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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BÎRİNÖÎ OTURUM 
İmar ve İskân Bakanlığı 1'967 yılı Bütçesi 

üzerimde bir süre görüşüldü. 

Saat 14.30 da toplanılmak üzene BMeşlmiö 
ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
İmar ve İskân Bakanlığı ve 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müidünlüğü 

•bütçeleri kabul olundu. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Aydın 
Milletvekili İsmet Sezgin'in, Tekel Genel Mü^ 
dürlüğü İ9G6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 'ka
nuni tasarısının öncelikle görüşülmesine dair 
önergesi kabul olundu ve adı geçen tasarının 

.bölüm ve maddeleri kabul edilerek: tümü açıfk 
oya sunuldu ise de ayrım sonunda çoğunluk 
sağlanamadığı anlaşıldığından oylamanın ge
lecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Adalet Bakanlığı 1967 yılı bütçeısti 
olundu. 

kabul 

26 •. 2 . 1967 Pazar günü saat 10.00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19.30 da son 
verildi. 

Başkan 
B.aşkaıiııvekili 
Nurettin Ok 

Manisa 
Önol Sakar 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerlkek 

BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara, Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 65 nci Birleşimini açıyorum. 

1. — 1967 Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 205; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 853) 

U — Maliye Bakanlığı Bütçesi : 

Ü — Gelir Bütçesi : 
BAŞKAN — 1967 Bütçe kanun tasarısı üze

rindeki görüşmelerimize Maliye Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Gündemin ikinci defa oya konulacak işler 
bölümünde yor alan «Tekel Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» için 
yapılması gerekli açık oylamayı ikinci oturumda 
yapacağız. 

Buyurun Sayın Sezgin. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
Maliye Bakanlığı Bütçesiyle, Devlet gelirleri 
Bütçesini müzakere edeceğiz. Mümkün müdür 
ki, müşterek konuşmalar yapılsa da oylamalar 
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bir yapılsa. Gecen senelerde de böyle yapılmak
ta idi. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesiyle 
Bütçe Kanununun ikinci maddesi üzerindeki gö
rüşmeler birlikte yapılacak öyle mi. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Evet. Devlet ge
lirleriyle Maliye Bakanlığı Bütçesinin müzakere
si müşterek yapılıyordu. Hangi partiye mensup 
olursa olsun, bir konuşmacı Maliye Bakanlığı 
Bütçesini tenkid eder, eleştirir, bir diğer hatip 
Devlet gelirleri Bütçesini eleştirir ve böylece de
vam eder. Konuşmalar bittikten sonra da büt
çeler birlikte mütalâa edilir, oylanır. 

BAŞKAN — Bakayım efendim, nasıl sözcü 
göstermişler, o hususu tetkik edeyim de, şimdi 
arz edeyim. 

Sayın Seçkin, sizin bir mütalâanız mı var? 
İL YAS SEÇKİN (Ankara) — Hatiplerin 

ayrı ayrı konuşmaları şartiyle iştirak ederiz. 
BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz. Efendim, 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup sözcü
leri görüştükten sonra, ayrıca tekrar grup söz
cülerine Gelir Bütçesi üzerinde söz verilince yi
ne ayrı ayrı görüşülmüş oluyor. Bunu nasıl tev
hit edeceğiz, onu anlıyamadım. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan biz 
de onu arz ediyoruz : 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde hatipler 
konuşmalar yaptıktan sonra Maliye Bakanlığı 
Bütçesini oylamaya geçtiğimiz ve sonra da Gelir 
Bütçesine başladığımız takdirde bir zaman kay
bına sebebolabilecektir. Şimdi muhtelif partilere 
mensup "milletvekilleri birinci konuşmalarını Ma
liye Bakanlığı bütçesine, ikinci konuşmalarını 
da Devlet gelirlerine ayırırlar, konuşmalar da 
bu suretle biter. Ondan sonra sırasiyle evvelâ 
Maliye Bakanlığı bütçesi oylanır, bilâhara gelir 
bütçesi oylanır. Esasen bu yol teamüle uy
gundur. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon Baş
kanının bu beyanının aksine bir mütalâa var 
mı? Yok. 

Binaenaleyh bu yolla hareket edilmesini oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde gruplar 
adına söz alanları lokuyorum : C. H. P. Grupu 

adına iŞeıfik İnan, (M. P. Grupu aıdına Hasan 
Ö'Zîcan, Y. T. P. Grupu adına M. Emin Gün-
doğdu, T. t. P. Grupu adına Kemal Nebioğlu, 
A. P. Grupu adına Mesut Erez. 

İkinci defa parti grupları adına konuşmak 
üzere söz alanları okuyorum 

C. H .P. Grupu adına Fennî İslimyeli, T. İ .P. 
Grupu adına Sadun Aren, A. P. Grupu adına 
Mesut Erez, M. P. Grupu adına Hilmi İşgüzar. 

Gelir bütçeleri üzerindeki grup sözcüleri de 
şu sırayı alıyorlar : C. H. P. Grupu adına İlyas 
Seçkin, Millet Partisi Grupu adıma sözcü göste
rilmemiş, grup olarak kaydedilmiştir. Y. T. P. 
Grupu adma Cengiz Ekinci, T. I. P. Grupu 
adına Sadun Aren, Adalet Partisi keza grupu 
olarak yazılmış, sözcü gösterilmemiştir. 

İkinci tur olarak 
C. H. P. Grupu adına Âdil Sağıroğlu, Adalet 

Partisi grup olarak yazılmıştır. 
Efendim, şimdi Maliye Bakanlığı bütçesinin 

tümü üzerinde C. H. P. Grupu adına Sayın Şe
fik İnan, buyurunuz. 

C .H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, 

«%-
Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde, C. H. P. 

grupu adına, görüşmelerimizi açıklamak üzere, 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı, Devlet 
teşkilâtı içinde, esas itibariyle. Devlet gelirlerini 
toplıyan, Devlet giderlerini ödiven bir teşkilât
tır. Bu bakımdan Maliye Bakanlığı, esas iti
bariyle, bir gelir teşkilâtıdır. Fakat, bendeniz, 
incelemelerimi, Maliye Bakanlığının bu hüvi
yeti üzerinde değil, daha ziyade, diğer her hangi 
bir Bakanlık gibi, masrafçı bir Bakanlık hüvi
yetini ele alacalım, görüşlerimi, Bakanlığın bu 
hüviyeti üzerinde toplayacağım . 

Savın arkadaşlarım, 
Masrafçı bir Bakanlık hüviyeti ile Maliye Ba

kanlığı, Devlet teşkilâtı içinde, memleket yüze
yinde en yavgm; sivil teşkilât içinde, Millî Eği
tim Bakanlığından sonra, en çok personel istih
dam eden, vatandaşla en çok temasta bulunan 
bir Bakanlıktır. 14 751 i maaşlı; 3 480 i daimî 
ücretli, 189 u geçici ücretli olmak üzere, 18 420 
kişilik bir personel kadrosuna sahiptir. Mal ive 
Bakanlığı, personelini, artık eskimiş bir Teşkilât 
Kanununun kurduğu organizasyon düzeni içinde 
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yerleştirmiş ve çalıştırmaktadır. Halbuki, zama
nımızda, bilhassa, ikinci Cihan Harbinden son
ra Maliye Bakanlığının meşgul olduğu konular, 
hızla değişmiştir, değişmektedir. Bu suretle, 
Maliye Bakanlığı, klâsik anlamda bir Maliye Ba
kanlığı olmayıp, «Maliye ve İktisadi işler Ba
kanlığı» hüviyetini almak duramumdadır. Olay
ların gelişmesi, Maliye Bakanlığının, «Maliye ve 
iktisadi işler Bakanlığı» hüviyetini iktisaba sü
rüklediği ve zorladığı halde, 1936 tarihli Teşkilât 
(Kanunu, onu klâsik bir «Maliye Bakanlığı» ha
linde tatmak üzere, tutucu bir rol oynamaktadır. 
Zaman zaman, parça, parça kabul edilen ek Teş
kilât kanunlariyle, maliyemize muhtaeolduğu or-
nizasyonu vermek mümkün değildir. Maliyemi
zi, kendisine, «Maliye ve iktisadi işler Bakanlı
ğı» hüviyetini verecek bir organizasyona kavuş-. 
turacak yeni bir Teşkilât Kanunu, daha fazla 
geciktirilmesi caiz olmıyan âcil bir ihtiyaç ha
lini almıştır. 

ıSayın arkadaşlarım : 
Maliye Bakanlığı konuusnda, arz etmeye ça

lıştığım yeni bir Teşkilât Kanunu ihtiyacı yanın
da, maliyenin muhtaeolduğu yetişmiş vasıflı per
sonel ihtiyacına da değinmek isterim. 

Maliyemizin merkez teşkilâtı, Cumhuriyetin 
ilk yıllarından itibaren sarf edilen ve devamlı
lığı bir gelenök halini almış bulunan gayretlerin 
neticesi olarak, cidden, göğüs kabartıcı bir sevi
yededir. Ancak, maliye personelinin en büyük kıs
mını ka/psıvan il ve ilçeler teşkilâtının tümü için, 
aynı hükmü vermek mümkün değildir, il ve ilçe
ler teşkil âtı nda* çalışan maliye personelini, özle
diğimiz seviyeye ulaştırmak üzere, Malive Mes
lek Okulunun eleman yetiştirmek kapasitesini ge
nişletmek; ileri Batı memleketlerinde çok önem 
verilen ve kadrodaki memurların meslekî bil

gi ve görgülerini yükseltmek amacını güden, «ser
vis içi kurslar» açmak ve geliştirmek zorunluğu 
vardır. 

Sayın arkadaşla<ri[m; 
Personel konusunda arz ettiğim bu tedbir

ler de yeterli değildir. Bu tedbirler yanında, 
sadece Maliye teşkilâtı için değil, Bütün Dev
let teışkilâtı için bir diğer tedbir vardır ki, o 
da baş tedbir niteliğinde olan, meımlefcet şart
larına göre, doyurucu maaş ve ücret tedbiri
dir. Memurlarımıza, memleket imkânlarınım 
elver'eıbildiği ölçüde doyurucu mıaaş, ve ücret 
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veremediğimiz müddetçe, diğer bütün tedbir
ler, ne kadar iyi düşünülmüş, ne kadar isabet-
li oiursa olsun, beklenen sonucu almak müm
kün değildir. «Mum dibine ışık veramez» alta 
sözü uyarınca, Maliye kendi personelini bu ba
kımdan ihmal etmiş durumdadır. Halbuki mem
leketin her tarafında, akşamları ışıkları en son 
sönen Devlet teşkilâtı Maliye daireleridir. Bu 
baikıımdan, Maliye teşkilâtında, sorumlu gö
revlerde çalışanlara meslekî taizminat verilme-, 
sini öngören tasarının kanunlaşmasını, geçici 
bir tedbir olarak, uygun bulmaktayız. Ancak, 
'meselenin esaslı bir çözüme kavuşması, Per
sonel Kanununun malî hükümlerinin daha faz
la geciktirilmeden uygulanması imkânlarının 
hazırlanm ası, ile mümkün olacaktır. Personel 
Kanununun malî hükümlerinin uygulanmasına 
intizaren «Avans» usullerine başvurmak sure
tiyle, büyük meselenin çözümü, gittikçe daha 
güç hal alacaktır. 

Sayın Arkadaşlarım, 
Devlet bütçesini hazırlamakla görevli olan 

Maliye Bakanlığının, bütçenin meclislerce ka
bulünden ve yürürlüğe girmesinden sonra, büt
çe üzerindeki yetkileri son derece sınırlı bir 
çerçeveye münhasır kalmaktadır. Oysa ki, asıl 
ımüıhim olan, bütçenin icrası sırasındaki tutum 
ve davranıştır. Ekonomik istikrar baklanın
dan, Devlet haroaımalarınm «Debi» sini, ikti
sadi göstergelerin telkinlerine uygun olarak, 
imkânlar ölçüsünde ayarlamak zorunluğu var
dır. Hem bu iktisadi zorunluğu yerine getir
mek, hem de, ödeneklerin tasarruflu bir şekilde 
kullanılmasını sağlamak üzere, Devlet giderle
rini, daha taahhüt safhasında, ciddî bir kon
trol altına almak lâzımgelmektedir. Maliye Ba
kanlığını, bu bakımdan, kanuni yetkilerle teç-
bizetmek gerekmektedir, Geçen dönemde, koa
lisyon hükümetleri tarafından hasırlanarak 
Meclise getirilmiş bulunan, fakat bir türlü ka
nunlaşamamış olan, Maliyenin Anayasası nite
liğindeki yeni bir «Muhasebei Umuımıiye Kanu
nu» kesin bir ihtiyaç halini almıştır. Geçen dö
nemde, Koalisyon hükümetlerince hazırlanıp 
Meclise getirilmiş olan artırma, efcsilıtme kanu
nu tasarısının kanunlaşması da, aynı sekilide 
âcil bir ihtiyaçtır. 

Sayın arkadaşlarıım, 
Maliye Bakanlığının, memleket çapımda 

yaygın gelir teşkilâtı, verıgi sistemlerimizin 
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icabına uygun yemi bir düzen ve ciddî bir ilgi 
ıbeiklemektedir. Vergileri, her seviyedeki vergi 
mükelleflerine, açık seçik anlatabilecek nite
likte, Maliye Bakanlığının resim yayınları ha
linde, broşürler hazırlanması ve yayınlanması 
mükelleflerin aydınlanması bakımından, fayda
lı olacaktır, 

Vergi beyannamelerinin standa>rdizasyon, 
nonmalizaısyon bakımlarından ele alınması ve 
muhtevalarının, beyanname doldurma hususun
da en kıt bilgili bir mükellefe bile yol göste
rici tarzda tertiplenmesi, üzerinde ciddiyetle 
durulması gereken konulardandır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Vergi aleniyeti ilkesini gerçekleştirmek 

üzere, Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi mü
kelleflerinin ödedikleri vergilerin yayınlanma
sı usulü, geçen dönemde kabul edilen ileri ted
birlerden biri idi. Resmî Gazetede yapılan ya
yınlarla kanunun emri yerine getirilmeye baş
lanmıştır. Ancak, tetkik edenler görmüşlerdir 
ki, bu yayırdar, tertipsiz ve düzensiz bir şe
kilde, âdeta istenmiyerek yapılan bir yayın 
mahiyetindedir. Bir mükellef, adım, soy adını, 
işyerini bildiği bir rakibinin ödediği vergi mik
tarını öğrenmek isterse, bunu kolay kolay bu-
lamıyacaktır. Kanunun, yayın tertip ve düze
nini teferruatiyle tasrih etmemiş olması, yayın
ların bu şekilde yapılmasının bir mazereti ola
maz. Kanunun esas maksadının gerçekleşebil
mesi için, her vergi dairesinin çevresi içinde 
bulunan vergi mükelleflerinin, meslek grupla
rı itibariyle, soyadı alfabe sırasına göre tertip
lenmiş listeler halinde yayınlanması, maksadı 
daha iyi sağlıyacaktır. 

Sayın arkadaşlarını, 
İkinci Cihan Harbinin sona erimesinden, he

lmen sornra ve 27 Mayıs 1960 inkılâbından son
ra, vergi sistemimizde, esaslı reformlar yapıl
mıştır. Ancak, şurasını belirtmek isterim ki, 
bir vergi sisteminin, zaman zaman yapılan re
form hareketleriyle kusursuz hale getirilmesi 
mümkün değildir. Bir vergi, nazari olarak ne 
kadar mükemmel tertiplenmiş olunsa olsun, 
toplum bünyesinde uygulandıkça, toplum şart
larının icabı olarak, birtakım aksaklıkların 
meydana çıktığı görülür. Bu bakımdan vergi 
reformunu devamlı bir müşahede ve araştırma 
konusu olarak telâkki etmekte, kurulan ko

misyonları veya yetkili şahısları, bu konularda 
devamlı olarak çalıştırmakta fayda mülâhaza 
etmekteyim. 

Devlet gelirlerinin, toparlak rakam olarak, 
% 70 inin vasıtalı vergilerden, % 30 unun va
sıtasız vergilerden elde edilmesi, yapılan ver
gi zamlariyle, esasen bozuk olan bu dengenin 
daha da bozulması olayı, reform çalışmaları
nın zaruretini, daha da kaçınılmaz hale getir
mektedir. Devlet masraflarının karşılanmasın
da vasıtalı vergilerin % 70, vasıtasız vergile
rin % 30, payla iştirakleri, ilmî gereklere ay
kırıdır. Anti sosyaldir. Bu bozuk dengenin tas
hihi istikametinde çalışmalar, araştırmalar 
yapmalk çareler bulmak, maliyemizin başlıca 
fcaygusu olmalıdır inancındayız. 

Sayın arkadaşlarım, 
İkinci Gihan Harbi içinde, yapılan araştır

ırımla r m ve çalışmaların mahsulü olarak hazır
lanan ve Maliyemizde, gerçekten köklü bir re
form hareketi olan Gelir ve Kurumlar vergileri 
tasarılariyle binlikte, bir ide Serbest Malî Müşa
virlik müessesesini kuran bir tasarı hazırlan
mıştı. 1949 yılında, Gelir Vergisi ile Kurumlar 
Vergisi kanun tasarıları kanunlaşırken, Ser-
>best Malî Müşavirlik kanunu tasarısının ka
nunlaşması geri kalmıştı. O günden bugüne,> 
19 yıl içinde, bu tasarı müteaddit defalar Mec
lise geldi. Genel kurulda müzakereleri başladı. 
Fakat, bir türlü kanunlaşamadı. Gelir ve Ku
rumlar Vergisi sistemimizin lüzumlu bir par
çasını teşkil eden ısertoest malî müşavirlik mü
essesesinin gerçekleşmesi önemli dileklerimiz-
dendir. 

ıSaym arkadaşlarını, Hazinenin nakit muame
lelerinin tamamını, ,memleketin hor tarafında, 
banka sistemimizin sağladığı imkânlarla ba
şarmak, bankacılığımızın ulaşmış bulunduğu 
inkişaf seviyesinde, yerinde olacaktır. Diğer bir 
deyimle, Maliye ve teşkilâtı bünyesi içinde, 
nakit veznelerini tamamen kaldırmak, (gelir 
tahvilâtında, bankalar nozdinde açılacak Hazine 
hesaplarına gerek çekle, gerekse diğer banka 
işlemleriyle tecliyat kabul etmek; Devlet gider
lerini mümkün olduğu kadar geniş ölçüde özel 
çeklerle yapmak usullerine yönelmek zamanı 
gelmiştir kanısındayım. 

Bankalar Kanununun öngördüğü malî mura
kabe, yetersizdir. Maliye Bakanlığının, Banka-
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lar üzerindeki murakabesini güçlendirecek; 
Bankaların Yönetim Kurulları Başkan ve üye
lerinin bankaların idaresindeki sorumlulukla
rını daha belirli hale getirmek ve diğer bâzı 
hususlar bakımından Bankalar Kanununu 
yeniden ele almak gerekmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, Devlet teşkilâtında 
'kullanılan motorlu kara nakil vasıtaları, yıl
dan yıla atmakta, bu konuda, bütçelerin yüikü 
de, yıldan yıla ağırlaşmaktadır. Bu konuda, 
iki yıl önce yapmış olduğum bir dileği tekrar
lamak istiyorum. 

Her resmî daire için, ayrı ayrı motorlu 
taşıt tahsis edecek yerde, her ilçede, her ilde, 
Ibir Devlet motorlu taşıt parkı vücuda getire
rek, bunların idaresini bir makama bağlamak, 
Devlet teşkilâtının gerektiği zaman kullanma
sına amade tutmak, önemli tasarrufları müm
kün kılacaktır. İleri Batı memleketlerinde 
raslanan bu usulün, bizde de uygunlanması için, 
Taşıt Kanununun yeni baştan gözden geçiril
mesi faydalı olacaktır sanırım. 

Sayın arkadaşlarım, Personel Kanununun 
getirdiği yeni düzeni tamamlamak üzere, Emek
lilik Kanununun da yeni baştan ele alınması 
gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz hayat 
pahası: şartları içinde, Devletin eski emektar
larının durumu ile ilgilenmek, bu sosyal adalet 
açığını kapatmak, bir zaruret halini almıştır. 
Yeni Emeklilik Kanununun, yürürlükteki Emek
lilik Kanunundan tamamen farklı esaslara otur
tulması gerekmektedir. Şöyle ki, hâlen yürür
lükte olan Emeklilik Kanunu, ihtiyarlığa kar
şı sigortanın esasını teşkil eden ve sigortalı
nın, işveren Devletin vaktiyle ödediği primlerin 
kapitalizasyonu neticesi hasıl olan sermaye ile 
(beslenen bir emeklilik aylığı esasına dayanmak
tadır. 19 ncu yüz yılın altın para esasına da
yanan bu kapitalizasyon sistemi çağımızın, za
man içinde değerini kaybeden, .gayrimüstakar 
kâğıt para esası ile bağdaşamıyan hir sistem
dir. Diğer taraftan, çağımızda, millî gelir tah
lilleri göstermiştir ki, 'emeklilere ödenen aylık
lar Ve IO aylığın karşılığı .olan mal ve hizmetler 
daima o yılın millî gelirinden ayrılan kısımdan 
başka bir şey değildir. Bu tahliller, kapitali-
'zasyon sisteminin, çağımızın ekonomik 'gerçek
leriyle de-bağdaşmadığını göstermektedir. Bu 
itibarla, yeni Emeklilik kanunu hazırlanırken, 

temelini (Repartitilon) sistemine oturtmak, ya
ni, en açık ifadesiyle, «çalışanlar ve çalıştıran
lar çalışamıyanları besler» prcnsübini kabul et
mek gerekmektedir. Sisitemin temeli bu olunca, 
emekli aylıkları da, imkânlar ölçüsünde, kon-
jonktörü günün hayat pahası şartlarını tak'iıbe-
debilir duruma girer. Diğer taraftan, yeni 
emekli kanununda, özel bir emeklilik baremi 
tesis edilmeli, bağlanacak emeklilik aylığı, hiz
mette ilken en son alman aylığın belirli bir ora
nı olmamalı, diğer bir deyimle, bağlanacak 
emekli aylığı ile, hizmette iken alınan aylık 
arasında orantı bağlantısı olmamalıdır. Çünkü 
bu bağlantı mevcudolduğu müddetçe daima, 
eski emekli, yeni emekli tefriki doğacak, faal 
hizmette bulunan memurların aylıklarında yapı
lan her değişiklik, emekliler kütlesinde, yeni 
bir adaletsizliğe yol açacaktır. 

Halbuki, meselâ 1930 larda olduğu gibi. 
Özel !bir emeklilik haremi kabul edildiği, ve ıbu 
barem günün şartlarına göre, zaman zaman de
ğiştirildiği takdirde, eski emekli, yeni emekli 
tefriki hiçlbir zaman doğmıyacak, bütün emek
liler, zaman dâhilinde, aynı kaderi paylaşacak
lardır. 

Emeklilik konusunda, anahatlarına değindi
ğim bu sisltem, hem çağımızın realitelerine, hem 
ilmin yeni verilerine, hem de sıosyal adalete 
daha uygun düşecektir. 

Sayın arkadaşlarım, Devlet bütçesinden çe
şitli derneklere yapılan yardımlar öteden beri 
Maliye Bütçesinde yer almaktadır. Her yıl 
Karma Bütçe Komisyonunda uzun tartışmala
ra yol açan derneklere yardım bölümleri gele
cek yıllarda Maliye Bakanlığınca esaslı ince
lemelere tabi tutulmalı, tamamen objektif öl
çüler kullanılmalı, ancak bu ölçülere uyan pek 
mahdut sayıda derneklere, o da istisnai ola
rak, Devlet bütçesinden yardım yapılmalıdır. 
Derneklerin tümüne şâmil bu mülâhazalardan 
sonra, yardım gören derneklerden biri üzerin
de durmak istiyorum. 4 ncdi Koalisyondan beri 
Devlet bütçesinden yardım gören dernekler 
arasına katılmış bulunan Komünizmle Müca
dele Derneğine yapılan yardıma değinmek isti
yorum. 4 ncü Koalisyonun kuruluşundan iti
baren Hükümet üyeleri, komünizm üzerinde 
bol bol konuşmaya ve farkında olmadan ko
münizm propagandası yapmaya başladılar. Ko-
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münizm ile mücadeleyi bir polis meselesi ola
rak düşünüyorlardı. 4 ncü Koalisyonun kurulu
şundan beş ay sonra içişleri Bakanlığında üç 
Bakanın iştirakiyle bir toplantı yapıldı. Uz
manlarla birlikte yapılan bu toplantı sonunda, 
bu toplantıya katılan bakaraların daha sonra 
yaptıkları beyanlardan çıkan imâna şu idi : 
Uzmanlarla yapılan bu toplantıya kadar ko
münizmle mücadeleyi bir polis meselesi sanan 
siyaset adamlarının uzmanlardan aldıkları iza
hat sonunda, konunun bir polis meselesi olma
dığını, mücadelenin ancak iktisadi alanda ya
pılabileceğini nihayet anladıkları anlaşılmakta 
idi. Hal böyle iken, işsiz, güçsüz kimselerin, 
Hükümetin desteği ile kolay kazanç sağlama
yı hamiyet duyguları ile birleştirenlerin kur
dukları bu derneğe Devlet bütçesinden bu yıl 
da 100 bin lira, verilecektir. Bu dernekler özel 
idare, belediye bütçeleri ile diğer teşekküller
den de yardım lalmanm yolunu bulmuşlardır. 
Bu millet parasının yerli yerinde kullanılmadı
ğının belirli bir örneğidir. Şurasını belirtmek 
isterim ki, komünizmle mücadelenin yolu, bir
takım işsiz güçsüz kimselere geçim sağlıyan 
bu giıbi dernekler kurdurarak, onları Devlet 
parası ile beslemek değil, thürriyet içinde, (A. 
P. sıralarından gürültüler) dinlemesini öğrenin 
lütfen. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ŞEFİK İNAN (Devamla) — Hürriyet için

de... (A. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Kaya Özdemir, müdahale 

etmeyin. 
ŞEFİK İNAN (Devamla) — Dinlemesini 

öğrenmezseniz anlamayı da öğrenemezsiniz. 
Hürriyet içinde, istikrar içinde, sosyal 

adalet gereklerini yerine getirerek, gerçek
leştirilecek köklü reformlar ve iktisadi kalkın
ma tedbirleri ile fukaralığın yenilmesi müm
kündür, 

Sayın arkadaşlarım, 1967 yılı Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin memleketimize yararlı bir 
bütçe olmasını dilerken grupum adına hepi
nizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hasan özcan. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN 
(Bolun — Saym Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri;, 

Millet Partisi Meclis Grupu adına Maliye 
Bakanlığının 1967 yılı bütçesi hakkında gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu günden 
bu yana, Devletin malî bakımdan yönetimi Ma
liye Bakanlığının uhdesine verilmiş bulunmak
tadır. Devletin gelir ve gider politikasından 
tutunuz da, personel politikasına kadar önemli 
bütün konuların anahedeflerini ve prensiplerini 
bugüne kadar Maliye Bakanlığı: tesbit edegel-
miştir. 

