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1 — GEÇEN TUT. 

Birinci Oturum 
Bulgaristan'ın istanbul'daki Başkonsoloslu

ğu eski yardımcı Konsolosu Gteorgi Va^banof 
Çolakof'un, geri kalan cezasının affı hakkındaki 
kanun tasarısı, Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin'in önergesi kabul olunarak, protokoldeki 
maddeler arasında gündeme alındı ve öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edildi. 

Maliye Bakanı Ferid Melen'in kaibul olunan 
önergelerinden sonra gündeme alınarak öncelik 
ve ivedilikle görüşülen: 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde, 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli 
cetvelde ve 

Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde, 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin Millî Savunma Bakan
lığı kısmında, 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun taşanları ve 

Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in kaibul 

Sayfa 
b) Toprak ve iskân İşleri Genel Mü

dürlüğü bütçesi. 358:359 

4. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği

şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
O. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/663, C. Senatosu 1/398) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 624; C. Senatosu S. Sayısı : 411) 354: 

358,383,421 .-424,425:428 

e) Maliye Bakanlığı bütçesi 359:383,383:412 
d) Devlet Borçları bütçesi 359:383,383:412 
B — Gelir Bütçesi 359:383,383:412 

AK ÖZETİ 

edilen önergesinden sonra gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülen : 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
reci Üyelerinin 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli ceaveldc değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifi, maddelerinin kabu
lünden sonra tümleri açık oya sunulduysa da 
yapılan tasnif sonunda hiçbirisinde yeter sayı 
elde olunamadığı görüldüğünden, bütün bu tek
lif ve taşanların gelecek oturumda yeniden açık 
oya sunulacakları bildirildi. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 1964 yılı 
Bütçe Kanun tasarısının son iki maddesi de ka
bul olunarak tasarının tümü açık oya sunuldu, 
ancak bunda da yeter sayı elde olunamadığm-
dan oylamanın gelecek oturumda tekrarlanaca
ğı bildirildi. 

Sanayi Bakanlığı 1964 yılı bütçesinin tümü 
üzerinde bir süre ıgörüşüldü. 

Başkan Kâtip 
Başkanv eki 1 i Balıkesi r 

Meliki Keskin M. Şükrü Çaçdaroğlu 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya Öner 
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İkinci Oturum 
Birinci oturumda yeter sayı hâsıl olmadığı 

için bu oturumda yeniden açık oya sunulan ak
tarmalarla ilgili beş tasarı ve bir teklifin, yapı
lan tasnifler sonunda, kanunlaştıkları anlaşıldı. 

Sanayi Bakanlığı 1964 yılı bütçesi kabul 
olundu. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı Bütçe ka
nun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler bi
tirildi. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanun tasarısı ikinci de
fa açık oya sunulduysa da yine yeter çoğunluk 
sağlanamadığından oylamanın gelecek Birle
şimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Mekki Keskin İsmet Kapısız 
Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

Üçüncü Oturum 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı Bütçe ka
nun tasarısının madde ve bölümleri de görüşü
lerek tümü açık oya sunuldu. Ancak gerekli ye
ter sayı elde olunamadığı için oylamanın gele
cek Birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1964 yılı büt
çesi kabul olunarak, 

28 Şubat 1964 Cuma günü saat 10 da topla
nılmak üzere (Saat 24 te) Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

4 

Nu 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Senet 

Kâtip 
Malatya 

'ettin Akyurt 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Afyonkarahisar Milletvekili Asını Yıl

maz ve 8 arkadaşının 7129 sayılı Bankalar Ka
nununun 58 nci maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi (2/669) (Ticaret ve Plân komisyon
larına) 

2. — Malatya Milletvekili Avni Akşit ve 
Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Selâmi 
Üren'in, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesinin (G) bendinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/670) (Adalet Komis
yonuna) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
1580 sayılı Belediye Kanununun 58 nci mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi (2/671) (İçişleri 
Komisyonuna) 

4. — İstanbul Milletvekili Raşit Ülker'in, 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve 
değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi 
(2/672) (İçişleri Komisyonuna) 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-

himoğlu ve 11 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nei maddesini (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/673) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

6. — İstanbul Milletvekili Orhan Eyüboğlu 
ve Konya Milletvekili İhsan Kalbadayı'nm, 
6724 sayılı Kanuna muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi (2/674) (Maliye ve 
Plân Komisyonlarına) 

7. — C. Senatosu Üyesi Hidayet Aydmer'in, 
5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/675) (İçişleri, Ma
liye, Ulaştırma ve-Plân •komisyonlarına) 

Rapor 
8. — 1963 yılı Bütçe Kanuna bağlı (A/ l ) 

ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkerele
ri (M. M«clisi 1/663, C. Senatosu 1/398) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 624, O. Senatosu S. Sayısı; 
411) 
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B I R Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fernıh Bozbeyli. 

KÂTİPLER : ismet Kapısız (Yozgat), Uyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 65 nci Birle- simini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

Yoklama otamatik cihazla ya BAŞKAN 
pılacaktır, 

Sayın üyeler lütfen kabul düğmelerine 
bssmlar. (Otomatik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo

ruz. (Sağdan gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar burada otomatik cihaz 
göstergesi çoğunluğun var olduğunu göstermekte
dir, bu sebeple bu şekilde ilân edilmiştir. Şüp
he izharı halinde yeniden oylama yapılabilir. 
(«Doğru doğru» sesleri) («tamam» sesleri) (Ri
yasete itimadımız tamdır, sesleri) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENELKURULA SUNUŞLARI 

1. — Avrupa Konseyi îstişari Meclisi ve Av
rupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtının müşterek te-
şebbüsiyle Viyana'da (Parlâmento ve İlim Kon
feransı) adı ile tertibedilen konferansa iştirak 
edilmesine ve katılacak 4 üyenin ikisinin Sena
to Üyesi ve diğer ikisinin de milletvekili olmak 
üzere her iki Başkan tarafından müştereken se
çilmesine dair Başkanlık Divanlarının müşterek 
toplantısında alınan karar. 

BAŞKAN — Bu kararı okutuyorum. (Arka-
sıralardan, gürültüler.) Muhterem arkadaşlar, 
lütfen karşılıklı konuşmıyalım. 

ABDÜLHALlM ARAŞ (Kayseri) — Bu 
memlekette nizam ya vardır, ya yoktur. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Su
sun, ne diye bağırıyorsunuz? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
karşılıklı konuşmayınız. Sayın Hasan Tahsin 
Uzun, Sayın Halim Bey lütfen efendim, sükûne
ti muhafaza edelim, 

Müşterek Riyaset Divanının kararını okutuyo
rum : 

Yüksek Genel Kurula 
Avrupa Konseyi îstişari Meclisi Başkanı Sa

yın Pierre PflimTin. tarafından Millet Meclisi 

Başkanlığına gönderilen 6 Şubat 1964 tarihli bir 
mektupta, 23 - 27 Mayıs 1964 tarihleri arasında 
Avrupa Konseyi îstişari Meclisi ve Avrupa ikti
sadi iş Birliği Teşkilâtının müşterek teşebbüsüy
le Viyana'da (Parlâmento ve ilim Konferansı) 
adı ile parlâmento üyeleriyle ilim adamlarının 
katılacağı bir konferans tertibedileceği, konfe
ransa Türkiye Büyük Millet Meclisinden 4 üye 
ile iştirak olunacağından bu üyelerin adlarının 
Şubat 1964 sonuna kadar bildirilmesi ifade olun
maktadır. 

Konu, her iki Meclisin Grup Başkanlariyle ya
pılan temaslar neticesinde Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarının Müşte
rek Toplantısında görüşülmüş ve 

1. Konferansa iştirak edilmesi; 
2. Katılacak olan 4 üyenin, ikisinin senatör 

ve diğer ikisinin de miletvekili olmak üzere her 
ild Başkan tarafından müştereken. seçilmesi ta
karrür. ettirilmiştir. 

Başkanlık Divanlarının müştereken ittihaz et
tiği kararı yüksek tasvibinize arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

— 322 -
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Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 

Divanları Müşterek Toplantısı Kararı 

Karar No: 22 Kabul tarihi: 27.2.1964 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanları, 27 Şubat 1964 Perşembe günü 
saat 11 de müşterek toplanmış ve 23 - 27 Ma
yıs 1964 tarihleri arasında Viyana'da toplanacak 
(Parlâmento ve îlim Konferansı) münasebetiyle 
ve Meclislerin Grup Başkanlariyle yapılan temas
lar sonucunda : 

1. Konferansa iştirak edilmesini; 
2. Katılacak olan 4 üyenin, ikisinin Sena

tör ve diğer ikisinin de Milletvekili olmak üzere 
her iki Meclis Başkanı tarafından müştereken se
çilmesini ; 

3. Yukarıdaki maddelerde takarrür ettirilen 
hususların Meclislerin genel kurullarının tasvibi
ne arz edilmesini, 

(22) numaralı Karar olarak kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım Cumhu

riyet Senatosunun da tasvibine sunulmuş olan bu 
müşterek Riyaset Divanı Kararını tasvibinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu üyesi Hidayet Aydmer'-
in bir teklifini geri istemesine dair önergesini 
okutuyorum. 

2. — C. Senatosu Üyesi Hidayet Aydıner'in, 
5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesi hak
kında kanun teklifinin geriverilmesine dair öner
gesi (2/675) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Filorya - Sirkeci sahil yolunun fiilen çalışır 

hale getirilebilmesi için 5842 sayılı Kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkında yaptığım teklifte 
Belediye Emlâk Müdürlüğünden aldığım malû
matta bâzı noksan ve yanlışlıklar gördüğümden 
bu noksanları ikmal ederek yeni bir teklif verdi
ğimden eski teklifimi geri alıyorum. Gereğinin 
yapılmasını dilerim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Geri veril
miştir. 

3. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin Bütçe ve Plân Komisyonundan geti-

28 2.1964 O :1 
rilmiş olan 2/46 esasta kayıtlı teklifi, gecekondu
larla ilgili olmadığından birleştirilmesine lüzum 
görülmediğine dair Geçici Komisyon Başkanı Er
zurum Milletvekili Tahsin Telli'nin önergesi 
(2/46) 

BAŞKAN — Gecekondularla ilgili bulunan 
Geçici Komisyon Başkanlığının bir önergesi var
dır, okutuyorum. • 

Yüksek Başkanlığa 
C. S. İstanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin 

Bütçe ve Plân Komisyonundan getirilmiş olan 
2/46 esasta kayıtlı teklifi, gecekondularla ilgili 
olmadığından komisyonumuzca birleştirilmesine 
lüzum görülmemiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonuna iade edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Erzurum 

Tahsin Telli 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Fahrettin Ke
rim Gökay, Türkiye aleyhinde bir neşriyat dola-
yısiyle gündem dışı söz istemiştir. 

/. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay, Paris'te yayınlanan Yakmşark Haber
ler Ajansının 20 Şubat tarihli bülteninde, Tür
kiye'de iktidarın zayıf olduğuna ve Kıbrıs ko
nusunda zor durumda bulunduğuna dair çıkan 
haberler konusunda demeci 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökay. 
FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (İstanbul) 

— Muhterem Başkan, aziz arkadaşlarım; mil
letlerin hayatında bâzı tarihî zamaınlar vardır 
M, o zamanlarda iç ve dış siyaset bakımından 
memleketin mukadderatiyle ilgili yayınlar ve 
fiskoslar karşısında milletin hassas bulunması 
icabetmektedir. 

Huzuru âlilerinde arz edeceğim mevzu, Pa
ris'te intişar eden ve Yakmşark Haberler Ajan
sının dün akşam elime geçmiş olan 20 Şulbat 
tarihli bültenidir. Bu bülten dünyanın birçok 
yerlerine dağıtılmaktadır. Bilhassa Ortaşark ve 
Yakmşark hâdiseleri üzerinde geniş tefsirlere 
tabi tutulan bir bültendir. Maatteessüf, bu 
'bültenin 20 Şulbat tarihli nüslhasiyle bundan ev
velki 6 Şubat tarihli nüshasında, İstanbul men-
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şeii olmak üzere, bâzı haberler intişar ediyor. 
Bu haberler, Türkiye'de iktidarın zayıf bu
lunduğunu, binaenaleyh, Kıbrıs mevzuunda 
Türklerin zor durumda bulunduğunu yazanken, 
memleketin gözbebeği Ordusunu karıştırmak 
'suretiyle Türkiye'nin bir ihtilâl arefesinde ol
duğunu dünyaya yayıyor. Kıbrıs mevzuunda 
millet beraberliğine, 'bütün milletin müşterek 
duygularına rağmen, bizi ayrı cephelerde gös
teriyor. Son nüshasında daı Berlin'in Utanç 
Duvarı gibi, millî utanç namı altında Kıbrıs 
mevzuunda Türkiye'nin dâvasını kaybettiğini 
yazıyor. 

Biz, bu sabahki radyoda, Birleşmiş Millet
lerde Çekoslovakya ve Sovyetlerin şiddetli iti
razlarına rağmen, Avrupalı, Asyalı ve Afri
kalı milletlerin, Türkün sarih hakkını müdafaa 
ettiklerini ve Kılbrrs Türklerinin temsilcisi olan 
arkadaşım Denktaş'a konuşma hakkını verdikle
rini memnuniyetle dinledik. Buna rağmen, Tür
kün Kıbrıs davasındaki hakkını kaybettiğini 
ilân etmek ve İstanbul menşeli olmak suretiyle 
Türkiye'nin bir ihtilâl arefesinde bulunduğunu 
dünyaya yaymak ve bu suretle aslı - faslı ol-
mıyan ibu gibi dedikodularla millî varlığımızı; 
bilhassa iktisadon gelişme çağımızda, dış mem
leketlerden Türkiye'ye yalbaıncı sermayelerin gel
mek istediği ve hattâ, birçoklarının gelmiye 
haşladıkları bir devirde, memleketin havasını 
karanlık göstermek istiyen bu gibi yayınların 
İstanbul menşeli olmasından dolayı üzüntü du
yuyorum ve İçişleri re Dışişleri hakanlıklarının 
dikkatini çekiyorum. (Bravo sesleri ve alkış
lar) 

İkinci mühim nokta -: Bugün öğleden sonra 
Maliye Vekâletinin Bütçesini müzakereye baş
lıyoruz. Bu bütçede İkinci Koalisyon Hükü
metine katılmış mesullerinden biri olarak, büt
çenin açığının kapanması için alınmam lâzım-

5. — GÖRÜŞİ 

1. — Devle Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/581, C. Se
natosu 1/359) (M. Meclisi S. Sayısı: 604; C. 
Senatosu S. Sayısı : 349) 

2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı Bili-
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gelen bâzı tedibirler üzerinde biz de görüşleri
mizi izah etmiştik. Grupumuzun muhterem 
temsilcileri bu vergiler mevzuunda halen müza/-
kerededirler. Fakat, bu memlekette vergi re
formlarından bahsedilirken, yine yanlış bir yo
lun tutulduğunu görüyorum. O da şudur ki; 
bir kısım yerlerde âdeta bu vergi reformunu bir 
nevi servet düşmanlığı olarak tefsir etmek 
suretiyle memleketin millî sermayesini, millî 
sermayedarlarını yanlış bir yola sevk etmek 
istiyorlar. Bu memlekette «Ağalar» diyerek bir 
kısım insanları haksız isnatlar altında bulun
duruyorlar. Bu memleketin gocukları icabında 
bütün servetini feda etmesini bilen insanlardır. 
(Bravo sesleri ve alkışlar) Bu memleketin ev
lâtlarını zenıgin ve fakir namı altında birtakım 
sınıflara ayırmaya kalkmak, bu memlekette 
Atatürk'ün «sınıfsız ve imtiyazsız milletiz» de
diği büyük düsturunu; bu memlekette bir sınıf 
mücadelesi yaratmak yolunda memleketin ç̂ 
huzurunu bozmak istiyenlerin karşısında, bu 
milletin kürsüsünden bağırıyoruz. Bu mil
letin zengini de, fakiri de, sınıfsız olarak millet 
emrinde, vatan hizmetindedir arkadaşlarım 
('Bravo sesleri ve alkışlar) 

Millî Mücadele günlerinde bu memleketin 
çocukları bütün varını vermeyi bilmişlerdir. 
Vergi kaçıranlar varsa bunlar hakkında Hü
kümet takibat yapabilir. Fakat, memlekette 
millî sermaye, hususi teşebbüsü vazifeye davet 
ederken, bir servet düşmanlığı havası yarat
mak hiçbir kimsenin hakkı değildir. Bunu hu
zurunuzda hitabederken, hiçbir parti mülâha
zası gözetmeden bu memleketin bir çocuğu ola
rak, aşağı - yukarı birbirimizle hukuku olan bir 
insan olarak yüksek huzurlarınıza getirmeyi 
faydalı buldum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

[,EN İŞLER 

çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 31eclisi 
1/590; C. Senatosu 1/358) (M. Meclisi S. Sayı
sı: 595; C. Senatosu S. Sayısı: 350) 

BAŞKAN — İkinci defa oya konulacak işle-
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re geçiyoruz. Birinci oylamasında nisap hâsıl 
olmadığı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarı
sı ile, Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı bütçe 
kanun tasarısı, ikinci defa oylarınıza arz edile
cektir. Kutular sıralar arasında dolaştırılacak
tır. 

3. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, C. 
Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. Sayısı: 596; C. 
Senatosu S. Sayısı: 336) 

A — Gider bütçeleri 

a) İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı Bütçe
sinin tümü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

İlk söz Y. T. P. Grupu adına Sayın Kemal 
Kaya'nmdır. Buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA KEMAL KAYA 
(Kars) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 

îmar ve İskân Bakanlığının 1964 malî yılı 
bütçesi üzerinde Y. T. P. Meclis Grupunun gö
rüş ve mütalâalarını arz etmeye çalışacağız. 

Her türlü tabiî güzellikler ve kaynaklara sa
hip atalarımızın kanları pahasına bizlere ema
net ettikleri yurdumuzun medeniyet şartlarına 
uygun olarak imar ve iskân edilmesi içtimai ha
yatımızın en önemli meselelerinden birisidir. Yıl
lardır imar bakımından ihmal edilmiş köy, kasa
ba ve şehirlerimizin medeni ihtiyaçlara uygun 
bir şekilde imarı, kalkınmamızın da en önemli 
meselelerinden birisidir. Yurdun imar ve iskânı 
her yönüyle geniş ve güçlü çalışma istiyen konu
lardan birisi olduğu için, bu işin dağınık mev
zuat ve makamlardan kurtarılarak koordone edil
mesi lâzımgeldiğinden, İmar ve İskân Bakanlı
ğının ihdasına lüzum görülmüştür. 

9 . 5 . 1958 tarih ve 7116 sayılı Kanunla ku
rulan ve ilgileri sebebiyle İller Bankası ve Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası da kendisine bağla
nan İmar ve İskân Bakanlığının aynı kanunun 
2 nci maddesinde vazifeleri tadat ve tesbit edil
miştir. Bu sebeple görüş ve mütalâalarımızı Ba
kanlığın kuruluş bünyesine uygun olarak arz et
meye çalışacağız. 

28 . 2 .1964 O : İ 
Muhterem arkadaşlar, yurdun bölge plânla* 

riyle, köy, kasaba ve şehir imar plânlarının hazır
lanması ve uygulanması vazifesiyle ilgili araştır
ma ve harita işlerini yürütmekle vazifeli bulunan 
Plân Genel Müdürlüğünün 1964 yılı harca
maları için bütçeye konan tahsisatın ye
terli olmadığı kanaatindeyiz. Bütçe rapo
runda da belirtildiği gibi, Doğu ve Güneydoğu 
bölgeleri için ayrılan 280 bin liranın çok az ol
duğu, geri kalmış bölgelerimizden olan Do
ğu'ya plân hedeflerine uygun olarak diğer böl
gelerle olan farklarını gidermek için daha fazla 
çalışma ve bunun icabı tahsisat konması zaru
retine inanıyoruz. Şehir, kasaba ve köyleri
mizin kadastrosu yapılmadığından Genel Mü
dürlükçe yapılan imar plânlarının bir çoğunun 
ileride tadillere uğrayacağı ve birçok müşkülâ
tın doğacağı açık bir hakikattir. Bakanlığın bu 
hususta ne gibi tedbirler düşündüğünü de öğren
mek istiyoruz. Memleketimizde nüfus artışları 
ve içtimai, iktisadi gelişmeleri nazara alınarak 
plânların yapılması zaruridir. Aksi takdirde 
bugün görüldüğü gibi sık sık tadillere başvur
mak zarureti doğacaktır. Belediyelerimizin 
imar. işlerini tedvir eden fen dairelerinin kifa
yetsizliğine bakanlığın da bizimle hemfikir ol
duğuna inanıyoruz. Vatandaşlar bu sebeple çok 
müşkülâtlara uğramaktadırlar. İmar müdür
lüklerinin bakanlığa bağlanması husuusnda ha
zırlanmış bir kanun var mıdır? Ve böyle bir 
kanun Meclisimize sevk edilecek midir? 

Muhterem arkadaşlar : 
7116 sayılı Kanun ile 7269 sayılı Âfetler Ka

nununun ve Beş Yıllık Kalkınma Plânının prog
ramlarla kendisine verilen görevleri ifa etmekte 
olan Mesken Genel Müdürlüğünün karşısında 
bulunduğu problemlerin 1964 bütçesiyle kendi
sine tahsis edilen 72 milyon lira ile halledeceğine 
inanmıyoruz. Büyük şehirlerimizdeki gecekon
duların ıslahı ve onarımı ile, gecekondu dâvası
nın halledileceği inancına katılmıyoruz. Kana
atimizce köylerden büyük şehirlere doğru ak
makta bulunan ve gecekondu olarak karşımıza 
çıkan nüfus akımının hakiki sebepleri üzerinde 
durmak ve bu sebepleri izale etmekle gecekondu 
dâvasının halledileceğine inanıyoruz. Köyleri
mizin iktisadi ve sosyal durumları halledilme
dikçe ve köy halkı köyüne bağlanmadıkça gece
kondu, onarım ve ıslahı ile bu dâva halledile
mez. Gecekonduların ıslahı için bütçeye konan 
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tahsisatı da bu dâvanın azametiyle kabili telif 
değildir. Köylerimizin mesken durumu gecekon
dulardan daha perişandır. Bilhassa Batıdan 
Doğuya gidildikçe durum vahamet arz etmekte
dir. Bu bakımdan gecekondu davasıyla birlikte 
köylerin imarına da girmek şarttır. 1964 büt
çesine köyler için konulan 1 milyon lirayı çok 
sembolik bulduğumuzu ve dâvanın (»nemiyle ka
bili telif görmediğimizi bilhassa arz etmek iste
riz. Mesken dâvasının yurdumuzda gerçek taraf-
lariyle ele alınması hususunda hazırlanmakta ol
duğu söylenen mesken kanununun bir an evvel 
Meclisimize şevkini istemekteyiz. 

7269 sayılı Kanun hükümlerine göre yurdu
muzda vukubulan tabiî âfetler karşısında Ba
kanlığın çalışmalarını tesbit ve tâyin eden bu 
kanunun hükümleri bugünkü ihtiyaçlara kâfi 
gelmemektedir. Kanunun günün ihtiyaçlarına 
göre tadil ve tedvini gerekmektedir. Tabiî Âfet
ler yönünden Bakanlığın çalışmaları hiç de iç 
ferahlatıcı değildir. Zira, âfetlerin vukuu sı
rasında felâketzedelere yardım konusunda önce
likle vilâyetler emrine gönderilen birkaç bin li
ra ile bu yaraların tedavi edildiği iddia edilemez. 
Tabiî âfetlerin vukuundan sonra seneler geçtiği 
halde o mmtakadaki vatandaşlar iskân ve ikamet 
bakımından elverişli duruma getirilmedikleri ve 
hemen her zaman görülmektedir. Bu cümle
den olarak vatandaş ile idare arasında birçok 
ihtilâflar da zuhur etmektedir. Buna binaen 
aşağıdaki sorularımızın cevaplandırılmasını bil
hassa istirham etmekteyiz. 

T. Bâzı vilâyetlerimizde âfetler sebebiyle in
şa edilen meskenlerin pahalıya malolduğu sebe
biyle vatandaşlar ile idare arasında ihtilâflar 
çıkmış mıdır? Ve Bakanlık bu işin halli için 
yaptırdığı meskenlerin bedellerinden % 50 tenzi
lât yapılmasına dair kanun hazırlamış mıdır? 
Hazırlanmış olan bu kanun halen Meclise neden 
sevk edilmemiştir? Ayrıca bu hususun kararna
me ile halli ve yapılan kararnamenin akibeti ne 
durumdadır? 

2. Sosyal mesken olarak Ankara'da inşası 
bitirilen ve ikamete hazır 335 dairenin bugüne 
kadar tevzi edilmemesinin sebepleri nelerdir? 

3. 1963 yılında İstanbul ve Ankara'ya gece
konduların ıslahı için ayrılan paralar ne mik
tardır? Ankara'da Keçiören semtinde başlıyan 
faaliyet hakkında izahat verilmesini temenni et
mekteyiz. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Tapı malzemesi, meskenin esasını teşkil et

mekte ve mesken inşaatının arsadan sonra en 
mühim unsuru olup inşaatın % 70 ini teşkil 
eder. Bu bakımdan inşaat malzemesinin kalitesi 
mühim bir mesele olarak (»nümüze çıkmaktadır. 
Aynı zamanda bu malzemenin iklim şartlarına 
göre bölgeler itibariyle de önemi mühimdir. Yur
dumuzun bölgeleri bakımından ve inşaata en uy
gun malzemenin tesbit ve standart hale getiril
mesi önem taşımaktadır. Yapı ve Malzeme Dai
resinin bütçe ile kendisine tahsis edilen imkân
lar nisbetindo verimli çalışmalarına şahidolınak-
tayi"z. Bu meselenin önemi karşısında bu daire
nin çalışmalarını sağlıyaoak tahsisatların esir-
genmomesi kanısındayız. Hecen bütçede tahsi
sat verilmiyen Yapı Malzemesi Türk Standart
ları Enstitüsüne bu seneki bütçede 100 bin lira 
ayrıldığını görmekle memnuniyetimizi arz ede
riz. 

Muhterem arkadaşlar; 
1926 tarihinde Emlâk ve Eytam Bankası adı 

ile kurulan ve 1946 tarihinde 4947 sayılı Kanun 
ile isminin Emlâk - Kredi Bankası olarak tesbit 
edilen bankanın yurdun her köşesinde menken 
kredilerine ait talepleri karşılamak ve vatandaş
ları mesken sahibi yapmak amacını gütmekte ol
duğu malumlarınızdır. Bankanın bu yönden 
yurdun hor yerinde gösterdiği faaliyet şayanı 
takdirdir. Ancak, 1951 yılında bankanın ihdas 
ettiği yapı tasarruflarının gittikçe rağbet bul
ması ve gelişmesi karşısında bankanın imkânla
rım zorladığı ve bu sebeplerle 1963 yılında ya
pı tasarruf 1 arındaki şartlarda değişiklik yapma
sı birçok şikâyetlere ve sızıltılara meydan ver
miştir. Bankanın değiştirdiği şartların hiç ol
mazsa müktesep hak sahiplerine tatbik edilme
mesi icabederdi. Bankanın Kuruluş Kanunun
da «yurtta yapı ve onarma işleri ve bilhassa 
meskeni olmıyan yurttaşlara ucuz mesken yap
tırması» şeklinde belirtilen hükmü karşısında 
birçok yerlerde bu gayeden ayrılan bankanın pa
halı ve lüks meskenler yaptırmasını yerinde bul
muyoruz. Halen gecekondu dâvası halledilenii-
yen köy ve şehirlerinde sıhhi ve ihtiyaçlara lâ-
yıkiyle cevap verecek meskenlerden mahrum bu
lunan memleketimizde bankanın imkânlarını 
lüks meskenlere yatırmasını doğru bulmadığımız 
gibi. bu husus kuruluş gayesine do aykırı düş
mektedir. Bankanın bugün içinde bulunduğu 
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zorlukları takdir etmekteyiz. Bilhassa Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı ile bankaya verilen vazifele
rin ifası ve plânın hedefe ulaşmasiyle birlikte 
mesken dâvasında daha faydalı olabilmesi için 
Kuruluş Kanununun tadili suretiyle sermayesi
nin artırılması hususunun düşünülüp düşünül
mediğini de öğrenmek istiyoruz. 

Muhterem a rkadaşl av; 
Belediyelere gerekli kredi temin gayesiyle 

1933 yılında Belediyeler Bankası namı ile kuru
lan ve 1945 yılında 4759 sayılı Kanunla beledi
yeler, köyler ve özel idareleri de ortak yapmak 
suretiyle yeniden teşkil, edilen îller Bankasının 
mahallî hizmetler yönünden önemini takdir eder
siniz. 

Yurdumuzun köy, kasaba ve şehirlerinin 
elektrik, su ve kanalizasyon gibi en mühim me
deni ihtiyaçlardan ne dereee mahrum oldukla
rı da yüksek malumlarınızdır, İşte tiler Banka
sı kuruluş gayesine uygun olarak, mahdut im
kânları ile bu ihtiyaçları karşılamak çabası içe
risindedir, Bu yönden çalışmalarını takdirle ' 
anmayı bir vazife sayarız. 

Bütçe raporunda da belirtildiği gibi 1964 yı
lında, 1963 yılında da devreden işler de dâhil 
olmak üzere elektrik, su ve harita yapı ve tu
rizm işleriyle imar plânları gibi muhtelif işler 
için toplam olarak 219 milyon 939 bin liralık ya
tırım yapılacağı plân ve programa bağlanmıştır. 
Ayrıca işletme giderleri ve borçlar için yine yıl 
içerisinde ortak idarelerin kredi ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere 101 milyon 432 bin liraya daha 
ihtiyaç görüldüğü ve bu suretle bankanın fi
nansman ihtiyacı 371 milyon Türk Lirasına yük
seldiği görülmektedir. Bu meblâğın 206 milyo
nunu bankanın öz kaynaklarından, 38 milyon 
lirası da genel bütçeden karşılanması iktiza etti
ğine göre bankanın 1964 programının tahakkuku 
için 77 milyon liralık bir ihtiyacı bulunmaktadır 
ki bu para temin edilmediği taktirde bankanın 
malî hizmetler karşısındaki durumunu Yüksek 
Meclis takdir etmektedir. Mesele mühim dâva
ların halli olduğuna göre lüzumlu finansmanın 
verileceğine inanmaktayız. 

Belediye ve özel idarelerimizin gelir kaynak
larının da bugünkü ihtiyaçlar karşısında yeterli 
olmadığını biliyoruz. Mahallî hizmetlerde önem
li vazifeleri bulunan bu idarelerin gelir kaynak
larının geliştirilmesi lüzumuna işaret etmek is
teriz. iller Bankasının 1961 yılma kadar köy-
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lere, köy odası, kavaklık yetiştirilmesi gibi hu
suslarda bâzı yatırımlar yaptığı ve bunu hibe
den verdiği bilinmektedir. Ancak bunların 
rantabl olmadığını görerek 1961 yılından sonra 
bunların daha rantabl yatırımlara yatırılması 
için müzakerelerin cereyan ettiğini öğrenmekle 
memnuniyetimizi bildirmek isteriz. 

Birçok belediyelerimizin fen dairelerinde 
teknik personel bulunmadığı gibi bir çokları da 
kifayetsizdirler Bu yüzden İller Bankasının 
yaptırdığı birçok tesisler kontrol ve murakabe
den uzak bulunmaktadır. Bankanın mrekez dı
şında yurdun 11 bölgesinde kurduğu kontrol teş
kilâtı yeter sayıda sayılamaz. Bu bölgelerin ar
tırılması ieabettiği gibi bölgelerin emrine yeteri 
kadar teknik eleman ve araç da verilmesi icab-
eder. Aksi takdirde yapılan ve yaptırılan işle
rin kontrolsüzlüğü yüzünden bankaca beklenen 
neticeler zamanında ve iyi şekilde elde edilme
miş olacaktır. Bu hususta, bankaca ve Bakan
lıkça ne düşünüldüğünü öğrenmek isteriz. 

Geçen senelere kadar îller Bankasının birçok 
ilçe ve illerimizde özel teşebbüsün yapmasında 
menfaat görmiyerek yaptırmadığı fakat âmme 
hizmetleri için zaruri bazı tesislerin, meselâ fi 
mı, hâl, hamam, işhanı gibi yapılması için be
lediyelere veya özel idarelere açtığı kredileri bir 
seneden beri iptal etmelerini doğru bulmuyoruz. 
Bu kredilerin açılmasında idarelerin menfaati 
olduğu kadar beldelerin de menfaatleri büyük
tür. 

Muhterem arkadaş] ar; 
7116 sayılı Kanun hükümleri dairesinde İmar 

ve İskân Bakanlığına bağlanan Toprak ve İskân 
Genel Müdürlüğü, çeşitli kanunlar ile gösterilen 
şekillerde çiftçiyi topraklandırma, iç iskân, mül
teci ve göçmen iskânı gibi yurdumuzun mühim 
işi eriyle uğraşmaktadır: 

Çiftçiyi topraklandırma gibi önemli bir ko
nu ile alâkadar olan Genel Müdürlüğün faaliyet
leri bugüne kadar iyi neticeler vermiş sayılamaz. 

Toprak tevzi komisyonları kuruluş bünyele
rine göre kemiyet ve keyfiyet bakımından kifa
yetsiz oldukları kadar araç ve gereç bakımın
dan da çok kifayetsizdirler. Bu sebeple hangi 
bölgede dağıtım yapılmış ise o bölgede ihtilâf 
ve şikâyetler de artmıştır. Bakanlık durumu gö
rerek 1961 yılından beri toprak dağıtım işini 
durdurmuş, ancak Hazineye ait arazilerin tesbiti 
ile yetinme yoluna gitmiştir. 
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Toprak İskân Genel Müdürlüğü, aynı zaman

da yayla, ve mer'a tevzi ve tahsis işleriyle de uğ
raşmaktadır. Yayla ve mer'alar hakkında halen 
günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek mev
zuat bulunmadığından çok eski, dağınık mevzuat 
ve geleneklere göre yapılan tevzi ve tahsis işleri 
ihtilâfları halledemediği gibi daha da alevlendir
mektedir. Memleketimizin hayvancılık bakımın
dan en önemli meselesi olan mer'a ve yaylala
rın esaslı bir şekilde ele alınması zamanı gelmiş
tir. Bakanlık bu hususla, ilgili bakanlıklarara-
sı görüşmeler yaparak bu hususta ihtiyacı kar-
şılıyacak tedbirler almalı ve bu hususdaki ka
nunlar Meclise getirilmelidir. 

Hayvancılığın memleketimiz için önemli 
olan bölgelerinde birçok yayla ve mer'alar gerek 
toprak komisyonlarınca, gerek vatandaşlar ta
rafından açılarak tarla haline getirildiği üzün
tüyle müşahadc ettiğimiz hususlardandır. Hay
vancılığın istikbali bakımından bu duruma son 
verilmediği veya gereken tedbirler alınmadığı 
takdirde çok karanlık görmekteyiz, derci, Ceza 
Kanunumuz bu hususta cezai müeyyideler koy
muş ise de, bu müeyyideler kâfi değildir-. 

iç iskân meselesi de memleketimizin ana dâ
valarına uygun olarak ele alınmış değildir. Bil
hassa ormanlık bölgelerde bu iş tamamen ken
di haline bırakılmıştır. Tabiî âfetler sebebiyle 
bâzı yerlerde yapılan iç iskân işinin dahi lâyı-
kiylc yapılmadığı ve birçok şikâyetlere scbebol-
dnğu bilinmektedir. Bu hususta Bakanlığın da
ha faal olmasını temenni etmekteyiz. Muhterem 
arkadaşlar; imar ve İskân Bakanlığı gibi mü
him bir Bakanlığın bütçesi üzerinde daha çok 
söylenecek şeyler vardır. Ancak, geçen yıl İmar 
ve iskân Bakanlığının bütçe tenkidini O. H. P. 
Grupu adına bu kürsüden dile getiren Sayın 
delâlettin üzer, bugün bu Bakanlığın başında 
bulunmaktadır. Bu sebeple geçen yıl yaptığı 
tenkidlere aynen iştirak etmekteyiz. Yine bu 
sebeple bu mühim Bakanlığın başında bulunan 
saym arkadaşımızın gelecek yıl bütçesinde hu
zurunuza bu tenkid ve mütalâalarını yerine ge
tirmiş olarak çıkan bir Bakan olarak görmek 
istiyoruz. Kendilerine muvaffakiyet dileriz. 

Sözlerime son verirken İmar ve İskân Ba
kanlığının 1964 bütçesinin memlekete hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni eder, Bakanlığın 
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güzide mensuplarına Y. T. P. Meclis Grupu adı
na saygılarımızı arz ederiz. 

Hürmetlerimle (Alkışl ar) 
ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü Sayın Asım Eren? Şim
di gruplar tümü üzerinde görüşme yapıyor. Söz 
sırası da Millet Partisi Grupunundur. Bir usul
süzlük mü müşahadc ettiniz?. 

ASİM EREN (Niğde) — Evet efendim, ve
rilen karara göre... 

BAŞKAN — Buyurunuz, burada ifade ediniz. 
ASİM EREN (Niğde) — Pek Muhterem Ar

kadaşlarım, şimdi saat 10 u 35 dakika geçiyor. 
Sayın Başkan, benden evvel konuşan Muhterem 
Sözcüye söz verdikleri zaman saat 10 u 5 geçi
yordu. Burada son günümüzde yani gider büt
çelerinin son kısmının müzakeresi için elimizde 
kalan çok mahdut bir zamanla çalışmaktayız, 
Verilmiş olan karar gereğince grup sözcülerinin 
yirmi dakikadan fazla konuşması ancak Muhte
rem Heyetinizin munzam oyuna bağlı idi. Tat
bikatın farklı şekil arz etmesi bizi bugüne ka
dar pek itiraza sevk etmedi. Çünkü, geniş vakit 
içinde bunların telâfisi imkânını görüyorduk. 
Fakat, bugün çok kısa bir zaman kalan müzake
reler için bu şekilde müsamahanın yapılması 
Sayın Başkanlık için doğru olmadığı kanaatin
deyim. Temdidedilmesi veya sözün kesilmesi lâ
zımdı. Sayın Baskanvekili Mekki Keskin'in bu 
hususta hiç müsamaha etmediğini görüyorduk. 
Fakat Sayın Ferrııh Bozbeyli Başkanımızın bu 
hususta bugün herhalde bilmiyerek yaptıkları 
usulü tekrar etmiyeceklermi ümidediyorum. 
Munzam zaman verilmemesi taraftarı olduğumu 
ve bugün behemahal programı bitirmek zarure
tinde bulunduğumuzu hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Asım Eren arkadaşımızın, Yüksek Reisliğinizce 
daha evvel alınmış bir karan herhalde bilmiye
rek burada ifadede bulunduğunu arz edelim. 
Yüksek Meclisiniz bundan evvel aldığı bir ka
rarda, grup sözcülerinin yazılı da olsa 20 dakika 
kaydına tâbi olmaksızın görüşmelerini bir karar
la tesbit etmişti. Bugün tatbik ettiğimiz ölçü 
budur. Bu ölçüye göre her hangi bir usulsüzlük 
yoktur. 

Millet Partisi Meclis Grupu adına Saym Ali 
Baran Numanoğlu, buyurun. 
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BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — Muhte
rem Başkan, çok aziz milletvekilleri, 

Millet Partisi Meclis Grupu olarak, İmar ve 
iskân Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş ve te
mennilerimizi arz ederken, bütçenin imar ve is
kân politikamız bakımından memleketimize fay
dalı ve uğurlu olmasını dileriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Köyde ve kentte her ailenin sıhhi bit- yu

vaya sahibolmasını, imar ve iskân bahsinde her 
şeyden evvel kadastro ve tapulama işlerine hız 
vermeyi ve süratle neticeye ulaşmayı, toprak 
1 andırma ve iskân teşebbüs ve gayretlerine mem
leketin realite ve ihtiyaçlarının göz önünde bu
lundurulmasını bu hususlardaki mevzuatın ye
niden elden geçirilmesini ve aralarında tam bir 
ahenk sağlanmasını Millet Partisi Meclis Grupu 
olarak zaruri görmekte ve 

Türkiye'nin muayyen bölgelere ayrılarak is
kân, mesken ve köy kalkınma işlerinin program 
ve plânlar çerçevesi içinde ele alınmasında fayda 
mülâhaza etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri : 
Henüz altı yaşını idrak eden ve fakat bugüne 

kadar Yüce Meclisçe verilen imkânlar nisbetinde 
küçümsenmeyecek derecede büyük hizmetler ifa 
eden İmar ve İskân Bakanlığının kuruluş ka
nunlarına göre vazifeleri özetlenirse : 

Yurdumuzun bölge, şehir, kasaba ve köyleri
nin harita ve imar plânlarını hazırlaması veya 
hazırlatması, 

İmar için her türlü tedbirleri alması ve bun
ların uygulanmasını sağlaması, 

Memleketimizin yapısına uygun mesken poli
tikası esaslarını tesbit etmesi ve uygulanmasını 
sağlaması, 

Gerekli ve faydalı yapı malzemesini sağlaya
cak tedbirleri alması, 

Bölge plânları için, diğer bakanlıklarla koor
dinasyonu sağlamak suretiyle etütler yaparak 
ve gereken kanuni ve idari tedbirleri birlikte al
ması. 

Her türlü âfetlerden önce ve sonra gerekli 
tedbirleri alması. 

Yurt içinde özel kanunlarına göre yerlerinin 
değiştirilmesine lüzum ve zaruret görülen vatan
daşların ve yabancı memleketlerden gelecek 
göçmen ve mültecilerin yerleştirilmesini sağla-
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ması ve bunlara ait bütün işlerin en iyi şekilde 
yerine getirilmesi için lüzumlu etüt ve araştır
maları yapması. 

Çok zengin kaynaklara sahip bulunan ve fa
kat bunları değerlendirmekten mahrum ve yok
sun olmamız yüzünden birçok köy, kasaba ve şe
hirlerimiz, imar, yol, su, kanalizasyon, elektrik 
ve benzerleri gibi âmme hizmetleri yönünden 
ve Beş Yıllık Kalkınma Plânı uyarınca yürütül
mesi öngörülen bu işler, önem derecesine göre 
ağır ve sorumlu br hizmet teşkil etmektedir. 

Bu çalışmaların koordinasyonu da, İmar ve 
İskân Bakanlığına verilen önemli hizmetlerden 
biri bulunmaktadır. 

Bu yönlerden tetkik ettiğimiz İmar ve İskân 
Bakanlığı bütçesi, 1963 yılı bütçesine nazaran : 

J. Cari harcamalarda, 363 602 lira fazlalık
la 7 291 000 T. L. 

2. Yatırım harcamalarında, 10 980 500 lira 
fazlalıkla 84 076 000 T. L. 

3. Sermaye teşkili ve transfer harcamala-
larında; 359 400 lira fazlalıkla 447 002 lira ola-
mak üzere 11 703 502 liralık bir artışla cem'an 
91 814 002 liradır. 

4. Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü
ğü bütçesi ise genel olarak 484 827 lira noksan
lıkla 45 040 173 liradan ibarettir. 

Bütçeye konan ödenekle bu bakanlığa ait sı
raladığımız hizmetlerin ve 5 yıllık plân tatbika
tının ve bu suretle de memleketimizin muhtac-
olduğu refah ve kalkınmanın, bu anlayış ve dav
ranışlarla mümkün olamıyacağını, acı da olsa 
ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Vatandaş işlerinin öncelik ve kolaylıkla gö-

rülebilmesini ve kalkınmamızı temin edecek ni
telikte bulunan, bina kiraları ve Konut kanunu 
tasarıları ile Bakanlık Kuruluş, Âfetler, T. Em
lâk Kredi Bankası, İller Bankası kanunlarının 
değiştirilmesine ve Türk Yapı Araştırma Ens
titüsü, Arsa Ofisi kurulmasına dair kanun tasa
rılarının, biran önce memleket realitelerine gö
re hazırlanıp kanunlaşmasını, 

Memleketin muhtelif bölgelerinin hususiyet 
ve iklim şartları göz önünde tutularak, inşaat
ta kullanılacak her türlü yapı malzemelerinin 
en uygun ve ucuzlarının tesbitine ihtiyaç du-
lunduğu, koordone bir çalışmanın temini yönün
den, imar ve iskân işleri ile yakından alâkası 
olan Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün bu 
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bakanlığa bağlanması lüzumunu, köyde, küçük 
ve büyük şehirlerde başı boş inşaata son vererek, 
belirli plânlar içinde hareket edilmesini ve bil
hassa şehirlerde arazi ve arsa spekülâsyonlarını 
önleyici tedbirlerin alınmasını ve böylece Beledi
yelere yüklenen büyük külfetlerin de bertaraf 
edilmesini, zaruri »örmekteyiz. Beş yıllık kal
kınma plânı, gecekonduların tasviyesini ve yeni
den gecekondu yapımını önlemek üzere gerekli 
yatırım miktarını derpiş ettiği halde, bu mese
lenin halli için bütçeye konan ödeneğin çok dü
şük olması, yatırım fonksiyonunu kaybeden ve 
dola.yısiyle bu yükü taşıyamayacağı aşikâr 
olan îşçi Sigortaları ve T. Emlâk Kredi 
Bankasınca finansmanın istenmesi, Cemiye
timizin, temelini teşkil eden insan unsuruna 
ve ilk nüvesi olan aileye, gereken önem ve değe
rin verilmediği, kalkınmamızın arzulanan şekil
de tahakkuk edemiyeceğinin bariz bir delilidir. 
Bu ise, Hükümetin gecekondu ve mesken politi
kasını hafife alması demektir. 

Kalkınma plânının, yeniden gecekondu yapı
mının önleneceğini, gecekonduya geçişi önlemek 
için, ucuz arsa ve bol kredi sağlanacağını, Halk 
konutu yapımının artırılacağını, yurtdaşlarm, 
kendi evini yapana yardım yolu ile desteklenece
ğini belirten bu katî hükmünü, Hükümet yerine 
getiremediğine göre, hiç olmazsa gecekondularda 
oturanların, zamanla plân dâhilinde yapılmış 
meskenlere kavuşturuluncaya kadar mümkün 
olan, yol, elektrik ve su gibi kamu hizmetlerin
den faydalandırılmasını istemeye adalet ölçümü
zün şart olan icaplarından sayıyoruz. 

istanbul, Ankara ve îzmir gibi büyük şehir
lerde, gecekondu sahalarının, biran önce imar 
durumlarına ait parselasyonları yapılmalı uzun 
vadeli ve az faizli krediler sağlamak suretiyle, 
buralarda yaşama bahtsızlığına uğrıyan vatan
daşlarımızı artık, medeniyetin nimetlerinden 
faydalandırma yolları bulunmalıdır. 

Aziz Milletvekilleri, 
1964 yılı bütçe tatbikatı ile, 100 hanelik iki 

köy yapımı giderleri için 4 000 000 liralık öde
neği konmasını, köylerimize gösterilen gerekli 
alâkanın bir başlangıcı sayıyoruz. Temennimiz, 
büyük şehirlerimize verilen önem ve öncelik ka
dar, köylerimizin de imarı en önde mütalâa edil
sin. Bu bakımdan yıllardır değişmez kaderleri 
ile başbaşa bırakılan Anadolu'muzun, kasaba ve 
köylerinin imarı üzerine eğilmeli ve kendi im-
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kânları ile çok büyük işler başaracağına, tat
bikatta sahidolduğum köylerin, ilk iş olarak hiç 
olmazsa imar haritaları yapılmalı ve o köyde tat
bik edilmesi uygun görülen konut, ahır ve sa
manlık plânları ilgili muhtarlıklara verilmeli ve 
idare amirlerince mutlaka bunların tatbiki isten
melidir. Diğer yönden her köyde kendi kendini 
yetiştirmiş bulunan yapı ustaları için il ve ilçe
lerde bu plânların tatbikini öğretici kurslar aç
malı ve bu suretle yarının mâmur Türkiye'sini 
meydana getirecek elemanların yetiştirilmesi yol
ları bulunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Köyde ve kentte her ailenin sıhhi bir yuvaya 

sabibolmasmı samimî' olarak istiyorsak bunun 
tek çıkar yolunun; tatbikatta, çok büyük mah
zurları görülen, ödeme gücünü zorlaştıran ve 
imar bakımından kalkınmamızı baltalıyan 20 yıl 
gibi kısa vadeli ve % 7 faizli kredilerin 40 yıla 
çıkarılması ve faiz hadlerinin de % 2 den fazla 
olmaması veya her bölgenin hususiyetine ve ka
zanç durumuna göre borç taksitlerinin normal 
kira miktarında ödiyebilme çarelerinin bulunma
sı ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. 

Bugünkü şartlar, imkân ve davranışların ifa
desi olan bütçe tatbikatı ile imar ve iskân işle
rimizin halledilebileceğini mümkün görmemekte
yiz. 

Bu hizmetlerin yalnız bütçe ile ayrılacak çok 
cüzi tahsisatlarla halledilmesi hayalinden ve an
layışından artık vazgeçilmelidir. Bu maksatla: 

İmar ve iskân işlerimizin biran önce halle
dilmesini temin edecek usul ve imkânlar bulun
malı ve bilhassa bir konut yapımı fonu ihdas 
edilmelidir. Bu fonun kaynakları arasında, va
tandaşlara tahmil edilecek tasarruf yatırımı en 
önde mütalâa edilmelidir. Bu fona imkânları nis-
betinde o milyon vatandaşın ayda vasati 20 lira 
gibi cüzi bir tasarrufla iştirak etmesi yılda 
1 200 000 liralık bir yatırım sağlar ve bunun iş 
hayatımızda, memleket imarı ve sorumluluğunda 
mânası çok büyük olur. 

Bu fonun verimli hale getirilmesi için tasar
ruf ve iştirak kanuni bir vecibe olarak vatan
daşlara tahmil edilmelidir. 

Çok muhterem arkadaşlar, 
Afetlere ait görevleri daha reel bir tarzda 

.yürütebilmek ve vatandaşlar lehine daha büyük 
imkânlar sağlamak için mer*i Âfetler Kanunu 
yeniden gözden geçirilmelidir. 
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alınmış olan yardımların, malî imkânsızlıkla ya
pılmadığına mütedair sebepler artık ortadan kal
dırılmalı 150 milyonluk ihtiyaca onda bir nis-
betdnden daha az ödenek koymak gibi üzücü ha
reketlerden sakınmalıdır. 

Bugüne kadar vııkubulan çeşitli âfetler için 
1964 yılı bütçesine 6 213 aileye, tahminen 
80 000 000 liralık mesken yardımı yapılması 
iktiza ederken, cüzi bir ödenek konması Hükü
metçe bu meseleye no kadar önem verildiğinin bir 
delili sayılabilir. Bu tarzdaki ve mesuliyet duy
gusundan azade davranışların, âfete uğrıyan ve 
başını sokacak bir yuvası kalmıyan vatandaşlar 
ilâhi kadere boyun eğmekte, kimi öldükten son
ra yardım için mezarında aranmakta, kimisi de 
ümidini keserek Hükümete olan itimadını kay
betmektedir. Hükümetin bu tarz davranışlarını 
asla tasvibetmemekteyiz. 

Âcil yardımlarda, vatandaşlar evlerine ka
vuşuncaya kadar ihtiyaçlarını karşılamak mak
sadı ile Kızılay'dan çadır gönderilmek yerine, 
barakalar inşa edilmek gayesiyle bütçeye, 
3 000 000 liralık ödeneğin konmasından sevinç 
duymaktayız. 

Vatandaşların iç iskânını teminen yeniden bi
na yapmakla birlikte diğer devlet sektörlerince 
mer'i kanunlarına uyarak yapılmış olan ve ihti
yaca elverişli binaların, vatandaşların biran ön
ce iskânlarını temin maksadı ile bu teşekküller
den satınalınmalı ve buna ait kanuni mevzuat 
yeniden düzenlenmelidir. Bu meyanda: 

T. C. Ziraat Bankasınca, Ürgüp'te ve Ava
nos'ta tabiî âfete mâruz bulunan bağcı müstah-
sıllar için yaptırılan evlerin, tabiî âfet dolayı-
siyle iskâna talbi tutulan ve tutulacak olan aile
lerin iskânını biran önce temin maksadı ile bu 
bankadan devralınmak ve yapılmış olan bu ev
lerin şu veya bu sebeplerle boş bırakılarak ha-
rabolmasımn önüne geçilmelidir. 

Çok muhterem milletvekilleri, 
imar ve iskân Bakanlığına bağlı bulunan şe

hir ve kasabalarımızın imarında, eok kısır im
kânlarına rağmen, örnek bir müessese olarak, her 
türlü feragat ve fedakârlıklarını esirgemeden ça
lıştığına, eski bir belediye reisi olarak şahidol-
duğum iller Bankasının, çok mümtaz vazifelile
rini bu kutsal kürsüden selâmlamakla ve riya
dan âri tefekkürlerimi sunmakla bahtiyarım, 
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Aziz arkadaşlarım, 
Örnek çalışmasını tavsif ettiğim her yıl bi

raz daha artan köy, il özel idareleri ve belediye
lerin çeşitli hizmetlerinin karşılanmasında, malî 
vo teknik bakımdan yardımcı olan iller Bankası
nın bu görevlerini kalkınma plânı hedef ve iste-
ğino göre yapabilmesini ancak, malî imkânları
nın artırılması ile mümkün görmekteyiz. Bu yön
den, iller Bankası sermayesinin tezyidini sağlı-
yacak kanun tasarısının bir an önce kanunlaş
masını ve Yüksek Meclisin kararları ile kabul 
edilen hibenin Maliye Vekâletince zamanında ve 
noksansız olarak bu müesseseye verilmesinin, en 
azından Âli Meclise bir hürtmet olduğunu, ha
tırlatmak isterim. 

Bütçenin tetkikinde, İller Bankasının 1964 
yılı finansman ihtiyacı 321 371 000 liraya baliğ 
olmaktadır. Bu meblâğın, 206 000 000 lirası ban
kanın öz kaynaklarından ancak karşılanabilece
ği, bu duruma göre finansman açığının 
115 371 000 lira olacağı müşahede edilmiştir. Bu 
açığın, Âli Meclisçe kabul edilen, borçlanma gü
cünü yitirmiş ve mahallî idarelerin daha önce 
başlamış tesisleri ile bu durumda olan mahallî 
idarelerin bu yıl yeniden programa alman ener
ji ve turizm tesisleri için genel bütçeden ve di
ğer finansman müesseselerinden karşılanıp kar-
şılanmıyacağının Sayın Balkandan izahını istir
ham edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
T. Emlâk Kredi Bankasının yurt çapında yap

tığı büyük imar vazifesini, son senelerde, Dev
letçe finanse edilemediği ve kaynakları artırıla-
madığı için, plân hedeflerinin tâyin ettiği mâ
nada yapamamıştır. Bu bankanın, öz kaynakla
rının artırılması çareleri aranmalı ve Merkez 
Bankası nezdinde mcvcudolan ve fakat 4 Ağus
tos 1958 kararları ile tenkis edilen imkânları
nın eski seviyeye yükseltilmesi en halisane te
mennimizdir. 

Aziz milletvekilleri, 
En samimî temennimiz 1964 yılı bütçe tatbi

katında Sayın Bakanın ve Bakanlığa bağlı mü
esseselerin muvaffak olmasıdır, 

Billet Partisi Meclis Grupu adına, Ulu Tan
rı 'mn hepimize yardımcı olmasını niyaz eder, 
Yüce Meclisin çok muhterem üyelerini ve Bakan
lık mensuplarını hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 
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adına Sayın Sahabettin Orhan. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA SA

HABETTİN ORHAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

İmar ve İskân Bakanlığımın 1964 yılı kül
çesi üzerinde Adalet Partisi Meclis Grupu adı
na görüş Ve temennilerimizi arz ederken hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

İmar ve iskân Bakanlığımın /kuruluş maksa-
dını hülâsa ederek sözlerime başlamak istiyo
rum. imar ve İskân Bakanlığının kuruluş ga
yesini şu şekilde hulâsa etmek mümkündür. 

Bu Bakanlık, Bölge, şehir kasaba ve Iköy 
plânlaması ile diğer kamu kuruluşlarının plan
lanmasını içine alan, bütün imar işlerini plân
lamak, düzenlemek, kontrol ve ıslâh etmek; 
umumi hayata tesir eden âfetler, göçmen ve 
mülteci iskânı, iç iskân özel kanunların getir
diği yeniden iskân gibi olağanüstü haller, mes
ken ve iskân işleri ve memleket mesken dâ
vasını düzenlemek ve ıslah etmek, topraksız çift
çiyi toprak sahibi kılmak, memleketin malzeme 
imkân ve kay Halklarının, yapı ihtiyaçlarını en 
rasyonel şekilde karşılaması için gerekli araş
tırma, Standartlar koyma, kontrol teşvik ve 
tanıtma gibi her türlü hizmetleri geliştirmek 
ve yürütmek için 'kurulmuştur. 

Bakanlık bu işleri yapabilmek için kendi 
bünyesinde 'bulunan kuruluşları dışında, iller 
ve Emlâk Kredi Bankalarında yürütme orga
nı. olarak kullanmaktadır. 

Bu duruma ve bu gayeye göre İmar ve İs
kân Bakanlığı 'bir plânlama ve koordinasyon 
bakanlığı manzarası arz etmektedir. 

Halbuki, memleketimizde plânlama ve ko
ordinasyon işleri 91 sayılı 'Kanun ile Devlet 
Plânlama Teşkilâtına verilmiş bulunmaktadır. 
91 sayılı Kanun Devlet Plânlatma Teşkilatında
ki İktisadi Plânlama dairesine gerekli araştır
maları yaparak uzun ve kısa vadeli umumi ve 
bölge plân ve programları hazırlamak vazifesi
ni vermiştir. Buna rağmen biz bölge plânlaması 
ve memleket çapında fizikî plânlama vazifesinin 
esasının 711(5 sayılı Kanunla İmar ve İskân 
Bakanlığına verilmiş olduğunu kabul ediyoruz. 
Bu iki teşkilât arasında meydana gelecek ça
tışmaları 'önleyici tedbirler şimdiden alınmalı
dır. 
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Ayrıca, Devlet Plânlama Teşkilâtının hazır

ladığı plânları, topraklarımızın çeşitli hizmet
lerde elverişliliğini doğru olarak gösteren bil
gilere dayandırmak için, gerekli bölge etütleri 
yapmak işinin Devlet Plânlama Teşkilâtı ve 
hizmet daireleri dışında bir başka teşkilâta 
vermek gerekmektedir. Bu vazifeyi en uygun 
şekilde yapacak olan teşkilât ise İmar ve İs
kân Bakanlığıdır. Ancak, bu Bakanlığın kadro 
kifayetsizliğini 'de bu arada işaret ederek ve 
durumun kısa zamanda düzeltilmesini de te
menni ederiz. 

Yine İmar ve İskân Bakanlığının vazifeleri 
arasında İmar Plânlaması, mahiyeti itibariyle 
bir genel koordinasyon işidir. Zira memleket 
çapında yapılacak bir imar plânlaması ile şe
hircilik ve köy imarı meseleleri Iheni bölge 
pljâhl aması, çalınmaları^ ihem de imamı ımiuK-
telif kollarını gerçekleştirmeye çalışan yürüt
me organları ile alâkalıdır. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Bayındırlık Bakanlığı malsıl •meml/eketimi-

zin enfrastrüktür tesislerini inşa ederek mo
dern Ibir Türkiye'nin iskeletini kurmaya çalışı
yorsa İmar ve İskân Bakanlığının da şehir ve 
kasabaların medeni bir çehre kazanmalarını 
temin etmeye çalışması lâzımdır. Ve faaliyet
lerini buna göre ayarlamalıdır. 

Bu maksatla bakanlığa, İmar plânları me-
yaııında, içme suyu, kanalizasyon, yol ve elek
trik tesisleri gibi işlerin projelerini de yapmak 
veya yaptırmak: vazifeleri yüklenmiş bulun
maktadır. 

Ancak, memleketimizde yi miriye yakın ka
nun, birçok tüzük, yönetmelik, ve kararname
ler hizmeti yer yer dağıtmış ve tahdit etmiş
tir. 

Mevzuatın bu dağınıklığı, taşra teşkilâtının 
azlığı ve Hükümetçe bu bakanlığa gösterilen 
alâkasızlığın neticesi ortaya çıkan malî imkân
sızlıklar vazifenin yapılmasına mani olmakta
dır. 

Mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi, top
lanması ve diğer bakanlıklarla çatışmaların ön-
hv.mıesi şarttır. 

• Bu bakanlığın önemli vazifelerinden biri de 
ihlum mevzuudur. İskân meselesini üç şekilde 
< rtaya koymak gerekmektedir. Bunlardan bi
rincisi, 'millî hayatın büyük sarsıntılar olma
dan ^devamedegel-eıı akışı sırasında, gelişme ve 
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kalkınmanın ta'biî neticesi olarak meydana ge
len normal iskândır, ikincisi, tabiî âfetle r do-
layısiyle meydana ıgelen iskân problemidir. 
Üçüncüsü ise yurt dışından vâki göçmenlerin 
iskânıdır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Evvelâ şunu söylemek isteriz ki, Hüküme

tin, bugüne kadar bütün unsurları ile tesbit 
edilmiş bir iskân politikası mevcut değildir. 

Bu bakımdan Hükümet evvelâ, iskân, politi
kasının ne olduğunu açıkça ortaya koymalı 
ve en kısa zamanda tahakkuku için gerekli 
tedbirlerin teshiline başlamalıdır. Hiç şüphe
siz iskân politikasının tesbitine esas olacak te
mel unsurların başında köylerimizin bugünkü 
durumunun objektif olarak tesbiti gelir. 

Köylerin, -sosyal, ekonomik sağlık durum
ları ile arazi ve su 'kaynaklarının mahiyetini 
bilmek ve yapılacak 'köy veya toplum kalkın
ması projelerini bu temel bilgilere dayandırmak 
ieabeder. Bu maksatla Topralk ve iskân Umum 
Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan ve 5 
yıllık Plânda yapılması derpiş edilen köy en
vanter etütlerinin her yıl tesbit edilen miktar
da gerçekleştirilemediğini müşahede etmekte
yiz. Bu noktaya Büyük Meclisin dikkatini çek
mek isteriz. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, bu önemli iş için 
Toprak ve iskân Umum Müdürlüğü tarafından 
lüzum gösterilen ve istenen tahsisatı verme
mektedir. Toplum kalkınmasına esas olacak 
köy envanterlerinin önceden yapılması ve ge
rekli bilgilenil sağlanması için bu hususun ön
celikle ele alınmasını zarım görmekteyiz. Bu 
arada şuna da işaret etmek isteriz ki : 

İskân işleri yapılırken çok önemli unsur 
olan iskân edilenlerin müstahsil hale getirilme
leri için gerekli çalışma ve imkân sağlanama
maktadır. Ayrıca yapılan iskânlar önceden 
etüdedilerek meydana getirilmiş bir bölge 
plânlaması ile mahallin sosyal ve ekonomik 
şartlarına uyularak yapılmadığından iskân böl
gelerinde birçok nahoş hâdiseler, huzursuzluk
lar olmakta ve anormal durumlar meydana 
gelmektedir, iskân mevzuunun ne şekilde ele 
alındığına dair bir misali burada arz etmek is
teriz. 

Türkiye'de hem orman köyü, hem de keçi 
besliyen ve sayısı 10 (bin civarında bulunan 
köylerin kalkındırılması veya 'başka yere nak-
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ledilerek iskân için 6831 sayılı Orman Kanun-
nunıın 13 ncü maddesi gereğince her yıl bütçeye 
50 milyon lira konması icabederken 1962 ve 1963 
bütçelerine sadece birer lira ve 1964 bütçesine ise 
7 milyon lira konmuştur. 

