brtuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Haliti Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

C Senatosu B : 37 
İSTANBUL 

M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOOAELt 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tökoğlu 

2 . 2 . 1965 O : 
KÜTAHYA 

Ahmet Orhan Akça 
MANİSA 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
İzzet Gener 

RtZE 
Osman Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söyletmezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNOELI 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 
Enver Kök 

[Oya kattlmıyanlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer [Icıızal (1.) 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HATAY 
Mustafa Delivcli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 

İZMİR 
İzzet Birand 

Ömer Lûtfi Bozealı 
KARS 

Sırrı Atalay (B.) 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MUĞLA 
Mııallfı Akarca (I.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun (t.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

Fethi Tevetoğlu 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Ali Altuntas (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Satar Kurutluoğlu (I.) 
Necati özdeniz 
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[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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GÜNDEMİ 
37. BİRLEŞİM 

2 . 2 . 1965 Salı 

Saat : 10,30 

I 
A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKtNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A-HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/738; C. Senatosu 1/495) (S. Sayısı : 493) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1965] 

V 
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İŞLER 
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..». ^ » < » ^ - <.. 