Kurtuluş Savaşımız esnasında çekilen malî 
sıkıntılar, savaştan sonra ödenilen ağır dev
let borçları, yeni Türk maliyesinin ister iste
mez sıkı bir tasarruf politikası izlemeye ve 
özellikle döviz tasarrufu temini için çaba gös
termeye yönelmiştir. Malî kurumlarımız, bu 
disiplinli tasarruf politikasının etkisi altında 
çıkartılmıştır. Zaman içerisinde Türkiye'nin nü
fus artışına parelel olarak, sosyal ve ekonomik 
sahada gelişmesi ve değişen dünya şartları 
muvacehesinde malî kanunlarımız ve alman ka
rarlar 'kısır kalmaya mahkûm olmuştur. Bu kı
sır, malî ve hukukî mevzuat, klâsik deyimi il o 
bir kırtasiyecilik anlayışı içinde halen, Devlet 
idaresine hâkim bulunmaktadır. 

Maliyemiz, «Ak akçe ka/ra gün içindir» te-
kcrlcmcsindcki görüşe uygun bir tarzda yü
rütülmüş, yoksul halktan vergi alınmış ve fa
kat onun sefaletini giderecek yatırım yapmak
tan çok defa çekinilmiıştir. Memleketimizde ar
tan nüfusun ve tabiat şartlarının getirdiği ik
tisadi güçlükler, kültürel ve sosyal problemler, 
ekonomik kalkınmanın plânlı yapılması zorun-
luğunu doğurmuştur; 

Muhterem milletvekilleri; 
Plân fikrinin yerleşmesi, malî mevzuatım'ı-

zin klasikleşmiş tatbikatında ve prensiplerinde 
gelişen şartlara uygun değişiklikler yapılma
sını gerektirmiştir. Bu gelişmeye rağmen Ma-
l:'yc Bakanlığı!, tüm teşkilâtına yılların malet-
tiği eski zihniyeti atıp, yeni ve modern anlayı
şı yerleştirmenin sıkıntısını çekmektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluşunu 
öngören 91 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında yer alan «yıllık programlar, 
bütçeleriyle i§ programlarından evvel hazırla
nır. Bütçelerle, iş programlarının hazırlanma-
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sında, Plânlama Teşkilâtının yülük programla-
riylc kabul edilmiş olan esaslara uyulur.» hük
münün gerçek mânada bir türlü uygulanama-
ması biraz evvel ifade ettiğimiz 'görüşün açık 
delilini teşkil, etmektedir. 

Gelir tahminleri Maliye Bakanlığınca eski 
usullerle yapılır ve bu tahmin programa ve büt
çeye alınırsa, harcama hedeflerinin tavanını 
Maliye Bakanlığı tesbit ederse, plânın ve Plân
lama Teşkilâtımın sözde kalmıyacağmı ileri sür
mek pek güçtür. Nitekim Birinci Beş Yıllık plân 
kamu cari harcamalarındaki yıllık artışın en 
çok % 8,4 olacağını tesbit ettiği halde, 1967 
yılı bütçesinde cari harcamalar artışı Mali
ye Bakanlığının desteğiyle % 13,63 seviyesine 
çıkmış bulunmaktadır. 

Şu durum gösteriyor ki, Maliye Bakanlığın
daki eski zihniyet, yeni ve modern plân anla
yışı, ekonominin plânlı kalkınma fikri ile bağ
daşmamaktadır. Tâbir caizse, tam çatışma ha
lindedir. Zahiri görüş itibariyle Plânlama Teş
kilâtının, malî konularda etkisiz çalıştığı yet
kililerce söylenebilirso de gerçek, bizim ifade 
ettiğimizden farklı değildir. 

Sayın milletvekilleri; 
Plânlı kalkınma fikrinin genel olarak yer

leştiği memleketimizde, kalkınmamıza engel 
olma niteliğini taşıyan, temeldeki bu anlaşmaz
lığı böylece belirttikten sonra; 1967 programı, 
1967 bütçesinin kelir ve giderleri, para, kredi 
ve fiyat politikası, Devlet borçları ve enflâsyon 
konuları üzerinde zamanın müsaadesi nisbetin-
de duracağız. 

Değerli milletvekilleri; 
Adalet Partisi iktidarına hâkim olan zih

niyeti ve Hükümetin siyasi tercihlerini tam ola
rak değerlendirebilme]?: bakımından, 1967 yılı 
bütçesini incelerken, bütçenin Karma Bütçe 
Komisyonunda kararlaştırılan şeklini bir tara
fa bırakarak, Hükümet tasarısını! ele alaca
ğız. 

Malî politikamıza hâkim olan ve evvelce belirt
tiğimiz zihniyetle hazırlanan bütçelerin değiş-
miyen genel karekteri; Bütçe gelirleriyle gi
derleri arasında kâğıt üzerinde bir denge kur
mak şeklinde tecelli etmektedir. Bütçeler, eko
nomik ve sosyal dengeyi sağlıyacak bir ka-
rekterle yapılmamaktadır. 

Gelir ve gider rakamlarının zahiri eşitliği
ni denge fikri ile bağdaştıran bütçe anlayışı, 

yıl içinde gelir tahminleri gerçökleşmeymcc iflâs 
etmektedir. Bu takdirde, bütçe harcamaların
da kısıntılara gidilmektedir. Bunun 'somunda da 
kamu hizmetleri aksamakta ve plân hedefleri 
gerçekleşememektedir. Bugüne kadarki bütçe 
tatbikatı böyle cereyan etmiş bulunmaktadır. 

Aynı hata ve zaıflarla dolu bulunan 1967 
bütçe tasarısını, 1967 programı ile karşılaştırın
ca gelir ve gider tahminlerinde büyük farklar 
görülmektedir. 1967 programında öngörüleni ge
lir tahminlerinin de çok üstünde olarak büt
çe tasarısında tahmin edilen gelir, yeni finans
man kaynaklarına dayanmaktadır. Nitekim, 
Hükümet, ithalden alman Damga Resmini ve 
akar yakıt İstihsal Vergisini yükselten kanun
ları Yüce Meclisten geçirmiş, tekel maddele
rine, şekere, çimentoya, demire, kömüre ve elek
triğe zam yapmıştır. Hemen ilâve edelim ki, bu fi
yat artırmalarının, bütük yatırım ve üretim 
mallarına ve hizmetlere yapacağı etki, Hükü
metin zamlarla temin etmek istediği gelirin ve 
yaratılacağını umduğu öz kaynakların sağlan
masını! zorlaştıracaktır. 

Örnek olarak, zamların çimento üretim ma
liyetlerine yaptığı etkiyi gösterebiliriz. Filha
kika, çimento fiyatlarına ton başına 15 lira 
zam yapılmıştır. Fakat, zamların genel ola
rak bütün mal ve hizmet maliyetlerini etkile
miş olması, çimentonun ton başına maliyetini 
17 lira artırmış bulunmaktadır. Yapılan hesap
lar bu neticeyi vermiştir. Bu canin örnekten an
laşılacağı üzere, yapılan zamlar, İktisadi Dev
let Teşekkülleri bünyesinde istenilen ölçüde 
bir kaynak yaratamayacağı gibi, Devlet ge
lirlerinde de düşünülen fazlalığı temin etmiye-
cektir. 

Sayın milletvekilleri; 
1967 bütçe tasarısının en önemli özellikle

rinden birisi de, cari 'giderlerin görülmedik 
bir şekilde ve plândaki tahdide aykırı olarak 
kabartılmış bulunmasıdır. Devletin cari gider
leriyle alâkalı olarak Hükümet programının 
beşinci sayfasında: «... cari masrafların, kal
kınmamızı zorlaştıran ve Devlet hizmetlerini 
çok pahalı bir faaliyet haline getiren mahiyeti 
devamlı bir şikâyet konusu olmuştur...» denil
mekte ve aynı programın 12 nci sayfasında ise: 
«.... yüksek masraflı ve maliyetli bir bütçe poli
tikasına son vermek azmindeyiz. Bu suretle, 
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âmme idaresini ucuzlatacak, Devlet masrafla
rının iktisadi kalkınmamız üzerindeki yükü
nü hafifletmeye gayret sarf edeceğiız.» ibaresi 
yer almış bulunmaktadır. 

Anlaşılıyor ki, Hükümet cari masrafların 
fazlalığımdan şikâyetçi görünmekte' ve Yüce 
Meclise cari masrafları kısacağını programiyle 
taahhüdetmektedir. Hiçbir taahhüdüne bugüne 
kadar sadakat göstermemiş olan Hükümet, bu 
taahhüdünün de aksine olarak, bütçenin cari 
giderlerini % 13,63 nisbetinde yani 1 milyar 
243 milyon lira artırmış bulunmaktadır. 

Buna mukabil, yatırımlardaki artış % 5,25 
oranında yani 25'5 milyon liradır. 

Hükümet en adaletsiz bir vergi sistemine 
başvurarak, vasıtalı vergi koymak suretiyle, 
İstanbul'da Hilton ve Tarabya, lamir'de Büyük 
Efes, Ankara'da Ankara Otelinde geceliği 500 
liraya kiralanan dairelerimde iheımen her gün eğ
lenen bahtiyar vatandaşla, ' köylüden, işçiden, 
küçük esnaf ve sanatkârlardan emekli dul ve 
yetimden kısacam dar gelirli 29 milyon vatan
daştan aynı ölçüde aldığı vergileri, yatırımlara 
harcamıyor. Yatırımlara ma-zamn (beş anisll ar
tan cari giderlere harcıyor. 

Bu zamanların niteliği, Adalet Partisi Hükü
metinin siyasi tercihlerini ortaya koymaktadır. 
Kendisine rey veren fıkradan, ç/ok vergi almak, 
kasıtlı olmasa bile, yanlış iktisadi politikanın 
gereği, her köşe başında türeyen milyonerden 
az vergi almak... Adalet Partisinin vergi adale
ti ve sosyal adalet anlayışı bir kelime ile idare 
felsefesi işte budur... 

Değerli milletvekilleri, 
Bütün bu arz ettiğimiz hususların tabiî bir 

neticesi olarak 1967 yılı bütçesi milyarlarca 
açıkla kapanacaktır. Bütçenin, zara ve vergi 
tedbirlerine rağmen, açıklıkla kapanacağında 
ilim çevreleri de birleşmektedir. 

Millet Partisi Meclis Grupu olarak geçen 
sene 1966 yılı bütçesi için ileri sürdüğümüz gö
rüşler doğru çıkmış ve bu bütçe 2,5 milyar lira 
açıkla kapanmıştır. Vergilerdeki adaletsizlik, 
fiyat arfcmalarındaki dengesizlik, bütçe gelirle
rine ve Devlet giderlerine olumsuz etki yapa
caktır. Yani geliri azaltacak, yatırım ve üre
tim. mallariyle hizmet maliyetlerindeki artış 
sebebiyle öngörülen harcamalar hedefin altında 
kalacaktır. Binuetice bütün bu sebepler bütçe 
açığını etkiliyec ektir. 

1967 programında görülen 2 milyar 219 mil
yon liralık açık bütçedeki açık telâkkisine na
zaran dalha sim.im.idir. Vergi ve diğer çeşitli 
gelirlerdeki fazla tahmini de hesaba katınca 
1967 yı!lı bütçesinin açık miktarı en az 2 mil
yar 500 milyon lirayı bulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Para, kredi ve fiyat politikası, ekonomide 

istikrarın sağlanması ve plânın başarılı olması 
için başlıca etkenlerden biridir. Plânlı kalkm
ana dönemiimde dahi istikrarlı bSir para, kredi 
ve fiyat politikası çok defa uygulanraamıştır. 
Modern anlamda para politikasının amacı, pa
ra kıymeti, yani, fiyatlar genel seviyesi istik
rarlı kalmak şartiyle, iktisadi faaliyet seviye
sini yüksel tın ekti ı\ İktisadi faaliyet seviyesi ile 
para hacmi arasında sıkı bir münasebet oldu
ğu bilinmektedir. Para politikası bu esastan 
hareket ederek la'macmı, para Ihaomıj'iıu ayarla
tmak 'suretiyle gerçekleştirir. Bu 'ayarlama 'işin
de (kullanılan va;:-ııta, reamî (Iskonto ve faiz had
leri politikasıdır. 

Ekonomimizin istikrar içinde kalkınmasını 
engclliyen sebeplerden biri ve hiç şüphesiz baş-
lıcası, modern anlamiyle bir para ve 
kredi politikamızın yokluğudur. İktisadi 
kalkınma (gayemize yardımcı bir para po
litikası uygul uy albüme miz için kredi ve faiz 
hadleri politikalarımızı iyi bir şekilde ıslah et
mek zarureti vardır. 

Muhterem milletvelkille ri, 
Şayet bir politika demek caizse, kredi po

litikamız, bankaların mecburi ihtiyaç nisbetle-
-rini veya reeskont limitlerini değiştirmek su
retiyle iglebal kredi hacmi üzerinde yapılan 
kantitatif Ikonrola inhisar eder. Bununla, fi
yatların yükselmeye temayül ettiği zamanlarda 
banka kredilerini daraltmak suretiyle eşya ta
lebinin azaltılması, durgunluk hallerinde kre
dileri genişleterek iktisadi faaliyetlerin canlan
dırılması amacı güdülür. Para politikamızın bu 
ilkel yapısı ekonamıimizi bugünkü içinden çı
kılmaz hale getirmiştir. İktisadi faaliyetler se
viyesini yükseltici bir para politikası fiyat, den
gesini enflâsyon istikametinde bozmakta, öte 
yandan, para kıymet ve fiyat istikrarı endişesi, 
ekonominin talbiî sınırlarının belirlerinde dar 
bir faaliyet sabası içine hapsedilmesini gerek
tirmektedir. 
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Hükümet programının 17 ne i sayfasında 
«En 'büyük adaletsizlik ve eşitsizliğin, işsizlik 
'olduğuna şüphe yoktur.» denilmektedir. Ada
letsizliği artıran ve sosyal dengeyi tozan işsiz
lik problemi çözülmek isteniyorsa iktisadi faa
liyet seviyesini ekonominin tabiî sınırlarına ka
dar götürmeye elverişli (bir para ve kredi po
litikası araştırılmalı, kısaca, ekonomi 'bu dilen
meden kurtarılmalıdır. IBu kurtuluşun tek yo
lu 'kredi tahsis ve ıdağıtımııım kontrol altına 
alınmasıdır. iSöz konusu kontrolün igayesd, kre
dinin spekülatif maksatlara 'tahsislini önlemek 
ve ekonomiye fayda sağlıyan üretim ye yatı
rım sahalarını öncelikle finanse etmektir. Ancak 
Ibu tedlbir iledir- ki, krcdln/in yarattığı iftira 
ıgiicü, yaratılan ree.1 Ibir Ikıymet'le karşılanmış 
olacağından 'ekonominin aşırı 'hassasiyeti gide
rilmiş olur. 

Türkiye'de banka sistemi 'böyle 'bir disiplir 
altına alındığı takdirde istikrarlı bir genişle
me ve kalkınma politikası güvenle uygulanabi
lir. Bu itibarla kredi tahsis ve dağıtımının kont
rolü ıgeriel <ve ımillî 'çıkarlarımızla ilgilidir. 'Ban
kaların 'böyle Ibir 'kontrola katlanmaları ge
rektir. 

Bara politikamızın Ikredd talebini ve dolayı-
siyle tedavül hacımini sınırlı tutabilmek için baş
vurduğu başka Ibir tedlbir de resmî iskonto 
ve faiz hadlerini yüksek seviyelerde tutmak
tır. Banka kredilerinin müşteriye maliyeti 
;% 20 civarındadır. Memleketimizde organize 
'bir sermaye piyasa'sı da melvcudo'lmadığından 
yatırım kredileri de aynı hadlerle bankalarca 
sağlanmaktadır. Kredi maliyetinin bu derece 
yüksek olması, ekonicımimiz üzerinde çok ağır 
ıbir yük teşkil etmektedir. 

Böyle bir yük ile uzun vâdede verimli hale 
gelecek yatırımlara ıgirişilemez. Halbuki eko
nomik kalkınmamız daha ziyade verimli yatı
rımların artırılmasını gerekmektedir. Bu derece 
ağır bir kredi maliyetini ancak, spekülatif kâr
lar sağlıyan istihsal ve yatırım mevzuları kal
dırabilir. 

Özel sektörü, plân hedeflerinin 'gerçekleş
tirilmesinde aktif Ibir unsur haline /getirebilmek 
için, uygulanabilecek en önemli ve etkili teşvik 
unsuru bedelli kredidir. Bu itibarla Hüküme
tin banka kredilerini ucuzlatacak tedbirleri al
ması, özel sektör yatırımlarının artması bakı
mından önem taşımaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Para 've kredi politikasının önemi ve eko

nomiye olan etkilerini böylece belirttikten son
ra, zamlar dolayısiyle bizden basıl olan bir en
dişeyi Yüksek Meclise arz etmek isteriz. 

Elektrik, akar yakıt, taşkömürü ıgibi mad
deler kısımen tüketim malları olmakla beraber, 
daha çok sınai mamullerin ıgirdisi niteliğinde
dir. Bir veya ikisi ve İnatta üçü birden sınai 
'imalâta mulhakkalk ıgirmektedir. Bu bakımdan, 
söz konusu maddelerin fiyatlarına yapılan zam
lar, yaygın Ibir şekilde sanai mamul fiyatları
nı veya imalât 'miktarını etkiliyeecktir. Bu 
zamlar, - kamu sektörü ve özel sektör dâhil ol
mak üzere - hemen bütün sanai işletmelerinin 
malliyet giderlerini yükselteceği için, maliyet 
'giderlerindeki Ibu artış dol ayısı ile banka siste
mi üzerinde büyük bir tazyik olma
sı 'Ve kredi musluklarının önünde öl
çüsüz Ibir şekilde açılması kaçınıl
maz gözükmektedir. Kredilerin böyle bir zor
lama ile ıgenişleıtilmes/i ise ekonomimizi istenil-
miyen merhalelere sürükliyeceği tabiî bulun
maktadır. 

Muhterem mile'tviekilleri, 
Sözümüzün başından (beri izaha çalıştığımız 

1967 malî yılı bütçesinin yapısından ve eğili
minden, Hükümietin şimdiye kadar güttüğü 
para, kredi ve fiyat politikasından anlaşıldığı
na ıgöre, 1967 yılında: Duş ticaret açığı büyü
yecek, 'geciken Hazine ödemeleri artacak, yatı
rımların .gerçekleşme oranı daha da düşecek, 
özel sektörde likidite sıkıntısı arıtacak, döviz 
rezervleri kuruyacak, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin finansıman ihtiyacı büyüyecektir. Sonuç 
belli... Yani 'dkonoimilk denge daha çok bozula
cak ve enflâsyon kaçınılmaz bir netice olacak
tır. 

Sayın milletvekilleri. 
Ekonomimizde son 'zamanlarda meydana ge

len dengesizliğin başlangıcı hiç şüphesiz 1965 
yılıdır. Ancak, C. H. P. Genel Başkanı Sayın 
İsmet İnönü ıgibi biz, istikrarsızlığın 1966 yılı
nın ilk ayları olarak almıyoruz. Senenin Kasım 
ayı ıbu istikrarsızlığa başlangıç olmuştur. Bilin
diği üzere, 1965 yılı Şubat ayında İnönü Hükümetli 
düşürülmüş, A. P., M. P., C. K. M. P. ve Y. T. P. 
nin ortaklığında dörtlü bir Koalisyon Hükiime-
meti kurulımuştur. ıKbalisyon 1965 Ekim ayın-
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da yapılan milletvekili seçimine (kadar devam 
etmiştir. Seçimde A. P. tek Ibaşma iktidara gel
miştir. 1965 yılı fiyat «endeksleri ine ellendiği za
man, Şubat - Ekim ayları arasındaki sekiz ay
lık devrede fiyat artışının '% 2,44 elduğu gö
rülmektedir, Adalet Partisinin iktidara geldiği 
Ekim ayı ile 'bir sonraki ay arasındaki endeks
le rdefki •yükselme 18 puandır. Yani fiyatlarda 
11 nci ayda sekiz aylık artışa ilâveten j% 6,25, 
12 nci ayda ise % '6,9'5 e varan Ibir artış olmuş
tur. Binaenaleyh, ekonomide istikrarın bozul
masına (başlangıç lolarak Adalet Partisinin tek 
ibaşma iktidara ıgeldiği 1965 yılının Kasım ayı 
'alınabilir ve fakat Millet Partisinin koalisyon
da ıortak 'olduğu sekiz aylık dönemin Ihiç/bir ayı 
iktisadi dengenin bozulmasına 'başlangıç 'olarak 
'gösterilemez. Sayın İnönü'nün 'bütçenin tümü 
özerinde yaptığı konuşmadan doğması muhte
mel yanlış anlamların önüne »geçmek ibakımm-
dan Ibu tavzihi zorunlu (bulduğumuzu arze et
mek isterizj 

Değerli milletvekilleri, 
Hükümetin tafcîbettiği malî politikanın sos

yal etkileri ile bu politikanın gelirlerde meyda
na getireceği eşitsizlik üzerinde biraz durmak 
isteriz. 

Son zamların getirdiği hayat pahalılığının, 
işçiler, memurlar, küçük esnaf ve sanatkârlar 
fbir kelime ile dar gelirli orta sınıf halk için bir 
felâket olma eğiliminde olduğunu, fakir halik 
tabakasını da amansız bir şekilde ezdiğini gör
memek mümkün değildir. 

Bu arada, depolara mal gizi iyen ya da elin
de satacak malı bulunan mahdut sayıda insa
nı biraz daha zenginleştirmek ve halkı biraz 
daha yofcsunlaştırmak çabaları yanında, yüzler
ce metre yerin altında güneş görmeden günde
liği 15 liraya çalışan vatandaşların milyonlarca 
iş bulamıyan vatandaşların bulunduğunu bîr 
.memlekette resmî hüviyeti olan bir banka ge
nel müdürünün ayda 35 bin liradan faızla ücret 
alması ve iki milyon liraya döşenmiş bir saray
da yaşaması keyfiyetinin bu sosyal dengesizli
ğe tüy diktiğini Maliye Balkanı Sayın Öihat Bil-
gehan acaba biliyorlar mı? (Hangi bankanın 
müdürü sesleri.) İş Bankası Müdürü. 

Şu durum muvacehesinde, Anayasanın ve 
plânın öngördüğü sosyal adalet ülkelerine uy
gun olarak ücret, maaş ve aşırı gelir farklarını 

düzene koymak, ücret ve maaş talbanlariyle, 
tavanları arasındaki farkı en çok 7 - 8 misline 
indirmek hususunda, Sayın Maliye Bakanının 
bar gayretleri ve teşebbüsleri olacak mıdır? 

Bu vesile ile yoksul halikın, köylünün ve 
dar gelirlinin kısacası boynu büküklerin ve ben
zi sarıların partisi olarak Millet Partisinin şaş
maz ölçüsü, her tedbirden kimlerin ve hangi 
nislbette yararlandığını araştırmak olacağını 
açıkça Yüce Meeüse belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Son Avans Kanunundan aneak, genel büt

çeye dâhil memur ve ücretliler yararlanmışlar
dır. özel idare ve belediyeler, iktisadi Devlet 
'Teşekkülü memurları, dul ve yetimler ile emek
liler esasen miktarı az olan avanstan mahrum 
kalmışlardır. 

Memurlara verilen % 10 - 15 avanslarla 
birlikte yükselen fiyatlar, hayat şartlarını ağır-
laştırmış bulunmaktadır. «Biri yer biri bakar 
kıyamet ondan kopar» ata sözünün taşıdığı mâ
nayı ve Devlet kasasından az da olsa, menfaat-
lenenlerin karşısında binlerce seyircinin bulun
duğunu Sayın Hükümet ve Maliye Bakanı ha
tırlıyor mu ? 

İktisadi Devlet Teşekkülleri memurlariyle 
özel idare ve 'belediyeler memurlarının kendi 
bütçelerinden verilecek bir avansla mahrumi
yetten kurtarılması düşüncesini Sayın Maliye 
Bakanı nasıl karşılamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 
Devletimizin iç ve dış borç yekûnu ölçüsüz 

bir şekilde artmıştır. Biorçlanmalarımız, düzen
li ve bilinçli bir iktisadi politikanın getirdiği 
borçlanma değildir. 23,5 milyarı dış borç, 17,5 
milyarı iç borç olmak üzere 2073 yılma kadar 
Ödenmesi gereken 41 milyar liralık Devlet bor
cumuz vardır. Bu kadar büyük bir borç yü
künün, dengesiz, masrafçı ve enflâsyonist bir 
bütçe ile hafifletilmesi 'düşünülemez. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
Maliye Bakanlığının 1967 yılı.Bütçesi dola-

yısiyle arz ettiğimiz bu en halisane temennile
rimizle bütçenin -yurdumuza ve Bakanlık cami
asına hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinizi 
M. P. Meclis Gfrupu ve şahsım adına saygı ve 
sevgilerimle selâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P Grupu adına Sayın 
Emin Güridoğdu. 
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Y. T. P. GRUPU ADINA MEHMET EMİN 
GÜNDOĞDU (Bil göl) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri, Maliye Vekâletinin 1967 
yılı bütçesi üzerinde Y. T. P. Meclis Grııpunun 
gür üş ve temennilerini vaktin müsaadesi nisbe-
titıdc arz ve izah etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Sayın milletvekilleri, Devlet hizmetinde hiç, 
şüphesiz, her bakanlığın kendisine has, ölçülmi-
yecek nitelikte olumlu görevleri vardır. Maliye 
Bakanlığı ise Türk Devletinin, dolayısiylc bütün 
bakanlıkların malî ihtiyaçlarını zamanında te
min etmek için her vatandaşla vergi yönünden 
karşı karşıya geldiği cihetle, diğer bakanlıklar
dan ayrı bir hususiyet arz etmektedir. 

Çeşitli ve hakiki gelir kaynaklarını elde et
mek ve toplamak amaciylc her vatandaşla karşı 
karşıya gelen Maliye Bakanlığının değerli men
supları zaman zaman, haklı haksız tariz ve ten-
kidlere de mâruz kalmaktadırlar. Buna rağmen 
Türk maliyesinin çalışkan Bakan ve bilcümle 
personelinin gece ve gündüz demeden, sağlam 
gelir kaynaklarını elde etmek ve toplamak için 
çalışmakta olduğunu görmekle gurur duymak
tayız. 

Muhterem milletvekilleri, müsaadenizle Mali
ye Bakanlığının bütçe hizmetlerini ve bu hizmet
leri yapan memurların 1945 yılından 1966 yılma 
kadar olan seyrine ve bundan ol sene önce çık
mış bulunan Teşkilât Kanununa kısaca temas 
edelim. 

M'aliye Bakanlığının bünyesinde halen çalış
makta bulunan maaşlı ve ücretli olmak üzere 
18 420 aded memur kadrosu olup bunlardan 
14 751 adedi maaşlı, 3 480 adedi (D) cetvelinde 
daimî hizmetler kadrolu ve 189 adedi de (E) cet
veline dâhil masraf tertibinden kadrolardan iba
rettir. 