Bu misal gösteriyor ki, Hükümetin ne tesbi 
edilmiş bir iskân politikası ne de muhtelif bakan
lıklar arasında iskân işlerini koordine eden bir ça
lışması mevcut değildir. Plânlı ve programlı de
vir olarak iddia edilen bir devirde bu tezadı Bü
yük Meclisin dikkat ve takdirlerine arz ederiz. 
Orman köylerinin iskânı mevzuuna girmişken mü
him bir konuya da işaret etmek isteriz. Alâkalı 
daireler tarafından tesbit edildiğine göre, orman 
rejimine tabi yüzbinterce dönüm kültür arazisi 
mevcut bulunmaktadır. 

Bu arazi halen ormancılara göre orman saha
sı, ziratçilere göre ise kültür arazisidir. Fakat ne 
ormancılık yönünden ne de ziraatçilik yönünden 
değerlendirilemeıriektedir. Kültüre elverişli bu 
arazinin mer'i, orman rejimi dışına çıkarılarak iç 
iskân mevzuunda istifade edilmesi halinde iskân 
mevzuuna büyük ölçüde yardımı dokunacaktır. 
Bu mevzuda Bakanlıklar arasında anlaşmaya va
rılarak gerekli mevzuatın en kısa zamanda geti
rilmesini temenni etmekteyiz. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Norml iskân mevzuunda karşı karşıya bulun

duğumuz en mühim problemlerden biri de gece
kondu mevzuudur. Ancak, bu mesele korkulacak 
ve anormal bir hâdise olarak telâkki edilmemeli
dir. Gecekondu meselesi veya köylerden şehir
lere akın hâdisesi dünyanın her tarafında millet
lerin kalkınma devrelerinde meydana gelen ve 
iktisadi gelişmenin bir işareti olan tabiî ve nor
mal bir hâdisedir. Hiç şüphesiz bu mevzu, halli 
son derece güç pek çok problemler ortaya çıkar
maktadır. Yalnız bu mevzu zabıta kuvvetleri ile, 
palyetif tedbirlerle ve bugünkü mevcut kifayet
siz bütçe tahsisatı ile halledilemiyecektir. Bura
da da Hükümetin tesbit edilmiş istikrarlı bir is
kân ve mesken politikasının bulunması zarureti 
kendiliğinden görülmektedir. Bugüne kadar ge
cekondu meselesinin halli yolunda Hükümetçe 
esaslı şekilde tedbir alınamamasının sebebi de bir 
gecekondu politikasının yokluğudur. Meseleyi 
halletmek için evvelâ köy ve kasabaların şehirle
re akınına takaddüm etmek lâzımdır. Bu iş için 
de sanayi ve diğer iş yaratan hizmetlerin küçük 
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ve orta çapta şehir ve kasabalara yayılması yolun
da tedbirler alınmalıdır. 

Ayrıca belediyelerle teşriki mesai edilerek ve 
belediyelere maddî imkânlar sağlıyarak harekete 
geçilmeli, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şe
hirlerin gecekondu mahallelerinin en kısa zaman
da medeni bir çehreye bürünmesinin teminini ger
çekleştirmelidir. Bütün medeni imkânlardan mah
rum bulunan gecekondu mahallelerine belediye 
hizmetlerinin götürülmesi, sıhhi meskenlerin te
min edilmesi ve buralardaki insanların daha iyi 
bir hayata kavuşturulması için daha enerjik bir 
yol tutmalıdır. Bunlar sağlanamadığı takdirde 
toplum hayatımızda telâfisi çok büyük güçlükler 
doğuran ihtilâli arla karşılaşmamız mümkündü r. 

Gecekonduların ıslahı ve sosyal mesken inşası 
için 1.964 yılı bütçesine konan 35 milyon liralık 
tahsisat bu dâvanın gerçekleştirilmesi yolunda bir 
merhale bile katedecek kifayette değildir. 

1964 programında konut, inşaat ve yapı mal
zemesi gibi sahalardaki çalışmalara, ve araştırma
lara ehemmiyet verilmekte olduğu görülmekte
dir. Ancak sosyal mesken inşası ve bilhassa ge
cekondu meselesini halledecek tedbirleri ortaya 
çıkarmak maksadiyle yapılmakta olan bu araştır
maların çok nazari etütlerle1, uzatılması yerine 
ihtiyacolmı çabukluğu sağlıyaeak pratikliğe ka
vuşturulması lâzımdır. 

Âfetler dolayısiyle meydana gelen iskân işleri 
pek çok karışıklıklar arz etmektedir. Bu işler 
yapılırken İmar ve İskân Bakanlığı ile bâzan İçiş
leri Bakanlığı, bâzan Bayındırlık ve bâzan da Ma
liye bakanlıklarının vazife ve salâhiyetleri çatış
maktadır. Bu çatışmaların ortadan kaldırılması 
ve formalitelerden kurtulması için en kısa zaman
da tedbirler alınmalıdır. Bu hususta yardımcı 
olmak üzere aşağıdaki görüşlerimizi arz etmek is
teriz. 

1. Afetlerden zarar gören bölgelerde yapılan 
inşaatların çoğu israf ve gecikmelere sebep olmak
tadır. Bunları önlivecek tedbirlerin alınması ve 
tatbik edilen inşaat usulünün değiştirilmesi şart
tır. 

2. Âfetlerden zarar gören bölgelerde yapıl
ması ieabeden para yardımı Bakanlar Kurulu ka
rarı sağlanmadan sadece İmar ve İskân Bakan
lığı veya mahallin mülkiye âmirine bırakılarak 
temini. 

3. Hasarların tesbitinde gerek bayındır
lık, gerekse Maliye bakanlıklarının işe karışma-
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lan durumu güçleştirmektedir. Bu mevzuun 
yalnız İmar Bakanlığına bırakılmasını uygun 
görmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
İmar ve İskân Bakanlığının mesken politi

kacı üzerinde biraz daha durmak istiyoruz. 
Evvela şu hususa yine nazarı dikkatinizi 

çekmek isteriz. Bugüne kadar Hükümet mes
ken politikasını da esaslı şekilde ve Devlet po
litikası olarak Batı ölçülerine uygun bir tarzda 
ele alamamıştır. Bu mevzuda Belediyeler Ka
nununda ve Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
Kanununda bâzı münferit maddeler mevcut
tur. İşçi Sigortaları, diğer İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve Millî Savunma Bakanlığı mese
leyi kendi açılarından ele almışlardır. Bu pe
rakende teşebbüslerin ve memleketin her tara
fına yayılmış bulunan çeşitli mesken koope
ratiflerinin millî servete verdiği zararların üze
rinde dikkatle durulması zamanı gelmiştir. Hü
kümet kendi yapacağı meskenleri Ibir düzene 
koymalı ve bu işi tamamiyle İmar Bakanlığına 
verecek mevzuatı getirmelidir. 

Bu mey anda hiç, olmazsa büyük şehirlerle 
ekonomik ebat ve kat adedi, inşaat sistemleri 
ve standart malzeme etütleri yapılmalı ve kı
sa zamanda netice! endirilmelidir. Köy evleri
nin planlanması ve inşaatı meseleleri esaslı şe
kilde ele alınarak memleketimizin iklim ve mal
zeme şartlarına uygun mesken tipleri karar
laştırılmalıdır. Beş Yıllık Plânda sık sık bahsi 
geçen lüks mesken ibaresinin tarifinin yapıla
rak hususi mesken inşaatının sosyal mesken is
tikametine yöneltilmesi temin edilmelidir. Ba
kanlığın bilhassa sosyal araştırmalar üzerinde 
daha ciddî bir şekilde çalışmasını ve hattâ Tür
kiye çapında bir sosyal araştırma enstitüsü ku
rularak bu Bakanlığa bağlanmsmı temenni et
mekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
İmar ve İskân Bakanlığına bağlı İller Ban

kası ile Emlâk Kredi bankalarının durumları
na da temas etmek isteriz. 

İller Bankasının yaptığı işlerde plân ve yıl
lık programlarla tatbikat arasında büyük aksak
lıklar ortaya çıkmaktadır. 

Birçok belediyelere ait elektrik tesislerinin 
projeleri yapılmadan, alelacele ve fazla iş yap
mış görünmek için plân ve programlara kon
muş bulunmaktadır. Bilâhara yapılan tatbikat 
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projelerinde büyük nisbette keşif artışları ol
muştur. 

Bu artışların neticesinde, tesislerin bir kıs- ! 

mı yapılmakta veya tesisler için ayrılan tah
sisat kâfi gelmemektedir. 

Plân ve programlarda her iş için Ibir inşaat 
süresi kabul edilmiş olduğundan, keşif artışla
rı yüzünden tesisler inşaat süresi içinde bitiril-
memektedir. Her iki unsur dolayısiyle yatırım
lar, yatırılan para ile orantılı olmıyan bir nis
bette değerlendirilmiş bulunmaktadır. Ban
kanın yaptığı işlerden üzerinde durulması ica-
beden bir husus da, bankanın ithalâtçılığıdır. 
Banka, son yıllarda elektrik ve su tesisleri için 
malzeme ithal etmeye başlamıştır. Bankanın, 
yabancısı olduğu bu işte, malzemelerin seçil
mesinden başlıyarak, sipariş imalât kontrolü, 
Gümrükten çekme, depolama ve nakliye gibi 
mevzuları süratli usulüne uygun ve iktisadi bir 
şekilde yaptığını iddia etmeye imkân yoktur. 

Bu hususta bâzı noktaların aydınlatılması
nı Sayın Bakandan rica edeceğiz: 

1. Banka, ithal malzemelerinin belediye
ler adına maliyetini bulurken hangi prensip
ten hareket etmektedir. Belediyelerden kâr al
makta mıdır? Alıyorsa kâr nisbeti yüzde kaç
tır?. 

2. Malzemelerin yurt dışında imali esnasın
da, yapılan kontrollar ne şekilde yapılmakta
dır! Kontrollar müşavir firmalar vasıtasiyle 
mi, yoksa banka elemanları vasıtasiyle mi ya
pılmaktadır'? 

Banka elemanları vasıtasiyle yapılıyorsa 
kontrol için seçilen elemanlar ne şekilde seçil
mektedir? 

Bankanın, içinde bulunduğu sıkıntıya da do
kunmak isteriz. Mütaahhitlere 'Ödemeler vak
tinde yapılamamaktadır. 1962 ve 1963 yılından 
devredilen işlerin durumu son derece ehemmiyet 
arz etmektedir. Bunların inşaatında meydana 
gelen gecikmelerin nasıl önleneceğinin izahı ya
pılırsa memnun kalacağız. 

İller Bankasına Ibağlı bulunan ('Simel) Şir
ketinin yapmış bulunduğu işler de tatmin edi
ci olmaktan uzaktır. Bu şirkete verilmiş olan 
işlerin yekûnu 100 milyon liraya yaklaşmakta
dır. Bu işlerin maliyet zait kâr şeklindeki veril
diği doğru mudur? Doğru ise bunun, diğer mü
taahhitlere verilen işlerle mukayesesi yapıl
mış mıdır? Şimel Şirketinin bugüne kadar bi-
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t irmiş bulunduğu ve bankaya hesabını vermiş 
olduğu işlerin yekûnu nedir? Elindeki işlerle 
bitirmiş olduğu işler arasındaki nisbet ne ka
dardır?. 

Bu soruların cevapları Simel Şirketinin iyi 
çalışmadığını pahalı iş yaptığını, ve hiçbir pren
sibe dayanmadan mal satın aldığını ortaya ko
yacaktır, 

Bunlardan başka İller Bankası yaptığı iş
lerde teknik kaliteden ziyade işin yapılmış ol
masına bakmakta ve bunların neticesi olarak 
memlekette iş kalitesi yükseleceği yerde düş
mektedir. Son olarak bakım mevzuu kendi ha
line bırakılmamalı ve bankaya iş yapan kimse
lerin sicillerine son derece dikkat edilmelidir. 

Emlâk Kredi Bankasına gelince: 
Uzun yıllardan beri memleketin imarına ve 

vatandaşlarımızın mesken sahibi olmasına yar
dım eden bu bankanın değerli hizmetler gör
düğü inkâr edilemez. Esas gayesi dar gelirli 
vatandaşları mesken sahibi yapmak olan ban
kanın bâzı lüks inşaatlara teveccüh etmesi ve 
bunları kendi kurduğu şirketlerle yapmaya ça
lışması hiç şüphesiz doğru olmamıştır. Bunun 
neticesinde malî imkânsızlıklarla karşı karşı
ya gelmiştir. Bu duruma mâni olmak için ve 
taahhütlerini yerine getirebilmesi yolunda el
deki inşaatlarını kısa Ibir zamanda satmasının 
ve kurduğu inşaat şirketlerini en kısa zamanda 
tasfiye etmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz. 
Bankanın yapı tasarruflarını eski haline getir
mesini ve Hükümetçe yapılacak yardımlarla 
müspet hizmetlerini devam ettirmesini temenni 
etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Konuşmamıza nihayet vermeden son derece 

ehemmiyetli bulunduğuna inandığımız iki mev
zuu daha Büyük Meclise arz etmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi, çiftçilerimizin eğitimi 
maksadiyle Avrupa Konseyi iskân fonundan te
min edilmiş bulunan 10 milyon liralık kredi hak
kındaki görüşümüzdür. Temin edilmiş bulunan 
bu kredi ile üç eğitim merkezi yapılmış ve mal
zemeleri getirilmiştir. Yakın tarihte faaliyete 
geçecek olan bu merkezlerin bir mevzuat kifa
yetsizliği sebebiyle faaliyetleri sekteye uğraşmak
tadır. Bu mevzuun aksamaması için bir döner 
sermaye kanununun biran önce çıkarılmasını 
beklemekteyiz. 
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İkinci mevzu Afganistan'daki soydaşlarımı

za aittir. 
Kızıl Çin'den Afganistan'a sığınmış bulunan 

ve sayısı 800 civarında bulunan 103 ai İçlik soy
daşlarımız Kızıl Çin in talebi üzerine Kızıl Çin'e 
iade edilecektir. Bu durumda bunların orada 
ne gibi bir muameleye tabi tutulacağı bilinmek
tedir. 

Bu soydaşlarımızın bayatlarının kurtarıl
ması için Anavatana getirilmesi icabetmektedir. 

Bu mevzu ortaya çıktığı zaman bakanlık büt
çesi tesbit edilmiş olduğundan, Bütçeye bu 
mesele için lüzumlu tahsisat konmamıştır. 

Bu mevzu hakkında lüzumlu tahsisatın kon
ması yolunda Büyük Meclisin yüksek müzaha-
retlerini bekler, Büyük Meclisi Adalet Partisi 
Meclis grupu adına hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. Partisi Grupu adına 
Sayın Ramazan Demirsoy. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA RAMAZAN 
DEMÎRSOY (Nevşehir) — Aziz Başkan ve kıy
metli arkadaşlarım; 

imar ve iskân Bakanlığının 1964 yılı Büt
çesi üzerindeki C. K. M. P. adına görüşlerimizi 
arza başlamadan evvel, hepinizi hürmetle selâm
lar, mâruzâtımın kısa süreceğini arz ederim. 

Muhterem, arkadaşlar; 
imar ve iskân Bakanlığının en önemli işti-

ıgal mevzuu olan mesken meselesi üzerinde dur
mak, Türkiye'nin şartları da dikkate alınırsa 
çok lüzumlu ve yerinde bir iş olur. Tabiatın 
eşrefi mahlûku olan insan en taıbiî ihtiyacı olan 
yemek, içmek yanında bir çatı altında bulun
mak ihtiyacmdadır. Bugünkü mösken ihtiyacını 
ilk insanların ihtiyacı! ile ölçemeyiz. Medeni- ı 
yet ilerleyip, insanlar daha iyiye doğru koştuk
ça meskenlerini de aynı ölçüde güzel, sıhhate | 
uygun ve rahat yapmak durumundadırlar. Be
denî çalışma yanında kafa ile, fikirle çalışma
nın gittikçe çoğaldığı devrimizde insanoğlu fikrî 
inkişaf için rahat bir evde oturabilmeli, çıoluk 
çocuğunu oturtabilmeiidir. 

Türkiye'de durum nasıldır şeklinde sorula
cak bir soru Devlet idare edenlerin ümidini kı
racak mahiyettedir, istatistiklerin verdiği ra
kamlar millet olarak, Devlet olarak ne kadar 
çok çalışmamız gerektiğini ortaya koyar. Dev
let Plânlama Teşkilâtı ilk pflân döneminde 10 
milyardan fazla 'bir paranın meskene yaltırıl- j 
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masını öngörürken, Türk memur ve işçisinin 
kazancının yüzde kırkına yakın bir payını ev 
kirası olarak ödediği, zaten az olan ücretinin 
bu miktarını da kira olarak ödedikten sonra gi
yinme ve beslenmeye yeter para ayıramadığı 
bir gerçektir. Türk Milleti ve hükümetleri için 
cüssesi 'bu kadar büyük olan bu dâvanın halli 
eUbette ki mütevazı bütçesi ile imar ve iskân 
Bakanlığından beklenemez. Bu problem bir Hü
kümet meselesi olarak ele alınmadı ve fakat her 
şeyden önce ne yapılmak lâzımgeldiğine dair 
ciddî bir karar verilmedıidir. Bugünkü durum 
ve Hükümetin davranışı ciddî çevreleri tatmin 
etmekten uzaktır. Bir taraftan halkın iyi mes
kende oturamadığmdan dert yanıp, kiraların 
fazlalığını söylerken diğer yandan mesken ya
pan özel teşebbüse güçlükler çıkarmak, zaman
sız ve lüzumsuz bir özel teşebbüs aleyhtarlığı 
ile efkârı bulandırmak ve sonra da sermayenin 
mesken yapımına değil de «üretken alanlara» 
teveccüh etmesini beklemek bu dâvanın halli 
için ciddî çalışma sayılamıyacağı gilbi, masken 
gelirlerinin yüzde otuza yakın bir kısmını ver
gi olarak almak çabaları Türk halkının rahat 
meskenlerde oturmasına yarıyaoak davranışlar 
olmamak gerekir. 

Umumi mesken politikasında görülen keşme
keşin bir diğer şekli gecekondu meselesinde 
bahis konusudur. Bilhassa büyük şehirlerin bağ
rında bir yara olarak yuvalanan bu izinsiz var
lıkların yıkılması veya ıslahı hakkında yıllar 
yılı Devlet adamları vaadler yaparlar, beya
natlar verirler, bu beyanat ve vaadlerin adedi 
ve çeşidi seçime yakın çoğalır, tapu verilmek 
istenir, asla yıkılmıyacağı müjdelenir ama ıs
lahı yolunda hiçbir şey yapılmadığı gibi yıkıl
ması için tamimler çıkar, kazmalar işler, va
tandaşla Devletin asayiş kuvvetleri karşı karşı
ya gelir. Sonunda bu iş yine durur. Bugün de 
durum bundan farklı değildir. Vatandaş gibi 
ibizlerde kimin lâfına inanacağımızı, hanıgi plân 
ve programın yürüyeceğini bilmiyoruz. Gece
kondu dâvası belediyeler dâvası olmaktan çok
tan çıktığı gibi imar ve iskân Bakanlığının 
mahdudolan imkânlarının da dışına taşınıştır. 
Plân. fikrine kuvvetle bağlı bulunan Hükümet, 
kalkınma plânlarının yanında gecekondu işini 
de bir plâna bağlamalı ve tatbikatına hemen geç
melidir. Bu işin gecikmeye artık tahammülü 
kalmamıştır. Şu kadarını da kayıt ve ifa&le ede-
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lim ki, bu dâva arsa ofisi kurmak gibi Devleti 
emlâkçiliğe sevk edecek fantezilerle uğraştır-
mıaık yerine pratik, kolay ve vatandaşı evinin 
yapımına iştirak ettirecek bir sisteme götürül
mesi ile halledilebilir. Parsellenmiş arsa, hazır 
plân ve ucuz inşaat malzemesi ve kredi verilirse 
vatandaş meskenini kendisi kolay ve ucuz te
min edebilir. Gecekondu meselesi de bu yolla 
'halledilebilir. 

Muhterem arkadaşlaır; 
Mesken dâvasının hallinde belediyelerimiz 

vatandaşa mesken yapımında anlayış göstermek
ten maalesef uzaktır. Pek çok şelhir ve kasabala
rımızın imar plânı sık sık değişımekte, meskeni 
yok fiyatına istimlâk edilme tehdidi altında 
bulunan vatandaş ayrıca ruhsat alma işinde, 
plân ve proje temin etmekte güçlüklere mâruz 
kalmaktadır- Muhterem îmar ve îskân Bakanı 
Celâlettin ITzer Beyefendi geçen sene partisi 
adına yaptığı bütçe konuşmasında, fakir köy 
ve kasaba halkımızın mimar ve mühendise yük
sek ücret verme imkânından yoksun bulundu
ğunu, Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlan
mış bulunan standart plân, proje ve teknik 
hesaplardan vatandaşın istifade etmesini, bu 
yolda bakanlığın aracılık etmesini temenni et
mişti. Biz de bu temenniye iştirak ettiğimizi 
ifade ederken tatbikatını kendisinden bekleme
nin yerinde olacağına inanıyoruz. 

(Bölge plânlama çalışmalarında Türkiye 10 
bölgeye ayrılmış ve Marmara bölgesi, Antal
ya bölgesi, Çukurova bölgesi, Doğu ve Gü
ney - Doğu Anadolu bölgesi bu çalışmalarda 
öncelik almıştır. Bu önceliğin hangi ölçülere 
göre tâyin edilmiş bulunduğunu öğrenmek is
terdik. Zira Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Yoz-
fat çe Çankırı gibi fakir ve geri kalmış vilâ
yetlerimizi içine alan Orta - Anadolu'nun ön
celik kaşanması uylgun ve mantıki olurdu. Bü
tün idarelerce insan ambarı, buğday ambarı te
lâkki edilmiş, sadece alınmış ve fakat hizmet 
ıgötürülmesi düşünülmemiş bu bölge halkı geri 
kalmıştır. Gayrisıhhi kerpiç ve çimentosuz taş 
evlerde ömrünü geçirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Orta - Anadolu'nun ihmale uğraması yalnız 

îblölge plânlamasında görülmüyor. Aile işletme 
(binalarının düzenlenmesinde, köy plânlaması ile 
ilgili araştırmalarda nedense Orta - Anadolu 
yoktur. Köylerde evini kendi yapanlara yar-
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dım metodunun uygulanmasında bir Kozaklı'-
nın, bir Gülşehir'in, bir Çiçefcdağ'm bulunma
yışım anlamak zordur. Daha başkaları da var. 
Memleketin çeşitli bölgelerinde yapı malzemesi 
Ve yapı elemanlarının tanınması, bölgenin baş
lıca yapı malzemesi kaynaklarının ve ikame edi
lebilecek malzemelerin etüdü, inşaat malzeme
lerinin halihazır tüketimi ve bu ihtiyacın kar
şılanma çarelerinin araştırılması için sistema
tik etütlerin yapılması yoluna 'gidilmiştir. An
cak bunda, da Orta - Anadolu kimbilir kaçıncı 
senenin kaçıncı plânında düşünülecektir. Düşü
nülen bölgeler, Çukurova, Antalya, Muş, ve 
Güney - Doğu böllgeleridir. Buradan aktarılacak 
köylülerin iskân sahası olarak tâ Orta - Ana
dolu seçilmiştir. Yani nimette düşünülmiyen 
bölge külfet sırasında 'hatırlanmıştır. 

Şunu ifade edelim ki, geri kalmış bölge sa
dece Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgesi 
değildir. Orta - Anadolu çok geri kalmış bir 
bölgemizdir. Hal böyle olunca bölgeler arasın
da sağlanacağı düşünülen denge, Orta - Ana
dolu'yu ihmal etmekle sağlanmaz, aksine denge
sizlik daha fazla artar. 

(iller Bankasına gelince, binbir ilhtiya'ç için
de kıvranan şelhir, köy ve kasabalarımız için 
İller Bankası iyi bir istinatgâ-h olmuştur. Bu 
•müessesenin yaptığı (hizmetlerin adedi bir hay
li yekûn tatar. Bu sebeple sermayesini SO0 mil
yondan 000 milyona çıkaran ve bunu bir misli 
daha artırma yetkisini Bakanlar Kuruluna ve
ren tasarının kanunlaşmasını beklemekteyiz. 

Bilhassa büyük şehirlerdeki vatandaşların 
meskene kavuşma'sında esaslı payı olan Türkiye 
Emlâk ve Kredi Bankası üzerinde de durmak 
isteriz, Vatandaşı tasarrufa alıştırmak yoliyle 
mesken salhibi yapmak için güzel bir usul bu
lan bu banka, Yapı Tasarrufu Hesabı ihdas et-' 
mekle esaslı bir adım atmış bulunuyordu. Bu ' 
usulü başarı ile tatbik ederken 1962 yılı Eki
minde değerlendirme emsalini değiştirmiş, hak 
kazanma süresini uzatmış ve bütün bu değişik
likleri makable de teşmil etmek suretiyle ken
disine olan güveni maalesef sarsmıştır. Yalnız 
bununla da kalmamış, tasarruf sahiplerinin ve 
halkın tasarruf gayretlerini baltalamıştır. 
Bankanın, halkın mesken sahibi olmasına yar
dımcı rolüne ciddiyetle devam etmesi arzumuz
dur. Bu sebeple sermayesinin artırılması teklifi-

I ni müspeît karşılıyoruz. , . . •'-' 
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tmar 've İskân Bakanlığı Bütçesinin 'hayırlı 

olmasını temenni eder, C.K.M.P. adına hepinizi 
'hürmetle selâ'mlarım. (AMoşlar) 

BAŞKAN — C.H.P. Meclis Grupu adına 
Kayın Reşit Ülker. 

C.H.P. MEıODİ'S GRUPU ADINA REŞlT 
ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, sayın ar- ' 
•'kadaşlarım; C.H.P. -'Meclis Grupu adına tmar 
>ve İskân /Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşleri
mizi yüksek 'huzurunuza sunacağız, 

tmar ve iskân Bakanlığı hizmetlerinin 
9.5.19158 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 71116 
sayılı Kanun 'hükümleri içinde görülmekte ol
duğu yüksek bilgileriniz altındadır. 

tmar ve iskân Bakanlığının şdhir plânlama 
've imar işleri, millî konut politikası, ıgeeekon-
du probleminin çözümlenmesi, millî yapı mal
zemesinin belli edilmesi ıgibi ana işleri arasında 
en önemlisi hiç şiiplhe yok ki millî konut poli-
tikasınn tesbit edilmesi keyfiyetidir. 

6 Yıllık Kalkınma Plânı özlenen bir şekilde 
Türkiye'mizin gerçeklerini okluğu gibi ortaya 
koymuş bulunmaktadır. 

Plân devresinin başlangıcında kısa çizgiler
le imar ve iskân bakımından memleketimizin 
durumu şöyledir : Köylerin yüzde 58 ü, bele
diyelerin yüzde ellibeşi içme suyundan yoksun 
veya yeteri kadar içme suyu bulantıyacak du
rumdadır. Şehirlerde ortalama 2,7 kişi, köyler
de, 2,1 kişi bir odada oturmaktadır. Şehir ko
nutlarının yüzde 30 u ise oturulamıyacak bir 
durumda bulunmaktadır. En büyük üç. şehirde
ki nüfusun yüzde 80 u tek odalı evlerde yaşa
maktadır. Bu yıl gecekondularda, yamyan-va
tandaş sayısı 1 85,2 500 dür. 

1955 genel nüfus saynmına güre şehirlerdeki 
nüfusun yüzde 64 ü ev sahibi, yüzde 36 sı kira.-
«ı durumundadır. istanbul'da oda, başına 1,38 
kişi düşmekte, aile başına aylık ortalama kira 
miktarı İse 1615,94 liradır. Ankara'da ise oda 
başına 1,50 kişi ve aile başına aylık kira 168,50 
Türk Lirasıdır. 

îstanibul'da yüzde 12 aptesilıane müşterek 
kullanılmaktadır. Ankara'da ise yüzde 28 ap-
teslhane müşterek kullanılmaktadır. İstanbul'da 
yüzde 58.48 aile başkanı işine araç ile gidip 
gelmektedir. Bu oran Ankara'da yüzde 60 dır. 
Türkiye'de oda başına I2,i5'2 kişi düşmektedir. ' 
İBu sayı : İngiltere için yüzde 0,78» Franka i-gin ' 

28 . 2 .1964 O . 1 
1,01, Batı - Almanya için 1,03, İtalya için 1,27, 
Yunanistan için 1,79, Bulgaristan için 1,84, 
Yugoslavya için 2,33 tür. 

1963 yılında .şehirlerimizin konut ihtiyacı 
tahminî olarak 118 793 tür. İ M İ - 1970 yılları 
arasında yıllık konut ihtiyacı 410 000 ıııulhte-
nıel yıllık konut yapımı 12!5 OÛO ve muhtemel 
yıllık açık 285 000 olarak hesaplanmıştır. 
1 035 belediye teşkilâtı olan yurdumuzda hari
tası mevcut şehir ve kasaba sayısı 80)2 dir. 636 
belediyemizin imar plânları mevcut diğerleri-
ninki henüz yapılmamış bulunmaktadır. 

%te kısa hatlarİyle ve Türkiye^mizin imar ve 
iskân bakımından durumu budur, imar ve is
kân Bakanlığının bu meseleler içinden önemli 
konusu konut meselesidir. 15 Yıllık Plân ilik de
fa olarak konut meselesini Batı memleketlerinde
ki örnekleri gifbi ciddî ve kökten bir şekilde bü
tün olarak ele almış bulunmaktadır. 

5 Yıllık Plânın konut bölümünde sağlam 
prensipler konmuştur. Bunlar : 

îl. Konut yatırımının genel yatırım, içeri
sindeki oranın yüzde 20 yi aşmaması (aynı ya
tırımla daha çok konut yapmak), 

'2. Lüks konut kısılması, en ucuz halk ko
nutu yapılımaiS] (daha çok sayıda konut sağla
mak), 

3. Düşük kiralı halk konutu yapılması, 
4. Her türlü arsa alım - satım oyunlarını, 

spekülâsyonlarını önliyerelc ev yaptırmak isti-
y eti erin uygun fiyatla arsa edinmelerini sağla-
nıak, 

5. Gecekonduları içinde oturanlara konut 
bilim adan yıkmamak. Her şeyden önce bu gece
konduların arsa mülkiyet problemini çözmek 
kamu hizmetlerini tamaimlryarak duruimilarını 
•düzeltim.ek ancak kötü olanlarını içinde yaşıyan-
larm konut ihtiyacını karşılaımak suretiyle orta
dan kaldırmak. 

Plan konut konusunda karşılaştığı mesele
leri şöyle özetlemiştir : 

1. inceleme ve araştırma yetersizliği var
dır. 

"_\ Standartlar yoktur, 
H, Arsa, yapım, kira. ve barındırma politi

kanı yoktur. 
4. Yatırımlar lüks konutlara yönelmiştir. 
işte bu ana meseleler ayrıntılariyle ortaya 

konduktan sonra yutarda özetlenen ilkeler bel
li edilmiştir. 
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{Böylece konut probleminin çözümü için 

çok taraflı tedbirlerin gerektiği de açıkça orta-
ya konmuş bulunmaktadır. Bunlar arsa, stan
dart tip konutlar, standart yapı malzemesi, halk 
tilpi konutlara çeşitli yardımların yapılması, 
lüks konutlara yardım yapılmaması, konut araş
tırmaları, köylerde kendi evini yapana yardım, 
gecekondu, kira gibi belli - başlı hususlardan 
İbarettir. 

Bu esasların gerçekleşmesi hiç şüphesiz Bü
yük Meclisin çıkaıracağı kanunlarla mümkün
dür. Bu açıdan Bakanlikça yapılan yasamıa iş
lerini kısaca belirtmekte fayda, görüyoruz : 

Konut meselesinin ana kanunu olan Konut 
Kanunu Bakanlıkça hazırlanmış ve 5.7.'19ı63 te 
Meclise sevk edilmiş, ilgili komisyondan geçe
rek Meclis gündemine girmiştir. Bu kanunla 
tıpkı Batı memleketlerinde olduğu gibi, kamu 
Ihizmeti olarak yoksul ve dar gelirli .ailelerin 
konut ihtiyacı karşılanacaktır. Kanundan mülk, 
konut inşa etmek veya ettirmek için gerçek ki
şiler, yapı kooperatifleri, kiralık konut inşa et-

v tirmek ve etmek için, belediyeler, özel idareler 
konut ofisleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri, kat
ma bütçeli daireler, sermayesinin yarısından 
fazlası Devlete aidolan hankalar, şirketler, mü
esseseler ve saire faydalanacaktır, il özel ida
releri, belediyeler, kiralık konut yapmaya ve
ya yatırmaya ve ıslaha muhtaç konutları İslah 
ve tasfiye etmeye yetkinidirler. Katma bütçeli 
daireler, şirket, banka, müessesese ve teşekkül
ler ve işverenler memur, müstahdem ve işçi
lerine kiraya verilmek üzere konut yaparlar. ' 
Genel bütçedeki memur ve müstahdemler için 
înmr ve İskân Bakanlığı Bütçesine konulan 
tahsisatlarla konut yapılır. Devletçe yapılacak 
yardımlar şunlardır : Konut fonundan kredi ve 
arsa tahsisi, yapı malzemesi tahsisi, teknik yar
dım, tenzilâtlı nakliye tarifesi. 
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müddetli kira 60 yıldan az ve 99 yıldan çok sü
reli olamaz. Kiralamak amaciyle bu kanunun 
ıgereğince yapılan konutların kirası içinde otu
racakların aile gelirlerinin yüzde 25 ni geçme
mesi şarttır. Zorunlu durumlarda ailelerin ödi-
yemediği kira farkı Bakanlar Kurulu karariyle 
Batı memleketlerinde olduğu gibi konut fonun
dan karşılanacaktır. Belediyeler tarafından ki
ralık konut inşası maksadiyle uzun süreyle ki
raya verilecek arsaların kira bedelleri bilûmum 
masraflar dâlhil maliyetinin yüzde 3 nü ıgeçme-
mek üzere tesbit edilecektir. Bakanlığın norm
larına göre yapılacak binalarda ruhsat mecbu
riyeti kaldırılmıştır. 

Konuta mütaallik ısair bilûmum işleri gör
mek üzere tüzel kişiliği olan ve özel hukuk hü
kümlerine göre idare edilen imar ve iskân Ba
kanlığına bağılı ve onun murakabesinde bir Ko
nut Ofisi kurulacaktır. Kanunun getirdiği baş
lıca esaslar bunlardır. Avrupa'da kamu konutu 
yapımında kamu sektörünün faaliyeti ortalama 
toplam mesken yapım faaliyetinin yüzde 56 sini 
teşkil etmektedir. Bâzı memleketlerde yapılan 
konutların yüzde 9:0 ı, Devlet ve özel idareler 
ve malhallî idareler yardımı ile yapılmaktadır. 
Bizde de Anayasamızın 49 ncu maddesi «Dev
let yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şart
larına uygun konut ihtiyaçlarını karşılıyan ted
birleri alır» hükmüne dayanılarak bu Konut 
Kanunu getirilmiş ve Batı ımemleketlerindeki 
yola girilmiştir. 

Kira Kamunu da Bakanlikça hazırlanmış, 
fl'7.7.1963 te Meclise gönderilmiştir. Aylandan 
beri Millet Meclisinin gündeminde bulunmak
tadır. Kiraların kontrolü rejimleri, özellikle 
enflâsyonu önlemek için, bütün fiyat ve gelir
lerin kontrolü sistemi içinde bir tedbir bölümü 
olarak düşünülmüştür. Birçok memleketler ki
ra kontrolünü Birinci Dünya Harbi esnasında 
kabul etmişler harbiden sonra kaldırmışlardır. 
Fakat Fransa, Almanya ve ingiltere'de bâzı ko
nutlar 19(14 ten beri kontrol altındadır. 1934 te 
italya'da, 1936 da Almanya'da harbe hazırlık 
sırasında kiralar yeniden kontrola tabi tutul
muştur. ikinci Cihan Harbinden sonra bütün 
memleketlerde kiralar tekrar kontrol altına 
alınmıştır. 

Anayasa Mahkemesi kararı ile Kira Kanu
nunun kira bedelleriyle ilgili ıhükümilerinin. iptal 

/Malzeme maliyet üzerinden verilecektir." 
Kredinin vâdesi 50 yıla kadar olacak ve her tür
lü masraflar dâhil faiz haddi de yüzde 4 ten 
fazla olmıyacaktır. inşa edilecek konutlar için 
ger ekli ıgay rim enkull er kamul aştırıl ab ile e ektir. 
Çeşitli kanunlarla belediyelerin mülkiyetine ge-
ıçen arazi ve arsalar satılmıyacak, ancak her ne
vi konut yaptıracaklara, imar ve iskân Bakan
lığının muvafakati ile uzun süre ile kiraya 'ver
mek suretiyle tahsiste bulunulacaktır. Bu uzun 

— 339 — 



M. Meclisi B : 65 
edilmesi ve iptal hükmünün 26 Eylül 19163 ten 
beri hüküm ifade etmesi karşısında kiracılar 
çok müşkül durumda kalmışlar ve kiralar bü
yük bir hızla yükselmeye başlamıştır. Eraflâs-
yoncu ve baıyatı pahaMaştiirıteı tesirleri de na
zara alınarak Kira Kanununun Ibiran önce gö
rüşülmesinde mutlak zaruret olduğunu da, bu
rada ifade etmek isteriz. 

Memeleke'timizin diğer önemli sosyal bir 
meselesi de gecekondulardır. 

(Gecekondular Kanunu tasarılsı da Bakanlık
ça hazırlanmış ve Bakanlar Kuruluna sevk edil
miş bulunmaktadır. Bakanlığın (hazırladığı esas
larını ele alarak milletvekilleri tarafından ha
zırlanan teklifler Yüce Meclisin gecekondular 
için kurmuş olduğu bir karma komıiisyonda gö
rüşülmektedir. !İ960 yılında ,240 000 sayısında 
olduğu bildirilen gecekonduların sayısı 1968 te 
332 000 ve 1964 te 370 600 talimin edilmiş, 1970 
senesinde 700 000 e ulaşacağı hesaplanmıştır. 
1964 te 1 milyon $512 500 vatandaşımız gece
kondularda yaşamaktadır. 

Yüce Meclisin .geçen sene çıkardığı 307 sayı
lı Kanunla İmar .Kanununun 18 ncin maddesin
de gerekli değişiklikler yapılarak »gecekondula
ra elektrik, su, havalgazı ıgibi hizmetlerin veril
mesi sağlanmıştır. 'Gecekonduların yıktırrlim!a-
masmı temin için sayın milletvekilleri tarafın
dan verilen bir kanun teklifi de Yüce Meclisin 
gündeminde bulunmaktadır. 

Yine gecekondulara tamir rulhlsatı veril
mesi için siaym milletvekilleri tarafından veri
len bir kanun teklifi Meclisin ilgili komisyonun
dadır. 

198 sayılı ıKanunla %çi evleri Ve benzeri 
sosyal meskenlerin '-harçları binde 515 ten binde 
3ö e indirilmiştir. 

Halen Verlgi Reformu Karma Komisyo
nunda bulunan Emlâk Vergisi Kanunu tasarısı 
ile imar ve iskân Bakanlığınca tesbit edilen 
halk konutları standartlarına uygun olarak yeni
den inşa edilen asgari nitelikteki binalar, bina 
apartman ise daireler, ister sahiplerince melsiken 
olarak kullanılsın, ister kiraya verilisin, inşala
rının ,sona erdiği malî yılı takilbeden malî yıl
dan itibaren 10 yıl süre ile Bina Vergisinden 
muaf tutulmuştur. Halik konutları standartları
na uygun olarak yeniden inşa edilen ve saftıip-
lerince mesken olarak kullanılan orta nitelikte-
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ki binalar, 'bina apartmian ise daireler, inşala
rının sona erdiği malî yılı takibeden malî yıl
dan itibaren 5 yıl süre ile Bina Vergisinden 
muaftır. Bu binaların, bina apartman ise dai
relerin, sahiplerince konut olarak kullanılması 
şartiyle -saltın alma veya sair suretle ik'tisabolun-
mâsı halinde de yukardâki hükümler uygula
nacaktır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerin, il özel 
idareleri ve belediyelerin sermayesinin yarısın
dan fazlası Devlete aidolan banka, şirket ve ku
rumların, iktisadi Devlet Kurumları özel ka
nunlarla kurulan banka ve kurumlar ile bunla
rın her birisinin ayrı ayrı birleşerek kurdukla
rı ve sermayesinin yarısından fazlasına katıldık
ları şirket, kurum ve ortaklıkların, Devlet eli 
ile Devlete bağlı kurumlarla kurulacak konut 
ofisleri ve ortaklıkları ile işverenler tarafından 
'çalıştırdıkları işçiler için halk konutları stan
dartlarına uy'gun olarak asgari nitelikte yapa
cakları veya yaptıracakları ve görevle ilgili zo-
runluklar ve belli sosyal amaçlar için kârsız ola
rak memur ve işçilerine taihsis edecekleri lojmıan 
binaları inşalarının sona erdiği malî yılı takib
eden malî yıldan itibaren 10 yıl süre ile Bina 
Vergisinden muaftır. Asgari nitelikteki binalar
da binananın .meskenden gayrı maksatlarla, or
ta niteliklerdeki bina sa'hiblnin ikametinde, as
gari nitelikteki lojmanlarda, lojmanın lojman
dan gayrı bir amaçla kullanılması 'halinde mu
aflıklar düşecektir. 

Bu kanunda mesken .politikası bakımından 
lüks meskenlerin Bina Vergisi % 25 olarak 
alınmıştır. (Normal binada. % 15, işyerlerinde 
ise % 20 dir) 

Yine aynı kanunda ««(Belediye sınırları için
de parsellenmiş arazi ile parsellenımemiş olup 
da inşaata müsait durumda bulunan arazî, ar
sa sayılır. Hangi arazinin parsellenmiş sayılaca
ğı ,îmar ve iskân Bakanlığının mütalâası alın
dıktan sonra, yönetmelikle belirtilir» denmek
te ve verigi nisbeti binde 50 ye çıkarılmakta
dır. Aynı zamanda arsalar rayiç bedel üzerin
den değeri endirilecektİr.. Bu jhusus pllânm 
«imar plânlarında bina yapılması önJgörülmüş 
arsaların inşaat yapılmıa'ksızm uzun müddet 
bekletilmesini önleyici tedbirlere ilhltiyaç vardır. 
Arsalar rayiç değerler üzerinden vergilendiril-
melidir» (şeklindeki hükmü yerine getirilmiş
tir. 
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İller Bankasının sermayesinin 300 milyon 

liradan 600 milyon liraya çıkarılması 'hakkın
daki Kanun İçimleri ve İmar ve İskân Komisyo
nundan olumlu olarak geçmiş ve Plân Komisyo
nunda bulunmaktadır. 

Afetler Kanunu, Hususi âfetler Kanu
nu, Türk yapı endüstrisi Kanunu, Türkiye Em
lâk ve Kredi Bankası Kanunu ıgübi önemli ka
nunlarda değişiklik yapan kanun tasarılarının 
(Bakanlık tarafından hazırlanmış olduğunu 
Bütçe raportörlerinin değerli raporlarından öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Uygulamalara gelince : Plânlama ve İmar 
Genel Müdürlüğünce; Marmara, Antalya, Doğu 
ve Güney - Doğu Çukurova, bölge plânlarının 
hazırlanmakta olduğu ve Doğu Marmara ön 
plânının hazırlanmış olduğu, (Zonguldak bölge 
plânlamasının Zonguldak ili kısmımın tamam
landığı bilinmektedir. 

İstanbul, Ankara ve Bursa Via. 1 014 sosyal 
mesken, halk tipi ev için 40 milyon lira har
canmıştır. 

Ankara, İzmir, Antalya, Urfa, Gaziantep, 
Diyarbakır, Mardin, Konya, Eskişehir, Van, 
Bitlis, Gümüşane illerimizin sosyal mesken ya
pımı için gerekli arsalar alınmıştır. 

1963 te İstanbul'da : Taşlıtarla'nm suyuna 
2,5 milyon ayrılmış ve işe başlanmıştır. Haritası 
95 000 liraya ihale edilmiştir. Zeytinburnu'na 
iki arteziyen için 150 000 lira verilmiş, biri açıl
mış, diğeri açılmaya başlanmıştır. Yol için 2 mil
yon lira ayrılmış ana yolun asfaltı bitmiş, 39 ve 
69 No. lu yolların parke işleri de tamamlanmış
tır. Zeytinburnu tatbikat bölgesi ile, Osmaniye 
önleme bölgesi birbuçuk milyon lira masraf edil
mek üzere başlanmıştır. Osmaniye gecekondu 
önleme bölgesi suyu için iki milyona keşif ya
pılmış, bunun 950 000 lirası ödenmiş, ayrıca da 
iki arteziyen açılmıştır. Bu bölgenin elektriği 
için 327 000 lira tahsis edilmiştir. Yolu 365 181 
liraya ihale, kanalizasyonu 194 498 liraya ihale 
edilmiş ve işe başlanmıştır. 

1963 te Ankara'da Keçiören gecekondu böl
gesi su işi için 1 164 478 liraya keşif bedelin
den 405 000 lira boru için, 180 000 lira inşaatı 
için verilmiştir. Elektrik için 475 000 lira ve ay
rıca 498 885 lira verilmiş ve işe başlanmıştır. 
Yol için 4 704 675 lira ve ayrıca 1 milyon lira 
ayrılmış ve yapıma devam edilmektedir. Gülve-
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ren bölgesi yolu için 666 305 lira, kanalizasyonu 
için 354 667 lira ayrılmıştır. 

1963 te İzmir'de Gültepe yolu için 137 000 
lira, suyu için 256 000 lira, Yeşilyurt bölgesi 
için 476 712 lira, Bayraklı - Çiçekli bölgesi için 
431 000 lira tahsis edilmiştir. 

1962 den beri plân gereğince lüks konut in
şaatına kredi verilmemektedir. 

Evini kendi yapana yardım uygulaması, ya
ni köylerimizdeki konut ihtiyacının kendi evini 
yapana yardım şeklinde yapılması keyfiyetinin 
1963 uygulaması için Milliyet Gazetesinde re
simlerini içlerimiz sızlıyarak gördüğümüz, yeral
tında yaşıyan kardeşlerimizin beldesi Batman'-
m Şikeftan köyünde, Korkuteli'nin Akyar ve 
Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret kö
yünde uygulanmasına başlandığını öğrenmekle 
derin bir mutluluk duyuyoruz. Burada elde edi
lecek sonuçlarla metodun genişletilmesi her hal
de Köy Bakanlığının da yakından ilgileneceği 
bir konu niteliğindedir. 

Bakanlığın araştırma çalışmalarının ve yapı 
malzemesi, bölgesel yapı malzemelerinin etüt ve 
tesbiti, yeni malzeme ve konstrüktif elemanlar, 
standartlarının tesbiti ve kalite kontrolü, lâbo-
ratuvar faaliyetleri, yapı taşları etüdü gibi ko
nulardaki çalışmalarının konut meselesinin çö-
zümündeki payları çok büyüktür. 

Toprak ve İskân Genel Müdürlüğünün gö
revleri arasında bulunan Çiftçiyi topraklandır
ma konusunda 1963 yılı sonuna kadar 5 443 
köyde 25 444 671 dönüm arazinin Hazine adına 
tescil edildiği ve bunun 18 078 836 dönümünün, 
208 225 247 lira borçlandırma bedeli mukabi
linde, 360 762 yerli aileye dağıtılmış olduğu, 
1 441 325 dönümün 23 435 göçmen ailesine be
delsiz olarak tahsis edildiği ve 5 930 627 dönü
mün de muhtaç çiftçilere dağıtılmak üzere Ha
zine elinde bırakıldığı bilinmektedir. 

1963 yılında Toprak İskân Genel Müdürlü
ğüne bağlı toprak komisyonları tarafından 
286 köyde 1 754 535 dönüm arazinin Hazine 
adına tescili ve 3 208 379 dönüm arazinin de 
mera olarak tahsis edildiği anlaşılmaktadır. 
1961 yılından bu yana toprak dağıtımının dur
durulmuş olmasiyle yapılan iş yalnızca dağıtı
lacak arazinin tesbit ve Hazine adma tescilin
den ibaret kalmıştır. 

5 Yıllık Plâna göre, köy envanter etütlerine 
Güney - Doğu ve Doğu illerinden başlanarak 
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bütün yurda teşmil edilecektir. 1964 yılında 16 
grup başkanlığı eliyle 5 400 köyün envanter 
etütleri bitirilecektir. Bu suretle yerleşme, top
raklandırma, toprak ve su kaynaklarının duru
mu, mevcut araziden en iyi faydalanma şekil
leri, tarımsal işletme plânlaması ve işletmelerin 
geliştirme etütleri yanında diğer sektörlerin do 
yararlanabileceği temel bilgiler toplanacak ve 
yayınlanacaktır. Gerçek köy kalkınmasının te
mellerinin bu çalışmalarla atılmakta bulundu
ğuna yürekten inanıyoruz. Bu araştırmalar ya
pılmaksızın köylerin kalkınmasının temelsiz 
olacağını da biliyoruz. 

îmar ve İskân Bakanlığının çalışmalarının 
ayrıntılarına girildiği zaman bu bakanlığın ses
siz ve fakat Türk toplumu için köklü çalışmala
rını sevinç ve gururla karşılamamak mümkün 
oiamıyacağı samimî kanaatimiz olarak huzuru
nuzda açıklamayı bir görev sayıyoruz. Biri di
ğerinden daha az önemli olmıyan birçok yapıl
mış veya yapılmakta olan işi burada sayamama-
mızm yalnızca bir tek sebebi vardır. O da za
manın azlığıdır. Bundan dolayı üzüntülerimizi 
de ayrıca belirmeyi görev biliyoruz. 

Temennilerimiz : 
Gerçekten dar imkânlar içinde çok verimli 

çalışmalar yapan Bakanlığın çalışmalarını Türk 
halkoyuna yeteri kadar açıklıyamadığı bir ger
çek olduğuna göre çalışmaların sahiplerine yani 
Türk Ulusuna açıklanmasına önem verilmesi 
gerektiğine ehemmiyetle işaret ediyoruz. 

Konut ve gecekondu meselelerinin en önemli 
noktası arsa meselesi olduğuna göre Önce çö
zümlenmesi gereken bu konunun ele alınması 
gerekir. Bilhassa şunu tebarüz ettirmek isteriz 
ki, şehirlerimizdeki arsa fiyatlarının 25 - 30 yıl 
öncesine nazaran 2 000 misline kadar bir artış 
gösterdiği vâkıdır. Bilhassa İstanbul, Ankara 
gibi büyük şehirlerde son 5 - 10 yıllık devre 
içinde alış fiyatının 100 - 200 misline satılan 
arsalar sayılamıyacak kadar çoktur. Para kazan-
imkânını fazlasiyle temin eden arsa alım - sa
tımına bir düzen verilmediği takdirde, mes
ken problemimin çözümlenmesini beklemek 
fazla iyimserlik olur. Bu konuda yabancı mem-
1-akettlerde alınan tedbirleri âmme idarelerinin 
arsa ihtiyatlarını teşkil etmeleri, satış yerine 
uzun vadeli olarak arsaları kâraya vermeleri, 
arsaların değer artışlarının tamamına âmmeye 
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I makHİilmesi, âmme idare ve teşekküllerince 

her türlü arsa alım - satım işlerinin kontrol 
altında bulundurulması, gayrimenkul satış
larında belirli miktarın üzerine çıkan menfaat
lerden vergi alınması, pahalı arsalara kredi 
verilınemesi, blok apartmanlar veya sıra ev
ler şeklinde yapılacak inşaata arsadan ta
sarruf edileceği göz önünde 'tutularak mesken 
başına kredi nisbetinin yüksek tutulması, ma
hallî idareler ve bilhassa lbelediyeler,e mecburî 
arsa satmalma yetkilerini veren kanunların 
çıkarılması, inşaat ruhsatı verilebilecek arsa
ların vergilerinin artırılması, yolu yapılmış 
veya yola bağlanmış arsaların sahipleri ara
sında, bina inşa etsin veya etmesin, yol ya
pım masraflarının paylaşılması şeklinde özet-
liyebiliriz. Arsa, fiyatlarındaki artışların öne
mini daha iyi belirtmek için arsanın mesken 
maliyeti içerisindeki nisbetine de temas etmek 
yerinde olur. Genel olarak memleketimizde 

] mesken maliyeti içinde arsa bedeli '% 10 ile 
•% 50 arasında değişmektedir. Bu değişme şe
hirlerin büyüklüğü ve küçüklüğü yanında ar
saların mevkii ile meskenrerdeki kat ve daire 
adedlerinin azlık ve çokluğu münasebetlerine 
dayanır. Bu nisbetin % 5 ile '% 10 arasında 
kalmasını mesken probleminin çözümü bakı
mından çok önemli addetmekteyiz. örneğin, bu 
ratearn Norveç'te i% 6 ile % 8 arasında değiş
mekte ve arsa bedeli bir işçinin iki ilâ üç ay
lık gelirine tekabül etmektedir. Kısaca söyle
mek gerekirse mesken ihtiyacının giderilmesi 
her şeyden önce uygun yerdo ve makûl fi
yatlarla arsa temin edilmesine bağlıdır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu sözler îmar 
İskân Bakanlığının resmî etütlerinden aynen 
alınmıştır. Biz yalnızca şunu ilâve ediyoruz. 

Arsa, ve arazi spekülâsyonu önlenmedikçe 
konut dâvasının tam çözümlenmesine imkân 
görmüyoruz. Üçüncü Hükümet Programında 
yer alan ve plânın gereği olan kanunun veya 
kanunların hazırlanmasını ve Yüce Meclise 
sevkı işini gecikmiş bir iş saydığımızı huzu
runuzda özellikle belirtiriz. 

Bir diğer nokta da bakanlıkça hazırlan
makta olan Köy imar Kanununun biran önce 
Büyük Meclise gönderilmesinin sağlanmasıdır. 

Diğer bir nokta ise Beş Yıllık Plânımızda 
ve her Hükümet programında da yer almış 
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olan, Atatürk'ün 3920 de işe başlarken ve 1938 
de ebedî hayattan çekilirken dilinden düşürme
diği Toprak Reform Kanununun vakit geciktiril
meden huzurunuza getirilmesidir. Bunlar îımar ve 
îsıkân Balkanlısının yapacağı işlerdir, temrenni-
ierimizdir. Öte yandan Yüce Meclisimizin de 
yapacağı işler vardır. 

ö te yandan Yüce Meclisimizin gündeminde 
bulunan ve başta Kira Kanunu olmak üzere, 
kat mülkiyeti, konut, gecekonduların yıkılma
sını önliyen kanunlar ile, geçici komisyonlar
da bulunan ve tiler Bankasının sermayesinin 
.°>00 milyondan 600 milyona çıkarılması hak
kındaki kanunların biran önce Meclisimizden 
çıkması lâzımdır. 

Muhterem, arkadaşlarım, buraya kadar ver
diğim izahatlarla benden evvel konuşan parti 
sözcüsü hatiplerden kıymetli Adalet Partisi 
sözcüsü arkadaşımızın «Bu işler bir düzene 
konulmamıştır, başı bozuktur, bunların esas
ları ve çalışmaları yoktur» şeklindeki 'sözle
rinde ciddî cevapları burada verilmiş, hiç ol
mazsa «bir kısmı verilmiş olmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, değerli, yapıcı ve yol 
gösterici huzurunuzdan ayrılmadan önce, ulu
sumuzun bu köklü dâvasına hizmet etmiş ve 
etmekte olan arkadaşlarımıza ve yarının 
mutlu ve müreffeh Türkiye'sini yaratmak için 
gecelerini gündüzlerine katarak çalışma ya
pan bakanlığın ülkücü elemanlarına C. H. P. 
Grupunun içten gelen teşekkürlerini sunar, 
hepinizi en derin saygılarımla selâmlarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Grupları adına söz almış olan 
arkadaşlarımızın konuşması bitti. Şahısları 
adına söz alan arkadaşlardan ilk sıra Sayın 
Hasan Tahsin Uzun'undur, buyurun efendim. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bugün 
İmar Bakanlığı üzerindeki görüşlerimi Yüksek 
Meclise arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

7116 sayılı Kanunla 1958 yılında kurulan 
İmar ve İskân Bakanlığının henüz altı yıllık bir 
mazisi olduğu göz önünde tutularak bu kısa müd
det içerisinde Bakanlığın bütün konularda başarı
ya ulaşmasını beklemek haksızlık olur. 

Bu anlayış noktasından hareket ederek birkaç 
noktaya temas etmek isterim. 
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Bugüne kadar memleketimizde belirli bir mes

ken politikası tesbit edilememiştir. 
Halbuki, 7299 sayılı Kanunun Bakanlığı böy

le bir politikayı tesbite mecbur tutmaktadır. 
Mesken yapımını en müessir şekilde teşvik 

eden Emlâk Kredi Bankası maalesef ihtiyacı kar
şılamaktan çok uzaktır. Banka lüks binalar yap
mak suretiyle sermayesini tüketmiştir. Bankaya 
mevduat yatırarak bankadan kredi almak istiyen 
vatandaşlar bu krediyi alamamaktadır. 

Emlâk Kredi Bankası mesken ve yapı kredi
lerini sosyal inşaata yöneltmedikçe ve bugün ol
duğu gibi lüks mesken inşaatını desteklemeye de-
vap edip inşaat mütaahhitlerinin kumpanyasın
dan kredi kaynaklarını kurtarmadıkça kalkınma 
hamlelerimiz yani sosyal mesken politikamız dai
ma sahipsiz kalacaktır. Temennim, Emlâk Kre
di Bankasının lüks bina yapma politikasından 
vazgeçip memleket gerçeklerine uygun bir mesken 
politikası takibetmesidir. Mesken ile ilgili bir ko
nuya daha temas etmek isterim. 

Emekli Sandığında biriken paralar Bankanın 
iştirakçilerine mesken kredisi olarak verilmeli
dir. 

Her ne kadar Emeldi Sandığı İmar Bakanlığı
na tabi değilse de; mesken kredisi verilmesi ile 
ilgili bu konuda Bakanlığın Emekli Sandığı ile 
mutabakati sağlanabilir. 

Pek muhterem arkadaşlarım : Şehirlerimizin 
nâzım ve imar plânlarının hazırlanmasında Ba
kanlık sürat göstermektedir. Bu plânlar çok pa
halıya çıkmakta ve belediyelere yük teşkil etmek
tedir. 

Gecekondu dâvasının ne tarzda hal yoluna gir
diği bugün için belli değildir. 

İmar Bakanlığı bu dâvayı sadece İstanbul -
İzmir - Ankara illerimize göre halletmek polun-
dadır. 

Halbuki, bütün Türkiye şehirleri gecekondu 
çemberleri içerisinde bulunuyor. Gecekondu dâ
vasının sadece malî cephesi yoktur, bu işin hu
kukî cephesi de vardır. 

Gecekondu dâvasının hukukî cephesinin sürat
le ele alınmasını bilhassa rica ederim. 

Trakya'nın muhtelif şehirlerinde seylâptan za
rar görenler için ve hususi kanunlara müsteniden 
politik maksatlarla meskenler yapılmıştır. Bu 
meskenler yapılırken o zamanın siyasileri «Beda
va vereceğiz. Hükümetiniz bunları size bedava 
yapmıştır:» demişler ve vatandaşları aldatarak 
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yaptıkları bu meskenler benim seçim bölgem bu
lunan Kırklareli - înece bucağına, Babaeski -
Kuleli köyüne, Pancar köyüne, Alpullu'ya ve 
Lüleburgaz içerisine yapılan binalar halen boştur 
ve boş kalmaya da mahkûmdur. Çünkü maksada 
uygun binalar yapılmamıştır ve bir zamanın siya
silerinin bedava dediği evler 20 ile 22 bin lira
dır. Bu bakımdan kimse içine girmemekte bu bi
nalar da yıkılmaktadır. Bakanlığın bu evlerin 
durumları ile ilgilenmesini rica ederim. 

îmar ve iskân Bakanlığının 1964 yılı bütçesi
nin bakanlık' mensuplarına ve Türk Milletine 
uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Muhittin Güven. 
MUHİTTİN GÜVEN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım ve Sayın Bakan; si
yasi ve meslekî hüviyetim itibariyle bütünüyle 
ilgili olduğum bir Bakanlık bütçesi üzerinde ko
nuşmak benim için bahtiyarlıktır. Fakat, ne ya
zık ki, Yüksek Meclisimizin tahdidettiği kısa bir 
zaman içinde konuşmam da bir bahstsızlıktır. Bu
na rağmen söylemek istediklerimi bu kısa zaman 
parçası içine sığdırmaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir insanın hayatın
da, doğumundan ölümüne kadar yapıdan ayrıl
ması mümkün değildir. İnsanlar, ailesi içindeki 
hayatını bir meskende, çalışmalarını ve eğlence
lerini ise, yine diğer nevi yapılar içinde kıymet
lendirmektedir. Beşerî faaliyetin hepsi başlangıç 
ve nihayet noktası olarak yapıda toplanmaktadır. 
İnsanın yapıdan ayrı telâkki edilmesi mümkün 
olmadığına göre, bu işle meşgul ve bunun tanzimi 
ile mükellef olan bir İmar ve İskân Bakanlığının 
çalışması o derece ehemmiyetli telâkki edilmesi 
icabeder. Ben, işte bu bakımdan sözlerimi kıymet
lendirmeye çalşacağım ve Devlet Plânlama Teş
kilâtının ve Hükümet anlayışının bu mânada ge
rektiği ehemmiyeti vermediğine işaret edeceğim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, iskân, insanlara 
ait bütün faaliyetlerin umumunu ihtiva eder. 
Elbette ki, bir iskânın arkasından da imar ge
lir. O halde, cemiyetin içinde sarf edilen her tür
lü gayret ve bilhassa bugün iddiası içinde bu
lunduğumuz bir kalkınma devresinin tahakku
ku, ancak ve ancak bir iskân ve imar ile müm
kündür. Bu yönde, Hükümete ait meseleleri bu 
seviyede tahakkuk ettirmek için kurulmuş olan 
vekâletlerin bütün faaliyetleri, bir tarım poli
tikasında, bir eğitim politikasında, bir sanayi 
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ve bir turizm politikasında toplanır ve bunlara 
ek diğer unsurlarla beraber hepsi gelir, birleşir 
ve bir iskân imarın üzerinde kıymetlenir. O 
halde, ben İmar ve İskân Vekâletinin içinde 
bulunduğu çalışmaların ehemmiyetini bu su
retle işaret ederken, yine eemiyetimizdeki in
sanları iyi bir hayat seviyesine kavuşturmak 
için tasavvur edilen bir toprak reformunun, bu
nun arkasında malî kaynağı teşkil için ortaya 
çıkarılmak istenilen bir vergi reformunun ve 
buna ek olarak diğer reformların dahi iskân ve 
imarla çok yakından ilgisine işaret edeceğim. 

Bu hususu bu suretle tesbit ettikten sonra, 
konut mevzuuna ayrıca temas edeceğim. Görü
lüyor ki, cemiyetimizde yatırımların prodüktiv 
olup olmadığı mevzu üzerinde ehemmiyetle du
rulmaktadır. Mesele gelip konuta yatırılan pa
raların prodüktiv olmadığı vasfı üzerinde bağ
lanmak istenmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, insan kendisine ait 
iyi bir hayatı temin edebilmek için gayret sarf 
edei'ken, gayeyi tahakkuk ettirmek bir vasıta
dır. Fakat, aslında bütün gayreti kendisine ait 
iyi bir hayatı temin, etmek olduğuna göre, esas 
gayeyi teşkil etmektedir. Bir fabrikayı, bir mü
esseseyi çalıştırmak insansız mümkün olmadığı
na göre, bu insanların hayatını daha iyi bir hale 
getirmek için de elbetteki konut meselesini ön 
plânda mütalâa etmemiz gerekir. O halde bir 
Hükümetin bu mevzuu ele alışında ve cemiyete 
takdim edişinde bir iskân politikasının, bunun 
arkasından bir konut politikasının ehemmiyetle 
ele alınması gerekir. Bir makinayı bir fabrika
da yapısı ile beraber düşünmek lâzımgeldiğine 
ve bir makinayı muhafaza eden bir yapı prodük
tiv bir yatırım, diye kabul edildiğine göre, o 
makinayı çalıştıran insan unsurunun oturacağı 
meskenin de elbette ki, daha ziyade prodüktiv o-
1 arak mütalâa edilmesi icabeder. Ayrıca mesken 
yapılarına yatırılan yatırımlar aslında imalât 
sanayiini teşvik eden yatırımların endüstrisidir. 
İmalât sanayiinin kollarının asgari 45 şubesini 
ihtiva eden konut yapıları meselesi bu şekilde 
mütalâa edilmelidir. Dolayısiyle, Devlet Plân
lama Teşkilâtının bu mevzudaki anlayışının kar
şısında bulunuyorum. Bir demir - çelik endüs
trisi, bir çimento sanayii, tuğla, kiremit sanayi* 
ve bunun yanındaki ek endüstri, seramik, sıhhi 
malzeme, boru, döşeme kaplamaları, tavan, ah
şap ve demir olarak doğrama sanayii, cam sana-
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yii, boya sanayii; hepsi yapı faaliyetlerinin tev-
lidettiği sanayi şubeleri olduğuna göre, konut 
sektörünün başlıbaşma bir ana endüstri oldu
ğunun kabul edilmesi gerekir. Bu bakımdan, 
imar ve İskân Bakanlığının bu kanunlara ait 
çalışmalarında Hükümet anlayışının ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtının, Bakanlığın baş müzahir 
olması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bir gecekondu mese
lesi daima bizim önümüzde halli icabeden bir 
mesele olarak durmaktadır. Kanaatimce bunun 
iki yönü vardır. Bunlardan birisi, günlük mese
lelerin zorlamaları karşısında gereken tedbirle
rin alınması; diğeri ise, başlangıç noktasında 
derdi tedavi için çarelerin araştırılmasıdır. El
bette ki, birincisinin günün tazyikini kaldırabil
mek için gereken günlük tedbirler, kanunlarla, 
beledî çalışmalarla ve tmar ve .İskân Vekâleti
nin hazırlıyacağı, size getireceği bâzı kanun
larla ele alınacaktır. Fakat, esas tedavi bu de
ğildir. Esas tedavi; insan akımının ağır çekim 
merkezleri halinde bulunan birkaç şehrimizin 
üzerinden kaldırılabilmesi için yeni tampon 
merkezlerinin tesbit edilmesi suretiyle mümkün 
olacaktır. İşte bu tampon bölgeler, vatandaşla
rın zirai sektörden artakalan zamanlarını kıy
metlendirmek hususundaki bölge sanayiini teş
viki ve buna ait yatırımlara istikamet sağla
makla insanların kendi bölgelerinde değer ka
zanmalarını temin edecek ve hicreti önlemek 
imkânları hâsıl olacaktır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Gü
ven. 

MUHİDDİN GÜVEN (Devamla)—Yüksek 
Heyet müsaade ederse temdidini istirham ede
ceğim, efendim. 

Kıymetli arkadaşlarım, işte bu vadide şehir
lerimizin ve kasabalarımızın imar plânlarının 
hazırlanması ve köy meselelerinin halli büyük 
ehemmiyet taşımaktadır. Bir tarım politikasının 
tesbitinde, bölgelerin kendi hususiyetlerine gö
re, bir toplu köy sistemi mi, yoksa bir dağınık 
köy sistemi mi olması icabettiği üzerindeki araş
tırmalar, İmar ve İskân Bakanlığının bölge 
plânlama ve köy araştırmaları çalışmaları için
de değer kazanacaktır. Bu çalışmalar yapılma
dığı müddetçe bir tarım politikasının tahakku
ku mümkün değildir ve bir zirai reform düşün
cesi de asla realite safhasına intikal edemez. 
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BAŞKAN — Sayın Güven konuşma müdde

tiniz bitmiştir. 
Muhterem arkadaşımızın konuşmasının de

vamı hususunda Yüksek Heyetinizin kararının 
alınması gerekmektedir. Bu sebeple konuşmanın 
devamını oyunuza sunuyorum. (Ne kadar devam 
edecek, sesleri) 

MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Takri
ben 10 dakika. 

BAŞKAN — Konuşmanın devamını oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Güven. 

MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Teşek
kür ederim, efendim. 

Şu hususu da bilhassa kaydetmek gerekir ki, 
iktisadi kalkınmanın içinde olan memleketlerde, 
köylerden şehirlere olan akım tabiî olarak devam 
etmektedir. Bizde yüzde nisbeti köyde 69, şehir
de 31 olarak tesbit edilmiştir. Bu, asgari olarak 
yüzde 50 ye yanaşan bir muvazene içine girecek
tir. O halde, insanların, ziraatte makinalaşma ve 
zirai mahsullerin mamul hale getirilmesi için ve 
diğer şekilde ortaya çıkacak sınai hareketlerin 
peşinde şehirlere doğru talbiî bir mecrada akacak
lardır. Bunun tedbirlerinin bugünden muhakkak 
mütalâa edilmesi, bir bölge plânlaması içinde ye
rini bulan bir tarım politikasının ve bunun yanı 
başında bir toprak reformu düşüncesinin nasıl 
tahakkuk ettirilmesi gerektiği üzerinde hassasi
yetle durmak icalbeder. Amerika Birleşik Dev
letleri içerisinde sanai faaliyetini esas mesnedi
ni zirai faaliyet teşkil ediyor. Fakat, çok ente
resan bir neticedir ki, Amerika Birleşik Devlet
leri nüfusunun ancak % 10 u zirâi sektörde meş
gul oluyor. Ama, istihsal ettiği maddeleri de yal
nız kendi memleketinin ihtiyacını karşılamakla 
kalmıyor, dışarıya da ihracediyor. Biz ise bu
gün % 69 u ile köye bağlı bulunuyoruz ama, 
yine kendi kendimize yetemez haldeyiz. O halde, 
gelecekteki bir iskân politikasının ve bir orman 
dâvasının tarım politikasına bağlı olduğu aşi
kârdır. Meselelerin tıpkı bir lâboratuvar mesaisi 
gibi tahlil ve teşhise tabi tutulması ve bir ter
kibe girmesi, ancak ve ancıak İmar ve İskân Ba
kanlığının yapacağı bölge plânlama çalışmaları
na bağlıdır. Bu bakımdan Devlet Plânlama Teş
kilâtının nâzım ve koordinatör rolünden çıkarak, 
detaya inen bölge çalışmalarını derhal İmar ve 
İskân Bakanlığına devretmesi icabetitiğine kaarii 
bulunuyorum. 
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Çok muhterem arkadaşlarım, işte bütün bu 

prensipler muvacehesinde bölge çalışmaları ya
pılırken, bölge sanayiinin nasıl ve ne suretle te
şekkül edeceği tesbit edilirken, kasaba, şehir ve 
köy imar plânlarının bunlara ait alt yapıların 
elektrik, su, kanalizasyon ve diğer âmme tesis
lerinin de aynı zaviyeden mütalâa edilmesi ve 
istikbale .müteveccih hesaplarla, elektrik şebeke
lerinin, kanalizasyonun ve yolların yapılması 
icabetmektedir. Aksi takdirde, hazırlanan ve ha
zırlanacak olan her imar plânı, ihtiyacın gerisin
de kalmaya mahkûm olacaktır. Bu bakımdan böl
ge plânlarının ortaya attığı meselelerin tatbi
kata intikal ettirilmesi imar plânlarının bunlara 
göre hazırlanması, ve mevcutların da yeniden 
bir revizyona tabi tutulması gerekir. 

Kıymetli arkadaşlarım, bana verdiğiniz müd
deti suiistimal etmek: istemiyorum. Yalnız bir hu
susa daha işaret etmek isterim. Son zamanlarda 
lüks mesken diye bir mevzuu ortaya atılmıştır. 
Elbette ki, yapılan konutların ihtiyaca elverişli 
ve iktisadi olmaları aranacaktır. Fakat, lüksün 
tarifi de şarttır. Lüks neye taallûk edecek? 
irtifaa mı, malzemeye mi, neye? Neye teşmil edi
leceği bilinmelidir. Bunları katî olarak tesıbit et
mezsek lüks kelimesi ileride daima istismara ve
sile teşkil edecektir. Binaenaleyh, imar ve İs
kân Bakanlığından, lüksü en sarih bir şekilde 
tarif ve tavsif etmesini temenni ederim. 

Kıymetli arkadaşlarım, bir anlayışa daha işa
ret edeceğim. Arkadaşlarım, Bütçe Komisyonun
da görüşürlerken, hep İstanbul'un korunduğu
na ve ona bir imtiyaz tanındığına işaret ettiler. 
Zannederim ki, bu ufak bir hissî görüşten iba
rettir. Aslında İstanbul'umuz 49 milyar olan mil
lî gelire (9) milyarla iştirak etmektedir. İstan
bul'umuz yine Gelir Vergisinin yüzde 45 ini 
üzerinde taşımaktadır. Yani, yaptığı çalışmalar 
ve hizmetler mükellefiyetlerini bütün memleke
te teşmil etmekte ve yararlı olmaktadır. Anado
lu'muzun sathından akan sular, Karadeniz sa
hillerini yalıyarak, okşıyarak İstanbul Boğazının 
yakalarından bu şehrin ezelden ebede kadar in
tikal edecek güzelliklerini alarak yine Anadolu'
nun sesini getirir ve diğer sahillerine haber ve 
sevgiler götürür. İşte bu hal içinde İstanbul, yal
nız bir İstanbul'un değil, Kars'ın, Erzincan'ın, 
İstanbul'u, Mardin'in, Adana'mn, Antalya'nın, 

28 . 2 .1964 O : 1 
İstanbul'udur. Bunu bu şekilde mütalâa etmek 
icafeeder. 

Kıymetli arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden 
evvel bu varlığın, yalnız memleket çapında de
ğil, dünya çapında değer kazanmaya hak sahibi 
olan o İstanbul'un imar plânı üzerinde de bir 
nebze durmak istiyorum. 

Zamanında bir Istişari Şûra ile İstanbul'un 
nâzım plânının ele alınması düşünülmüş ve Şû
rada meslekî odalarla birilikte müzakere edilmiş
ti. Fakat, hâlâ bu Şûranın ajdığı kararların tat
bik edilmediği ve bunun realize edilmediği gö
rülmektedir. Bütün arzu ve temennim şudur ki, 
İstanbul'umuzun gelecekteki inkişafını mazideki 
güzelliği ile mütenasibolarak artırabilmek için 
yeni inkişaf sahalarına yeni iskân ve sanayi sa
halarına hâkim olabilmek lâzımdır. Bundan do
layı bir nâzım plânın bir an evvel tanzim edil
mesi şarttır. Bu şartı tesis ederken, İstanbul'un 
her mânada taşıyıcı yükünün tesbiti ve bu yük
lerin her türlü cephesinün tahlili gerekmektedir. 
Sanayiin ıgayritabiî 'olarak İstanbul'a tahmil et
tiği yük, gelecekte tabiî bir halin içine girebilir. 
Yalnız, bugünkü durum içinde gayritabliî ve im
kânları karşılamıyan bir halin içinde bulunduğu 
da muhakkaktır. 

İşte İmar ve İskân Bakanlığının Doğu Mar
mara bölge plânlaması için hazırladığı kitapta 
tesbit ettiği prensipler ve gösterdiği istikametler 
üzere İstanbul İmar Nâzım Plânının Şûra ka
rarları da nazara alınarak, hazırlanmasını ve 
beldenin hizmetine arz edilmesini bilhassa temen
ni ederim. Turizm mevzuu ise İstanbul için en 
büyük ehemmiyetli yeri işgal etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Güven, konuşmanızın 
uzatılmasına karar verildikten sonra da 13 da
kika konuşmuş bulunuyorsunuz. Lütfen cümleyi 
bağlayınız. 

MUHİTTİN GÜVEN (İstanbul) — Turizm 
mevzuunda en ehemmiyetli unsur telâkki edil
mesini, sahibolduğu vasıf ve hususiyetler içinde 
değer kazanmasını temenni eder, İmar ve İskân 
Bakanlığına önümüzdeki sene büyük başarılar 
dileyerek huzurunuzdan ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi verilmiş
tir. Bu sebeple Sayın Bakana söz vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Açık oylamada oyunu kullanmamış arkadaş

lar lütfen oylarını kullansınlar... Oylama işlemi 
bitmiştir. 
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ÎMAR VE İSKÂN BAKANI CELÂLETTÎN 

UZEB (Eskişehir) — Sayın başkan, sayın millet
vekilleri, 

Bütün çalışma ve hareketlerimizde bize ışık 
tutan ve ilham kaynağı olan Yüksek Meclisinizin 
yapıcı tenkidleri ve kıymetli direktifleri ilerdeki 
faaliyetlerimiz için Bakanlığıma rehber olacak
tır. Bütün kudret ve kuvvetini Türk milletinin 
aziz varlığında bulan Yüksek Meclisin değerli mil
letvekillerinin Bakanlığımın bütçesi dolayısiyle 
yaptıkları konuşmaları dikkat ve alâka ile dinle
miş bulunuyorum. Yapıcı olan bu konuşmaların 
irşadedici olduğunu arz etmeyi vazife bilirim. 

imar ve İskân Bakanlığının görevleri yurt öl
çüsünde ele alınan plânlı kalkınma döneminde 
büyük önem taşımakta ve öncelik almaktadır. Bu 
bakımdan bölge plânlama, şehircilik, mesken, ya
pı malzemesi, âfetler, toprak, iskân, kamu tesis
leri ve kredi problemleri ele alınması gereken ter
cih ve öncelik istiyen meseleler olarak mütalâa 
edilmektedir. İmar ve İskân Bakanlığı kendisine 
tevdi edilmiş vazifeleri yerine getirmek için, ilmin 
ve tekniğin gerektirdiği plânlı araştırmaya önce
likle yer vermiştir. Bakanlığın imar problemle
rine ait politikasiyle 1963 te yaptığı ve 1964 te 
yapacağı işler hakkında özet olarak mâruzâtta 
bulunacağım. 

Bölge plânlama : 
Bölge plânlama genel olarak mekânın rasyo

nel tarzda düzenlenmesi ve bu düzenlenmenin ge
rektirdiği şekilde teçhizidir. Bölge plânlama ça
lışması gelecekte memleketimizin kalkınmasını 
Bağlıyacak bir analizi ihtiva etmektedir. Köyden 
şehire insan akınlarının önlenmesini insan eme
ğinin ve üzerinde yaşadığı toprağın kıymetlendi-
rilmesini bölgenin mamur hale getirilmesini, ge
rek'âmme sektörünün ve gerekse özel sektörün, 
memleket dâhilinde ve iyi dağılmasını sağla
maktır Bu çalışmalar için 1964 yılında bütçeye 
5 467 000 lira konulmuştur. Bu ödenekle bu se
ne Marmara, Antalya, Çukurova, Doğu ve Gü
ney - Doğu bölgeleri plânlama ve şehircilik hiz
metlerine ait çalışmalar yapılacaktır. 

Ayrıca, Doğu - Marmara ve Zonguldak bölge 
plânlamasına ait çalışmalar neticelenmiş olup, 
raporları bastırılmış ve dağıtılmıştır, 

Bu bölge çalışmalarından başka, merkezde 
5 Yıllık Kalkınma Plânında Bölge Plânlama Dai
resi tarafından yapılması öngörülen memleket 
ölçüsünde nüfus hareketleri, bölgenin ekonomik 
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ve sosyal önem derecelerinin tâyini, sanayi böl
gelerinin tesbiti, turizm plânlama ve projeleri
nin gerektirdiği metot ve mevzuat çalışmalariy-
le illerin iktisadi bünyeleri ve gelişme imkânla
rı çalışmaları yapılacaktır. 

Şehircilik çalışmaları : 
Mevcut şehir ve kasabalar hakkında sosyal, 

ekonomik ve şehirsel yönlerden araştırmalar ya
pılmakta, belediyelerin doğrudan doğruya veya 
İller Bankası vasıtasiyle yaptırdığı harita ve 
imar plânları veya revizyondan geçen harita ve 
imar plânı tadilleri bu kriteryumlara göre ince
lenip tatbik edilmektedir. Ayrıca, sosyal mesken
lerin ve âfete uğramış sahaların harita ve plân
ları dâ^yapılmaktadır. Halen mevcut 1 023 bele
diyeden 802 adedinin haritası ve 636 adedinin 
de imar plânı mevcuttur. Mahallî belediyelerin 
imar hizmetleri için bu sene bütçeye bir milyon 
lira konmuştur. Bu bir milyon lira ile Konya'da 
Büyük Mevlâna Celâleddini Rumi'nin türbesinin 
etrafı ve Edirne'de Selimiye camiinin civarı ve 
etrafının düzenlenmesi ve tanzimi yapılacaktır. 
(Bravo sesleri) 

Sağolun. Sayın hatiplerin imar plânı, plân, 
proje revizyon ve harita hususundaki isteklerini 
iyi karşılıyor ve elimizdeki imkânlar nisbetin-
de bu isteklerinin tahakkukuna çalışacağımıza 
emin olmalarını istirham ediyoruz. 

Kamu tesisleri çalışmaları : 
İller Bankasınca veya belediyelerce yapılan 

ve yaptırılan yol, içme suyu ve kanalizasyon 
projeleri tetkik ve tasdik edilmekte ve nüfusu 
elli binden az olan belediyelere fon tahsisi yapıl
maktadır. Bu işler için 1964 yılında bütçeye 45 
milyon lira tahsisat konmuştur. 

Mesken çalışmaları : 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre bu müd

det zarfında kamu ve özel sektör tarafından 
cem'an 564 200 aded mesken inşa olunacaktır. 
Bunlardan 182 330 u kamu sektörü tarafından 
halk tipi konut olarak inşa edilecektir. Halk ko
nutları esasları Bakanlık tarafından hazırlan
mıştır. Ayrıca, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Ma
liye Bakanlığı ile birlikte alınacak vergi ve kre
di tedbirleri ile Özel sektörün konut yatırımları 
halk konutları yapımına kanalize edilmektedir. 
Bakanlık gayrisıhhi meskenlerin ıslahını sağla
mak amacı ile bir Konut kanunu tasarısını ha
zırlamıştır. Bu Konut kanııntı tasarısı Geçici Kö-
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misyondan geçmiş ve zannediyorum ki, gündeme 
alınmak üzeredir. Bu tasarı kanunlaşmcaya ka
dar sosyal konut inşası için 1.962 ve 1963 yılı 
bütçelerinde 44 671 000 lira tahsisat alınarak 
Ankara, İstanbul ve Bursa'da 844 sosyal konut 
yapılmış, ayrıca Güney - Doğu ve Doğu illerin
de 224 ünite nüve mesken yapımına başlanmış
tır. Mesken inşasının en mühim unsurlarından 
birisi de arsa tedarik işidir. Aşırı derecede yük
selen arsa fiyatlarına mâni olunmak üzere, Ba
kanlıkça bir «Arsa Ofisi kanunu tasarısı» hazır
lanmış olup, yakm zamanda Yüksek Meclise 
sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sizlerin üzerinde 
durduğunuz halk tipi konut yapımı mevzuunda 
biz de hassasiyetle duruyoruz. Lüks konut yap
maktan uzaklaşarak Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasının çalışma faaliyetlerini bu istikamete yö
neldiğini arz etmekte kendilerini takviye ettiği
mi zannediyorum. Bundan emin olarak, müsterih 
olarak bizlere itimadetmcnizi istirham ediyorum. 

Köy Meskenleri: 
Bugünkü bütçe imkânsızlıkları dikkate alı

nırsa, Bakanlığın köy mesken dâvasının yegâne 
hal yolunun kendi evini yapana yardım metodu 
ile mümkün olabileceğine inanmaktadır. Bu 
maksatla altı köyde 30 ar mesken için, yani 
numune meskenler için bütçeye bir milyon lira 
tahsisat konmuştur. Aynı zamanda bu bir araş
tırmadır. 

Gecekondu işleri : 
Bugün gecekondu meselesi, Ankara - istanbul 

ve îzmir şehirlerinin derdi olmaktan çıkmış, di
ğer birçok şehirlerimizde de yayılan ve halli güç 
bir problem halini almıştır. Bakanlığımda onbeş 
gün evvel yapılan belediye başkanları toplan
tısında gecekondu meselesi sosyal, ekonomik ve 
diğer yönlerden incelenmiş ve ilgi çekici sonuçlar 
alınmıştır. Gerek Karma Bütçe Komisyonunda, 
gerekse Senatodaki bütçe müzakerelerinde ve ge
rekse Yüksek Meclisinizde grupları ve şahısları 
adına konuşan sayın hatiplerin üzerinde önemle 
durdukları gibi, «köyden şehire nüfus akımının 
durdurulmasının» dâvanın daha ziyade köyde 
halledilmesiyle mümkün olacağı neticesine varmış 
bulunuyoruz. 

Gecekondu problemini idari ve hukukî yönden 
ele almış olan Bakanlığımız gecekonduların ıslahı, 
tasfiye ve önlenmesi hakkındaki'kanun tasarısını 
hazırlıyarak Başbakanlığa sunmuştur. .Aynı ta-
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sarıya paralel olarak Sayın ihsan Kabadayı tara 
fmdan hazırlanmış olan teklif de komisyonca 
ele alınmış ve çalışmaların yürümekte olduğunu 
duymuş bulunuyoruz. 

Bu sene bütçeye konudan 35 milyon lira ile 
Ankara, Islanbul ve izmir'de üç yönden gecekon
du meselesi ele alınacaktır. 

Âfetlerle ilgili çalışmalar : 
Bakanlığımızın en mühim görevlerinden biri

ni de âfetlerle ilgili çalışmalar teşkil etmektedir. 
1963 yılında âfete uğramış 130 yerde 3 600 ko
nut yapımı için, hane başına 7 500 lira valiler 
emrine gönderilmiştir. Ayrıca, Besni'de ve Er
zincan'da aileler için toplu nüve - mesken inşası
na geçilmiş bulunuyor. Halen kararnamesi alın
mış 283 yerde 12 135 aile bulunmaktadır. Bu
günkü bütçe tahsisleri ile âfete uğramış vatandaş
ların ihtiyaçlarını az zamanda karşılamaya im
kân olmadığından, en çok zarara uğrayanlarla ka
rarnamesi alınmış mahallere yardım ön plâna 
alınmıştır. 

Mesken araştırmaları : 
1963 yılında şehir, gecekondu ve köylerde ya

pılan tesbit ve araştırmaları için 6 milyon 68 
bin ve 1964 bütçesine ise 4 349 000 lira ödenek 
konmuştur. Bu para ile 19 ildeki 79 köyde, köy 
konutları araştırmaları yapılacaktır. 

Yapı malzemesi çalışmaları : 
Yurdun yapı malzemesi durumunun tetkiki, 

yapı malzemesinin kullanılmasında yapılan hata
ların ve israfın önlenilmesi rasyonel malzeme ve 
yapı elemanlarını kullanmak suretiyle, ihtiyacın 
karşılanması hususunda bölgesel etütler yapılmak
tadır. 1967 yılında tamamlanacak olan bu etüt
ler sonunda konutla ilgili 600 e yakın standar
dın, beş yıl zarfında yapılması Beş Yıllık Plânda 
ön görülmüş ve bu maksatla bütçemize bu sene 
bir milyon lira konulmuştur. 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü mahallerin
de yaptırdığı uzun araştırma ve incelemeler so
nunda hazırladığı Zonguldak ili ile Antalya böl
gesinin yapı malzemesi etüdüne ait rapor, 1964 
ün ilk ayında yayınlanmıştır. Bu raporda bölge 
konutlarında kullanılan malzeme kaynakları, cins
leri, vasıfları ve. miktarları ile konut tipleri ve or
talama yıllık malzeme üretimi ve sarfiyatı eski ve 
yeni inşa tiplerinin durumları tesbit edilmiştir. 
Bakanlığımızca yapı malzemesi sanayiinin geliş
mesini sağlamak üzere yapı malzemesi müstahsılr 
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lan birliği kanun tasarısı hazırlanarak mütalâa
ları alınmak üzere Bakanlıklara gönderilmiştir. 

Toprak ve iskân işleri : Toprak ve zirai re
formu problemlerinin ele alındığı bu sıralarda 
çok mühim olan dâvanın müspet ve uygun bir so
nuca varması için çalışmalarımızı hızlandırmış 
bulunuyoruz. Çiftçiyi topraklandırma, iç iskân, 
göçmen ve mülteci iskânı görevleri, temel dâva
larımızın en önemlilerini teşkil etmektedir. Doğu 
ve Güney - Doğuda 17 ilimizi kapsıyan yerleşim
le ilgili köy envanter çalışmaları yapılmakta ve 
devam etmektedir. Ayrıca, 1963 yılı sonuna ka
dar 5 443 köyde, Hazine adına 25 444 671 dö
nüm arazi tescil olunmuştur. Aynı dönüm için
de tapuda Hazine adına tescil olunan araziden 
753 892 dönümü kamulaştırılmış ve bu husus için 
8 991 620 lira ödenmiştir. Bundan başka köyle
rin tüzel kişilikleri adına 20 637 564 dönüm 
arazi tahsis olunmuştur. 1963 te Toprak Ko
misyonlarınca 227 köyde Hazine adına 1 250 000 
dönüm arazi tescil edilmesi ve 1 500 000 dönüm 
arazinin de köy tüzel kişilikleri adına tahsis olun
ması gerekmekte idi. Bu husus, verimli çalışma
lar sonunda programda gösterilenden % 80 faz
lası ile gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Toprak ve iskân işlerinin yeni bir görüş ve 
anlayışla ele alınması sonunda 1961 yılından bu 
yana toprak dağıtımı durdurulmuş, yalnız dağı
tıma tabi tutulacak arazinin tesbit ve Hazine adı
na tescil edilerek yapılacak plânlı uygulamalara 
tabi tutulması faydalı görülmüştür. 

Şunu da ayrıca arz etmek zorundayım ki, Se
natoda Bakanlığımın bütçesinin müzakereleri sı
rasında, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarından ge
len yazılarda: Kızıl Çin'den Afganistan'a iltica 
eden Türkistan'lı ırkdaşlarımızdan 103, Roman
ya'da Adakale'den 15 olmak üzere 118 ailenin göç--
men olarak kabul edilmeleri, aksi takdirde Tür
kistanlı göçmenlerin Mart ayı içinde Kızıl Çin'e 
iade edileceği bildirilmiştir. Hâdise çok âni ol
duğu için bütçenin kabulünü mütaakıp huzuru
nuza getirmiş bulunuyoruz. Mezkûr ailelerin göç
men olarak yerleştirilmeleri Genelkurmay, Millî 
Emniyet Hizmetleri Başkanlıklarınca uygun gö
rüldüğünden 118 ailenin nakil, iskân ve döner 
sermaye temini işleri için 1964 yılı bütçesine 3 
milyon 118 bin lira ek tahsisat ilâve edilmesi hu
susunu yüksek takdirlerinize arz ederim. 

iskân işleri : 
Anayurda sığınan göçmen ve mültecilerle | 
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yerleri değiştirilen vatandaşlara ev, arazi, krem
di, tohumluk ve diğer çeşitli yardımlarda bu
lunmak, bakanlığın görevleri arasındadır. 1962 
yılı sonuna kadar yurda sığınmış göçmen aile
lerine 35 984 ev verilmiş, 9 481 251 kilo to
humluk dağıtılmış, 67 251 parça tarım vasıta 
ve aletleri dağıtılmış, ayrıca 1 159 979 liralık 
kredi yardımı ile 1 440 326 dönüm toprak tah
sis edilmiştir. 

1962 yılında Doğu ve Güney - Doğu bölge
lerindeki 12 ilde 3 454 köyün plânlama etüdü 
tamamlanmıştır. Aynı bölgede 15 ilde ve ay
rıca Çukurova ve Antalya -bölgelerinde toplam 
olarak 6 495 köyün envanter etüdü yapılmış 
tır. Netice olarak iki yıl içerisinde 8 149 kö
yün envanter etüt işleri ikmal edilmiş bulun
maktadır. 

iller Bankası : 
Bugünkü Türkiye'nin sosyal problemleri ile 

âmmeye taallûk eden hizmetlerinin büyük bir 
kısmı bu bankaya yüklenmiştir, iller Banka
sının görevlerini gereği gibi yapabilmesi için 
'her yönden takviyesinde Bakanlığıımda sayın 
milletvekilleri ile aynı kanaattedir. 

Aralık 1963 sonu itibariyle fiilen ödenmiş 
sermayesi ve ihtiyatları toplaımı 381 milyon li
raya ulaşmış bulunan iller Bankası, kuruluş 
amacına uygun olarak belediyelerin, özel idare 
ve köylerin, su, elektrik, harita ve imar plânı 
gibi kamu hizmetleri işlerinin gerçekleştirilme
sini sağlamakta ve ayrıca yaptırılacak tesisler 
için lüzumlu malzeme memleket içinden veya 
dışından toptan alınmak suretiyle alâkalı ida
relere dağıtılmaktadır. 

Yapılan ve yaptırılan işleri, iş bölgelerinde 
kontrol etmek üzere onfcir ilde kontrol teşki
lâtı kuran banka, sattınaldığı (Amerikan ihti
yaç fazlası araç ve gereçleri) de ortak idarelere 
dağıtmak suretiyle büyük faydalı hizmetlerde 
bulunmaktadır. 

1945, 1963 yılları arasında, harita, imar plâ
nı, su, yapı ve enerji tesisleri, içme suyu pro
jeleri için bankaca 'belediyeler adına ceman 
447 207 196 liralık kredi açılmıştır. 600 mil
yon liradan ibaret iller Bankası sermayesinin 
240 milyon liralık kısmı belediyeler, 240 mil
yon liralık kısmı özel idareler ve 120 milyon 
liralık kısmı da köyler tarafından sağlanmak 
üzere tefrik edilmiş bulunmaktadır. Halihazır 
sermaye artışı temposu ile beş yılda .600 milyon 
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nominal sermayenin tamamının ödenmesi sure
tiyle tezyidi sermayeye gidileceği aşikârdır, 

ıBu maksatla sermayenin lartırılıması husu
suna dair bir kanun tasarısı hazırlanmış ve Baş
bakanlığa sevk edilmiştir. Bu tasarı kabul edildi
ği takdirde banka sermayesinin 1 200 000 000 
liraya iblâğı sağlanmış olacaktır. 

Sermayesinin artırılması gayesine matuf 
olan bu talebimiz yanında borçlanma gücünü 
tüketmiş belediyelere yardımda bulunmak 
üzere geçen sene kabul edilmiş olan 20 000 000 
liralık ödeneğin, 1964 yılında 30 000 000 lira
ya çıkarılması bütçe encümeni tarafından kabul 
ve tasvip olunmuştur. Bu sayede başlamış iş
lerin devam ve taımamlanması mümkün olacak
tır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası : 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası kuruluşun

dan bu yana muhtelif tarihlerde artırılan ser
mayesi ve tahvil ihracı suretiyle temin ettiği 
imkânlar dairesinde, meskeni olmıyan vatan
daşlara mesken temini için finansman yardım
ları yapmak; yapı ve yapı malzemesi endüst
risini geliştirmek için krediler açmak ve bil
umum bankacılık muamelelerini yürütmek su
retiyle hizmetlerini ifa etmektedir. Bu cümle
den olarak 1!)46 - 1962 yılları arasında 99 500 
«det bağlantı yapılarak vatandaşlara münfe
riden veya toplu halde mesken salhibi olabil
meleri için, 1 400 000 000 lira tutarında 
kredi açılmıştır. Bu krediler; ipotek mu
kabili krediler, yapı tasarrufu kredileri ve top
lu inşaat kredileri olarak üç faaliyet grupuna 
tahsis edilmektedir. Banka, 1951 - 1962 yılları 
arasında 96 616 000 yapı tasarrufu sahipleriyle 
390 milyon 698 bin liralık mukavele akdetmiş
tir. Aynı senelerde ikraza hak kazanan mudî 
sayısı 15 587 olup, bunlara açılan krediler 
yekûnu 439 milyon 678 'bin lirayı bulmuştur. 
ÜBanka tarafından İstanbul'da 2 892, Ankara'
da 1 104 daire inşa edilmiş, bunlardan büyük 
bir kısmı taliplerine satılmıştır. Banka ayrı
ca, işçi kooperatiflerine 428 077 416 lira kredi 
açarak 16 866 işçi meskeni yapmıştır. Memle
ketin muhtelif yellerinde vukua gelen âfetler 
dolayıslyle 2 932 vatandaşa 12 225 559 lira tu
tarında kredi tahsis edilmiştir. Bankanın mad
dî imkânlarının sınırlı oluşu sebebi ile mesken 
darlığının giderilmesine kâfi derecede müessir j 
olunamamaktadır. Banka hizmetlerinin daiha I 
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ıgeniş ölçüde yerine 'getirilebilmesi için, Banka 
sermayesinin bir milyar liraya arttırılmasını sağ-
lıyaeak kanun tasarısı hazırlanmış ve Batsjba-
kanlığa sunulmuştur. 

Sayın Başkan ve Sayın Milletvekilleri, siz
leri fazla işgal etmemek amacı ile Yüksek 
Meclisinizde okumuş olduğum bu gerekçe, siz 
lere takdim edilmiş bulunan konuşmama ait 
metnin bir özetidir. Gerek grup sözcüleri ve 
gerekse şahısları adına konuşan sayın millet
vekillerinin çeşitli sorularının büyük bir kıs
mına böylece cevap vermiş bulunuyorum. Bun
ların dışında kalan sorular için sayın soru 
salhiplerine yazılı cevap vererek kendilerini 
memnun bırakacağıma daha 'geniş anlamda ten
vir edeceğime kaaniim. 

Bakanlığımın 1964 yılı bütçesini böylece 
Yüksek Meclise arz etmiş bulunuyorum. Ka
bulünü rica eder, sizleri muhabbetle selâmlar 
ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

İHSAN KABADAYİ (Konya ) — Kifayet 
aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BALKAN — Sual soranları tesbit edeceğiz. 
Sayın Başkan saat 14,30 daki ikinci celsede! sual
lerin cevabını verecektir. Lütfen arkadaşlar 
isimlerini yazdırsınlar. Efendim, sual sormak 
için isimlerini yazdıran arkadaşlar: Mehmet 
Gcçioğlu, Ali İhsan Balım, Sezai Sarpaşar, Ee-
fet Aksoy, İhsan Kabadayı ve Nihat Diler. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Sorular sorulsa 
da cevabı hazırlansa daha pratik olmaz mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ister misiniz? 
Sorular simdi sorulsun, cevabını da ikinci otu
rumda verirsiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ CELÂLET-
TİN ÜZER (Eskişehir) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Daha evvel açık oyunuza sunul
muş olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanun tasarısı
nın oylama sonucunu okuyorum: 

Oya iştirak eden 230, kabul eden 158 redde
den 65, cekinser 7 tasarı kanunlaşmıştır. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı bütçe ka
nun tasarısının oylama sonucunu okuyorum. 

Oya iştirak 230, kabul edenler 160, reddeden
ler 63, çekiııserlcr 7; tasarı kanunlaşmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi sıra ile sora 
sahipleri Riyasete hitaben sorularını ifade et
sinler. 
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Buyurun Mehmet Geçioğhı. 
BAŞKAN — Mehmet Geçioğlu. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Sayın 

Vekilimizden bir sual sormak istiyorum. Nüfu
su Ibeş binden aşağı olan kaza merkezleri ile bu
cak merkezlerinde meskensiz vatandaşlara mes
ken yapmak için bir program ve plânımız var 
mıdır? Şehir ve kasabalarda mesken ihtiyacını 
karşılamak maksadı ile Emlâk Kredi Bankası
na tevdiatta bulunup da muayyen zamanlarda 
taksitlerini ödiyen vatandaşlara hangi esas üze
rinden, ne miktar kredi verilmektedir. Sayın 
Bakanın bu hususta cevap vermesini rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Ali İhsan Balım. 
ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Efendim, 

yakın zamanda bir yangın felâketi geçirmiş olan 
Eğridir felâketzedeleri için Emlâk Kredi Ban
kasının aracılığı ve İmar ve iskân Bakanlığının 
emri ile yaptırılan evlerin fiyatları, bu müte
vazı işçi ve esnaf vatandaşlar için cidden astro
nomik sayılacak rakamlara baliğ olmuştur. Her 
mesken 40 - 50 bin liradır. Bu felâketzede va
tandaşlar bu meskende oturacak vaziyette de
ğildirler. Bu duruma bir çare bulmak üzere Ba
kanlık ne düşünmektedir'? Emlâk Kredi Ban
kasının tasavvuru nedir? 

ikincisi, bu yangın felâketine uğrıyan ve şid
detle içme suyu sıkıntısı çeken ve bu su sıkın
tısını Eğridir Gölünden su almak suretiyle gi
derebilmek için Devlet Su Işlerince teşebbüse 
geçilmiştir. Bu teşebbüs için halk çok minnet
tardır. Eğridir ilçesinde yangın felâketinden 
bu tarafa kasalbanın kesin imar plânı bir türlü 
yapılamamıştır. Bu kasabamız aynı zamanda 
turistik bakımdan da ehemmiyet arz etmektedir. 
Kaldı ki, Devlet Demiryolları, Millî Savunma 
Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ve Tarım Bakanlığının da bu ilçe merkezinde 
mühim tesisleri vardır. Bu bakımdan ilçenin ke
sin imar plânının biran evvel ikmâlini sağla
mak bakımından iki seneden beri gerek Bakan
lık ve gerekse İller Bankası ilgililerinin kapıla
rının eşiğini aşındırdık. 

BAŞKAN — Sayın Balım, sualinizi sorun 
lütfen. 

ALI İHSAN BALIM (Devamla) — Bu ilçe
nin kesin imar plânı ne zaman bitecektir?. 

BAŞKAN — Sayın Sezai Sarpaşar. 
ALI (USAN BALIM (İsparta) — Sualim 
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daha bitmedi Sayın Başkanım. İller Bankasının ' 
köylerin elektrifikasyonuna yardım ettiği ma
lûmunuzdur. Bu yardımlar hangi esasa ve kıs
tasa göre yapılmaktadır. 

4. — Şehir ve 'kasabaların kanalizasyon iş
lerinde iller Bankası hiç olmazsa projeler yap
mak suretiyle bir yardımda 'bulunmayı tasarlı
yor mu, bu işe ne zaman tevessül edilecek, ne 
zaman başlanacaktır . 

BAŞKAN —- Saym Sezai Sarpaşar. 
SEZAİ SARPAŞAR (Kütahya) — Efen

dim, belediyelerin imar ve fen müdürlükleri
nin Bakanlık teşkilâtına bağlanması muhterem 
Bakanlığınızca düşünülmekte midir? Böyle bir 
tasavvur var mıdır, hazırlık var mıdır, varsa 
ne safhadadır. Bunu istirhamı ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Lozan muahe

desine göre yurda nakledilmiş olan mübadille
re ait iskân meselesi ve bunların bonolarına ait 
işler halledilmiş midir? Neticesi alınmış mı
dır? Alınmadı ise bakiye borç ne kadardır, ne 
zaman hesabı katisi tekemmül edecektir? 

İMAR VE ISKAN BAKANI CELÂLETTIN 
ÜZER (Eskişehir) — Anlıyamadrk efendim. 

REFET AKSOY (Devamla) — Tekrar izah 
edeyim efendim. Lozan muahedesi mucibince 
yurda gelmiş bulunan (mübadiller iskân husu
sunda bir çok güçlükler çekmektedirler. Bun
lar hâlâ mesken saıMbi olamamışlardır. Bu ara
da bir de bono meselesi vardır. Bu halledilmiş 
midir? Bakiye borç nedir? 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 
NİHAT DlLER (Erzurum) — Âfetler Ka

nunu 7269 sayılı Kanun, 'bugün için, bugünkü 
şartlar altında, âfetlere duçar olan vatandaş
lara tam mânasiyle yardım yapılmasını sağlıya -
cak durumda imkânlar bahşetmemektedir. Ezcüm
le, âfete mâruz kalan vatandaş, tam evini ya
pacağı zaman, inşaatın bir kısmının yapılma-

-sı ve bir kısım malzemenin getirtilmesi vatan-
caştan istenmekte, vatandaş bunu yapamadığı 
için kendisine verilmekte olan ödeneklerin ten
kisi yoluna gidilmektedir. Vatandaştan teme
linin atılması, malzemenin getirilmesi istenmek
te ve bundan sonra kredi verileceği bildiril-
ıııcKU'dir. Bu hususta Sayın Bakan bir tedbir 
düşünüyorlar mı? Bu âdeta kan kaybiyle can çe
kişen kimseye, «sen kan getir, doktor ıge-

— 351 — 
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tir, ondan sonra seni tedavi edelim.» şeklinde, 
manasız bir vaziyetle bizi karşı karşıya bırak
maktadır. 'Bunun değiştirilmesi hususunda Sa
yın Bakanlığın düşünceleri nedir'?. 

Bu mahiyette Hınıs'ta vâki zelzele dolayı-
•siyle vatandaşlara verilmiş ohuı 'ödenekler tek
rar tenkis edilmiş midir?. 

Hasankale sel felâketine mâruz kalmıştır. Bu 
sel felâketi karşısında, 'kendi evini yapmak is-
tiyen bir vatandaşa ne şekilde 'bir yardım ya
pılacaktır! Bu hususta bir tahsisat ayrılmış-
mıdır?. Bu hususları kendilerinden istirham 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Doğançay. 
FETHİ DOĞANÇAY (Kastamonu) — Mulı-, 

terem Reis Bey, gazetelerde istanbul imar Mü-

BAŞKAN — İkinci oturuma devam ediyo
ruz. 

Söz sırası Sayın Bakanın, buyurun efen
dim. 

İMAR VE İSKAN BAKAM CELÂLETTIN 
ÜZER (Eskişehir) — Sayın Başkan, kıymetli 
milletvekilleri; son olarak bendenize tevcih 
edilen sorulara cevap veriyorum. 

Sayın. Mehmet Geçioğlu tarafından, Bakan
lığımızca nüfusu 5000 den aşağı olan kaza ve 
bucak merkezlerinde meskensiz vatandaşlara 
mesken yapmak için bir program ve plânınız 
var /mıdır, diye soru sorulmuştur. 

Cevap : Konut konusu 5 yıllık plânda bir 
bütün olarak ele alınmıştır. Alınacak tedbir. 
ve yapılkcak uygulamalar şehir ve köyler olarak 
iki grupta toplanmıştır. Şehirlerde halk konut
ları yapımı, köylerde ise evini kendi yapana 
yardım metodu esas 'olara'k alınmış, plânda 
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dürünün bir avukat olduğunu öğrendik. Tek
nik bir yo* olduğunu bildiğimiz bu yerde bir 
avukatın muvaffak olup olmadığı hakkında 
Sayın imar ve iskân Bakanı ne düşünmektedir
ler? 

2. — İmar .müdürlüklerinin Vekâlete bağ
lanması ve imar işlerinin bir elden yürütülme
sinin, imar işlerinin kolaylaşması bakımından 
çok faydalı olacağı 'kanaatindeyiz. Bu hususta 
Sayın Bakan ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Bitti mi efendim 1 
FETHt DOĞANÇAY (Devamla) — Evet 

efendim. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü-

zaikerelere saat .14.30 da devam etmek üzere bir
leşime ara, veriyorum. 

Kapanma Saati : 13,06 

• * • 

5 yıllık devre için köylerde evini kendi yapana. 
yardım uygulamasının araştırma, eğitim, mal
zeme ve kredi yardımı giderleri olarak 
141 746 000 TL. lık bir yatırım öngörülmüş
tür. Ancak, yıllık bütçelerde verilecek ödenek 
mir malî i/nfkân meselesidir. Nitekim 1963 yı
lında 905 000 TL, uygulama, 3. .milyon Türk 
Lirası araştırma olmak üzere 3 905 000 Türk 
lirası; 1964 yılında ise 1 milyon Türk lirası uy
gulama ve 1 milyon Türk lirası araştırma ol
mak üzere 2 milyon Türk lirası ödenek alın
ması mümkün olabilmiştir. 

ikinci soru, Sayın Ali İhsan Balım tara
fından sunulmuştur : Yangın âfetine uğramış 
olan Eğridir evlerinin çok pahalı olduğu ve fi
yatlarının 50 bin liraya yükseldiği bir vakıadır. 
Vatandaş bu yükü taşıyamaz. Bakanlık ne dü
şünmektedir? 

Î K Î N O I OTURUM 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli. 

KÂTİPLER — Nurettin Akyurl (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 
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Oevap : Eğridir yangın felâketzedelerine 

Emlâk Kredi Bankası aracılığı ile Afetler fo
nundan yaptırılmış bulunan evler sahiplerine 
dağıtılmıştır, tik maliyet hesaplarına, yol, su 
vo kanalizasyon tesislerine harcanan paralar 
da sehven ithal edilmiş olduğundan büyük 
tip evlenin maliyeti 47 bin TL. sı civarına çık
mıştı. Hesaplardan âmme tesisleriyle diğer il
gili masraflar dolayısiyle... (Arka sıralardan, 
anlaşılmıyor, sesleri.) Anlaşılmıyorsa yakına 
gelin kardeşim, no yapayım, bundan hızlı ba
ğırmam ya.. (Gülüşmeler.) 

47 bin lira civarına çıkmıştır. Hesaplardan, 
ânıma tesislerine ait masraflar çıkarılınca üç tip 
olarak yapılan evlerin maliyeti 36 - 44 bin lira 
arasında değişmektedir. Bayındırdık Bakanlığı 
rayiçlerine göro yapılan hesabın verdiği fiyatlar 
ise bu .rakamların üstünde bulunmuştur. 

Ayrıca, şunu da arz edeyim ki, bu pahalı ra
kamlar hakikaten pek çok yerlerdede aynı şe
kilde karşımıza çıkmaktadır. Bunun için biz ye-

,ni bir kanun tasarısı 'getirmekteyiz. Bu teklif 
sayesinde geçim zorlukları nisbetine göre va
tandaşlara yüzde 50 indirimle bir hibe yapıla
caktır. Bunu da ayrıca arz ederim. (Sağdan, 
«sağ ol», sesleri.) 

Şamdi Sayın Ali İhsan Balını'm sorusu : 
Eğridir imar plânı niçin yapılmamıştır; bu za
mana kadar niçin gecikme- olmuştur? 

1. Eğridir İmar Plânının gecikmesinin esba
bı mucibesi Belediye Meclisinin ihmalindedir. 
Belediye Meclisi zamanında karar almadığı için 
plânı zamanında göndermediği, bize geç. inti
kal ettirdiği için plân geç. kalmıştır. İşin takibi 
sonunda yeniden hazırlanan 1 / 5 000 ölçekli 
kesin nâzım plânı, 12 . 2 . 1964 gününde tasdik 
edilerek belediyesine gönderilmiştir. Halen 
1 / 1 000 ölçekli tafsilât paftaları üzerinde çalı
şılmakta olup kısa bir zamanda bitirilecek
tir. (A. P. sıralarından «sağ olun» sesim.) 

Siz sağ olun. 

Sayın Refet Aksoy'un sorusunu cevaplandı
rıyorum. Çok eski bir konu olduğu için bi
raz âkideli olacaktır. 

1925 yılında Lozan Muahedesine göre mem
leketimize gelen mübadillerin istihkak işleri vi
lâyet tevzi komisyonlarında mübadele ve tef
viz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı hakkın
daki 1771 ve 4796 saylı ' kanunlar dairesinde 
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tasfiye edilmiştir. (Soldan sağ olun, sesleri.) 
Siz de sağ olun. Bono olarak eğer bilgi isti
yorsanız vilâyetlerden alacağız. Tabiî ona 
göre zatıâlinize rakamları bildireceğiz. 

Sayın Sezai Sarpaşar Beyefendinin sorula
rına cevaplarımı arz ediyorum : Belediyelerin 
imar müdürlüklerinin biza bağlanması mev
zuu. Bu çok önemlidir. 7116 sayılı kuruluş 
Kanununun 12 nci maddesinin tadilini Meclise 
getirdik. Meclisin gündemindedir. Yakın bir 
zamanda çıktığı takdirde, belediyelerin birçok 
yükü hafiflemiş olacaktır. Bu suretle imar 
vo İskân (Bakanlığı olarak 6785 sayılı Kanunla 
29 ncıı nıaddemn 'tasdikini haiz olan bakanlık 
7116 sayılı Kanunla 'belediyelerin İçişleri Ba
kanlığına verilmiş olan .bu kontrol mevzuu 
da uhdemize alınıp bakanlığımızca yürütüle
cektir. Müsterih olun. 

Sayın Nihat Diler Beyefendinin sorularına 
geliyorum. 

7269 sayılı Âfetler Kanunu gereğince vatan 
daşlara paralar veriliyor ama, vatandaşlar 
bu işi yapamayınca geri alıyorsunuz gibi bir 
sual sordular. 

Arkadaşlar. 7269 sayılı Âfetler Kanununun 
pek çok aksak ita rafları vardır. Bon Bakan ol
duktan sonra Âfetler Dairesini ayrı bir müs
takil hüviyette ayırdım. Bu sebeple, âfetler işi 
daha rasyonel bir sakilde çalıştırılacaktır. Sa
yın Nihat Diler Beyefendiye şunu vadede
yim ki, bu sene teknik eleman ve Plânlama 
yardımı daha büyük olacaktır ve Hınıs'ın da, 
Hasankale'nin de, İspir'in de büyük çapta yar
dım göreceklerini kendilerine arz ederim; müs
terih olsunlar. (Sağdan alkışlar.) 

NİHAT DİLER (Hrzurum) — Çok teşekkür 
ederiz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI CELALETTİN 
ÜZER (Devamla) — Sayın Fethi Doğançay'm 
sorularına cevap veriyorum. 

İstanbul İmar Müdürü bir hukuçu imiş. Evet 
doğrudur. Kendisi hukukçu olmakla beraber mes
ken üzerinde birçok etütler yapmış bir arkadaş
mış. - . ' • • " 

Ancak şunu arz edeyim ki, bir hukukçu olmak 
tabiatiyle büyük bir iştir. Ama bir meslek ma
sasına, bir ihtisas masasına bir hukuçunun gel
mesi biraz? acı bir iştir. Şu bakımdan. Meselâ bir 
arkadaş operasyon mevzuunda fevkalâde bir ki* 
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tap yazsa, bir mühendis, iyi bilgiler toplamışsa, 
insan ameliyatı üzerine şahane bir operasyon 
sistemi bulsa, şimdi rica ederim, siz, buna ameli
yat olur musunuz? (Gülüşmeler, «oluruz» sesleri) 
Olursanız, buyurun. (Alkışlar ve gülüşmeler)... 

İmar Müdürü, mimarın getireceği projoye 
bakacak. Mimar bunu fevkalâde güzel boyamış
tır. Ama,bu bir sinama projesidir. Alt katını 
açtın mı kirişler var, bin kişilik bir balkon var. 
Onların ne olmasını bilmesi lâzımdır. Arkadaş 
fevkalâde proje çizmişsin, aferin sana der ve im
za attımı, bu balkonda çöktümü vay o İmar Mü
dürünün haline. Ondan sonra trafik kaideleri 
vardır. Bir yoldan geçecek alt ve .üst yol geçit 
sistemleri,bunlarm pekçok teknik hususları var
dır; ben demiyorum hepsi tamamdır. İstanbul'da 
pekçok imar müşkülleri vardır, umumi müşkül
ler vardır ama biı ihtisas kadrosunda da bir 
sahibi salâhiyet bir imzanın olması için mutlak 
surette bunun ihtisas adamı olması gerekir. Onun 
için bir hal çaresi düşünüyoruz. Madem ki, kıy- j 
metli elemandır. Kendisini de tanımıyorum. Tabiî 
onun da kıymetinden faydalanacağız. Arzederim. I 

Sayın Doğançay'm sorusu, Sayın Sarpaşar'm 
sorusuna mümastır. Bu bakımdan cevap arzetmi-
yorum. Hürmetlerimi sunar hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (Sürekli alkışlar)... 

4. 1963 yılı Bütçe Kanuna bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretti cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M.Meclisİ 1/663; C.Senatosu 
1/398) (S. Sayısı 624) (1) 

BAŞKAN — Muhterem ai'kadaşlarrım, fev
kalâde müstaceliyetine binaen bir aktarma ka
nununun bu arada çıkması hususunda Sayın Mil
li* Eğitim Bakanının ve Sayın Komisyon Söz
cüsünün birer Önergeleri vardır. Bu önergele
ri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 

(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/663; C. Senatosu 
1/398) nun, bütçe yılının sona ermek üzere ol
duğu göz önünde tutularak, öncelik ve ivedilikle 

(1) 624 8. Sayılı basmayazt, tutmağın sonun* 
dildir. 
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Yüksek Mecliste müzakere edilmesi hususuna de
lâletinizi ve gündeme alınmasını arz ve teklif 
ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim öktem 

Yüksek Başkanlığa 
Malî yılın sona ermesi dolayısiyle, 1963 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının gündeme alınarak öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Ali Şakir Ağanoğlu 

BAŞKAN — önergelerde tebarüz ettirilen hu
susları ayrı ayrı oyunuza sunuyorum. Gelen kâ
ğıtlar arasında bulunan bu aktarma kanununun 
gündeme alınarak ve 48 saat geçmeden müzake
resi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. Bu aktarma 
kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Yok. Mad
delere geçilmesini* oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 1 nci 
maddeyi okutuyorum. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da Kanun 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmının 741 nci (Okul yapımı ve esaslı 
onarımlar) bölümünün 10 ncu (222 sayılı Kanun 
gereğince köy, kasaba ve şehirlerdeki ilköğretim 
kurumlarının ve öğretmen evlerinin yapımı, 
tadil, esaslı onarımı, her türlü ilk tesis ve 
okul eşyası ve ders aletleri gideri ile arsa ve 
arazi istimlâk giderleri karşılığı «222 sayılı Ka
nunun 69 ncu maddesi gereğince bu miktardan 
Millî Eğitim Bakanlığının tesbit edeceği meblâğı 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir») maddesinden 700 000 lira 
düşülerek (A/ l ) işaretli cetvelin mezkûr bakan
lık kısmının 619 neu (Amerikan Çare Teşkilâtı 
tarafından yapılan ilâve gıda yardımı "dolayısiyle 
Türkiye'de yapacakları her türlü giderler karşılı
ğı olarak Merkez Bankasındaki Care'üı fon hesa
bına yardım) bölümüne aktarılmıştır. 

— 3 5 4 -
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

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

Kanun tasarısının tümü hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Tümü açık oyunuza sunulmuştur. 
Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

îmar ve iskân Bakanlığı bütçesinin tümü üze
rinde son sözü, sırada bulunan Sadi Binay'a ve
riyorum. (Kifayet oylanmadı sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, lütfen oturunuz. Sa
yın Sadi Binay yok mu efendim? Sayın Ali Rıza 
Uzuner, Sadi Binay burada imiş. Buyurun, efen
dim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kifayet 
önergesinin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşulduktan 
ve kifayet önergesi okunduktan . sonra konuşa
bilirsiniz. Size o zaman söz vereceğim, Sayın 
ihsan Kabadayı. 

ŞADI BtNAY (Bilecik) — Muhterem arka
daşlar, 

Şüphe kalmamıştır ki millet olarak, fert 
olarak mesken en Ibüyük ihtiyaç dâvalarımız
dan biridir. Mesken olarak lüks inşaatı değil, 
âzami sıhhi ve fennî şartları taşıyan barınak
ları kastediyorum. 

Şehirlerimizdeki barınakların % 27 sini tek 
odalı, % 36 sim iki odalı evler teşkil etmekte 
ve bu 1 - 2 odada 5 - 10 nüfus adeta üst üste 
yaşamaktadırlar. 

Bilhassa işçi meskenleri feci vaziyettedir. 
1960 yılında Ankara'da yapılan meskenlerin or
talama sahası 125 M2 iken, işçilerin % 90 ı 50 
M2 den daha küçük evlerde oturmakta idiler. 
işçi evlerinin % 54 ünde hela müşterektir. % 80 
inde şehir suyu yoktur. % 80 inde banyo yok
tur, % 30 unda ise mutfak yoktur. Artan nü
fus ve artan işsizlik muvacehesinde Türkiye'de 
köylerden şehirlere hicret devamı edecek ve ge
niş ölçüde 'orta (büyüklükte ve ucuz meskene 
ihtiyaç artacaktır. Bu gün ise ancak yüksek 
.gelirli insanların oturabileceği büyük ve lüks 
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binalar inşa edilmektedir. Lüks diyorum, Tür-
kiyede Devlet ve bir kısım özel teşebbüs bir
birleriyle lüks inşaat yapmakta âdeta yarış ha
lindedirler, % 30 unu ithal malzemesi teşkil 
eden, inşaat yapmak doğru olamaz. Her tarafL 
cami resmî binalar oteller yapmak isabetli de
ğildir. 

Arkadaşlar, burada yakıt problemi mühim bir 
hal almaktadır. İnce duvarlar ve mühim bir 
kısmıı canı olan inşaatta korkunç derecede ya
kıt zayiatı almaktadır. Keza ısı bakımından ya
zın güneşinden de derecesiz müteessir olmak
tadır. Mimari estetiği dar bütçe imkânları miza 
parelel olarak yürütmek lâzımdır. Bu itibarla, 
imar Bakanlığının bir çok büyük meseleleri 
vardır. 

İmar mevzuatımıza gelince: Maalesef çok ka
rışık bir haldedir, öylesine ki, çok defa kanun, • 
nizamname ve talimatnameler arasında bir 
münasebet tesis edebilmek mümkün olamamak
ta, hattâ hangi kanunun hangi kanunu veya 
hangi maddenin hangi maddeyi yürürlükten'kal
dırdığı dahi tesbit edilememekte ve birbirine 
muvazi mevzularda başka başka mevzuların 
çıktığı görülmektedir. Bundan ^-başka, mevcudi
yetine zaruret bulunan hükümler ise yeni bâzı 
kanunlarla kaldırılmakta fakat yerine ikameler 
yapılmaktadır. Böylesine karma karışık bir imar 
mevzuatiyle adalet ve estetik kuralları bağdaş
tırmak mümkün değildir. Hepimiz, belki bazıla
rımız biliyoruz arkadaşlar. Büyük caddelere ba
kıyorsunuz: Dört kat, ondan sonra altı kat ol
muş. Bir ip üzerinden gitmesi lâzım, yahut ay
nı hizada olması lâzım. Bakıyorsunuz iki bina 
içeride, sonradan yapılan üç bina ise dışarıda
dır, bunun çok misalleri vardır. 

İkinci Dünya Harbinden sonra bâzı büyük 
şehirlerde başlıyan arsa spekülâsyonu devam 
etmektedir. Bâzı açık gözler tarlalara hususi 
parsel yaptırarak ezbere arsa satışı yapmışlar 
Devlete 1 kuruş vergi dahi ödemeksizin, fahiş 
kârlar sağlamışlardır. Böylece şehirler dağıl
mış, belediye hizmetleri çoğalmış ve pahalılaş-
mıştır, imar plânları zorlanmıştır. Şehir içinde 
bol miktarda, boş arsa bulunurken şehir imar 
hududu lüzumsuz yere genişletilmiştir... 

Emlâk alış -_veri§i; yüksek kazançlar sağladı
ğı müddetçe millî sermaye iş hayatından kaça
caktır. 
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Bu itibarla, arsa piyasasının tanzimi bu Ba- ' 

kanlığın önemle üzerinde duracağı ana mesele
lerden biridir. 

Mesken mevzuunda isabetli çalışmalar yap
mış bulunan Emlâk Kredi Bankası maalesef 
köy meskenleri üzerine eğilmemektedir. imar 
deyince yalnız şehirlerin asfaltı ve lüks binalar 
değildir, yüz binlerce köy evinin percereden ı 
mahrum, kapılarının çuvalla örtüldüğünü ve 
duvarlarında ise badana dairi bulunmadığını l 

hepimiz biliyoruz. Köylülerin elinde, mıntaka-
ya göre tesbit edilmiş basit ev tipi projeleri 
yoktur. Burada Devlet kendilerine yardımcı 
olmalıdır. 

Kendisine aid olmıyan yerde imar mevzua
tına aykırı gayrısıhhi ve gayrıfennî alelacele 
yapılmış olan barınak şeklinde tarif ettiğimiz 
gecekondu problemleri hakkında, Sayın Bakan 
bu mevzuun hallini bir seneye indirecek kadar 
angajmana girişmiştir. Kendisine bu mevzuda 
Şimdiden başarılar temenni edi^yorum. 

Şahsi kanaatim, ilk olarak Devletin sağlam 
bir mesken politikası tesbit ederek, bunu mev
zuatla ve kredi müesseseleriyle takviye etmeli. 
Az para ile çok, mesken yapmak gayesine matuf 
ve mutlak surette lüksten uzak bir anlayış içe
risinde özel sektörü teşvik suretiyle gayeye 
ulaşmalıdır. Devletin mesken inşasını ağır ve 
pahalı bulmaktayım.' özel teşebbüs bu işi başa
rabilecek durumdadır. 

İskân mevzuunda, orman içinde ve kenarın
da yerleşme, yerleştiririne politikası tamiri müm
kün olmıyan rahneler açarak, ormanlarımızın 
tahribine bizzarur yol açmıştır. Bu Bakanlığın 
bu konuda maalesef şimdiye kadar yakın bir il
gisini görmemekten üzgünüm. Arkadaşlar, 
İmâr ve Fen Müdürlükleri ile vatandaş arasın
daki münasebetler öylesine bozuktur ki, bu dai
relerde zaman zaman, ağız kavgalarına ağır mü
nakaşalara, çirkin iltimas ve rüşvet dedidoduları-
na sahne olmaktadır. Vatandaşa eşit ve güleryüz 
süratli iş, dürüst muamele va'deden Hükümetin 
va'dini tutmasını ve. en kısa bir zamanda yeri
ne getirmesini beklemekteyiz. 