1945 yılında maaşlı memur kadrosu 8 087 
aded iken 5 . 1 . 1966 tarihine kadar % 82 nisbe-
tindc bir artışla 21 sene içinde merkez memur
larında 525 aded, tâyini merkeze ait il memur
larında 1 410 aded ve tâyini illere ait memurlar
dan da 4 729 aded ki, cem'an 6 664 aded fazla-
siyle 14 751 adede yükseltildiği görülmüştür. Me
mur kadrosunun yapılan hizmetle mukayesesine 
gelince : 18 704 058 695 lira olan 1967 senesi 
umumi bütçenin içinde malî hizmetleri ilgilen
diren ödeneklerden 754 470 499 lirası cari, 

28 080 000 lirası yatırım ve 6 502 480 130 lirası 
da transfer harcamaları sermaye teşkiline aidol-
mak üzere cem'an (7 285 030 629) lirayı bulmak
ta ve bu duruma göre Maliye Vekâleti bütçesi 
genel bütçe gider toplamının % 38,92 sini ihtiva 
ettiği görülmekte ise de, esasında Maliye Vekâ
leti Bütçesinde yer alan ödeneklerden transfer 
harcamaları ve benzeri ödeneklerin, (izcilikleri 
dolayısiylc Bakanlık bütçesinden düşülmesi ha
linde, Bakanlık hizmetine ayrılan ödenekler ge
nel bütçenin ancak % 2.29 nu teşkil etmektedir 
ki, bu da Bakanlığın kendisine düşen ağır ve o 
nisbette kesif görevini ne derece mütevazi malî 
şart ve imkânlar içinde başardığını göstermek
tedir. 

Bu itibarla Maliye Bakanlığının bugünkü ku
ruluşu 1936 yılında yürülüğe giren ve o tarihten 
bu yana zaman zaman bâzı değişikliklere uğrı-
yan bir Teşkilât Kanununa dayanmaktadır. Bu 
Teşkilât Kanunu bugünkü şartlara göre bu Ba
kanlığa verilen görevlerin tam olarak ve zama
nında yerine getirilmesi bakımından yetersiz gö
rülmektedir. Yüksek malûmunuzdur ki, Kalkın
ma Plânının ve bütçelerin uygulanması ve fi
nansman ihtiyacının tam olarak karşılanması 
yanında, ekonomik ve malî problemlerimizin 
en iyi şekilde çözümlenmesi ancak kuruluş ve 
işleyiş bakımından ınükcunmcl bir durumda olan 
bir malî teşkilât ile mümkün olacaktır. 

Maliye Teşkilâtının ve özellikle Gelirler Teş
kilâtının ıslahı hususunda birkaç seneden beri 
Bakanlıkta çalışmalar yapıldığı memnuniyetle 
müşahede edilmiş ise de, tatbikat safhasına ko
nulmadığı cihetle istenilen randımanın alınma
dığı da görülmektedir. Âdil ve verimli bir vergi 
idaresinin kurulması, mükellefler ile malî idare 
arasında karşılıklı anlayış atmosferinin yaratıl
ması ve vergi ihtilâflarının en kısa bir zamanda 
çözümlenmesi gayelerini gerçekleştirecek olan 
vergi idaresinin ıslahı hareketinin biran önce 
başlaması, gerek Hükümet ve gerekse vatandaş
lar bakımından büyük faydalar sağlıyacağı ka
nısındayız. Bu İslahat projesinin ilk safhasını 
teşkil edecek olan Gelirler Teşkilâtının yenideni 
düzenlenmesine dair kanun tasarısı ile Vergi 
mahkemeleri kanun tasarısının biran önce hazır
lanarak Yüksek Meclislere sunulması başta ge
len temennilerim izdendir. 

Muhterem milletvekilleri, malî hizmetlerden 
bahsederken, bu hizmetleri gece gündüz deme-
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den yapmakta olan fedakâr maliye memurlarının 
ücretlerinden bahsetmemek insafsızlık olur ka
nısındayız. Bu husustaki kanaat ve düşüncele
rimizi kısaca arz etmeye başlamadan önce Ana
yasamızın 45 nci ve 117 nci maddelerini okumak 
isterim. Anayasamızın 45 nci maddesi aynen: 
«Devlet, çalışanların, yaptıkları işe uygun ve 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlamalarına elverişli, adaletli bir ücret elde 
etmeleri için gerekli tedbirleri alır.» Anayasamı
zın 117 nci maddesi de aynen: «Devletin ve di
ğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare esaslarına 
göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hiz
metlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, 
memurlar eliyle görülür.» 

Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve 
yetkileri, hakları ve yükümleri, aylık ödenek
leri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. De
mektedir. 

Anayasanın 117 nci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmüne tevfikan çıkarılan 657 sayılı Devlet 
Memurları Personel Kanununun malî hükümle
rinin 1 Mart 1966 tarihinden itibaren yürürlüğe 
konulması gerekirken, tatbikat safhasına konul
madığı ve her halde yakın bir zamanda konula-
mıyacağmı da anlıyan Gaziantep Milletvekili 
Sayın Naşit Sarıca'ıım Maliye memurlarının di
ğer memurlara nisbeten aldıkları ücretlerin az
lığından bahsile hazırlanmış olduğu Malî görev 
tazminatı kanun tasarısı Yüksek Başkanlıktan 
havale edildiği Maliye Komisyonunda bâzı ufak 
değişikliklerle kabul edildiği memnuniyetimizi 
mucibolmuştur. Yüksek Mecliste bu tasarı gö
rüşüldüğünde, tasarı üzerindeki görüş ve temen
nilerimizi o zaman yapacağımızı, ancak Devlet 
Personel Dairesinde 657 sayılı Kanun üzerinde 
çalışmaları yapan (9) kişilik komisyonun üç üye
si* in Maliye Bakanlığı temsilcilerinden olması 
hasebiyle, Sayın Maliye Vekilinin bu kanun üze
rindeki çalışmaların ne safhada olduğu her hal
de temsilcileri tarafından öğrenmiş olduğu ka
naatinde bulunduğumuzdan, 657 sayılı Kanunun 
gelişme safhaları ve Devlet Personel Daire
sinden ne zaman Hükümete gönderileceğine dair 
Sayın Bakan malûmat verirlerse memnun olu
ruz. 

Muhterem milletvekilleri, konuştuğu'!nuz me
murlardan 657 sayılı Kanunun tatbik edilmemesin
den üzülmeyip, memurlara avans olarak verilen 

% 10 ve % J 5 zamlardan dolayı üzülmektedirler. 
So'böbi ise, kendilerinin maaşla rina % 10, 15 nis-
botinde zaııı yapılmışsa, gerok bu zamdan ve ge
rekse bâzı vasıl alı vergilere yapılan zamlardan 
dolayı piyasada yiyecek ve giyecek maddelerine 
c/o 50 ilâ % 100 nislbctinde zam yapıldığından şi
kâyetçidirler. 

Mulhterem arkadaşlar, Devlet gelirlerinin top
lanmasında ağır ve mesuliyctli yükler altında bu
lunan elemanların haksız yere az para ile çalış
tırılması ve emsallerine bâzı değişik hakların ta
nınması itibariyle, vasıflı elemanların bu hizmet
lerden kaçması şeklinde tecelli etmektedir. Devlet 
lojmanlarında oturan ve ayrıca yazın da sayfiye 
köşklerine giden ve resmî ar aha saltanatı yaşıyan 
memurları unsal vermek mümkündür. Meselâ 
1946 yılında Ankara Namık Kemal Mahallesin
de yaptırılan (75) addd apartmandan ibaret 
(434) dairenin 1965 yılında Maliyeye bıraktığı 
safi gelir sadece 55 925 liradır. Bu rakamı 
434 adcd daireye böldüğümüzde bir dairenin bir 
senede Hazineye verdiği icar yine sadece 128 li
ra 85 kuruştur. Bu dairelerden her hangi biri
sinde oturan bir memur bir senede 128 lira 85 
kuruş kira versin, diğer taraftan yani sorumlu
luk ve mesuliyet taşıyan bir memur ayda 500 ilâ 
800 lira arasında kira versin... Sosyal adalet ge
tireceğiz diyoruz, sosyal adalet bu mudur?.. Gerçi 
bu husus Maliye Vekâletinde pek azdır. Fakat 
Maliye Vekâleti bakımından zararlıdır. Yalnız 
hu lojmanlar mı? Tahiî ki değil. Devlet parası ile 
çeşitli dolaylardan yaptırılan binlerce yazlık 
köşk ve sayfiyeler, onlar hiç kira vermezler, 
Maliye Bakanlığı fakir ve dar gelirlinin yegâne 
gıda kaynağı olan şekere vasıtalı olarak zam ya
pacağı yerine, bu kabîl binaların kiralarını piya
sanın kiralarına uydursa (ve dar gelirliler arasın
da ikilik yaratmazsa) bu vesile ile Devlete gelir 
teinin etse daha iyi olmaz mı? Bir atasözü vardır, 
«Biri yer, bir bakarsa o zaman kıyamet kopar.» 
Maalesef bizde şimdi böyle olmuştur. Bir kı
sım dar gelirli refah ve saadet içindedir, geride 
kalanlar da geçim sıkıntısı çekmektedir. Cari 
harcamalar yönünden resmî ara'ba saltanatı da 
az değildir. Resmî ara'ba saltanatına bir derece 
olsun son verilmesi için Maliye ve diğer Bakan
ların önemli, gerekli tedhirleri alması zamanı gel
diği kanısındayız. 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre Maliye Ba
kanlığınca bilûmum 'memur konut ve lojman ki-

— 629 -



M. Meclisi B : 65 26 . 2 . 1967 O : 1 

ralarmın plân ilkelerine uygun olarak artırılması 
düşünülmüş ve bu konuda hazırladığı yönetmeli
ği Başbakanlığa, takdim etmiştir. 

İstirhamımı/; bu yönetmeliğin biran önce Baş
bakanlıkça Bakanlar Kuruluna ısevk edilip tatbik 
safhasına konulmasıdır. 

Cari giderler yönünden üzerinde önemle du
rulması gereken konulardan birisi ile, Maliye Ba
kanlığı bütçesine ismen .yazılı 'doksan küsur der
neğe yapılacak yardımdır. 

Yüksek malûmunuzdur, .1930 yılında sadece 
Türkiye'de dört a'de'd dernek 'vardı, Çocuk Esir
geme, Türk Ocakları, Darül Şa laka ve Kızılay 
Cemiyeti idi. Bu 'dört derneğe 'de bütçeden 
190 000 lira yardım yapılıyordu. 

Kabul edelim, her şeyin artışı karşısında, der
nekler de fazlalaşmış olsun. Faka't bu kaçlar değil. 
Meselâ dört yerine sekiz, sekiz yerine 16 demek 
olabilir. Ama doksan küsur dernek olmaz. Bu 
itibarla Maliye Bakanlığınca bu derneklerin du
rumu üzerinde ehemmiyetle durulsa iyi olur 
kanısındayız. 

Muhterem milletvekilleri, Maliye Bakanlığına 
bağlı kuruluşlara gelince: Devlet Malzeme Ofisi
nin çalışma ve hizmetleri 'tebrike 'şayandır. Ofisin 
196'5 yılındaki iki ana depo ve onbir satış mağa
zasına, 1966 yılında iki mağaza ilâvesiyle 13 ma
ğazaya çıkarılması, hizmetin ilaha, iyi ifasına ve
sile olmuştur. Diğer kollardaki çalışmaları da se
vinç vericidir. Bilhassa 1966 yılı kârından, vergi 
ve Hazine hissesi ve sermaye fazlası olarak 1967 
senesinde Hazineye takriben 30 000 002 lira ci
varında İbir meblâğ ödeneceği ifade edilmiştir. 

İkinci kuruluş da; Devlet Yatırını Bankası
dır. Bir milyar lira sermayeli olan Devlet Yatı
rım Bankası Mayıs 1964 senesinden itibaren bil
fiil faaliyete geçmiş ve amaçlarına göre işlem 
yaptığı öğrenilmiştir. Bankadan borç alan ku
ruluşların borçlarının 1967 yılında ödenmesi için 
Bankaca alınan tedbir yerindedir. 

Maliye Bakanlığının önemli kuruluşların
dan birisi de Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
'Sandığıdır. Devlet memurları kanun tasa
rısının hazırlanmasını takiben, bu tasarı esas
larına uygun olarak Emekli Sandığı Kanu
nunun da değiştirilmesi zaruridir. Bu itibarla 
Devlet Personel Dairesinde, Maliye Bakanlığı, 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri
nin iştirakiyle çalışmalara başlanıldığı, bu ça

lışmalarda memleketimizdeki emeklilik rejimi, 
yabancı uzmanların raporları, beynelmilel sis
temler, ayrıca Sosyal Sigortalar mevzuatı ile 
Personel Kanunu ve sınıflandırmadan evvel 
emekliye .ayrılmış olanların durumları incele
nerek bir rapor hazırlandığı öğrenilmiştir. 
Temennimiz; bu rapora göre yeni emekli re
jiminde, memurların emekliye ayrılmaların
da ve malûllüklerinde kendilerine, ölümleri 
halinde de dul ve yetimlerine bağlanacak ay
lıkların ve yapılacak diğer yardımların, müm
kün olduğu kadar yeterli derecede olması ve 
muhtelif tarihlerde bağlanmış olan aylıkla
rın emsali ile eşitliğinin sağlanması, halisane 
temenni ve dileğimizdir. 

Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu ve T. B. M. M., Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonca tesbit 
edildiğine göre, Emekli Sandığının açığı 11 
milyara ulaşmıştır. Bu açığın kapatılması katî 
bir ihtiyacolduktan başka, kanunen iştirakçi
lere tanınan hakların ileride ele karşılana-
bilmesini teminen Sandığın gelir kaynakla
rının takviyesinin zarureti bulunduğu kanısın
dayız. 

Maliye Bakanlığının diğer bir kuruluşu 
da, Maliye Meslek Okuludur. Bu Okulun ku
ruluşundan bugüne kadar maliye meslekine 
birçok kıymetli eleman yetiştirmiş olduğu 
ve 1967 yılında da yeniden okula 100' öğrenci
nin imtihanla alındığı, bunlardan yedi öğ
rencinin Doğu depreminde zarar gören fe
lâketzedelerin çocukları bulunduğu ve ayrıca 
50 memurun da kursa çağrıldığı, halen okul 
da 278, kursta 98 öğrenci bulunduğu memnu
niyetle öğrenilmiştir. Kuruluşundan bugüne 
kadar mâliyemize ve dolayı'siyle memlekete ye
tiştirdiği binlerce maliyeciden dolayı Okul 
idaresini ve ilgilileri grnpum adına tebrik 
ederim. 

Maliye Bakanlığının diğer bir kuruluşu 
da; Millî Piyango İdaresidir. 3670' sayılı 
Kanunla ve Hazineye gelir temini maksadiyle 
kurulan Millî Piyango İdaresi 1965 yılında 
genel bütçeye 38 858 588 lira gelir sağla
mıştır. 1966 yılı safi kârının da 38 450 000 
liraya baliğ olacağı tahmin edilmektedir. 
1966 yılı kârı 1965 yılı kârına nazaran 
408 588 lira noksan olduğu anlaşılmıştır. İl-
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gililerin ifadelerine göre, kârın düşmesinin 
başlıca sebebi Spor - Totodur. Bu itibarla Millî 
Piyango İdaresi ile Spor - Totonun birleş
tirilmesi faydalı olur kanaatindeyiz. Şayet 
Millî Piyango ile Spor - Toto birleştirilmedik-
leri takdirde eski olan Teşkilât Kanununun 
değiştirilerek, bugünün şartlarına göre bir 
teşkilât kanununun hazırlanarak Meclislere 
sevk edilmesi uygun olur, kanısındayız. 

Muhterem milletvekilleri, kıymetli zamanı-
nıııızı fazla almamak ve sabrınızı tüketme
mek iıçin birkaç cümle ile temenni ve dilekle
rimi arz etmekle huzurunuzdan ayrıllaeağım. 

1. özel idarelerle, belediyeleri de içine ala
cak yeni bir personel kanununun 'biran önce 
hazırlanarak Yüksek Meclislere sevk edilmesi 
hususunda Sayın Maliye Vekilinin gayret sarf 
etmesini, 

2. Bugünün şartlarına göre Maliye Ve
kâletine ait teşkilât kanununun hazırlanarak 
Yüksek Meclislere sevk edilmesini, 

3. Vergi mahkemeleri kanunu tasarısının 
hazırlanarak Mclislere sevk edilmsini, 

4. Maliye Komisyonunda kabul edilen 
Malî görev tazminat kanunu tasarısının diğer 
ilgili komisyonlarda da takibedilorek biran 
önce Yüce Meclislere getirilmesini, 

5. Hazineye ait konut ve lojman kiralarının 
plân ilkelerine göre (artırılmasına dair hazırla
nıp Başbakanlığa sunulan yönetmeliğin biran 
önce Bakanlar Kurulundan çıkarılmasına te
vessül edilmesini, 

6. Diğer 'bakanlıklarla da işbirliği yapa-
raik resmî araba saltanatına son verilmesi hak
kında gerekli tedbirlerin alınmasını, 

7. Maliye Bakanlığı bütçesinden yardım 
alan derneklerin durumunun incelenmesini ve 
yapılacak yardımın âdil ölçülere dayanır bir 
yönetmeliğin çıkarılmasını, 

8. Spor - Toto ile birleşmesi mümkün ol
madığı takdirde, Millî Piyango İdaresi için 
yeni bir teşkilât kanunu hazırlanarak Meclis
lere sevk edilmesini, 

9. öteden beri belediyelere' yardım öde
nekleri Maliye Bakanlığı bütçelerinde yer al
dığı halde, 1967 yılı Bütçesinde bu ödene
ğin hangi sebeplerle içişleri Bakanlığı büt
çesine konulmuş olduğunun açıklanmasını di
ler, Maliye Vekâletinin 1967 bütçesinin Bü

yük Milletimize ve Maliye Vekâleti mensupla
rına hayırlı, uğurlu olması dileğiyle Y. T. P. 
Meclis Grupu adına Yüce Meclisi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKA N— T. t. P. Grupu adına Sayın Ke
mal Nebioğlu, buyurun. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Yerime 
Sadun Aren konuşacak. 

BAŞKAN — Sadun Aren, buyurun efendim. 
T. 1. P. GRUPU ADINA SADUN AREN (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde T. 1. P. 

nin görüşlerini iki nokta üzerinde durarak açık
lamaya çalışacağım. Bunlardan birincisi, dış 
krediler meselesidir, diğeri de döviz politikamız. 
Önce dış krediler meselesine değineceğim. 

Çeşitli vesilelerle ifade etmiş olduğumuz gibi, 
dış kredilerden memleketin kalkınması için ya
rarlanmak elbetteki mümkündür. Fakat bu kre-
düerin siyasi bir tazyik vasıtası olmaması gere
kir, bu bir. Bir de, iktisadi şartların elverişli ol
ması lâzımgelir. Demek ki, sadece ticari mahi
yette olan dış kredilerden yararlanmak elbette 
mümkündür ve faydalıdır da. Bu takdirde borç
lunun yani Türkiye'nin bütün mükellefiyeti, vâ
desi geldiğinde, anaparayı ve faizleri ödemek
ten, ibaret 'olmalı ve başkaca hiçbir mükelle
fiyeti bulunmamalıdır. 

Dış kreriler hakkındaki düşüncemiz budur. 
Şimdiye kadar Türkiye'nin almış olduğu kredi
ler böyle olmamıştır. Memleketi özellikle ya
bancı memleketlere iktisaden daha bağımlı bir 
hale sokmuştur ve tabiî bu iktisadi bağımlılık, si
yasi, bakımdan da bağımlılığı peşinde sürükle
miştir. Halbuki, dış kredilerden yararlanmanın 
maksadı; daha yüksek bir düzeyde, daha kalkın
mış bir seviyede ve bağımsız olmavı sağlamak
tır. Bağımsızlık konusuna elbetteki bir millet 
son derece önem vermeli ve bu konuda büyük 
bir titizlik göstermelidir. Çünkü bir milletin ba
ğımsızlığı, her halde diğer bütün mülâhazaların 
üstünde gelir. Şimdiye kadar almış olduğumuz 
krediler bizi iktisaden daha bağımlı bir hale sok
muştur, demiştim. Nitekim, gerekçenin 125 nci 
sayfasındaki tablodan okuyorum : 

Dış borçlarımızın servisleri, yani anapara ve 
faiz ödemeleri, ihracat gelirlerimizin 1960 tan 
itibaren yüzde 29 unu, 1961 de yüzde 38 ini - sı
rayla okuyorum - yüzde 35 ini, 39 unu, 34 ünü, 
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37 sini ve 1966 senesinde de yüzde 27 sini teşkil 
ettiği tahmin edilmektedir. Öbürleri katidir. Ya
ni, dış borç ödemelerimiz, dış borçlarımızın ser
visleri ihracat gelirlerimizin üçte birinden da
ha fazla bir kısmını alıp götürmektedir. Yine 
tekrar ediyorum, sırf iktisadi bakımdan dış kre
dinin sonucunun bu değil, bunun tam tersi ol
ması lâzımgelirdi, yani, Türkiye'yi daha güç
lendirmiş olması dışarıya daha az muhtaç bir du
ruma getirmiş olması lâzımdır. Bunun böyle 
olmasının sebebi, eğer dış kredilerin içeride iyi 
yerlerde kullanılmaması, ihracatımızı artırıcı ko
nularda kullanılmaması ise, diğer sebebi de bu 
kredilerin şartlarının elverişsiz oluşudur. Bir 
kredinin şartlarının «İver işi i olup olmadığı ilk 
bakışta vâde ve faizinden anlaşılır, diye düşü
nülür ki, talbiî böyle olduğu haller de vardır. Bu 
bakımdan Sayın Maliye Bakanından, mevcut bir 
milyarı aşan dış borçlarımızın vâde ve faizi ba
kımından tasnifini, eğer mümkünse, vermelerini 
rica edeceğim. Ama bu elverişsizlik yalnız vâ
de ve faizden ibaret değildir. Yani buralarda 
tezahür etmivebilir, kredinin diğer şartlarında 
da belli olabilir, diğer şartları arasına girebilir. 
Meselâ, bizimle yapılan kredilerin, kredi anlaş
malarının hemen hepsinde kredinin, ancak kredi
yi veren memleketin mallarının alınmasında kul
lanılması gibi, şartlar vardır. Bu, fiyat bakı
mından meselâ faizdeki ucuzluğu, görünüşte
ki ucuzluğu ortadan kaldırabilir. Yahut, o 
malların Türkiye'ye taşınmasında, yine krediyi 
veren memleketin gemilerine bir rüçhaniyet 
tanınması gibi şartlar bulunabilir. Yahut, eğer 
bu bir proje kredisi ise, projenin kontrol veya 
ihalesinin veya projenin yapılmasının yine kre
diyi veren memleketin vatandaşlarına, tahsis 
edilmesi gibi şartlar olur. Bütün bunlar elve
rişsizliği artırır ve hesabedilmesi oldukça güç 
olur. Bu bakımdan, yine Sayın Maliye Bakanın
dan, mümkünse bu konularda da Yüksek Ku
rula izahat vermesini rica edeceğim. 

Çok yakınlarda bu söylediklerimin bir örneği 
olarak, 20 Şubat 1967 tarihli Resmî Gazetede 
neşredilmiş olan AID ile yapılmış bir kredi an
laşmasının birkaç hükmünü okumak istiyorum. 
Meselâ, bu hükümlerden bir tanesi şudur : 

«AID ce muvafık ve proje için gerekli müşa
vir mühendislik hizmetleri için AID tarafından 
şayanı kalbul bir firma ile mukavele yapıldığına 

dair vesika.» Böyle bir şart, kredinin verilmesi 
için, öne sürülüyor. Demek ki, AID ce muvafık 
görülen bir firmaya, bir müşavir mühendislik 
firması ile anlaşma yapmış olmak lâzım. 

Nakliyat için olan hüküm şu: «Bu anlaşma 
gereğince finanse edilen ve (gemilerle nakledile
cek bilûmum emtianın gayri'sâfi tonajının asgari 
yüzde 50 si Amerikan bandıralı ticaret gemileri 
için makul ve uygun ücretle özel şahıslara ait 
Amerikan Bandıralı ticaret ıgemileri ile taşına
cak.» 

Başka bir hüküm; bu hüküm standart hüküm
ler arasında var. «Kaynak ve menşei. AİD yazılı 
olarak aktine muvafakat etmedikçe ulaştırma hiz
metleri ve deniz nafcilyat sigortası dâhil, bütün 
tercihe şayan kalemlerin kaynağı» - Tercihe şa
yan kalemlerden maksat, bu proje ile finanse edi
len bütün mallar - «Kaynağı ve menşei Birleşik 
Devletler olacak» 

Başka bir hüküm; «Borçlu, projenin icapla
rına uygun olarak âzami ölçüde AID nin proje 
için ımakûl ımalivetto ve mâıkul camian zarfında 
sağlayabileceğini bildireceği ve borçlu tarafından 
sayamı kalbul ve gereken kalitede Birleşik Devlet
ler Hükümetine ait malları kullanacak.» 

Başka mahiyette, başka bir hüküm; denetleme 
ile ilgili: «ATD nin yetkili temsilcileri gerek pro
jenin tamamlanmasından önce veva gerekse ta
mamlanmasından sonra mâkul görülebilecek bü
tün zamanlarda proje ve proje tesislerini kabu
le şayan kalemlerin kullanımını, kısım falan da 
bahsedilen defter ve kayıtları ve borçlunun kre
di veya proje için ilgili olarak mülkiyetinde ve
ya kontrolünde bulunan diğer vesika, muhaberat, 
mıhtıra veya kayıtları denetlemek hakkını haiz 
olacak. Borçlu, (yani Türkiye) AID ile, bu de
netlemeleri kolaylaştırmak için, işbirliği yapacak 
ve AID nin söz konusu temsilcilerinin krediye 
taallûk eyliyen her hangi bir maksatla borçlu 
memleketin her hangi bir kısmının 'ziyaretine mâ
kul derecede fırsat sağlıyacak.» 

Bu da bâzı kontrollar veriyor. Halbuki arka
daşlar kredi deyince, (başta söylediğim gibi, borç
lunun mükellefiyetini, sadece anaparayı ve bu
nun faizlerini zamanında, vâdesi içinde ödemek 
olmalıdır, bundan (başka bir mükellefiyeti olma
malıdır. Krediden anlaşılan şey budur. Halbuki, 
gördüğümüz gibi, burada yalnız şu projede çe
şitli şartlar vardır, kredinin kullanılmasında şart-
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lar vardır. Ondan sonra, (bir de ne yapacağımız, 
ne yaptığımız kontrol edilmektedir. Bir çeşit ve
sayet bahis konusudur. Bütün bunlar, elbette ki, 
önlenmesi lâzumgelen hususlardır. 

Bundan böyle Bakanlığın ki, en isorumlu ba
kanlık bu konuda Maliye Bakanlığıdır"- dış kre
diler hususunda, onun şartları hususunda çok da
ha titiz davranmasını ve böyle şartları, müsait 
olmıyan kredileri reddetmesini temenni ederiz. 

Şimdi başka bir konuya, döviz kuru politika
sına geçiyorum. 