Hepsi de Devlet memuru olduğu halde muh
telif dairelere memur lojmanlarının vüsati, ka
litesi arasındaki farklar adalet mefhumunu zede
lemektedir. Bu işin bir nizama bağlanması zaruri 
bir hal almıştır, imar ve İskân Bakanlığında bu 

28 . 2 .1964 Ö : 2 
konuda da bir çalışma yapılmış olduğuna tesadüf 
etmedim. Arkadaşlar, sözlerimi bitirmeden evvel 
sizlere bir misâl vermek istiyorum. Bir yolculu
ğum esnasında, 27 sene resmî iş hayatında çalış
mış bir vatandaş «En büyük emelim, dedi, şöyle 
bir iki göz odaya sahibolmaktır. Eğer buna sa> 
bibolamazsam gözüm açık gider» dedi. Hepini
zi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Bir kifayet Önergesi gelmiştir. 
Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığına 
Müşküllerimiz ve imkânlarımız hepimizin 

malûmudur. 
ar ve iskân Bakanlığı bütçesi üzerindeki 

müzakerelerin kifayetinin oya arzını dilerim. 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde buyurun 
Sayın Kabadayı. («Yaşa» sesleri) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hep be
raber yaşıyalım.. Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; İmar ve iskân Bakanlığının bütçesi

nin ehemmiyet ve önemini anlatarak sizleri 
yormaya lüzum yoktur. Grup sözcüleri konuş
tular, Grup sözcülerini takiben de bir iki arka
daş konuştuktan sonra, kifayet önergesi veril
mektedir. Hepiniz çok iyi takdir edersiniz ki, 
bütün grup sözcüleri az veya çok kayıtlarla bağ
lıdırlar. Halbuki milletvekili hiçbir kayda bağ
lı olmaksızın, seçmeninden ve çevresinden al
dığı dertleri ifade edecektir. Şayet grup söz
cüleri adedi altı - yedi olsa idi ve kifayet öner
gesi gelmiş olsaydı, onlar da konuşturulmadan 
sözleri kesilecek miydi? Bizim gelmiyen arka
daşlara kahır ve gazabımız yoktur. Bütçenin 
başladığı günden bugüne kadar hemen hemen 
muayyen ıbir ekip, birbirimize söylemeye ve 
birbirimizi dinlemiye alışmışızdır. Bu arkadaş
ların hangi sanrı ve hangi kayıtla kifayet 
önergesi* verdiklerine şaşmaktayım. 

İkincisi, kanaatime göre Riyaset Divanı te
nakuza düşmektedir. Geçen gün bir Başkan ar
kadaşımız - kendilerine çok teşekkür ederim -
G rakamını Milletvekillerine şâmil kılmıştır. 
Grup sözcülerini bu miktarın içine ithal etme
miştir. 

Arkadaşlar, 
Anadolu'da bir harman önü mevsimi vardır. 

Bu harman önü mevsiminde tüccarı da, esnafı 
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da, kahvecisi de bekler. Niçin bekler! Alacağı
nı alıp, vereceğini vermek için bekler, işte po
litikacının harman önü mevsimi de bütçe mü
zakerelerinin yapıldığı sıradır. Her milletvekili- / 
nin bu bütçe müzakereleri sırasında söyliyeceği 
dertleri vardır, ıstırapları vardır, söyler. Ama, 
bu ıstıraplarına belki çare' bulunmaz. Olsun; 
hiç olmazsa derdinin hamalı olmaz. Söyliyeceği 
derdi de böylece içinde. kalmaz. Bu bütçe mü
zakereleri diğer bütçelere nazaran en az konuş
ma fırsatı verilen bir bütçe olmuştur. Ko
nuşmalarımız 'kısa olmuştur. Daha üç saat ko
nuştuk, arkadaşlar. Müsaade edin de dört (beş 
arkadaş, daha konuşsun. Onar dakikadan bir ! 
saat eder. Bana kürsüden inince demeyin ki, 
Kabadayı söz sırası geldiği için takrir aleyhin
de konuşuyor. İstirham ederim, müsamahanıza, , 
toleransınıza sığmıyorum. Bize de konuşma fır
satı veriniz. Aksi halde ben bu bütçe müzake- I 
relerini turistik bütçe müzakereleri diye kabul ı 
edeceğim. Arkadaşlaı konuşturulmaz ise, bütçe 
müzakerelerini turistik 'bütçe müzakereleri di
ye kabul edeceğim. Hürmetlerimle. (Bravo | 
sesleri, alkışlar) I 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
usuli bir konuya dikkatinizi çekmek isterim. İç
tüzüğün şu veya bu yoldaki hükmünün Baş-
kanvekilleri tarafından ayrı ayrı tatbik edil
miş olması hususu Riyaset Divanına intikal et
tirilecek ve Riyaset Divanının karariyle ahenk- ı 
leştirilebilecek bir konudur. Bu hususta 'bütün 
üyelerin hakları vardır, ayrı ayn tatbikinden 
şikâyet eden üyeler bu hususta İçtüzük madde
lerinin tatbikinde ahengi 'sağlamak için Riyaset 
Divanından karar istiyebilirler. Usule aykırı 
bir ıhusus yolktur. 

Şimdi kifayetin aleyhinde konuşulmuştuv. 
Okunmuş olan kifayet önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
görüşmeler bitmiştir. 

Bölümlerine geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. I 
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t M AR VE Î8KÂN BAKANLIĞI 

(A / l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

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

12.000 Personel giderleri 5 337 000 
BAŞKAN — Kabıü edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 824 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 52 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 65 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 80 580 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 2 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları , 646 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, müzakeresini bitirdi
ğimiz bütçe ile ilgili bir önerge gelmiştir. Yal
nız hangi maddeye hangi fasıl için olduğu tah
min edilmediğinden, . önergeyi okuttuktan sonra 
önerge sahiplerine bu hususu soracağız, öner
geyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Afganistan ve Romanya'dan getirilerek is

kân edilmesi gereken göçmenlere sarf edilmek 
üzere lüzumlu 3 milyon 118 bin Türk Lirasının 
bütçenin 21.780 nci maddesinden ayrılarak tah
sis edilmesi hususunun reylenmesini arz ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Meclis Grupu 
Balıkesir Başkanvekili 

Cihat Bilgehan Burdur 
Fethi Çelikbaş 
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C.K.M.P. Grupıı adına M. P. Grupu adma 

Konya Kırşehir 
Kadirean Kaflı Memduh Erdemir 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Tokat 

Ali Dizman 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
evvel oyunuza sunulmuş olan 21.000 inci bölü
mü kabul edildikten sonra Riyasete verilmiş 
olan bu önergenin bir muamele görmesine imkân 
yoktur. Bu sebeple muamele yapılamıyacaktır. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

B. Lira 

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

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 37 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arşadaşlarım, 5 grup adına verilmiş 
bir takrir vardır. Takrir Riyasete geldiği za
man henüz maddelere geçilmemişti. Bu husu
sun Riyasetçe nazarı itibara alınmasını ve çok 
mühim olan bu meselenin mümkünse tekriri mü
zakere edilmesini ve bunun muhakkak müzake
resini istirham edeceğim. Çünkü, takrir Riyase
te verildiği zaman henüz maddelere geçilmemiş
ti, bu hususun Riyaset tarafından tekrar naza
rı itibara alınmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; takrir 
Riyasete geldiği zaman henüz maddelere geçilme
mişti diyebilmek için Riyasette bulunmak lâzım. 
Biz, Riyaset olarak takrir bize geldiği zaman bu 
takrirle ilgili olan bölümün oylanıp kabul edil-
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diğini ifade ettik. Bunun dışında, Sayın Meh
met Turgut arkadaşımızın ifade ettiği gibi He
yeti Umumiyede tekriri müzakere yolu yoktur. 

Bu sebeple, bu takrir hakkında hiçbir mua
mele yapılamıyacaktır. (Bravo sesleri) 

b) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesi 

BAŞKAN — Toprak ve İskân işleri Genel 
Müdürlüğü bütçesine geçiyoruz. Bölümlere ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 22 595 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 807 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1.4.000 Hizmet giderleri 1 002 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 85 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 6 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 6 665 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Malana, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

34.000 Malî transferler 1 203 173 
BAŞKAN — Kabul - edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 717 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — imar ve iskân Bakanlığı bütçesi 
üzerinde müzakereler ve oylamalar bitmiştir. 
Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun. 

C) MALÎYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
d) Devlet Borçları bütçesi 
BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bütçesinin 

tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. Ko
misyon ve bakan yerlerini alsınlar. 

ilk söz, Y.T.P. Grupu adına sayın Sait 
Mutlu'nundur. 

Muhterem arkadaşlar lütfen müzakereleri 
takibedelim. Buyurun Sayın Mutlu. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SAlT MUTLU 
(Muş) — Muhterem Başkan, aziz milletvekille
ri ; hepinizin de malûm olduğu üzere her hangi 
bir konunun tenkidi kolaydır. Beğenilmeyen 
hususların iyi bir şekilde halli veya düzene so
kulması tenkid kadar kolay değildir. 

Devlet vergilerinin tarh ve tahakkuku ile 
uğraşan, vatandaşlarla vergi tahsili veya ihtilâ
fı dolayısiyle daima karşı karşıya gelen Mali
ye Bakanlığının bu ve buna benzer şansızlıkla
rı, vazifesi icabı gördüğü işleri de göz önünde 
tutmak ve insaf ölçülerini de kullanmak sure
tiyle bu bakanlığın bütçesi üzerindeki görüşle
rimizi arza çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Cibayet masrafları asgari bir hadde indiril

mek, bütçe hizmetlerini en az masrafla yapabil
mek, en ufak bir israfa meydan vermemek nok
taları, Bakanlıkların bilhassa Maliye Bakanlı
ğının en büyük bir düşünce ve hedefi olmalıdır. 

Bütçede tasarruf, çare ve noktaları aranır
ken, teşkilât kadroları birinci sırada mütalâa 
ve tetkik edilmelidir. Bakanlığa mevdu hizmet
lerin ifasında âzami besatet ve ıslahat esasları 
«bulunarak memur ve müstahdem kadrolarını 
asgari halde indirmek memlekete en büyük ve 
kıymetli hizmetlerin ifâ edildiğini ifade eder. 
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Kadroda bir memur veya müstahdem tasar

ruf etmek, yalnız o memur veya müstahdemin 
Hazineden verilmekte olan aylığını hazine kasa
larında bırakmaktan ibaret kalmaz. O memurla
rın istihsal şubelerinde mesaisinden istifade ve 
istihsalâtı tezyidetmek gibi faydalı neticeleri de 
verir. Bu itibarla bu sahadaki tasarrufun 
kıymeti çok büyük ve çok hayırlıdır. Binaena
leyh bütün devlet adamlarının hedef ve gayesi 
l)iı olmalı ve kadroya bir memur veya müstahdem 
ilâvesinde memleketin istihsal kudretine yapa
cağı tesir Âe zararı göz önünde bulundurulma
lıdır. 

Muhterem arkadaşlar: 
Vergi zıyaı bütün hızıyla devam etmektedir. 

Bakanlığın ve mahallî teşkilâtların kontrol 
müesseselerinin kifayetsizliği ve ciddî bir 
kont rol a tabi tutulmaması devam ettikçe ha
yatiyet arz eden bu konu halledilmiş sayılamaz. 

Millî Emlâk mevzuatının basitleştirilmesi ve 
kalifiye eleman istihdam zamanı gelmiş ve geç
mektedir. Hazineye ait gayrimenkullerden mey
dana gelen ihtilâfların müsebbibi Hazinedir. 
Çünkü, Hazine muntazam bir kayda ve krokiye 
sahibolmadığından kendi arazisini tanımamak
tadır. Bir tarlayı birkaç kişiye kiraya vermek
te, bir sene evvel icara verdiği tarlayı şartlar
da değişiklik olmadığı halde eski kiracısından 
alarak aynı köyden başka birisine kiraya ver
mek suretiyle köylü vatandaşları birbirine sal
maktadır. Partizan idare âmirleri bu konuyu 
ellerinde bir koz olarak kullanmakta ve köylü 
vatandaşlar haksız yere mağdur edilmektedir
ler. Bunun halli, arazi kadastrosunun ikmali, 
esas defterlerinin baştan savma değil esaslı bir 
şekilde tutulması ile mümkündür. 28 sene evvel 
yapılan arazi tahririnin durumu ve şekli hepi
nizin malûmudur. Bundan bir fayda beklemek 
hayalden öteye gidemez. 

Hazine avukatlarının halihazır durumlarının 
ıslahı şarttır. Mukaveleli avukat istihdamından 
vazgeçilmesi, dolgun aylık vermek suretiyle 
tatmin edilmeleri yolları aranmalı, geç de olsa 
'bu konu üzerinde durulmalıdır. 

Tescil dâvalarının da hassasiyetle takibe-
dilmediği bir vakıadır. Bu hal önlenmezse Hazi
ne arazisinin tescil yoliyle şahıslar uhdesine 
geçeceğine «Maliye Bakanlığının şüphesi olma
sın. 
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Mükellef daima meşgul olması vazifesi ica

bı olan malmcmurlannın her zaman şikâyet 
edilmeleri tabiîdir, Bu şikâyet ve müracaatları 
kıymetlendirmeden yağmadan mal kaçını- gibi 
memurun nakli yoluna gitmek dâvanın halline 
hizmet etmez. Bilâkis; teşkilâtın kanun dâhilin
de çalışmasını engeller. Nakil ve tecziye mües
sesesini de bütün hislerden azade olarak iyi kul
lanmak lâzımdır. 

Muhterem milletvekili eri: 
Maliye Bakanlığını temsil eden, Hazinenin 

menfaatlerini korumakla görevli bulunan def
terdarların tâyininde, aranılacak vasıf ve nite
liklerin ciddî ve değişmez esaslara bağlanması 
lâzımdır. Bir vekil gelir yüksek tahsili şart kor. 
Vekil değişir gelen vekil yüksek tahsilli olma
yan adamını yerleştirmek için bu şartı kaldırır. 
Bu nevi prensiplerin şahıslarla kaim olmaması 
ve değişmez esaslara bağlanması iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlar : 
Devlet Malzeme Ofisi mühim bir ihtiyacı 

karşlıyor ve kâr ediyor gibi görünmekte ise de 
haddizatında istenilen randımanı Verememekte
dir. Çünkü; birçok malzemeyi muayyen ve mah
dut firmalardan almak suretiyle satmaktadır. 
Birçok daire ve müesseseler Devlet Malzeme Ofi
sinden mubayaa yapmamak için kaçamak yol
ları aramaktadır. Bunun sebebi üzerinde durul
malıdır. 

Miadını dolduran, satılmak üzere ofise dev
redilen motorlu vasıtaların satışlarında, bu işle
rin komüsyonculuğu ile uğraşanların, müdahale 
ve inhisarlarına, gayriciddî taliplere yev verilme
mesine dikkat edilmelidir. 

Emekli Sandığının ilerideki yıllara matuf 
açığı 6 milyar T.L. civarındadır. Sebepleri 
Karma Bütçe Komisyonunun raporunda açıklan
dığı için üzerinde durulması ve tekrarlanması 
lüzumsuz görülmüştür. 

Sandık fantazilrkten vazgeçmeli, az memur, 
az memurla çok iş görmek metotlarını aramalıdır. 
Gelirinden ziyade arz eden gayrimenkul inşaatı
nı özel teşebbüslere bırakmalıdır. 

Emekli muameleleri bazan çok uzun sür
mekte ve hattâ emekliye ayrılan şahıs öldük
ten sonra ikmâl edilmektedir. Çok hassas olan 
bu konu üzerinde durmak ve esasen mağdur 
olan emekli zümresinin mağduriyetlerini de
vam ettirmemek lâzımdır. 
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Muhterem milletvekilleri : 
Bütçe vasfından biri de samimiyettir. Bütçe

nin varidat tahminlerinin doğru ve hakikate 
çok yakın olması, kezalik bütçeye mevzu tahsi
satın taallûk ettiği hizmetlerin ifasına kifayet 
edecek derecede konması lâzımdır ki, buna sa
mimiyet denilsin. 

Mevkiinin muhafazası, rakiplerinin nüfuz 
ve haysiyetlerinin kırılması maksadiyle varidat 
menbalarının hakiki verimlerini çok yüksek 
tahmin eden her hangi bir Bakan, bu kaideden 
inhiraf etmiş demektir. 

Tasarruf bonosu karşılığında elde edilen va
ridat tamamen istikraz olduğuna ve bütçe geliri 
sayılaSmıyacağına göre, gelir vasfının verilmesi 
yukarıda açıklanan bütçenin samimiyet karde
şiyle kabili telif değildir. Bu durum karşısında 
tasarruf bonolarının itfasında güçlüklerle kar
şılanacaktır. Suni tedbirlerden vazgeçilerek, 
ciddî tedbirler düşünmek lâzımdır. Tasarruf 
konusunda Devlet itibarını kurtarmak fikri ha
kim olmalıdır. Tasarruf bonosu memleketimizde 

-bir ticaret halini almış ve bonolar muayyen şa
hıslar elinde toplanmıştır. 100 liralık bono il5 
liraya satılmaktadır. Bu halin devamına son 
vermek zamanı gelmiş ve geçmektedir. Hükü
metin buna seyirci kalmasına, işitmemezlikten 
veya görmemezlikten gelmesine bir mâna verile
memektedir. 

Diğer Bakanlıklar bütçesi gibi Maliye Ba
kanlığı bütçesinin de memleket ve millet için 
uğurlu ve hayırlı olmasını Allah'tan temenni 
eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Kâmil İnal. 

M. P. G1UJPU ADINA KÂMİL İNAL (Bo
lu) — Sayın Başkan muhterem aradaşlar, Mil
let Partisi Grupu adına Maliye Bakanlığı Büt
çesinin üzerinde görüş ve temennilerimizi arz 
edeceğiz. 

Maliye Bakanlığı Devletin malî politikasını 
tesbit eden ve yürüten bir bakanhk olduğun
dan, konuşmalarımızı yailnız Bakanlığın biHçe-
s; üzerinde değil memleketimizde takibcdilme-
si lâzım gelen malî politika üzerinde de duraca-. 

Muhterem arkadaşlar, (memleketimizin malî 
istikrara kavuşabilmesi için aşağıda tesbit edi
len hususların muhakkak yerine getirmek içir 
çalışmak lâzımdır. 
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J. — Devletin .cari giderlerinde tasarruf 

yapmak, 
2; —• Dış dengeyi kurmak, 
3. —•• İstihsali artırmak, 
4. - i Verigi zayaını önlemek gerekir. 

1964 malî yılında vergi sistemimizde reform 
diye getirilen kanunlar maalesef reform değil 
(10) küsur vergi kanunumuzda değişiklik ya
parak zamlar yapılmaktadır. 

Reformum ifade ettiği yenilik, tekâmül, ıs
lahat ve köklü bir şekil değişikliği olduğuna 
göre buna uyulmamaktadır. 

Bizim. vergi yükünü, Amerika ile kıyasla
mak doğru değildir. Çünkü, halkımızın % 60 ı 
vergi dışındadır; yani % 40 ı vergi veriyor, alı
nan, vergiler % 40 inin omuzundadır. Şu had e 
göre, halen halkımızın % 60 mı vergi verecek 
duruma getirmedik. En üzücü taraf da budur. 
İşte vergi veremiyecek durumda olanlara kaT 

dar vergilerimizi indirmek hatalı olur. 
Vergilerimize yeni yapılacak zaımlarla eüdo 

edilecek bir milyar lira yatırımlara harcana
cak.:* Fakat bu durum özel sektörün elinde res
mî sefcöre transfer edilmiş olacaktır. 

Devletin yıllardır sanayi kolundaki yatı
rımlarda zarar ettiği malûm. Yatırımlar devam 
ettikçe her yıl yeni kaynaklar arama durumuna 
gidileceği kesin bir dille ifade edildiğine göre, 
büyük yatırımlar yapmak için memleketimize 
yabaıicı senmayenin gelmesi mümkün değildir. 

Hükümet kredi masraflarını kısmak sure
tiyle-fedakârlık yapması lâzımgelirken, daha ko
lay olan halkın alış gücünü kısnmk yoluna git
mesi nasıl izah edilebilir? 

Halbuki Hükümet vatandaştan, evvel keme
rini akarak vatandaşa ömek olması icabetmelk-
tedir. 

Bütçelerimizin denk olması düşünülürken 
masrafları rartökellefiin malî imkânlarına yani 
gelirine intibak ettirmenin lüzumu artık kabul 
edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin tasarruf 
yapmasını söylerken 'bu cümlenin, aksini düşün
düğümüzde yani Devlet müesseselerinde israfın 
oMuğunu belirtmek lüzumunu duyuyoruz. 

1964 yılı bütçesinin bütün bakanlıklar ve 
Oene>l Müdürlük bütçelerinin kırtasiye ve de
mirbaş bölümlerine konan paraların miktarını 
söylediğimizde bize ıhak vereceksiniz. 
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Yapılan hesaplara göre 1968 yılında millî 

gelir tahminleri şöyledir. Gayrisâfî millî hâsıla 
47 milyon lira yani bir evvelki yıla nazaran ar
tış yüzde olarak ifade edersek 6,1 oranındadır. 
İşte biz, her yıl bu artış kadar paramızı kırta
siye ve demirbaşa veriyoruz. Bu israftan sıy
rıl madiğimiz müddetçe malî istikrara 'kavuşma
mız müm'kün olamaz. 

Memleketimizdeki gıda maddeleri fiyat! arın-
da!ki artışları incelediğimizde nüfus artışımızla 
istihsal artışımızın birbirine oranlı olmadığı 
meydana çıkmaktadır. Yani istihsaldeki artışı
mız nüfus artışını karşılamamaktadır. 

Değiştirilen yeni Gider Vergisi Kanunumuz
da lüks (maddelerinin vergi konusu içine alın
ması iyi bir yoldur. 

Halen ihracatımız 350 milyon dolar, ithalâ
tımız ise 750 milyon dolar; bu durum ilerisi 
için. ve halen iyi bir dunum değildir. İhracatı
mızın büyük 'bir kısmı dış borçlarımıza gitmek
tedir. Hu da bizlere yurdumuzun ekonomi ba
kımından dengesizliğini gösteriyor. 

.1. — Yurdumuzda yapılan malzemenin itha
lini durdurmalıyız. 

2. — Lüks eşya yurda sokulnıaımalıdır. 
3. — İhracatımızı (artırmak için bütün bu

rkanlar kullamlmajlıdır. 
Muhterem arkadaşlar, vergi politilkası Mali

ye Bakanlığının uhdesine tevdi edilmiş çok has
sas bir sistetmdir. Bütün vergilerin Maliye Ba
kanlığı uhdesine toplanması daha iyi olur. Biz
de Gümrük ve Tekel Bakanlığı da vergi toplu
yor, bu da bir çok yanlışlıklara sebebolmakta-
dır. 

Kambiyo işleri : Bu da merkeziyetçi bir zih
niyetle ve karışık bir mevzuat halinde tatbik 
edilmektedir. Kambiyo kontrol merkezleri bir
kaç büyük vilâyete inhisar ettirilmiş, kambiyo 
ile alâkası olan diğer vilâyetlerden gelen va
tandaşlar günlerce işlerinin olmasını beklerler 
ve onlara bu bekleyiş malî külfetler yüklemek
tedir. 

İnkişafını her an arzu ettiğimiz ihracat işle
rimiz güçlüklere uğramakta, ihracat masrafla
rı da artmaktadır. Bu saydığımız aksaklıklar 
ve kambiyo işlerini, daha kolay işler hale ge
tirmek için çalışmaların yapılması lâzımdır. 

Gelir Vergisinden beklenen neticeler sağla
namamaktadır. Bunun sebebi de asgari geçim 
şartlarının hakikatin çok dununda hesaplan-
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mış olması vergiyi verimsiz bir hale sokmuş
tur. Misal, gelir vergisinden 1960 bütçe yılında 
2 550 000 000 lira tahmin ediliyor halbuki ta
hakkuk eden 1 921 875 949. lira. Anadaki fark 
ise 528 milyonun üstündedir. Gelir vergisinde 
yeni yapılacak değişiklikte bu noksanlıklar ele 
alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Maliye teşkilâtının 
işleyişinde 'kolaylık ve basitliğin temin ve tesisi 
'mükellef bakımından vergi ikamın] arının, tali
matnamelerin ve tebliğlerin açık ve Maliyenin 
vatandaşla olan münasdbebetlerinde dar mâna-
siyle hazine menfaati yönünden değil, malî po
litikanın iktisadi politika içinde ve onun bir 
unsuru gibi hareket edilmesinde büyük fayda
lar vardır. Her yıl bütçemize «milyonlarca ver
gi vermesi lâzımgelen İktisadi Devlet Teşekkül
leri bunun tam aksine bütçeye yük olmakta
dırlar. Son çıkmakta olan kanunla bu teşek
küllerin normal çalışma devresine girecekleri
ne inanıyoruz. 

Malî imkânlarının çok üstünde masraflar 
yapmak mecburiyetinde kalan belediyelerin ve 
bu sebepten her yıl genel bütçeyi 'ağır şekilde 
tazyik eden yükümü azaltmak için mahallî idare
lerin gelir kaynaklarını geliştirme yolu tutul
malıdır. 

Tasarruf bonolarına bir veçhe verilmelidir. 
Piyasada tasarruf bonolarının durumları malû
munuzdur. Gazetelerdeki ilânlara dikkat etti
ğinizde tasarruf bonolarının bir zaman sonra 
muayyen ellerde toplanacağı muhakkaktır. 
Çünkü bono satışları % 35 veya % 40 la yapıl
maktadır. 

Maliye Bakanlığına hağlı teşekküllerin du
rumları üzerinde de kısaca duracağız. 

Muhterem arkadaşlar. 
T. C. Emekli Sandığı, bilindiği üzere 1950 yı

lında yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunla ku
rulmuş bulunan bu müessesedir. Maalesef 14 
yıl içinde yapılan çeşitli değişikliklerle bu ka
nun hedefinden kaydırılmış, eski emekliler ve 
yeni emekliler karşısında büyük farklar mey
dana gelmiştir. 

Bu kanun yeni baştan 'geciktirilmeden ele 
alınımalıdır. Çünkü ilerki yıllarda sandık açı
ğının 6 milyarın üstünde olacağı belirtilmekte
dir. 

Devlet Malzeme Ofisi, 6400 sayılı Kanunda 
tesbit edilen çerçeve içinde çalışmakta ve Dev-
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lete faydalı olmaktadır. Fakat Devlet Malzeme 
Ofisi 'nin gelişmesindeki biricik sebep, Devlet 
müesseselerinin malzeme ihtiyacını kanunla 
Devlet Malzeme Ofisi'nden alacakları mecbur 
tutulduğundan ileri gelmektedir, ileride bu 
müessesenin serbest ticret esasına göre ayar
lanması daha uygun olur. 

Amortisman ve Kredi Sandığı, Meclisimiz
den çıkmak üzere olan yeni kanun gereğince 
Devlet Yatırım Bankası haline gelecektir. Bu 
Banka Devlet yatırımlarının finansmanını kar
şılıya cak. Fakat ekonomimizde çizdiğimiz fel
sefe karma ekonomi olduğuna ıgöre bunun yü
rütülmesi için hususi teşebbüsün de kolaylıkla 
yatırımlarını yapabilmesi için Hükümetçe ça
reler aranması şarttır. 

Devlet borçları, 30 . 9 . 1962 tarihinde dç 
borçlarımız orta ve uzun vadeli olarak topla
mı 8 765 870 849 lira iken, 30 . 9 . 1963 tari
hinde 305 101 1.61 lira artarak 9 070 972 010 
liraya yükselmiştir. Bu artışında 250 sayılı Ka
nunla tasarruf bonolarının ödenmesinden ileri 
geldiği belirtiliyor. 

Dış borçlarımız, 30 . 9 . 1962 tarihinde orta 
ve uzun vadeli olarak 5 314 612 166 lira iken, 
30 . 9 . 1963 yılında ise 5 466 764 087 liraya 
yükselmiştir. 

iç ve dış borçlarımızın 30 . 9 . 1963 tarihin
de toplamı ise 14 537 736 097 lira olduğu gö
rülmektedir. 

Dış ve iç borçlarımızı zamanında ödiyebili-
yoruz. Dış borçlanmaların ileriki yıllarda azal
ma durumuna girmesi için tasarrufa gitmeli
yiz. 

Maliye Bakanlığının 1964 yılı bütçesinin 
milletimize, Maliye 'mensuplarına hayırlı ve 
uğurlu olımasını Millet Partisi Grupu adına te
menni eder, hepinizi hürmetle iselâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN —. Adalett Partisi Grupu adına 
Sayın ismet Sezgin. 

A. P. (İRUPU ADINA İSMET SEZGİN 
(Aydın) — Sayın Başkan, Muhterem arkadaş
larım, 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına Maliye 
Bakanlığının 1964 yılı bütçesi ile gelir bütçesi 
üzerindeki görüş ve dileklerimizi belirtmeden 
önce Yüksek Meclisin değerli üyeleri; aziz arka
daşlarımı ve Maliye Bakanlığının seçkin temsil
cilerini grupum adına saygı ile selâmlarım. 
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Toplumumuzun bugünü ve geleceği ile sıkı 

sıkıya ilgili genel ve ortak ihtiyaçlarını olumlu, 
âdil ve dengeli bir şekilde gidermekle görevli 
bulunan Devletin, bu fonksiyonunu bütünü ile 
ve ahenkli olarak yerine getirebilmesi için kur
duğu teşkilâtın içinde, Maliye Bakanlığının bü
yük ve önemli bir yeri vardır. Maliye Bakanlığı 
işgal ettiği bu büyük ve önemli yerde, üzerine 
düşen ve özellikle îkinei Dünya Savaşından son
ra süratle değişip gelişen şartlara uygun olarak 
artan görevlerini, lâyıkı ile yapabilmek için, 
bu görevleri tümü ile kapsıyacak ve ihtiyaçlara 
cevap verecek modern anlamda bir teşkilât ka
nununa sahip değildir. Bakanlık Teşkilât Ka
nunu, 1936 yılında çıkarılmış ve zaman zaman 
birtakım değişikliklere uğramıştır. 1936 yılından 
bu yana geçen 28 yıl içinde Devlet bütçesi tam 
66 misli artmıştır. 

önceki yıllar bütçe tenkidLcrimizdo de; mo
dern Devlet, görüşüne paralel olarak çoğalan ih
tiyaç ve görevleri kapsıyahilecek özellik ve ni
telikte bir teşkilât kanununun biran önce çıka
rılması dileğinde bulunmuştuk. Bu ihtiyacı ken
dilerinin de şiddetle hissettiğini sandığımız, Ba
kanlık bu yıl da bir teşkilât kanunu getirmedi 
ve sadece bir kadro kanunu ile yetindi.. Anlaşı
lan, Bakanlık, İktisadi Devlet Teşekküllerini re- ' 
organizasyona sokmaktan, plânın iç finansman 
ihtiyacını karşılamak amaciyle, vergilerin tü
münü kendi anlayışına göre reforma tabi tut
maktan kendi teşkilât kanunu hazırlamaya vakit 
bulamamış olsa gerek. Oysa, Bakanlığın önce 
ken/dini reforma tâbi tutması gerekirdi. Bu ya
pılmış olsa idi, diğerlerinin çözüm yolu daha 
kolay bulunabilirdi. 

Bugün, Bakanlığın, özellikle taşra teşkilâtı 
kelimenin bütün anlamı ile perişanlık içerisinde
dir. Nef-'i hazine zihniyeti yerleşmiş ve kökleş
miştir. Bu hal hem Hazinenin, hem de mükelle
fin aleyhinde hiç de iyi olmıyan sonuçlar doğur
maktadır. Maliye memuru ile mükellef karşı 
karşıya ve çoğu zaman hasım halindedir. Taşra 
teşkilâtının bu yürekler acısı halini, çoğu salaş 
olan binalarında, mükellef ile maliye memurunu 
iki düşman kutup haline sokan çalışmalarında, 
memurlarının büyük ölçüde yetersiz eğitim ve 

-öğrenimlerinde, tutum ve davranışlarında ve ni
hayet vatandaşla olan münasebetlerinde görmek 
mümkündür. Buna karşılık, aldıkları maaşlar, 
kendilerine Verilen görevlerin yetki ve sörumlu-
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luk dereceleriyle bağdaşır bir durumda bulun
madığı da açık bir gerçek olduğu gibi, esefle 
beyan etmek gerekir ki, memleketimize göre he
saplanan hayat standardının da çok altındadır. 

Arz ettiğimiz şartlar içerisinde de, memur
dan bugün alınanından fazlasını beklemenin hak
sızlık olacağı kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Genel muvazene içinde vazife gören geniş 

memur kütlesi arasından bir kısım daireler ken
dilerini genel maaş rejiminden çıkarabilmişler, 
öbür İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Bakanlıkla
ra bağlı kuruluşlar, birbirlerine benzemiyen de
ğişik, çeşitli isim ve şekillerle aynı yola gitmiş
ler ve sonuç olarak da Devlet emrinde ve halk 
hizmetinde çalışan geniş memur kütlesi arasın
da bir barem keşmekeşi yaratmışlardır. Bu hale 
son -verilmesi, farklılıkların giderilmesi, maaş re
jiminin tek bir sisteme bağlanması ve memur
larımızın içinde bulundukları maddi ve mânevi 
güçlüklerden kurtulması gerekmektedir. Nite
kim; personel rejimini, memleketimizin ekono
mik, malî ve sosyal şartlarına ve hukukî esasla
ra uygun olarak düzenlemek, bu düzeni değişen 
şartlara göre ayarlamak ve idame ettirmek ama^ 
eiyle Devlet Personel Dairesi kurulmuştur. Sözü 
geçen Daire uzun bir süreden beri çalışmalar yap
makta ve uzun uzun raporlar hazırlamaktadır. 
İlgililerin, Bütçe Karma Komisyonunda verdiği 
bilgiye göre Devlet personel kanunu tasarısı ha
zırdır ve Meclise sevk edilmek üzeredir. Bütün 
umudunu bu tasarıya bağlıyan, adedi 350 bine 
yaklaşan Devlet memuru, dört gözle bu tasarının 
kanunlaşmasını beklemekte ve ancak böylelikle 
ıstıraplarının giderileceğini düşünmektedir. Me
murlarımızın umudu gene karlı dağların ardında 
kalmıştır. Zira, üçüncü înönü Kabinesinin prog
ramında personel rejimi ile ilgili bölüm aynen 
şöyledir: «Elimizdeki kıt kaynakların her şeyden 
önce kalkınmaya ayrılması zorunluğu karşısın
da, yeni personel sisteminin memurlarımızın ge
çim şartları ile ilgili olarak getireceği ıslahatın 
uygulanabilmesi, ancak daha çok ve daha etkili 
çalışarak kamu hizmetlerinin verimliliğinin artı
rılması ve kamu cari harcamalarında tasarruf 
sağlanmasiyle mümkün görülmektedir.» Hükü
met programında ifadesini bulan bu görüş, me
murlarımızın geçim şartlarının düzeltilmesinin 
daha uzun bir süre sürüncemede bırakılacağı an
lamını taşımıyor mu? Nitekim, Bütçe Karma Eo-
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misyonunda Sayın Feyzioğlu bu konu ile ilgili 
olarak, «Malî portesini düşünmeden, hesabetme-. 
den Meclise hayalî bir tasarı getirmeyiz», demiş
ti. Demek oluyor ki, değerli arkadaşlarım, me-
ınurlarımızın geçim şartlarının düzeltilmesi; ka
mu hizmetlerinin verimliliğinin artmasına ve 
kamu cari harcamalarında tasarruf sağlanması
na bağlıda*. Desenize vuslat gene başka bahara 
kaldı. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bakanlığın Teşkilât Kanunu ve bununla ilgi

li hususlar üzerindeki görüş ve düşüncelerimizi 
kısaca belirttikten- sonra, sıraslyle idari yönden 
görevlerine geçiyoruz. Maliye Bakanlığını bütçe 
üzerinde iki ana fonksiyonu vardır: Bütçeyi ha
zırlama ve kontrol. 

Bütçenin hazırlanması görevi üzerinde durur
ken; 1964 yılı bütçesiyle şekilde getirilen yeni
liği memnuniyetle belirtmek isteriz. Bütçelere 
berraklık ve açıklık getireceğine inandığımız bu 
değişiklikler her türlü Devlet giderlerinin plân 
ve programlara uygunluğunu sağlıyacak ve büt
çelerin malî ve ekonomik denetimine imlanı ve
recek niteliktedir. Bu arada bölümlerin müiba-r 

lâğalı bir şekilde azaltıldığını söylemeliyiz. Bö
lümlerin azaltılmasının; yasama organlarının 
yetkilerinin bir kısmının icraya devredilmesi ve 
Meclis murakabesinin zayıflaması ve zedelenme
si sonucunu doğuracağı kanısındayız. 

Bütçe'nin hazırlanmasında önemli bir yeri 
olan Devlet gelirleri üzerinde de kısaca durmak 
isteriz. 

Devlet gelirlerinin kendi bünyeleri içinde 
sosyal ve ekonomik hayatın gelişmesine paralel 
olarak yıldan yıla arttığı bir gerçektir. Hükü
met, gelir tahminlerini yaparken, Devlet gelirle
ri tahsilatındaki gelişmeleri ve mükellef adedle-
rinde yükselişleri göz önünde bulundurmak zo
rundadır. Hükümetin bu zorunluluğa yeteri öl
çüde uyduğunu söylemek güçtür. Bunun en ta
biî sonucu bütçenin geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da açık vermesi olacaktır. Bu alanda bir iki ör
nek vererek tezimizi doğrulamaya çalışacağız. 

Gelir Vergisi 1962 yılı tahsilatı 1.910 milyar 
liradır. 1964 yılı gelir bütçesi raporunda 1963 
tahsilatının 2.220 milyarı bulacağı ifade edilmek
ledir. 1964 tahmini ise bu ifadeye göre, 630 mil
yon lira fazlaslyle 2.850 milyar liradır ki, ar
tış oranı % 30 u bulmaktadır. Bu ise, ekonomik 
konjonktürün de aynı oranda yükselmesine bağ- \ 
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lıdır. Biz, memleketin bugünkü şartları içeri
sinde, belli sebeplerle böyle bir artışa imkân gö
remiyoruz. İthalde alınan İstihsal Yengisinin 
1963 rakamı 821 milyon iken, 1964 te 126 milyon 
lira fazlasiyle 947 milyon olarak talimin edil
miştir. Bu rakamlar katî rakamlar değildir. Ma
liye Bakanlığının yaptığı tahminlerdir. Eksilen 
döviz rezerveleri, eriyen altın stokları ve bunla
ra eklenen diğer birtakım sebepler dolayısiyle 
cari yılda 1963 yılı kadar ithalât yapılamryaea-
ğı açık olduğu halde, fazla tahmin edilen 126 
milyon liranın sebebini anlamak cidden zortfur. 
(rene, gümrüklerden alınan vergilerin 1963 ra
kamı. 776 milyon iken, 1964 talimini 1 060 mil
yar liradır ki, aradaki fark 283 milyon liradır. 
İthalât hacminin gecen yılki seviyesini bulamı-
yacağı besbelli iken, yapılan % 30 dan fazla tah
ininin nasıl gerçekleşebileceğini aidimiz almıyor. 
Kaldı ki, Sayın Melen bir beyanatında tasarla
nan zamlarla, Gümrük vergilerinden 150 milyon
luk bir gelir umulduğunu ifade etmişlerdi. Bu 
beyanın doğruluğunu kabul etsek dahi, taliminin 
'j^ene pek iyimser olduğu meydandadır. Gümrük 
vergilerindeki bu hesaba göre, % 30 dan fazla 
bir zammın uygulanışının da fiyattan 'hangi se
viyeye çıkaracağı ve ne gibi olumsuz sonuçlar 
»vereceği hepimizce malûmdur. Şeker satış ve tü
ketiminde de açık bir artış olmadığı halde, şe
ker İstihlâk Vergisi, 1963 yılma göre 55 milyon 
lira fazlasiyle 400 milyon lira tahmin edilmiş
tir. 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Fazla 
zamanınızı almamak için başka örnekler vermi
yoruz. Sadece yetindiğimiz bir iki örnek dahi te
zimizi doğrulamıyor mu muhterem arkadaşla
rını? 

Bütçeyi kontrolü gelince; bütçenin idari yön
den kontrolü tamamen Maliye Bakanlığına ait
tir. Bakanlık, bu kontrol görevini, maliye mü
fettişleri, hesap uzmanları ve kontrol memur
ları vasıtasiylo yapar. Ayrıca, bakanlıklardaki 
muhasebe müdürleri ile muhasipler de bütçeyi 
icra. safhasında kontrol ederler. 

Bakanlığın, bütçeyi gerektiği ölçü ve şekil
de kontrol edebildiğini ifade edemeyiz. Zira, büt-
çe masrafçı dairelerde başıboş kalmakta ve kon-
troldan uzak bulunmaktadır. Devlet dairelerin
de israflar alabildiğine artmıştır. Lüks ve israf 
hastalığı- salgın halindedir. Pek çok daireler, 
özellikle yıl sonlarında, kendilerine belirli' bö-" 
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lümler için verilen ödeneklerin son kuruşuna ka
dar harcanması gerekmiş gibi çok lüzumsuz alını 
ve masraflar yapmaktadırlar. Bunun herşeyden 
önce bir zihniyet ve tasarruf terbiyesiyle çok ya
kından ilgili olduğunu kabul etmekle birlikte 
Maliye Bakanlığının kontrola da gereken önemi 
vermek zorunda bulunduğuna inanıyoruz. Bu 
kontroldan önce de Hükümeti, ıbizzat tasarruf 
tedbirleri almaya ve bunları süratle uygulama
ya davet ediyoruz. Hükümet, bu mâkul ve olum
lu yola başvuracağı yerde nedense ucuz ve kolay 
yolları seçmekte; istikrar ve bütçe denkliğini ko
rumak gerekçesi ile iki yıldan beri bütçede % 10 
civarında bir kısıntıya gitmektedir. Hükümetin 
yıl sonlarında bütçe denkliğini tohlikede görme
si üzerine ödenekleri bir oran dâhilinde kısması, 
mâkul olmıyan bir çaredir. Bütçelere konan öde
nekler, Hükümetin yapacağı harcamaların üst 
sınırını gösteril'. Bu sınırların üstünde harcama 
yapılamaz. Bu bakımdan, bu sınırlar altında ya
pılan harcamaların Hükümeti malî yönden so
rumlu bir duruma sokmıyacağı doğrudur. An
cak, Anayasamız bakımından bütçenin onaylan
ması; aynı zamanda, Hükümete, getirdiği ve 
bütçelerle belirlenen bir yıllık program dolayı-
siyle güvenoyu verilmesi anlamını taşır. Parlâ
mentoda bütçenin tümüne verilen beyaz veya kır
mızı oyların anlamı üzerinde, yukardaki mâruzâ
tımızdan farklı düşünen arkadaşımızın buluna
cağını sanmıyoruz. 

Parlâmento, bir bütçeye beyaz oy kullanarak 
Hükümete ıgüvenoyu verirken, o bütçe ile geti
rilen hizmetlerin yeterlik derecelerini göz önün
de bulundurur. Bütçedeki sağlık, eğitim, bayın
dırlık, tarım ve enerji harcamaları için konulan 

.ödenekler daha eksik olsa, hizmet yetersizliği se
bebi ile Meclisler bütçeyi onaylamaz, yani güven
sizlik oyu verebilirdi. Bundan şu sonucu çıkar-
mialk mümkündür. Bütçeye veriıten Iberyaız 
uy, (bir ibaş'ka deyi'mie HükJütoete veri
len güvenoyu, belli hizmetlerin- yapılaca
ğı esasına göre verilmiştir. Bu hizmetleri malî den
ge sebebiyle kısan Hükümet, bu kısıntıları Parlâ
mentonun önüne getirip, açıklamak ve gerekir
se güvenoyuna başvurmak zorundadır. 

Adalet Partisi Meclis Grupu olarak bu konu
daki temennimiz; Hükümetin 1964 bütçe yılın
da da bu mâkul olmıyaıı yola başvurmaması 
olacaktır. 
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Geçen yıl da arz ettiğimiz gibi; bakanlık ve 

bunlara bağlı dairelerdeki muhasebe müdürleri
nin ödemelerin kanuni olup olmadığını incele
mekten başka, lüzumsuz alımlara sarfiyat yapıl
masını önlemekle de görevli kılınmasını, ayrıca 
murakabe bakımından, kanuni yetki ile teçhiz 
edilmek suretiyle bütçe kontrolörlüklerinin ih
dasını zaruri görmekteyiz. Maliye müfettişleri 
de; Bakanlığın servis teftişleriyle birlikte, Dev
letten yardım gören bütün müesseseleri, Yüksek 
Murakabe Heyetinin denetiminin dışında kalan 
anonim şirketleri de denetime tabi tutmalıdır
lar. 

Burada, sırası gelmişken, vergi işlemlerinin 
teftiş, kontrol ve murakabesi konusunda da 
önemle durmak isteriz. Maliye Bakanı Sayın 
Melen Bütçe Karma Komisyonunda, 1962 yılın
da 228 bin Gelir Vergisi mükellefinden 4 400 
ünün, 1968 yılında ise 304 bin mükelleften 
5 953 ünün beyannamesinin ancak tetkik ve 
kontrol edilebildiğini ve bunun sonucu olarak 
1962 yılında 140, 1963 yılında da 117 milyon li
ralık bir matrah farkı belirdiğini, Kurumlar 
Vergisinde ilse; 1962 yılında 4 400 beyanname
den yalnız 351 inin tetkiki sonunda hafızamız 
bizi yanıltmıyorsa ve rakamları da yanlış alma-
dıysak 30 milyon liralık bir matrah farkının 
meydana çıktığını beyan etmişlerdi. Demek olu
yor ki, muhterem arkadaşlarını, Gelir Vergisi 
mükelleflerine ait beyannamelerin ancak % 1,9 u, 
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin beyanname
lerinin ise % 7,8 i ancak tetkik edilebilmekte-' 
dir. Bu gerçek açık olarak şunu göstermekte
dir ki, Maliye Bakanlığı mükellef beyannamele
rini tetkik ve kontrol edememektedir. Vergi be-
yanamelerinin en az % 20 sinin tetkik edilmesi 
gerekirken, ancak % 1,9 unun tetkik edilebil
mesi bunun en açık delilidir. Gereken ölçüde 
kontrol 3*apılabilmeşini sağlamak üzere, geçen 
yıl Parlâmentodan büyük bir kolaylık ve anla
yışla çıkarılan hesap uzmanları ile ilgili 500 
kadronun ancak 45 inin doldurulabilmesi; Ba
kanlığın, hesap uzmanları konusunda kendine 
bas hassasiyeti de nazarı dikkate alınırsa bir 
hayli gecikeceğe benzemektedir. Bu arada orta 
çapta beyannameleri tetkikle görevlendirilecek 
kontrol memurlarının da yetiştirilmesi hususu
na işaret etmek isteriz. 

Kontrol işinde, Maliye, tıpkı geçen yıl ser
vet beyannamesi sistemini getirmede olduğu gi-
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bi, ucuz ve kolay bir yol tutmuş, yapıcı bir kon
trol sistemine gitmesi gerekirken, mükellefi ür
küten, hareket kabiliyetini kaybettiren, mazinin 
de verdiği alışkanlıklarla yanlış yorumlara se
bebiyet verebilen, kamu oyunda endişe ve hu
zursuzluk yaratan; mükellefin ödediği verginin 
ilân edilmesi gibi son derece sakim ve zararlı 
bir sistemi getirmiştir. Bakınız; bu konuda Sa
yın Profesör Dr. Feridun Ergin ne diyor. «İlân
lar, bâzı yanlış tefsirlere ve haksız şayialara yol 
açabilecektir. İlânın yalnız vergi dairelerine 
liste asılmak suretiyle yapılmasından doğabile
cek bir başka mahzur vardır. Bu ilânları, umu
miyetle gazeteciler, meraklılar ve alâkalılar ta-
kibedeceklerdir. Sayılı kimseleri müşahedeleri, 
ağızdan ağıza rivayetler halinde dolaşacaktır. 
Kaçakçılar arasında, kendi üzerlerinden töh
meti atmak gayretiyle, dürüst mükellefler 
(hakkında şayia çıkarmaya ehemmiyet veren
lere rastlanabilecektir. 

İlân prosedürü, diğer memleketlerde çok 
farklı şekillerde tatbik edilmiştir. Bizde bu 
sistemin ters tesir yaratabileceğini gösteren 
bir emare vardır? Bütçe gerekçesinde, yük
sek gelir beyan etmiş kimseler sayısının ya
yınlanması, son yıllarda Basında yorumlar 
yapılmasına sebebiyet vermiştir. Bu istikamet
te yayınların başlamasile, yüksek-matrah bil
direnlerin sayısında bir azalışı kaydedilmiştir. 
1961 - 1962 arasımda; 250 bin ilâ 500 bin lira 
matrah beyan edenlerin sayısı 77 elen 551 e çık
mış, 500 bin ilâ bir milyon lira matraih beyan 
edenlerin sayısı 360 dan 272 ye ve bir milyondan 
fazla kazanç beyan (delilerin sayısı 108 den 
83 e düşmüştür. Piyasanın tedricen canlanmasına 
rağmen.» 

Bütün bunlardan sonra, şu sonucu çıkar
mak mümkündür : Ticarî hayatın en önemli 
faktörlerinden olan, güven, huzur ve mahremi
yeti- yitiren, Anayasamızın teminatı altında 
bulunan kişinin temel hak ve 'hürriyetlerini ge
niş ölçüde zedeliycri; ödenen verginin ilânı 
ile bir miktar fazla gelir umulabilir, fakat 
unutulmamalıdır ki, bu fazla gelir, kaynağını 
kurutan bir ıgelirdir. 

Çok değerli arkadaşlarım, 
Biz, A.P. Meclis gnrupu olarak mevcut vergi 

ziyamın gerçek nedenleri üzerine eğilmeden, 
asgari geçim indirimi müessesesini pek komik 
rakamları üzerinde durmadan ekonomik ve 
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sosyal fonksiyonlarını gereği gibi sağlıyacak 
özellik ve nitelikte gerçek anlamda bir reform-
ma gitmeden, mükellefi kaçakçı kabul eden 
peşin bir görüşle hareket lödilimesini ve bu 
açıdan olumsuz tedbirlere başvurulmasını 
tasviıbetmemelkteyiz. Muhtelif şahıs ve zümreler-
ce beyan edilmiş olmasının aksine, müfettişle
rin, hesap uzmanlarının ve kontrol memur
larının mükellef hesaplarını tetkikte, -esas fonk
siyonlarının kaçakçı kovalamak olmadığını, zi
ra geniş bir beyannamıel'i mükellef grupunun 
ihatalarının vergi kaçırmak gibi hasis bir ruh 
haletinden değil, daha ziyade bilgisizlik ve 
buna eklenen uygulanmakta olan vergilerin 
bizatihi bünyelerinde mevcudolan gedikler, 
aksaklıklar ve hatalardan doğduğunu ve uz
manların tetkiklerinin de, her şeyden* önce, 
eğitici, öğretici Ve uyarıcı yolda olması gere
keceğini kabul ediyoruz. Bu fakir memleketin 
bütün nimetlerinden istifade eden vatandaşla
rımızın küçük bir istisnası hariç, vergi kaçak
çısı olabileceklerine inanmıyoruz. Bu arada (mü
kellefi hileli yollara ısevik eden âmillerin gideril
mesi ve millî gelirin âdil bir vergi 'yolu ile yeni
den dağılımına imkân verilmesi gerektiğini de be
lirtmek isteriz. Bu sebeple, kontrol teşkilâtı 
ne kadar geniş ve arz ettiğiımiz- şekilde taazzuv 
ederse, öğretici ve uyarıcı rolleri de o nisbette 
geniş ve müessir olur. 

İşte bu sebepledir ki, biz, bu teşkilâtın sür
atle ve tam randımanla iş görür hale getirilme
sini istiyor ve bunun yanında serbest malî müşa
virlik müessesesinin ihdasında mutlak zorunluk 
görüyoruz. Ayrıca, gerek memurlar, gerek mü
kellefler için kurslar ve seminerler düzenlen
meli, eğitici ve öğretici radyo yayınları ya
pılmalı, kolay anlaşılır bir şekilde broşürler ya-
yınlamalıdır. Vergi tahakkuk ve tahsilatında 
halen uygulanmakta olan zor ve zaman alıcı sis
tem basitleştirilmeli, işlerin daha hızlı görül
mesi sağlanmalıdır. Yine, bu arada mükellefle
re gönderilen basılı evrakın basitleştirilmesi ve 
borçların ödenmesi sırasında karşılaşılan for
malite güçlüklerinin giderilmesi üzerinde önem
le durulmalıdır. 

Bununla birlikte, vergilerin sadece fiskal 
yönleriyle ilgilenen reformların, vergi kaza 
sisteminin, mükellef ve Hazine haklarını eşit 
olarak gözetecek ve konularını vergi hukuku 
pernsiplerine uygun olarak süratle sonuçlandı-
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racak bir hale getirilmesi ile vergi cezalarının 
ödeoi'eibilecelk ımâiknıl hadlere indirilmesini sağlı-
yacak çalışmalara da bir parça yönelmesini te- \ 
menni ediyoruz. I 

Müessir bir kontrol ve murakalbe sisteminin ; 
yokluğudur ki, gelir vergisini geniş ölçüde hiz
met erbabına ve dar kazançlı mükellefe dayalı 
kılmaktadır. Gelir vergisinin beyannameli ve 
stopaj grupları itibariyle karşılaştırılması, te
zimizi açık olarak ortaya koymaktadır. Şöyle ki: 
1962 yılında gelir vergisi hasılatının % 34,87 i 
beyannameli gruptan, % 62,13 ü de stopaj gru-
pundan elde edilmiştir. Bu oranlar istikrar yılı 
olarak gösterildiği için arz ediyorum. 1958 yı
lında, % 42,84 ile •% 57,16 idi. 

Burada, kısaca vergi politika ve sistemimiz 
üzerinde durmak istiyoruz. Vergi kanunları ve 
mevzuatımızda, modern vergi anlayışına eko
nomik ve sosyal görüşlere geniş çapta yer ve
rerek bir ayıklama yapmak ve bir reorgani-
zasyona girişmek zorundayız. Bu reorganizas-
yonun adı Hükümetçe pek sevilen reform da 
olabilir. Nitekim geçen yıllar teşkil edilen bir 
vergi reform komisyonu bir takım çalışmalar 
yapmış, hazırladığı tasarılar kanunlaşmıştı. 
(iecen yıl getirilen, reformdan ziyade zam özel
liğini taşıyan tasarıların müzakerelerinde de, 
grup olarak bu husus üzerinde durmuş, bunla
rın zam tasarıları olduğunu, reform mahiyeti
ni taşımadığını ve önümüzdeki yıl yine yenileri
nin getirileceğini iddia etmiştik. Vergi sistemi
mizin, adına reform denilen bu çalışmalar ve 
bu çalışmaların sonucu olarak çıkarılan kanun
larla bir bütün olarak ele alınmaması ve plân
da şart koşulan, millî gelirdeki artışların ver
gi gelirlerine de intikalini sağlıyacak esnek
liğin kazandırılamaması, Hükümeti yine zam 
kervanlarını Meclise sevk etmek zorunda bırak
mıştır. Oysa, geçen yıl, Başbakan, Başbakan 
Yardımcısı ve Maliye Bakanı gerek Parlâmen
toda, gerek Ibasmda yeni vergi ve zamların ge-
tirilmiyeceğini, bunların son olduğunu ifade i 
etmişlerdi. Bu açık beyanlara rağmen Hükü
metin bu yıl da, yine reform adı altında yeni j 
zam tasarılarını getirmesi; geçen yılki iddia- ! 
1 arımızın doğruluğunu ortaya koyduğu gibi, ', 
vatandaşın Hükümet sözüne itibar etme niteliği
ni yitirmesine de sebebolmuştur. Gerçekten Hü
kümetin birbirini tutmıyan beyanları ve bir j 
yıl önceki beyanların aksine hareket edilmesi, 1 
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Hükümetin itibarını zedelemekte ve vatandaşın 
güven duygusunu yitirmektedir. Bu ise, Hükü
metleri zayıflatır. Memleketimizin şartları; kuv
vetli, halkın güven ve desteğini kazanan Hükü 
metleri gerektirir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Reformlar köklü olur, kesin olur, belki de bir 

defada olmaz ama her yıl zincire zincir de olmaz 
ve »tam olur. Maliye, bu gereklere uymadığı, ver
gi reformunu sadece fişkal yönü ile ele aldığı, ver
ginin ekonomik ve sosyal yönü üzerinde âdeta dur
madığı cihetle yeni vergi ve zamlardan olumlu 
bir sonuç elde edememiş* bu yıl da yenilerini ge
tirmek zorunda kalmıştır. Bu gidişle, 1965 yılın
da da, plânın iç finansman ihtiyacım karşılamak 
üzere yeni vergiler ve zamlar getirileceğini bu 
günden ifade etmek bir kehanet olmıyacaktır. Ni
tekim, Beş Yıllık Kalkınma Plânı; kamu vergi ge
lirlerinin seyri bu kanaatimizi doğruluyacak ma
hiyettedir. Plânda kamu vergi gelirlerinin beş 
yıllık seyri şu şekildedir. 

1963 yılında 9 milyar gelir umulmaktadır. 
1964 yılında 10 100 » 
1965 yılında 10 920 » 
1.966 yılında 11 800 » 
1967 yılında 12 800 » 

Bu duruma göre, kamu vergi gelirlerinde, her 
yıl 800 milyon ile bir milyar 100 milyon lira ara
sında bir artış öngörülmektedir. 

Kamu vergi gelirlerinin vergi sistem ve mev
zuatımız içinde uygulama ve hâsılat ölçüleri belli
dir. Bu gerçek, önümüzdeki yıllarda da, maalesef 
ekonomik bünyeyi bu tarz zamlardan kurtaramı-
yacaktır. Burada problem : Vergi sistemimizin, 
konjonktür seyri ve vergilendirmekteki esneklik 
içinde plân hedeflcrindeki kamu vergi gelirlerine 
ulaşabilmesi olmalıdır. 

Vergi sistem ve mevzuatımızın yukardan beri 
belirtmeye çalıştığımız yönlerden ayrı şekildeki 
tedvini; vatandaşı, yarın hangi vergi veya zam 
teklifi ile karşılaşacağını bilemediği huzursuz bir 
yöne itmekte olduğu, ekonomide istikrar istiyen 
bir memleket için çok acı ve düşündürücü bir ger 
çektir. 

A. P. Meclis Grupu olarak biz, memleketimi
zin en büyük ekonomik probleminin istikrarlı bir 
bünye içinde istihsal ve imalâtımızı, dolayısiyle 
ihracatımızı- artırmak olduğuna inanıyoruz. Ver-
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gi politikamız bu problemin çözümünde yardımcı 
olmalıdır. Bu politika, bir yönü ile de, az geliş
miş ve süratle kalkınmak, büyük-ölçüde yatırım 
yapmak zorunluğunda olan memleketimizde, ya
tılımın en esaslı unsuru olan tasarrufu, teşvik et
mek, sermaye piyasasına vücut ve imkân vermek, 
bu sebeple, kooperatif ve anonim şirketlerin ku
rulma ve gelişmelerini teşvik ve himaye etmek 
amacını gütmelidir. Kısaca; toplam tasarruf hac
mini artırıcı ve tasarrufun en verimli şekilde ya
tırım alanlarına dağılışını sağlayıcı nitelikte ol
malıdır. 

Diğer bir yönü ile de, vergi politikası; ver
giler toplamının millî gelire oranı demek olan 
vergi yükünün vatandaşlar arasında, âdil ve 
dengeli olarak dağılmasını sağlamalı ve vergi 
yükünün dağılımında, millî gelirin sektörler iti
bariyle dağılışını dikkate almalıdır. 

Vergilendirmede ana ilke olarak kabul edi
len sosyal adalet ilkesini ön plâna almak gere
kir. Yetkililerce, vergilendirmede antisosyal bir 
durumun bulunmadığı iddia edilirken, elimiz
deki bizzat bütçe gerekçesindeki rakamlar hiç 
de bu tezi doğrulamamaktadır. Şöyle ki : 1963 
yılında vergi gelirlerimizin % 32,52 si vasıtasız 
ve % 67,48 i vasıtalı vergilerden sağlanmakta
dır. Bu oran, 1960 yılında, % 38,34 ile % 61,66, 
1961 yılında, % 39,20 ile % 60,80 ve 1962 yılın
da ise % 32,85 ile % 67,15 idi. Son olarak ge
tirilen vasıtalı vergiler dizisi ile, vasıtasız vergi 
oranları % 30 un da altına düşecektir ki, bu su
retle 1950 den bu yana en adaletsiz bir durum 
meydana gelecek, oranlar eski Kazanç Vergisi 
seviyesine inmiş olacak ve böylelikle fakir va
tandaşın sırtındaki yük daha da çekilmez bir 
hale gelecektir. Bilemeyiz bu terazi, bu kadar 
sıkleti çeker mi? 

Arz ettiğimiz oranlar çeşitli memleketlerde 
1962 yılında şöyledir : 

Vasıtasız Vasıtalı 
Memleketler vergi vergi 

Avusturya 
Fransa 
İtalya 
İspanya 
Yunanistan 
İngiltere 

% 49,60 
40,67 
45,30 
37,03 
44,30 
50,31' 

% 50,40 
59,33 
54,70 
62,97 
55,70 
49,69 
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Bu memleketlerin, bize komşu oluşları ve Av

rupa memleketleri oluşları, kendileriyle Türki
ye olarak yakın ilgimiz bulunuşu itibariyle seç
tim. Görülüyor ki, muhterem arkadaşlarım, arz 
ettiğimiz memleketlerin içerisinde vasıtasız ver
gi olanlarının bizim memleketimiz kadar düşük 
olanına sizler de raslamadmız. 

Sunduğumuz bu rakam ve istatistiklerin te
zimizi doğrulamış olacağı yüksek malumlarınız
dır. Bu konuya müsaadenizle, İngiliz büyük 
devlet adamı Glabston'un hepimizce bilinen meş
hur bir sözünü tekrarlamak ile son vereceğiz. 
«Vasıtalı ve vasıtasız vergiler aynı derecede ca
zip iki hemşiredir. İkisi de zengin birer cihazla 
Londra sosyetesine girmiştir; bunların hususi 
birtakım perestijkârları olabilir; lâkin Maliye; 
Vekili her ikisine de aynı derecede hürmet ve 
tazimi göstermeye mecburdur.» Her nedense bi
zim pek sevimli Maliye Bakanımız Sayın Me
len, bu iki cazip hemşireden yalnız birisine, va
sıtalı vergilere hürmet ve tanzim göstermekte,. 
diğerine vasıtasız vergilere pek itibar etmemek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Mâruzâtımızın bu bölümünde bâzı malî ka

nunlarımıza da kısaca vaktimizin müsaadesi 
nisbetinde temas edeceğiz. 

Geçen yılki bütçe tenkidlerimizde, günümü
zün değişen şartlarına ayak uydurmaktan uzak 
bulunan, rijit hükümleri, bâzı ağır ve komplike 
formaliteleriyle plânı aksatmakta olan Muhase-
bei Umumiye ve Artırma ve Eksiltme kanun ta
sarılarının süratle Meclise sevk edilmesini iste
miştik. Bir yıl gecikme ile de olsa her iki tasarı 
Meclise sevk edilmiştir. Bakanlığa teşekkür ede
riz. 

Yalnız, bu tasarıların, içinde bulunduğumuz 
dönem zarfında kaııunlaşabileceğini sanmıyoruz. 
Bunun en tabiî sonucu da plânın aksaması ola
caktır. Yine geçen yılki müzakerelerde; mahallî 
idareler borçlarının Konsolidasyon Kanunu ile 
vergi kanunlarının süratle çıkarılması ve beledi
yelerin içinde bulundukları malî yük ve sıkıntı
dan süratle kurtarılmalarını istemiştik. Hüküme
tin Konsolidasyon kanun tasarısını Meclise sevk 
etmesinden ve Mahallî İdareler Gelir Kanununu 
hazırlamasından duyduğumuz memnuniyeti be
lirtmek isteriz. Bu tasarılar üzerindeki görüşle
rimizi müzakerelerinde arz edecek, şimdi, sade
ce Mahallî İdareler Gelir Kanunu ile belediye ve 
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il özel idarelerinin ellerinden malî muhtariyet
lerinin alındığını söylemekle yetineceğiz. 

3202 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (C) 
fıkrası gereğince bütçenin % 1 oranında bir öde
neğin, Ziraat Bankası sermayesine eklenmek üze
re bütçeye konulması gerekirken, âdet olduğu üze
re geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da bütçeye 
konulmaması, Türk çiftçisinin kredi ihtiyacının 
ancak üçte birini zar zor karşılıyabilen Ziraat 
Bankasının malî kaynaklarının geliştirilip, zen-
ginleştirilememesini üzüntü ile karşıladığımızı be
lirtmek isteriz. Bu hususu plânın ve plânlı dö
nemin ciddiyeti ile bağdaştıramıyor ve ayrıca 
çiftçimizin Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Ön gö
rülen uzun vadeli, bol ve ucuz kredi ümit ve 
hayallerinin suya düştüğünü görmekle üzülüyo
ruz. 

Bu konuda son olarak, milletlerarası malî ve 
ekonomik münasebetlerimizi düzenliyen ve Millet
lerarası iktisadi îş Birliği Teşkilâtını Hazine Ge
nel Müdürlüğüne bağlıyan 13 sayılı Kanunun ele 
alınması ve dış yardımı temin ile, bunun miktar 
ve şartlarını tâyin safhasının Maliye Bakanlığı 
ile sıkı ve ahenkli bir iş birliği kurmak suretiyle 
Dışişleri Bakanlığına, dış yardımın tasarruf edil
me safhasının da doğrudan doğruya Maliye Ba
kanlığına bırakılması lüzumuna işarel edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Konuşmamızı bitirirken Bakanlığa bağlı mües

seseler ile ilgili görüşlerimizi kısaca belirtmek is
tiyoruz. 

Âmme sektörü memur ve hizmetlilerinin sosyal 
güvenliklerini ve çeşitli emeklilik hükümlerinin 
tek elden yönetilmesini sağlamak amaciyle kuru
lan Emekli Sandığı üzerinde önemle durmak zo
rundayız. Emekli Sandığı Kanunu; uygulamada 
büyük haksızlık, zorluk ve anlaşmazlık doğuran 
hükümleriyle günümüzün ihtiyaçlarına cevap 
verememektedir. Geçen yılkı tenkidlerimize Sa
yın Melen. «EımeMi 'Sandığı Kanununun süratle 
ele alınması gerektiğine biz de inanıyoruz. Kanun 
tasarısı hazırdır. Personel Kanununun çıkmasını 
bekliyoruz.» cevabını vermişlerdi. Personel ka
nun tasarısı üzerinde görüşlerimizi kısaca belirt
tiğimizde söylediğimiz gibi tasarının kanunlaşma
sı uzun bir süre gecikebilecektir. Emekli Sandı
ğı Kanunu da buna bağlandığına göre bu gecik
meye çaresiz o da ayak uyduracaktır. 

Bizim görüşümüz odur ki; Emekli Sandığı 
Kanununun gecikmeye tahammülü yoktur. Zira 
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Sandığın malî bünyesi, bizzat kanunun ve birta
kım zorlamaların sonucu olarak, süratle tedbir al
mayı gerektirecek bir durumdadır. Emekli San
dığı 400 bini geçen iştirakçisi hakkında her han
gi bir ihtiyata sahibolmadığı gibi, 1963 yılı sonu 
itibariyle, emekli, dul, yetim ve malûller için 6 
milyar liralık bir aktüarya açığı ile malûl bulun
maktadır. Bu açık 1958 yılında 4,5 milyar lira 
civarında olduğu ifade edilmektedir. Arz ettiği
miz bu halin en açık anlamı, Emekli Sandığının 
maalesef iflâsı demektir. Emekli Sandığının ka
nunu değiştirilmediği, malî bünyesi düzeltilme
diği, aktüarya açığının giderilmesi ile ilgili ted
birlerinin alınmadığı takdirde, en geç. ikinci plân 
dönemi sonunda ödeme yapamayacağını söylemek 
kötümser bir görüş olarak kabul edilmemelidir. 
Bu arada Emekli Sandığının kuruluşundan bu 
yana memleket ekonomisine yapmış olduğu hiz
metleri memnuniyetle belirtmeyi de vazife telâk
ki ettiğimi arz ederim. 

Bu konuda son olarak şunu söyliyeceğiz: 
Emekli, malûl, dul ve yetim aylıkları, değil 

memuriyet maaşları ile, farklı rejimlerin bulun
ması sebebiyle, kendi aralarında dahi ahenkli ve 
âdil bir seviyede değildir. Çeşitli rejimlerle emek
liliğe ayrılan, aynı durumda bulunan kişilerin 
emekli maaşları arasında çok büyük farklar var
dır. Bu fark ve adaletsizliklerin süratle giderilme
sini,'emekli aylıklarının memuriyet maaşları ile 
dengeli ve ahenkli bir seviyeye, getirilmesini te
menni ediyoruz. 

Devlet Malzeme Ofisine gelince; Ofisin özel 
sektörle rekabete girişmesinin hâlâ önlenememiş 
olmasını üzüntü ile karşılıyoruz, özel sektör tesis
lerinin kapasitelerinin yüksek olduğu dallarda, 
Devlet Malzeme Ofisinin yeni yatırımlara giriş
mesinin, özellikle, âtıl kapasite ile çalışmak zorun
da kalan özel sektör matbaalarının karşısında, bu 
alanda yeni yatırımlar yapılarak sermaye israfına 
gidilmesinin aleyhinde olduğumuz gibi, Dunun 
plâna da aykırı olduğu inancındayız. Devlet 
Malzeme Ofisinin yatırımlarının, kendi alanında 
ithalâtı önleme amacını gütmesini, prodüktivite
lerinin yüksek olmasını ve özel sektörün karşısın
da bulunmamasını temenni ediyoruz. 

Yukarıdan beri arz ettiğimiz samimî ve yapıcı 
olduğuna inandığımız tenkid ve temennilerimizin 
aynı duygularla karşılanacağını ümicletmek iste
riz. Yine ümidetmek isteriz ki, sevgili arkadaşla-
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rım, Hükümet süratle ekonomik, sosyal ve politik 
huzuru getirecek, gerçek demokratik düzen ve 
Anayasa anlamı içinde istikrarlı bir ortam yara
tacak ve vatandaşa, iş adamına, yerli ve yabancı 
sermayeye ve tasarrufa imkân ve güven verecek
tir. Bu takdirde Hükümeti ilk alkışlıyacak parti 
biz olacağız. 

Yüksek Meclisimizin değerli üyeleri, aziz ar
kadaşlarımızı A. P. Meclis Grupu adına derin say
gılarımızla selâmlar, bütçenin memleketimize ve 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın irfan Baran. 

O. K. M. PARTÎSÎ GRUPU ADINA ÎRFAN 
BARAN (Konya) — Muhterem milletvekilleri 
gelirleri toplıyan, Devlet teşkilâtına ve hizmet
lerine, millet ihtiyaçlarına tahsis eden bir 
müessese olarak Maliye Bakanlığının takibet-
tiği politikanın, Türkiye'nin ekonomik ve si
yasi hayatına en önde ve önemli derece te
sir ettiği aşikârdır. Maliye Bakanlığı, Türk 
Milletinin,. Devletinin ihtiyaçları için gelir
leri toplamak da ve bunları yine bu müessese
lerin ve milletin ihtiyacı için sarfda da en 
önemli derecede âmil olmaktadır. Ancak, bu 
sarf şeklinde bugüne kadar süregelen (kanuni de 
olsa - bir tatbik şeklinin değiştirilmesi lüzumu 
kanaatin deviz. Şöyle ki ; gerek komisyonlarda, 
gerek Yüksek Meclîslerle ilk önce masraf büt
çeleri çıkarılmaktadır. Oysa ki, bir milletten 
alınacak vergilerin resimlerin ve harçların mil
letin malî imkânlariyle, millî geliriyle mü-
tenasibolması birinci derecede elzemdir. Mil
lete ait millî gelire göre ona tahmil edile
cek yük, vergi yükü 'tesbit edildikten sonra, 
Devletin yapacağı masrafların buna göre ayar
lanması mantığa olduğu kadar, hakkaniyete 
ve ekonomik imkânlara da uygun bir tutum 
yolu alacaktır. Oysa k i ; gayet büyük bir ser
bestlik içinde, âdeta hiçbir tahdit ihtiyacı 
hissetmeksizin masraf kalemleri gelişi güzel 
şişkin rakamlar halinde hazırlanmakta, ko
misyonlarda millet nâmına bu masrafları kıs
makla görevli olanlar yeni masraf artışları için 
yarış yapmakta ve maalesef Parlâmentoda 
yeni masraf kanunlariyle masraf hanesini 
alabildiğine şişirmektedir. Bundan sonra, mas
raflar tesbit edildikten sonra yanlış ve ters 
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bir istikamette olarak gelirlerin buna göre 
ayarlanması yoluna gidilmekte ve gerçek ge
lir kaynaklariyle masrafları karşılıyacak ger
çek miktarlar bulunmadığı için samimiyetten 
uzaklaşılarak hayalî gelir tahminlerine gidil
mektedir. Bununla da kalkırmıamaktadır. Mesele 
itersinden tutulduğu için peşinen kabul edi
len masraflar bilâhara millete bir yük tahmil 
eden gelir bütçesini de otomatikman ve -bu 
masraflara uygun olarak kafimi ötmek mecburi
yetini Yüksek Meclise tahmil etiinektedir. 

Halbuki, millet için yapılacak, masrafların 
milletin imkânları ile ayarlanması birinci de
recede mühim bir unsurdur. 

Bu bakımdan bütçelerin tanziminde ve mü
zakeresinde milletten temin edilecek gelirlere 
göro bir masraf 'tevzii yoluna gidilmesi ve 
bugün için takibedilmesi lâzımgelen yeni bir 
yoldur kanaatindeyiz. 

Nitekim, bu hatalı tutum sebebiyledir ki, 
bütço gibi en hayati bir meselede getirilen ta
sarılar gerek komisyonlarda, gerekse Senatoda 
ve Yüksek Mecliste âdeta hiçbir değişikliğe uğ
ramadan aynen çıkabilmektedir. Şüphesizdir 
ki, bir senede 12 milyar lirayı aşan bir gelir 
ve gider ihtiva eden bir kanun tasarısı üze
rinde önemli nisbette değişiklikler yapmak 
ihtiyacı Yüce Heyetlerce duyulmadığı için 
değil, fakat tutulan yolun icabettirdiği bir 
otomatik işleyiş tarzı yüzünden 'buna imkân bu
lunamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu usul meselesine 
işaretle, Türkiye'de artık yapılan masrafların 
kısılması zamanının çoktan gelip geçtiğini 
ifade etmek isteriz. Vakıa, bu istek yeni bir 
şey değillir. Türkiye^de çok partili hayata 
girilmeden evvel de Devlet masraflarının kı
sılması Millet Meclislerinde daima istenilmiş
tir. Çok partili hayata geçildikten sonra da dev
rin muhalefetleri, bütçelerin büyük isarfları 
ihtiva ettiğini, bir kalemde büyük miktarda 
tasarruflar sağlanabileceğini daima ifade ede-
gelmislerdir. 1950 den evvel Demokrat Parti ; 
1950 - 1960 yılları arasında C. H. P., bu görü
şün alemdarlığmı yapmışlardır. Fakat iktidar
ların değişmelerine rağmen, bütçe tatbikatların
da Devlet masraflarında, umuma malolduğu an
laşılan bu arzuya rağmen hiçbir değişikliğin 
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yapılmadığına, hiçbir tasarrufa riayet ve gay
ret edilmediğine şahit olmanın daimi üzüntü
sünü bütün milletin mümessilleri çekegelmiş-
lerdir. 

Ancak, Türkiyenin içine düştüğü ve halen 
kurtulamadığı ve uzun bir süre için daha kur-
tulamıyaeağı anlaşılan ekonomik ve sosyal kriz 
içinde artık dâvalara karşı yine umursamamaz-
lıkla bakmak mümkün değildir. Sayın Hükü
met Başkanı, gerek plân tatbikatı dolayısiyle, 
gerek iktisadi kalkınma zaruretine işaret etti
ği nutuklarında sık sık bütün vatandaşların 
kemerlerini sıkması lüzumuna işaret etmekte
dir. 

Halbuki görüyoruz ki, en ıbüyük müstehlik 
olan Devlet, en büyük masrafı yapan Devlet, 
hâlâ israflar içindedir. Lüzumsuz harcamalar 
içindedir. Hâlâ dünden daha fazla harcama
nın, daha lüzumsuz harcamanın gayretleri için
dedir. Takdir edersiniz ki, vatandaşlarına bu 
tavsiyeleri yapan idarecilerin kendi idarelerine 
terkedilen 12 milyar liralık bir bütçe büyük 
bir hassasiyet göstermeleri, kemerleri başta 
Devlet israfa lkaprları>nı kapamıak suretiyle sıfcma-
da önderlik ve örnek olmaları ieabederdi. Görü
yoruz ki, 1964 bütçesinde de; bundan evvelki 
devirlerde olduğu gibi, tasarruf yolunda hiçbir 
gayret gösterilmemiş ve bir örnek verilmemiş
tir. Bizce tasarrufun birinci önemli kaynağı bü
rokrasi ve kırtasiyecilikteki şişkinliktir. Türk 
milletinin medeni bir millet olmak ihtiyacı yo
lundaki gayretlerinden ve hizmet ihtiyaçları
nın ve sahalarının gitgide artmakta olduğu bir 
gerçektir. Bu gerçek de göz önünde tutulursa, 
eldeki mevcut personelin en verimli istikâmet
te kullanılması zarureti kendiliğinden meydana 
çıktığı halde, Ankara bugün bürokrasinin Ibir 
yığmağı ve karargâhı haline getirilmiştir. Aıı-
kara'daki bu bürokrasi yığmağı Türkiye'nin 
ekonomik ve malî hayatında olduğu kadar, si
yasi, içtimai hayatında da çok kötü tesirler ic
ra etmektedir. Unutmayınız ki, Ankara modern 
Türkiye'nin bir senbolü olduğu kadar modern 
Türkiye'nin içine düştüğü sıkıntıları, kusurla
rı ve hataları da bu hatalı yığmak ve toplanış 
dolayısiyle nefsinde toplıyan bir şehir haline 
gelmiştir. 

Merkez teşkilatlarındaki (D) cetvelleri, hiz
met ihtiyaçlarından çok bir takım rahatlıkla-* 
rı temin eden adam kayırma cetvelleri halinde 
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•hâlâ yeni ilâvelerle gelişmeye devam etmekte
dir. Merkez Teşkilâtında hizmetlerle kıyaslana-
mıyâcak nisbette insanlar taşranın sıkıntıları 
yanında üst üste dairelere yığmışlardır. Bun
lara tahsis edilen ve Devlet için nereye kadar 
ıgideceği belli olmıyan yeni bir masraf kayır
ması da taşıtlar .meselesidir. 1964 bütçesinin 
Maliye Bakanlığı kısmına bir göz atarsanız 
sadece bu yıl alınacak taşıtlar bedelinin 30 mil
yon liradan fazla olduğunu müşahede edecek
siniz. Oysa ki, 1(946 - 1950 arasındaki mücadele
yi hatırlıyanlar 1:2 .milyon liralık bir umumi ta
şıt maisrafımn ne -büyük gürültülere sebebiyet 
verdiğini hatırlıyacaklardır. Şimdi, yakıt ve 
personel masrafları hariç, bu bütçede bir yıl 
içinde temin ettiğimiz vasıtaların bedeli dahi 
30 milyon lirayı aşmaktadır. Geçen lıl yaptığı
mız kabataslak hesaplara bu 30 milyon lirayı 
ilâve edecek olursanız, bugün Türkiye Devleti
nin senelik vasıta masraflarının 100 milyon li
rayı aştığını müşahede ©tmiş olacaksınız. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun yanında 
Şark sefaleti içinde, hâlâ ihtişamdan kurtulamı-
yan #e Şark ihtişamını hortlatmak gayretinde 
ve birbiriyle yarış eden lüks Devlet inşaatları, 
sosyal imkânlar ismi altında birtakım insanlara 
temin edilen dış seyahatler, gümrüksüz eşya 
•getirmekten başka Devlete ve millete bir fay
da sağiamıyan ve Vekâlet bünyesinde senede 
dört defaya kadar çıkaibilen lüzumsuz seyahat
ler, 'kamplar, kurslar ve hazan »bir tahsisat yağ
ması halinde işliyen yolluklar, ek görevler, taz
minatlar ve saireleri dikkate alırsanız, Devlet 
bütçesinde tasarruf dediğimiz zaman, makas 
vurulacak birçok kalemler olduğu kendiliğin
den meydana çıkar. Ama, her sene muayyen bir 
nisbette artırılan bu kalemlerin nasıl sarf edil
diği Yüksek Meclisçe bilinmediği içindir ki, biz
zat Heyetinizce bunların bir tasarrufla önlen
mesi yoluna gitmek imkânı da hâsıl olamamak
tadır. 

(Burada birinci derecede mesuliyet ve vazife 
şüphesiz ki, bu bütçeyi hazırlıyanlara ve Devle
ti idare edenlere düşmektedir. O kadar ki, ka
nuni olduğu bile şüpheli olduğu halde ve ev
velki yıl Bütçe Komisyonunda memurlara veri
len yemek tahsisatının kesilmesi hemen bir iki 
rey farkla reddedilirken, bugün bu yemekler 
için üstelik Mâliye Bakanlığının bütçesine 19 
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müstahdemin (D) cetveline alınarak, kanuniliği 
dahi şüpheli olan ve yardım namı altında veri
len miktar milyonları aşan bu tahsisata yeni 
yani ilâveler yapılmakta olduğu da gözden kaç-
ımamaktadır. Bunlar küçük misallerdir, ver
mekten maksadımız, Devletin ıgider bütçe
sinin nasıl bir. zihniyetle ve bürokrasinin tesiri 
altında kalem efendileri tarafından nasıl şişi-
rilmekıte olduğu ve buna mukabil yaşamakta 
zorluk çeken büyük millet kütlelerine yeni yeni 
'küf eti erin nasıl hazırlanmakta olduğunu belirt
mek ve tebarüz ettirmek içindir. ((Sağdan, bra
vo sesleri) 

Mulhterem arkadaşlar, Maliye [Bakanlığı 
Bütçesi dolayısiyle Emekli Sandığının durumu
na da bir nebze göz atmakta fayda vardır. 
Emekli .Sandığının ilerideki senelerde 6 milyar 
lira kadar bir açık vereceğinin hesaplandığı ge-' 
rekçede ifade edilmektedir. Dört sene evvel çı
karılan bir kanuna rağmen Emıelkli ıSandığı ke
seneklerinin ancak bu yıl % yarım olarak artı-
nlabilmesinin hangi tesirler ve tereddütlerin 
tesiri altında olduğunu düşünmek hakikaten 
elem. verici olmaktadır. Birkaç yıl sonra, iflâs 
edeceği söylenen ve 6 milyar liralık bir *ıeık 

• vereceği hesaplanan 'bir Sandık için, dört sene 
evvel çıkarılan 'bir İKanunla. derpiş ettiği cüzi 
Kir zammın dahi bu bütçeye tatbik edilemeyi-' 
sindeki esbabı meçhuldür. Bu açığın süratle ve ' 
yeni personel rejiminin tanzimi, sırasında kapa- ' 
tılacağı belirtilmektedir. 6 milyar liralık bir 
açığın hangi yollarla ve ne suretle kapanacağı- ' 
nı öğrenirsek b'ir feralhlık duyacağımız da aşi
kârdır. Burada, bir noktaya işaret etmek iste
riz. öğrenyoruz ki, Devlet Mazeme Ofisi beş yıl ' 
zarfında satış mağazaları ve depoları namı al
tında 85 milyon lira civarında bir yatırım ya
pacaktır. 

Diğer taralfıtaiı, Emeldi Sandığının son bir
kaç senede yaptığı yatırımlarla 1964 bütçesin
de yapacağı yatırımlar yekûnu 500 milyon li
rayı aşmaktadır. Ancak, ıhaber vermeliyiz ki, 
'bu yatırımlar otel, gazino, iş Ihanı gibi sahalar
da yapılmaktadır. 1964 bütçesinden itibaren de 
apartman inşaatına başlanacağmı öğrenmiş bu
lunuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, uüfusunun .büyük 
kısmı ilgisiz olan ve tarım sahasındaki nüfusunu 
sanayie nakletmedikçe işsizlik meselesini hal- ' 
letmesine, iptidailikten kurtulmasına, kalkın-
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masına imkân olmıyan bir memlekette, çok 
mahdudolan millî sermayenin, iş hanı, apart
man, otel gibi hususi şahısların da yaptırabile
ceği ve yaptırmakta olduğu binalara bağlan
ması yerine daiha proldüktiv olan, millet için 
dalha çok gelir sağlıyacak ve böylece sanayileş
me dâvamıza hizmet edecek olan sanayi saha
sına afct'arılmjamış olması gibi sakîm bir yola 
gidilmesi büyük bir hatadır. Türkiye'de Devlet 
artık bina kurmaktan ve sadece kira getirecek 
olan beton yığınları ile «kalkınma yapıyoruz, 
yatırım yapıyoruz» edebiyatından vazgeçmeli
dir. Gerçek yatınım, millî geliri artırıcı istika
mette ve istihsale hizmet edici sahalarda olma
lıdır. Mahdudolan sermaye kaynaklarını pro-
düktiv olmıyan bu salhalarda harcamakta Iher 
Ihalde isabet yoktur. Biran evvel böyle bir isti
kametten aynlma'kta, pahalı ve lüks binalar 
kurup, •bunları kiraya, verirken dahi, Turizm 
Bankasının, Ziraat Bankasının, Vakıfların yap
tıracağı binalarda olduğu .gib'i, üstelik zarar et
mekte mâna. yoktur. 

Muhterem, arkadaşlar, Devlet borçlarında 
da ar'tış temayüllerinin devam etmekte olduğu 
1964 bütçesinin tetkikinden aldatılmaktadır. 
Ancak, bilhassa dış borçların azaltılması ve bu 
suretle do Türk Devletinin üzerindeki ekono
mik, hattâ siyasi sahalara kadar varan baskı
ları azaltmak için milletçe katlandığımız fedakâr
lıkları iyi yollara harcamak suretiyle dış borç
lar yekûnunu gitgide azaltmakta, büyük millî 
menfaatimiz vardır. Temin edilen krediler yük
sek faizlidir, Üstelik bu farzlar bazaaı resülmali 
dahi geçmekte ve Devlet bütçesine büyük yük
ler tahmil etmektedir. Nitekim, Iİ964 yılı büt
çesinde derpiş edildiği üzere iç borçların faÜzi 
263 milyon, dış borçların faizi ise 2112 milyon 
liraya baliğ olmaktadır. Bu suretle Devletimi
zin bu yıl Bd'iyeceği sadece faiz miktarı 475 
milyon liraya çıkmaktadır. Devletin, modern 
Devletin borçlanması vakıa olağan bîr hâdise
dir. İleri devletlerde de rasianan bir hâdise
dir. Fakat, Türkiye'nin dış ticaret muvazene-
sindeki açıklar sebebiyle, bilhassa dış borçlan
malar yüzünden son lö seneden beri, nasıl bü
yük bir müşkilât içinde olduğunu düşünürse
niz, dış borçlanmalarda artık iyi bir harcamîa 

«yolu ile bir iyi istikamete yönelmenin zamanı 
geldiğine de inanıyoruz. 
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Muhterem milletvekilleri; çok kere bahsedil- j 

fmiş fakat her ne 'hikmetse halledilmemiş bir 
mevzu da Devlet mülkleri ve bunların kullanıl
ması ve kiraları konusudur. Bilhassa Ankara'
da bulunan birçok Devlet mülklerinin Devletin 
ödediği büyük kiralara mukabil, birtakım kim
selerin hattâ gayriâdil ve gayrikanuni diyebile
ceğimiz bir istikamette istimallerine terk edil
mesi ve bunların bir türlü önlenememesi yüzün
den millî vicdanda birtakım aksülâmeller do
ğurduğu 'bir gerçektir. Son zamanlarda Hükü
metin bir genelge ile bu durumu <taslhih etmeyi 
arzu ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak, bu 
mevzuda evvelce yapılan birkaç teşebbüsün de J 
Devlet aleyhine akamete uğradığını bildiğimiz 
için, çok nüfuzlu ve tesirli olduğu anlaşılan 
bu, şahıslara karşı bu kere Devletin kendi gücü
nü ne nüfuzunu kullanarak bu mevzuu kesin 
olarak halletmesini beklemekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 1964 Maliye Büt
çelinden -iktisadi Devlet Teşekküllerinin serma
ye İhtiyaçlarının /giderilmesi Devletin aldığı 
tedbirler dolayısiyle veya takibettiği fiyat poli- ' 
tikası yüzünden uğrayacakları zararların öden
mesi ve yapacakları yardımların finansmanı 
yönünden kendilerine ayrılan ve geçmiş seneler 
bütçesi ile kıyaslanamıyacak miktardaki çeşitli 
yardımları, şayanı memnuniyet verici bir nok- \ 
ta olarak kaydediyoruz. 

Bu taıız politikanın enflâsyonu önleyici bir 
davranış !ve tutum olması hasebiyle tasvibettiği-
mizi ifade ederken, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin kullanmakta olduğu 40 milyarlık millî 
sermayenin nemasını artık bu millete ödemeleri 
mecburiyetini de bir kere daha hatırlatmakta 
fayda vardır. Bu noktada da bütün partiler, 
dünkü ve bugünkü idare birleşmiştir. Ancak 
henüz bîr tatbikata yönelinemediği de bir ger
çektir. israflar, suiistimaller ve mesuliyet duy
gusu dışındaki davranışlar, hatalar ve becerik
sizlikler yüzünden 40 - 50 milyar liralık bir 
millî sermayenin karşılığında bu Devletin ve 
milletin hakkı olan nispet alınamadığı içindir 
ki, bugün Türkiye Maliyesi de büyük sıkıntı 
içindedir. 

(Bunlardan temin edilecek normal gelirlerin 
Türkiye'nin kalkınma dâvasının hallinde bi
rinci ve en mühim kaynak olarak kullanılması
nı temin edecek ıslahat, umumi çerçeve kanu- j 
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[ nunun dışında süratle (gerçekleştirilmelidir. 

Kaybedilen, her gün millî varlığımız aleyhine 
olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimizin üçün
cü bölümünde gelir bütçesine geçiyoruz. Mas
raflara göre ayarlanan gelir 'bütçesi maalesef 
1964 bütçesinde de samimiyetten uzak tahmin
lere istinadetmektedir. 1963 bütçesini de tenkid 
ederken reel olmıyan tahminler yüzünden 1963 
bütçesinin asgari 500 O00 000 liralık bir açıkla 
kapatılacağını bu kürsüden ifade eylemiştik. 
Evvelki yıl bütçelerine ait tahminlerimiz de tıp- * 
ki 1963 bütçesinde olduğu gibi ayniyle çıkmış, 

J üstelik maalesef 1963 bütçesi 500 milyon açıkla 
değil, 600 milyon liranın üstünde bir açık vere- * 
ceği talimini ile kapatılmıştır. 1964 bütçesinin 
de bütün geçmiş senelerin verdiği bu neticele
re rağmen hâlâ aynı umursamazlıkla ve rakam
ları zorlıyarak, sırf masraflara uygun hale ge
tirebilmek için yüksek nisbetler şeklinde tesbıt 
edildiğini ilk nazarda tesbit etmek mümkündür. 
Nitekim Gelir Vergisi, Gümrük Vergisi, ithal
den alman istihsal Vergisi Ve Dahilî istihsal 
Vergisi, akar yakıtlardan alman vergi, 'bu me-
yanda 1963 bütçesinin verdiği neticelere ve ye
ni zam kanunlarının verece.ği neticelere göre 
dahi hesaplanırsa, reel miktarlardan fasla ola
rak hesabedilmiştir. 1963 te Gelir Vergisinin 
sağladığı miktar 2 milyar 222 milyon iken, 2 
milyar 750 milyon olarak getirilen 1964 hütçesi, 
Komisyonda Gelir Vergisi için 2 milyar 850 mil
yon liraya çıkarılmıştır. Daraltılan muafiyetle
re ve bu suretle yeni vergi mükellefiyetlerinin 
bu vergi şümulüne 'girmesine ve senelik vergi 
gelişiminin temin ettiği artışa rağmen, Gelir 
Vergisinde 600 000 000 lirayı aşan bir inkiga-
fin saklanabilmesi mümkün değildir. Bu bakım
dan, Gelir Vergisi mevzuunda yapılan tahmin
lerde büyük açıklar vermesi beklenir. Aynı za
viyeden ithal, istihsal ve Gümrük vergileri de 
1963 ün seyrine ithal imkânlarına, dış kaynak
lardan temin edilecek dövizlere göre mukayese 
edilirse, fazla rakamlar ihtiva etmekte ve 1964 
bütçesi de 500 - 600 milyon liralık bir asgari 
açığı şimdiden belli etmektedir. 

iMufaterem arkadaşlar, eski gelirlerin yanın
da gelir eksiklerini karşılamak için Hükümetin 
düşündüğü ve bu bütçeyle veya bütçenin aka
binde getireceği tedbirlerle de beraber değiliz. 

I Cumlhuriyetçi Köylü Millet Partisi vergi zamla-
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rının aleyhindedir. Getirilen vergilerin büyük 
çoğunlukla vasıtalı verlgiler sahasında olduğu 
görülmektedir. Bundan evVel de biliyoruz ki, 
vaısıtalı yengiler yolu, sosyal adaleti gerçekleş
tirmeyi düşünen memleketlerde kötü ve aleyhte 
bir vergilendirme yoludur. Vakıa geçen sene
den beri Sayın Maliye Vekilimiz vasıtalı vergi
lerin artık modem vergicilikte sosyal adaelite ' 
aykırı vergiler olarak mülâhaza edilmemeye 
başlandığını, âdeta vasıtalı vergilerin yeniden 
reVaç bulmaya başladığını ifade etmektedirler. 
'Bu görüşün isabeti bir yana, ancak bu salhada 
'Türkiye'nin gelismıiş memleketlerle mukayese 
ediiemiyeceği Kanaatindeyiz. Amerika'da ve 
iskandinavya'da, Avrupa'nın diğer memleket
lerinde, as'gari geçim hadleri için, vatandaşla
rın, vergi mükelleflerinin geçimleri için .ayrı
lan miktarların yüksekliği ve müphem kazanç
larının Türkiye'd ek'ilerle mukayese, edilemiye-
eek nisbetleri düşünülürse, onların ödediği bir 
muayyen n is betteki vasıtalı verlginin vatandaş
lara, mükelleflere tesiri derecesiyle, Türkiye'-
delerlere tesir derecesinin aynı ölçüler içinde 
mülâhaza ediiemiyeceği kendiliğinden meydana 
çıkar. Unutmayınız ki, misal verdiğimiz mem
leketlerde bütün vatandaşlar işsizliğe karşı si
gortalıdır. Oralarda işsiz vatandaş yoktur. Var
sa Devlet tarafından geçimi için müfctazi para 
veya müesseseleri tarafından ödenmektedir. As
gari bir hayat seviyesi vardır, ^sigarı bir geçim 
seviyesi vardır. Türkiye'deki büyük kütleler, 
Başbakanın da ifadesiyle, geçinmek değil, ka
zandıkları nisbette âdeta sürünmek durumun
da olan, 'geçindirmek durumunda olmıyan, kötü 
kaderiyle başbaşa bırakan çok az gelirlerine 
inikâ's edecek bir vasıtalı 'vergiler sisteminin 
aleyhinde bulunmak elbette ki hakkımızdır. 

iBir başka noktaya da temas etmek isteriz. 
öğreniyoruz ki, Arazi ve Bina vergilerinin de 
artırılması istenilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bu memlekette 
yazılı vesikalarla partilerin anlaştığı sahalar 
çok azdır. (Bu ıçok azlardan biri de Arazi vergi
lerinin kaldırılmasına dair, daha iki sene önceki 
seçimlerde bütün partilerin Türk Milletine 
karşı birbirleriyle yarışırcasına giriştikleri bir 
faaliyettir. Arkadaşlarımın haber verdiklerine 
göre Cum/huriyet Halk Partisi, üstelik seçim be-
vannamesinde Bina Vergisini kaldıracağını da 
ilân etmiştir. Şimdi, bütün partilerin anlaştık-

28 2 . 1964 O : 2 
lan bir nokta üzerinde üstelik eskilerini de bir 
yana bırakarak Arazi ve Bina vergilerinin ver
gi mükelleflerine vergi Kabiliyetlerini de aşan 
nisbetlerde artırılması yoluna gidilmesi millete 
'karşı giriştiğimiz taaMıüterle Kabili telif değil
dir. 

'Denilecektir ki, kazanan insanların, mülk 
sahiplerinin vergi ödemesi Devletimizin bekası 
için elzemdir. Ama arkadaşlar, Devletin, vatan
daşlarını, yaşamalarını mümkün kılacak malî 
ve ekonomik bir vasat içinde bulundurmak 
mecburiyeti de vardır. Arsa sahibinin elinden 
arsasını terke mecbur edecek Kadar kendisine 
bir vergi talhmili yoluna giderseniz, kurak Ana
dolu'da arazinin kaldıramıyacağı nisbetlerde 
vergi tahmili yoluna giderseniz, vatandaşın ver
gi mükellefiyetine iştirak değil, birtakım sosyal 
maksatlara varmak için kullanılmış bir vasıta 
olarak görülür ki, biz bunun da karşısındayız 
ve bu kanunlar geldiği zaman bunların bütün 
detaylariyle münakaşasını yapacağız. Bir za
manlar reddedilen Kaldor Plânının bugün par
ça parça nasıl tatbik mevkiine konularak Tür
kiye'deki ekonomik sistemin bozulması yoluna 
gidilmekte olduğunu göstereceğiz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de bir ver-
ıgi ziyamın (bulunduğu, vergi adaletsizliğinin 
bulunduğu bir gerçektir. Bu Meclise ilk geldi
ğimiz Z'Sima.n, ilk sos de bizlerden çıktı. Dedik 
ki, Del ir Vergisi namuslu insanlara tarh edil
miş bir ahmaklık vergisi haline gelmiştir. Bu 
vergi bu halden, kurtarılmalıdır. Bu görüşte 
olan bir parti olarak vurgunculuğun, haksız 
kazançların, yolsuzlukların vergi kavakçılıkla
rının karşısında bir parti olarak vergi kaçakçı
lığını önleyici öıer türlü tedbirde Hükümetle be
raberiz. Ancak, Hükümetin bu mevzuda düşün
düğü tedbirlerde de tam isabet olmadığı kanaa
tindeyiz. Şöyle ki, Devlet vergi kaçakçılariyle 
mücadele etmek için, bunları tesbit ve cezalan
dırmak için kendisine düşen vazifeyi uzun se
nelerden beri yapmamıştır. Âdeta, bunlar ta-
ıkibediilmeımek suretiyle, 'kasden değilse bile ih
mal yolu ile korunmuştur. 

Şimdi, 1950 de çıkarılan Gelir Vergisi 1963 
senesine kadar kontrol mekanizmasının işletil
mesi suretiyle vergi kaçakçılığının önlenmesi 
yoluna gidilmemişken, birtakım tatbiki kabil 
olmıyan, sadece vatandaşı endişeye düşürecek 
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ve onu bunaltacak tedbirlerle yine Devleti işin 
dışına çıkarmak ve vatandaşı tazyik yoluna git
mek reva değildir arkadaşlar. Elbette kaçakçı
lık kötü bir şeydir. Mükellef, durumunu, iş hac
mim ve gelirini Maliyeye bildirmektedir. Mali
ye bunu kontrölla mükelleftir. Personelimiz yok 
derler, 1950 den 'beri bu personel tedbiri alın
saydı taanamlanalbilirdi. Personel rejimi ayar
lanmadığı için, güzide ve vasıflı maliyecilerin 
'birtakım dış seyahatlerde, dış teşkilâtlarda, 
'başkaca çok yüksek ücretli işlerde kullanıldığı, 
kilit noktalarını lıep onların işgal etmiş olduğu, 
buna mukabil aısıl vazifeleri olan maliye saha
sında bilgilerini ve emeklerini hasretmedikleri 
hepinizin malûmudur. Bu yola gitmek medeni 
ölçüler içinde vergilere ait kazai usulleri de 
ıslah etmek suretiyle o yoldan kontrolü sağla
mak gerekirken vatandasın senelik geçimini 
tesbit etmek için gündelik masraf lanın dahi 
tesbit etmek külfeti gi'bi acaip külfetler düşün
mek, arkadaşlar, fayda bir yana, vatandaşlarla 
Devletin arasını aıçacak ve ona büyük bir kül
fet yükliyecek beyhude zahmetlerden başka bir 
şey değildir: Vatandaş, Devlete kazandığı mik
tarı bildirmektedir. Servetinin durumunu da 
servet beyannamesiyle bi'ldirmektedir. Şu halde, 
kazancının ne kadarım sarf etmekte olduğu, ne 
kadar .miktarının servetine ilâve edildiği ken
diliğinden meydana çıkmaktadır. Sırf ona sanki 
bir eza etmek ister ıgiibi, «İbir de ayrıca senelik 
geçim masraflarını da bildiriceksin» demek Ma
liyeye hiçbir şey kazandırmıyacalktır. Zira ka
zancını az gösteren kaçakçı, evinde yiyeceği 
yemeğin ve giyeceğinin miktarını da elbette ki 
bu kazancına göre ayarlıyacak kadar akıl ve zekâ 
sahibidir. Maliyenin bu boş külfet yüklemek 
yollarından vazgeçerek, 'bizatihi kontrol meka
nizmasını ıslah etmesinde fayda vardır. Düşü 
nünüz ki, Akara'nın ve İstanbul'un büyük ge
lir kaynağı olan gayrimenkul iratları dahi bu
gün kontroldan uzaktır. Halbuki bunların kon
trol edilmesinin her ıhangi bir personel ihtiyacı 
ile de bir münasebeti yoktur. Matbu birtakım 
mektuplarla kiracılardan ödedikleri kira. mikta
rının istenmesi ve bu işin gayet kısa zamanda 
ve bol miktarda yapılması zor bir iş değildir. ' 
Kolaydır. İbret teşkil edeceği için faydalı ola
cak kontrol usulleri dururken, vatandaşlara 
vergilerinin ilânı, geçinebilecekleri, geçinemiye-
cekleri, paranın miktarının bildirilmesi gibi hiç | 
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de modern olmıyan, fayda sağlamıyacak usulle
rin yüklenilmeye kal kılması aslında Maliyemi
zin • beklediği istifadeleri sağlamıyacaktır. 

Arkadaşlar, vergi ziyamı önlemek için bir 
mühim unsur da istikrarı temin etmektir. Tür
kiye'de vatandaşların en çok şikâyet ettikleri 
husus diğer sahalarda olduğu gibi malî sahada 
da bir istikrarın olmayışıdır. Eğer, vergi kanun
ları gibi en mühim kanunlar dahi bir senede bir 
birkaç defa değiştirilebiliyorsa, üstelik bu ka
nunlar makable dahi şâmil tutulabiliyorsa ve bu 
kanunlar bazan tatbik edilmeden değiştirilebili
yorsa, o memlekette vatandaşlar mevcut kanun
lara riayet etmiyorlarsa, bunun büyük mesulle
rinden birisi de bu istikrarsızlığa sebebiyet ve
renler, idare edenler ve onlara destek olanlar 
olduğu unutulmamalıdır. Bu istikrarsızlık ön
lenmelidir. Türkiye'deki ana mevzularda, va
tandaş ve vergi mükellefi bilmelidir ki, artık 
bu nizam dışına çıkılmıyacak, bu nizam lehte 
ve aleyhte büyük zaruretler dışında değiştiril
in iyecektir. Bu nizama riayet herkes için mec
buri olacaktır. Bu hissi yeleştirebildiğimiz tak
dirde Türkiye'deki vergi zıyaı ancak önlenebi
lecektir. Değilse, çeşitli menfaat kombinezonla
rına göre icabında vergi kaçakçılığı suçları affe
dilecekle, icabında bir Gelir Vergisi Kanunu 
bir sene içinde birkaç defa değişiklik gösterebi-
lecekse, faraza gayrimenkullerden alman Bina 
Vergisinin, Gelir Vergisine mahsubedilmesi ve
ya edilmemesi gibi bir mevzu bile birkaç.senede 
birkaç defa değişiklik gösterebilecekse ve alı-
ııannyan vergiler affedilirken, alman vergiler 
iade edilmiyorsa, kaçakçıların ödemediği vergi
ler affediliyorsa, o memleketin mükelleflerinde 
Devlete karşı bir itimadın bulunacağını zannet
mek bir hatadır. 

Sözlerimizi bitirirken, Türkiye'deki vergi ge
lirlerinin artırılmasında en mühim unsurlardan 
birisinin de psikolojik unsur olduğuna işaret 
ediyoruz. Türkiye'de bugün kasıtlı birtakım 
çevrelerin devamlı tahrikleri ile âdeta bir mül
kiyet düşmanlığı yaratılmıştır. Bunun netice
sinde bâzı iş adamlarının memleket dışına ser
vetlerini taşımak yolunda olduklarına dair, sıh
hat derecesini tâyin edemediğimiz haberler al
maktayız. Ancak, bildiğimiz bir husus vardır 
ki, kesafet peydah cyliyen ve artık vatandaşları 
hakikaten endişelendirmeye ve bunaltmaya baş-
lıyan bu tarz bir tulum yüzünden iş çevreleri, 

— 375 — 



M. Meclisi B : 65 
işbilir vatandaşlar yavaş yavaş işlerini tasfiye 
ederek ilk imkânda geri plâna çekilmek tema-
yülündedirler. Hükümete bunu haber vermeyi 
bir vazife biliriz. 

Bir ikinci unsur, vatandaş Devlete ödediği 
vergilerin Devlet yoluna ve milletin yararına 
sarf edilmesini istemektedir. Masrafların mille
tin ve Devletin yararına sarf edilmediği, birta
kım tufeyli kimselere fuzuli tahsisatlar ayrıl
mak suretiyle heba edilmekte olduğu, Devletin 
lüks, israf ve suiistimaller içinde bocalamakta 
olduğu gerçeği senelerden beri her cepheden 
politikacılar tarafından ifade edildiği ve ger
çek de bu olduğunu vatandaş da bunu bizzat mü
şahede eylediği için vergi ödemek istememekte
dir. 

îşte arkadaşlar, vatandaşları vergi ödeme 
yoluna getirmek için, ' sözlerimin başında da 
ifade ettiğimiz gibi, Devletin bizzat kendisinin 
böyle bir tutumlu yola gitmesi vazifelerinin ba
şında gelmektedir. Zaten zor geçinen insanlar- j 
dan vergi alırken bir kısım tufeylilere bol im- ! 
kanlar ve tahsisatlar tahsis etmeye Devletin bü
yük vicdanı razı olmamalıdır. Nihayet bu psi
kolojik mukavemet yenilerek, Devlet ve vatan
daş arasında çok eskiden beri sarsılmış olan gü
ven, istikrar duygusu ve karşılıklı itimat his
leri temin edilerek, Maliyenin de ciddî ve tesirli 
bir vergi kontrolü yoluna sapması yolu ile malî 
güçlüklerin finansman noksanlarının giderile
ceğine ve sağlanacak tasarruflar yolu ile İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin millete vermeye 
mecbur olduklarını kendilerinden almak sure
tiyle bu memleketin malî ve ekonomik meselele
rinin en kısa zamanda halledilebileceğine inan
maktayız. 

1964 yılı bütçesinin Maliye Bakanlığına ve
rimli gelirler ve bu Bakanlığın 1964 senesinde 
yeni bir zihniyet ve istikamette olmasını temen
ni eder, saygılarımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Kadircan Kaflı. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA KADİRCAN 
KAFLI (Konya) — Sevgili arkadaşlarım, Tür
kiye Cumhuriyetinin 1964 bütçesinin müzake
resi münasebetiyle rahmetli ve Büyük Atatürk'ü 
rahmetle anarım. Sebebi nedir? Her zaman rah
metle anarız, ama, bugün bilhassa. Bugün, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetlerini rahmetli Ata-
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türk'ün malî siyasetinden tamamiyle ayrılmış 
buluyor ve bundan dolayı üzülüyoruz. Atatürk 
devrinde halk tabiriyle bir sistem vardır. «Aya
ğını yorganına göre uzat» Ayağımızı yorganı
mıza göre uzatıyorduk. Bütçemiz hep 300, 320, 350 
milyon lira bulunuyordu. Paramızın miktarı da 
158 milyon idi. Fakat, bu 15 sene devam etti. Bâ
zı maliyeciler derler ki, «Efendim bu artmazsa 
eğer iş yapılmaz.» Pekâlâ iş yapılıyordu. Bugün 
önümüzde gördüğümüz Ankara başkenti o de
virde kurulmuştur. Üzerinde seyahat ettiğimiz, 
ondan sonra hiçbir şey ilâve edemediğimiz Devlet 
Demiryolları o devirde yapılmıştır. Daha bunun 
gibi birçok eserleri sayabiliriz. Demek ki, insa
nın hem yorganına göre ayağını uzatması hem de 
işler yapması mümkündür. Atatürk bunu başar
mıştır. Şimdi, iktidarda da • Atatürkçülüğü hiç 
kimseye bırakmıyan, âdeta kendisine nıaletmek 
istiyen bir parti vardır. O sebeple, bunların biz
lerden ziyade Atatürk yolunda, Atatürk'ün izin
de olduklarını isterdik. Fakat, maalesef bir tür
lü o ize dönemiyorlar. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu politika, 1938 -
1939 senesine kadar devam etti. Ondan sonra Sa
yın İnönü'nün devri başladı. Ondan sonra da ba
caklarımız yorgandan dışarı çıktı, ayaklarımız 
üşüdü, nezle do olduk, .bronşit d<e, Neredeyse ve
rem olup ölecektik. 

Şimdi bakıyorum, Devlet boğazına kadar borç 
içinde. Yalnız boğazına kadar da değil, galiba ba
şını da, aşmış. Raportörlerin raporlarından oku
duğumuza göre borçların 12 milyon lirası yalnız 
kur farkından imiş, yani biz havadan 12 milyar 
lira borca girmişiz. İşte malî siyasetin, geçmiş dev
rin ve bâzılarının övdüğü Demokrat Parti devri
nin malî siyasetinin meydana getirdiği facia. 
(Soldan gürültüler) Biz hem nalına vururuz hem 
mıhına vururuz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi size kısa zamıaıı-
da geçmiş olan bir hatırayı anlatacağım. Ama, 
mevzu ile çok ilgili. Buraya, Kurucu Meclisle gel
dik. Ben maliyeci değilim; gazeteci olduğum için 
az - çok bilirim, müzakereler başladıktan bir ay 
sonra bütçe geldi. Kocaman bir kitap. Şöyle bir 
tetkik ettim, inceledim. Ben baş tarafında gelir 
bütçesini arıyorum. Halbuki, gelir bütçesi yok. 
Arkadaşlara dedim, ki «yahu burada gelir bütçe
si yok mudur? Bu masraflar havadan mı yapılı-
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yor?» «O dediler, en sonra gelir.» Peki dedim, 
Bu nasıl şey?. Evvelâ elindeki yorganına göre he
saplar sonra ayağını uzatırsın. Evvelâ şu geliri, 
şu vatandaşın verebileceği parayı hesaplıyahm. 
Vatandaş kaç para verebilecek; ondan sonra Dev
let o vatandaşın verebileceği paraya göre masra
fını ayarlasın, öyle değil mi?. Bu böyie, gayet ta
biî. Biz, aile bütçelerimizde do böyle yaparız. Bu 
sayede borçsuz yapıyoruz, çok şükür. İnsan, ay
lık masrafım şu kadar, aylık gelirim nedir? Bu 
kadar, der ona göre bütçesini tanzim eder. Hanım 
kürk ister olmaz hanım deriz. Şunu ister, 
bunu ister, «Olmaz para yok» deriz. Bakıyorum 
Devlet başka türlü hareket ediyor. O zaman ar
kadaşlar dediler ki, «Devlet yüce bir varlıktır.» 
Evvelâ masraflarını hesaplar, ondan sonra para 
arar. Bu ters işliyen bir malî metot, bir malî po
litikadır. Benim aklım doğrusu buna ermiyor. 
Eğer maliyecilerin aklı eriyorsa, bu hususta bir 
sihirbazlık varsa, lütfen izah etsinler. İzah ede
ceklerim anlıyacak İkadar aklımız vardır, zan
nederim. Daha sonra ikinci sene, 3 ncü, 4 ncü 
sene hep böyle; mütemadiyen de zamlar yapılır. 
Hani vaktiyle Halk Partisi muhalefette, De
mokrat Parti de iktidarda idi. Halk Partisinin 
lıasınla, sununla, bununla, söylediği şeyler hem 
zamdı, zamdan şikâyetti. Hattâ şarkısını bile uy
durmuşlardı. Zam, zamda zam, zam zamda zam 
diye. Şimdi bakıyoruz, onun yerine Halk Parti
si geldi, o da yine zam yapıyor. Bu olmaz böyle. 
Vaktiyle tenkid ettiklerimizi kendimiz yaparsak, 
l)iı akıl ile, mantıkla izah edilemez. 

Onlar iktidarda iken, başkaları iş başınday
ken tenkid ettiğimiz kusurları biz yapmamalıyız 
ki işler düzelsin. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, Anayasada 
bir madde vardır. Diyor ki, «Vatandaş gücü
nün yettiği kadar vergi verir» evvelâ masrafla
rı yapıp, sonra vergileri yükseltirseniz, bakalım 
vatandaş bunu verebiliyor mu? Bunları hesap
lamak lâzımdır. Ee bu malî metot nedir? Ga
rip bir şey bu. Onbin sene evvelki, beş bin sene 
evvelki metottur. Biz bunu Osmanlı tarihin
de de görüyoruz. Osmanlı tarihinin yarısı fetih
leri ile haraçları ile, geçmiş açığı onunla kapat
mışlar. Sonra, fetih gelirleri, haraç gelirleri 
kesilince, vatandaşın kesesine müracaat edilmiş. 
O zaman da hakikaten hep zam yapılırdı; mü
temadiyen zam yapılırdı. Ondan sonra para
nın ayarının düşürülmsei ve saire... Bu Devleti 
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bu metotla 17 nci asırda çocuk Padişah Dör
düncü Mehmet zamanında eşkiyalıktan yetişmiş 
Deli îpşir Paşa da, Zurnacı Mustafa Paşa da 
idare etti. (Gülüşmeler) Bu metot yeni bir 
şey değil ki. Bununla kim olsa idare eder. Ma
liyecilerimiz bize yeni ayarlı usuller bulsunlar. 
Sonra bir şeyi daha, bir hâdiseyi daha hatırlata
yım. Onların arkasından Tarhuncu Ahmet Pa
şa geldi. «Bir dengeli bütçe yapacağım» dedi, 
dengeli bütçe uğruna adamcağız kelleyi verdi. 
Ama, şimdi dengeli bütçe uğrunda istifa edecek 
Bakan bile bulamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu vergi zamları 
buhranlı zamanlarda yapılsa, şimdi Amerika'da 
olduğu gibi bir müddet sonra indirilse, katlana
cağız. Ama ben tarih boyunca zamların indiril
diğini görmedim. Hattâ bu zamlar, demin arz 
ettiğim devirde, o kadar gülünç hale gelmişti ki, 
«Balkon Vergisi» yani «Şahnişin Vergisi» diye 
bir vergi bile koymuşlardı. Galiba şimdi de gaz
dan, şundan bundan vergi alırken yakında gali
ba bizde de pencere vergisi, kapı vergisi, kömür
lük vergisi falan gibi vergiler de koyacağız. 
(Kaldırılır, sesleri) Evet, kaldırılsa iyi ama, ne 
tarih boyunca ve ne de benim haytım boyunca 
yapılan zamların kaldırıldığına şahidolmadım. 
İnşaallah ölmeden evvel buna şahidolursam, 
kurban keseceğim. Muhterem arkadaşlarım, ku
sura bakmasınlar, iktidarda oldukları için isim
lerini anıyorum. Sayın O. H. P. si bir kitap neş
retti. 40 ncı yıl diye. Orada bütün inkılâpları, 
İstiklâl Savaşını kendilerine malediyorlar. Bu 
arada Lozan'daki bir hâdiseyi de anlatıyorlar. 
Orada karşı taraftaki devletlerin murahhasların 
başı, İngiliz murahhası Tjord Curzon birtakım 

taleplerde bulunuyormuş, bizim Murahhas He
yetimiz de reddediyormuş. Adam politikacı. Ta
lepleri cebine koyuyormuş ve diyormuş ki, «siz 
bunları şimdi kabul etmiyorsunuz ama, bir gün 
gelecek siz paraya muhtacolacaksmız. O zaman 
geleceksiniz bizden para isteyeceksiniz. Size para 
verebilmek için bunları tekrar çıkarıp sizin önü
nüze süreceğim» demiş. Korkarım, biz bu pa
ra istekleriyle, ve saire ile aynı duruma düşmi-
yelim... Çünkü, bu bize verilen paralar bizim 
için nimet olmaktan ziyade bir külfettir. Bir 
gün arkası kesilir, açıkta kalırız. O zaman çok 
sıkıntıda kalırsak, bunlar baskı da yaparlar. 

ı Şimdi dünyâ ikiye ayrılmış diye münferit bir 
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baskı yapamıyorlar ama, her halde bir arka
daşımızın da söylediği gibi, bu bütçeyi ayarla
mak şarttır. Varlığımızı alâkadar eder. 

Muhterem arkadaşlarım; «borçtan korkan 
zengin olmaz» diye bir ata sözü vardır. Yine 
başka bir ata sözü daha vardır. «Korkak be
zirgan ne kâr eder, ne ziyan». Çok güzel, doğ
rudur; doğrudur bizim gibi çok borca girip al
dığı parayı iyi kullanamıyan insanların evinin 
içindeki eşyayı da sattıklarını, yatak yorganını 
dahi sattıklarını gördük. Bu borcu ayarlamak 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada sözümü bi
tirirken Büyük Meclise, Karma Komisyonuna 
ve Hükümete bir de teşekkürde bulunacağım: 
İstanbul'da Türk Göçmenleri ve Mültecileri Der
nekleri Federasyonu vardır. Bu federasyon dış 
memleketlerden Ana Vatana sığınmış olan Türk
lerin kurdukları derneklerden meydana gelmiş
tir. Bu dernekler, Azerbeyean, Batı - Trakya, 
îdil, Ural, Balkan, Kırım, Kuzey - Kafkas, 
Türkistanlılardır. Oeçeaı ısene Yüfesıelc Meclis, ıbüt-
çede aktarma yaparak bunlara yardımı 20 bin li
radan 50 bin liraya çıkardı. Bu vatandaşların 
teşekkürlerini arz ederim. Bu defa bir zühul ol
muş, Hükümet bu 50 bin lirayı 20 bin liraya 
indirmiş. Kendilerine rica ediyorum. Gerek 
Hükümet, gerek Karma Komisyon 10 derneğe 
yapılan 20 bin liralık yardımı tekrar 50 bin lira
ya çıkartın. Yabancı memleketlerinden ayrılıp 
Türkiye'ye gelmiş olan iki milyona yakın Türk 
göçmen ve mültecisinin size bundan dolayı teşek
kürlerini arz eder, Hepinizi sevgi ve saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmamış olan ar
kadaşlarımız lütfen kullansınlar. Oylamanın so
nunu ilân edeceğiz. Lütfen acele edelim ve oy
larımızı kullanalım. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın îlyas 
Seçkin. 

KEMAL! BAYAZTT (Maraş) — Konuşmu
yor efendim. 

BAŞKAN — Sarfı nazar mı etti? 
Şahısları adına ' Sayın Veli Uyar. Yok mu? 

(Burada sesleri) Buyurun Sayın Uyar. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan. 
çok muhterem arkadaşlarım; 1964 yılı bütçesinin 
son konuşmalarını yapmaktayız. Birçok kıymetli 
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hatipler kendi zaviyelerinden etraflı konıuşmalar 
yapmışlardır. Bütçeyi yürütmekle görevli bu
lunan Sayın Maliye Bakanımızın da dört başı 
mamur bütçeyi sunuş konuşmasını dinlemiştik. 
Bu defaki tenkidlerde kıymetli Maliye Bakanı
nın gereken cevabı vereceği tabiîdir. Ben de 
kıymetli arkadaşların tenkid ve temennilerine 
birkaç kelime ile iştirak etmek için huzurunuzu 
işgal ediyorum. 

Sayın arkadaşlar, bütçeyi hazırlamak mü
him olmakla beraber en mühim husus da bütçe
nin tatbikidir. Yıllardan beri müşahade edil
miştir ki, maalesef masrafeı daireler israf için
dedirler. Temenni olunur ki, 1964 bütçesinde 
âzami tasarrufa riayet olunsun. Bir iki gün ev
vel Bakanlar Kurulunun, yurt dışına yapılan va
zife seyahatlerinin tetkika tabi tutulacağı habe
rini her lıaide işitmişsinizdir. Bunun ne kadar 
mühim olduğu, bâzı dairelerin keyfî dış sevilin t. 
ler teri i bettik] eri bir hakikattir. Bu tedbirden 
dolayı Hükümeti tebrik ederim. 

Döviz temini için maalesef el acmadı^n-m-
memleket kalmadığı bu yıllarda çok, pek çok fe
dakârlığa katlanmamız gerekmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım : 
İkinci bir israf da memleket içi seyahattir. 

Maalesef, birçok daireler memurlarına ücretli 
izinler vermekte, sözde tetkik seyahati kisvesi 
altında izinler geçmektedir. Ne gariptir ki, en 
büyük yatırımcı dairelerde dahi senelik izinler 
yaz aylarına isabet ettirilmektedir. Sayın Ma
liye Bakanımızdan ve Hükümetten bu gibi israf
ların önüne geçmeleri için şimdiden tedbir alma
larını bilhassa, istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlar, ölü iş gücümüzü de
ğerlendirmek için Batı memleketlerine çalışmak 
üzere giden on binlerce (bu yıl yüz bin olacağı 
söylenen) işçilerimizin kazandıkları dövizlerin 
yurda getirilme çareleri için Maliyemizce gere
ken tedbirler alınmış ve bir tasarının hazırlan
dığı istihbar edilmiştir. Bunun bir an evvel ka
nunlaşmasını temenni ederim. 

Yıllardır inkişaf edemiyen ihracatımız sebe
biyle muazzam döviz açığımızın 50 - 60 milyon 
dolarlık kısmının bahsi geçen işçilerimizin ka
zancından kapanması işten bile değildir. Yeter 
ki, bu işin tedbirini zamanında almış olalım. 
Bahsi geçen kanunun kabulüne kadar Hükümet 
tarafından âcil tedbirler alınması ve imkânı var
sa kararnamelerle işin halli gerekir. 
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Bâzı Batı memleketleri, meselâ İspanya'nın 

bu mevzuu hail ettiği söylenmektedir. 
Bu mevzuda geç kaldığımız taktirde bir müd

det için hayat şartları değişen işçilerimizin işsiz 
olarak yurda dönmelerini seyredeceğiz, demek
tir. Her devirde ve her zaman memleketin ek
meğini yediği halde kanını emen, her kaçakçı
lık olayında ismi geçen mâruf ve hattâ sözde va
tandaşlarımız bu işleri mahallinde hallettikleri, 
muazzam döviz stokları yaptıklar* acı bir ger
çektir. 

Bu işe biraz daha lakayt kalırsak amiyane 
tabiriyle - atı alan Üsküdar'ı geçmiş olur -

Muhterem arkadaşlarım, bu milyarlık büt
çeleri tatbik eden, masrafları ödiyen ve gelir
leri tahsil için uğraşan cefakâr Maliye memur
larımız ve âmirleri, kuruş kuruş topladıkları pa
raları masrafcı dairelerin nasıl harcadıklarını 
nasıl tantana içinde israf ettiklerini acı acı gör
mekte ve zarar içinde olan, fakat bir tantana 
ve israf içerisinde bulunan iktisadi Devlet Te
şekküllerimiz ise baştan karadır. Maliye me
murlarımızın Bektaşinin bir fıkrasını hatırlama
maları imkânsızdır. Tabi atiyle siz de bu fık
rayı hatırlarsınız. Bektaşi «Ey Allahım, bir şu 
kuluna bak, bir de kulunun kuluna bak» demiş. 
Bir taraftan Maliye memurlarımız oturacak san
dalye bulamazken, bu İktisadi Devlet Teşekkül-" 
ler;miz ve bilhassa masrafcı dairelerimiz, bir 
zevk-ü sefa içerisinde ve lüks möbleler içerisin
de sözde vazife yapmaktadırlar. Altında araba 
ile sefa süren masrafcı dairelerimizin yanında, 
maiyetinde beş ilâ sekiz müdür bulunan defter
darların bile ilçelerdeki Maliye dairelerini tef
tişe gidecek yolluğu bulunmazsa, malî verim 
maalesef düşük olur, yıldan yıla milyara yakın 
vergi tahsilatı elbet sabıkaya kalır. Ama yine 
eziyeti çeken kıymetli maliyecilerimiz olur. 

Temenni ederim ki, masrafcı dairelerin israf-
cı elemanlarına biran evvel dur denmeli, cefakâr 
maliyecilerin hiçolmazsa hakları teslim edilmeli
dir. İnşallah kıymetli Maliye Bakanımız ve re
formcu İnönü Hükümetinin bunları da. hallede
ceğine kaani bulunuyorum. 

1964 yılı bütçesinin milletimize ve maliyeci 
arkadaşlarıma hayırlı olmasını diler, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen oylarını kullansınlar. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
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Sayın Aziz Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım; 1964 bütçesi özel sektöre 
ehemmiyet vermiycn Devletçi bir bütçe.. İsta
tistikler gösteriyor ki, özel sektör yatırımları 
1960 tan sonra her sene biraz daha azalmakta
dır/Resmî sektör yatırımları için ise dış yardı
mı alabilmek için dış yardımın tazyiki ile iç 
finansmanı lüzumundan ve hattâ imkânından 
fazla tazyik etmek cihetine gidilmektedir. Yeni 
yeni emisyona gidilmiştir. Vergiler bir çığ gibi 
çoğaltılmaktadır. Her ay para basıyoruz, me
murlara ödiyoruz, sonra da onları tekrar çek
mek için yeni vergiler ihdas ediyoruz. Tasar
rufla bunu kapıyacağımız yerde, yeni vergiler 
getirmek, bu memlekette biraz olsun fazlalaş
makta olan istihlâki azaltacak, bunun neticesi 
olarak da sanayi istihsali azalacak, bu suretle 
verimli yatırımlar zarar edecektir. Gıda istih
sali ise esasen dünyada en az kalori olan mem
leketimizde bir de Hükümet iştira gücünü azalt
mak, istihlâki azaltmak yoluna giderse nesil 
hastalıkları, sâri hastalıklar, içtimai hastalıklar 
alıp yürüyecektir. Yeni vergilerin esbabı muci
be! eri ise sadece isimden ibarettir. (Vergi' re
formu) kendi kendilerine taktıkları isim. İste
nildiği kadar Devlet radyoları (Vergi reformu) 
diye bağırsmlar, istenildiği kadar iktidar gaze
teleri (Reform kanunları) desinler; bunun tam 
ismi (Vergi zamları) yeni vergiler getirilmesi
dir. Vergi reformu, diye İsrar etmek bilmem ne 
kadar samimiyete delâlet eder. İçte itimadın, 
dışta itibarın artması, millet sesine kulakları 
tıkamak veya Devlet radyosu ve iktidar gazete
lerinde (Vergi reformu) diye sesler yükselt
mekle olmaz. Bu vergiler manzumesi mazide 
terk edilmiş vergilerdir ki, ileriye gideceğimize 
gerilediğimize delâlet eder. Gazı âdeta lüks 
madde saymaya başladık. Köylünün, fakir hal
kın ihtiyacı olan ormanlarımızın korunması 
karşılığı olan gaza zammetmek kadar ağır mü
kellefiyet olamaz. Gazı mazot ayarına çıkarıyo
ruz, diyorlar. Niye gazı bugünkü mazot ayarına 
çıkarmıyoruz da tekrar mazota' yeni zam yapa
rak. gazı daha da pahalılaştırıyoruz? 