Bilindiği üzere, bizde 4 Ağustos 1958 de fiilî 
bir devalüasyon yapılmıştı. Sonra bâzı primler 
vardı. Bu, Ağustos 1960 senesinde hukukî bir 
şekle sokuldu, ve memlekette tek bir dövk kuru 
teşekkül etti: 1 dolar, 9 lira. Buna göre Öbür dö
vizler de değerlendirildi. Fakat, 'Türkiye ıgibi az 
ıgelişmiş memleketlerde, tek bir döviz kurunun 
idamesine imkân yoktur. Memleketin çeşitli alan
larında .istihsal vasıtalarının verimlilikleri fark
lıdır, ziraatte, sanayide ve sanayiin çeşitli dalla
rında. Bu. yüzden bir döviz kuru memleketin pro
düktivite durumunu diğer memleketlere aksettir
mez. Bu yüzden çeşitli kurlar kullanmak mecbu
riyeti vardır. Tek kur, iancaik çak gelişmiş, mem
leketin bütün kaynaklarını aynı oranda geliştire
bilmiş memleketler için bahis konusudur. Millet
lerarası Para Fonu bu ıgibi memleketlerin kur-
ımuş oldukları ve bu ıgiibi memleketlerin menfaat
lerine hizmet eden bir teşekkül olduğu için, ge
nel kaide olarak bir kur 'esasını kabul etmiştir ve 
üye memleketlerdeki, biz de üyeyiz - birden faz 
la kur kullanılmasına karşıdır. Bu, böyle olduğu 
halde, memleketimizde Hükümet tarafından sür
atle çeşitli resmî 'kurlar teşekkül etmeye başlamış
tır. Kara borsa kurlarını kasdetmiyorum. Hatır
lanacağı üzere evvelâ dışarıya gitmek üzere dö
viz almak istiyenlere dolar 13,5 liradan verilme
ye başlanmıştır. 

Sonra Ütihalâlt Danuga Resmî Kanunuyla it
halâtta yeni bir kur teşekkül etmiştir. İşçi 
dövizleri de, yine ı9 'liranın üstünde, 11,40 ola
rak tespit edilmiştir, dolar hesabiyle. Bir de 9 
liralık kur vardır. Yani bugün memleketimiz
de ihracatta Merkez Bankasının döviz alışla
rında ^ diyebiliriz, iki kur vardır. Bir tanesi, 
ihracat dövizi - ki, 9 liradır diğeri işçi dövizi
dir ki, 11,40 dır. İthalâtta veyahut döviz satış
larında 'ise üç kur vardır. Bugün ithalâtta yüz

de 10 damga resmî zammından ötürü dolar 9,90 
kuruştur. Seyahatlerde, seyahat için döviz sa-
tmal'mak isterseniz 13,50 dir size maliyeti. Ve 
bunun dışında kalan işlemler içinde, döviz ta
lepleri içinde 9 liradır. Bu '9 lira her ikisinde 
de olduğu için 4 tane farklı kur vardır, Bu 
konuyu Bütçe Plân Komisyonunda da bahis ko
nusu etmiştim. O zaman Sayın Bakan, bunlar 
farklı farklı kurlar değildir, Türkiye'de bir 
tane döviz kuru vardır. Bu söyledikleriniz ver
gidir. Yani, turist dövizleri için vergi ve ithalat 
Damga Vertgisidir dediler. İşçi dövizleri de bir 
banka muamelesi sonucudur ve bizim milletler
arası para fonunun tazyiki altında olduğumuzu 
kabul etmiyoruz, dediler. O zaman cevap ver
mek fırsatı olmamıştı. Bunlar, ayrı ayrı döviz 
kurlarıdır. İster vergi şeklinde olsun, ister bir 
banka muamelesi, faizlerini peşin olarak ver-
mlek gibi, bir banlka muamelesi olsun, (bunlar 
döviz kurlarıdır ve dövizin çeşitli insan-lar için 
4 tane maliyeti vardır ve vergi gibi, banka mu
ameleleri gibi yollara sapmamızın sebep de, 
güya milletlerarası Para Fonuna karşı hiledir. 
Onların da bildikleri bir hiledir. Bu yola sap
mış olmak Milletlerarası Para Fonunun tesiri 
altında olmamızın bir delilidir, olmamamıızın 
değil. 

Şimdi, bu konuda böyle farklı döviz kur
larının bulunmasına hiç itirazımız yok, sayıla
rı çok artırılmamak şartiyle bizim ıgiibi memle
ketlerde döviz kurlarını farklılaştırmak mem
leketin yararınadır. Falkat, üzerinde durmak 
istediğimiz konu şu: Dışarıya döviz transfer 
edilirken üç farklı kur uygulandığını söylemiş
tik.. îlthalât için, yüzde 10 damga resmi uygu
lanmakta olduğuna göre, mal ithal etmek isti-
yen insanlar bir dolara 9 lira 90 kuruş vermek
tedirler. Seyahat etmek için kazandığı parayı 
transfer etmek istiyenler .13 lira 50 kuruş ver
mektedirler. Bunun dışında kalanlar 9 lira ver
mektedir. Bunun dışında kimler kalmaktadır. 
hangi muameleler kalmaktadır? İşte bizim me
murlarımızın maaşlarının transferi /gibi, sigorta 
hizmetleri, çeşitli hizmetler için yapacağımız 
transferler kalmıştır. Bir de, çok önemli bir 
kalem kalmıştır. O da, yabancı özel sermaye
nin kâr transferleri, ki, 20 milyon dolar civa
rındadır, bu yabancı özel sermayenin kâr trans
ferleri de 9 lira üzerinden yapılmaktadır. Şim
di bu, akim ve mantığın alacağı bir husus de-
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ğildir. İki sebepten değildir. Bir kere demin 
verdiğim rakamlardan da anlaşılacağı üzere, 
Türkiye'de, doların /basit maliyeti '9 lira değil
dir.. Demin söyledim, ihracattan kazanılan dö
vizler 9 liradır. İşçilerin göndermiş oldukları 
dövizlere de 11,40 kuruş ödendiğine ıgöre, orta
lama 'olarak Türkiye'ye 9 liradan döviz maliyeti 
ancak bu iki kanalla ıgelmektedir, 9 'liradan baz
ladır. 9 liradan fazla olan bir ışeyi, Ibiz ne hakla 
9 liradan daha ucuza satıyoruz her flıanıgi bir 
insana, hele bir yabancıya? Bir kere ibuna hak
kımız'yoktur. 

İkinci lolarak da, kaldı ki, dövizin Türkiye'ye 
maliyetini ibaışka ince şekilde heısaibedersek çok 
yüksek 'olduğunu da görürüz. Türk Halkının ih
racat 'yapaibilmek için uğradığı zarar yani üc
retlerin düşük olması şeklindeki daıha ka-
raşık usuller eğer düşünülürse, daha ince he
saplar yapılırsa, Doların Türkiye'ye maliyeti 
9 Tiranm »çok çok üzerindedir. Ama îben (basit 
maliyeti kasd ettim. 

Diğer Ibir nokta da şudur: Bir Türk Vatan
daşı Türkiyede kazandığı parayı dışarıda har
camak isterse, (kayıtlı ıolarak, 'kısıtlı olarak, 
yani 200 doları 'geçmemek şartiyle ve 13,50 Tl. 
karşılığında 1 dolar veriliyor kendisine. Bir ec
nebi, yalbancı sermaye, Türkiye'de kazandığı 
parayı dışarıya çıkarmak isterse, ne* kadar ka
zanırsa kazansın, o serbesttir, yani ;2Q0 dolarla 
filân kayıtlı değildir. Bir kere burada (bir im
tiyaz vardır. Fakat, 9 liradan çıkarmaktadır. 
Eğer «Türkiye'de para kazanmak 'daha .kolay
dır, yani, döviz Ikuru 9 lira değil, 13,5 liradır» 
deniyorsa, «Türkiye'de para (kazanmak, Tür
kiye'de 13,5 lira kazanmak, dışarda ibir dıolâr 
kazanmaya denktir» deniyorsa, öyle ise ıbu man
tık yalbancı özel sermayenin kâr transferlerine 
ide 'uygulanmalıdır. Bunlar Türkiye'de daıha ko
lay para kapanıyorlar. Türkiye'de 9 lira kazan
mak, dılşarıda (bir dolar kazanmaktan daha 
kolaydır, 'onun için 13,5 lira karşılığında ken
disine Ibir dolar verelim, dememiz gerekir. 
Bundan ötürü 'Hükümetten ve özellikle Maliye 
Bakanından hu konu üzerinde durmasını rica 
ederim. 

Bir kere dediğim (gibi bir haksızlık var ibir 
de fiilen maliyetinden ucuza satmak var, /bir de 
mantıksızlık var, bu mantıksızlığı izâle leıtme-
sini kendilerinden (bekleriz. 

26 . 2 . 1967 0 : 1 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Arcn. 
•SADUN AREN (Devamla) — Peki Sayın 

Başkanım, bitti.. 
Saygılar sunarım. (T. 1. P. sıralarından al

kışlar). 
BAŞKAN — A. P. iGrupu adına Sayın Me

sut Erez, 'buyurun. (Alkışlar) 
A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (Kü

tahya) — Sayın Başkan, muhterem 'milletvekil
leri; Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde konu
şulurken dikkat buyurdunuzsa, zaman zaman, 
h u Bakanlığın vazifelerinin neler 'okluğu da 
burada idile getirilmek istenildi, Bir müddet 'ön
ce konurunu.-; olan ıSaym C. H. P. nin Eıö.zıcü'sü 
muhterem Şefik İnan «Maliye Bakanlığının 
genellikle vazifesi, 'vergileri tahakkuk eiijirmek 
ve taih3.il etmektir» dediler. Yani, '/eıyilori ci-
bayet, varidatı tahsil. 

Muhterem arkadaşlar, zamanımızda Maliye 
Bakanlıklarının vazifeleri bunun çok ötesinde, 
daha büyük ehemmiyet kazanmıştır. Maliye 
Bakanlığının Teşkilât ve görevleri hakkındaki 
kanundan bu Bakanlığın vazifelerinin ıbir kıs
mını huzurunuzda 'okumak istiyorum. 

Hazine 'Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası 
İktisadi İşlbirliği Teşkilâtı vasıtam iyi e Ibu Ba
kanlığın yürüttüğü vazifeler arasında şunlar 
vardır. 

1. Millî Paranın tedavül ve istikrarını ve 
devletin para siyasetini tanzim ve idare etmci'.:. 

2. Beynelmilel İktisadi İşbirliği mevzuun
da çıdk taraflı anlaşmalar akdi hususunda ya
pılacak müzakereleri alâkalı bakanlıklarla müş
tereken icra ve intace't'mek, 

3. Memleketin umumi yatırım politikasının 
esaslarını hazırlamak ve hu mevzuda gerekli 
tedbirleri almak, 

4. Kısa, ıorta 'Ve uizun vadeli kredilerle faiz 
hadlerini memleket ekonomisinin icaplarıa gö
re tanzim etmek, 'bankaları kontrol etmek; 

5. Âmme istikrazları ile ilgili muameleleri 
yapmak, 

6. Kambiyo konltroluna ait esasları hazır
lamak ve tatbikatını idare etmek, 

7. İktisadi Devlet Teşekküllerinin bütçele
rini ve ilş programlarını umumi, malî ve iktisa
di muvazene baklanlarından kıymetlenmek, 

8 Yabancı ıSenmayeyi Teşvik Kanununun 
tatbikini takip ve hu kanunun malî hükümle
rine ait tatbikatı tanzim ve muraka/be etmek. 
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Bütçe 've Malî 'Kontrol 'Genel Müdürlüğü 
vasıtasiyle ifa ettiği vazifeler. 

1. 'Genel Bütçe -Kanunu İle merbutu bütçe 
tasarılarını ve Ibübçe gerekçesini hazırlamak, 
tasdik edilen bütçenin uygulanmasına ait mua
meleleri yapmak; 

2. Masraf taaihhütlerini kontrol etmek ve 
gidenlere ait mukaveleleri incelemek, Bütçe 
'muvazenesini temin edecek tedbirleri araştır
mak, 

3. Masraf kanunlarının uygulanmasını dü
zenlemek ve sağlamak, 

Gelirler Genel Müdürlüğü vasıtasiyle ifa et
tiği vazifeler : 

1. Devletin 'gelir 'bütçesini (gerekçesiyle bir
likte hazırlamak. 

2. Devletin gelirlerine ait kanunların tatbi
kini idare etmek, 

3. Devlet alacaklarının vaktinde ve kanun
lara uygun »ekilde^talh'silı için gerekli tedbirleri 
almak, 

4. Gelirlere ilişkin 'her türlü kanun ve tü
zükleri ve ^değişiklikleri 'hazırlamak. 

Maliye Bakanlığının dalha- birçok -önemli 
vazifeleri vardır. Bunlar arasında Maliye Tef
tiş Heyeti ile Hesap Uzmanları Kurulunun, 
Muhasebat ve Millî Emlâk.Genel Müdürlükleri
nin, Muıhakemât Genel Müdürlüğü ve Ba^ıhu-
krA Müşavirliğinin vazifelerini 'zikredebiliriz 
Bu kuruluşların ödevleri, bizim 'burada spesi
fik lolarak üzerinde durmak istediğimiz konu
larla doğrudan doğruya ilgili ^olmadığından, 
bunların tafsilâtına girmiyoruz.. 

Özet olarak Maliye Bakanlığı, 1 ekonominin 
istikrarından, Türk Parasının kıymetinin ko
runmasından, yatırımların gerçekleştirilmesi 
için ıgerekli malî ve ekonomik tedbirlerin alın
masından ; 

2. Gider ve gelir bütçelerinin (hazırlanma
sından ve uygulanmasından, bunlarla illgili ka
nunların ihzarından ve tatjbikinden; 

3. Bütçe muvazenesinin temininden ve bu
nun için (gerekli "tedbirlerin ihdasından : 

Sorumlu tutulmuştur. 
Muhterem arkadaşlar, hepsi bir (birinden 

mühim olan ibu vazifelerin ifalsında Maliye 
Bakanlığı başarılı olmuş mudur ve ıbaşarılı 
•olmakta mıdır? konusu 'vardır. Maliye Bakan

lığı İbu vazifelerin ifasında yeteri kadar başa
rılı lOİmuyorsa, bunun çeşitli sebepleri mevcut
tur. Ve bizzat Maliye Bakanlığının değerli 
mensuplarının bu konuda söyliyecekleri çok söz 
bulunabilir. Bu bahsin münakaşası burada uza
yacağı için bunu 'geçiyorum. Ancak, benim tah-
sisan üzerinde durmak istediğim konu şudur : 
ibu vazifeleri esasen Ibunu söylemek için zikret
tim. 

Maliyemizin Kanunla kendisine tevdi edilen 
vazifeleri lâyıkı veçhile ifa edememesinden bü
tün Devlet fonksiyonları müteessir lolur. Bu hal 
çeşitli Bakanlıkların, Maliye Bakanlığının yazi-
felerini kolaylaştırma hususunda müşterek bir 
anlayışa 'varmalarını zaruri kılmaktadır. Ma
liyeyi, istenilen ımikt-arda tahsisat vermemek 
suretiyle kendi faaliyetlerini eıııg-elliyen Ibir ku
ruluş ıgilbi görmek itiyadının terk edilmesi ica-
beder. 

Gider bütçelerinin ve bu bütçelerin bilhassa 
cari masraflarla ilgili 'bölümlerinin hazırlan-
masi'nda Bakanlıkların realislt, ıgelir kanunları
nın uygulanmasında da Maliyeye yardımcı ol
maları zaruridir. Bunu temenni etmekteyiz. 

Maliye Bakanlığı bu konuda büyük (güç
lüklerle 'karşılaşmaktadır. Bu 'güçlükler mev
zuat 'kifayetsizliğimden ve ilgili kanunların ra
fından ileri gelmekte ise, 'bunun tedbirleri ara
nıp bulunmalıdır. 

Bu umumi imülâhazalardan stonra daha özel
lik anz 'öden birkaç konuya 'temas 'ötmek Sisti-
yoruım. 

A)> Teşkilât kanunu, M<aliye Bakanlığına 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin bütçelerini w 
iş programlarını umuımi, ımaüî ve iktisadi mu
vazene talkımlarımdan değıeriendirımielk ıgörevi-
ni vermiştir. Bu hususa biraz ov '-el ha rot ^tnıh-
tim. Bu değerlendirmeden maksat, tlktiısadi 
Devlet Teşekküllerini Millî Ekonomi içinde ta
sarruf yaratan, başka bir deyimle kaynak ya-> 
ra'tan ve bu kaynakları yatırımlarda kullanan 
(teşekküller haline ıgetinmek 'OJİmalıdır. M'evzuu-
bahis değerlendirmede yeteri kadar ımuvafıfak 
olunaımadığını sıöyleımek için şu rakamları zik
retmek kâfidir : 

• İktisadi Devlet Teşekküllerine Devlet büt
çesinden muhtelif yıllarda 'aşağıdaki yardım-
lar yapılmıştır : 
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Yıllar Milyon Tl. 

.1.962 240 
1903 380 
1964 '645 
1.965 726 

1 991 .milyon katîieşen 
1986 710 Progranılaşanı 
1967 609 » 

Bu yardımlar, İktisadi Devlet Teşeikkülle-
.rinin ızararlarmı veya finansıman açıklarını 
karşılamak için yapılmaktadır. 

Bu teşekküllerin kaynak yaratma djurumlla-
rı ise şöyledir : 

Yıllar 'Kaynak (Milyon TL.) 

1901 453 
1962 246 
1903 106 
1994 2 
1965 216 (Gerçekleşen ra

kamlar) 

1966 310 Proıgraimlaşan 
1967 146 » 
1966 yılında programlaman 310 milyon lira

nın gerçekleşnıediği an1 aşılmaktadır. 1967 de 
ise kaynak yaratıma durumunun yeniden (men
fi bir hail alacağı programla 'kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri, Devlet Yatı
rım Banlkasına borçlarını ödiyeıneıme'kteddrler. 
Ödenmiyen borçların yekûnu iç finansman fo
nu ve öız kaynak kredi taksitlerinden olmak 
üzere, 1 (milyar liraya yakındır. 

Türk ekonomisinıi müstakar ve tsıihötıa/tM bir 
duruma getirmek için iktisadi Devlet Teşek-
külerini bu halden çıkarmak lâzımıdır. Demek 
ki, Türlkiye'nin ekonomisinde İktisadi Devlet 
Teşeikküller/i enflâsyon mihraklarından birisi
dir. İktisadi Devlet Teşekküllerini belhemehal 
bu durumdan ıçıkarmak iktiza eder. (Bunum için 
de ilki çare vardır : 

a) Bu teşekküllerin rasyonel 'bir şekilde ça-
liişmalaraıı temin eltmek, (maliyet masraflarını 
haddi asıgariye linldirmek ve tasarruflu hareket 
etmelerini sağlamak, Toplu Sözleşme ve üc
ret siyasetlerini gözden ıgeçirmek. 

b)ı İktisadi Devlet Teşekküllerinin mamul
lerinin fiyatlarını yülkseltanek. 

Bu ikinci yol, Hükümet tarafından tercim 
edilmiş ve* denenmektedir. 'Şimdi Ibu delmek de
ğildir ki, İktisadi Devlet Teşekküllerini daJha 
az masraflı olmaktan çıkarmak 'mevzuu <hir ta
rafa bırakılmıştır. (Bu hususta da öğreniyoruz 
ki, önemli çalışmalar mevcuttur ve Ibiziım ka
naatimize göre, Adalet Partisi ö rupu olarak 
asıl üzerinde durulması iktiza eden mevzu, İk
tisadi Devlet Teşekküllerini masraflı teşekkül-» 
ler •olmalktan çılkarımafc mevzuudur. 

JBu ıbakıimdan, yeniden Düzenlem'e Ko-
miisyonu tarafımdan hazırlanmakta ıolan kuru
luş kanunları ibüyük önem taşımaktadır. Bu 
kotaisyonun içalıişmalarının ısüraıtlendirilmesi ve 
hazırladığı Ikuruluş kanunlarının mıeıolislende 
titizlikle incelenenek Ibiran önce fcaibüllerinirı 
sağlanması yerinde olacaktır. 

Teşkilât Kanununun, Maliye Bakanlığına 
kambiyo konitroluna ait esasları haızırlaımak ve 
tatbikatını idare ©tünek görevini verdiğini bi
raz önce söylemlişjt'ilk. 

Muhterem arkadaşlar, 'Türk parası kıyme
tini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanun 
25 . 2 . 1937 ıtarihlliddr Ve bir kanunu muvak
kattir. Bununla 'beraiber müddetinin hler biti-. 
sinde temididedilımiş, uzun 'ömürlü (bir kanun 
olmuş, 30 yıldan 'berii tatbik edilmekte bulun
muştur. Bu son 723 sayılı Kanunla yürürlük 
müddeti 17 . . 2 . 1908 tarihine kadar uzatıl
mıştır. 

Bu kanunla Türk parasının kıymetinin lâyıkı 
veçhile korunduğunu iddia' etmek güç. olduğu 
gibi, tatbikatta çeşitli şikâyetlere mahal verildiği 
de bir vakıadır. Şikâyet konularından bâzıları 
şunlardır. 

Bir yetki, usul ve müeyyide kanununda bu
lunması lâzımgelen vuzuhtan mahrumdur. 

Bakanlar Kurulunca alınacak kararların hu
dut ve şümulü müphem bırakılmıştır. 

Suçla ceza arasında muadelet kurulamamış
tır. 

Fert hürriyetlerini kısıtlıyan hapis cezasına, 
en basit usulsüzlük muamelelerinde dahi yer ve
rilmiştir. 

Anayasaya aykırılığı ciddî ciddî mevzuubah-
solmuştur. 
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Kota dışı mal ithali şeklinde tezahür eden 
ve bâzı kimselerin spekülatif kazançlar sağlama
larına sebebolan, Türk parasının kıymetine olum
suz şekilde tesir eden servet transferleri mevzuu 
753 sayılı Kanun ve buna müsteniden çıkarılan 
6/6249 sayılı Kararla bir nizama bağlanmış bu
lunmaktadır. Ancak, bu mevzuda halledilmesi 
gerekli, önemli bir problem daha vardır. O da, 
maksat dışı bir tatbikata yönelmiş bulunan be
delsiz ithalât konusudur. 

Halihazırdaki tatbik şekliyle bedelsiz ithal 
rejimi, 

1. Otomobil permilerinin ön müsaade belge
lerinin piyasada serbestçe alınıp satılması ile de 
sabittir ki, döviz kaçakçılığını teşvik ve teşdit 
etmektedir. Bu belgeleri satmalanlar, serbest 
piyasadan döviz tedarik etmek suretiyle ihlal ât
ta bulunmaktadırlar. 

2. Haksız kazançlar sağlanmasına sebebol-
maktadır. 

3. Kalkınmaya katılabilecek olan bir kısım 
tasarrufların lüks istihlâk maddelerine harcan
masına imkân vermektedir. 

4. Bâzı sınai mamullerimizle rekabet yarat
tığından, bir kısım sanayi kolları için zararlı 
olma istidadını göstermektedir. 

Otomobil, kürk gibi bâzı malların bedelsiz 
olarak ithalinin yasaklanması veya bunların sa-
tmalmması için gerekli bulunan dövizin muay
yen bir yüzdesinin T. O. Merkez Bankasına sa
tılması mecburiyetinin konulması gibi tedbirler 
düşünülebilir. 

Kambiyo kontrolü ile ilgili olarak yeniden 
hazırlanmakta olduğu 1567 sayılı Kanunun tem
didi müzakerelerinde beyan edilen mevzuatın 
biran önce Meclise şevk edilmesi ve kambiyo 
kontrolünün bu mevzuat ile makul esaslara bağ
lanmasının temini uygun olur. 

Maliye Bakanlığının bir diğer vazifesi orta 
ve uzun vadeli kredilerle faiz hadlerini memle
ket ekonomisinin icaplarına göre tanzim ve ban
kaları kontrol etmektir. 

Bu konuda şu hususlara temas etmek istiyo
ruz : 

1. Bankaların masraflı bir şekilde çalıştık
ları iddiaları vardır. Bu konu incelenmeli id
dianın doğru olup olmadığı araştırılmalıdır. 

2. Bankalar sistemi dâhilinde dahi, kanuni 
faiz haddinin üstünde tesbit edilen faiz nisbet-

leriyle çalışan bankaların mevcudolduğunu ileri 
sürenler vardır. Faiz hadleri sermaye piyasası
nın teşekkülüne müessirdir. Bu bakımdan ka
nunun ehemmiyeti vardır. Kanaatimizce, bu ko
nunun Sayın Bakanın Başkanı bulunduğu Ban
ka Kredilerini Tanzim Komitesince ele alınması 
ve incelenmesi isabetli olacaktır. 

3. 1961 yılından itibaren 7 bankanın taah
hütlerini karşılamayacak şekilde malî bünyeleri 
zaıfa uğradığı için tedrici tasfiyeye tâbi tutula
cakları malûmdur. 

Bunun sebepleri arasında banka kurmak isti-
yen kimselerin kişiliklerinde aranacak vasıfla
rın tâyin ve tesbit edilmemiş olması vardır. Her
kes banka kuramaz ve herkese mevduat emanet 
edilemez. Banka kurmak istiyenlerle bankala
rın müdür ve memurlarında ne gibi vasıflar bu
lunmalıdır? Bunlar kanunla tesbit edilmeli
dir. 

İkinci husus; bankaların malî bünyeleri, borç
larını karşılamıyacak hale gelmeden önce, gerek
li tedbirler alınmalıdır. Bunun için kontrol teş
kilâtı, tehlikeyi önceden sezip haber verebilecek 
şekilde teçhiz edilmelidir. Bu teşkilâtın verdiği 
raporlar idarece zamanında ve isabetli olarak 
değerlendirilmelidir. 

Halen tatbik mevkiinde bulunan 7129 sayılı 
Bankalar Kanunundan şikâyetçi olanlar vardır. 
Bankalar bu kanunun bankacılık faaliyetlerini 
lüzumsuz şekilde takyid eden hükümler ihtiva 
ettiğini ileri sürmektedirler. Buna mukabil 
7129 sayılı Kanunun müessir bir banka kontro
lünü temin edemediği düşüncesinde olanlar mev
cuttur. 

Her iki iddianın da Ihaklı tarafları olabilir. 
Ve zannediyoruz ki, hakikat bu ikisinin orta-
sındadır. Maliye Bakanlığı bu konuyu, bütün 
ayrınıtılariyle ine el etmeli, en isabetli yolu bul
maya çalışmalıdır. 

Kamumda değişiklik yapılırken, çek istima
lini ve çek suiistimalini önliyecek hükümler 
getirilmeli ve bu konu üzerinde önemle durul
malıdır. 

Sözlerimi bitirmeden ömce Maliye Bakanlı
ğı bütçesi üzerinde de Ibir noktanın açıklanması
nı faydalı görmekteyim. 

Bakanlığın genel 'bütçe ödenekleri içindeki 
yeri şöyledir : Genel «bütçede (A/ l ) cari öde
neklerinin miktarı, 9 milyar liradır. Maliye 
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bütçesinde ise 754 000 000 liradır. Bu genel 
ödeneğin yüzde 8 i kadar bir rakamdır. Ya
tırım harcamalarında 2 500 000 000 liraya ya
kın öideneğin ancaik 2)3 000 000 lirası Maliye 
Bakanlığı 'bütçesinde yer almıştır. Bu da, yüz
de itibariyle 0,97 dir. Transfer harcamaları bö
lümünde genel ıbütçe ödeneği 7 milyar liraya 
yakındır. Maliyenin bütçesindeki ödenek de 
6 500 000 000 liradır ve yüzde 94 gibi bir ra
kamdır. 

Devlet Memurları Kanunu tatbikatı için ko
nulan 470 milyon, «ari 'giderlerden düşüldüğü 
takdirde, Maliye Bakanlığının cari giderlerinin 
genel bütçeye toplamı, cari giderlerinin ancak 
% 3,01 kadarı olduğu görülür. Sermaye teşki
li ve transfer harcalarının ise, Maliye Bakan
lığı ile, paranın bulunup •verilmesinden başka, 
bir ilgisi yoktur. 2:3 milyon liralık yatırım öde
neği ilse yüksek öğrenim kredi ve yurtlar ku
rumu içindir. 1967 yılında Maliye Bakanlığı
nın cari gider ödeneklerinde, geçen yıla naza
ran, sadece 25 milyon liralık ve % 3 tutarında 
bir fazlalık olmuştur. 

Bu rakamlar, Maliye Bakanlığının kendisi
ne terettübeden önemli vazifeleri, ne kadar 
mütevazı şartlar içinde ifaya çalışmakta'olduğu
nu göstermeye ,yeıter. 

Maliye Bakanlığı diğer Bakanlık ve kuru
luşların cari giderlerindeki artış nisbotini, ken
di giderlerinde olduğu ıgilbi, '% 3 - 3,5 seviye
sinde tutmanın yollarım arayıp bulabilir ve 
gerekli tedbirleri tatbik mevkiine koyabilirse 
Türkiye'de çok şey halledilecektir. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Cummuriyet Halik Partisi Gru-
pu adına Fennî Islimyeli. 

FENNÎ ÎSLİMYELİ (Balıkesir) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Türkiye Işıçi Partisi Grupü adına Sayın Sa-

dun Ar en. 
SADUN AREN (İstanbul) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Adalet Partisi Grupu adına ikinci defa. Me

sut Ereiz. Buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (Kü

tahya) — iSaym Başkan, muhterem milletvekil
leri, biraz önceki konuşmamda Maliye Bakan

lığının vazifelerinden bir kısmını sayarken de
miştim ki, Yabancı [Sermayeyi Teşvik Kanu
nunun tatbikatını takip ve bu kanunun malî 
hükümlerine ait tatbikatı tanzim ve muraka
be etmek. 

Muhterem arkadaşlar, yüksek malûmunuz
dur ki ; yalbancı sermaye konusu gerek komis
yonlarda, gerek Millet Meclisinde çeşitli ve
silelerle tartışılan, münaikaşa edilen bir mev
zudur. Bu mevzuda vuzuha ermek ve yaban
cı sermayeden neyi anladığımızı ve yabancı 
sermaye poltikaımızm ne olduğunu millete an
latmak mecburiyetindeyiz. Adalet Partisi ola
rak, yabancı sermaye konusunda, töhmet altın
dayız, «Türkiye'yi yabancı sermayenin istismar 
rma terk ediyorlar» tarzında töhmet altında
yız. Bu bakımdan, yabancı sermaye hakkında
ki görüşümüzü, bir defa daha açıklamakta fay
da vardır. Yabancı sermayenin lehinde ve aley
hinde söylenen .sözler mevcuttur. Bunlar eko
nomide ve yabancı sermaye nazariyatında mü
nakaşa edilen hususlardandır. Bunlardan bâzı
larını Yüksek Huzurlarınızda açıklamaik iste
rim. Evvelâ, yabancı sermayenin mahzurları 
nelerdir bunları saymak istiyorum : 

1. Yabancı sermaye ithalinin yapıldığı yılda 
ekonomide dış yardıma eşit bir ilâve kaynak ya
ratmakta ise de, zamanla kâr transferleri dolayı-
siyle dış yardımdan fazla bir sermaye ve döviz 
kaybına müncer olmaktadır. Başka bir deyimle, 
faizden çok kâr transferi yapılır. 

2. Yabancı sermaye, ekonomide monopolist 
teşebbüs ve güçlerin doğmasına sebebolur. 

3. Yabancı sermaye, az gelişmiş memleket
lerde olağanüstü kârlar aramakta, getirdiği ser
mayeyi kısa zamanda amorti etmek istemektedir. 

4. Yabancı sermaye, az gelişmiş ülkelerdeki 
politik istikrarsızlık dolayısiyle kısa zamanda, 
amortismanı temin için, geldiği ülkenin tabiî zen
ginliklerini ve servislerini israf ederek çalışmak
tadır. 

5. Az gelişmiş ekonomiler de dualizmi artır
maktadır. Bir tarafta hayat seviyesi çok yük
sek bir sınıf, diğer tarafta hayat seviyesi çok 
düşük bir sınıf. Yabancı sermaye bu dualizmi 
artırmaktadır, deniliyor. 

6. Proje kredilerinin şartları faiz % 0,75, 
% 2, % 3,75 müddet 5 yıl ödemesiz devre. 22-50 
sene, yabancı sermayenin Kurumlar Vergisi çık
tıktan sonra kârlarının sermayelerine oranı ise 
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% 30 civarındadır. Her sene 100 milyon dolar 
geldiğini farz edersek, ilk sene 30 milyon dolar, 
ikinci sene 60, üçüncü sene 90, dördüncü sene 
120 milyon kâr transfer edilir. Bir tarih gelir 
ki, gelen sermayeden çok döviz gitmeye başlar. 
Bunlar yabancı sermayenin mahzurları olarak 
zikredilen başlıca konulardır. 

Faydaları : 
1. Az gelişmiş bir ülke kalkınmak zorunda

dır. Kalkınmak için yatırım yapmak lâzımdır. 
Yatıranların finansmanı iç kaynaklarla ve dev
letten devlete müsait şartlarla alman borçlan
malarla temin edilemiyorsa, yabancı sermayeye 
müracaat bir mecburiyet olmaktadır. 

2. Az gelişmiş ülkelerin çoğunun tediye bi
lançosu, dış ticaret hadleri, dış borç tediyeleri 
dolayısiyle açık vermektedir. Bu durumda kal
kınma için lüzumlu ithalâtın finansmanını temin 
için, yabancı sermayeye müracaat zaruri olmak
tadır. 

3. Yabancı sermayenin ekonomide yarattığı 
katma değerin de hesaba katılması lâzımdır. Ya
bancı sermaye, gayrisâfi millî hâsılada yarattığı 
değerin ancak muayyen bir yüzdesini alıp götür
mektedir. 

4. Yabancı sermaye ithalât ikamesi yaratı
yor, ihracata yöneliyorsa bunun tediye muvaze-
sindeki müspet tesirlerini izaha lüzum yoktur. 

5. Yabancı sermaye istihdam sahaları yara
tır ve yabancı sermayeden bâzı yan menfaatler de 
elde edilir. Yabancı sermaye yolu ile elde edilen 
yan menfaatler şunlardır : 

— Asıl işgücünün kullanılması, 
— Prodüktivitenin artırılması, 
— Personelin yetiştirilmesi, 
— Yeni teknik ve teknolojinin öğrenilip ge

liştirilmesi, 
— Müstahsil mallarının daha iyi değerlendi

rilmesi, 
— Yerli müteşebbislerin rekabet imkânları 

bulabilmek için kendilerini ıslah etmeleri, 
— Dış pazarı elde etme imkânlarının kolay

laşması, 
— Dış yardıma nazaran ihale ve ilân gi )i for

malitelerle zamanın kaybedilmemesi. 
6. Ekonomik kriz anlarında ödenmesi mec

buri sabit borç taksitlerinin bulunmaması. 
Muhterem milletvekilleri, 
Bu izahattan anlaşıldığına göre yabancı ser

maye ihraceden memleket ile, yabancı sermaye 

kabul eden memleketin menfaatleri mâkul ölçü
ler içinde telif edilebilirse, yabancı sermayeden 
korumak için hiçbir sebep mevcut değildir. Ya
bancı sermaye konusu bu açıdan incelenmiş ve 
1966 programında bâzı tedbirler derpiş olun
muştur. 

1951 - 1964 yılı sonuna kadar 14 yıllık bir 
devre içinde verilen yatırım müsaadelerinin top
lamı, yabancı sermaye için 1 081 296 841 lira, 
fiilen kullanılanlar ise 341 353 250 dn. Yaban
cı sermaye için 1966 programında öngörülen 
tedbirlerden (bâzıları şunlardır; bu programın 
altında halen iş başında bulunan Hükümetin 
imzası mevcuttur. 

1. Şimdiye kadar verilen müsaadeler teker 
teker gözden geçirilecek, kullanılamıyanlara yeni 
bir müddet verilecek, yine kullanılmazsa iptal 
edileceklerdir. 

2. Yabancı sermayenin Türkiye'deki yatırım
ları, yerli sermaye ile ortaklık şeklinde geliştirile
rek ve kârın plâfone edilmesi imkânları araştı
rılacaktır. Yani, yabancı sermayenin transferi
ne ait kârlarına bir tavan tesbit edilecektir. 

3. Yabancı sermayenin yerli finansman kay
naklarından sınırsız olarak faydalandırılması, 
sermaye çoğunluğunun yerli müteşebbüslerde ol
ması haline inhisar ettirilecek, bunun dışındaki 
hallerde kredi rasyonları öngörülecektir. 

4. Belirli sektörlerde müsaade verilirken, 
belirli dönemler sonunda ihracata geçme şartı 
aranacak, bu yerine getirilmediği takdirde bâzı 
memleketlerde olduğu gibi transfer edilecek kâr 
yüzdeleri sınırlandırılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu tedbirlerden sonra 
yabancı sermayenin Türkiye'yi istismarı bahis 
konusu olamaz. Biz bu tedbirlerin yerine getiril
mesini arzu ediyoruz ve temenni ediyoruz. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 6 arkadaş görüştü. 
Kifayet önergesi geldi. 

Şimdi Birleşimin başında kabul ettiğiniz ka
rar gereğince, Gelirler Bütçesi üzerindeki görüş
meye geçiyoruz. Sayın Bakan bilâhare Gelirler 
Bütçesi üzerindeki görüşmeler bittikten sonra gö
rüşeceklerdir. 

Efendim, yüksek malûmunuz olduğu üzere 
Gelirler Bütçesi üzerindeki görüşmeler; 1967 
bütçe kanun tasarısının ikinci maddesi üzerin
den yapılacak. Bu itibarla önce kanun tasarısı
nın ikinci maddesini okutuyorum : 
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Madde 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
15 848 489 260 lirası normal kaynaklardan, 
2 465 000 000 lirası da özel kaynaklardan olmak 
üzere 18 313 489 260 lira tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Gelirler Bütçesi üzerinde grup
ları adına söz alan arkadaşlarımızın isimlerini 
okuyorum. 

C.H.P. Grupu adına Sayın llyas Seçkin, 
M.P. Grupu adına Sayın Memduh Erdemir, 
Y.T.P. Grupu adına Sayın Cengiz Ekinci, 
T.l.P. Grupu adına Sayın Sadun Aren, 
A.P. Grupu adına Sayın Mesut Erez. 

İkinci defa olarak : 
C.H.P. Meclis Grupu adına Sayın Âdil Sa-

ğıroğlu, 
A.P. Grupu adına Sayın Mesut Erez. 
Şimdi söz sırası C.H.P. Meclis Grupu adına 

Saym llyas Seçkin'dedir. Buyurunuz Sayın 
Seçkin. 

C.H.P. GRUPU ADINA İLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Gelir Bütçesi 
üzerinde C.H.P. Grupunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Bütçe konuşmalarında, Gider bütçeleri üze
rinde uzun zamandan beri Yüce Meclis inceleme
ler yapmaktadır. 

Gelenek odur ki, 19 milyar 500 milyon liranın 
üzerindeki bir gl'der bütçesinin karşılığını teşkil 
eden gelirlerin müzakeresi, daima Yüksek Mec
lislerde kısa zamanlarda yapılır. Sözcüler 20 daki
ka konuşur, Hükümet konuşur ve kapatılır. Hal
buki, Gelir Bütçesi üzerinde Meclislerin Gider 
Bütçelerinden çek daha fazla durmaları lâzım-
geldiği, hele bugün iç iride bulunduğumuz şartlar 
içinde, bedlhidir. Kamu maliyesinin ıs'laıh edil
mesi, yatırımların ve cari giderlerin sağlam ve 
sıhhatli kaynaklardan finansmanlarının teinin 
edilmesi, Türkiye için çok önemli konulardır.' 
Vergi yükünün sektörler ve vatandaşlar arasın
da âdilâne taksimi, gelir dağılımının keza aynı 
şekilde sektörler ve vatandaşlar itibariyle âdilâ
ne taksimi, hep bu Kamu Maliyesinin vergi poli
tikasının iyi yürütülüp yürütülmemesine bağlı
dır. Onun için bu kısa zamanda mümkün olduğu 
kadar kısa bâzı konulara değinmek istiyorum 
Arzumuz odur ki, bu konuşmaların çok daha ge
niş yapılmasına fırsat olsun. 

Muhterem arkadaşlar, bugün konuştuğumuz 
Gelir Bütçesinin Devlet vergi gelirler' 
15 200 000 0000 lira. olarak tahmin edilmiş, 1966 
yılı fiilî tahsilâtına nazaran 3 100 0000 000 lira 
fazladır. 1966 bütçesi görüşülürken bu kürsüden 
bâzı sualler sormuştuk; o zaman Maliye Vekili 
olan Sayın Gürsan'a; 1966 icra programında 
Hükümetin vergi ve finansman konusunda alma
yı düşündüğü tedbirler biraz müphem getlmişti, 
bunların mânasını açıklamasını istemiştik Sayın 
Adalet Partisi iktidarının Maliye Vekili o zaman, 
ondan 6 ay evvel muhalefet sözcüsü olarak şu söz
leri söylemişti; bunu tavzih etsin... Bakın, muh
terem Adalet Partisi muhalefette iken ne demiş: 

«Harcamaların millî gelir artışla riyle m üten a-
s'Jbolmıyan yükselişi ve bu yükselişin gelecekte de 
devam etmek istidadı göstermesi vatandaşlardan 
ödeme güçleri üstünde fedakârlıklar istenmes'ni 
gerektirecektir.» Yani, biz iktidaıv gelirsek va
tandaşlardan ödeme güçlerinin üstünde vergi öde
melerini istem iyeceğiz. 

6 ay sonra tanzim edilen program şöyle diyor: 
«Vergi gelirlerinde geride kalınmış olması, yeni 
vergi kaynaklarını zorunlu 'kılmaktadır.» Parti, 
iktidara geçmiş, şimdi bu fikirleri benimsemiş. 
«Ayrıca cari harcamaların plân hedeflerini özel
likle Parlâmento tarafından yapılan tercihin so
nucu olarak kabul edilen masraf kanunları sebe
biyle aşmış bulunması, bu harcamaların sağlam 
finansman kayna İdariyle karşılanmasını gerektir
mektedir. Bu amaçla vergi sistemimizde rezerv
lerin seferber edilerek, bir yandan ek finansman 
ihtiyacı karşılanırken, öte yandan vergi ahenkleş
tirilmesi, sektörler, kişiler arasında vergi adaleti
nin sağlanması ve vergi hasılatının millî gelirde
ki artışları yakıncn işlemesi imkân dâhiline gire
cektir.» 

Şimdi aslında bunlar açık seçik prensipler. Bu 
prensiplerin ışığı altında gayret sarf edilmeyi, 
kanuni ve idari tedbirlerin alınması lâzı'mgelir. 
Sormuşuz, tereddüdetmişiz, demişiz ki, bunlardan 
ne mâna anlıyorsunuz, çıkarıyorsunuz, nasıl tat
bikat yürüteceksiniz? Yeni vergi gayretleri zaru
ridir, diyorsunuz. Yeni vergi gayretleri ne isti
kamette ve hangi sektörlerde mevcut rezervler 
üzerinde 'olacaktır? Cevap yok. Vergi sistemimiz
deki rezervlerin seferber edileceğinden bahsedil
mektedir, bu rezervler nelerdir? Vergilerin ahenk
leştirilmesi ne demektir? Sektörler ve kişiler ara-
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sında vergi adaletinin sağlanacağı söylenmekte
dir. Bu adaletsizliğin hudutlu ve şümulü nedir, 
ortadan kaldırılması için ne gibi tedbirler düşü
nülmektedir? Ve son olarak, vergi hasılatının 
millî gelindeki artışları yakından takJbetmesi im
kânları ne gibi vasıtalarla sağlanacaktır? 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Adalet Partis 
Hükümetinin son ay içindeki tatbikatı meydan 
dadır. Tümü vasıtalı vergiler olmak üzere, bir 
milyara yakın vergi zamlarını yürürlüğe koy
maktadır. Şimdi, 1966 programında ilân edilen 
prensipler ile, son 'günlerde yapılan tatbikat ara
sında en ufak bir ayniyet görmek mümkün mü
dür? Mümkün değildir. Ona rağmen bugün, ka
mu maliyesinin içinde bulunduğu finansman zor
lukları meydandadır. 

Yine 1967, Hükümetin imzasını taşıyan icra 
purögramında, kamu harcamalarının 24 milyar 
liranın üstünde olduğu, kamu gelirlerinin buna 
mukabil 22 milyar lira civarında kaldığı ve top
lam olarak, 2.319 milyon liralık bir finansman 
açığı, kamu sektöründe, bahis konusu olduğu ya
zılıdır. Keza, bütçenin açık vermemesi için de, 
Hükümetin bir milyar üzerinde vergi koymak za
ruretiyle karşı karşıya kaldığı bilinen bir gerçek
tir. 

Şimdi arkadaşlar, toplam tasarrufu artırmak, 
yatırımları sağlam finansman kaynaklarından fi
nanse etmek, vergi yükünün vatandaşlar ve sek
törler itibariyle âdilâne dağılışını temin etmek... 
Bu ilkelere göre çalışması gereken 'bir iktidar Hü
kümetinin, bununla uzaktan yakından en ufak bir 
alâkası olınıyan bir icraat içinde olduğu gerçek
tir. Az 'gelişmiş ülkelerde, hususiyle bütün az ge
lişmiş ülkelerde, vatandaşların tüketim eğilimi 
fazladır. Buna mukabil, tasarruf eğilimi de o nis-
bette mahduttur. Eline geçen herşeyi, hattâ Dev
let harcamaları gibi, vatandaşlar da açık borçla
narak sarfiyat yapıyorlar, tasarruf eğilimi çok 
azdır. O halde hele kalkınma zorunda olan, kal
kınmayı demokratik nizam içinde başarmak mec
buriyetinde olan bir ülkede toplam tasarrufu ar
tırmak için Hükümetin, iktidarların ciddî ted
birler alması lâzımdır. Bu tedbirler hükü
metin tatbik ettiği tedbirlerin tamamı, sek
törler itibariyle -zaten gayriâdil olan gelir 
dağılışını ve vergi yükü dağılışını çok da
ha (adaletsiz hale getirecek niteliktedir. Bu
nu tesbit edelim, bu, çıkar yol değildir. 

Sektörler arasında gelir dağılışında adalet
sizlik varıdır. Sektörler araısmda vergi yükünün 
dağılışında adaletsizlik vardır ve Anayasanın 
birinci maddesine «Sosyal Devlet» ilkesini ko
yan bir devleıin parlâmentosu, bu ilkelere uy
gun ve demokratik nizam içinde bu ahenksizlik
leri ortadan kaldırıcı tedbirleri almaya parla
mento 'mecburdur. Bunun başka çıkar yolu yok
tur. 

Şimdi, izin verirseniz, bir istatistik okuyaca
ğım. iMehaz, iözel sektörün finanse ettiği bir ku
ruluşun, iktisadi araştırmalar tesisinin tertibet-
tiği konferanslardan birisinin, yine bu tesis ta
rafından neşredilen kitabıdır. Türkiye'deki vergi 
yükü, Türkiye'de millî gelirin sektörler arasın
daki dağılışı ne nisbette adaletsizdir, bunu özel 
sektörün finanse ettiği bir kurumun neşriyatı 
açıkça göstermektedir. 

îstitraden şurasını da ara edeyim; Türkiye'
de bu gibi araştırmalar ©ok noksandır. Yeni ye
ni, Devlet Plânlama Teşkilâtı kurulduktan son
ra, üniversitelerimiz bu işin -üzerine eğilmektedir
ler, bilim adamlarımız eğilmektedirler. Öğrendi
ğime göre, Maliye Bakanlığı da bu konuda tet
kikler yapma hazırlıklarına başlamıştır. Daha da 
geliştikçe bu memleketin gayrisâfi millî hâsılasın
dan hangi sektör ne kadar pay alıyor, o sektör 
içindeki nüfusun ne kadarı ondan pay alıyor ve 
gelir grupları itibariyle »vatandaşlara ne kadar 
isabet ediyor? Bunlar çok mühimdir. Vergi poli
tikasını, bu bilgiler, doneler olmadan parlâmen
toların salim bir şekilde yürütmeleri mümkün 
değildir. 

Şimdi, bu istatistik şöyle diyor arkadaşlar: 
Düşük tarım gelirlerinde 10 292 000 vatandaş 
çalışıyor, nüfusun yüzde 72,21 i, ortalama gelir 
seviyesi yılda 1 100 lira, millî gelirdeki payı yüz
de 22,4 vergi yükü, toplam vergilerin bu sektör
de çalışan nüfusa isabet öden kısmı % 6,7. 

Orta tarım kazanç sahihleri 484 bin nüfus
taki hissesi 3 400 000, ortalama geliri 8 550 millî 
gelirdeki payı % 8,2; vergi yükü % 9,7. 

Yüksek tarım; 84 /bin kişi, nüfustaki nisbeti 
binde 65, ortalama geliri yıllık 47 bin lira, millî 
gelirdeki payı % 7,8, vergi yükü % 12. 

Ücretler ve ufak iş sahipleri; 2 884 000 nü
fustaki payın, % 20 si, 5 210 yıllık geliri, millî 
gelirdeki payı % 29,7, vergi yükü % 23,4. 
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Memurlar; 401 000, nüfustaki yeri % 2,82, 
ortalama gelir 9 400, millî gelirdeki payı % 7,5, 
vergi yükü % 28. 

Müteşebbisler 95 000 nüfustaki payı binde 67 
ortalama yıllık gelir 129 000, millî 'gelirdeki payı 
% 24,4 ve vergi -yükü '% 27,1. 

8imdi, bu istatistikler (göstermektedir ki, bü
tün m çelişmiş milletlerde, memleketlerde oldu
ğu ?nbi, verid vüıkü az kazançlı vatandaşlar üze
rine binmektedir. Türkiye'nin 'bugünkü huzursuz-
lufrunam sebeplerinden birisi de budur. Buna ça
re 'bulmava mecburuz, Parlâmento olarak. Gelirin 
bütün vatandaşlar ve sektörler arasında âdilâne 
dallısını temin etmek parlâmentoların vazifesi
dir. Sosval devlette başka türlü hareket edile
me?;. Simdi bir prensip var; eğer 'bir memlekette 
p?elir âdil olanak dağıtılmıyorsa, vergi yükü de 
âdil .olarak dağıtılamaız. ıBu, ilmin db.ı'öktif olarak 
bütün .geri kalmış memleketler için tesbit ettiği 
prensiptir. Gelir, âdil olarak hir memlekette bö-
lüsülmüvorsa, vergi yükü âdil dağıtılamaz. Şim
di, enflâsvonla kamu tasarruflarını artırmak, top
lam tasarrufu artırmak (bir yoldur ama, en gay-
riâdil hir yoldur. Mahdut ve muayyen bir züm
renin elinde »servetin toplanması ve o servetin is
tihlâke yönelmesi, servetin gayriâdil şekilde, ada
letsizliği dalha derinlemesine götürmesine sebebol-
du#u için, enflâsyonla kamu tasarrufları yarat
mak en tehlikeli yoldur. Şimdi, ileri memleketler, 
ileri medeniyet seviyesine yükselmiş ama sosyal 
güvenlik 'tedbirleri ve sosyal güvenlik fonları o 
kadar yüksek seviyeye çıkmış ki, vatandaşların 
aşağı - yukarı yüzde yüzü yarınından 'emin. 

Mulhterem arkadaşlarım, Türkiye'de noksan 
olan, eksik olan ve toplam tasarrufu artırıcı et
kisi mühim olan Sosyal Sigorta fonları, Emekli 
Sandığı fonları gibi fonların çok düşük olması, 
bir milvon işçi sigortalıdır, prim öder. 400 000 -
500 000 memur Emekli Sandığına 'bağlıdır, onun 
dışında 31 000 000 vatandaş yarınından emin 
değildir. Hiçbir sosyal 'güvenlik tedbiri yoktur 
ve olmadığı için, sosyal 'güvenlik fonları çok dü
şük seviyede olduğu için, kamu yatırımlarının ve 
her türlü yatırımların finansmanında ıgüçlük çe
kilmektedir. Şimdi, Devlet olarak politikamızı bu 
istikamette yürütmek mecburiyetindeyiz. Sosyal 
bünyedeki huzursuzlukların ortadan kaldırılma
sının asıl önemli faktörlerinden 'birisi de; bu sos
yal güvenlik tedbirlerinin vakit geçirilmeden 

alınması, kamu tasarruflarının bu şekilde yüksek 
seviyelere çıkarmanın başarılması ile mümkün
dür. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, !bu değindiğim 
konular üzerinde, ne kadar derinliğine, geniş
liğine konuşursak Parlâmento olarak bu ko
nularda fikir birliğine varmak mümkün olabi
lir. Şimdi okuduğum istatistik, ö'zel sektörün 
finanse ettiği hir kurumun neşriyatıdır. O dahi 
anlamış ama, özel sektörü temsil ettiğini ifade 
eden muhterem bir siyasi parti, bu fikirleri 
söylerken, yadırgar gibi görüyorum. (A. P. 
sıralarından yok öyle şey sesleri) Onlar be
nimsemiş, biz Parlâmento olarak bu mese
leleri çok daha derinliğine, genişliğine dü
şünür, tetkik eder ve isahetli kararlara varır
sak memlekete, millete hakikaten büyük hizmet
ler yapmış oluruz. İçtimai vazifemizi, siyasi 
vazifemizi, fonksiyonumuzu hakkiyle yerine 
getirmiş ve Anayasanın ortaya koyduğu pren-

- sipleri yerine getirmiş oluruz. Demokratik re
jim içinde, demokratik plânlama ile Türkiye'
nin müreffeh ve mamur bir hale getirilmesi 
mümkün olaıbillr. Bir Başbakan ki, muhalefet 
lideri olarak vatandaşları daha fazla kemerleri 
sıkmaya davet edemeyiz, diyecek, iktidara gel
dikten sonra daha çok az kazançlı vatandaşların 
vergi mükellefiyetiyle karşı karşıya bırakılma
sı tedbirlerini göızünü kırpmadan alabilecek. 
Olmaz böyle şey. Muhalefette iken iktidara ge
lince ne yapacağını açıkça söyliyeıceıksin, ikti
dara geçtikten sonra da muhalefette iken mil-

' l e te vadettiklerini aynen yapacaksın. Muha
lefette başka türlü, iktidarda başka türlü ol
maz. (C. H. P. sıralarından «brova» sesleri) 
Rejimin sıkıntısı, Parlâmentonun çalkantısı hep 
'bundan ileri geliyor. Sözcü olarak Saym îhsan 
Gürsan arkadaşım, burada çok daha mükellefi
yetler alacaksınız, bindireceksiniz vatandaşa di
yecek, ondan sonra iktidara geçince, biraz ev
vel sözümün hasında okuduğum pasajları, im
zası tahtında, yıllık icra programlarına koya
cak ve hir sene içinde Hükümet çivi çakmıya-
cak, kendilerinin ekseriyette hulunduğu Kar
ma Bütçe Komisyonu raporunda, aman vergi 
gelirlerini plânda göstereceğiniz hedeflere uy
gun ıslah edin diye diretkif vererek, Meclis 
o programı tasvibedecek. Hükümette hareket 
yok. Ama en 'sonunda görecek ki, işler sarpa 

— 642 — 



M. Meclisi B : 65 26 , 2 . 1967 O : 1 

sarıyor ekonomide düzensizlikler, finansman 
güçlükleri... 