Gaza zam esbabı mucibesi nerede kaldı? De-
ııi' k ki, bu esbabı mueibeier de samimî değildir. 
İhracatımıza, da tesir edecektir. Bu vergiler, me
selâ hayvan vergileri dolayısiyle yapağı ihra
catımız zarar görecektir. Tiftik müstahsili za-
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rar görecektir. Emlâk Vergisi esbabı mucibesi, 
serbest sektörün bu sahadan çalışmasını başka 
sahaya kaydıracak. Bilmiyorlar ki, her sahadan 
kaçan serbest sektör, korkarım serveti harice 
plase edecektir. Bina vergileri dolayısiyle in
şaat duracaktır. 

Gecekonduları kaldırmaya çalışırken, gece
kondu devrine döndürecektir. Bu vergiler, akar 
yakıt vergileri nakliye sahiplerini, şoförleri pe
rişan edecektir. Dahilî turistik gelişmeleri hal-
talıyacaktır. 

Her sene yeni yeni getirilen bu vergiler ha
yat pahalılığını, geçim sıkıntısını artıracak ha
yatı tazyik edecek unsurlardır. Bu vergilerle 
30 milyon ağır bir mükellefiyet altına girmek
tedir. Hükümet, Maliye kendisine düşen vazi
feleri yerine getirmediki halde Gelir Vergisin
den beklenen neticeyi alamaması mesuliyetini, 
kabahatini tamamen mükelleflere yükliyenıcz. 
îktisadi Devlet Teşekkülleri kaç lira Gelir Ver
gisi veriyorlar'? Serbest sektör ne kadar veri
yor? 2,5 milyar veriyor. Dünyanın hiçbir ye
rinde (hata ve nisyam) kaçakçılık addeden 
böyle müeyyideler mevcut değildir. Tie'sen tar-
hiyat gibi. Sert bir ifade olmakla beraber bu
na ancak (terör) demek, malî terör demek daha 
doğru olur. 

Hele vergilerin ilânı keyfiyeti. Vergileri 
ilân etmekle, memlekette servetin, iş hayatının 
gelişmesi değil gelişmemesi için, harice kaç
ması için ne lazımsa yapıyoruz. İbadet de gizli, 
kahahat de dediği 'giıbi, bele ticaret hayatı çok 
gizlidir. Hükümetten gizli değil, ondan gizli 
olamaz zaten- Ama; aynı branşta, aynı reka
bette bulunan meslek sahipleri için kazancı, 
verdiği vergiyi gizli tutması gayet tabiîdir. 
Servet beyannamesi asıl ıbu memlekette iş ha
yatını (baltaladı, serveti harice kaçırdı ise, yeni 
•bir servet beyannaımesi ile karşı karşıyayız. Bu
gün hu sebeple Türkiye'de 100 bin liram ol&ca-
ğına, dışarda 50 bin liranı olsun diyene çok 
raslllyorumv. Halkını içhvo girelim, esnafları1 

tüccarları dolaşalım, soralım, soruşturalım, on
dan sonra vergiler getirelim. Yazıktır arka
daşlarım, millete yazık oluyor. Borçlar eski 
senelere nazaran kısa zamanda iki misli olmuş
tur. 1959 da 8 milyar olan iç ve dış borçlar bu
gün 17 milyar olmuştur. Bütün bunlara nağ
men ise memlekette işsizlik, sefalet, parasızlık, 
almış yürümüştür. 
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Kalkınma dedik, plân dedik yola çıktık ama 

ölmeden yürüyebilmek için bu derecede milleti 
sıkıştırmak mı lâzım? Yoksa mutlaka, ben de
diğimi yapacağım, diye milleti öldürmeye kim
senin, hiçbir Hükümetin hakkı yoktur. Hükü
metin, zaman zaman kaldıracağını beyan ettiği 
tasarruf Ibonosu karşılığının hâlâ bu sene de 
Ibütçede olduğunu görüyoruz. Bu antidemokra-
lik, Anayasaya aykırı tasarruf (bonosu karşılı
ğının bu sene de bütçede görülmesi yüzümüzü 
kızartmaktadır. Hükümet 30 milyona itimadı, 
istikrarı sağlıyamamıştır. îşte görülmemiş emis
yona, görülmemiş borçlanmaya, görülmemiş ağır 
vergi 3Üküne, hattâ görülmemiş ayrıca anıgarya 
ile iş yaptırılmasına, görülmemiş yardım ve 
hibelere rağmen 30 milyon, bugünkü Hükümete 
itimadı ol madiğin dan kendini iş hayatına ver
memiştir. 

îşte sıkıntının, asıl selbehi budur. 
Millet olarak, köylüsü, şehirlisi, işçisi ve 

hattâ memuru ile borçlu durumdadır. Borçtan 
kurtulamıyor- Bugün Ziraat Baoıkasma 100 
liraya kadar - dikkatinizi çekerim - 100 liraya 
kadar Iborçlu fakat ödeyemiyen 200 hin çiftçi 
ailesi vardır, bir milyona yakın çiftçi ailesi 
vardır. Bu ne fecaattir. Bugün memlekette 
30 milyona hitabeden Ziraat Bankasıdır, 25 
mil .yon, çiftçiye o yardım ediyor. Kanun em
rettiği halde büteçede Ziraat Bankasına 140 
milyon yerine 25 milyon lira konuldıığunıı gö
rüyoruz. 25 milyon çiftçi için Ziraat Bankası-
iK-i! 140 milyon lira koymayı çok mu görüyoruz? 
Oiff,çîni>n Ziraat Ba.nıkaNUn'dau gayrı ya rd vinci sı 
yoktur. Ziraat Bankasının bu hakkını vermek 
lâzımdır. Yine 30 milyona hitaibeden. Emlâk 
•Kredi Bankasına, tiler Bankasına, Halk Ban
kasına, çok az yardımlar konulmuştur. Memle
kette iş hayatı, imar hayatı, ziraat hayatı, or
ta. halli' esnaf hayatı bu bankalarla kaimidir. Bi
naenaleyh, bunlara daha çok yardımlar konul
ması ieabederdi. Kalkınmanın, plânın hedefi 
olan ziraat, sektörüne hiç ehemmiyet vermiyo
ruz. Bugün ziraat aletleri, traktörler, tohum
luklar, gübreler çok pahalıdır. Akar yakıta 
yeni getirilen vergiler, Nakliyat vergileri hepsi 
köylüye intikal edecektir. Vasıtalı, vasıtasız ver
gilerle karnım doyurmak için gece gündüz ço
luk çocuğu ile çalışan köylüye bu.kadar yük
lenmek doğru değildir. 
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Bakınız çiftçiler kaç türlü vergi veriyorlar. 
1. Tarlasından dönüm başına aldığımız ver

gi, 
2. Arazi Vergisine yapılan zam, 
3. Emlâk Vergisine yapılan zam, 
4. İstihsal vasıtası, ihracat vasıltası olan kü

çük baş hayvanına konulan vergi. 
5. İstihsal Vasıtası, çoluğunun çocuğunun 

rızkını temin eden ineğinden alınacak vergi, 
6. Her türlü meyva ve narenciyeden alınan 

Ağaç Vergisi, 
7. Gelir Vergisindeki 5 bin lira geçim inidi-

riminin 2 500 liraya indirilmesi, 
8. Çiftçinin kullandığı akar yakıta zam, 
9. Gaz vo mazota zam dolayısiyle çiftçinin 

nakledeceği mahsulâtın nakliye ücretine yapaca
ğı tesir. 

10. 50 bin liralık vergi matrahının 30 bin 
liraya indirilmesi suretiyle küçük, orta halli çift
çilerin de vergiye tabı tutulması, 

Çiftçinin vergiye tabi olmasını istiyoruz. 
Ama, büyük çiftçinin, defter tutabilecek çiftçi
nin, çünkü zarar ettiği sene'ler bu zararını kâr 
ettiği senelere mahsubedelbilecekftir. Ama, götü
rü vergiye az vergiye tabi olan küçük ve orta 
halli çiftçilere vergi yüklemek sosyal adalete uy
umadığını Gelir Vergisi esaslarına da, prensiple
rine de, vergi adaletine de uymadığını bildir
mek isterim. Çünkü, zarar ettiği seneler için öde
diği bu vergileri diğer kâr ettiği senelere mah-
subedemıemiektedir. Yani, tüccar gibi, defter tu
tan büyük çiftçi gibi vergi esasları mükellefi ko
rumadığından bu götürü vergide adalet yoktur. 
Kâr etsin, zarar etsin bu vergiyi verecektir. 
Olur mu böyle şey, adalet inidir bu? Çiftçilerden 
bilâvasıta Vergi alırız. Vasıtasız alırız. Ayrıca 
yolunu, suyunu, okulunu, köyün para yardımı ol
madan yapmayız, ayrıca angarya olarak amele 
gibi çalışmadan yapmayız. Ayrıca su kanalları 
açarız, su vermek için de para alırız. Biraz in
saflı olmak lâzım, her gün muhtelif zümreler ta
rafından dolup dolup taşan sinemalarda, tiyat
rolarımızda, bir tek köylü yoktur. Hangi plaj
larımızda, hangi restoranımızda, hangi Avrupa'
ya giden yüzbinlerce turistin yanında bir tek 
köylüye raflarsınız? Böylesine tasarrufla çolu- j 
ğıı, çocuğu ile akşama sabaha kadar çalışarak I 
kuru ekmek, soğan ekmek, çorba ekmek geçinen 
köylümüzden, Ziraat Bankası kapılarından se
nelerce ayrılamıyan küçük ve orta halli köylü- j 
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müzden ne vergisi alacağız, bilemiyorum? Daha 
çok hesaplar, misaller vermek isterim ama vakit 
müsait değil. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, bir dakika
nız kaldı, lütfen cümlenizi bağlayınız. 

AZIZ ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Maliye Bakanlığı bütçesinde, çok arzu eder

dik ki, Güzel Kıbrıs'ımıza direkt veya Kızılaya 
Kıbrıs 3'ardımı olarak bir madkie bulunsun. Bu
nun için de halkımızın yaptığı on milyonluk yar
dım kâfi gelmemektedir. Önün için Hükümetin 
de yardımı lâzımdır. Rumlar bu maddî yardım
lardan gayrı silâh yardımı alırken, biz oradaki 
Türklerimizin 'karnını doyurmak için, ilâç için 
yardım yapmazsak doğru olmaz. Onun için bu 
bütçede hiç olmazsa 50 milyonulk yardım faslı 
olmalı idi. Bunu görmek isterdik. îşte günlerce 
aç kalan annesini doyurmak için komşusundan 
ekmek peynir çalan çocuğun hali. İşsizlik.. Bu 
yazı, bu resim üzerinde Hükümet eğildi mi? Büt
çeyi memleketin bu acı halini görerek mi hazır
ladı, hayır. Tasarrufa riayet olunmadan bâzı 
siyasi mülâhazalarla kendi bildiği gibi hazırlan
mış enflâsyönist bir bütçe olarak görüyoruz. İk
tisadi ve malî sıkıntı insanı ibazaaı sağını sol/unu 
göremiyecek hale getirir. Malî-yardım almak 
mecburiyeti karşısında en mühim ana dâvamız 
uğrunda kanlar akıttığımız Kıbrıs dâvasının ip 
ucunu ilk gün kaçırmış veya kaçırmak mecbu
riyetinde kalmış, bugün ise siyasi inisiyatifi müt
tefiklerimize, Kıbrıs'taki vatandaşlarımızı ise 
kendi hallerine bırakmış bulunuyoruz. Böyle 
bir Hükümetin getirdiği bu bütçeye kırmızı oy 
kullanacağımı saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sözleriniz bittiyse lütfen otu
run efendim. 

Muhterem arkadaşlar, söz sırası Sayın Ilışan 
Kabadayı'nındır. Buyurun efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bir iktisatçı ve 
maliyeci olmamakla beraber, içinde gezmiş ol
duğum halk ve esnaf kütlelerinin munsif olan
larından dinlediğim vakıa şudur ki, Türkiye'de 
vergi kontrol cihazı çok zayıftır. Bu yüzden de 
çok kazananlar, yıllardan beri alışageldiklerinden 
vergi vermeye bir türlü yanaşmamaktadırlar. Bu 
yolda ne kadar minare varsa, her birinin kılıfını 
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gayet usta bir terzi hüneriyle yapıp minareyi 
gizlemektedirler. 

Müıkellef]erin ancak yüzde ikisi mevcut ci
haza güre kontrol edilmekte diğerleri 'kontrol 
edilmemektedir. 5 sene geçip dosyası kalktık
tan sonra kontrol imkânı hemen hemen % 2 
ihtimaliyle çok zayıftır. Sayın Balkanın, grup
ta vermiş olduğu izahatta, hu cihazı geliştirip 
kuvvetlendireceğini, vergi mükelleflerinin daha 
sıkı bir kontrola tabi olacağını memnuniyetle 
duymuş bulunmaktayım. Eğer ki bu tahakkuk 
ederse, kazanıp da feryadı figanı göklere çı
kan, şu /memlekette kıvançta ve felâkette 'or
tak olduğum insanların kazancının karşılığın
da vergi vermemek kapılan kapanmış olacak
tır. 

Evet, bunun yanı sıra şunu üzüntüyle söy
lüyorum. Şu memlekette «yorganımıza göre 
ayaklarımızı uzatma» sözünü içinde bulunduğu
muz şartlara g'üre, memur arkadaşlarım kusu
ra bakmasınlar, Ibu garip ve fakir 'milletin pa
rasını bir beytülmal hassaslığı ve ölçülen ile 
harcama inancını sevgisini, kendilerinden özür 
dilerim, zarif 'bulmaktayım. 

Fuzuli tahsisatlar vardır, ek görevler, ücre
ti vekâletler vardır. Bunlar bir israf halinde
dir. isim vermiyeceğim, «Kabadayı, malî mev
zuatı, bütçeyi bilsem bütçede o kadar kaçan 
ve açık kapılardan geçen fuzuli masraflar var
dır ki, gözün faltaşı gibi açılır. Konuşmak de
ğil orada, ağlardın» diyor. İnşallah zaman fır
sat verir vatandaşların itimadı üzerimizde te
celli ederse zamanında onları da öğreterek ka
pılarını kapatacağız, 

Evet, şu memlekette gerek memleket içinde 
ve gerek memleket dışında olsun, bir çok fuzu
li seyahatler vardır. Dairelerde dışarı gidebil
mek için pusuya yatıp hesap kuranlar vardır 
ve memleketin parası güya bir ihtisas adı altın
da dışarıya gidiyor. Fakat, karşılığı olarak, 
ben inanıyorum ki, iki sayfalık dahi bir rapor 
getirip memlekete bir yenilik dahi /getirdiği vâ
ki değildir. Sadece bir turist gezisi gibi gidiş 
geliş şeklinde cereyan etmektedir. Sayın Ba
kandan. bilhassa Avrupa gezilerini çok sıkı ele
mesini ve Yüksek Meclise Avrupa gezileri 
'hakkında bâzı kayıtları ihtiva eden bir kanun 
teklifi getirmesini hassaten istirham edeceğim. 
Giden gitse iyi ama, kalan memurlar üzerinde 
de kederlenmekten mütevellit «Türk nişler, bir-
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birinden, gördüğünü işler» o da gidemediği için 
kırılıyor, kızıyor ve dairelerde inanın ki, hu
zursuzluk kaynağı, geçimsizlik kaynağı oluyor. 
Un bir vakıadır. 

Evet, şu memlekette vasıta saltanatı da var
dır."* Yıllardan beri şu devirdir, bu devirdir di
yemiyorum. Bunu bir türlü Önliyemedik. Han
gi kahraman vekil, hangi kahraman Hükümet 
gelir de Türkiye'de vasıta saltanatını önleme, 
onu hem tebrik edeceğim hem de onun sağlık 
ve selâmeti için dua edeceğim. Memur arkadaş
lar.'m gücenmesinler, on senedir Ankara'da bu-
Jum'iyor;!m. O meskenlere girip oturmak na-
ısiholmadı. Fakat, bugün devede kulak denecek 
ücretler ile memurların geniş kadrosu, ister Ha
zineye aidolsun, ister Devlet teşekküllerine aidol
sun bir çok meskenlerde ve gayrimcnkullerde 
bedava denilecek şekilde oturmaktadırlar. Ver
dikleri ücretler o binanın tamirine dahi yetmi-
yecek bir kifayetsizlik içindedir. Muhterem Baka
nımdan, yeni 'bir formül ile bu oturan arkadaş
lardan hiç olmazsa on sene demiyorum, yirmi-
beş senede o binayı amorti edecek bir kira ni
zamnamesini getirmesini ve onlarda az çok kira 
veriyor gibi bir hale kavuşturmasını vatandaş
ların inliyen dert ve ıstıraplarını silmek için Sa
yın Vekilden istirham etmekteyim. 

Sayın arkadaşlar buraya kadar bravo dedi
niz ama, hiç zannetmiyorum ki, bundan sonra
sına da bravo diyeceksiniz? 

Şuraya kadar, ben de başta olmak üzere 
yaptığımız konuşmalarda sanki konuşmadık 
ağladık. Köyümüzün suyu dedik, yolu dedik, 
okulu dedik, mesken dâvası dedik, toprak dâ-
VAıSi dedik. Evet şu memlekette bütün müesse
seler dert kervanına girmiş, her birinin ıstırap 
yükü birbirinden kavi, birbirinden ağırdır. 
Böyle geniş bir derdin hallini lâfla başaramaz
sınız. Her derdin halli paraya dayandığına gö
re, fedakârlık yapacaksınız. Çok kazanandan 
çok vergi almaya ve bu kanunları hepiniz ka
bul etmeye mecbursunuz. Bunun aksi halinde 
çıkıp konuşanları ben protesto edeceğim. Na
muslu Hükümetler vergiler getirirler. Namuslu 
Hükümetler kendilerinin hısım ve akrabalarına 
firma ve acentalar dağıtmazlar. Namuslu Hü
kümetler hısım ve akrabalarından müteşekkil 
kısa zamanda keramet gösterivereıı, zengin 

oluveren milyonluk ve milyarlık şirketler ku
ru veren türedi şirketler doğurmazlar. 
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Siz Büyük Meclis olarak Hükümetin getirdiği 

vergi kanunlarını tasvibedersiniz. Ancak, Hükü
met adam kayırıyor ise, firma ve aeaııte dağıtı
yor ise, hısım akraba şirketleri kuruyor ise, onu 
o zaman pretesto edersiniz. Binbir derdi olan bu 
memlekette, Hükümet elinde Hızır'ın çomağı yok
tur. Musa'nın asası yoktur. Gökten Musa helvası 
yağdıracak değildir. Başka cebi de yoktur. Mil
letten alacak millete sarf edecektir. O zaman, bu 
vergiyi ister reform olsun, isterse vergi zammı 
olsun seve seve kabul edeceğim. Seçmenlerime de . 
hesabını vereceğim. Şunu samimiyetle söylüyo
rum. Ben bir Orta - Anadolu çocuğuyum, Kon
ya'da bu gibi çıkan vergiler hiçbir zaman yüzde 
95 i kapsamamaktadır, yıllardan beri kazanıp yi
yip içenler, onun karşısında saltanat sürenler yi
ne evvelki alışkanlıkları içinde devam etmek, ver
gi vermemek için basın voliyle, milletvekilleri yo-
liyle, broşkrler yoTiyle feryadetmefateldirler. Bun
ları ben protesto ediyorum. Bu toprakta selâmet
te, felâkette, kıvançta beraberiz. Kazananlar ver
gi vereceksiniz. Kemerleri sıkacaksak hep bera-
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ber sıkacağız. Kazanamıyanlardan almıyacağız. 
Kazananlar vereceksiniz ki, vârislerine kavga ve
silesi bırakmıyacaksm. Seni bu milletin evlâdı, 
vatanı sağlığında selâmet ile Allah, geçinden ver
sin ölümden sonra rahmetle anacaktır. Bu bedava 
değil bu muzdarip milletin dertlerinin giderilme
sinde kullanılacaktır. Onun için vergi mevzuunda 
kim konuşursa kusura bakmasınlar, buna siyasi 
yatırım diyeceğim. Memleketin içinde bulunduğu 
lı al ve dertlere göre hemdert olan değil, uzaktan 
ezbere konuşan diyeceğim. Hürmetlerimle arka
daşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Daha evvel açık oylarınıza su
nulmuş bulunan 1963 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına ve
rilen oyların sonucunu arz ediyorum. Oy sayısı 
263, kabul 210, ret 46, çekinser 7, tasarısı Mec
lisimizce kanunlaşmıştır. 

Saat 18 e gelmektedir, 19,30 da toplanılmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

t>n<m ••»-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Başkanveküi Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), İsmet Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 
Millet Partisi Grupu adına Sayın Akdoğan. 

Grup adına tekrar konuşmak istemişsiniz. 

M. F. MECLÎS GRUPU ADINA İSMAİL 
HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Çok muhterem 
arkadaşlar, siyasi parti grupları ve şahısları adı
na konuşan arkadaşlarımızın, Maliye bütçesi mü
nasebetiyle esas noktayı vergiler mevzuu işgal 
ettiği cihetle bu konu üzerinde konuşmalarının 
bâzı arkadaşlarımızca yanlış anlaşıldığı ve yan
lış tefsir edildiğini görmekle bu hususta parti
mizin görüşünü tekrar ve kısa olarak arz etmek 
istiyorum. 

Vergilerin sureti tahmili ve tahriki ve kon
trolü mevzuunda vâki temenni ve t dikicilerimize 

karşılık bir kısım arkadaşlarımız, bunu, vergiye 
karşı olmak, vergi mevzuunu istismar etmek ve
ya siyasi yatırım yapmak gibi karşılamış bulu
nuyorlar. Millet Partisi Meclis Grupu olarak ver
gi mevzuunu hiçbir zaman istismar etmemiş ve 
bunu bir siyasi yatırım mevzuu telâkki etmiş de 
değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, elbette Devletin âm
me hizmetlerini ifa edecek bir gelir membaına 
ihtiyacı vardır. Bunun asıl rüknü de, kaynağı da 
vergidir. Bu yola gidilmesi lâzım ve zaruridir. 
Bilhassa kabul etmiş bulunduğumuz Beş Yıllık 
Plânın finansmanı için lâzım olan gelirin elde 
edilmesi ve plânın tahakkuku için müracaat 
edilecek ilk yol ve çare de vergi mevzuu ola
caktır. 
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Ancak, biz bugünkü ve geçen yıl ki, bütçe 

tatbikatını, nazarı itibara almak .suretiyle, aca
ba bugün yeni bir vergi almadan bu açığın ka
patılabileceğini, dolayısiyle 1964 yılı bütçesinde 
masrafları kısmak suretiyle yeni vergiler tah
mil etmeden plânın tatbik edilme imkanlarıma 
olup olmadığını, görüş ve tcnkidlorinıizde arz 
etmiş .bulunuyoruz. 

Bir çok arkadaşlar değindiler; Devlet daire
lerinde alelumum bir israf mevcuttur. Bir çok 
arkadaşlarımız seyahatlerden bahsettiler. Bir 
kısım arkadaşlarımız otomobil saltanatından 
bahsettiler. Bir kısım arkadaşlar da mefruşat 
için sarf edilen paralardan bahsettiler. Bu is
rafın önlenmesi suretiyle, bu sem; yeni vergi 
kanunlariyle elde etmek istediğimiz gelirin te
mininin mümkün olup olmadığı hususundaki 
görüşlerimizi arz etmiş ve Devlet bu israflardan 
kaçındığı takdirde, yeni vergiler almadan Plâ
nın finansmanını temin edeceğimiz kanaatimizi 
belirtmiştik. Bu israflarını yeni ieadedilen usul
lerle (bazaın kısılması ımüımlkün oluyor. Meselâ, 
geçen yıl bütçe sonunda Hükümetçe alınan bir 
kararla, son zamanlarda elde mevcut tahsisa
tın, yanmaması için masrafcı dairelerin alela
cele sarf cihetine gitmemeleri için bu gibi tahsi
satların sene sonunda sarfcdilmemesi temin edil
mişti. Ama, daire ita âmirleri veyahut da tahak
kuk âmirleri geçen sene buna alıştıkları için, 
bu sene senebaşmda harcamaya başlamışlardır. 
Anadoluda bir hikâye var; zavallı köylünün bi
risinin çocukları çokmuş. Her gün bir ekmek 
yiyorlarmış. Kazancı kâfi değil, kadıncağız ek
meğin bezesini ufak almış, çocuklar az yesinler 
diye. Tabiî ilk defa çocuklar farkına varmamış
lar. Bilâhara bakmışlar karınları doymuyor, 
çifter çifter, yemeğe başlamışlar. Bizim bu mas
raf dairelerimiz, geçen sene olduğu gibi bu se
ne sonunda da böyle bir kısıntı yapılacak diye 
sene başında ellerindeki tahsisatları harcama 
ve tüketme yoluna gittiler. 

Muhterem arkadaşlar, yeni vergi ihdas edil
meden ihtiyacın karşılanması, bu israf mevzuu 
ele alındıktan sonra bir hususda yine bir çok 
arkadaşlarımızın belirttikleri gibi vergideki ka
çakçılık meselesine bağlıdır. Bütün arkadaşla
rımız yana yakıla belirttiler. Vergi mükellefle
rinin ancak yüzde ikisi kontrol edilebiliyor. 
Bu yüzden de Devletin harcamalarına katılmak 
istemeyen bâzı kimseler de vergi kaçakçılığını 
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tercih ediyorlar. Biz müteaddit bütçeler müna
sebetiyle yapmış olduğumuz tenkidlerde sayın 
Maliye Bakanımızın, bu kontrol sisteminin ıslah 
edileceği, artırılacağı ve bunun istenilen arzu 
ve miktara getirileceği yolundaki beyanlarına 
samimayetlc inanmış bulunuyoruz. Bunu değer
li Maliye Bakanımızdan da bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kaçakçılığın ön
lenilmesi ve is raf d an kaçınılması ve bir miktar 
gelirin sarfından vazgeçilmesi suretiyle bütçe
de plânın finansmanı için lâzım olan paranın 
yeniden vergi alınmadan temin edilmesi müm
kündür. 

Şayet bir vergi almak mecburiyetinde ka
lırsak, bunu hangi sınıl' ve zümreden alaca
ğımız meselesi de tenkid konusu olmuştur. 

Anayasamızın 61 nci maddesinde, hepinizce 
malûm olduğu üzere, şöyle söylenmiştir : «Her
ke,'-! kamu giderlerini karşılamak üzere malî 
gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.» 

Anayasamız burada sarahaten bir emir vaz
etmiştir. Bu da, malî gücü ile vatandaşları- • 
iniz mükellef olacaklardır. Hepinizce malûm ol
duğu üzere, Vasıtalı vergilerin bu malî güçle 
alâkası doğrudan doğruya mevcut değildir. 
Sigaraya, kibrite, zaruri ihtiyaç maddeleri 
üzerine konulan zamlar hiçbir zaman malî 
güçle alâkalı bulunmamaktadır. Bu bakımdan, 
konulacak bir vergi varsa, bir mecburiyet hâsıl 
olmuşssa, bunun, Anayasamızın 61 nci madde
sinde emredilen hususa uygun olarak elde edil
mesi cihetine gitmek lâzımdır. Muhterem arka
daşlar, bir de, bu senenin siyasi partiler ara
sında veyahut da vergi mütehassıslarının gö
rüşleri arasında almış bulunan «topraktan 
vergi alınması» mevzuu ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. Biraz evvel değerli bir arkadaşı
mın burada sarahaten belirttiği gibi, seçim
lerde tekmil siyasi partiler Arazi Vergisinin 
tamamen kaldırılacağını, geniş toprak sa
hiplerinden Gelir Vergisi almak suretiyle bu 
açığın kapatılacağını taahhütle beyan etmiş
lerdir. O günden bu yana Devletin malî im
kânları buna elvermemiş ve diğer partiler de 
anlayış göstermek suretiyle böyle bir kanun 
teklifini Yüksek Meclise getirmemişlerse, bun
dan cesaret alarak Arazi vergilerinin artırıl
ması yoluna gidilmesi asla tervicedilecek bir 
mesele değildir. Zannediyorum ki, Hükümet ko 
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k y olduğu için bu yola gitmiş bulunmakta-
dı. Lütfederler, tetkiklerini daha çok derin
liğine inmek suretiyle yaparlar, vergi kaçak
çılığını önler ve vergiye tabi olmıyan fakat 
malî durumları müsait bulunan vatandaşları 
vergi almak suretiyle Devletin masraflarına 
iştirak ettirirlerse, bu şekildeki tenkidlere mu-
hatabolmıyacakları kanaatindeyiz. Bu bakım
dan vergi mevzuu üzerindeki tenkid ve te
mennilerimizin vergilere karşı olmak ve siyasi 
yatırım yapmak mânasına alınmamasını hür
metlerimizle arz ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok muh

terem arkadaşlarım, benim konuşmam Maliye 
Bakanlığı bütçesinin bir tahlili veya tenkidi 
değil, konuşan arkadaşlarım tarafından temas 
edilmediğini hissettiğim ve bence mühim olan 
bir iki küçük noktaya temastan ibaretir. 

Muhterem arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı ge
lir temin eden bir müessesedir. Bu arada da as
li fonksiyonlarının başında elbette ki, tasarruf ge
lir. Şu halde masrafçı dairelere tasarruf etmeleri
ni tavsiye etmekle, bunun yolunu göstermekle 
mükellef olan bu dairenin, evvelemirde tabiatiyle 
kendi bünyesinde de bu şarta riayet etmesi şart
tır. 

Şimdi, bu esas muvacehesinde acaba Maliye 
Vekâleti masrafçı dairelere göstermekle mükellef 
olduğu bu esas fonksiyonunu yerine getiriyor mu, 
getirmiyor mu, bunu izaha çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, öğrendiğim ve tah
kikatını yaptığım bir mesele var. Denir ki, Maliye 
Vekâleti müfettişleri, Vekâlete intisaplarından 
itibaren muayyen müddetler geçtikçe teftiş müd-. 
detleri de muntazaman azalır. îlk giren müfettiş 
daha çok, ondan sonra eskidikçe daha az teftişe 
çıkar. Bu şekilde, bendenize yanlış intikal etme
mişse, senelik müddeti dolduran müfettişin sene
lik teftiş müddeti üç aydır. Böyle olmasına rağ
men, Maliye Vekâletinin bütün müfettişleri 12 ay 
üzerinden teftiş ücreti alır, diyorlar. Bunun da 
hakikat olduğunu tesbit ettim. 

Şimdi arkadaşlar, muhterem Maliye Vekilin
den öğrenmek istiyorum; masrafçı dairelere ta
sarrufu öğretmekle mükellef olan bir daire, biz
zat bu tasarrufa riayet etmezse bunun içinden 
acaba nasıl çıkacak? Üç ay teftiş yapan bir müfet
tişe 12 ay üzerinden teftiş ücreti verirse, bu dai
renin tasarrufları, bu dairenin yaptığı muamele 

28 . 2 .1964 O : 3 
tasarrufî olabilir mi? Bunu yüksek takdirlerini
ze arz ediyorum. 

İkincisi, yine tahkikatım neticesinde, bir husu
su maalesef üzülerek meydana çıkardım. Yüksek 
Murakabe Heyetinin Reisi, Genel Sekreteri ve 
Hukuku Müşaviri de aynı minval üzere, tahkika
ta gitmedikleri, yani teftiş yapmadıkları günlere 
ait teftiş yapmış gibi para almaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, şayet bu ihtisas ele
manlarının ihtiyacı varsa, bunu başka bir yerde, 
merkezlerde göstermek gibi katiyen tecviz edil-
miyen, beni mazur görün, sakat bir yolla temin 
edeceklerine, şayet bu ihtiyaç Yüksek Meclis ta
rafından takdir edilirse, bir kanunla gelirler. Bu 
suretle, Yüksek Meclis, teftiş yapmadıkları gün 
dahi lâyıksa para verir. Ama, kanunları gayeleri 
ve prensipleri çiğnemek suretiyle bu yola sapma
larını doğru bulmadım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de Saraçoğlu ev
leri meselesi var. Tesadüfen, birçok dairelerin ki
ra ile oturduklarını öğrendim. Hattâ bunlara çok 
para ödeniyor. Şimdi arkadaşlarım, elde Hazine
nin bu imkânı varken, Saraçoğlu evleri gibi, aşa
ğı - yukarı Ankara'daki Devlet dairelerinin dörtte 
birini barındıracak böyle tesisler varken, bunları 
bedava denecek bir fiyat ile kiralamak suretiyle 
Devlet ayrıca kendisine lâzım olacak binaları da 
bütçenin muazzam bir kısmını vermek suretiyle 
kiralıyor. Bunu da anlıyamadım. 

Yine bu arada, garibime giden bir nokta daha 
şu; Saraçoğlu evlerinin hakikaten ihtiyacı olan, 
küçük safta bulunan ve aldığı para cüzi olan kü
çük memurlara tahsis edilmesi mantıken icabe-
derkeıı, bir de bakıyorsunuz, burada hiçbir ihtiya
cı olmıyan, ayda 200 - 300 lira para alan değil, 
en fazla maaş olan memurlar oturuyor. Bunu da 
anlıyamadım. Kıymetli Vekilimiz eğer bu hu
susları anlatırlarsa çok memnun olacağımı şimdi
den belirtirim ve bütün arkadaşları hürmetle se
lâmlarım. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir iki arkadaş daha konuştuk
tan sonra zatıâlinizi davet edeceğim, müsaade eder 
misiniz? 

. MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Demiray... Yok. 
Sayın ihsan önal. 
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ııosyonu olan bir 
iş adamı olarak, 

getirilen vergiler 
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İHSAN ÖNAD (içel) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri ve Maliye 
tem erkânı. 

Bendeniz az çok ekonomik 
insan ve aynı zamanda da bir 
vergi reformu adı altında 
mevzuunda bir iki noktainazara dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Şurasını hemen söyliy ey im ki, 
malî ve iktisadi prensipleri memleketimizin 
realitelerine uygun olarak evvelâ vaz'etmeden 
vergi kanunları çıkartmak, Ibizleri sonradan ta
mir kabul etmez hatalara düşürür. Vergi artır
mak hiçbir zaman bir reform olamaz. Evet, Tür
kiye'de vergi kaçakçılığı vardır. Hem de zanne
dildiğinden çok fazladır. Türkiye'de vatandaş
lar hâlâ vergi vermeye alışmamışlardır. Vergi 
sistemimiz âdil olmaktan çok uzaktır. Endirekt 
vergilerin tatbikattaki şekli sosyal adalet pren
siplerini zedeleyici bir mahiyet taşımaktadır. 
Fakat bütün bunların en fenası ve her sene 
memleketi biraz daha malî ve iktisadi çıkmaza 
sokan nokta, maliyecilerimizin ve Devlet adam
larımızın vergi sistemimize halkımızın istihsali
ni artırıcı, teşvik edici bir karakter vermekten 
çok uzak olan zihniyet ve tutumlarıdır. Eğer, ma
liyeciliği bütçedeki açığı kapatmak içiıı yani 
dengeyi temin etmek için vergiler ihdas etmek 
veya artırmak olarak kabul ediyorsanız böyle 
bir anlayışın memleketi kurtarılmaz felâketlere 
sürükliyeceğini şimdiden ihbar etmek isterim. 
Çünkü, istihsali baltalayıcı bu gibi tedbirler 
her geçen sene maliyecileri daha büyük açık
ları kapatmak için karşı karşıya bırakacaktır. 
işte böyle bir duruma düşmek, fasit daireye,düş
mek memleketi mukadder malî felâketlere göz 
göre göre sürüklemek demektir. Bugün çıkar yol 
diye tutulan yolun bu olma istidadı bana elem 
ve hattâ korku vermektedir. Buradan mezuun 
derinliklerine girmeye çekmiyorum. Çünkü, o 
zaman bu görüşlerin müdellel ortaya konması 
bir saatte bile tam mümkün değildir. Ancak, 
şu kadarını ifade etmek isterim ki, Devletin zen
ginliğini milletin zenginliğinde görmek istiyen 
bir zihniyet, malî politikaya hâkim olmadıkça 
bu fasit daireden kurtulamıyacak ve bunun so
nu da çok fena olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar Dev
letçiliğin en büyük taraftarı olan iktisatçılar ar
tık itiraf ediyorlar. Diyorlar ki, «Devletçiliğin 
bir külfet olduğunu anladık. Kalkınmak için sa- i 
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nayiin devletleştirilmesi de şart değildir. Ce
miyetin muhtacolduğu şeyleri Devlet tesbit et
sin. Bunları yapması için özel teşebbüsü teş
vik ve onlara yardım etsin. Bu şekilde özel te
şebbüsün de sermaye ekleneceği için Devletin ya
pacağından daha geniş tesisler ve istihsal saha
ları açılacak ve hem de rantabilitesi Devletin-
kinden fazla olacaktır.» bunları ben değil, bir 
zamanlar Devletçiliğin en hararetli tarafları 
olarak tanınmış iktisatçılar soluyor. Evet, bun
dan 30 - 40 sene evvel Türkiye'de fertler serma
yesizdi. Şirketler teşekkül etmemişti. Ozaman 
Devletçilik bir zaruret idi. Memlekete de hiz
met etmiştir. Fakat artık, bugün zarar eden ve 
çok zaman politikacıların çiftliği haline sokulan 
bu sistemden yavaş yavaş rücu etmek lâzımge-
lir. Kaç gündür, Sayın Bakanların hararetle 
özel teşebbüs lehine ümit verici konuşmalarını 
oldukça üımit ile ve heyecan ile dinlendim. Ve se
nelerdir savunduğumuz bir hakikat inşallah, 
samimî olarak vasıl olmuş bulunuyorlar. Yakın 
gelecek, bu samimiyetin derecesini bize göste
recektir. Yukarıda işaret ettiğim prensipler 
dâhilinde bir vergi reformu mutlaka lâzımdır. 
Kazanan her kim olursa olsun, vergisini ver
melidir. Âdil bir geçim haddinden sonra her 
kazanç müterakki vergiye tabi olmalıdır. Bu 
sistem dâhilinde çiftçisi de işçisi de, doktoru, 
avukatı, memuru hepsi bu vergiye tabi olma
lıdır. Ancak, dışarıda kilosu 80 - 100 kuruş olan 
buğdayın çiftçinin elinden yarı fiyatına alı
nıp, onbeşbin liralık traktörde kırk bin liraya 
çiftçiye verilir ve o mahvü perişan edilirse, -
işte size yıkıcı bir endirekt vergi misali - de
ğil köylüyü, onunla birlikte Tüıık Milletinin haya
tiyetini dahi tehdideder. Bu şekilde bu nasıl olur 
da çiftçiden tekrar vergi alma yoluna gidersi
niz? Diğer bir misal, geçen sene Zirai Vergi 
kanunlarında bu kürsüden ifade etmiştim. Kırk-
bin liraya kadar istihsal vergiden muaf, Ama 
kırkbin bir lira olursa hepsinden vergi. Yani 
köylü, kırk bin liranın üzerinde istihsal yap
mak gafletine düşerse, o zaman kırk bin lira
nın köylünün elinde kalması için altmışbeş bin 
liralık bir istihsale kavuşması lâzımdır. Peki 
köylünün derdi ne de, kırk bin liralık yerine 
daha fazla yatırım ve çalışma ile altmışbeş bin 
liralık istihsal yapacak ve elinde yine kırk bin 
lira kalacak. Bu giıbi kanunlardan, içim yana
rak söyliyeyim ki, bu memleketi batırmak için 
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bir kanun şekli müsabakaya konsa böyle bir 
tanesi bulunamaz. Ne oldu bilir misiniz? Gözle
rim ile gördüm; vatandaş portakal ağaçlarını, 
kavaklarını söktü. Mazur görünüz arkadaşla
rım, ben bir feryadı ve hakikati dile getiriyorum. 

Sözlerimi uzatmıyacağım, yatırım için ver
gi tarhedip, Devletin yapacağının iki mislini, 
özel teşebbüsün yapacağı yatırıma mâni olan 
bir malî politika felâketidir. Bu zaten bilmiye-
rek halkı iktidarlardan soğutmaya götürdüğü 
gibi, daha fenası memleketi de felâketlere gö
türür. Belki yeri değildir diyeceksiniz. Ama bi
raz yeri geldiğine kaaniim. Bunu da söyleyip 
gideceğim. 

Türkiye'de zirai reforma ihtiyaç var. Za
ten malî durumumuz başka türlü de düzelmez» 
Çünkü, ancak zirai reform diye yalnız toprak 
tevziini anlıyorsanız, (bu da memleketin felâke
ti olur. Prodüktiviteyi esas tutarak bir zirai 
reform yapmak mutlak şarttır. Eğer, bu top
rak reformunu da icabettiriyorsa, o da yapıla
caktır. Toprak reformunun da şart olduğuna 
bendeniz kaaniim. Yalnız toprak reformu, top
rak tevzii demek değildir. Birçok memleketler 
toprak reformu yapmışlardır. Fakat, hiç top
rak tevzi etmeden yapmışlardır. Toprağın kü
çük kısımlara parçalanmaması için toprak re
formu kanunları rantabilite bakımından daha 
evvel şarttır. Zirai reformdan gaye, tarım istih
salini artırmaktır. Bizim topraklarımızın yedi
de biri kadar toprağı olan Yunanistan'da sun'i 
gübre iç sarfiyatı Türkiye'nin yetmiş misli
dir. Buraya da dikkat nazarınızı çekmek iste
rini. Yani, 7 x 7 = 49 ediyor, 490 misli, bir 
dönüme bizim sarfettiğimiz gübrenin 500 misli 
gübre sarf ediyorlar. Biz hâlâ Anadolu'da, hat
tâ şehirlerde gübrelerimizi yakarız. Evvelâ bu
radan, sulamadan ve toprak ünitelerinden baş-
lamıyan, zirai reform diye rey için toprak tak
sim edecek olan bir iktidar, biraz rantabl zi
raat yapanlara da mâni olacağı için, istihsal dü
şecek-ve memleketi ancak daha acı malî müza
yakalara sürükîiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktimin dolmuş ol
duğuna kaaniim. Bu kadarla iktifa ediyorum. 
sözlerimi bitirirken, maliyemize (bu çok ağır 
şartlar dâhilinde başarılar diler, 1964 bütçesi
nin • memleketimize ve milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. Hürmetlerimle. (Alkış- ' 
lar) 
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BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün. (Kifayet 

var sesleri) Evet kifayet var, arkadaşlar, ica
bında okutacağım. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, bütçe müzakerelerinin sonuna gel
miş bulunuyoruz. Maliye Vekâletinin bütçesinin 
müzakeresini yapıyoruz. Bu suretle de bütçenin 
baştan, yani toptan tenkidinin içine giriyoruz. 
Çünkü, gelirleri temin eden Maliye Vekâleti
dir. Giderleri toptan tanzim eden Maliye Vekâ

letidir. Ahlâk kurallarından uzaklaştığımız, in
safı kaldırıp attığımız takdirde orada her tür
lü kötülükler yuvalanabilir. Mesuliyet mevkiin
de olan insanlar olarak evvelâ insafa bağlı kal
mak mecburiyetindeyiz. Arkadaşlar, vekâletler 
bütçesi grüşülürken her partiye mensup millet-
.vekili arkadaşlarım, ayrılan paranın azlığından 
yana yakıla bahsettiler. Bugün nüfusumuzun 
% 75 ini teşkil eden köylü 100 000 Km. lik 
yola muhtaçtır. Bugün 40 000 köyümüzden 
20 000 köyümüz hâlâ içme suyuna muhtaçtır. 
Bugün 15 000 köyümüz okula muhtaçtır. Diğer 
taraftan, her sene otuzda bir nisbetinde nüfu
sumuz artmaktadır. Geçim şartlarımız malûm, 
milyonlarca işsiz vatandaş sefalet içindedir. Şu 
halde arkadaşlarım, düşünmek, bu durumdan 
kurtulacak çareleri, tedbirleri almak mecburi
yetindeyiz. Aksi takdirde, çok istiyeceksin, va
tandaşı memnun edeceksin, hiç vermiyeceksin. 
Karşısında olacaksın, vatandaşı memnun ede
ceksin.. Bu kolay politikadır ama mesuliyet 
duygusu ile bağdaşmaz. Vergilerden, bâzı grup 
sözcüsü ve milletvekili arkadaşlarım şikâyet et
tiler. Hattâ dışardan temin edilen yardımın da 
memleketin aleyhinde . olduğunu ifade ettiler. 
Ben hayret ettim arkadaşlar.. Vatandaştan ver
gi almıyacağız, dışardan yardım temin etmiye-
ceğiz, ama vatandaşa hizmet edeceğiz... Bu ke
ramet nerede arkadaşlar? Bilen varsa lütfet
sinler, söylesinler, milletin hayrına olur. Kaldı 
ki, İkinci Koalisyon Hükümeti istifa ettikten 
sonra, Hükümeti kurmakla vazifelendirilen bu
günün ana muhalefet partisi durumunda olan 
Adalet Partisinin Sayın Genel Başkanına mem
leket hizmetlerinin ifası için vergi alınmasından 
bahsedilmektedir. Siz ise, verginin karşsmda 
olduğunuzu beyan buyurmuşsunuz. Bugünkü 
kanaatiniz nedir? Diye sorulduğunda, «Elbette, 
bu memlekete hizmet için vatandaştan vergi alı
nacaktır» buyurmuşlardır. Şu halde arkadaşla-
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rım demek' ki, bu memleketin hizmetlerinin ve 
ihtiyaçlarının görülebilmesi için vatandaştan ver
gi alınması mecburidir. Alınacak vergiler içe
risinde sistemimiz bakımından tenkid edilecek 
yönler olabilir. Ama, külliyen vergilerin karşı
sında olmak demek, vatandaşın beklediği oku
lun yapılmasının karşısında olmak demektir, va
tandaşın beklediği yolun karşısında olmak de
mektir, vatandaşın beklediği içme suyunun kar
şısında olmak demektir, arkadaşlarım. 

Sevgili arkadaşlarım, Zeytinoğlu arkadaşım 
Zirai Gelir Vergisinden bahsederken çok yanıl
dığı kanaatindeyim. Geçen sene tatbik edilen 
Zirai Gelir Vergisi konusunda biz de çıktık bu 
vergiyi vermekle mükellef vatandaşların karşı
sında konuştuk. Hepsinin duası şu idi : «Allah 
bizi o mevkie getirsin, bu vergiyi verebilecek 
kudrette vatandaşlar durumuna gelelim, biz de 
Devlet işlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesi 
için iştirakine katlanmanın huzurunu, saadetini 
duyalım,» demişlerdir. 

Türkiye'de 40 000 liralık mahsul satan çift
çi adedinin ne olduğunu biliyor musunuz arka
daşlar? 

Zeytinoğlu arkadaşımın belki, Ziraat Banka
sında 80 - 100 bin liralık kredisi vardır ve se
nelik geliri de birkaç yüz bin liradır. Elbette 
ki, kazancı nisbetinde vergi verecektir. Ama, 
Eskişehir vilâyetinde geçen sene kaç çiftçi ver
giye tabi tutulmuştur? Hazırlanan, hazırlanmış 
olan tSO bin liralık satış üzerinden alınacak ver
giye göre kaç kişi vergiye tabi olacaktır? Bu
nun hesabını yapsın, bu verginin karşısında ol
duğunu ondan sonra ifade etsin, arkadaşlar. 

Sevgili arkadaşlarım; ihracatımız, ithalâtı
mız karşısında açık vermektedir. Bu cümlenin 
malûmudur. Üstelik bir de dış borçlarımız var
dır. Borçlu olduğumuz devletlerle masa basma 
oturmuşuz, taksite bağlamışız. Elbette, borçlu 
bulunduğumuz dost memleketlere karşı verdiği
miz sözü yerine getirmek mecburiyetindeyiz. 
Bu, bizim şeref borcumuzdur. Ihracettiğimiz 
malların yüzde ellisine^yakın tutarını, malların 
satış tutarının yüzde ellisini borçlarımıza kar
şılık olarak ödemektedirler. İthalâtta açığımız 
var, milyonlarca işsizimiz vardır, geçim seviye
miz malûm. Şu halde, biraz fazla kazanan va
tandaşlarımız vatanperverlik ve memleketse-
verlik duyguları ile bu milletin biraz daha mü
reffeh yaşamasını temin için Devlet babaya 
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icabettiğinde yardım etmesini bir vazife bilme
lidirler. 

Sevgili arkadaşlarım, masraf dairelerindeki 
israfa gelince, bunda ben de sizinle beraberim. 
Hakikaten israf vardır, lüks vardır. Bu israfı 
yapan kimdir arkadaşlarım? Milletin hizmetinde 
bulunsun diye Devlette vazifelendirdiğiniz ve 
emrine vasıta tahsis ettiğiniz insanlardır. Şu 
halde arkadaşlarım, geçmişte söylenen bir sözü 
hatırlıyalım: «Bu memleketin her türlü zarar
ları kısa zamanda telâfi edilir ama, ahlâki ba
kımdan mâruz kaldığımız zararlar kolay kolay 
telâfi edilemez.» denmiştir. Bunu kabul edecek 
oulrsak, bu israfın, lüksün ve hizmetler karşı
sındaki lâkaydinin neden ileri geldiğini hepimiz 
takdir ederiz. Şu halde, bu ne ismet Paşa Hü
kümetinin ve ne de Maliye Bakanının kusuru 
değildir. Birkaç sene içerisinde de halledilebile
cek meselelerden değildir. Allah, hepimizin ve 
bütün vatandaşlarımızın ve milletin emrinde bu
lunan bütün vazifelilerin kalbine insaf, izan, va
tanperverlik, memleketseverlik duygusu versin. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mailye Bakanı FerM Me
len. 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN _ Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; Mailye 
bütçesi üzerinde konuşan sayın sözcüler ve ha
tiplere, evvelemirde Maliye mens'ulbu arkadaşla
rım hakkında söyledikleri cemilekâr sözlerden 
dolayı ve iyi temennilerinden dolayı şükranları
mı arz ederim. 

Sayın arkadaşlarım, günlerden beri geceli 
gündüzlü devam eden çetin bir çalışmanın so-
nuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarımı haki
katen bu kadar yorgunluktan sonra, ben, uzun 
izahatımla yeniden yormak ve yorgunluğu artır
mak istemem. Bu sebeple arkadaşlarımızın üze
rinde durdukları meselelere, daha evvel temas 
ettikleri noktalarda fazla ısrar etmemek suretiy
le, kısa kısa cevap arz etmekle iktifa edeceğim. 

Sayın hatiplerin konuşmalarını iki kısma 
ayırmak mümkündür. 

Birinci kısım, Maliye bütçesine taallûk eden
ler, Maliye Bakanlığının vazifelerine taallûk 
edenler; diğeri ise, bütçenin tümüne ait mülâ
hazalardır. 

Bütçenin tümüne ait mülâhazalar, aşağı - yu
karı bütçenin tümü üzerinde münakaşa ve mü
zâkere yaptığımız zaman üzerinde durulan me-
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selelerin tekrarından ibarettir. Bu sebeple, bun
lar üzerinde uzun boylu durup zamanınızı al
mak istemem. Sadece bunlardan birkaç esaslı nok
taya temas etmekle iktifa edeceğim. Sayın ha
tipler, başlıca üç nokta üzerinde durmuşlardır, 
arkadaşlarım. Bunlardan birisi, «Devlet bütçe
sinde israf vardır. Devlet bütçesinde tasarruf 
yapmak, mümkün olamamaktadır. Bu yüzden 
bütçenin dengesini muhafaza etmek mümkün ola
mamakta ve her sene milletten yeni fedakârlık
lar istenmektedir.» Aşağı - yukarı bütün parti 
mensuplarından konuşan arkadaşlarım, iktidar 
partisi mensupları da' dâhil olmak üzere, bu 
nokta üzerinde ısrarla durdular. 

Muhterem arkadaşlarım, bunda bir hakikat 
payı olduğunu hemen itiraf edeyim. Hakikaten 
Devlet bütçesinde tasarruf imkânları aramak lâ
zımdır. Şelki dikkatli çalışmakla ehemmiyetli 
miktara baliğ olan tasarruflar temin etmek de 
mümkündür. Yalnız, hemen arz edeyim, bunu 
okadar da kolaylıkla tahakkuk ettirmeyi müm
kün görmeyin arkadaşlar. Bu tasarruf öyle bir 
mevzudur ki, klişe halinde bugün de söylenecek
tir, yarın da söylenecektir, belki bu bir asır son
ra da bütçeler müzakere edildiği zaman bu mev
zuları birçok hatipler tekrar edeceklerdir. Buna 
bakarak diyelim ki, tasarruf belki ulaşılması güç 
olan ideal noktasıdır. Buna ulaşılması da kolay 
kolay mümkün değildir. Ama, buna rağmen ta
sarruf fikrini hiçbir zaman bertaraf etmemek 
lâzımdır. Hükümet olarak, Meclis olarak, vatan
daş olarak herkesin bilhassa âmme masrafların
da mümkün olan tasarrufu yapmak ve her Türk 
lirasının en müsmir şekilde kullanılmasını te
min etmek lâzımdır. Zaten tasarrufu masrafları, 
harcamayı azaltmak mânasına almıyorum, tasar
ruf derken, tasarruf beher Türk lirasını, Devle
te, millete ait beher Türk lirasını en müsmir en 
faydalı şekilde kullanmak mânasına alıyorum. 
Zira öteki mânada daha az harcama mânasına 
alınırsa, buna tasarruf denmez. Belki, harcama
da kısıntı denir, iktifa denir, şu denir, bu de
nir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan her şey
den evvel tasarrufun bir zihniyet meselesi oldu
ğunu kabul etmek lâzımdır. Tasarruf bir aile, 
terbiye meselesidir. Aile ocağından başlar, ta 
Devlet hayatının en yüksek kademesine kadar in
sanları takibeder. Eğer, hakikaten kuvvetli bir 
tasarruf terbiyesi almış olan insan, Devlet para-
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sini da kendi öz parası gibi dikkatle harcar. O 
vakit müsmir bir şekilde ve hakikaten netice elde 
eder. Ama daha çocuk yaştan israfa, alışmış bir 
insanın Devlet hayatında da o huyundan kolay 
kolay vazgeçebileceğine imkân olmadığını kabul 
etmek lâzımdır. Tasarruf sadece bundan ibaret 
de değildir. Herkesin murakabe vazifesini yap-
masiyle mümkündür. Muhterem arkadaşlarım, bu 
murakabe Meclisin vazifesidir, Meclislerde başlar. 
Mecliste tasarruf hakkında çok güzel sözler dinle
dim. Fakat, hemen arz edeyim ki, tasarruf hu
susunda Yüksek Meclis dâhil - dünyanın her mec
lisi de böyledir ya - bize yardım edildiğini de 
görmedim. Bütçenin son günündeyiz, bütün büt
çeler müzakere edilmiştir; zabıtlar şu fasılda bu 
kadar, şu fasılda şu kadar lira tasarruf mümkün
dür diye bir takrir geçmemiştir, gelmemiştir. 
Hiçbir arkadaş kendisinde bu istikamette bir ça
lışma ihtiyacını duymamıştır, bize burada yar
dım etmemiştir. Bunu da ben şikâyet olarak arz 
etmek isterim. (Doğru, sesleri.) 

Aksine, burada konuşan bütün hatipler Dev
let bütçesinde israf olduğunu iddia etmekle be
raber, bunun yanı başında şu veya bu fasıldaki, 
şu veya bu hizmete ait bir tahsisatın kâfi olma
dığından da acı acı şikâyet etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, tasarruf bunun dışın
da rasyonel Çalışma işidir, plân işidir. Hemen arz 
edeyim ki, yeni Hükümetiniz birkaç yıldan beri 
bilhassa plânlı bir devreye girmekle esasen tasar
ruf yoluna girmiştir. Plânsız bir ekonomideki, 
plânsız bir Devlet idaresindeki harcama ile plân
lı bir Devlet idaresindeki harcamayı mukayese 
yaparsanız, tasarruf lehine plânlı devrede, sade
ce plânı kabul etmek suretiyle büyük bir adımın 
atıldığını derhal görürsünüz. 

Muhterem arkadaşlarım tasarrufu masrafları 
kısmak mânasına alıyorlarsa, hemen arz edeyim 
ki, biz bütçemizi Yüksek Meclisimizin kabul ettiği 
Beş Yıllık Plâna göre yapmaya ve huzurunuza 
öyle getirmeye mecbur durumdayız. Beş Yıllık 
Plânda her gün Devletin yapacağı harcamaların 
miktarı, tavanı tesbit edilmiştir. Sadece tavanı 
değil, kati rakam olarak tesbit edilmiştir. Yatı
rım miktarları tesbit edilmiştir. Cari harcama 
miktarları tesbit edilmiştir. Cari harcama miktar
ları tavan olarak, yatırım miktarları da emir ola
rak tesbit edilmiştir. Hükümetiniz buna uymaya 
mecburdur. Bu plân yürürlükte kaldığı müddet
çe bunun altında bir bütçe getirmemiz, Meclis 
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emirlerine riayetsizlik saymak lâzımdır. Bu ba
kımdan masraflarda tasarrufu bu mânaya alan 
arkadaşlara hemen arz edeyim ki, bunu yaptığınız 
takdirde evvelâ Meclisin kararı mahiyetinde olan 
plân emirlerine muhalif hareket etmiş olurduk. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci nokta; sayın ar
kadaşlarımız Devlet gelirleri üzerinde durmuşlar
dır, bilhassa yeni vergiler üzerinde durmuşlardır. 
Vergi almadan Devlet idare edileceğini hiç kimse 
iddia etmez. Ama, bu mevzu üzerinde konuşan 
arkadaşlar o kadar insafsız bir noktaya götür
müşlerdir ki, hakikaten ilk intiba, herkesi dinle
diğimiz zaman, bu memlekette vergi almaya im
kân yoktur. Bizatihi vergi müessesesi korkunç 
bir şeydir. Arkadaşları dinliyenlerde bu intiba 
hâsıl oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet varsa, vergi 
do vardır, Devlet devam edecekse vergi de 
devanı edecektir. Vergi artarak devam ede
cektir. dün geçtikçe vergiler -artacaikıtır. Çün
kü; gün geçtikçe Devletin vazifeleri genişli-
yecdktir. Bumdan otuz sene evvelki Devlet 
değildir, bugünkü Devlet. 40 - 50 sene evvel 
Devletin vazifeleri ne idi?. Biraz yol yaptır
mak, ordu beslemek, jandarmayı beslemek, bâzı 
idari teşkilâtını beslemekten ibaretti. Bu
günkü Devlet bu mudur? Bugünkü Dev
letin vazifeleri bundan 50 seme evvelki Dev
lete nazaran belki yüz misli, 30 sene önceki 
Devlete nazaranda 50 misli artmıştır. Bilhassa 
faizde de son kabul ettiğimiz Anayasa ile, Devlet, 
Sosyal Devlet olmuştur. Devletin sosyal vazi
feleri vardır. Devletin iktisadi vazifeleri var
dır. Devlet vatandaşlara refah ve saatdet temin 
edecetkir. Devlet, refahı umuma intikal ettirmekle 
vazifelidir. Devlet işsizlere iş bulacak, Devlet 
kazançsızlara kazanç bulacak. Devlet sefaleti 
ve İstırabı ortadan kaldırmakla vazifelidir. 

Böyle bir devlette, böyle bir memlekette 
elbette ki, vergi mükellefiyeti de, bu hizmet ve 
vazilere muvazi olarak gün geçtikçe artacaktır ve 
artmalıdır. Eğer, Devletten istenilen vazifelerin 
yapılmasını istiyorsak, vergi artmalıdır. Aksi 
halde, vergiyi artırmıyalım, kimseye dokun-
mıyalım, aman vatandaş incinir, belki biraz da 
reylerden gider, bu mülâhazalara kendimizi 
kaptınrsak iyi netice alamayız. Bu mülâha
zalara kendini kaptıran hükümetler başarı elde 
edemezler. Kendini bu mülâhazalara kaptıran 
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hükümetler kendisine ve memleketine en bü
yük fenalığı yaparlar. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Böyle dediler 
mi Sayın Bakanım? 

MALİYE BAKANI FERlD MELEN (De
vamla) —• Bütün bu konuşmaları bir araya 
toplarsanız çıkacak netice, muhassala budur, 
arkadaşlar. Sarahatle hiç kimse böyle söyle
meye cesaret edemedi ama bütün bunları 
bir araya toplayın ve vatandaş, sabahtan ak
şama kadar, Devlet hizmetinde bizatihi va
tandaşın refahı için kullanmak üzere almak 
istediğimiz paraya karşı mukavemete sevk 
edilirse, isyana sevk edilirse ruhunda isyan ya-
ratılmsa elbette böyledir. (C. H. P. sıraların
dan bravo sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, vergi reformun
dan bahsetiler. Reform mu, zam mı, vergi ted
birleri mi? Hattâ bir arkadaşımız ilâve etti, 
«Bangır bangır bağırsanız; ne yaparsanız yapı
nız bu reform değilir» dedi. 

Ben de bu arkadaşımıza hitabediyorum : 
«istediği kadar nara atsın, bu bir reformdur.» 

Muhterem arkadaşlarım, bizi vergi adaleti
ne yaklaştıracak her tedbiri reform olarak 
mütalâa etmek lâzımdır. Bu yaptıklarımıza 
ilim adamları reform diyorlar, ilam âlemi böyle 
diyor, bizim, birkaç yıldan beri tahakkuk et
tirmeye çalıştığımız, vergi sahasında yaptığı-
miz değişikliklere de içerde ve dışarda bütün 
ilkti adamları reformı diyor, sadece politikacılar
dır ki, buna reform dememek suretiyle bâzı fayda
lar düşünüyorlar. Onun dışında herkes buna içer
de ve dışarda reform diyor. Niçin reform olma
sın, muhterem arkadaşlarım? Nitekim, büt
çenin tümü üzerinde de ben geçen sene yap
tığımız bâzı değişiklikler hakkında, Gelir Ver
disinde, Kurumlar Vergisinde, harçlar da ne
ler yaptık, izah ettim. Onun üzerine Adalet 
Partisi Sözcüsü Sayın Mehmet Turgut dedi 
iki : «Maliye Bakanının izah ettikleri geqen 
seneye aitti. Onlar reform idi, dedi. Bu sene-
kiler değil.» 