Sayın Maliye Bakanına haiber vereyim; üç 
gün evvel öğrendim, Ticaret Kanununa göre 
karşılığı olmıyan çeki vermek suçtur. Maliye
nin istihkak sahiplerine verdiği çeklerin Mer
kez Bankasında karşılığı yok. Geç ödemeyi fa
lan anlıyorum ama, maliyeyi hu şekle diişürün-
ceye kadar neredeydi siyasi iktidar? Niye ver
gi ahenkleştirilmesini, kamu tasarruflarının ar
tırılması istikametinde plânda kabul ettikleri 
prensiplere uygun icraat yaptılar? 

Şimdi sevgili .arkadaşlarım, Türkiye'nin is
tikrar içinde, demokratik rejim içinde kalkın
masını ve Türk Devletinin, Türk Anayasasının 
ilelelbet baki kalması için !bu konuların müspet 
sonuçlara bağlanması lâzımdır. İktidar parti
sine yüklenen sorumluluk büyüktür. Vakit 
'geçmiş değildir. 

Şimdi Sayın Mesut Erez'i zevkle dinledim, 
dediler ki : «Hükümet İktisadi Devlet Teşek
külleri mallarının fiyatlarına zam yapmayı ter
cih etmiştir. Reorıganizasyonu şimdilik ikinci 
plânda görüyorum.» 

Muhterem arkadaşlar, geçen sene bu kür
süde hatırlıyorum, Sayın Başbakanın imzasiyle 
İktisadi Devlet Teşekküllerine ve Sanayi Ba
kanlığına yazılan bir yazıyı burada söz konu
su etmiştim. Efendim, bütün temel mal hizmet
leridir; İktisadi Devlet Teşekküllerinin malla
rı, fiyatlarına zam yapamazsınız, yaparsanız, 
Hükümetin sorumluluğu altındadır diyor. Hani 

nerede kaldı, Ibunların 'bağımsızlığı, bunların 
kârlılık, verimlilik esaslarına göre kendi bün
yelerine uygun tedbirler alma yetenekleri? 
Nerede kaldı, 141 sayılı (Kanun? Şimdi hem o 
mektubu yazacaksın, ondan sonra da Sayın 
Erez'in haklı olarak söyledikleri gibi, burada 
mamullerine zam yapacaksın... 

Şimdi, Saym Maliye Bakanı, bütçenin tümü 
üzerinde konuşurken, Sayın Genel Başkanımı
zın ifadelerine cevap verdiler; Şeker Şirketi
nin fiyat zamları hakkında. Mulhterem arka
daşlar 1963 senesinde icra programına Şeker 
Şirketinin malî durumunun düzeltilmesi 'için 
bâzı ıgüzel prensipler konulmuş. 1963 sene
sinde Şeker Şirketinin finansman açığı 20 mil
yon lira idi. Bugün 600 milyon liranın üzerine 
çıktı. Ve bunu biz çıkarmadık. Plânda yazılı 

prensiplere uuyıgun .hareket edilmediği için çık
tı. 1960 a kadar olan Şeker Şirketinin 700 mil
yonluk borcu konsolide edildiği gibi, bundan 
sonraki de konsolide edilecektir. Yazık de
ğil mi? 

BAŞKAN — Saym İlyas Seçkin, bir dakika
nız kaldı efendim. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele, açıklar bü-
yüyünceye kadar beklememek. Efendim. Sena
to seçimi vardır, Millet Meclisi seçimi vardır, 
şimdilik zamdan çekindim. Biz 1956 - 1957 de 
de bu işleri çok gördük. 

MİTHAT DÜLGR (Manisa) — Siz yapmış 
mıydınız ? 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Konuşuruz. 
Sayın Dülge, birinin yapmamış olması, öbürünün 
cürmü meşhut halinde bulunmasına sebep teşkil 
etmez. Eğer ben yapmamış isem, bu benim vak
tiyle yapmamış olmam, sizin bugün cürmü meş
hut halinde bulunmamanıza imkân bırakmaz. 
Siz buraya bu işleri çok daha iyi yapacağız diye 
geldiniz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Yapacağız, yapa
cağız. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Görüyoruz, 
sevgili doktor, görüyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, vakit dolmuştur, Sayın 
Başkan da ikaz ettiler, bu konuların hakikaten 
bir Parlâmento incelemesine konu teşkil edecek 
kadar ehemmiyetli olduğunu belirtmek isterim. 
Kamu maliyesinin düzene sokulması, kamu har
camalarının sağlam sıhhatli kaynaklardan te
min edilmesi meselesi halledilmedikçe, bütçenin 
şu kaleminde şu kadar açık var, bu kaleminde 
bu kadar fazlalık var, C. II. P. Grupu bu mese
leleri tabiî meseleler olarak görmektedir. Mesele 
temelinden halledilecek niteliktedir, bu önemde
dir, bu vesile ile Muhterem Meclisi C. H. P. Gru
pu adına saygı ile selâmlarım. (O. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Erdemir. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDEMİR 
(Kırşehir) — Saym Başkan, sayın milletvekil
leri, Gelir Bütçesi üzerinde kısaca Millet Partisi 
Grupu adına mâruzâtta bulunmak istiyorum. 
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1967 yılı programında konsolide Devlet gelir
lerinin yahut Devlet gelirlerinin 14 milyar 
200 milyon lira olarak teşbit edilmesi yanında, 
Maliye Bakanlığının tesbit ettiği gelir, 15 milyar 
150 milyon lirayı bulmaktadır. Arada 950 mil
yon liralık fark var. Programla bütçe arasında 
fark olması, Hükümetin takibettiği malî politi
kada bir çekingenlik, bir ürkeklik ve bir kor
kaklık içinde bulunduğunun işaretidir. Prog
ramda her şeyden evvel 2 milyar 219 milyon li
ralık ek finansman ihtiyacı belirtilmiştir. Bu ek 
finansman ihtiyacının bütçede İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin kendi bünyesinde öz kaynak 
yaratacağı gerekçesi ile 707 milyon liraya indi
rilmesi ve sair vergi gelirlerine, yahut fiyatlara 
yapılacak zamların, akar yakıta yapılacak zara-
miiiı, ütlhalâdtan alınacak Damga Resimli 'zammının 
düşünülmüş olması ile 'bu rakamın (bütçede aşa
ğı gösterilmesi ve bunun da 'sebeplerinin açıklanma
mış 'olması 'başlangıçta Hükümetin ürkekliğinin 
çekingenliğinin bir deMli sayılmak lâzımgelir 
Her şeyden evvel program 'hatırlanmalı, prog
ramda sağlam esaslar teslbit edilmeli, tesbit edi
lecek ibu esaslara göre de 'bütçeyi tanzim etme
li idi. Şimdi, Hükümet (bir taraftan programda
ki 14, 210 milyon l'lrailık geliri İkalbul ediyor. 
imzası ile, öbür taraftan 'bütçede bu rakamı 
15 milyar 150 milyon liraya çılkarıyor. Prog
ramda 'bunu, bu geliri eğer 15 milyar 150 mil
yon liraya çıkaracak idi ise, bunu programa ay
nen koymalı idi. O zaman demeli idi ki ; eski 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin muamelelerim'' 
zam yapacağız, akar yakıta zam yapacağız, it
halden alman Damga Resmini artıracağız, bu 
suretle gelir tahminlerimiz, Plânlama Teşkilâtı
nın tesbit ettiği gilbi 14 milyar 200 milyon de
ğil; 15 milyar 150 milyon lira olacak, deme
liydi. Hükümet bunu diyememiştir. 

Şimdi mulhterem arkadaşlarım, (Devlet gelir
lerinin tesb'itinde 'samimiyet esastır. Devlet ge
lirlerinin ıgider ihtiyacını karşılıyabilecek bir 
seviyeye çıkartılması için, vatandaşın vergi 
ödeme 'imkânlarının araştırılarak, vergilenme
miş sahalara vergi (koymak suretiyle gelirleri 
artırmak da şpbesiz mümkündür. Fakat Hü
kümetin ıbu ihtiyacı karşılarken, sosyal ada
let ilkesinden uzak, 'herkesi eşit tutar bir vergi 
sistemine, adaletsiz 'bir 'vergi sistemine başvur
muş olması, bugün dar .gelirli vatandaşlarımızı 
•büyük sıkıntı ve ıstıraplara sevk etmiştir. Her. 
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gün dar ıgelirli zümrelerin, Hükümetin son al
dığı tedbirler ve zamlarla ilgili olarak şikâyet 
.re üzüntüleri 'kendi aralarında Ikonuştukları, 
bulabildilkleri siyasilere 'şikâyet ettikleri günü-
'müzün, son Ihaf talarm konuları (hailine gelmiş
tir âdeta. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi iktida
rı maalesef kamu maliyesini düzeltmek için 
sağlam, köklü ve güvenilir bir prensip içeri
sinde değildir. Ne muhalefeti 'zamanında böyle 
bir prensipten hareket etmiştir, ne de iktidarın
da tatbikatları ile ıböyle bir prensibin bulundu
ğu ortaya çıkmıştır. 

Sayın İhsan Giirsan arkadaşımız, Adalet 
Partisi Grupu adına Halk Partisi zamanında, 
yine aynı. usullerle İktisadi Dövlet Teşekkül
lerinin ihtiyacını karşılamak, 'bütçe açığını kar
şılamak ve ısaikıe, gilbi, aynı meıbatılanlıa yapılam 
zamları İm kürsüden eleştirirken, en. az geçim 
indirimlerinin ertelenmesi konusu kürsüde ko
nuşulduğu izaıman; en az geçim 'indirimleri esa
sen gülünçtür, diyordu. Bu kadar gülünç bir 
rakamı dalhi vatandaştan esirgemek ve onun 
gereğini yerine getirememek aczinde bulunan 
Hükümet, diğer konularda nasıl 'vatandaşa em
niyet telkin eder, diye burada acı acı yalan
mışlardı. Zabıtlarda bunlar ımevcuttur. Şlimdli 
ne oluyor? İktidar değişiyor, Adalet Partisi 
aynı yolda. En az ıgoçim indirimini erteliyor, ar
kasından her türlü mamule, hizmetlere, vatan
lasın ihtiyaçlarına tesir edecek ithal vergilerini 
artırıyor, akar yakıt vergilerini artırıyor, son
ra 'herkesin ıkullandığı maddelere zam yapıyor. 
İnsaf edin, dün dediklerinin aksini yapan in
sanların iktidarda devamlı kalıma arzusu olsa 
bile, vatandaş artık uyanmıştır, buna müsaade 
etmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, gelirlerde, vasıta
lı vergilerin artırılması yolu ile düşünülen 'gelir 
seviyesi maalesef temin edi'lemiyecektir. Biraz 
evvel grupumuz adına konuşan Sayın Özcan'-
m işaret ettiği üzere, çimentoda ton ''başına ya
pılan 15 liralık zam, diğer zamlarla birlikte 
çimento im afiyetini etkilemiştir. Çimento Ge
nel Müdürlüğünde yapılmış olan bir (hesapta 
rakamlar ıgösteniyor ki, bu zamların neticesi 
çimentonun ton başına ımaliyetini 17 lira çı
kartmıştır. 4ma Hükümetin yaptığı <zaim, 16 
lira. Arada daha çimenıto maliyetinin aleyhine 
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ilki lira farik vardır. Dermek !ki, mamullere 
zaım yapmak .metodu, daima ıgelirleri artırımı-
yor, beklenilen gelir seviyesini saklamıyor. 
Çimento, bunun tipük bir misalidir. Binaena
leyh, bunun sağlam esaslara dayanması lâzım
dır. Biz kalkıyoruz, fakir köylüden, işçiden 
ve dar gelirli memurdan, % 10 zam yaptığınız 
memurdan; bir elimizle % 10 'zammı veriyoruz, 
öteki elimizle bunun 10 mislini almak yoluna 
gidiyoruz. Bu, eemiyötimiizin sosyal dengesini 
kökünden foo'zan bir yoldur, bundan kesin ola
rak vazgeçmek lâzımdır., 

Yine Hasan Özcan arkadaşımız yerinde ola-
ralk, Türkiye'de gelir seviyesi yüksek .olanlar
la, olmıyanlara işaret etmiş olmak ıbakımın-
dan, buradaki .adaletsiz Hükümet, davranışları
nı tesbit etmiş olmak bakımından bir nokta
ya işaret ettiler. Siz diyor, Efes Otelinde, Ta-
ralbya'da, Ankara Otelinde geceliği 'beşyüz li
raya dairelerde eğlenenlerle, günde ıbeş lira ka-
zanamıyan vatandaşlar] 'eşit tutuyorsunuz. Ar
kadaşlar, insaf etmek lâzımgelir; biraz evvel 
Sayın Iiyas Seçkin ye ilinde buyurmuşlardır; 
Türkiye'nin bugün içimde Ibulunduğu huzursuz-
luğun, hem siyasi huzursuzluğun, hem de ikti
sadi huzursuzluğun temel sebebi, Devlet yükü
ne vatandaşların kazancıları ölçüsünde iştirak 
edememesi, gelirlerinin, ımillî gelirlerdeki fcen-
di güçleri, sermayeleri ölçüsünde, bir nisıbet 
dâhilinde düzenlenmemiş ve ayarlanıma'mış ol
ması ve gelirler arasında muazzam yıkıcı fark
ların «bulunmasıdır, Binaenaleyh bu farkları 
Devlet alacağı «sosyal tedbirlerle, iktisadi ted
birlerle, 'birtakım plân ve programla -giderebi
lir. Şimdi (biz, vasıtasız vengi yoluna başvurup, 
birtalkıım nck&an kalmış, eksik kalmış sahalara 
vergi koyacağız, ya da bugün vergilendirilmiş 
alan sahalardaki kaçakçılığın lönünıe geçecek 
yerde, yahut onları artıracak yerde, fhiç ka-
zanmıyan 'vatandaştan vergi almanın yoluna 
gidiyoruz ve Ibültçemizin 'gelirlerini 'geniş ölçü
de bu vergi ile karşılamaya iç alışıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, .şimdi (Hükümet, 
geliri artırabilmek için, vasıtasız vergilerin foir 
kontrol sistemi olarak, henüz yeni Türk mali-
lyıesine ıgetirilmjiş 'bulunan servet (beyanlarını 
kaldıracağım, ıdiyor. Dün 'elime ıgeçti, incele
dim. Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları, Hü
kümetin bu servet beyanlarını kaldırmak hu
susundaki düşüncesi ve bunun yerine ıgetirmek 

istediği oto kontrol 'sistemi diye getirmek iste
diği yeni sistemin de karşısında. Yani servet, 
Türkiye 1de kontrolsuz, alabildiğine teraküm 
etm^k yolunda, bu zihniyet yerleşmiş. Binae
naleyh, Hükümet (yeni ıbir »metot getireceğim 
diyor. Ticaret ve Sanayi Odaları (mümessille
ri diyor iki; yeni ıgetirdiğimiz sistem eskisin
den daha ağırdır, 'bizi daha fazla afişe edecek, 
bizi daJha fazla beyana 'zorlıyacak (bir metot
tur, binaenaleyh, Ibu ıda yersizdir. Hangisini 
'getirseniz Ibeğenimek mümkün değildir. 

Şimdi anlaşılıyor 'ki, Hükümet Ibu insanlar
dan, yani, zaten serveti (kontrol altında, aded-
leri mahdudolan 've serveti kontrol altında (bu
lundurmak istiyeın insanların 'etkisi 'altında, on
lardan 'çekinmektedir. Yalnız onların menfaat--
lerinin idame ettirilmesi, yalnız onların bu 
memlekette mükemmel 'bir hayat seviyesinde 
yaşıyabilmesini temin için mi iktidarda bulu
nuyoruz? Şüphesiz hayır. Büyük kütlelerin ıs-
tıralbma mâni lolaibilmök liçin; onların da feda
kârlığa katlanması lâzıtogeldiğini, Hükümet 
alacağı tavizsiz todlbirlerle ıkaıbul 'ettirmek zo
rundadır. Aksi Ihalide bu imomlekette ibiz sosyal 
adaleti sosyal .güvenliği tesis edemeyiz, 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin 'genel 
olarak, biraz evvel Sayın Mesut Erez 'arkadaşı-1 

mıızın -da yerinde temas 'öttiği gibi, Devlet sek
töründe olsun, özel sektörde olsun, toplu söz
leşme prensipleri, toplu sözleşme anlayışı mev
cut değil. Şimdi Devlet sektöründeki, bilhassa 
İkbis'idi Devlet Teşekkülleri bünyesindeki top
lu sözleşmelerde her genel müdürlük, kendine 
göre keyfî 'bir davranış içindedir. Hükümetin, 
genel bir prensip tesibit 'etmesi, ücretlerin mu-" 
ayyen bir seviyeden yukarı r e muayyen bir se
viyeden 'aşağı olmaması esasına dayanan ve 
birtakım prensipleri ihtiva eden .genel prensip
ler koyması, ondan sonra o prensiplerin ışığı 
altında toplu Sözleşmelere igitmesi lâzım. Bir 
bakıyorsunuz, Makina «Kimyada bir toplu söz
leşme yapılıyor, oradaki umum ımüdür, idare 
meclisi ne 'kadar dayanabilmişse, işçiye bir o 
miktar ücret veriyor. Bunu duyan fbir başka 
sektördeki toplu sözleşmenin taraftarları tu
tuyor, daıha ağır telkliflerle karşıkarşıya uzun 
pazarlıklar ve içinden sıkılmaz bir toplu sö'Z-< 
leşme 'anlayışı içinde, işlilerin ücret sistemi, 
maliyetleri etkiliyeeek şekilde cereyan ediyor. 
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Binaenaleyh, Hükümetin ibu faonuyu 'da bir 
prensibe bağlaması, umduğu gelirlerin artırıl-
ımaisı bakımından, düşündüğü 'gelirlerin sağlam 
esaslara bağlanması bakımından zorunludur. 

Muhterem arkadaşlar, Ibilhassa 'Devlet yatı-
rumlarında, ıbıı yatırımları fiilen yapan ımütta-
ahhiibre, iş .sahiplerine ihale bedellerini veya
hut istihkaklarını ödemekte 'müşkülât çekildi
ği hir vakıadır. Biraz evvel sayın C. H. P. söz
cüsü arkadaşımız, sahte çeklerin verildiğini be
yan etti. (Şimdi (bu, bugüne kadar Türk Devle
tinin vatandaşlarına karşı.. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sahte çek de
ğil, karşılıksız çek. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla)— Affe
dersiniz, özür dilerim, karşılıksız çeki bu mâna
da söyledim, özür dilerim. 

Karşılıksız çeklerin verildiğini Ibeyan etti. 
Şimdi karşılıksız çek veren bir Hazine durumu
na Türk Hükümeti şimdiye kadar gelmemişti. 
Demek ki, !bu fbugüne kadar uygulanan tedbirle
rin hatalı olduğunu ve başka çıkar yollar aıra-
mamız lâzımgeldiğini büze göstermeye yetecek de
lillerden birisidir. 

Enflâsyonist davranış, öteden beri Türk ekono
misinde başdavranış olmuştur. Yani her iktidar, 
enflâsvonun kısa vadeli itici tesirinden istifade 
etmek yoluna gitmiştir. Sonunda önüne geçemedi
ği için, daha büyük 'badirelerle ekonomimiz kar
şılaşmıştır. Binaenaleyh, enflâsyondan kesin su
rette kaçınacağız, dediğimiz halde fiyatlara yap
mış olduğumuz genel zamlarla IO enflâsyonun içe
risine ekonomiyi, ister istemez itme yoluna ıgit-
melkteyiz. Bu itibarla, enflâsyonist etkilerden uzak 
olmanın ve dengeli bir kalkınma sağlıyahilmenin 
şartlarını, her şeyden evvel, kazançların adil öl
çüler içinde olabilmesi için Hükümetin tedbirler 
alması, Devlet gelirlerinin de vatandaşlara ka
zançları nisbetinde uygulıyabileeek âcil metod-
ları uygulaması lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, ısözlerimizi hülâsa 
edersek, 'bugün Gelir Bütçesi, Hükümetin diledi
ği veyahut düşündüğü gelir seviyesini bağlıyacak 
nitelikte değildir. Düşünce tarzı yanlıştır. Her 
şeyden evvel vasıtalı vergiler, (bu gelir seviyesini 
temin edemiyecektir. Program 14 milyar 200 mil
yon lira düşünüyor, Maliye Bakanlığı 15 milyar 
150 milyon lira düşünüyor. Aradaki 960 milyon 
liralık fark, .esasen tahminler yüksek olduğu için, 

vasıtalı vergilerle karşılanmak yoluna gidilmiş
tir iki, bu hem hu vergilerle karşılanamayacak, 
hem de tahminlerde Ibüyük hatalar yapılmıştır; 
15 milyar 150 milyon liralık bir gelir temin et
mek kanaatimizce mümkün olmıyacaktır. Bunu, 
1968 bütçesi ıgörüşüiürken, gelir seviyesinin han
gi rakamda kaldığını Sayın Maliye Bakanımız 
şayet - Bakanlığı umarız ki, devam eder o zama
na kadar - Maliye Bakanı olarak kalırsa, Bütçe 

.Komisyonu önünde yeniden münakaşa edeceğiz. 
Bu 'gidiş ıgenel olarak, ıgrupunuz adına Sayın Ha
san özcan'm da belirttiği gibi, 'Türk maliyesini 
bir çıkmaza doğru götürmektedir. İthalât imkân 
lanınız hakikaten daralacaktır, esasen dâhilde 
ödeme imkânlarımız kısırlaşmıştır, döviz rezerv
lerimiz gittikçe azalmaktadır. Geçen sonenin or
talarına doğru, Merkez Bankasının tediyelerde 
müşkülât çektiği rivayetleri de yayılmıştı, Ben 
şahsan, bunu tetkik etmek yoluna gitmiştim, 
0 zaman hir dereceye kadar haklı olduğu ve (böy
le bir sıkıntılı dönemin geçirilmiş olduğu vakıa
sı ile de karşılaşmıştım. Binaenaleyh, döviz re
zervleri önümüzdeki sene daha da azalacaktır. 
İktisadi Devlet Teşekküllerine Bütçeden 
609 000 000 lira yardım yapılmasını Hükümet 
derpiş ediyor. Hallbuki program bunu 
1 316 000 000 lira olarak düşünmüştür. 
707 000 000 liralık ek kaynağı bu teşekküller, 
fiyatlara yapılan genel zamlar dolayısiyle, karşı-
hyamıyacaklardır. Binaenaleyh, önümüzdeki se
ne daha ıbüyük bir 'sıkıntı ile karşı karşıya şim
diden bulunuyoruz. Hükümetin, (bundan sonraki 
sıkıntıları bertaraf edebilmek için, daha sağlam 
tedbirler almasını temenni etmekteyiz. 

Bu vesile ile bir konuya daha kısaca temas 
, etmek istiyorum: 

Muhterem arkadaşlar, hiz plânlı kalkınma ta
raftarıyız. Anayasamız ekonominin planlanması 
zaruretini, maddeleri arasına almıştır. Şimdi Dev
let Plânlama Teşkilâtı diye hir teşkilât kurulmuş, 
91 sayılı Kanunla da »bunun ne .gibi işler yapaca
ğı belirtilmiştir. Maliye Bakanlığı, eskiden heri 
'bir anlayış içindedir. Masrafçı daireler, diğer ba
kanlıklar ıgider bütçelerini teshit ederler, yatırım
larını, cari masraflarını ve saire masraflarını tes
hit ederler, Maliye Bakanlığına bunlar gelir. Ma
liye Bakanlığı hir kalemde, hu kadar olmaz, çiz, 
şu ikadar, falan o kadar olmaz, Çiz îbu kadar de
mek suretiyle... 
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BAŞKAN — Sayın Erdemir, bir dakikanız 
kaldı. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Peki 
Başkanım. 

Demek suretiyle bakanlıkların 'bütçelerini ken
di malî tahminlerine göre kısıtlar plânlı dönem
de dahi bu metoddan vazgeçilmemiştir. Yani bu 
düşünce tarzı, böyle bir bütçe hazırlama tarzı. 
plân fikriyle bağdaşmamaktadır. Ekonomi plan
lanacaktır... Plânlama kalkıp «ari masrafları tes-
'bit edeceik Yüksek Plânlama Kurulunda bunlar 
görüşülecek, yatırımlar teslbit edilecek, proje mu-
roje, bunlar Yüksek Plânlama Kurulunda görü
şülecek, Hükümette bu (görüşülüp kabul edildik
ten sonra Maliye Bakanlığının artık bütçeyi dile 
diği gibi tanzim etmek diye bir yetkisi olamaz. 
Aksi halde Maliye Bakanlığı yetki benimdir, ben 
istediğim gibi tanzim edeceğim., diyecek olursa, 
böyle davranacak olursa plân 'fikri ortadan kal
kar, tebahhur eder. Programda bir yandan ek 
finansman ihtiyacı 2 219 000 000 lira diye tes-
foit edilecek, orada yatırımların miktarı, harcama
ların miktarı ve saire tesbit edilecek, Maliye Ba
kanlığına gelince bu anlayış değişecek.. İşin ga
rip tarafı şudur ki, her iki anlayışın altına da 
Hükümet imzasını koymaktadır. Şimdi bu, Hükü
metin korkaklığının, ürkekliğinin ve samimî 
davranışlarda bulunmamasının açık bir ifadesi
dir. (A. P . sıralarından, «öyle değil.» sesleri) 
Şimdi insaf edin, niçin değil? Korkak olmasa 
2 219 000 000 liralık ek finansman açığımız var
dır der, Plânlama ıgilbi düşünür. Oradaki düşün
ce Resmî Gazetenin sayfaları arasında kalıyor, 
Bütçe geldiği zaman buraya, burada 500 000 000 
liraya iniyor. Bunu da eh, bu şekilde kanşılaya-
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' ceğız deyip, karşımıza çıkıyorlar. Aslında 
2 219 000 000 lira. Onu kabul ettiği de şura
dan belli, vergilere zam yapmak suretiyle, o ek 
finansmanı karşılamak yoluna gidiyor. 

Yani Hükümetin (bu davranışı, garip bir 
davranışı plân fikri ile çelişmektedir. Binaena
leyh, bundan sonra (Maliye Bakanlığının bir 
plânlı kalkınma filkri içerisinde, bütçeleri yine 
eski alışılmış metotlarla tanzim etme yoluna 
gitmesi bizim alışkanlıklarımızdan, 'zaaflarımız
dan kurtulmadığımızın açık delilini 'teşkil eder. 

BAŞKAN — 'Sayın Erdemir, vaktiniz 'dol
du ve ıgeçti efendim. Bağlayınız. 

M. P. GRüPU ADİNA MEMDUH ERDE
MİR (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, vak
timiz dolmuş, iSaym Başkanın ikazına itcşickkür 
ederim. 

Bundan sonra daha sağlam esasların Yük
sek Meclisin huzuruna .getirilmek suretiyle, 
Kamu Maliyecinin daha iyi 'bir şekilde toplum 
yararına uygun bir tarzda ve vatandaşlar ara
sındaki gelir faiklarını vicdanları yaralıyan 
aşırı farkları azaltacak bir şekilde ve vergile
rin de âdil bir şekilde düzenlenmesini sağlıya-
cak 'mükemmel bir anlayışı Yüce Meclisin 
Huzuruna :ge'tireceğini umar, kendilerine bu 
yolda başarı temennisi ile Yüce Meclisi ıgrupu-
rnuz adına hürmetle selâmların (M. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim vakit gecikmiştir, 
saat 14,30 da tekrar toplanmak üzere Birleşi
me ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

— 647 — 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar. 
KATİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. —• Yugoslav Dışişleri Bakanının daveti 
üzerine bu ülkeyi ziyaret edecek olan Dışişleri 
Bakanına Millet M edişi Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nm 
refakat etmesinin uygun görüldüğüne dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/591) 

BAŞKAN •— Muhterem arkadaşlarım, bir 
sayın üyemize, Hüküm e beje verilen bir -vazi
fe dolayısiyle, Yüce Meclisinizin kararını is
tihsal etmek gerekiyor. Bu hususdaki Başba
kanlık tezlkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yugoslav Dışişleri Bakanının daveti üze
rine 6 - 10 . 3 . 1967 tarihleri arasında bu ül
keyi resmen 'ziyaret edecek olan Dışişleri Ba
kanına Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Baş-

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna, dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/329; Cumhuriyet Sena
tosu 1/724) (S. Sayısı : 223) 

BAŞKAN —. Bu tasarı için ikinci defa 
açık oylama yapılacaktır. Kutular sıralar arasın
da dolaştırılacaktır. Bilâhana hitabet kürsüsü 
önünde bulundurulacaktır. 

Ü) Gelir Bütçesi (Devam) : 

BAŞKAN — Gelir bütçesi üzerindeki görüş
lere devam ediyoruz. 

GNEL KURULA SUNUŞLARI 

kanı Erituğrul Akça'nm refakat etmesi uy
gun görülmüştür. 

Anayasamızın 78 ııci maddesi uyarınca Yü
ce Meclisten .gerekli kararın alınmasına delâlet 
Duyurulmasını rica ederim. 

Başbakan 
Süleyman Dcmirel 

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

Gündemde bulunan ve bâzı maddeleri yeni
den tedvin edilmek üzere Komisyona iade edil
miş olan, Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması ıhakkındalki kanun tasarısı
nın komisyona verilen maddeleri yeniden ted
vin edilerek 'gelmiştir. Bugün bütçe müzakere
leri muayyen saate kadar biterse bugün, aksi 
takdirde yarın 'salbaih ki, birleşimin başrnda gö
rüşmeye devam edilecektir. 

Söz sırası Y. T. P. adına Sayın Cengiz Ekin
ci arkadaşımızındır.. Yok mu efendim1? (Yok, 
sesleri) T. 1. P. Grupu adına Sayın .Şadım Aren, 
buyurunuz. 

T. İ. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Türkiye İşçi Partisi adına Gelir Bütçesi hak
kındaki görüşlerimizi başlıca iki nokta üzerinde 
durarak açıklıyacağız. 

Üzerinde duracağımız birinci nokta; dış kre
dilerle Devlet gelirleri arasındaki bağlantı. 

Diğeri de, vergi adaleti konusudur. 
Evvelâ birinci nokta üzerinde duralım. Dış 

kredilerle Devlet gelirleri arasındaki bağlantı 
iki koldandır. Bunlardan birincisi; gelir tablo
sunda «karşılıklı paralar ve proje kredileri ha-

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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sılatı» denilen .kalemdir. Bu kalem doğrudan 
doğruya dış kredilere bağlıdır. Bilindiği gibi, 
dış kredilerin karşılığında bir Türk parası teşek
kül etmektedir ve bu paraların büyük bir kısmı 
Ibültoede gelir olarak göraLni'efcbedir. KarT 

şılık paraların bir kısmı da, Amerikan zirai 
fazıla yardımları karşılığında <teşdklküt eder. 
Bu süratle teşekkül 'ötımıiş olan karşılık'!arın düğer
lerine nazaran ibir özelliği varılır. Bu 
suretle teşekkül eden (karşılıkların bir 
kısmı Amerikan Hükümetinin müsaadesiyle 
Türk Hükümetinin emrine tahsis edilir. Diğer 
kısmı, Amerikan Hükümetinin emrine bırakılır. 
Bu Amerikan Hükümetinin emrine kalan karşı
lık paraların da bir kısmı «Coolcy Fonu» adı 
altında Türkiye'deki Amerikan özel sermaye ya
tırımlarının desteklenmesi için kredi olarak ve
rilir veya Amerikan hammaddeleri kullanan te
sisleri desteklemek için kredi olarak verilir. 
Diğer bir kısma ise, tamamiyle Amerikan Hükü
metinin Türkiye'deki masraflarını karşılamak 
üzere kullanılır. Bir yabancı Hükümetin bu 
şekilde Türkiye'de önemli sayılacak miktarlarda 
Türk parasına sahibolması elbetteki mahzurlu
dur. Bunun miktarı hakkında eğer Sayın Bakan 
bilgi verirlerse; Cooley Fonu ve Amerikan Hü
kümetine birakılan meblâğ hakkında, memnun 
kalırız. 

Karşılık paralar fonu 1961 den beri büt
çemizde görülmektedir. Ve miktarı % 6 - 15 
arasındadır, yani toplam genel bütçe gelirleri 
içindeki oranın % 6-15 arasında değişmiştir. 
1967 bütçesindeki, oran % 8 dir. Bu haliyle-
bütçedeki gelir kalemlerinin ikinci sırasını 
teşkil etmektedir. Gelir Vergisinden sonra 
en önemli kalem olarak bütçede görülmek
tedir. Devlet gelirlerinin bu kadar önemli 
bir oranda dış kredilere bağlı olması elbet
teki, büyük bir mahzurdur. Kaldı ki, Devlet 

gelirlerinin dış kredilere bağlı oluşu, yal
nız bundan ibaret değildir, bundan daha faz
ladır. Bilindiği gibi, memleketimizde ithalâ
tın % 40 ı dış kredilerde finanse edilmektedir. 
O halde, gelirlerimiz içinde ithalâttan alman 
vergilerin % 40 ı da, dış kredilere bağlı de
mektir. İthalâttan alman vergiler, Gümrük 
Vergisi, İthalât Muamele Vergisi ve İthalât 
Damga Resmi olmak üzere başlıca üç tanedir. 
Bunların 1965 yılında katîleşmîş oranı, genel 

bütçe gelirleri içindeki oranı % 17,5 dir. Bu 
% 17,5 in % 40 ı % 7 eder. Demek ki, Devlet 
gelirlerinin % 7 si bu yoldan dış kredilere 
bağlı bulunmaktadır. Bu % 7 yi % 8 ile top-
larsak yüzde 15 eder. Böylece, Devlet ge
lirlerinin % 15 i doğrudan doğruya yabancı 
kredilere dayanmış bulunmaktadır. Yani bu 
krediler azalırsa, yalnız memleketin ithalâ
tında veya iş hacmmda" bir değişiklik , bir 
daralma olmıyacak, aynı zamanda Devlet va
ridatında da bu azalma oranında azalacaktır. 
Bir Devletin varidatı bakımından bu derece dış 
kredilere bağlı olması, demin de söylediğim 
gibi, son derece mahzurludur. Devlet gelirleri
nin bünyesi bu bakımdan mutlaka değiştiril
melidir. Bu söylediğim % 15, oranı mutlak ra
kam olarak 2 700 000 C00 liradır. Bu du
rum, Devlet gelirlerini geliştirmemizi de önle
miştir. Yani böyle kolay bir varidat kayna
ğının 'mevcudiyeti, daha sağlam, halktan alı
nan, memleket içinden alman vergileri geliş
tirmemizi önlemiştir. Böylece vergi kaynak
larımızın geliştirilmesi ve bütçemizin çok 
önemli bir oranda, % 15 oranında, dış kredi
lere bağlı olmaktan kurtarılması lâzımdır ve 
bu vergi kaynaklarının geliştirilmesi demek ki, 
dış kredilere bağlı olmaktan da bizi kurta
racaktır, aynı zamanda bir bağımsızlık mesele
sidir de sadece bir vergi meselesi olmaktan 
çıkmakta, bir finansman meselesi olmaktan çık
makta aynı zamanda bir bağımsızlık meselesi 
halini de almaktadır. 

Yine bu misal, yani vergilerin geliştiril
mesi, böylece dış kredilere bir de bu 'bakım
dan muhtaç ve mecbur durumda kalma
mız zarureti meselelerin ne kadar birbirine 
bağlı olduğunu ve ancak hepsinin bir bütün
lük içinde- ele alınırsa çözümlenebileceğini de 
göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi ikinci konuya. 
yani vergi adaleti konusuna geçiyorum, Ev
velâ şu temel gerçeği tekrar etmek isterim. 
Büyük yatırımların, özel sektör yani bâzı şahıs
ların eliyle yapılması esasını kabul etmiş olan bir 
düzende, vergi adaletini sağlamaya imkân yoktur. 
Bu imkânsızlığın iki sdbebi vardır. Bu sebepler
den birincisi; verginin tarifinden doğmaktadır. 
Vergi, vergilenen insanın istihlâkini kısabildiği 
ölçüde vergidir. Eğer vergi, istihlâki kısamıyor-
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sa başka bir şeydir, vergi değildir ve adalet va
sıtası olamaz. Şimdi, çok büyük gelir kapandığı 
için, gelirinin çok büyük bir kısmını fabrika kur
maya, 'büyük iğler yapmaya, yani yatırım yap
maya ayırabilen bir insanın vergi yolu ile istih
lâkini kısmaya imkân yoktur. Böyle bir insan üze
rine konulacak vergi, gayet tabiî olarak, istihlâ
kin kısılması suretiyle değil, yatırımların kısıl
ması suretiyle karşılanır.' Yani böyle bir insanın 
vergi ile istihlâkini kısmak, canını biraz acıtmak 
mümkün değildir. Oysa, böyle olmıyan insanlar 
üzerine 'konulan vergi mutlaka istihlâki kısar. 
Böyle olmıyan insanlardan ka:.dım; bir miktar 
ihtiyat için, veya ilerde tekrar 'harcamak için ta
sarruf yapabilecek insanları da kapsamaktadır. 
Çünkü şahsi emniyet mülâihazasiylc, ihtiyarlık, 
çocukların takımı vesaire mülâhazası ile bir mik
tar tasarruf etmek veya ilerde tekrar harcamak, 
bir mal satrnalmak için tasarruf etmek, istihlâk 
'kadar önemlidir ve böyle bir insan eğer vergile
nirse, hem kıcmen tasarruflarını, kısmen de istih
lâk'ni kısar. Yani verginin hakikaten tesirini his
seder. Halbuki çok zengin insanların, gelirleri
nin çok 'büyük bir kısmını j a tınma ayıracak in-
sanlann, istihlâklerini kısmaları bahis konusu de
ğildir. Demek ki, iş n mahiyeti icabı, bir kere 
özel rjektörcü bir 'düzende - ki, Adalet Partisi bu 
düzenin taraftarı ve teşvikçisidir - vergi adale
tini sağlamaya imkân yoktur. Mam af :1ı bu mülâ
hazayı bir tarafa bıraksak bile, yine böyle bir 
düzende vergi adaletini başka bir sebepten ötürü 
daha bağlamaya imkân yoktur. O sebep de şu
dur : 

Yine hatırlanacağı üzere, özel sektörcü bir dü-
zen'de yatırımları şahıslar yapacaklardır. Şahıs
ların yatırım yapması, yeni iş sahaları açması ve 
memleketi 'kalkındırması için, hükümetlere düşen 
görev; bu şahısları mümkün olduğu kadar zen
gin etmektir. Kredileri kendilerine akıtmak su
retiyle ve daha birçok yollarla Hükümet bu kim
seleri zengin etmelidir ki, onlar da memleketi 
kalkındırma görevini yapsınlar. Özel sek tözcülü
ğün mantığı budur. Şimdi mantık ve esas bu ol
duğuna göre, bu insanları, «Siz daha yüksek ge
lirlisiniz, zenginsiniz» diye ağır şekilde vergile
mek bu mantıkla çelişir. Çünkü hem bir taraftan 
o insanı yeni fabrikalar kurulabils'n diye ren
gin etmeye çalınacağız, ondan sonra da, sen zen
ginsin, diye onu vergiliyeceğiz. 

Batı memleketlerinde, sermaye terakümünü 
tamamlamış olan memleketlerde, bu bir ölçüde 
.yapılabilir. Fakat Türkiye gibi sermaye tera
kümünün, yani daha ilk teraküm safhasında olan 
memleketlerde bu yapılamaz. Nitekim, memleke
timizin vergi sistemi buna kendisini uydurmuş-
tur ve vergilerin büyük ağırlığı az gelirli, fakir 
insanlara yüklenmiş bulunmaktadır. Ve son büt
çe açıkları da yine (büyük ağırlığı itibariyle, az 
gelirli insanlara yüklenilen vergilere yapılan zam
larla karşılanmıştır. Hem vergi adaletini sağ
lamak arzusu veya öyle görünmek isteği, hem de 
emekçi halka bilhassa yüklenen vergilere zam 
yapmanın telâşı şimdiden Adalet Partisi Hükü
metini, tedirgin etmektedir, şaşkına çevirmiştir. 
Bundan ötürü, mesele iktidar partisi içinde bu 
meseleyi; gazı vergi dışında bırakmak, zamlann 
dışında bırakmak ile örtbas etmek, bu durumu 
sadece gazı vergilememek suretiyle örtbas etmek 
gi'bi bir çaba da vaıdır. Halbuki demin ifade et
meye çalıştığım gibi, mesele böyle bir gazı muaf 
tutmaktan ibaret değildir, mesele çok daha te
mellidir. Bu münasebetle hepinizin, hiç şüphe et
miyorum, d.'kkatimi çekmiş olan bir tablodan 
birkaç rakam okumak istiyorum; bu beyannameye 
taüi olan Gelir Vergisi '.mükelleflerin n ödedikleri 
vergileri göstermektedir. Bdindiği gibi, beyanna
meye tabi mükellefler azçck varlıklı insanlardır. 
Bu insanların, beyannameye tabi mükelleflerin 
% 50 sinden çoğu, yılda 500 liradan daha az ver
gi ödemektedir; gerekçenin 112 nci sayfasındaki 
tablodan anlaşıldığına göre. Beyannameli mükel
leflerin % 50 s*nden çoğu yılda 500 liradan daha 
az vergi ödemektedir. Ve bütün beyannameli mü
kelleflerin ortalama olarak, yılda ödedikleri vergi 
3 030 liradan ibarettir ve bunların göstermiş ol
dukları ortalama gelir, 13 000 liradır. Yani ay
da bin liradır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vergi ada-
ılot'ni sathım anın yobı, evvelâ bu d'lzon'n de'Vş-
tirllmcsidir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat bu 
düzenin içinde de, hiç değilse aşırı adaletsizliği 
önleyici ufak tefek tedbirler alınabilir ve bu 
tedbirlerin başında da, Gelir Vergisini geliştir
mek ve Gelir Vergisi voliyle yüksek gelirlileri bi
raz daha vergilemektir. Ama dediğim gibi bu 
düzenin mantığıyle çatışır. 

Şimdi kısaca iç istikrazlar üzerinde durmak 
istiyorum. Gerekçede verilen malûmata göre bu-
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gün, 30 Eylül 1966 itibariyle iç istikraz tahvilleri 
ile tasarruf bonoları yekûnu - Devletin başka 
iç borçları vardır ama, bunlar daha malî karak
terde şeylerdir, yani halka satılması bahis ko
nusu olan, halkın elinde olması bahis konusu 
olan borçlar bunlardır - bunların yolcunu 4 mil
yar liradır. Bir milyarı iç istikraz tahvilleri, 
3 milyarı da tasarruf bonolarıdır. Tasarruf bo
nolarının bugünkü durumu, bugünkü fevkalâde 
kötü durumu ortadadır. Bunlar bâzı insanlar 
tarafından toplanmaktadır ve ileride Devlet 
bu tasarruf bonoları sahiplerine çok önemli 
miktarda para transfer edecektir. Buna mutlaka 
çare bulunması lâzımdır. Bizim bütün iç istik
raz kanunlarımızda, istikrazların itfası konusun
da şöyle bir hüküm vardır; eğer tahvil borsada 
başabaştan aşağı satılıyorsa, başabaştan aşağı 
satınahnmak suretiyle itfa edilir, aksi halde sü
resi geldiği zaman başabaş ödenir. 

Şimdi bunlar borsada muamele görmüyor ama. 
piyasada başabaşm altında satılmaktadır. Niçin 
bu hükme istinaden Maliye Bakanlığı çeşitli ban
kalar aracılığı ile başabaşm altındaki bu fiyat
larla bunları satmalmıyor ve böylece bütçemiz1 

önemli bir yükten kurtarmak yoluna gitmiyor? 
Bunu muhakkak yapmalıdır. Sayın Maliye Ba
kanının bu hususta ne düşündüğünü öğrenmek 
isterim. _ Bu tahvillerin konusunda değinmek is
tediğimiz diğer bir nokta şudur : İç istikraz tah
villeri % 6 faizle çıkarılmaktadır ve bunlar ver
gilen muaftırlar, ayrıca birçok yerlerde, bilhassa 
Devlet ihalelerinde teminat olarak kullanılmak
tadır. Bu hüküm, yani tahvillerin teminat ola
rak kullanılabilmesi hükmü, bu tahvillere geniş 
ölçüde para olmak vasfını kazandırmaktadır. Bir 
mütaahhit elinde para tutacağına, yani hiçbir şey 
getirmiyen para tutacağına, % 6 faiz getiren 
tahvil tutar ve bunları ihalelerde yatırdığı za
man hiç değilse % 6 faiz alır. Yani bu tahviller 
para ihtiyacını azaltırlar. Bu tahvilleri çıkar
mak para ihtiyacını azaltır. Para ihtiyacının 
azalması, para hacminin artırılması mânasına 
gelir. Ha para basmışsınız, ha para ihtiyacını 
azaltmışsınız; başka bir vesika basarak. Yani 
enflâsvon:st tesiri vardır, bu tesir, bu şekilde | 
kullanıldığı öcüdedir, bir. Bir de bu tahville- ! 
rin gerçekten halk tarafından satınalınıp alın- 1 
mamasına ballıdır. E^er istikraz tahvilleri ban- I 
kalar tarafından satınalmıvorsa* bankalar para 
yaratarak bunları satmalırlar, hiçbir antienflâs-

yonist tesiri olmaz; bankalar eğer istikraz tah
villerini satmalırlarsa. Bir de Devlet üstelik 
bunlara % 6 faiz vermiş olur, yani bir çeşit para
ya faiz verilmiş olur. Hükümetin bu konuda da, 
bundan sonra yapılacak istikraz tahvilleri konu
sunda da bu noktalara dikkatini çekmek isterim. 
Ve istikraz tahvillerinin, eğer mümkünse, bili
niyorsa, yüzde ne kadarının halkm elinde, ne 
kadarının da malî müesseselerin elinde olduğunu 
bize açıklarlarsa memnun kalırız. Saygılarımla. 
(T.Î.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A.P. Grupu adına Sayın Mesut 
Erez. 

A.P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
sözlerime başlamadan önce T.t.P. Sözcüsü Sayın 
Aren'in düşüncelerinden bir kısmına temas et
meden geçemiyorum. 

Sayın Sözcü, dış kredilerle ilgili mütalâaları
nı ifade ederken, Amerika'dan ithal edilen sürp-
lü maddelerinden hâsıl olan Türk Lirası karşı
lıklarının bir kısmının Amerikan Hükümetinin 
emrine verildiğini ve bunların bir kısmını Cooley 
fonunda 'kullanıldığını, bir kısmının da yine ya
bancı sermayenin iştiraki olan teşekküllere kre
di olarak verildiğini, bir kısmının da Amerikan 
misyonunun masraflarının karşılanması mevzu
unda kullanılmakta olduğunu ifade ettiler ve bir 
yabancı devletin Türkiye'de böyle Türk parası
nı tasarruf edecek şekilde bulunmamasını ve 
böyle meblâğlara sahibolmaması lâzımgeldiği fik
rini, kendi görüşlerine göre, savundular. 

Muhterem arkadaşlarım, işi bu şekilde vaz'-
edılnce, buna doğrudur döm'cımclk ©İden 'gelmez. 
Ancak, niçin bunlar böyle oluyor? Bir de bunun 
sebepleri üzerine eğilmek iktiza eder. Bir defa 
memleketimiz, zirai mahsuller bakımından ye
teri derecede istihsalde bulunamıyan ve kendi 
nüfusunu, fcendkli besîliyomiyıen hür meımleıkettllr 
ve aynı zamanda döviz mukabili zirai mahsul 
ithal oclecck durumda da değildir. Şu halde ne 
yapacaksınız? Dövizinizi verip, gıda maddesi 
ithal edemiyorsunuz, hububat ithal edemiyorsu
nuz, yağ ithal edemiyorsunuz, istihsalinizi de 
biranda nüfusumuzu besliyecek duruma getire-
miyersunuz, öyleyse ne yapacaksınız? Eğer Sa
yın Sözcü deseydi ki, Türkiye ziraatini bu du
rumdan kurtarmak lâzımdır ve Türkiye ziraati-
nin verimini artırmak icabeder. O zaman ken
disi ile biz de aynı fikirdeyiz. Geri kalmış bir 
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memleketiz. Geri kalmışlıktan kurtulmak için 
yatırım yapmak lâzımdır. Yatırım yapmak için 
ete'yatırım maddelerini ithal etmek gerekir. Bun
ları ithal etmek 'için de 'gerekli dövize sahlibol-
mamız icabeder. Türkiye'nin tediye muvazenesi 
gerekli dövizi temin edemiyor. Bu durumda ne 
yapacaksınız? Elbetteki, gerek dış borçlara, 
gerek yabancı sermayeye müracaat edeceksiniz. 
Ancak bunun, Türkiye için en müsait şartlarla 
yapılması lâzımgeldiği hususu ve Türkiye'nin 
menfaatlerine en uygun tarzda temin edilmesi 
îâzimgeldiği hususu müdafaa edilirse, bunda da 
hemfiller olmamak dçin 'bir sebep mevcut değil
dir.-

Sayın Aren bir de vergi tarif i verdiler: «Ver
gi, istihlâki kıstığı oranda vergidir» tarzında 
bir tarif. Muhterem arkadaşlar, bizim bu ta
rifle mutabık olmamıza imkân yoktur. Vergiler, 
çeşitli şekillerde tarif edilmişlerdir. Bu tarifler
den bir tanesi; «Vergiler vatandaşların âmme 
masraflarına iştirak payıdır,» tarzındadır. Ev
velâ 'bir ımfı'lfetm idaresini d&ru'hde etmiş bir Dev
let olarak, fertlerin istihlâkini kısmak düşünü
lemez, Balâkis istihlâki zaruri sebeplerle kısıl
mış fertler varsa, onların da istihlâkini normal 
seviyeye çıkarmak ve istihlâki artırmak düşünü
lebilir. Şu halde biz, vergide adaleti, istihlâki 
kıstığı nlisbette vergiler âdildir, tarzında anlıya-
ınuyoruz da, vergide ladaleti, «Herkesten kazan
cı nisbetindo vergi almalıdır, çok kazanandan 
çok vergi almalıdır ve fazla zakananlarm âmme 
masraflarına, yatırım masraflarına iştiraki daha 
fazla olmalıdır.» tarzında anlıyoruz. 

Şimdi Gelir Bütçemizin hakkındaki mütalâa
larımıza geçiyorum : 

11 aylık tahsilat rakamlarına göre, Vasıtasız 
vergilerde bir yıl evvelkine nazaran % 20,8, Va
sıtalı vergilerde % 21, diğer gelirlerde % 7, top
lam gelirlerde c/c 18 tahsilat artışı vardır. Bu 
nisbet tekel, borçlarını maliyeye ödenmiş olsaydı 
daha yüksek olacak idi. 1966 bütçesinin gelir 
tahminlerinin noksan gerçekleşmesinin sebepleri 
arasında Tekelin Hazineye olan borçlarını ödi-
yememesi ve karşılık paraların, 1 590 000 000 li
ra şeklinde tahmin edilmiş olan karşılık parala
rın bu tahminlerin altında gerçekleşeceğinin an
laşılmış olması vardır. 

İthalâttan alınan damga resminin artırılmış 
olması, tekel maddelerinin fiyatlarının yükseltil
mesi ve akar yakıtlardan alınan gider vergileri

nin artırılmasını öngören kanunun Mecliste görü
şülmekte olması nazara alınınca, 1967 gelir tah
minlerinin realist ölçüler içinde kaldığı neticesi-

: ne varılmaktadır. Kanaatimizce gelir bütçesini 
ilgilendiren problem, her yıl kamu harcamaları 

I ile kamu gelirleri deıngesinde müşahede edilen 
[ açıklar ile bu açıkların nasıl kapatılacakları hu-
| susudur. 1967 programının Resmî Gazetenin 119 
; ncu sayfasında neşredilen kısmından anladığımı-
I za göre, kamu sektörü gelir ve gider dengesinde 
I bu sene 2 219 000 000 liralık bir açık mevcut-
! tur. Kamu yatırımlarının yüzde 54,1 inin genel 
: ve katma bütçeli dairelerce yüzde 34,8 inin de 

İktisadi Devlet Teşekküllerince gerçekleştirileceği 
açıklanmaktadır. 2 219 000 000 Türk lirası tuta
rındaki açığın yarısından fazlası İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden gelmektedir. Bu açıkların 
950 000 000 lirası Damga Resmi, Akar yakıt ver
gileri ve tekel zamları, 707 000 000 lirası İktisa
di Devlet Teşekküllerinin mamullerinin fiyatları
nım yükseltilmesi, 50*0 000 000 lirası da iç istik
raz ile karşılanacaktır. 707 000 000 lira İktisa
di Devlet Teşekküllerinin mamullerinin fiyatları 
artırılmak suretiyle karşılandıktan sonra arta ka
lan açık miktarı, yani İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin açığının miktarı 609 000 000 lira bütçe
ye ödenek koymak suretiyle karşılanmaktadır, 

Şimdi, fiyat artışlarının aleyhinde konuşan 
değerli üyelere şunları sormak isteriz : 

1. İktisadi Devlet Teşekkülleri 1967 yılı top
lam yatırımları içinde yüzde 34,8 nisbetinde ya
tırım yapmak durumunda olan teşekküllerdir. 
Bu yatırımlardan vaz mı geçilmelidir? Bu sualin 
cevabı evet, ise Türkiye geri kalmışlıktan nasıl 
kurtulacaktır? Bu yatırımları kim yapacaktır? 

2. 609 000 000 liraya ilâve olarak İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin açlıklarını kapatmak için 
707 000 000 lira daıha Bütçeye ödenek mi konul
malıdır? Sualin cevabı evet ise, bütçe gelirleri 
giderlerini karşılayamıyacak durumdadır. Öyley
se emisyon mu yapılmalıdır? Emisyon yapılma
lıdır, deniliyor ise, enflâsyona nasıl mâni o!unar 

çaktır? 