Ama geçen senekilere de reform değil de
mişlerdi. Demek iki, bir sone sonra noktaina
zarlarını değiştirebiliyorlar. Ben sabırlıyım, 
beklerim. Gelecek sene buna da reform diye
ceklerine eminim (Bravo '»esleri, alkışlar.) 
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Muhterem arkadaşlar, getirdiğimiz tedbir

ler içinde zam mahiyetinde olanlar vardır. 
Ama, heyeti nmumiyesiyle, hattâ zamları da, 
maksadiyle beraber tetkik ettikleri -takdirde, ar
kadaşlarım behemahal insafla mütalâa ederek 
bunlara dahi bir reform demeleri mümkündür. 
Ne diyorlar? Bir vergi zıyaı olduğunu kabul edi
yorlar. Şu halde, vergi ziyamı önlemeye ma
tuf bu tedbirler reform kabul edilmez mi? Ver
gi ziyamı ortadan kaldıracak tedbirler reform 
sa.yılmaz mı? Bâzı arkadaşlar kullandılar, ben 
ietinabediyorum. Muhterem arkadaşlarım, biz
de vergi kaçıran veya vergi gizliyen vatandaşla
rın hepsi bunu istiyerek yapmıyorlar, bunları 
defaatle belirttim. Bizim sistemimiz, bizim mu
rakabe noksanımız, mevzuatımız ve imkânsızlık
larımız kendilerini buna mecbur etmektedir. 
Birçokları ya hakikaten piyasadan çekilip git
mek veyahut da piyasada kendileri ile vergi ka
çakçılığı yapmak suretiyle gayrimeşru rekabette 
bulunan kimselere karşı bunu yapmak zarureti 
ile karşı karşıya kalmaktadırlar. îşte biz bu
gün bunu yapmak istiyoruz. Piyasada namusu 
ile çalışan milyonlarca insanı eşit şartlarla ve 
meşru bir rekabet içinde çalıştırmak imkânına 
kavuşturmak istiyoruz. Bu reform değil de ne
dir? 

Muhterem arkadaşım bir şeyden bahsettiler. 
Sermaye kaçıyormuş. Bilâkis sermaye memle
kette böyle kalır. Bir sermaye bu memlekette 
meşru şekilde çalışıp kazanmak imkânını bula
mazsa gider, ve bir daha buraya gelmez. Ya
bancı sermaye, emin olun ki, vergi sistemimizde 
ıslah yaptığımız nisbette çoğalacak, gelecektir. 
Bunun misallerini bu sene gördük, ilk defadır 
ki, memleketimize son on sene zarfında gelen ya
bancı sermaye kadar sermaye, bir tek senede gel
miştir. Eğer, bu memlekette piyasalarda haki
katen eşit şart yaratırsan, dürüst çalışan in
sanla öteki arasında bir fark bırakırsan, o zaman 
bu memlekete yabancı sermaye gelir ve yaban
cı sermaye rahatça çalışır. 

ilk zamanda bu tedbirler, yine malesef bâ
zı politika adamlarımızın bâzı sözleri yüzünden 
piyasamızda yanlış anlaşıldı, vatandaşımız da 
yanlış anladı. . Ama, şimdi görüyoruz ki, her 
gün bir vilâyetin sanayi odası, bu vergi reform
larını, vergi tedbirlerini desteklediğini karar 
halinde ilân edilor, arkadaşlarım, izmir Ti
caret Odasının, istanbul Sanayi Odasının ka-
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rarmı belki gazetelerde görüyorsunuz. Yakında 
bunlar çoğalacak. Tetkik noksanından dolayı 
ilk hamlede bir şaşkınlık uyandırmıştır. Fakat, 
arkasından vatandaşlarımız, tüccarlarımız, sa
nayi erbabımız tetkik ettikçe bu tedbirlerin bilâ
kis kendilerine büyük imkân sağladığını gör
müşlerdir. Ben Ticaret Odası idarecilerine söy
lemişimdir. «Siz hususi teşebbüsün bindiği dalı 
kesiyorsunuz.» diye. Bugün büyük sanayici ve 
orta. sanayici, perakende ticaret erbabının gay
rimeşru rekabetinden çalışamıyacak bir hale gel
miştir. Biz onları, aldığımız tedbirlerle meşru 
ve rahat bir şekilde çalıştırmak imkânına kavuş
turmak istiyoruz. Bu reform değil de nedir ar
kadaşlarım? 

Muhterem arkadaşlarım, getirdiğimiz ted
birlerle vergi adaletine doğru gitmek istiyoruz. 

Vergi adaleti, kolay kolay, vergiler âdil ol
sun demekle olmaz. Bir cemiyet içinde bilhassa 
gelişme içinde olan bir memleketin ekonomisinde, 
hergün istihsale içinde olan bir cemiyette öyle 
bir sistem yaratacaksınız ki, her gün cemiyette
ki yeniliklere, yeni gidişlere intibak edecek ve 
o arada vergi adaletini de sağlıyaeaksımnz. 

Vergi adaletini sağlamak için tedbir getiriyo
ruz. Nedir vergi adaleti. Faraza diyoruz ki, 
Gelir Vergisini âdil hale getirelim. Aslında âdil 
bir kanundur ama yaygın olmadığı için âdil ol
muyor. . Gündeliği iki lira olan işçiden vergi 
alıyorum, fakat bir milyon lira zirai kazancı 
olandan vergi almıyorum, işte bu vergiyi âdil 
bir hale getirmek istiyorum. Ne yapmak lâ
zım, kazanç sahiplerine de zirai kazançlara da 
teşmil etmek. Bu Vergi reformu değil mi arka
daşlarım? Zam mı bu? Bâzı ticaret erbabı var. 
Götürü vergi veriyor. Hattâ bir kısım takdir
ler fazla oldu diye şikâyet ediyor. Bunları ger
çek kazanç esasına dayanarak, istinadeden bir 
vergiye tabi tutmak istiyorum. Vergi sistemini 
geliştiriyorum. Bu vergi reformu değil midir? 

Bina Vergisine zam getiriyorum, arkadaşlar. 
«Efendim, işte bu zam» diyorlar. Hayır; bu zam 
değil, reformun düpedüz kendisidir. Buna ni
ye zam getiriyorum? Arkadaşlarımız şikâyet edi
yorlar. Rahatlıkla ve kolaylıkla söylüyorlar. 
Efendim, vasıtalı vergiler nisbeti bizde şöyle, va
sıtasız vergiler nisbeti böyle. Peki, vasıtalı ve va
sıtasız vergilerin nisbetini dengeli bir hale ge
tirmek için ne yapmak lâzım? 
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RUHÎ SOYER (Niğde) — Biraz arttırmak 

lâzım. (Adalet Partisi sıratlarından «Zam lâzım» 
sesleri) 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Ya vasıtalı vergiyi azaltmak lâzım, 
ya vasıtasız vergiyi yükseltmek lâzım, iki yol
dan birisi. Vasıtalıyı azaltırsam reformdur, va
sıtasızı yükseltirsem reform değil, değil mi"? 
öyle mi? 

(Giresun) 

0 : 3 
Sayın Adalet Partisi Sözcüsünü hakikaten 

dikkatle dinledim. Belki biraz sonra tekrar o 
mevzua döneceğim. Kendilerine madde madde 
cevap arz etmek isterim. Vergi tarafına yanaş
maz. Ama beri taraftan «memura para verilme
mektedir. Azdır, şu hizmete para verilmemekte
dir, noksandır» denir. Sayın sözcüyü dinlerken 
aklıma su geldi... 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLT 
— tkisi de reform değil, ayarlama. 

MALÎYE BAKANI FERlD MELEN (De
vamla) — Tarif ettim* reformu. Bizi vergi 
adaletine yaklaştıracak tedbirleri reform olarak 
mütalâa etmek lâzımdır; ilim adamları böyle 
söyledikleri için. Şu halde, bizi vergi adaletine 
yaklaştıracak her tedbirlere, lütuf buyurun. «Bu 
düpedüz kaba bir zamdır» demeyin. Bina vergi
lerine niçin zam yapıyorum? Vasıtalı ve vasıta
sız vergiler arasındaki bozulmuş olan ve hakika
ten bozuk olan dengeyi biraz düzeltmek için zam 
yapıyorum. Plânın finansmanına ihtiyaç görül
düğü zaman, hep vasıtalı vergiye mi gideceğiz? 
Bir miktar da vasıtasız kaynak arıyiacağız. Bun
lar nedir? Gelir Vergisini geliştiriyoruz ve em
lâk sahiplerinden de bir miktar vergi istiyoruz. 
Ama «emlâk sahibinden istemeyin, aman bu 
zamdır. Mahveder zirai kazanç sahibinden iste
meyin, bu zamdır; bu memleketi mahveder» iş
çiye zaten gidemezsiniz, kime gideceğiz? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Memura, me
mura! 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, kimse bunun 
sırrını keşfedememiştir. Hem vergi almıyacak-
sm, hem de mütemadiyen hizmet yapacaksın. O 
vakit nerede bu kaynağı bulacağız bilmiyorum? 
Bir Merkez Bankası kaynağı vardı. Oraya mü
racaat etmek imkânları vardı. Hükümetiniz hiç
bir zaman bu yola gitmiyecektir. Çünkü, Hükü
metiniz başından beri bu memleketin kalkınması 
için istikrarı şart olarak görmektedir. İstikrar 
politikası takibedecektir. Merkez Bankasına 
bütçe açıkları için müracaat etmiyecektir. Bina
enaleyh, yeni masraf istediğimiz zaman biz bu
nun karşılığını Merkez Bankasından aramayaca
ğız. Bunun karşılığını daima sağlam kaynak
lardan ve bunların içinde en sağlamı olan vergi
lerden arıyacağız arkadaşlar. 
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RUHİ SOYER (Niğde) - - Şirin görünmek 
için. 

MALİYL BAKANI EERİD MELEN (De
vamla) — Burada aklıma şu geldi: «Vergi alma, 
masrafı artır» Bunun kaynağı için de çıkıp kud
ret helvası beklemekten başka çare yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu umumi izahat
tan sonra, şimdi sayın arkadaşımızın üzerinde 
durdukları meselelere birer birer temas edece
ğim. İlk sözü Yeni Türkiye Partisinin çok de
ğerli sözcüsü Sayın Mutlu almıştı. Üzerinde 
durduğu spesifik meselelere kısaca cevap arz ede
ceğim. Arkadaşımız memur ve müstahdem kad
rolarının asgari hadde indirilmesini tavsiye et
mektedirler. Bu, büyük bir reorganizasyon işi
dir. Hükümetiniz de bu istikamette bir çalışına 
yapmaya başlamıştır. Hattâ Birinci Koalisyon 
Hükümeti zamanından beri başlamıştır. Devanı 
etmektedir. Bunda mesafe aldığımız nisbette 
başarı elde ederiz. Ama arz ettiğim gibi. Bu da 
en azından yarım asır devam etmesi lâzımgelen 
bir çalışma ile olacaktır. 

Değerli arkadaşımız, Hazineye ait arazinin 
kiraya verilmesinde aksaklık olduğundan, şikâyet 
ettiler. 28 sene evvel yapılmış olan tahririn de 
durumu güçleştirdiğinden şikâyet ettiler. Hazi
ne arazisi, topraksız, köylüye tevzi edilmek 
üzere İmar ve İskân Bakanlığının emrinde bu
lunmaktadır. Ancak, 2 yıldan beri tevzi dur
durulduğu için bunları kiraya veriyoruz. Yalnız. 
yaptığımız bir tebliğ ile bu araziler, toprağa 
muhtacolan köylüye kiraya verilmektedir. Bu 
tevzi işlerini mahallî idare âmirleri, müracaat 
edenler arasında bunu tetkik ediyorlar. Topra
ğı muhtaç çiftçilere kiraya vermeye çalışıyorlar. 
Ama bu arada çeşitli hatalar da olabilir. Za
man zaman bu şikâyetlere biz de muhataboluyo-
ruz. Arkadaşım, Hazine avukatlarının duru
munun ıslahından bahsetti. Hazine avukatları 
konusunda Hukuk Başmüşavirliğinde teşkilâtı
na ait bir kanun tasarısı hazırlıyoruz. Haki-
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katen bunların vazifesi ehemmiyetli bir hale gel
miştir. İleride bir kanun getirmek suretiyle bu 
meseleleri halledeceğiz;. 

Değerli arkadaşım «defterdarlıklara alınacak
ların vasıfları hakkında vekiller değiştikçe pren
sipler değişiyor» diyorlar. Doğrudur, maalesef 
değişmiştir. Vaktiyle, bundan 15 sene evvel 
defterdarların yüksek mektep mezunu olması lâ-
zımgeldiğino dair bir prensip kararı alınmıştı. 
Fakat, 1955 te bu prensip (kararı değiştirilmiş
tir. Maliyeden ayrıldığım zaman, 1950 de yük
sek mektep mezunu defterdar adedi 45 idi, Ma-
Kyeye döndüğüm zaman bu adedin 15 e indiğini 
gördüm. Defterdarların yüksek mektep mezunu 
olması prensibi üzerinde ısrarla duruyoruz. 

Arkadaşlarımız tasarruf bonolarından şika
yet ediyorlar. Bunu muhtelif vesilelerle arz et
tim. Bu hakikaten, bizim de şikâyet ettiğimiz 
bir müessesedir. Fakat, bunu bir hamlede büt
çeden çıkarıp atmaya da maalesef imkân yoktur. 
Çünkü, 500 milyon 'liralık bir varidattan vazgeç
mek lâzımdır. Getirdiğimiz kanunlarla mâruz 
kaldığımız müşkülât içinde, bir de bunun içinde 
yeni bir vergi getirmeye imkân bulunmadığını 
takdir buyurursunuz. Bunların aksaklıkları, 
mahzurları izale edilmek suretiyle birkaç sene 
daha yaşatmak mümkündür. Buna ait bir ka
nun tasarısını getirmiş bulunuyoruz. Bir yıl
dan beri Bütçe Komisyonundadır. Arkadaşları
mız lütfeder, bunları çıkarırlarsa tasarruf 
bonolarını bir müddet daha sürüklemek kabil 
olur. Ama tasarruf bonolarını tamamen ıslah 
etmek mümkün değildir. Tek çaresi bundan 
kurtulmaktır. Bu kurtulmayı da İnşallah bir
kaç sene içinde yapmış olacağız. 

REFET AKSOY (Ordu) — Sayın Bakan, 
5 yüz bin mi demiştiniz? 

MALİYE BAKANI FERİT) MELEN (De
vamla) — Beşyüz milyon. 

Millet Partisi adına konuşan Sayın Kâmil 
İnal arkadaşımız da vergilerden şikâyet etmişti. 
Fakat, bilâhara konuşan diğer bir Millet Parti 
sözcüsü bir tavzih yaptı. Bu tavzih üzerine 
mevzua dönmek istemiyorum. Hakikaten, şi
kâyetlerinin hangi noktadan olduğunu sarahatle 
ifade etmiş oldu. 

Yalnız, arkadaşımız vergi-yükünün Türkiye'
de ağır olduğunu, çünkü, vergileri lasncak mem
leketin % 40 halkının vergi verdiğim, % 60 nın 
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vergi vermediğini, vergi yükünün muayyen-bir 
kütle üzerine yüklendiğini ifade ettiler. Bun
da 'haklıdırlar. Bizim de işaret etmek istediği
miz budur. Vergi, memlekette muayyen bir si-
nıf, bir kütle üzerinde tekasüf ederse, o mem
lekette o zümre için vergi yükü ağır olur. Bi
zim de vergi ıslahatında değiştirmek istediği
miz, düzeltmek istediğimiz nisbet Ibudur. Bu 
nun için bir kısmını yükseltmek, hiç olmazsa 
% 60 nisbetindekilerden vergi vermek takatin
de olanları vergi mevzuuna almak suretiyle bu 
vaziyeti, bu ainemksizliği ortadan kaldırmak 
istiyoruz. 

Millet Partisinin değerli sözcüsü bir yanlış 
malûmata dayanarak bir 'hüküm ileri sürdüler. 
«Her yıl millî gelirden artışa tekabül eden bir 
miktarı kırtasiye ve demirbaş, olarak sarf edi
yoruz.» diyorlar. Bir yıldan diğer yıla millî ge
lirdeki artış 3 milyar liradan fazladır, biliyor
sunuz. Biz, 3 milyarlık kırtasiye almıyoruz. 
Kendileri bu geliri 47 milyon lira olarak ifade 
buyurdular. 47 milyon lira değil, 3 milyardır. 
Kırtasiye, demirbaş v.s kendilerinin buyurdukla
rı gibi, 47 bin lira olabilir. Ama, bununla Öte
kinin arasında bir münasebet mevcut değildir. 
Her halde bir zarp veya cem ameliyesinde bir ha
taya düşmüşlerdir- Bunu düzeltmek isterim. 

Sayın arkadaşımız, (bütün vergilerin Maliye 
teşkilâtında toplanması lüzumuna işaret ediyor
lar. Bu yerindedir. Hakikaten bütçeden mesul 
olan Maliye Vekâletidir. Buna mukabil Devlet 
gelirlerinin bir kısmı başka bir bakanlıktadır. 
Bunun mahzurlarını tatbikatta da görüyor ve 
çekiyoruz. Bu durumun ilk fırsatta düzeltil
mesi lâzımigeldiğine Maliye Bakanı olarak ben
deniz de kaaniim. 

Arkadaşımız kambiyo işlerinden şikâyet et
tiler. Bu işlerin merkeziyetçi bir zihniyetle, 
sadece birkaç vilâyete tekasüf ettiğini söyledi- _ 
ler. Muhterem arkadaşlarım, son zamanda biz 
bir karar ile kambiyo murakabesine ait işlerin 
mühim bir kısmını Merkez Bankasına devret
tik, Hazinenin kaımlbiyo müdürlüklerini daralt
tık ve bundan sonra bu işlere Merkez Bankası 
'bakacaktır. Merkez Bankasının şubesi olan yer
lerde bizim kambiyo teşkilâtına nazaran daha 
fazla olduğu için daha fazla genişletilmiş olu
yor. Değerli arkadaşımız, mahallî idarelerin 
gelir kaynaklarının igeliştirilmesi lüzumu üze
rinde durdular. Getirdiğimiz ve arkadaşların 
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bir türlü reform olarak kabul etmedikleri ka
nun taısarşlarının bir kısmı buna taallûk etmek
tedir. Tasarılar komisyonlarında bulunmakta
dır. B R kanunları kabul buyurduğunuz tak
dirde, mahallî idarelerin gelir kaynakları ge
lişmiş olacaktır. Bu kanunlarla verilen hizmet
leri de hakkiyle yapmak imkânını bulacaklardır. 

Yine, sayın arkadaşımız. Devlet Yatırım 
Bankasının, kurulduğundan bahsediyor. Bu mü
essese, sadece âmme teşekküllerine kredi vere
cektir. Husussi teşekküller bundan faydalana-
mıyaeakır. Muhterem arkadaşlarım, bu teşek
külü sadece bugünkü Amortisman ve Kredi San
dığının yerine kaim olmak üzere kuruyoruz. 
Sadece, Devlet Teşekküllerine kredi vermek 
üzere kurulacaktır. Vazifesi münhasıran budur. 
Ama, biz Hükümet olanaık biliyorsunuz bundan 
evvel Kalkınma bankaları kurmaya, karar ver
dik. Bunların ilkini de kurduk. 6 banka bir 
araya gelerek hususi teşebbüse kredi verecek 
bir Sanayi Yatırım Bankası kurdular. Ondan 
evvel de Sanayi Kalkınana Bankası mevcuttur; 
onun imkânlarını da Amerikan yardımından al
dığımız para ilo genişletiyorduk. Bundan son
ra, hususi teşebbüse kredi vermek için bir Tu-
rizan Bankası kurmak istiyoruz. Ayrıca ma
dencilere maden kredisi vermek üzere bir Ma
den Bankası kurmak yolundayız. Bu sureli e 
hususi teşebbüse kredi verecek müesseseleri ço
ğaltmak yolunda olduğumuzu da arz etmek is
tiyorum. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüoü İsmet Sezıgin 
arkadaşımız, Maliye teşkilâtı modern ankımda 
bir teşkilât kanununa sahip değildir, buyurdu
lar. Doğrudur. Bu görüşe biz de iştirak ediyo
ruz. Hakikaten Maliye teşkilâtının yeniden or-
•ganize edilmesine büyük ihtiyaç vardır. Bilhas
sa plânlı ekonomiye girdikten sonra ihtiyaç büs
bütün .artmıştır. Bunun safha safha yolunda
yız. Evvelâ, gelir idaremizi düzeltmek istiyo
ruz. Gelirler. Umum Müdürlüğünün taşra teş
kilâtı ile birlikte düzeltmek istiyoruz. Ameri
ka'dan bir mütehassıs getirttik. Bir rapor aldık. 
Bunun yolundayız. Bütçe kontrol teşkilâtımız 
çok zayıftır. Arkadaşımızın şikâyet ettiği gibi. 
müessir bir kontrol yapamamaktayız. Bu iki se
bepten doğmaktadır. Evvelâ Maliye Bakanlığı
nın yetkisi mevcut değildir. Maliye Bakan
lığı, bugün bakanlıkların içinde eşit hak ve yet
ki sahibi bir bakanlıktır. Diğer bakanlıklar iize-
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rinde müessir bir kontrol ve murakabe yapmak 
imkânına., yetkisine kanunen sahip değildir. Bu 
yetki üzerinde durmak lâzımdır. Birçok memle
ketlerde Maliyeye masraf kontrolü bakımından 
ehemmiyetli vazifeler vermişlerdir. Fakat, bi
zim mevzuatımız bugün büyük bir yetki vermez. 
Sadece bâzı taahhüt mukavelelerini vize etmek
ten ibarettir. Bunun dışında, Maliye Bakanı, 
kontrolünü ve arkadaşlarını ancak rica ile yola 
getirmek suretiyle tasarruf yapar; bir başka 
yetkisi mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşım, vergi incelemesinden 
şikâyet ediyorlar. Bunun mabetlerini gerek ge
rekçemizde ve gerekse umumi konuşmamızda 
muhtelif vesilelerle arz ettim. Hakikaten vergi 
incelemesi bakımından çok zayıf durumdayız. 

Yalnız, hemen arz edeyim ki, yüzde 2 nisbe-
tinde beyanname tetkik ediyoruz. Bu, birçok 
memleketlerde böyledir. Çünkü, bu nisbeti yüz
de .1.5, 20 hattâ 30 a çıkarmak için çok büyük 
kadrolara ihtiyaç vardır. Yalnız, Almanya'da son 
zamanda kabul edilen yeni bir murakabe siste
mi de 5 sene zarfında bütün mükellefler nezdin-
de inceleme sistemi üzerinde çalışıyorlar. Bunu 
tekemmül ettiriyorlar. Bundan da istifade etme
ye çalışacağız. Biz de esasen hesap uzmanları
nın sayısını artırmak için Yüksek Heyetinize 
bir kanun teklifi getirdik. Lütfettiniz kabul etti
niz. 500 e çıkardınız. Hesap uzmanlarının sayısı
nı önümüzdeki birkaç sene içinde bu miktara 
tamamhyacağız. Yalnız bir senede 40 - 50 den 
fazla, hesap uzmanı almaya da imkân yoktur. 
Derhal meslekin kalitesi düşer ve beklediğimiz 
randımanı vermez. Bu sebeple biraz kıskanç dav
ranmaya mecburuz. Senede ancak 40 -50-60 ar
kadaşı ancak yetiştiririz. Bunun dışında tâli 
kontrol elemanları da yetiştirmek istiyoruz. Mev
cut kontrol elemanları bu sene yetmiş kadar idi. 
Genç, yüksek okul mezunlarından aldık ve he
sap uzmanlarının yanma verdik, orada çalışıyor
lar, kurs görüyorlar, staj görüyorlar, önümüz
deki sene bunlar ufak beyannameleri tetkik ede
cek hale gelecekler ve bunları daha çok artır
mak istiyoruz. 1 000 kadar tâli kontrol elemanı 
yetiştirmek istiyoruz. Bunu yapabildiğimiz tak
dirdedir ki, beyanname tetkik nisbetimizi yılda 
yüzde yirmiye çıkarırız ve bu suretle beş yılda 
bütün mükelleflerin hesapları tetkik edilmiş 
olur. 
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Sayın arkadaşımız, vergi ilâııındaki mahzu

ra işaret etti. izin verirse, bu mevzuu, kanun ta
sarısı huzurunuza geldiği zaman daha etraflıca 
beyan edeceğiz ve ümidediyorum ki, vereceğimiz 
izahat Büyük Meclisi bu hususta tatmin edecek
tir. Vergi ilânını memleketimiz için bir inkılâp 
sayacaklardır. Bu müessese ve buna yardımcı 
müesseseler geldikten sonradır ki, bütün arka
daşlarımızın istediği gibi, vergi zıyaı tamamen 
kalkacak diyemem ama, hiç olmazsa asgari had
de indirilecektir. 13u arada, serbest malî müşa
virler kanununu da yine arkadaşlarımız lütfedip 
yardım ederse ve bir an evvel çıkarırlarsa bu 
kanun da bize yardımcı bir müessese olacaktır. 
Memurlar ve mükellefler için kurslar, arkada-' 
şımızm temenni ettiği şekilde, zaten yapılıyor. 
Bu yıl bütün deftardarlık memurları için kurs
lar açacağız. Mükellefler de bundan faydalana
caktır. Ayrıca radyo konuşmalarına da yine baş
lamış bulunuyoruz, devam edeceğiz. İkaz eder
seniz bunda da bir düzeltme yaparız. Vergi kaza 
sistemini ıslah etmek üzere gene bir tasarı tak
dim ettik. Zannediyorum, arkadaşlarımız kısa 
zamanda tasvibedeceklerdir. Vergi cezalarının 
ödeme gücü ile uygun hale getirilmesi konusuna 
gelince; biliyorsunuz, Vergi Usul Kanunumuzda 
buna ait hükümler mevcuttur. Peşin ödendiği 
takdirde, 2/3 nisbetinde vergi cezalarını terkin 
etmek imkânı vardır. Ayrıca uzlaşma müessese
sini getirdik. Uzlaşma müessesesi bu hususta 
bize ferahlık getirecek bir müessese olmuştur 
ve daha şimdiden, birçok mükellefler bu yoldan 
faydalanmaktadır. Sayın arkadaşımız, Ziraat 
Bankasına konacak sermayenin karşılığı olarak 
bu yılki, bütçede miktar azdır diyorlar. Ziraat 
Bankası kanunen sermayesini tamamlamak üze
redir. 750 000 000 u doldurmuştur. Bu sebeple 
daha fazla para koyamazdık. Zaten koysak dahi 
ödemeye imkân yok. Bu sermaye yeni bir kanun
la artırıldığı takdirde, bütçe imkânlarına göre 
Ziraat Bankasına vereceğimiz parayı artırmayı 
biz de arzu ediyoruz. Kaldı ki, bu sene muhtelif 
vekâletler bütçelerinden çeşitli adlar altında Zi
raat Bankasına paralar veriyoruz. Bunun yekû
nu 147 000 000 a baliğ olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, konuşan arkadaşla
rımdan bir kısmı Emekli Sandığımız üzerinde 
durdular. Emekli Sandığı hakikaten müşkül du
rumdadır. Bir defa kuruluşta aktuarya hesapla
rı maalesef iyi yapılmamıştır. Daha kuruluşunu 
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takibeden yıldan itibaren bunun açık vermeye 
başladığı görülmüştür. Bilâhara getirilen bir 
mütehassıs bunu tesbit etmiştir. 1954 - 1955 yıl
larından beri bu açık büyümektedir. Şimdi, ar
kadaşımızın dediği gibi, bu aktuarya açığı 6 
milyara yaklaşmıştır. 1980 yılında belki bu mü
essese artık Devlet bütçesinden yardım almadan 
vazifesini göremez bir halde olacaktır. Bu sebep
le, bu müessesenin ıslah edilmesi lâzımdır. Yeni 
bir aktuarya hesabı esasına göre primleri tesbit 
etmek lâzımdır. Bir tasarı da hazırlanmıştır. Fa
kat, Personel Kanunu, personel rejimi ortaya 
çıkmadan evvel böyle bir kanunun kabul edilip 
tatbik edilmesine imkân yoktur. Çünkü, perso
nel rejiminin alacağı şekle göre emekli rejimine 
de şekil vermek lâzımdır. 

Devlet Malzeme Ofisinden şikâyet eden ar
kadaşlarımız oldu. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Malzeme Ofisi, 
1958 senesinde Devlet ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kurulmuş bir müessesedir. Bugün bu vazi
feyi iyi bir şekilde yapmaktadır. Bu yılın tecrü
beleriyle gördük ki, Devlete birçok kâr kazandır
mıştır. Muhterem arkadaşlar, faraza bu yıl Dev
let dairelerimiz, vasıta Jeep alıyorlar, piyasada 
40 bin lirayadır. Devlet Malzeme Ofisi, 21 bin 
liraya temin etmiştir. % 50 noksanına temin et
mek imkânını bulmuştur. Bu Devlet için iyi bir 
şeydir. 

Devlet Malzeme Ofisinden esas şikâyet şudur; 
Devlet Malzeme Ofisi bir matbaa yaptırmak

tadır. Matbaacılarımız Devlet Malzeme Ofisinin 
bu matbaasından (irkmektedir. Muhterem arka
daşlar, bu yeni bir matbaa değildir. Devletin 
İstanbul'da mevcut 41 matbaasının bir araya 
topalnması için bir bina yapılmaktadır. Mesele 
bundan ibarettir. Dağınık halde idare edilen 
matbaalar bir araya getirilmekte ve rantabl şe
kilde işlemesi için bir matbaa kurulmaktadır. 
Yani 41 matbaa bir araya gelecektir. Mesele 
bundan ibarettir. Kanun da bunu âmirdir. Kal
dı ki, bu matbaanın yapılmasından sonra dahi 
artan iş hacmi sebebiyle matbaacılarımızın dahi 
mevcut kapasiteyle karşılıyamıyacakları ihti
yaç mevcuttur. Hattâ sadece onlar değil, hususi 
sektör de yeni yatırımlar yapmaya mecburdur. 
Günkü, gün geçtikçe iş hacmi artmaktadır. Ni
tekim, bu yıl özel sektöre yeni matbaa tesisleri 
için hatırı sayılır nisbette döviz vermek mecbu-
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riyetinde kaldık. Yeni yatırımlar yapmaktadır
lar. Saym İrfan Baran arkadaşımız bütçenin 
tertip tarzına iliştiler. Evvelâ, gelir bütçesinin 
sonra masraf bütçesinin yapılmasının lüzumu 
üzerinde durdular. Muhterem arkadaşlarım, aile 
bütçesinde belki bu böyledir. Herkes evvelâ ken
di gelir bütçesini yapar, sonra masraflarını ge
lire intibak ettirir. Fakat, Devlette maalesef 
bu böyle değildir. Dünyada bir tek devlet mev
cuttur. Evvelâ gelir bütçesini yapar, ondan son
ra masrafları. O da Lüxemburg'tur. Lüxemburg 
Devletinden başka bu usulü tatbik eden yoktur. 
Zannederim, bu misal, muhterem arkadaşımın 
üzerinde durduğu mesele hakkında bir fikir 
vermeye kâfidir. 

Değerli arkadaşımız, emekli aidatının artı
rılmasından da bahsetmiştir. Muhterem arka
daşlar, bu haklı isteği ancak Personel Kanunu 
çıktıktan sonra ele almak mümkün olacaktır. 
Hakikaten çok mağdur durumda olan ve geçim 
sıkıntısı çektiklerinden şüphe İmlıınmıyan me
murlarımızın durumunu düzeltmeden emekli 
aidatını yükselterek onların sıkıntısın] bir kat 
daha artırıp, onları bir kat daha sıkıntıya sok
mak yoluna gitmedi, Hükümetiniz. Zannediyo
rum, Meclis de bunu tasvibetmez. Bu sebeple 
emekli aidatını da artıramamış bulunuyoruz. 

Emekli Sandığının yatırımlarından şikâyet 
ediyor, arkadaşımız. Muhterem arkadaşlar, 
Emekli Sandığımızın yatırımlarının bir kısmı 
kendi istedikleri gibi memleket sanayiinde kul
lanılmaktadır. Biliyorsunuz, Emekli Sandığı 
şimdiye kadar fazla paralarını Amortisman ve 
Kredi Sandığına verirdi; bundan sonra da Ya
tırım Bankasına tevdi edilecektir. Bunlar da İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımlarının fi
nanse edeceklerdir. Bunun dışındakiler kanu
nun gayrimenkule yatırmaya mecbur ettiği kı
sımlardır. Varidatının % 40 ı kadarıdır. Bu
nunla da gayrimenkul almaya mecburdur. Ka
nun, şimdiye kadar Emekli Sandığını para de
ğerindeki düşmelere karşı korumak üzere, bun
ları da şimdiye kadar tercih an turistik müesse
selere, otellere yatırmak suretiyle memleket tu
rizmine hizmet etmeyi düşünmüştür. Bu husus
ta birçok büyük oteller meydana getirmiş ve
ya, getiriyor. Başta Hilton olmak üzere. İzmir 
Oteli, Ankara Oteli, Tarabya Oteli bitmek üze
redir. Ondan sonra da 50 kadar motel yapmayı 
plânına koymuştur. Yalnız, bu hususta bir ka-
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mini yetkiye ihtiyaç gösteriyor. Bu kanun tasa
rısını da Yüksek Heyetinize takdim etmiş bu
lunuyoruz. Bu kanun kabul edilirse, 50 kadar 
motel yapılacaktır, yine memleketin turizmine 
hizmet edecektir. Değerli arkadaşımız millî em
lâkin lojmanları üzerinde durmuşlardır ve bu 
meselenin hallini istemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu lojmanlar çe
şitli sebeplerle yapılmıştır. Faraza, Ankara'-
daki Saraçoğlu mahallesi bir zamanlar Anka-
ra'daki bina buhranını önlemek ve bina bula
mama yüzünden memurların çektiği sıkıntıyı 
bir dereceye kadar ortadan kaldırmak üzere 
yapılmıştır. Belki bu ihtiyaç bugün aynı nisbet-
te değildir. Fakat, yine bir ihtiyacın mevcudol-
cluğunu kabul etmek lâzımdır. Bütün mesele 
bunlardan alınacak kirayı rayiç kiraya yaklaş
tırmak meselesidir. Hükümet de bu düşüncede
dir. Bir komisyon teşkil edilmiştir. Geçen sene 
Saraçoğlu mahallesindeki kiraların bir miktarı
nı artırdık, kirayı 250 - 300 liraya kadar çıkar
dık. Bu da kâfi görülmemektedir. Bir miktar 
daha artırarak, rayiç kiraya yaklaştırmaktayız. 

Saym Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
Sözüsü, «bütçeyle beraber değiliz» diyor; «ge
tirilen yeni vergilere karşıyız» diyor. Olabilir. 
Bugün böyle düşünmüş olabilirler. Ama bu büt
çeyi beraber hazırlamış, beraber getirmiştik. 
Bu vergileri de 'karşılığını da bütçeye beraber 
koymuştuk. Kendi imzalan da mevcut, ama nok
tainazarları değişmiş olabilir. Muhterem arka
daşlar, Arazi ve Bina Vergisi üzerinde durdu 
sayın arkadaşımız. Biz Arazi Vergisini artıra
cak bir şey yapmıyoruz. Getirdiğimiz teklifler 
arasında bilâkis küçük çiftçinin vergisini büs
bütün ortadan kaldıracak yeni bir teklif getir
dik. Mınlâk Vergisi tasarımızı tetkik etsinler, 
çiftçilerimizin yüzde ellisinden fazlasını yani 
muayyen bir büyüklükte olan işletmeleri tama
men vergi dışında, bırakıyoruz. Bunun üzerin
de kalanları da Gelir Vergisine tabi olanları Ge
lir Vergisine, Gelir Vergisi alamayacağımız kim
selere de Emlâk Vergisi adı ile, yine tahrire da
yanan çok mutedil bir vergi ile vergilendire
ceğiz. Zannediyorum ki, değerli arkadaşımızın 
üzerinde durduğu şey daha çok şehirlerdeki ar
salardır. Şehirlerde ki, arsalar hakkında bir ka
nun tasarısı birkaç gün sonra huzurunuza gele
cektir. Arsalara sahip kimselerden arsa vergisi 
alın akıt an ziyade, plânımızın" emrettiği bir em-
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rini yerine getirmek üzere bir mükellefiyet tesis 
ediyoruz. Bunun sebeplerini yine bu. vergi ka
nununu huzurunuza getirdiğimiz zaman arz 
edeceğim. 

Sayın Kadircaıı Kaflı, «Atatürk Devrinde 
yorganımıza göre ayağımızı uzatıyorduk, İsmet 
Paşa gelirgelmez açık vermeye başladık» dedi
ler Sayın arkadaşım bir noktaya dikkat etme
mişler. Atatürk Devrinde bütçeden mesul olan 
insan ismet Paşa idi. Hükümet Başkanı o idi. 
Bütün bütçeler ona ait idi. Binaenaleyh, ayağı
mızı yorganımıza göre, uzatmak politikası yü
rü tülmüşse ki, öyle de değildir, meseleyi o zata 
atfetmek lâzımdır. Kaldı ki, muhterem arkada
şıma hemen hatırlatayım ki, biz bir plân yap
tık. Yüzde 7 nisbetincle kalkınma hızı temin 
edeceğiz ve her sene artan nisbette yatırımı ya
pacağız. Şüphesiz ki, bunlar yorgan politikasiy-
le ilgili olan meseleler değildir. Yalnız, kendisine 
şunu söyleyeyim ki, eğer bunları yapmazsak o 
vakit yorganı da büsbütün elimizden kaçırırız. 
Yorganı büsbütün elimizden kaçırmanın mahzu
runu da arkadaşım benden evvel takdir ederler. 

Sayın Veli Uyar, yurt dışı seyahatlerinin tet-
kika tabi tutulmasının yerinde olacağı üzerinde 
durdular. Hükümet olarak bunun üzerindeyiz. 
Hakikaten, en faydalı şekilde bu imkânı kullan
mak istiyoruz. Memleket içi seyahatlerde ve üc
retli izinlerde ye saire israfın önüne geçmekte 
kendileriyle beraberim. Bu hususta âzami dik
kat sarf etmek lâzımdır. 

işçi dövizine de temas ettiler, değerli arka
daşlarım. Hakikaten dışardaki işçilerimizin sayı
sı gün geçtikçe artmaktadır. Almanya'da daha 
şimdiden 60 bin işçimiz vardır. Bunların kazanç
larından tasarruf ettikleri miktar, hiç olmazsa 
10 milyon dolar hesabedilebilir. Bu dövizin Tür
kiye'ye getirilmesi lâzımdır. Ancak, resmî fiyat
larla piyasa fiyatları arasındaki fark bunun baş
ka yollarla memlekete gelmesini sevk etmektedir. 
Biz, bu fiyat farkını ortadan kaldıracak bâzı ted
birler düşünüyoruz. Buna bir kanun getiriyoruz. 
Bir mesken fonu, bir de ayrıca tasarruf fonu ku
ruyoruz. Farklı faizler vermek suretiyle işçileri
mizi tasarruflarını döviz olarak yurda getirecek 
tedbirleri bulmuş oluyoruz. Kanun kısa zaman
da huzurunuza gelecektir. 

Sayın Mustafa Kaptan arkadaşımız, «Maliye 
müfettişlerinin senede üç ay teftiş yaptıklarına 
ve fakat 12 ay üzerinden yevmiye aldıklarına», 
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işaret ettiler. Muhterem arkadaşlar, teftişle tur
neyi birbirinden ayırmak lâzımdır. Bilhassa ma
liye müfettişleri kığın büyük merkezlerde çalı
şırlar. istanbul, Ankara, izmir ve Adana gibi 
büyük şehirlerde çalışırlar. Yazın da diğer vilâ
yetlere giderler. Bu sebeple senenin altı aynı 
merkezde, diğer yarısını da diğer büyük merkez
lerde .geçirirler. Şüphesiz merkezlerinde bulun-
duldan müddetçe yevmiye almazlar ama; mer
kezlerden dışarı giderlerse, büyük merkezlerde 
kendileri için merkez olarak kabul edilen il dı
şında ise yevmiye alırlar. Yıllardan beri hattâ 
30 sene evvelden beri bu böyle devam eder ve 
böylo devam etmesi de zaruridir. 

Murakabe Heyetine gelince: Murakabe Heye
tindeki tatbikatı bilmiyorum. Yüksek Murakabe 
Heyeti halen Meclise bağlıdır. 

Saraçoğlu mahallesinin resmî daire olarak 
kullanılması mümkün müdür? Buna ait bir tet
kik yaptırılmıştır. Fakat, geniş tadilât ve mas
rafı istilzam ettiği görülmüştür. Mümkün görül
memiştir. Bu itibarla, resmî daire olarak kulla
nılması mümkün değildir. 

Bu suretle arkadaşlarımın üzerinde durduk
ları noktalara da cevap arz etmiş oldum. Sizleri 
yordum. Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz 
için şükranlarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi öru-
pu adına Sayın Mehmet Sağlam, 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SAĞ
LAM (Kayseri) — Pek muhterem arkadaşlarım, 
bütçe müzakerelerinin son safhasında Maliye Ba
kanlığı bütçesi üzerinde görüşülürken, Cumhu
riyet Halk Partisi G-rupu olarak birkaç söz söy
lemeyi faydalı mütalâa ettik. Bu maksatla yük
sek huzurlarınızda bulunmaktayım. 

Memleket ekonomisinin, kül olarak mâli po
litikanın ve Maliye Vekâletinin önemi izahtan 
varestedir. Bir memleketin ekonomik hayatını 
düzenli bir hale getirmek, ciddî bir kalkınma 
içine o memleketi sürükliyebilmek, ancak kuv
vetli, istikrarlı bir para politikasiyle mümkün 
olur. Maliye Bakanlığının, iki seneyi aşan bir za-
mandan beri malî politikada takibettiği, Türk 
parasının kıymetlini korumak yolunda sarf et
miş olduğu büyük gayretleri, grupumuz memle
ket ekonomisi adına ve menfaatine şükranla kar
şılamaktadır. ikinci Dünya Harbinden sonra 
Batı - Almanya'yı Almanya yapan, muhterem 
arkadaşlar, markın değeridir, markm iştira gü-
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cüııün, satmalına gücünün muhafazasıdır. Bir 
devletin malî itibarının da miyarı o memleket 
parasının kıymetiyle ölçülür. Üç seneye yakın 
bir zamandır tâkibedilen ciddî, istikrarlı, en
flâsyondan uzak para politikası, benim nâçiz 
kanaatime göre Türkiye Cumhuriyeti maliyesi
nin yüz akı olmuştur. 

Arkadaşlar, 1962 yılı istatistiklerine göre, gı
da maddelerindeki artış yalnız % 2,7 dir. Fakat, 
ücretlerdeki artış % 9 dur. Bu şu demektir ki, 
bu memlekette ciddî surette bir kalkınmanın ön
cülüğü başlamıştır. Ayrıca sağlam para ile müs
tahsilin malının, mahsulünün değerlendirilmesi, 
Türk ekonomisine geniş bir ferahlık, geniş bir 
zenginlik, bir hareket getirmiştir. Bunlar da 
sağlam para ile, müstahsilin malının değerlendi
rilmesi ile, ciddî bir refahın ve kalkınmanın baş
langıcı ve onun müjdesi ile oulr. 

Muhterem arkadaşlarım, pek çok arkadaşımız, 
bütçede tasarruf imkânlarından bahsetmektedir
ler. 12 milyar lirayı aşan bir bütçeye şöylece bir 
baktığımızda 6 milyarı maaş ve ücreti ere taallûk 
etmekte, 2 milyarı şu veya bu türlü câri masraf
lara taallûk etmekte ve kalanı da plâna uygun 
bütçe içi yatırımları ihtiva etmektedir. Elbette 
ki, herkes ister, hepimiz isteriz, bütün millet is
ter, lüksten, israftan uzak kalarak bu fakir mem
leketin, bu fakir bütçesini memleket ve millet 
menfaatine en uygun bir şekilde kullanalım. Ama, 
şu tablolarda ücretlerden mi tasarruf mümkün
dür, maaşlardan mı mümkündür, yatırımlardan 
mı mümkündür? Bu çok ciddî bir etüt ve gay
reti ihtiva eden bir husustur. 

Muhterem arkadaşlarım, vergi reformları me
selesi de cidden memleketimizin, Devletin büyük 
ihtiyacı olan bir konudur. Türkiye'de millî ge
lirin yüzde 15 i vergilendirilmektedir. Yani 50 
milyarlık millî gelirin 7,5 milyarı Devlet Hazine
sine vergi olarak girmektedir. Bu Yunanistan'
da arkadaşlarım yüzde 25 tir. İnsafla mütalâa 
edelim ki, Türkiye, Batı âlemine ayak uydurmak 
mecburiyetinde olan Türkiye, Batı Devletlerine 
nazaran en az vergi veren milletlerden biri ola
rak görünmektedir. 

İBRAHİM ETEM KILJÇOÖLU (Giresun) — 
Vatandaşa düşen millî gelir nisbeti nedir? 

MEHMET SAĞLAM (Devamla) — Vatanda
şa düşen millî gelir nisbeti 1 800 küsur liradır. 
Yunanistan'daki bu rakam bizden aşağı değildir. 
Yukarıdadır elbette. Fakat aslında, millî gelire 
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göre, Devlet Hazinesine giren vergi nisbeti başka 
memleketlerden azdır. Anayasanın sosyal adalet 
ilkesine uygun olarak, vergi adaletini geliştirecek-
sek, bunda ciddî olarak samimî isek, bu vergi re
formları karşısında hangi partiye mensubolursak 
olalım, hangi siyasi kanati beslersek besliyelim, 
bu memleketin çocukları olarak, burada gördüğü
müz mukaddes vazifenin icabı olarak, bu memle
keti kurtarmak için, bu Devleti kamu hizmet
lerine daha çok ulaştırabilmek için vergilerden 
kaçmıyacağız, korkmıyaeağız. Tek korkacağımız 
cihet arkadaşlar, gayriâdil bir şekilde alınacak, 
haksız bir şekilde alınacak vergiler olacaktır. 
C. H. P. Grupu haksız olarak alınacak vergilerin, 

| gayriâdil olarak alınacak vergilerin elbette her-
| keşten çok karşısında bulunacaktır. 

Arkadaşlar, 1961 senesinde beyana tabi mükel
leflerin adedi 244 bin küsurdur. Rakamlar hatı
rımda yanlış kalabilir. 1962 senesinde yine be
yana tabi mükelleflerin adedi 304 tür. Malûm 
olduğu üzere 1961 senesinin ekonomik durgunlu-
ğiyle 1962 senesinin arasında fark vardır. 1962 
senesinde bir sene evvelkine nazaran yüzde 6 kal
kınma hızı tahakkuk ettirilmiştir. Fakat, 1961 
senesinde beyannameye tabi mükellefin kazanç 
olarak ortalama gösterdiği miktar 13 bin küsur 
liradır. 1962 senesinde de 11 900 küsur liraya 
baliğ olmaktadır. Bir düşüş vardır. Bu demek
tir ki, Türkiye'de vergi adaleti yoktur. Bu de
mektir ki, Türkiye'de vergi kaçakçılığı vardır. Bu 
demektir ki, Türkiye'de vergi zayiatı vardır. 
Muhterem Maliye Bakanının da izah buyurduk
ları gibi, dâva, vergi adaletini tahakkuk ettirmek
tir. Devlet gelirlerinin ötesinde munzam ihtiyaç 
duyulan gelirin ötesinde, vergi adaletini tahak
kuk ettirmektir. Huzurunuza getirilecek tasarı
lar, vergi reformu adı altında getirilen tasarılar, 
bu gayeyi istihdaf etmektedir. İnşallah Yüce 
Meclisin de kararı ile bunlar Türk ekonomisine 
büyük bir kuvvet getirecek; Türk Devletine bü
yük bir itibar kazandıracaktır ve Türkiye'nin bit-
miyen dertlerinin halli imkânı bu suretle biraz 
daha imkân sahasına girecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada, bu vergi re
formları üzerinde Parlâmentoyu teşkil eden bir
çok grupların yeni vergi reformu tasarılarını 
benimsemiş olmalarından dolayı grupumuzun 
memnuniyeti sonsuzdur. 

Maliye Bakanlığı bütçesi, bu vesile ile, İnşal
lah bundan sonra huzurunuza gelecek olan âdil 
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vergi tasarılariyle memleketimize, milletimize ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Mir-

kelâmoğlu. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NECÎP MİRKELÂMOÖLU (İzmir) — Başka 
konuşacak olan varsa, bendeniz ondan sonra 
konuşacağım. 

BAŞKAN — İsmet Sezgin arkadaşımıza 
Grup adına söz vereceğim. (Kifayet var sesle
ri) Arttık konuşacak olanları konu/şturmadık-
tan sonra feifayet olur mu? Bahusus ki, Komis
yon sözcüsü bile söz istiyor, kifayet oüur mu? 
Zamanı gelince kifayeti oya koyacağız. 

KEMALİ BEYAZIT (Maraş) — Sayın 
Başkan, teatimi! bozulmasın. 

BAŞKAN — Teamül ve usulü hiç bozmayız, 
Sayın Beyazıt. En son olarak bir Milletvekili 
konuşabilir. Komisyon söz istedi. Komisyonu söze 
davet •çittim. «Konuşacak varsa ondan sonra ko
nuşacağım» dendi, takip buyurmadmız. 

KEMALİ BEYAZIT (Maraş) — Müsaade 
buyurun Reis Bey. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın ismet Sez
gin. 

A. P. GRUPU ADINA İSMET SEZGİN 
(Aydın) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; konuşmalarımızı dinliyen pek sevgili ar
kadaşlarımızın, polemikten nasıl uzak olduğu
muzu, konular! müspet ilmin adesesi altında de
ğerlendirmeye çalışarak yaptığımızı teslim ede
ceklerini, kabul edeceklerini zannederken; pek 
muhterem Sayın Ferid Melen Beyefendiyi ne
dense her zaman gördüğümüzün aksine, pek si
nirli gördük. Vakıa, ne grubolaraık ve ne de 
şahsan bendeniz Sayın MeJLen'in söylediği bir
takım sözleri üzerimize almıyoruz. Ne «ıbangır, 
bangır bu reformudur» diye hağırıldığım söy
ledik, ne de nara kelimesini Sayın Melen.'in ağ
zına yakıştırdık. Biraz sonra da not alabildiği
miz hususlarda, kısa kısa, ilik konuşmamızdaki 
üslûp İçerisinde S ayıta jMeleteı'e cevap aii'z et
meye gayret edeceğiz. 

Sevgili arkadaşlarım; biz tasarruf imkânla
rı aramak lâzımdır dedik. Sayın Bakan da kabul 
ettiler, teşekkür edeniz. «Bu o kadar kolay de
ğil» dediler; daha önce biz de kolay değildir de
dik. Fakat, kolay olmıyan şeylerin Hükümet ta-
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rafından yapılması, Hükümetin kuvvetini göste
rir, dedik. Sayın Melen bu bir tasarruf terbiye-
sidir diyorlar. Biz de konuşmamızda bunu ifade 
ettik. Yalnız, tasarruf terbiyesidir diye; bu ta
sarruf terbiyesi bugünden itibaren yerleştiril
mediği takdirde, Sayın Bakanın buyurduğu gi
bi, ilânihaye bu ürsüye çıkan muhalefet parti
sine mensup hatip tenıkid edecek, ona her cevap 
veren Maliye Bakanı «bu bir tasarruf terbiye
cidir, kolay değildir.» diyecek. Bunun köklerini 
şimdiden attığımız takdirde, elli sene sonra ge
len muhalefet partileri sözcüleri ve Maliye Ba
kanlarımızın bugünkü münakaşaları yapmama
larını temin için, bugün bunların temellerinin 
atılması gerektiğine inanıyoruz, Adalet Partisi 
olarak. (Gürültüler) Benden cevap alamazsınız, 
hiç uğraşmayın. Yine Sayın Melen üstadımız 
buyururlar ki, «bugüne kadarki müzakerelerde 
hiçbir arkadaşımız bir tasarruf takriri ile gel
medi.» Muhterem arkadaşlarım... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, takip 
buyurun. Siz de İsmet Bey devam buyurun ki, 
müdahaleye lüzum kalmasın. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
biz Meclisler Genel Kurullarına gelen bütçele
rin plâna uygunluğunu kabul ediyoruz.. Bütçe
lerin plâna uygunluğunu kabul eden, bir büt
çenin plâna uygun olmasını kabul eden bir gö
rüş içinde eğer Sayın Ferid Melen arkadaşımız 
bütçelerde, gerek cari harcamalarda, gerek ya
tırımlarda, gerekse transfer harcamalarında bir 
indirmenin yapılabileceğine inanıyorlarsa, plâ
nın bütçeye değil, bütçenin plâna uydurulması 
demek olur ki, zannediyorum bu yanlış görüş 
içerisinde olmasa gerek Sayın Melen. Kaldı ki, 
hemen bunun sonunda Sayın Ferid Melen, cari 
harcamalarda kısıntı mı yapmak, yoksa genel 
olarak bir tasarruf mu yapmak istiyorlar? Cari 
harcamalarda tasarruf yapmak imkânsızdır. Zi
ra tasarrufun cari harcamalarının sınırı plân
da belirtilmiştir. Sayın Melen cari harcamala-
ıın sınırlarının plânda belirtildiğini çok açık 
olarak söylemesine rağmen, bu cari harcamalar
da indirme yapmayı muhterem arkada^lajnmız 
nasıl teklif ediyorlar? Ben Melen Beyefendiye 
İm konuda biraz önce söylediğim gibi, tesbit et
meye çalıştığım kendi ifadeleri ile cevap verme
ye çalışacağım. 

Plânda harcamaların ve bütçelerin rakamı 
tesbit edilmiştir. Bunlardan tasarruf yapıldığı 
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'takdirde, plâna aykırı hareket edilmiş olur. Bu 
mâruzâtımızın açı'k anla'mı karşısında Sayın | 
Melen'in biraz önce buyurduğu hususlarda ken- ı 
d'i ifadeleriyle nasıl tenakuza düştüğünü çok ; 
acık olarak ortaya çıkarmış bulunuyoruz. Pek , 
Muhterem Melen, sabahtan akşama kadar va- j 
tandaşlarm vergiler için kışkırtıldığını, hattâ | 
isyana se'vk edildiğini ifade ettiler. Bunu ne ! 
'bendeniz, ne de grupumuz üzerimize alıyoruz. ' ı 
Bunu kimin söylediğini de ben şathsan işitme
dim. A.P. olarak fikirlerimizi, düşüncelerimizi 
gayet açık, gayet net olarak ifade ettik. Her ı 
halde Perid Melen'in hafızaları canlanmış ve 
biraz da gerilere doğru gitmiş olacak ki, bu'gün | 
i'yi bir üslûpla söylemeye çalıştığımız, net ola
rak verdiğimiz ve biraz sonra da tekrar edece
ğimiz fikirlere karşı o kadar sinirli bir hava 
içine girdi ki, vatandaşa karşı ruhî isyandan, 
kışkırtmadan, naradan, şundan veya bundan 
bahsetti. Biz bundan bahsetmediğimiz için de 
üzerimize almadığımızı, ifade etmek isteriz. 
Esasen bu yolda bulunmadığımız için üzerinde 
daha fazla durmayı zait addediyor ve lüzum' 
görmüyoruz. 

Şimdi, reforma gelelim (arkadaşlar : Ne di
yor Sayın Melen? «Bu reformdur, çatlasanız da, 
patlasanız da bu reformdur» diyor. Bunun re
form olduğunu biz değil, yabancı âlimler de 
'sövlüyorlar, yabancı mütehassıslar da söylü- ' 
yorlar. Türkiye'nin her tarafından, Ticaret 
Odalarından 'her gün telgraflar geliyor, beğe-
nildiffini, t asvib edildiğin i söylüyorlar. Aman ne 
güzel yanmışsınız diyorlar. Bu telgrafları gör
mek İsterim. 

Eğer Sayın Melen görmek istiyorlarsa, ben 
Ticaret Odalarından gelen yazıları, broşürleri, 
telgrafları, mektupları hattâ 'heyetleri Sayın 
Mel en'e getirebiliriz. Hattâ o kadar getirebili
rim ki, 'bugün kendi partilerine mensup Izımir 
Ticaret Odaları tdare Heyetinden arkadaşları ? 

'Meclise geldiler. Dün de Bütçe Komisyonunda ' 
Halk Partili milletvekilleri arkadaşlarla top- ' 
lantı yaptıklarını da •biliyorum, Odalar Birliği
nin' braşorünü, Ankara Ticaret Odasınca ba-
zıflanan broşürü -de mi okumadılar, Sayın Me
len? Bu konu üzerinde fazla durmıyacağız. 

Bunların reform veya zam olup olmadığına 
(gelelim : Büyük bir hususu yakalamış olsalar 
.gerektir ki,.\Saym Meleri.;., geçen oturumların vl 
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birinde A.P* Meclis Grupu adına söz alan Sa
yın Mehmet Turigut'un «Geçen yılki tasıarılar 
reformdu, bu yılki değil» demiş olduğunu ifade 
ettiler. Ben şahsan zabıtları tetkik etmediğim 
için, gerek bendemiz, gerekse Grabolaralk Sa
yın Mebmet Turgut'un «Geçen yılki tasarıların 
reform olduğunu» söylediğini şu anda ne ka
bul, ne de reddederiz. Biran için Sayın Mebmet 
Turgut'un «Geçen yılki tasarıların reform oldu
ğunu» söylediğini kabul edelim, yine ıSayın Me
len «Bu yıl getirilen tasarılara bu yıl reform 
demiyorlar, lööö yılında reform diyecekler» 
diyor. Bunu da biran için kabul edelim ve bu
nu şu hususla karşılaştıralım. Geçen yıl Sayın 
Melen, Sayın tnlönü ve Sayın Alican bütçe mü
zakerelerinde, vergi kanunları müzakerelerin
de bu kürsüde ve basında «Bunlar reform tasa-
rilarıdır, bir daba zam gelmıyecektir, yeni ver
giler getirmİyeceğiz» demelerine rağmen aradan 
bir yıl geçmesine rağmen tekrar yenileri geldi. 
Demek ki, Sayın Melen'de müspet bir tekâmül 
var. Bu tekâmül Mebmet Turgut'ta da olabilir. 
Nitekim, Bütçe Karma Komisyonundaki müza
kerelerde altın stoklarının ve döviz rezervleri
nin erimesinden, para hacminin lartmasmdan, 
dış ticaret açığından bahsettiğimiz zaman Sa
yın Melen hatırlıyacaklar sanırım, Verdi'kleri 
ıcevap üzerine; genç bir Parlömanter olarak, 
Sayın Melen'in, bendenize çok şeyler öiğrettiği-
ni, kişilerin, partilerin, muhalefetlerinde ayrı 
iktidarlarında da ayrı konuşabileceklerini, ayrı 
fikirleri savunabileceklerini öğrettiklerini ifade 
ettim ve bundan memnunluk duyduğumu be
lirttim, Ayrıca Ferid Melen'de büyük bir geliş
me olduğunu memnuniyetle müşahede ettiğimi
zi ifade ettim. .Sayın Melen'in bendenize verdiği 
cevap; «Ben tekâmüle inanırım» olmuştu. Biz 
de bunun üzerinde pek Muhterem Saym Me
len'in inandığı tekâmülünün belirli yerlerinde 
kendisine yardımcı olacağımızı defaatle ifade 
ettik. Sayın Mebm'et Turgut'un da bu tekâmül 
içerisinde olabileceğini kendileri de kabul bu
yurdular. (C.H.P. sıralarımdan «Amma mühim 
şey söyledi» sesleri) 

Hoşunuza mı gitti? 
(BAŞKAN — ÎSmet Bey cevap yok, lütfen 

devam ediniz, karşılıklı konuşmaya ımıeydan 
Vermeyiniz. 

A.P. GRUPU ADINA ÎSMET SEZGİN (De
vamla) — B'akmız, biz vergi reformu için ne 
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demişiz? «Millî gelirin âdil bir ver'gi yolu ile 
yeniden dağılımına imkân vermemektedir.» Ve
riyor mu Sayın Melen ? 

Müessir bir kontrol ve murakabe sisteminin 
yokluğudur kî, Gelir Vericisini jgeriiş ölçüde 
hizmet erbabına ve dar kazançlı mükellefe da
yalı kılmaktadır. 

öyle değil imi, Say m Balkan? Ne demişiz? 

(BAŞKAN — İSnret Bey Yüce Heyete hitâb-
ediniz. Bakan muhatabınız değildir. 

A.P. GRUPU ADİNA İSMET SEZGİN (De
vamla) — Ne demişiz? Adına reform denilen 
bu çalışmaların ve bu çalışmaların sonucu çı
karılan kanunların bir bütün olarak ele alınma
dığını, plânda şart koşulan millî gelirdeki ar-
t ışlann vergi gelirine intikalimi de sağlıyalak 
'esneklik temin edilemediği cihetle bu sene Hü
kümet yeni vergi zamları getirmek z'orunda kal
mıştır, demişiz. Demek ki, vengi reformu plâ
nın da şart koştuğu millî gelirdeki artışların 
vergi gelirine intikalini sağlıyacak esnekliği ge
tirememiştir. Niçin vergi reformu değildir? Zi
ra reformlar bir bütün olarak ele alınamamış
tır. Ne diyoruz? Diyoruz ki; problem, vergi 
sistemimizin konjonktür seyri ve vergilendirmie-
deki esneklik içinde, plân hedeflerindeki ka- ı 
mu ver'gi gelirlerine ulaişalbilmesi olmalıdır. Ri
ca ederim mulhterem arkadaşlarım, «Esas prob
lemin vergi sistemimizin konjonktür seyri ve 
vergilendirmedeki esneklik içinde plân hedef-' 
lerindeki kamu verigi .gelirlerine ulaşabilmesi 
olmalıdır» diyen bir parti mi bu memlekette 
verginin alınmasını istemiyor ? Yukardaki fik-' 
rimizi açıkça söylemişiz, biz bunu söyledikten 
'sonra bizim parti ver'gi istemiyen bir parti du
rumuna giriyor, arkadaşlar. Niçin verigi istemi
yor muşuz, Saym Melen'e ıgöre? Çünkü rey ala-
cakmışız. 

iSevgili arkadaşlarım, Halk Partili arkadaş
lar bendenizi mazur görsünler, 15611 seçiminde 
yer yer bâzı Halk Partili arkadaşlarımız vergi 
almıyacağız demişlerdi. Buna rağmen netice 
değişti mi, arkadaşlarım1? 

(MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — öyle bir 
şey olmadı İsmet Bey, iftira etme. 

A.P. GRUPU ADINA İSMET SEZGİN (De
vamla) — Halk Partisinin - şu anda yanımda 
olmadığı için pek muhterem arkadaşlarıma arz I 
edemeyeceğim, ğösteremiyeceğim - beyanname- | 
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lerindeki vergilerle ilgili bölüm'leri okuduğu-
'muz takdirde, bugün Saym Melen'in getirdiği 
vergilerle katiyen ilgisi olimladığmı göreceksi
niz. Bu propagandalar, bir rey kazandırdı veya 
kaybettirdi mi, Halk Partisine? 

Biz, niçin vergi reformu... 
RUHİ SOYER (Niğde) — Usul hakkında 

Söz işitiyorum. 
BAŞKAN — Anladık efendim, usul 'hakkın

da söz istiyorsunuz. Konuşma bitsin ele vereyim. 
A.P. GRUPU ADINA İSMET SEZGİN (De

vamla) — Biz, neden .gelen tasarılara, «Gerçek 
anlam'iyle vergi reformu deığil» diyoruz. Çünkü; 
bu getirilen tasarılarla imemleketimiizin en büyük 
iktisadi problemi olan istihsal, imalât ve ihra
catımızın artmasında bu vergi politikası mües
sir olamamaktadır. O kadar, müessir olamadığı 
'bellidir ki, ihracatımız meydandadır. Vergi po
litikamız, en büyük ekonomik problemimizin • 
çözümüne yardıimcı olmadığı cihetledir ki, bu
nun adı vergi reformu değildir, diyoruz. Ne di- ' 
y*oruz? Vergi politikası; az gelişmiş ve süratle 
kalkınmak mecburiyetinde bulunan memleketi
mizde bülyük ölçüde yatırım yapmak zorunluğu 
vardır. Yatırımlar da tasarrufla olur. Bu re- ' 
formlar tasarrufu teşvik etmemektedir. Yatı
rımlar sermaye piyasasının tekevvüniyle olur. 
ıSermaye piyasasının tekevvünü anonim şirket
ler ve kooperatiflerle olur. Bu gelen tasarılar 
anonim şirketlerin, kooperatiflerin kurulması- * 
nia, gelişmesine yardımcı değil, bunları himaye 
etmiyor, teşvik etmiyor. Onun için «Reform de
ğildir» diyoruz. 

Ne diyoruz : Kısaca, plânda da belirtildiği 
gibi, vergi politikası, toplam tasarruf hacmini 
artırıcı ve tasarrufun en verimli bir şekilde ya- ' 
tının, alanlarına dağılışını sağlayıcı nitelikte 
olmalıdır. Böyle mi oluyor? Tasarruf, memleke
timizde en verimli şekilde yatırım alanlarına 
dağılmakta mıdır? Saym Melen ve Sayın Plan
lamla Müsteşannın ifade ettikleri gibi, bugün 
özel Sektör, yatırımlarının yüzde yetmiş beşini' 
maalesef konut alanına yatırmaktadır. Bu mu 
•verimli yatırım? İşte vergi reformu ile bunlar 
temin edilemediği için reform değildir, diyoruz. 
Ne demişiz, yine en büyük İhatamız, kabahati
miz ne imiş? 

Vergi politikası, vergiler toplamının millî 
gelire oranı demek olan vergi yükünün, vatan
daşlar arasında âdil ve den'geli olarak dağılma- • 
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smı sağlamalı ve ver'gi yükünün dağılmasında 
sektörler millî gelirin miktarlar itibariyle dağı- • 
lışmı nazarı dikkate almalı, diyoruz. Bu mıı 
vergi istememek, arkadaşlar1? 

Tekrar ifade ediyoruz, yeni getirilen zam 
tasarısı bunu da getirtmediği için zam diyoruz 
ve bunun için karşısındayız arkadaşlarım. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

COŞKUN KIRÖA (istanbul) — Onları da 
getirsek, karşısında olurdunuz. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Şimdi, Sa
yın Melen, piyasada çalışan milyonlarca kişi
yi eşit şartlarla rekabet etmesi için bu usulü 
vaz'ettik diyor. 

Hangi usulü? ödenen verginin ilânı usulü
nü pek sevgili arkadaşlarım, piyasada çalışan 
milyonlarca kişiye eşit şartlarla rekabet ede
bilme imkânını vermek, sadece onların ödediği 
vergiyi ilân etmekle mi olur? Bu dünyanın ne
resinde görülmüştür? Siz, bunları kredi yoliyle, 
vergilendirme yoliyle, güven vermeyin, şu ve
ya bu şekilde çalışmasına imkân vermeyin, ar
kasından deyin ki, ben size rekabeti temin edi
yorum. Nasıl? ödediğiniz vergiyi ilân etmekle. 
Aman arkadaşlarım, bu hangi iktisadi sistem
dir? Bunların literatürdeki yerini Sayın Melen 
•gösterirse memnun oluruz. 

Pek. sevgili arkadaşlarım, Allak Hilâli aşkı-' 
na söyleyin, Adalet Partisi Meclis Gf-rupu adına 
bir saat konuştuk. Ağzımızdan, vergi almıyalım 
diye, bir söz çıktı mı? (Nasıl alacağız sesleri) 
Nasm alınacağını söyledik. 

[BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 
A.P. GRUPU ADINA İSMET SEZGİN (De

vamla) — 'İsterseniz tekrar edeyim nasıl alımak 
istediğimizi. 

Şimdi vasıtalı ve vasıtasız vergilerden bah
settik. Sayın Melen •«Doğrudur. .Ne yapalım, 
çıkar başka yol yok. Vasıtalı, vasıtasız vergiler '' 
arasındaki dengesizliği gidermek için Bina 
Vergisine zam getirdik» diyorlar. Bu mantığı, 
ıSaym Melen bendenizi mazur (görsünler, ger
çekten anlamakta güçlük çekiyorum. 

Vasıtalı ve vasıtasız vergiler arasındaki 
dengesizliği gidermek iejin Bin'a Vergisine zam 
yapıyorlar. Allah, Allah... 

Sayın Melen diyorlar ki, yatırım, yapmak 
için cari harcamaları kısmak mecburiyetindeyiz. 
Plâna göre bunu yapmak mecburiyetindeyiz, 
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bunu Merkez Bankasına başvurmadan yapmak 
'mecburiyetindeyiz, diyor. 

Buna biz de memnun oluyoruz. Biz, Hükü
mete, bütçe açıkları için Merkez Bankası kay
naklarına başvurun demiyoruz. Bütçe açıkları 
için Merkez Banfcaisı kaymaklarına başvurulmu
yor ama, bütçe açıklarının dışındaki birtakım 
masrafları karşılamak üzere pekâlâ Merkez 
Bankası feayn aklarına başvuruluyor ve bumu 
Sayın Melen de gayet açık olarak kürsüden 
ifade ettiler. 

Hükümet ne yapıyor, açıklarını kapatmak 
ilcin? Merkez Bankasına başvurmuyor, en az 
onun kadar hatalı bir yola gidiyor. Plânı rafa 
kovuyor, bütçede yüzde on 'kısıntıya gidiyor. 
Nerede kaldı plân? Hani plânda cari harcama
ların üst sınırı tesbi't edilmişti? Bu üst sınır
ların tesbitinden sonra Hükümet % 10 kısıntı
ya gittiği zaman plânı rafa 'koymuş olmuyor 
mu ? 

Pek sevgili arkadaş!arim, vaktinizi biraz 
fazla aldım sanıyorum ve bu konuya .Sayın Me
len değinmeselerdi bendeniz de grup adına bu 
konuyla ilişkin hiçbir hususu arz etımiyeceıktim. 
Yalnız, çok kıymetli arkadaşım Mehmet Sağ
la/m, C.H.P. Grupu olarak «Vergi yükü bizde 
'azdır, % 15 civarındadır. Başka memleketlerde 
daha çok, binaenaleyh bizde de olabilir» dedi
ler. Yani, ımantikan doğru orantılı olarak aynı 
silsileyle devam ediyor. 

Arkadaşlarım bir kere vergi yekûnu nisbeti 
yüzde onbeş değildir. Sayın Melen Bütçe Karma 
Komisyonunda da yüzde onsekiz civarında oldu
ğunu ifade etmişlerdi. Bu tahminen yüzde 20 ye 
yaklaşacaktır. Kabataslak yüzde 20 olduğunu 
kabul ettiğimiz takdirde, madem ki, Türkiye'de 
vergi yükü; vergiler toplamının millî gelire ora
nı demek, olduğuna göre Türkiye'de fert başına 
düşen millî geliri, 200 dolar, yani 2 000 lira ola
rak kabul edersek demek ki, her Türk vatandaşı 
400 lira vergi ödiyecek, demektir. 

Şimdi, ikibin lira kazancı olan bir vatandaş 
bu hesaba göre, Mehmet Sağlam ve Melen'in he
sabına göre, ikibin Türk lirasından 400 lirasını 
vergi olarak Devlete vermektedir. Bunu verme
ye mecburdur. 

Bâzı memleketlerde bu daha fazla imiş. Faz
la tabiî. Bunun hesapları da var, bunun hakkın
da cilt eilt kitaplar da yazılmıştır. Meselâ; tngil* 
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tere'de vergi için yüzde 25 olduğunu ifade ettiler. 
İngiltere'de vergi yükünü yüzde 25 olarak kabul 
edelim. Hafızamız bizi yanıltmıyorsa, fert başına 
düşen millî gelir İngiltere'de 800 dolar ile 1 000 
dolar arasındadır. Bunu yuvarlak bin dolar ola
rak kabul ettiğiniz takdirdde, demek ki, her İn
giliz vatandaşı senede 10 000 lira kazanmakta
dır. Vergi yükü olduğuna göre, bir İngiliz vatan
daşın ödiyeceği vergi 2 500 lira eder. 

Sayın Mehmet Sağlam arkadaşımızın hesabına 
göre hareket ettiğimi kabul buyuruyorsunuz; bir 
İngiliz vatandaşı 10 bin liralık gelirinden 2 500 
lirasını Devlete vergi olarak veriyor. Bir Türk 
vatandaşı ikibin liralık gelirinin 400 lirasını. İş
tira gücünü, yani paranın satmalına gücünü de
ğerlendirdiğiniz zaman, ikibin liranın 400 lira-
siyle 10 bin liranın 2 500 lirası arasındaki oranın 
bir olmadığı, millî gelire düştüğü nisbette vergi 
yükünün azalacağı, millî gelir yükseldiği zaman 
da vergi yükünün yükseleceği kendiliğinden an
laşılır. Kaldı ki, arkadaşımızın söylediği gibi, 
millî geliri ve vergi yükü olan yüksek memleket
lerdeki geçim indirimi, Sayın Sağlam arkadaşı
mız da kabul eder sanırım, asgari geçim indirimi 
bizde olduğu gibi çok komik rakamlar halinde de
ğildir. İki çocuklu bir aileye senede 1 050 lira; 
bununla geçinecektir. Vergi yükünün karşılaş
tırmasında elbette ki, millî gelir ve geçim indi
rimi gibi sebeplere, söylediğimiz diğer birtakım 
sebepler de inzimam ediyor, muhterem arkadaş
larım. 

Şimdi, yine Sayın Mehmet Sağlam arkadaşı
mız, gelecek vergi tasarıları ile vergi adaleti geti
rilecektir, diyor. 

Sevgili arkadaşlarım, bu getirilen vergi tasarı
ları ile vergi adaleti getirilemiyeceğini ve vergi 
adaletinin getirilmesine imkân olmadığını çok 
açık olarak ifade ettik. Burada hemen bir tek 
şey aklımıza geliyor muhterem arkadaşlarım, «ye
ni getirilen tasarılarla vergi adaleti gelecek.» Na
sıl gelecektir vergi adaleti? - Herhalde - arkadaş
larım bendenizi mazur görsünler - gaz yağı ile ge
lecek, mazot ile veya diğerleriyle gelecek. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlu... Bir daki

kanızı rica edeyim, Mirkelâmoğlu. Sayın Soyer 
usul hakkında söz istiyorlar. İzah edersem belki 
tatmin olurlar ve söz istemezler. 

Efendim, yeterlik önergeleri geldiği zamanda, 
Hükümet ve komisyon konuşmamış ise, Hükümet 
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konuşturulur. Hükümetten sonra bir arkadaşa 
söz verilir. Eğer grup ise, tabiî olarak takaddüm 
eder. Hükümet konuştuktan sonra grupu adına 
Sayın Sağlam arkadaşımız söz istemişlerdir. Onu 
davet eyledik. Sayın Sağlam arkadaşımız konu
şurken Komisyon Sözcüsü Sayın Mirkelâmoğlu 
söz istediler. Komisyona söz vermediğimiz için 
kendilerini konuşturmak mecburiyetindeydik. 
Davet ettik, başka konuşacak varsa onlardan son
ra konuşacağım dediler. Bunun üzerine söz isti-
yen, yine yazılı olarak, arkadaşımız İsmet Sezgin'e 
söz verdik. Yapılan işte usul bakımından bir ha
ta yoktur. 

Buyurun Sayın Soyer. 
• VAHAP DÎZDAROÎLU (Mardin) — Ben 

daha evvel söz istemiştim. 
BAŞKAN — S'rze de söz vereceğim. Daha ev

vel Soyer arkadaşımız usul hakkında söz istedi, 
ona veriyorum. Usul hakkında söz istiyen arka
daşlar olursa memnuniyetle onlara da. söz vere
ceğim. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem .arka
daşlar, Sayın Riyaset Divanı yeterlik önerge
sinin gelmesinden sonra Maliye Bakanımıza söz 
verdiler. Ondan sonra İçtüzüğün 85 nci mad
desi gereğince en son söz bir milletvekilinin 
olduğu sarih hükmüne istinaden, grupu adını. 
konuşan Mehmet Sağlam arkadaşımıza son ola
rak söz verdikten sonra, bu defa Tüzüğün bu 
sarahatine, «Son söz millet vekil inindir.» sözü
nün sarahatine aykırı olarak ikinci defa muha
lefet ten kıymetli arkadaşımız İsmet Sezgin'e 
söz vermiş bulunmaktadırlar. Şimdi, eğer mut
laka muhalefetten bir arkadaşımıza söz vermek 
gerekiyor idi ise ve bunu bir cemile olarak veya 
mnlhalefetin bir imtiyazı olarak telâkki buyuru-
yorlarsa, o zaman bizim arkadaşımıza söz ver
memesi, «Bir tek kimse konuşacaktır, bu iti
barla muihalefetten birisine söz vereceğim.» diye 
•saralhaten ifade etmesi lâzımgelirdi. Bugün bu 
yol tutulmamıştır. Halbuki dün, yine böyle, 
Vekilden sonra muhalefetten bir milletvekili ko
nuştu- Ondan sonra grup adına istenen söze 
Başkanlık Divanı ret cevabı verdi. Şimdi, bir 
gün Başkanlık Divanının şu şekilde tutumu, 
yine bir gün tamamen bunun aksi tutumu ha
kikaten bu Meclisteki usulü bir çorbaya çevir
mektedir. Binaenaleyh, ben şahsan, Riyaset 
Divanından rica ediyorum. Bu şekildeki yan-
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hş tatbikatı veya bu şekildeki tatbikat noktai
nazarını dikkate alarak Meclis Başkanlığı Diva
nında tezekkür ederek esaslı ve Tüzüğe uygun 
bir şekle bağlasınlar. Bir gün Reis kendi noktai
nazarına göre şöyle yapar, ondan sonra gelen 
Reis, kendi noktainazarını şu şekilde tatbik 
eder. Bu şekilden Meclisimizi kurtarmaları ica-
beder. Arz etmek istediğim budur. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, az evvelki 
söylediklerim hatırımda, galiba Sayın Soyer ar
kadaşımız takip buyurmamışlar. Yeterlik öner
geleri geldiği zaman Hükümet ve komisyon ko-
nuşmamışsa Hükümet ve komisyonu konuşturu
ruz, Hükümet konuştuktan sonra C. H. P. Gru-
pu adına daha evvel Mdhmet Sağlam arkadaşı
mız da söz istemişti. Ondan sonra Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın ismet Sezgin söz iste
mişlerdi. Biz muhalefet ve muvafakat tefriki 
diye bir şey düşünmedik. Ne olur ne olmaz bir 
itirazı mueibolur o zaman işin içinden çıkama
yız- Onun için Mehmet Sağlam arkadaşımızı 
davet ederek konuşturduk. Melhmet Sağlam ar
kadaşımız konuşurlarken Bütçe Komisyonu Söz
cüsü Sayın Mirkelâmoğlu söz istedi. Komisyo
nu konuşturmadan kapatamam. Yeterlik öner
gesini okutamam, 

COŞKUN KIRCA (Is tanM) — öyle bir 
kaide yok Reis Bey. 

BAŞKAN — Âdetimiz ıbudur. Bütün müza
kerelerde Vekili ve komisyonu konuşturmadan 
önergeleri katiyen reye koymadım. Belki komis
yonun da söyliyecekleri vardır. Nazarı itibara 
almadan bu önergeyi nasıl oya koyarım. Onun 
için, Sayın Mirkelâmoğlunu davet ettim. O da, 
«Ben daiha sonra konuşacağım, eğer konuşa
cak olan varsaı» dedi. Bu şekilde Sayın Sezgin'i 
davet ettim. Durum budur. 

Buyurun Dizdaroğlu. 
Filhakika iyi de oldu. Muhalefet sözcüsüne 

fırsat vermiş olduk. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, iki senedenlberi Meclis 
müzakerelerinde, sayın Mekki Keskin arkadaşı
mız riyaset ettikleri zaman, bütün iyi niyetleri
ne rağmen, maalesef Dahilî Nizamnamenin 
Başkanlara tanıdığı 203 ncü maddesindeki vazi
feleri istemiyerek, kasten demiyorum, istemi-
yerck iyi niyetle müzakerelerin istikâmetini de-
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ğiştirmekte ve zaman zaman da Mecliste hâdise 
vukubulmaktadır. Kesin olarak Dahilî Nizam
name, Riyaset Divanının değil reislerin vazife-

. sini tadadetmiştir. Dahilî Nizamnamenin 103 
ncü maddesinde sarih olarak usulü müzakere 
tâyin edilmiştir. Bir mesele hakkında, bir ka
nun teklifi hakkında, 6 kişi, 2 lehte, 2 aleyhte 
ve 2 üzerinde konuştuktan sonra kifayet takriri 
Riyasete gelmişse, Riyaset bunu reye vaz'etmek 
mecburiyetindedir. Şimdi, meselenin ince nok
tası şudur. «Bütçe sözcüsü söz istemiştir. Onu ko
nuşturmadan bir kifayeti reye koyamam. Falan 
grup söz istemişti, konuşturmadan yapamam. Mu
halefete ayrı hak tanımak.» Bunlar ayrı meseledir. 
Riyasetin, Dahilî Nizamnamenin (Orta sıralar
dan «İçtüzük, İçtüzük» sesleri) hükümlerini tat
bik etmesi ayrı bir meseledir. Bu meselenin mu
vacehesi karşısında Riyasetin halen meri olan 
Dahilî Nizamnamenin aksine bir teamül yarat
ması ve Meclisi bu istikamete sevk etmesi, ne 
yetkisi ve ne de hakkıdır. Bu itibarla, böyle bir 
hak ve yetkiye sahibolmıyan Riyaseti vazife
sine davet etmek her milletvekilinin ve Büyük 
Meclisin vazifesi ve hakkıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Dizdaroğlu takip buyurmamışlar. içtüzüğün 
103 ncü maddesinde yeterlik önergesinin oya 
konabilmesi için teklifin, tasarının lehinde, 
aleyhinde ve hakkında en aşağı ikişer kişi konuş
madan oya konmıyacağı hakkındaki hükmünü 
burada başka safhalara dökmüştür. Kifayet 
önergesi gelinceye kadar lehinde - aleyhinde ve 
hakkında en az ikişer kişi konuştuktan sonra 
Hükümet ve Komisyonu konuşturuyoruz. Hükü
metten ve Komisyondan sonra söz, içtüzüğün 
madde 85 in son fıkrasına göre milletvekilinin-
dir. Onun için Sayın Dizdaroğlu, Hükümetten 
sonra Mehmet Sağlam arkadaşımızı konuştur
duk. Komisyonun söz istemesinden sonra, başka 

•arkadaşımız konuşturduktan sonra konuşacağım 
demesi bizi diğer bir arkadaşımızı konuşturmaya 
davete mecbur etmiştir. Tutulan yolda bir usul
süzlük yoktur. 

Sayın Mirkelâmoğlu buyurun. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Değerli 
arkadaşlarım, evvelâ.... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza ede
lim. 
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KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NEClP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — Yük
sek huzurunuzda serd edilmiş bâzı mütalâalara 
karşı komisyonumuzun görüşlerini arz edeceğim. 
(Duymuyoruz, sesleri) 

BAŞKAN — Mikrofonu ayarlayınız lütfen 
Sayın Mirkelâmoğlu. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — Şai
rin, «Mence guyem tamburem çekûyes» dediği 
gibi, (Anlamıyoruz, nasıl, nasıl, sesleri) 

Anlarsınız, anlarsınız... Yani «Ben ne söyle
rim, tamburem ne söyler» dediği gibi, bu taraf 
ne söylerse söylesin, bu taraf kabul etmiyecek-
tir. Devamlı söyliyeceğiz. Burası da devamlı 
kendi bildiğini söyliyecektir. Bu, işin tabiatın
dan geliyor, arkadaşlarım. 

VELİ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — Ko
misyon Sözcüsü böyle konuşur mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — Ben
deniz komisyon ekseriyetinin görüşlerini savuna
cağım. 

VELİ BAŞARAN'(Afyon Karahisar) — Ko
misyon ekseriyeti yok. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — Ko
misyonun görüşlerine aykırı hususlar arz eder
sem komisyonunuz bunu kendi bünyesinde hal
leder. Arkadaşlarım, burada ifade edilen bâzı 
sözlerin bir iki fiske ile dağıtılacak kadar çü
rük ve temelsiz olduğunu bir iki misalle sizlere 
arz etmek isterim. Meselâ, vergi yükü konu
sunda Sayın Sezgin arkadaşım Hükümetin ve 
komisyonun görüşüne uymıyan bâzı şeyler söy
lediler. Türkiye'de fert başına düşen millî ge
lir 200 dolardır. Bu hesaba göre, biz diyoruz ki, 
Türkiye'deki vergi yükü emsali, iktisadi hayatı 
yaşıyan cemiyetlerden azdır. Diyorlar ki, böyle 
değildir, fazladır, ağırdır. Bu vergi yükünün 
tazyiki vardır. Çünkü, 200 dolar yani 2 000 lira 
aylık kazancı olan insana ayda şu kadar vergi 
düşmektedir. Değil, değildir arkadaşlar. Türki
ye'de vergi mükellefi olan vatandaşlarımızın sa
yısı umumi nüfusumuzun karşısında lâşey mesa
besindedir. Asgari vergi mükellefi standardına 
/aklaşmış bulunan ve bu standardın içinde bu
lunan direkt vergi mükellefinin nisbeti memle
ketimizde 1/30 dur. Yani 30 da 29 direkt ver-
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gi mükellefi değildir. Bana bu nisbette ve ölçü
de, Garpta ve Şarkta veya ortadan hangi mi
sali verebilirler? Yoktur. Arkadaşlarım, A. P. 
Sayın Sözcüsünün, «Bunlar vergi reformu değil
dir. Vergi reformu olması için şöyle şöyle ol
ması ve bu vasıfları da bulunması lâzımdır» 
gibi, yuvarlak, her -tarafa giden, her tarafa çe
kilen ve bir vergi nazariyesi kitabının önsözün
de herkesin her zaman okuyabileceği birtakım 
sözlerden başka hiçbir şey değildir. Gerçek mâ
nada temele dayanan, ilmî kaynaktan kuvvet 
ve kudret alan hiçbir görüşü buraya getirmiş 
değillerdir. O bakımdan, bunları uzatmak müm
kündür, ama bir Hükümet Sözcüsü olarak değil, 
komisyonun görüşlerini asgari ölçüde huzuru
nuza çıkarmak durumunda olan bir arkadaşınız 
olarak bu kadar ile iktifa ediyorum. Ancak, dün 
İzmir Ticaret Odası mümessilleri ile Bütçe Ko
misyonu salonunda yapılan bir toplantıdan ba
his buyurdular. Bendeniz de içinde bulundum. 
Eğer bu toplantıda bulunan arkadaşlarımızdan 
eğer, kendilerine orada bulunanlar yanlış malû
mat verip kendilerini yanıltan olmamışsa ki, 
doğrusu şudur. İzmir Ticaret Odası temsilcileri 
bize görüşlerini anlatmışlardır. Biz de mukabil 
görüşlerimizi ifade etmişizdir. Kendilerini ikna 
etmişizdir. Aksi sabit oluncaya kadar benim 
görüşümü kabule mecburdurlar. 

Değerli arkadaşlarım, kifayet takriri kabul 
edildikten sonra, takrirler oylanırken söz almak 
ve konuşmak mümkün olmadığı için Yüce Ri
yasete verilmiş olan bir takrir üzerinde komis
yonunuzun fikirlerini arz edeceğim. 

Maliye bütçesinin sosyal transferler bölü
münde halkevlerine yardım olarak tahsis edi
len 250 bin liranın 200 bin lirasının indirilerek 
başka birtakım kurumlara taksim ve tevziine 
mütedair verilen takrir üzerine fikirlerimi arz 
ediyorum. 

Arkadaşlarım, Bütçe Encümeninde ayrılan 
ödenekler uzun uzun, inceden inceye yapılan 
tartışmalar ve müzakereler sonunda tahsis ve 
kabul edilmektedir. Hiçbir şey gelişigüzel kabul 
edilmez, hiçbir tahsisatın kuruşuna kadar, ihti
yacın zerresine kadar hesabedilmeden karşılığı 
konmaz. Biz bu ölçü içinde müzakerelerimizi 
yapmışızdır ve bu tahsisatı bu ölçü içinde ka
bul etmişizdir. (Soldan, takrir okunmadı, ses
leri) Okunacak, bu Yüksek Riyasete mevdu bir 
vazifedir, lütfen müdahale buyurmayın, arka-
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daşlarım halkevleri 1932 senesinde Yüce Ata
türk tarafından, onun büyük irşatlariyle kurul
muştur. 1951 yılında hayatına son verildiği ana 
kadar, Atatürk'ün gösterdiği istikametlerde 
büyük hizmetler yapmıştır. Arkadaşlarım, bu 
eğitim müessesesi, 1963 te Türk Kültür Dernek
lerinin istihalesi olarak yeniden hayatına kavuş
muştur. 

Yüce Heyet, bu eğitim müesseselerinin. ga
yesinden, gaye maddesinden bir pasaj arz ede
yim, Atatürk ilkelerinin ışığı altında, «Türk 
kültürüne hizmet etmek, halkla aydını kaynaş
tırmak, yaratıcı bir kültür hareketi uyandırmak, 
Türk yurdunun ve tarihinin derinliğindeki uy
garlığı gün ışığına çıkarmak», gibi, kutsal hiz
metlerin peşindedir. Bu temiz ve aziz ilkelerin 
etrafında toplanmıyacak Türk: çocuğu tasavvur 
edemiyorum. Bu yeni kurulan Halkevlerinin 
1951 de kapatılan halkevleriyle hukukî bir alâ
kası yoktur. Ancak, onun büyük mânevi mirası
nı, yani gaye muhtevasını tevarüs etmiş bulunu
yor. Gayesi tamamen kültüreldir. Hiçbir siyasi 
teşekkülle, hiçbir siyasi maksatla hiçbir noktada 
ilişiği ve bir bağlılığı yoktur. Bu yolda o kadar 
hassasiyet gösterilmektedir ki, meselâ geçenler
de yapılan bir halkevi kongresinde bir parti baş
kanı, halkevi başkanlığını kazandığı zaman, Ge
nel merkezin tazyiki ile panti başkanlığından isti
fa etmek mecburiyetinde kalmıştır. Halbuki, ge
nel idaresinde, Parlâmentoda temsil edilen muh
terem partilerimizin her birisinin mümessilleri 
vardır. Bunu da yüksek huzurunuzda arz ediyo
rum. Meselâ, Adalet Partisini Sayın Fethi Te-
vetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisini Sayın Dur-
sunoğlu, Yeni Türkiye Partisini Sayın Mehmet 
Ali Demir, Millet Partisini Sayın Numanoğlu, 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisini Sayın Ete 
temsil etmektedirler. Halen 137 şubeleri vardır. 
Bunlardan birisi de Frankfurt'tadır. Takrir sa
hibi arkadaşımız bu 200 000 liranın indirilerek, 
meselâ Darülaceze Cemiyetine, meselâ zekâca geri 
kalmış çocukları koruyacak derneğe dağıtılması
nı istemektedir. Değerli arkadaşlarım, son söz 
olarak şunun bilinmesi icabeder ki, bu memleke
tin çektiği ıstırap zekâca geri kalmış insanlardan 
değil, kafaca geri kalmış insanlardandır. Lütfe
diniz bu takriri kabul etmeyiniz. Halkevlerine 
yani kafaları aydınlatacak kültür organlarına bu 
parayı verelim. Yüksek Meclisinize arz etmek is
terim ki, Komisyonunuz gönlümüzün istediği ka-

28.2.1964 0 : 3 
darını verememiş olmanın elemini huzurunuza 
getirmiş bulunuyor. Hepinizi saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Bir sual soracağım. 

BAŞKAN —• Bir sual var efendim. Buyurun 
sorun. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
indirilecek paranın miktarı sarih >olarak söylen
di. Bu hususta indirilecek paranın ne miktarda 
ve hangi derneklerden indirileceğini öğrenmek 
istiyorum. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECİP MlRKELÂMOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurur musunuz, 4 - 5 maddedir. Takrir 
okunduğunda bu maddeleri, tevzi edilecek mik
tarları ve tahsis edilecek dernekleri Yüce Heye
tiniz görecek ve takdirini ona göre kullanacak
tır. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Efendim, takrirler okunduğu zaman konuşmak 
mümkün olmadığına göre, buradan indirilecek 
miktarın nerelere ve ne miktarlarda taksim edi
leceğini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir okunduğu zaman Komis
yona sorulacak efendim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NRCÎP MlRKELÂMOĞLU (Devamla) — So
rulduğu. zaman izah ederiz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyondan sonra son sözü bir 
arkadaşımıza vereceğiz. 

Sayın Turgut Çulha, (Ydk, sesleri). Sayın 
Etem Kılıçoğlu. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Yeterliği oya koy
mayın artık, nasıl olsa herkesi konuşturdunuz. 

BAŞKAN — Komisyondan sonra son söz me
buslarındır. Ruhi Bey içtüzüğü iyice yeni baş
tan aşk ile. şevk ile bir oku. (Gürültüler) 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 1964 
bütçe kanun tasarılarının muhtelif vekâletlere 
ait müzakereleri bitmiş bulunuyor. Bu münase
betle bâzı hususlar hakkında fikirlerimizi arz 
etmek imkânını bulmuş .bulunuyoruz. Her şey
den önce bütçelerin hazırlanmasında büyük gay
ret, ciddiyet ve titizlik gösteren alâkalı arkadaş
lara Yüksek Meclisin huzurunda teşekkür!erimi 
arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bütçe 1964 yılı 
icra plânını tahakkuk ettirebilmek için hazırla-
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nan bir bütçe olması bakımından 1963 yılı büt
çesinden de farklı bir hususiyet arz etmektedir. 
Plânın bütünlüğünü korumak hakkındaki Kanu
na rağmen, geçen sene vakit azlığı yüzünden bu 
lâzimeye riayet olunamamıştı. Bu bakımdan, 
1964 yılı bütçesinin plânlı devreye girişimizden 
bu yana, arzu edilen istikamette, iktidarların ar
zu ettiği istikamette hazırlanmış bir bütçe olarak 
yüksek huzurunuza geldiğini kabul etmek iea-
beder. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz 1 - 2 nok
ta üzerinde durmak istiyorum. Onlar da şudur: 
Devlet Plânlama Dairesinin bütün araştırmala
rına, bütün dikkatlerine rağmen memleketin için
de bulunduğu durumun realitelere uygunluğu 
derecesi bakımından arzu edilen şekilde tesbit 
ettiğini iddia etmek mümkün olmıyacaktır. Ben
denize öyle geliyor ki, % 7 kalkınma hızını ta
hakkuk ettirebilecek imkânları henüz kazanmış 
değiliz. % 7 kalkınma hızını sağlayabilmek için 
•her şeyden önce bunu temin edecek iç ve dış 
kaynakları temin etmek icabedecektir. Görülü
yor ki, 1963 ve 1964 bütçesinde iç imkânları bü
tün zorlamamıza rağmen, plânda ön görülen ver
gi reformlarından nenin anlaşıldığı hususunda 
gerek Yüksek Meclis, gerek halk efkârında bir 
anlaşmaya henüz varılamamıştır. Bu münakaşa
lar devam ettiği müddetçedir ki, öğrendiğimize 
göre Devlet Plânlama Teşkilâtının Başbakanlığa 
takdim ettiği bir raporda, vergi reformu adı al
tında vergi zamlarının önümüzdeki yıllarda da 
devam edeceği anlaşılmaktadır. Böyle olunca, 
Anayasamızda ifadesini bulan ve her vatandaşın 
malî imkânları nisbetinde Devlet masraflarına 
iştirak etmek gücünün tâyininde milletçe bir 
beraber düşünceye varmanın mümkün olmadı
ğım kabul etmek icabeder. Hükümetlerin, mil
letlerin itimadını tam kazanmadığı müddetçe 
girişilen esaslı reformların ve hareketlerin seme
reli neticelere ulaşacağını kabul etmek pek müm
kün olamaz. 

Dış yardımların temini ise, Plânda da ifade
sini bulduğu üzere, ne zamanında temin etmek, 
bugün içinde bulunduğumuz sosyal ve siyasi 
şartlar dolayısiyle mümkün olacak, ne de istedi
ğimiz miktarda temin edilmesi mümkün olacak
tır. Gerek zaman bakımından, gerek miktar ba
kımından, ister konsorsiyonıa dâhil olan Dev
letlerden, ister bunun dışındaki beynelmilel te-
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şekküllerden temin etmek için gayret sarf etti
ğimiz yardımların zamanında temin edilmemesi, 
miktar bakımından arzu edilen seviyede olma
ması yüzünden memleketin mukadderatını bağ
ladığımız kalkınmamızın, plânlı ve programlı 
olmasında ümitli olduğumuz Beş Yılık Plânın 
tahakkuk edebileceğini şimdiden Hükümet ola
rak tekeffül etmek mümkün olmıyacaktır. Mil
lete verilen sözlerin zamanında yerine getiril
mediği takdirde, elbette ki, vatandaş vergi ver
meye veya Hükümetlerin istediği istikâmette bir 
davranış içine girmeye zorlanacaktır. Bu zora ne 
kadar tahammül edilebileceğini kestirmek, şim
diden mümkün olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir nokta da 
şudur. İstikrarlı bir politika takibetmek, artık 
18 nci ve 19 nen asrın klâsik düşüncesini aynen 
kabul etmek mânasına alınmamalıdır. Eğer, is
tikrar içerisinde bir kalkınmadan anlaşılan mâ
na, kalkınmanın sadece vatandaştan vergi almak 
suretiyle temin edileceği zihniyetinin ifadesi ise, 
bunun neticesinin başarılı olması mümkün değil
dir. İstikrarlı kalkınma yanında, günün ve dev
rin şartlarına göre daha dinamik bir iktisadi 
ve malî politika takibedilmesi icabeder. Bu po
litikanın ana hedefi sadece istihlâki azaltmak, 
başka bir ifade ile kemerleri sıkmak veya tasar
rufa riayet etmek suretiyle mümkün olacağı id
diasında olanlar, neticenin başarısız olduğunu 
göreceklerdir. Bu asrın icaıbı, bir ikelimeyle 
ifade etmek icabederse, hareket asrıdır. Hareket 
etmek, plânsız programsız hareket etmek mâna
sına kabul olunmıam'alıdır. Geçmiş hâdiselerden 
ders aılaınlar, Büyük Meclisin kaıbul eltiliği Beş 

Yıllık Plânın ön gömdüğü ama hedeflere ulaş'a-
b'ilmelk için hangi <noktaiİ!a,rdıa neye ma yetik âr 'Ol
duğumuzu münakıaşaısız kaibull e tim ek mecbura-
yetJİmıdedıirler.. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Ki-
lıçoğlu. 

İ BU AHİ M BTBM KILIÇOĞLU (Devamla) 
- - Bitiriyorum Sayın Başkan. Yalnız kabul edi
len bu prensiplerin tatbikinde elbette ki, - her yi
ğidin bir yoğurt yiyişi olduğuna göre - kabiliyet
lerin çarpışması ve bu tatbikte millete en iyi hiz
meti hangi fikir ve hareket yapabiliyorsa onun 
milletçe benimseneceğinde kimsenin şüphesi ol
mamak icabeder. 
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Muhterem arkadaşlarım, netice olarak şu

nu arz etmek isterim ki, reform adı altında 
vargı adaletini sağlıyacafc vergide umumiliği 
temin, edecek, vergi ziyamı önliyecek ted
birler bir tarafa bırakılarak, sadece vergi 
de zammı vatandaşın huzurunuza getirdiğimiz 
müdletçe, toprak reformu namı altında -elin
de toprağı olan vatandaşın, mülkiyet hakkı
nın hangi noktalardan ,nasıl tahdidedileceği hu-
husuısıu teıbit olunimıadaın ortaya, atılmış olması 
iç ve dış politikanın bugün vatandaşı bir hu
zura kavuşturamaması... 

BAŞKAN — Eteni Bey, Maliye Bakanlığı 
bütçesi üzerindeyiz. 

İBRAHİM ETE'M KILIÇO&LU (Devamla) 
— Sayın Başkandan özür dilerim; Maliye Ba
kanlığı bütçesi görüşülürken gelir ve gider
lerin neler olduğunu, eski bir idareci olan 
Sayın Başkanın, iç. ve dış yardımların da bu 
bütçede yer aldığını bilmesi icabaderdi. Ama 
vaktimizin dolması dolayısiyle, Meclisin aldığı 
tahdide uymamızı emrediyorlarsa, buna el
bette uyacağız. Yalnız, bütçede neler bulundu
ğunu bir nebsra bildiğimizi kabul 'buyursunlar. 

BAŞKAN —- Ondan şüphem yok. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Davamla) 

— Muhterem arkadaşlar, milletin, vatandaşın 
içinde bulunduğu şartlar iyice tesbit edilme
dikçe, vatandaşa yükletilmek istenilen kül
fetlerin temin edilecek nimetler nisbetinde 
ahengini temin edecek .bir idare, sağlanama
dıkça, vatandaştan her istenilen, şeyin kâğıt 
üzerinde yapıldığı şekilde temin »edilemiye-
ceğini ve elbette muvaffakiyetin o nisbette 
olacağını kabul etmek icabeder. 

Bütün bunlara rağmen, son sözü almış 
bir milletvekili sıf atiyle, 1964 yılı bütçesinin 
vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni eder, tatbik edeceklere de Ulu 
Tanrıdan yardım niyaz ejderiım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN —• Yeterlik önergelerini okutu

yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
öz : kifayet teklifi 

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki ko
nuşmalarda söz konusu olan (Vergi Reformu) 
ve benzeri konular, konuşan hatiplerce esaslı 
tahlillerle eleştirilmekle beraber daha önce, 
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gerek 1964 malî yılı bütçesinin tümüne dair 
ve gerekse Devlet plânlaması konusundaki 
konuşmalarla da iyice görüşülüp Sayın Mec-
lisimizeo anlaşılmış bulunduğundan, tümü üze
rindeki konuşmanın kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Sayın Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı bütçesi ile ilgili konu

lar açıklanmıştır. Bu itibarla müzakerelerin 
kifayetinin oylanmasını rica ederim. 

Gaziantep 
Muzaffer Canbolat 

Sayın Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuş

malarla konu aydınlanmıştır. 
Bu sebeple müzakerelerin kifayetini arz ve 

teklif ederim. 
Kırklareli 

Abdurrahman Al tuğ 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Mus-
lihittin Gürer. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; yeter
lik önergesinin aleyhinde söz almamın ®3-
'beplerini teker teker huzurunuzda arz etmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 14 milyar liralık 
bir bütçenin tatıbıiıkatmdaın «mesul olacakların 
huzuru âlinizde yapılan bütçe 'müzakerelerini 
hemen geçiştirmenin memleket gerçekleri kar
şısında doğru olmadığı kanaatindeyim. Onun 
için bu hususta verilmiş olan kifayet önerge
sinin aleyhinde olduğumu peşinen arz etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, artık bütçe müzake
relerinde birr teamül haline geldi. Grup sözcü
leri görüşüyorlar ve esasen bu grup sözcüleri
nin muayyen prensipler dâhilinde hareket ede
rek beyan etmiş oldukları fikirlerin izahı mu
ayyen kalıplar içinde bulunmaktadır. Ama, esas 
orta yolu bulacak olan muhakkak ki, pek muh
terem milletvekillerinin zatî görüşleri olacak
tır. 

Şimdi, bu Parlâmentonun mensubu bulun
makla iftihar eden bir arkadaşınız olarak ben-
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deniz, bir çıkmaz içindeyim. 'Bir kanat çıktı ve 
dedi ki, «Bu bütçenin tatbikatında, lâzımgelen 
vergilerin çıkarılması zamdır.» bir taraf çıktı, 
«Bangır, bangır bağırıyorsunuz, bunlar ise bir 
reformdur» dedi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu hususun 
memleket gerçekleri karşısında sabit olabilmesi 
için Yüksek Huzurunuzda, yalnız grup sözcüle
rinin ifade ve beyanları ile değil, milletvekille
rinin zatî görüşlerini bildirmek suretiyle haki
katen zam mıdır veyahut da reform mudur te
zini tarif edecektir. Hiç olmazsa gelecek seneki 
bütçelerde, bütçeleri 18 milyar liraya çıkardığı
mız günlerde, gene reform teranesi altında mı, 
yoksa zam olarak mı millete ilân edeceğiz, diye 
milleti de bir şüphe içinde bırakmamak için, 
sarahatle bu mevzuların görüşülebilmesini fay
dalı addettiğimiz için kifayet takririnin aley-
hindeyim. (Ortadan, gürültüler) 

Muhteerm arkadaşlarım, sabır buyurunuz, 
daha çok geç. Görülüyor ki, bugün parlâmen
tomuz çok kalabalık. Halbuki, bütçe müzake
releri görüşmelerini takibeden arkadaşlar hep 
birbirimizi tanıyoruz. Hangi arkadaşlarla mü
zakereleri görüştüğümüzü biliyoruz. Onun için 
müsaade buyurun, biz de biraz konuşalım. 

Muhterem arkadaşlar, esas gerçek odur ki, 
artık bugün mevcut içtüzüğümüzde âdeta klâsik 
bir durum yaratmak üzereyiz. Bugün mevcut 
İçtüzüğümüzde, bu mevcut, kifayet takrirleri, 
bundan sonra badema görüşülecek bütçe müza
kerelerinde her kim tarafından bir kifayet tak
riri verilirse, bu kifayet takriri mutlaka kabul 
edilir, diye bir teamül doğdu. İşin en enteresan 
tarafı odur ki, bundan sonra İçtüzüğü elinize 
aldığınızda artık onun dip notunda, bir de büt
çe müzakerelerinde kifayet takrirleri mutlak 
kabul edilir, diye bir dip notu koymak lâzım-
geldiği kanaatindeyim. Şu hale göre, şu saate 
baktığımız zaman, daha vaktimiz çok var, ge
cenin geç saatlerinde, gece yarısına, saat üçe 
kadar sabahladığımız bu, iyi niyetlerle memle
ket gerçeklerine uygun bütçede tenkid ve te
mennilerini beraber yaptığımız, anları, beraber 
yaşadığımız arkadaşların hulûsukalb ile izan
larına hitabetmek suretiyle, bu mevcut kifayet 
önergelerinin yüksek oylarınızla kabul edilme
mesini istirham eder, arz ettiğim esbabı muci-
benin takdirini sizlerin yüksek takdirlerinize 
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bırakır, Yüksek Heyetinizi hürmetlerimle se
lâmlarım. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

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

12.000 Personel giderleri 174152 990 

BAŞKAN — Bir önerge var; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Vekâleti bütçesinin (A/ l ) cari he

saplar cetvelinin 12.000 bölüm ve 12.833 ncü 
maddesindeki (1 000 000) bir milyonluk maliye 
müfettişleri geçici görev tahsisatının (250 000) 
ikiyüz ellibin liraya indirilmesini talebederim. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Katıl
mıyoruz. 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Bu, daha çok 
vergi kaçakçılığı olsun, diye galiba. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Bölümü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
13.000 Yönetim giderleri 14 501 000 

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

14.000 Hizmet giderleri 20 205 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 305 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 5 456 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

B. Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarını 
giderleri 20 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 34 050 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
-sermaye teşkilleri 208 000 000 

BAŞKAN —• 31.000 nci bölümde bir önerge 
var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
1964 malî yılı bütçesinin Karma Plân ve Büt

çe Komisyonunda, Senatoda ve Millet Meclisin
de görüşülmesinde bütün parlömaıuterlerin it
tifakla kabul ettikleri gibi memleektimizde zi-
raatimizin hayvancılık kesimi büyük ihmale uğ
ramıştır. Zirai millî hâsılanın % 40 mı hayvan
cılık gelirleri teşkil eder. 

Yurdumuzda 76 milyon baş hayvan olduğu 
halde, Holânda'nm 40 milyon hayvanı kadar 
hâsıla vermediği Sayın Ziraat Vekili tarafından 
Millet Meclisi kürsüsünden ifade edilmiştir. 

Kendi kaderine terk edilmiş bulunan Türki
ye hayvancılığının, bu kötü kaderden kurtarıl
ması millî ekonomimizin ve yüzbinlerce hayvan 
yetiştirici çiftçinin himayesi bakımından kaçı
nılmaz zaruret olmuştur. Bu sektörün ihmal edi
lişinin en büyük delillerinden birisi; 

Zirai sektöre 2 milyar 775 milyon kredi ve
rildiği halde hayvancılığa sadece 80 milyon kre
di verilmiştir. Bu durum hayvancılıkla meşgul 
çiftçi ailelerine Devlet elinin uzanmamış oldu
ğunu açıkça gösteriyor. 

Ziraat Bankasının bütün imkânları dondu
rulmuş vaziyettedir. Gerek Ziraat Bankası ve 
gerekse Hükümet, hayvancılık sektörüne geniş 
kredi açma kararını taşımakta iseler de imkân 
ve kaynak bulmakta güçlük içindedirler. 

Yüksek Senatoda Maliye Bakanlığının da 
tasvibi ile Maliye Bakanlığı bütçesinin 31.000 
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nci bölümünün 31.120 nci maddesinde yapılan 
değişiklik Karma Bütçe Komisyonunda bir oy 
farkı ile kabul edilmemiştir. Türkiye hayvancı
lığının inkişaf ve verimliliğine hizmet edecek 
olan aşağıdaki teklifimizin Yüksek Meclisçe ka
bul edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Teklif : 
Maliye Bakanlığı bütçesinin 31.000 nci bölü

münün 31.120 nci maddesi aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir : 

(Sermayesine mahsuben : Hayvan yetiştiren 
ve halkının geçimi hayvancılığa bağlı bulunan 
köylerdeki yetiştirici ve bos'icilere kontrollü 
kredi açılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına) 

(Kars) Keımal Okyay, (Erzurum) Nihat Di
ler, (Kars) Hasan Erdoğan, (Artvin) Saffet 
Eminağaoğlu, (Urfa) Sabri Kılıç, (Erzurum) 
Turhan Bilgin, (istanbul) Oğuz Oran, (Siirt) 
Süreyya öner, (Erzurum) Gıyasettin Karaca, 
(Ordu) Ata Topaloğm, (Hakkâri) Ahmet Zey-
dan, (Erzurum) Tahsin Telli, (Çorum) Faruk 
Küreli, (Antalya) İhsan Ataöv, (Siirt) Hayret
tin özgen, (Van) İhsan Bedirhanoğlu, (Van), 
Şükrü Kösereisoğlu, (Tokat) Mehmet Kazova, 
(Urfa) Celâl öncel, (Diyarbakır) Yusuf Aziz-
oğlu, (Elâzığ) Naci Giray, (İçel) İhsan önal, 
(Ordu) Sadi Pehlivanoğlu, (Kütahya) Sezai 
Sarpaşar, (İstanbul) Tahsin Demiray, (Trab
zon) Ekrem Dikmen, (İzmir) Mehmet Ali Ay-
taş, (Edirne) llhami Ertem, (Bolu) Kâmil İnal, 
(Erzurum) Şerafcttin Konuray, (Konya) Kemal 
Ataman, (Yozgat) Mustafa Kepir, (Kars) Rıza 
Yalçın, (Gümüşane) Necmettin Küçüker, (Af
yon Karahisar) Veli Başaran, (Nevşehir) Ra
mazan Demirsoy, (Kütahya) Mehmet Kesen, 
(Çankırı) Şaban Keskin, (Erzurum) Adnan Şen-
yurt, (Eskişehir) Şevket Asbuzoğlu, (Erzurum) 
Ccvat Dursunoğlu, (Konya) Faruk Sükan, (An
talya) Hasan Fehmi Boztepe, (Gümüşane) Sa
bahattin Savacı, (Sakarya) Muslihittin Gürer, 
(Adıyaman) Ali Turanlı, (Adıyaman) Arif Ata-
lay. (Gürültüler) 

BAŞKAN — İsteyince okutma mecburiyeti 
vardır. 

Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

• . 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

31.000 nci bölümü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 7 356 040 

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

33.000 İktisadi transferleri 528 000 000 . 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 2 546 522 493 
BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir önerge 

var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı bütçesinin 34.450 nci (Di

ğer belediyelere) maddesinden 100 000 liranın 
indirilerek (Yurt inşası için Mülkiyeliler Birli
ğine) adiyle yeniden açılacak 35.766 nci madde
ye konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara Ankara 
îlyas Seçkin Raif Aybar 

İzmir 
İhsan Gürsan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ SAKİR AĞANOÖLU (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Bölümü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
35.000 Sosyal transferler 387 298 257 

BAŞKAN — Bu bölümde bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Maliye Vekâleti bütçesinin ödül, ikramiye, 

mükâfat ve yardımlar faslında 35.735 nci mad
dede kayıtlı halkevlerine yardım tahsisatı 1963 
yılı bütçesinde 50 000 lira olduğu halde ve bu 
yıl da Hükümetçe her hangi bir teklif olmadığı 
ve gerekçede de hiçbir esbabı mucibesi bulun-
mıyan bu tahsisatın 200 000 lirasının kesilerek 
yine bu fasılda bulunan ve millî menfaatlerimize 
daha çok faydalı çalışmalar yapan isimlerini 
aşağıda sıraladığım müesseselere hizalarında 
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yazı miktarlar olarak tevzi edilmesi hususunu 
Yüce Meclisin reyine vaz'etmenizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Trabzon 
Selâhattin Güven 

Madde : 35.716 
Darülacezeye yardım : 35 000 lira. 
Madde : 35.737 
Türk Harb Malûlü Gaziler Cemiyetine yar

dım : 20 000 lira. 
Madde : 35.742 
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Merkez Komi

tesine yardım : 15 000 lira, 
Madde : 35.758 
Polis Emeklileri Derneğine "yardım : 20 000 

lira. 
Madde : 35.746 
Zekâca Geri Kalmış Çocukları Koruma Der

neğine yardım : 10 000 lira, 
Madde : 35.725 
Yurtlar için Türk Eğitim Derneğine yardım : 

100 000 lira. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Yalnız bu hususta verilmiş bir önerge daha var, 
okutuyorum, arkadaşlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Halkevleri hakkındaki takririn açık oylama

ya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Aydın 
M. Gedik 
Giresun 

1. E. Kılıçoğlu 
Kayseri 
H. Araş 

Kars 
L. Aküzünı 
Zonguldak 

R. Karakaşoğlu 
Denizli 
R. Şenel 

Gümüşane 
S. Savacı 

Erzurum 
T. Bilgin 
Manisa 

N. Ağaoğlu 
Balıkesir 

G. Evliyaoğlu 
Zonguldak 
A. F. Ak 

Okunamadı. 

Kastamonu 
O. Z. Oktay 

Edirne 
N. özoğul 
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Sakarya Konya 

M. Gürer H. C. Yılmaz 
Manisa Sinop 

H. Okçu M. Kaptan 

RUHÎ SOYER (Niğde) — imza sahiplerinin 
hepsi burada mı? 

BAŞKAN — İmza sahiplerinin hepsi burada 
arkadaşlar, görüyorum. 

Bu önergeyi açık oylarınıza sunuyorum. 
(Kabul, sesleri) Kürsüye teşrif ediniz, yuvar
laklar konulacaktır! 

Bir dakika arkadaşlar, Ankara'dan başlıyo
ruz, okumaya. Halkevleri hakkındaki takririn 
kabulü halinde beyaz, reddi halinde kırmızı oy 
verilecektir. Okutuyorum, sıra ile geliniz. 

(Ankara milletvekillerinden oylar toplandı.) 

BAŞKAN —• Açık oylamaya katılmıyan ar
kadaşlar lütfen katılsınlar. 

Açık oylamaya katılmamış arkadaşımız var 
mı? Yok. 

Açık oylama işlemi bitmiştir. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Devam edelim, 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bakalım nisap var mı, karar 

ekseriyeti var mı? 
35 nci bölüm hakkındaki önergenin açık 

oylamasına 144 arkadaşımız katılmış, 25 kabul, 
118 ret, bir çckinser oy çıkmıştır. Gereken nisap 
bulunmadığı için gelecek birleşimde tekrarlana
caktır. Nisabımız bulunmadığı için diğer bölüm
lere de devam edemiyeceğimizi arz ederim. 

Yarın, 29 Şubat Cumartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 22,50 
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Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen 

oyların sonucu 

[Tasarı kabul olunmuştur.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük] 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 230 

Kabul edenler : 1 58 
Reddedenler : 65 

Çekinserler : 7 
Oya katılmıyanlar : 211 

Açık üyelikler : Q 

[Kabul 
ARTVİN 

Saffet Eminağaoğlu 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

• Şefik înan 
ÇANKIRI 

Şaban Keskin 
ÇORUM 

Neemi ökten 
DENİZLİ 

Sinan Bosna 
İsmail Ertan 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

edenler] 
ERZURUM 

Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip înal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
Reşit Ülker 

Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
thsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
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KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kır ay 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANÎSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğhr 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDÎN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölük başı 
ismail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Cevat Kanpulat 

BOLU 
Fuat Ümit 

M. Meclisi B : 65 
MUŞ 

Sait Mutlu 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
•Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akrlağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
İl yas Kılıç. 

28 2 .1964 O : 3 
SİİRT 

Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Koeamemi 

[Reddedenler] 
BURSA 

Hikmet Akalın 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMttŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dormaıı 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Saim Kaygan 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
İrfan Baran 

Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Ahmet Gürkan 
Cahit Yılmaz . 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Hamit Kiper 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Rainiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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[Çekinserler] 
AĞRI 

Kerem özcan 
ANKARA 

İhsan Köknel 

ADANA 
Hasan Aksay 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savının 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Reviri Güler 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

HATAY 
Abdullah Çilli 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

[Oya kahlmıyanlar] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (t.) 
Ali İhsan GÖğüş (B.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

YOZGAT 

Turgut Nizaraoğlu 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Abdurrahman Yazgan 
Malik -Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
ismail Hakkı Yüanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turban Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Yüceler (B.) 
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KIRKLARELİ 

Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlıı 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bsk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakib 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akgit 
Nurettin Akyuri 
İsmet tnönü (Bagba-
kan) 

MANİSA 
Süleyman Çtvğlar 

Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Güneştaıı 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 

İlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
AriJ: 'Hinnct Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 

Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlıı 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Tllusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
(t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlıı 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestile! 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Trabzon 

1 
1 
•ı 
1 
1 
1 

Zonguldak 

fekûn 

» > • • « 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan kabul edildi.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 

• Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
230 
160 

63 
7 

211 
9 

[Kabul edenler] 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlıı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Ne emi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
delâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Mu/.afj'er (.Vmbolat 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Orhan Eyüboğlu 

Fahrettin Kerim Göka 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Arif Ertıuıga 
Ziya Hanharı 
Necip Mirkel ânı oğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar "Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İhsan Şeref Dura, 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 

417 — 



Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Tursrut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
îsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşı 
îsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
tasan Ataöv 
Nazmi Kerim oğlu 

AYDDT 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Oevat Kanpulat 

M. Meclisi B : 65 
Cevdet Oskay I 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Rafet Aksoy I 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA I 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
îlyas Kılıç 

28 . 2 .1964 O : 3 
SİİRT 

Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

stvAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim GÖker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
II. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

Ahmet Gürkan 
Cahit Yılmaz 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 
BOLU 

Fuat Ümit 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Etern Kılıçoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
TaJksin D emi ray 
Ömer Zekâi Dorman 
Muhiddin Güven 
Sahabettin OHhon 
Hüsamettin Tiyanşan 

ÎZMIR 
Mehmet Ali Aytaş 
Saim Kaygan 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
irfan Baran 
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[Çekinserler] 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
ihsan Köknel 

ADANA 
Hasan Aksay 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
fim er Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
v^fl t Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmç.er 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

HATAY 
Abdullah Çilli 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

[Oya kaMmtyanlar] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray • 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.)" 
Kâmil inal 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik PMınçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Mürrem Müfitügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

. Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyö öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t.) 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoerl 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 
thsan önal 

YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
ilhamı Sancar (B.) 
Selim Sarper 
tsmail Hakkı Teıkinel 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Sin a si Osrma 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 

^fihri Keskin 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğln 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âlı Özkan 
Mehmet Yüceler (B.) 
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KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet. Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğln 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
İsmet inönü (Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

M. Meclisi B : 65 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin ÇB.) 
îlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 
(hj-'U/'lenıir Tüzün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Fehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Covat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Ali carı 

28 a 2 .1964 Ö : â 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

StVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sa»rısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza ITlusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener (1.) 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (Î.Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Feyzi !Fırat 
Suphi Konak 
Mehmet AH Pestilci 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 
Manisa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Mug 
Tra'bzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 

Yekûn 
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M. Meclisi B : 65 28 . 2.1964 O : 3 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edildi.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Rayif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
İbrahim îmirzalıoğllu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
©tem Ağva 
Hasan Fehmi Boztepe 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 263 

Kabul edenler : 210 
Reddedenler : 46 

Çekinserler : 7 
Oya katılmıy anlar : 178 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç, 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
A.hmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlıı 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik înan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

— 4Î 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldogan 

EDİRNE 
Talât Asal * • 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğk 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioglu 

11 — 

Kudret Mavitan 
Mithat San 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip înal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Reşit Ülkeı 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 



ÎZMIR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdıırrahman Al tuğ 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Melcki Keskin 
Fakih Özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Kıra.v 
Sezai Sarpaşar 

ADANA 
Hasan Aksay 
AFYON KARAHtSAR 
Şevki Güler 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ismail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

M. Meclisi B : 65 
MALATYA 

H. Avni Akşit 
Nurettin Akyart 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğhı 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bay azı t 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğkı 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Hal i t Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzüıı 

„ ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

28 . 2 .1964 O : 3 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çel tekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Gün ay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

GÎRESUN 
Nizam ettin Erkmen 
İbrahim Eteni Kılıçoğlı. 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğî.. 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altın oğlu 
Mahmut Rıza Bertan 

Hayri Mumcuoğlu 
TOKAT 

Sabahattin Baybura 
H. Ali. Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu . 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğhı 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konaık 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgi 

Ömer Zekâi Dorman 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 
Saim Kaygan 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsa m ettin Gümüşpal a 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 
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M. Meclisi B : 66 28 . 2 .1964 O : 3 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

BOLU 
Fuat Ümit 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Osmıan Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (I. Ü.) 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Reşat özarda 

Adnan Karaküçük 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
NİĞDE 

Haydar Özalp 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

SAKARYA 
Musllihîttin Gürer 
Hami Tezkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
irfan Baran 

[Çekinserler] 
Ahmet Gürkaıı 

MALATYA 

Ahmet Fırat 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Ahmet Türke] 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Meh/met Çdbanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Koeatürk 
Hüdai Oral (B.) 

Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (1.) 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Ali Köymen v 

aÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neomeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğîj 

NEVŞEHİR 

Ramazan Demirsoy 

İSPARTA 

Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 

Cihad Baban 
Ferruh* Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Nurettin Bulak 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşku Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekmel 
Hüsamettin Tiyansan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Nailî Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurtoğlu (B.) 

KARS 

Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 
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KASTAMONU 
Avni Doğan ' ' * 
Fethi Doğançay 
Sabri Kesikin 
Ali özdik<menli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofııoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 

M. Meclisi B 
"Rüştü özal 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 

:65 

İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Ali Hüdayiogiu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 

(B.) 

Sait Mutlu 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer-

[Açık ü\ 
Aydm 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 
Manisa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

28 . 2 . 1964 0 : 3 
ORDU 

Ata Bodur 
RİZE 

Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirraen (Başkan) 
Covat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Âlişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşh 

SİNOP 
Mahmut Alican oğlu 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyafcmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

yelikler] 
Muş 1 

Trabzon 1 

Zonguldak 1 

Yekûn 9 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener (1.) 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli . 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Erogan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulana İp 
Ahmet T ah takılı ç 

VAN 
Şükrü Kösereisoglu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 

424 



M. Meclisi B : 65 28 . 2 .1964 O : 3 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 35.000 nci bölümünde halkevlerine tahsis edilen ödenekten indirme 

yapılmasına dair önergenin açık oylama sonucu 

(Yeter ongunluk .yoklıır) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
tlhami Ertem 

AFYON KARAHİSAR 
Asım Yılmaz 
$ükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 

ANKARA 
ismail Büstü Aksal 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
tbrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
ÎByas Seçkin 

ANTALYA 
Etem Agva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoglu 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Fennî tslimyeli (B.) 
Mehmet Tirito&lu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
144 
25 

118 
1 

2Q7 
9 

[Kabul edenler] 
Nazmi Özoğul 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

GİRESUN 
tbrahim Etem Kılıçoğiu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

KARS 
Latif Aküzünı 

[Redde 
BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 
BURDUR 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdül halim Araş 

KONYA 
Cahit Yılmaz 

MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

deriler] 
ERZİNCAN 

Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

TOKAT 
Sabahattin Bay bura 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 

Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ratip Tahir Burak 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
llhami Sanca r 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Zeki Zeron 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Haııhan 
Necip Mirkelâmo&lu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
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Kemal Güven 
KAYSERİ 

Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzueu 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

M. Meclisi B : 65 
MANİSA 

Şevket Raşit Hatip-
oğhı 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Burfhan Akdağ 
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Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Orhan öztarak 

TOKAT 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanh 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

[Çekinserler] 
ARTVİN 

Nihat Ata 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 

Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 

[Oya kahlmtyanlar] 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 

Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Ay d ar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 
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BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın (1.) 
İbrahim öktem (B) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai îskenderoğlu 
Vefik Piriçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 

M. Meclisi B : 65 
ELAZIĞ I 

Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek I 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP | 
Osman Orhan Bilen (I) 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu | 
Nizamettin Erkmen I 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE i 
Halis Bayranıoğlu 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlo 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
ihsan ön al 

İSPARTA j 
i Sadettin Bilgiç 
I Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak I 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
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Mahmut Rıza Bertan I 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay] 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Selim Sarper 
tsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
thsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı ökteım 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 
tsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 

Mehmet Yüceler (B.) 
KIRKLARELİ 

Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâl dan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü (Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 



Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
îlhaıı Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NtÖDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdmir Tüzün 

OEDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlıı 

M. Meclisi B : 65 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmeıı (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Ali e an 
Nuri Bayar 
Hamı Tczkaıı 

SAMSUN 

Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
'Kararan Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmil Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 

Osm atı Sahi ıı oğlu 
SÜRT 

Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 
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SİNOP 

Cemil Karahan 

SÎVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
II. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocameıui 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Naz m i Ökten 
Ahmet ^cncr 

/Açık üyelikler] 
Aydın 1 

Erzurum 1 

Hatay 1 
İstanbul l 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNOELÎ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı ' 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentas. ( t Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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ALTMIŞBEŞİNGİ BİRLEŞİM 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı (M. Meclisi 1/581; C. Senatosu 1/359) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 604; C. Senatosu S. Sayısı : 
349) 

X 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (M. Meclisi 1/590; C. 
Senatosu 1/358) (M. Meclisi S. Sayısı : 595; C. 
Senatosu S. Sayısı : 350) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ 

TIRILAN İŞLER 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLEN İŞLER 

X I . — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/578; C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 596; C. Senatosu S. Sayısı : 336) [Da
ğıtma tarihi : 13 .12.1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 1 ff O / 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : D Z 4 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkan

lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/663; C. Senatosu 1/398) 

(NOT : 0. Senatosu S. Sayısı : 411) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 27 . 2 , 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı 3519 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 27 . 2 . 1964 gün ve 51-1/663 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılmasına dair 

kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni; Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 27 . 2 .1964 tarihli 47 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte 
sunulmuştur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (108) 

Kaimi : 96 
Bet : 11 
Cekinser : 1 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 27 . 2 . 1964 
Esas No. 1/663 C. S. 1/398 

Kayıt No ; 395 
MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 27 . 2 . 1964 tarihli 47 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 1963 yılı 
Bütçe Kanununun (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Trabzon Milletvekili 
Ali Şakir Ağanoğlu 