Şimdi burada şu iki husustan birisinin tercih 
edilmesi gibi bir durum hâsıl olmaktadır. Bilfarz 
ya şekeri 50 kuruş daha pahalıya alacaksınız, ya
hut da cebinizdeki paradan miktarı belli olmıyan 
şekilde enflâsyon yolu ile kötü bir vergi alına
caktır. Bunlardan hangisini tercih etmektesiniz? 
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fiyatını yükseltmek suretiyle açıkları sıhhatli kay
naklardan mı karşılamalı, yoksa emisyon yoluna 
mı gidilmelidir? Hükümet bu üçüncü yolu seç
miştir ki, halihazırda içinde bulunduğumuz şart
lar karşısında en doğru yolun bu olduğu kanı
sındayız. Bu bakımdan Hükümeti desteklememek 
elden gelmez. Burada, «Biz vergi aleyhinde deği
liz, vasıtalı vergilerin aleyhindeyiz, çünkü vası
talı vergiler gayriâdildir,» diyen sayın üyelere 
cevap vermek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, karara harcamaları 
ve gelirleri dengesi ilk defa 1961 yılında yapı
lıyor değdklir. Plânlı devreye girildikten son
ra her sene kamu sektörü gelir ve gider den
gesinde muayyen nisıbette açıklar müşahede 
'edilmiş ve bundan evvelki hükümetler de bu 
açıkları ne şekilde karşılıyacaklarmm tedbirle
rini araştırmak yolunda 'bulunmuşlardır. Şim
di ben size rakamlar okumak isterim. 

19G5 yılına ait kalkınma plânının programı 
yapılırken kamu sektörü (gelir ve gider den
gesinde önemli miktarda açılklar -olduğu ve bu 
açıkların da büyük ıbir kısmının İktisadi Dev
let Teşekküllerinden geldiği anlaşılmış idi. 
O zaman iş hasında ıbulunan C. H. P. Hükümeti 
bâzı tedbirleri öngörmüştü ve bu tedbirler Yük
sek Plânlama Kurulunda kararlaştırılmış idi. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin açıklarını ka
patmak için alınacalk tedbirler Yüksek Plânla
ma Kurulunda kararlaştırılmış idi. Bakınız bu 
tedbirler nelerdir: 

Etibarik elektrik fiyatlarına 'zam ve (bu zam
dan 75 000 000 Türik lirası 'beklenmektedir. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, fiyatlarına zam, 
50 000 000 Türk lirası ıbeklenmektedir. 

Türkiye Çimento Sanayii, çimento fiyatla
rına zam, 20 000 000 Türk lirası da buradan 
beklenmektedir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları, şeker fiyatlarına 
zam, 220 000 000 lira buradan beklenmekte
dir. 

Denizcilik Bankası, Rıhtım Resmi, 75 000 000 
lira buradan beklenmektedir. 

Şimdi .muhterem arkadaşlar, şunu sormak 
istiyorum; bunlar da vasıtalı vergiler şeklin
de tesir -eder ve bunlar da (bugün aleyhinde bu
lunulan zamlardır. Öyle ise hu zamlar C. H. P. 
nin iktidarda olduğu devrede âdil, C. H. P. nin 
iktidarda olmadığı devrede gayriâdil midir i 

Vasıtalı vergilerin ıgayriâdil olduğu tarzın
daki iddiaların hakikat «olan tarafları vardır. 
Ancak, vasıtalı vergilerin ıgayriâdil oluşlarını 
da propaganda etmek için ve bunu gözde biU 
yütmek için de hiçbir sebep yoiktur. Çünkü 
vasıtalı vergilerin âdil tarafları da mevcuttur, 
Şimdi onları .gözden .geçirelim. 

Vasıtıh vergilerde de bir dereceye kadar 
şahsileştirme mümkündür. Havaici zaruriye 
üzerine 'vasıtalı vergi koymazsanız, vasıtalı ver-> 
gileri şahsileştirmiş olursunuz. Binaenaleyh, za
ruri istihlâk maddeleri üzerine vasıtalı vergiler 
rin konulmasından sakınmalıdır. 

Şimdi, getirilen zamları düşünecek , olur
sak, meselâ şeker zammını hununla telif etmek 
mümkün değildir. Şeker de hir zaruri madde
dir, denilebilir. Ancak, (bunun ıbaşka sebepleri 
vardır, 'bunu hiraz sonra izah edeceğim. ' > 

Vasıtalı vergilerin inikas ettiği söylenir ve 
inikas ettikleri için de vasıtalı vergilerdir de
nir. Vasıtalı vergilerin inikas etmedikleri hal
ler de mevcuttur. Bu hallerde vasıtalı vergiler 
daha ziyade kârdan ödenir. Gümrükler bilfarz' 
vasıtalı 'bir vergidir. Ve (gümrükler her zaman 
inikas eden vergiler de değildir. Yatırım mad--
deleriui tasavvur edelim. Makina ithal etmiş
siniz, hunu müstehlike derhal intİKal ettirmek 
mümkün müdür? Demek ki inikasın gayet ya-_ 
vaş olduğu haller de mevcuttur. Vasıtalı vergi
lere niçin gidiliyor da, vasıtasız vergilere gidil-
ımiyor, mevzuunu incelerken, ıbir hususu daha 
göz önünde 'bulundurmak icalbeder. 

Muhterem arkadaşlarım, hiraz önce arz et
tim; 2 milyar 219 000 000 liralık kamu sektö
rü gider ve gelir dengesinde hir açıl?: mevcut
tu r . 1067 açığını kapatmak meehuriye tinsiniz 
ve bu açığın büyük hir kısmı İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden gelmektedir. Eğer vasıtalı 
vergiler, tedbirleri getirirseniz, hu tedbirler te
sirlerini derhal göstermez. Kanunlaştıkları an^ 
dan itibaren Ibir yıl, iki yıl gilbi hir zaman son
ra hunlar tesirlerini gösterirler. Binaenaleyh, 
bütçe açıklarını ve kamu sektörü gelir ve gider 
dengesini sıhhatli kaynaklardan derhal kapat
mak istiyorsanız vasıtalı vergiler yoluna git
mekten haşka bir -çareniz yoktur. Ama bu 
demek değildir ki, vasıtasız vergiler mevzuun
da hiçbir şey yapılmıyacâk ve Hükümet bu 
mevzuda hiçhir şey yapmak niyetinde değil-
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dir... Bu mânayı istihdaf etmemektedir. Nite
kim Sayın Maliye Bakanı beyanları sırasında 
vasıtasız vergiler mevzuunda da çalışmalar ol
duğunu ve bunların yakında Meclise getirilece
ğini ifade buyurmuşlardır. Ben kendilerinin dik
katine 'bir 'hususu arz etmek isterim, Eğer, bil
farz 1%9 yılında bu tedbk'lerin tesirlerinin gö
rülmesi isteniyorsa 'bu kanunların biran önce 
M'eclislere sevk edilmesi ve kanunlaşmalarının 
temin olunması iktiza eder. 

G-eçen yıl da bu kürsüden ifade etmiştim; 
Türkiye'nin ek finansman ihtiyacı veya finans
man açıklarının giderilmesi ınıevzuunu 'hallet
mek için ışu üç tedbirin birlikte yürütülmes'i 
iktiza eder. 

Bunlardan 'birisi şudur; cari harcamalarda 
tasarruf. Bu, genel ve katma ıbütçc'li idareler
de tasarruf İktisadi Devlet Tevekküllerinde 
daıha az masrafla çalışma ve tasarruf şeklinde 
özetlenebilir. Bunu behemahal temin etmek ik
tiza eder. 

2. Vergi ziyaı ile müessir şökilde müca
dele. 

3. Vergi rezervlerinin harekete ıgeçirilmc-
<si. 

Ver-gi rezervlerinin harekete geçirilmesi 
mevzuunda da bir nebze durmak isterim. Ver
gi rezervleri deyince, hatıra derhal vasıtalı ver
gilerdeki rezervler gelmesin. Vasıtasız vergiler
de ne giıbi rezervler vardır, ıbunları da araştır
mak iktiza eder. 

Sayın milletvekilleri >bu husustaki düşünce
lerini izah 'ederken, umumiyetle zirai Gelir Ver
gisinden bahis açmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, zirai Gelir Vergisi 
konusunda bir vergi rezervi var mıdır, yok mu
dur, bunu burada kısaca incelemekte fayda var
dır. 

BAŞKAN — Sayın Mesut Erez, 'bir daki
kanız kaldı; ona göre beyanda 'bulunun. 

A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (De
vamla) — Sayın Başkanını, bir dakikada bunu 
bitirmeye imkân yok. 

BAŞKAN — Ne kadar zamanda 'biter? 
A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (De

vamla) — 10 dakllkada biter. 

BAŞKAN —r- Arkadaşımız konuşmasını 10 
dakikada foitirebilirnıiş. 

Konuşmasının, 10 dakika daha uzatılmasını 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler.... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (De

vamla) — Türkiye'nin gayrisâfi millî hâsılası 
içerisinde ziraatin hissesi yüzde 40 civarında
dır. 20 - 25 milyar Uranında bir zirai hâsıla. 
Bundan alman vergi miktarı kc 40 - 50 000 0-.0 
lira civarımda. Şimdlı bu noktadan hareket et
tiğiniz zaman elbette ki, zirai sektörde büyük 
bir vergi rezervi varmış gibi 'görünür. Fakat 
bu, biraz incelenince, burada bir vergj rezervi 
mcvcudolmakla beraber, bunun da gözümüzde 
büyütülecek miktarda olmadığı neticesine var
maktayız. Hele Mister Caldor'un raporunda 
ifade ettiği gibi, zirai sektörden 1 milyar veya 
2 milyar lira c't/arında vergi almak gayri müm
kündür. Ben simdi size bâzı rakamlar ifade ede
ceğim. Okuyacağım rakamları 1965 yılında 
neşredilen. Devlet İstatistik Entitüsü tarafın
dan neşredilen «19G3 genel tarım sayımı örnek
leme sonuçları», adlı kitaptan okuyorum. 

Türk.'yo'do toprakb ve tcpraksıc zirai işlet
melerin yekûnu 3 514 476 adedt'c. 1 - 5 de
kardan itibaren, böyle dilim dilim 101 - 200 de
kar büyüklükte arazi işleten işletmelerin yekû
nu da 2 7D4 000 dir. topraksız işletmelerin ye
kûnu 291 000 dir, bunu topladığımız zaman 
3 086 000 rakamına ulaşıyor, işletmelerin ye
kûnu zaten 3 514 000 idi, bunu burdan çıkar-
d'ğımız zaman 200 dekardan fazla z'trai işlet
me sayısının 120 000 olduğu neticesine varı
yoruz. Şüphesiz İd, bu istatistik üzerine bina 
etmek istediğim fikir, anahatları itibariyle doğ
rudur. Bunun bâzı ayrıntıları da mevcuttur. 
limd'ı tahmin ediyorum ki, hali hazırdaki zirai 
/ergi hükümlerine göre, 50 000 veya biraa daha 
ûızla işletme vergiye tabi tutulmaktadır. Bü
tün motele, şu 120 000 işletmeyi makûl ölçüler 
içeri-;i:ıde vergiye tabi tutmaktan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, burada bir noktayı 
daha arz etmek ister'im. Ziraatle iştigal eden 
nüfus, bir memlekette istikrar unsurudur. Si
yasi bakımdan istikrar unsurudur. Eğer gayri 
âdil vergilerle, işte görüyorsunuz, vergi ödiye-
miyceck derecede küçük işletmelerle iştigal 
eden 'işletmeleri de vergiye tabi tutacak olur
sanız bu istikrar unsurunu da sarsarsınız. Oıııııı 
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için zirai vergiyi mütalâa ederken, Mis'.er Çal-
dor'un ifade ettiği gibi, bu sektörle öyle bir 
milyar veya 2 milyar liralık b'ı:* vergi rezervi 
mevcudolmadığım bilmeliyiz. Ve zirai vergiyi 
mütalâa 'edenken, ancak gelir vergisi sistemi 
içerisinde ve bugünkü ölçüler üzer'ade, bu öl
çüleri biraz daha daraltmak veya yerine göre 
genişletmek suretiyle daha âdil bir (pkildc ve 
zirai verginin hâsılasını ICO - 150 veya 
200 003 000 lira civarına çıkaracak tarzda bir 
lulâhat yapmak ancak mümkündür. Bunun ha
ricinde ziraatten fazla bir vergi almanın mem
leketimizin gerçeklerine uygun düşmiyeceği ka-
'nısındayız. 

Tefekkür ederim, hürmet ederim. (A. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Cengiz Ekinci. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz... 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa

yın İlyas Seçkin. 

C. H. P. GRUPU ADINA ILYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım, gelir 
batçesi üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 
Sayın Mesut Erez arkadaşımın konuşmalarını, 
zevkle dinledim. Meseleyi biraz daha vuzuha 
kavuşturmuş olacağız, bu münakaşalar sonunda. 

Şimdi, Sayın Erez ifade buyurdular ki, ka
mu sektörünün finansman açığı 2 219 000 000 
liradır ve bu açığı izale etmek, sağlam, sıhhatli 
kaynaklardan karşılık bulmak maksadiylc, 
C09 000 000 lira bütçeden transfer etmek öngö
rülmüştür. Doğrudur. Bunların kendi tarife
lerine ve fiyatlarına zam yapmak suretiyle 707 
milyon liralık munzam kaynak yaratacakları 
öngörülmüştür. Doğrudur. Ve sözleri arasın
da ifade buyurdular; 1964 - 1965 programla
rı hazırlanırken, o zaman iktidarda bulunan 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin, Karma 
Hükümetinin bu 1965 uygulamaları için tasav
vurları vardı, çimentoya, şokere ve tekel mad
delerine zamlar derpiş edilmişti, şimdi de ya
pılan odur... «İktisadi Devlet Teşekküllerine 
609 milyon lira transfer etmiyelim mi? Veyahut 
da 707 milyon liralık bir ek ödenek daha ko
yalım da, fiyatları artırmadan, olmıyan bir 
parayı mı verelim, emisyona mı gidelim, enf- j 

lâsyon mu olsun?» dediler. Dikkat buyurulmuş-
sa, bendeniz grupum adına burada beyanatta 
bulunurken, zamlar yapılmasını veyahut da 
emisyonla idare edilmesini, sağlam, sıhhatli 
kaynaklardan finansman temin edilmesini, ko
nuşmamın mihveri olarak seçtim. İktisadi Dev
let Teşekkülleri için geçen sene bu kürsüden 
Büyük Mecliste beyanatta bulunmuştum. Hü
kümet, 1966 icra programında İktisadi Devlet 
Teşekkülleri yeteri kadar finansman kaynakla
rından ma/hrum oluşu sebebiyle, enflâsyonun 
mihrakıdır, Türk eknomisinin muvazenesini 
bozan nitelik, bunların finansman açığından 
ileri gelmektedir, buna bir tedbir almak gere
kir, diyor ve tedbirleri de sayıyor : Özerkliği 
vardır, bunlar tarifelerini ayarlıyacaklar, mal ve 
hizmetleri ona göre ayarlıyacaklar, finansman 
açığı vermiyecekler, yeni fonlar yaratacaklar, 
yeni yatırımlar yapacaklar... Gayet tabiî. Ka
mu sektörünün yatırımlarının büyük kısmını 
İktisadi Devlet Teşekkülleri yapıyor. Daha 
fazlalaştırılmasını istiyoruz; yatırım hedefle
rine ulaşmak için. Geri kalmışlıktan kurtul
ması için Türkiye'nin başka çıkar yolu yok. 
Şimdi ibretle okuyalım sayın arkadaşlarım. 
Hem İktisadi Devlet Teşekküllerinin finans
man açığı vermemesi, onların sağlam, sıhhatli 
kaynaklardan finanse edilmesi prensibini plân
da kabul ediyor ve Saynı Başbakan İktisadi 
Devlet Teşekküllerine Sanayi Bakanlığına şu 
gizli emri veriyor. Bu yazıyı geçen sene bura
da okuduk. Mektupta şöyle deniyor : 

«440 sayılı Kanunla iktisadi Devlet Teşek
küllerine verilen özerklik ilkesine dayanılarak, 
bu müesseselerin zaman zaman ürettikleri mal
ların fiyatlarına zamlar yaptığı müşahede olun
maktadır. Halbuki Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin ürettikleri mallar ve yaptıkları hizmet
ler, mahiyetleri itibariyle temel mal ve hizmet
ler olması hasebiyle, bu zamların yapılmasına, 
Hükümetçe iştirak edilemiyeceği ve mesuliye
tine katlanılamıyacağı cihetle, bütün fiyat 
ayarlamalarının Hükümetin kararına iktiran 
ettikten sonra yürürlüğe konması.» 

Şimdi icra porgramma, bunların hakikaten 
sağlam kaynaklara kavuşturulması için tari
felerine, hizmetlerine, mallarına - gerekli gör
dükleri temel mal ve hizmet olmamak şartiy-
le kabul ediyor - koyacaksın prensipi ondan 
sonra da gizli emir vereceksin. Niye? Seçim 
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var. Aman diyeceksin, hiçbir zam yapamazsın, 
şekere de zam yapamazsın, çimentoya da zam 
yapamazsın, şuna da zam yapamazsın, Devlet 
demiryolları tarifelerine de zam yapamazsın. 
Sakın ha, ola ki, benim haberim olsun, mesu
liyetini ben taşıyorum, diyor ve ilâve ediyor 
mektupta. «İktisadi Devlet Teşekküllerinin is
tisnasız bütün mal ve hizmetleri temel mal ve 
hizmetleridir» diyor. Değil. Temel mal ve hiz
metlerin hangileri olduğunu plân ve 440 saydı 
Kanun kabul etmiş ve demiş ki, «Yüksek Plân
lama Kurulunun Hükümet ile müştereken ha-
zırlıyacağı temel mal ve hizmetler üzerine ya
pılacak tarife zamları Hükümetçe kararlaştı
rılır.» Bunların hangi mallar olduğu usulüne 
göre hiç bu taraftaki kanuni mekanizmayı iş
letme, ne kadar İktitsadi Devlet Teşekkülü var
sa, hepsinin ürettiği mal ve hizmetleri, 
temel mal ve hizmetler say, bu mües
seselere hiçbir takdir hakkı bırakma, on
dan sonra ela gel; 1967 senesi malî yılma üç 
gün kala bozulmadı Türkiye'nin maliyesi Sa
yın Mesut Erez arkadaşım. İki seneden beri 
bu konuda en ufak bir çivi çakılmadığı için, 
bugün bu hale geldik de ve tamamı İstihlâk 
Vergisi, tamamı Gider Vergisi, tamamı az ka
zançlı vatandaşların üzerine binecek olan ver
gilerin 1 000 000 000 mı birden bir ayda koy
mak mecburiyetiyle karşı karşıya kaldı da Hü
kümet, biz bunun karşısına çıkıyoruz. İki se
ne gibi kıymetli bir vakit; Sayın Mesut Erez 
o zaman Varidat Umum Müdürü idiler, pek 
kıymetli fikirleri bu Parlâmentonun da tasvi
bine maızhar olarak kanunlaştı. Bahis buyur
dukları protokollerde, zamlarda kendisinin de 
mesul ve müşavir memur olarak iştirakleri var
dır. Ama sorarım ben Sayın Mesut Erez arka
daşıma ki, bugün "iktidar partisi saflarında mil
letvekili olduktan sonra, beyaz oy verdiği 
Hükümetin, iki seneden beri kendisinin vaktiy
le müdafaa ettiği fikirler istikametinde en 
ufak bir icraat gösterememesidir ve hâlâ beyaz 
oy vermeye devam etmesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, ihtilâfımızı bura
da, Sayın Mesut Erez arkadaşımız iktidar par
tisi saflarında yer aldı mı, namuslu bir Devlet 
memuru, bilgili bir Devlet memuru olarak vak
tiyle müdafaa ettiği fikirleri, beyaz oy verdiği 
Hükümete de tatbik ettirmek için çaba gös
termesi gerekirdi. Mesele buradadır. (A. P. sı

ralarından «göseriyor, gösteriyor» sesleri) edi
yorsa dinletemiyor. 

Şimdi onun için ,ne emisyona gidelim, ne 
açık verelim, sağlam finansman kaynakların
dan İktisadi Devlet Teşekküllerini finanse ede
lim, gerekirse bütçeden verelim. Ama iki sene 
oturalım, hiçbir şey yapmıyalım ve bir günde 
bütün zamları yürürlüğe koyalım. İşte biz bu
nun karşısındayız. 

Şimdi vasıtalı vergilere de zam yapmak lâ
zımıdır. Doğrudur. 1963 te sizler ide zam yaptı
nız, biz ide zam yaptık Muhterem arkadaşlar, 
doğru. Bakın neler yaptık. Sizler bizim yaptı
ğımız bu şeyleri yapmaya şimdi cesaret ede
mezsiniz. Servet beyannamesini de kaldırmaya 
kalkıyorsunuz. Halbuki, 1966 yılında Devlet 
bütçesi gelirlerinde 12 100 000 000 liralık büt
çe gelirlerinde, vasıtalı vergilerde artış 
1 230 000 000 liradır. Vasıtasız vergilerde ar
tış 630 milyon liradır. 1967 bütçesiyle teklif 
olunan vergilerde vasıtasız vergilenin oranı 
% 29 a düştü, vasiitalj vergilerin oranı da 
% 71 c çıktı. Şimdi kabul ettiğimiz prensiple
re aykırı ve vatandaştan yeni fedakârlıklar 
boklemiyeceğiz, diye iktidara gelen 'bir parti
nin, şimdi okuyacağım, 1964 te Devlet gelirle
ri gayrisafi millî gelirin % 14 ü 13,5 çuğu 
1965 lte 14,5 u, 1967 (bütçesiyle teklif edilen ge
lirler gerçekleşirse, % 16,75 i gayrisafi millî 
gelirin 1963 ten 1964, 1964 ten 1965 e doğru 
aı^tan miktar, 1 puvan 2 puvan. Bu sene, ta
mamı vasıtalı vergilere şamil olmak üzere 2,75, 
puvan. Şimdi, vatandaşın sızlanması bundan
dır ve bahis buyurduğunuz gibi sadece az ge
lirli vatandaşlara müteveccih bir vergidir. Bu
nun karşısındayız. 

Şimdi, 1963 - 1964 te hurada vergi kanun
ları konuldu Emlâk Vergisi Kanunu kanaa
timce bir sene, birbuçuk sene evvel bu meclis
ten çıikabilirdi. Hükümet geciktirdi, komis
yonlarda alâkadar olan olmadı; ıbu mesuliyet 
iktidar partisine düşer. Şimdiye bu Ikanunun 
hazıriılkları, uygulama hususiları çoktan biter
di de, 1967 malî yılı için yeni rantireler temin 
edecek hale gelirdi. Yapıldı mı -böyle bir şey? 
Ben böyle bir gayret görmedim. 1964 te siz 
bu düşündüğünüz zamları yapacaktınız. Arka
daşlar biz şunu da düşündük; 1965 senesinde 
'bu zamlar yapılacaktı ama, bu memlekette bir, 
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1 600 000 kişinin, 'en az .geçim indiriminden 
400 000 000 lira vergi indirimi yapılacaktır. 
Onu ?.iz, geecn sene, herşeyin .başında Bütçe 
Kanunundan evvel, 'tehir ederek 'kanunu çıkar
dınız. Sosyal adalet oldu mu? Onu da yapa
caktık, onu da yapacaktık ve vasıtasız vergi
lere yaptığımız zamları bu meclislerden geçi
rirken, vaz kazançlı vatandaşlar üzerinde vergi
nin ağır yükünü hafifletmek için ciddî tedbir
ler de getirdik. Bu istikamette ben iktidar 
partisinin Hükümetinde bir çalışıma görmüyo
rum. İki seneden beri bu istikamette en ufak 
bir çalışma görmedim Bakınız 'gider 'bildiri
mi getirmişiz, vergi açıklaması .getirmişiz, ser
vet beyannamesi getirmişiz ve Gelir Vergisi 
randımanların m fevkalâde süratle artmasında, 
Sayım Mesut Erez de kabul «buyururlar ki, bu 
müesseselerin büyük ölçüde rolü vardır. Şimdi 
'bir taraftan (bunları kaldıracağız efendim ser
maye ürkermiş de,.. Arkadaşlar ;buna vatan
daş da tüccar da alıştı. Açık söylüyorum bu, 
servet 'beyanı müessesesine lütfedin, dokunma
yın. Tekrar vatandaşların, canım efendim, ser
vet beyannamelerini de geri vereceksiniz, de
mek vergi kaçırmak temayülünü kamçılar. Va
tandaş buna dört seneden beri alıştı. Yapılmış 
hayratı yıkmayınız. Sosyal adaletin önemli 
faktöründen biri sayarız; bu gibi vergi ziyamı 
önliyecek tedbirlere, yenilerini ekliyecek ted
birleri de lütfedin getiriniz. 

Sonra muhterem arkadaşlar, şekere zam 
yapacaktınız falan. 1955 senesinden bir hâtıra; 
Maliye Vekâleti mütahassısları Hükümete bir 
rapor verdiler. Dediler ki, «aman ey Hükümet, 
şekerin maliyetiyle satış fiyatı aynı noktada 
'birleşti. Ödenecek Gider Vergisi, şeker istihlâk 
Vergisi fankı kalmadı. Şeker fiyatlarına zaım 
yapmazsanız şeker şirketlerinin hali harap.» 
Hükümet bu raporu nazara almadı; çeşitli po
litik nedenlerle. Ve şeker maliyetiyle, şeker 
satış bedeli arasında, kiloda bir lira fark var-
mışcasma, - halbuki maliyete karşı aynı hizaya 
gelmişti - bir lira fark varmışçasma, üç sene 
ımü'ddeble, Devlet Şeker Şirketinden her sene 
200 000 000 lira vergi tahsil etmeye devam et
ti. Olmıyan bir şeyi tahsil etti. Şeker Şirketi, 
Merkez Bankasına gitti 9 aylık bonolarla pa
ra çelkti, Hazineye vergi farkı varmış gibi ya
tırdı. Ta 1959 da farketitik biz bu işi. Ne oldu? 
Bu arada 750 milyon lira Şeker Şirketinin 

1955, 1956, 1957, 1958 senesinde elmıyan bir 
şeyi, vergi farkı vardır, diye yatırıldığından 
dolayı, borçlar burasına kadar geldi ve şimdi 
Şeker Şirketinin 9 aylık bonoları dolayısiyle, 
Merkez Bankasında bu bonoları yenilemek için 
9 ayda bir 14 milyon lira Damga Resmi öde
mesi lâzımgeldi. Bu düzensizlik hir defa baş
ladı mı, akıbeti nereye kadar gider, Allah bi
lir. Şimdi geç kalınmıştır bile. Ama bir taraf
tan vaktiyle şekere zam yapacaksın; 20 000 000 
lira iken açık, 19G3 te İnönü hükümetleri bu 
tehlikeyi görmüşde, hem pancar bedellerini 
müstahsıla ödemek için tedbirlerini almış acur 
hale getirmiş, iki üç, seneden ıbori ödenmiyen şey
leri 1963 te acur hale getirmiş, hem de satışı 
ile şeker maliyeti arasındaki farkı 1 lira vergi 
ödiyecek hale getirmiş. Ama görmüş ki, tehli
ke var, 20 000 000 lira zarar oluyor her sene, 
tedbir alalım, demiş. Şimdi iki seneden beri, 
Sayın Mesut Erez de kıymetli bir teknisyen 
olarak 1964 senesinde; 1965 programı hazır
lanırken bu teklifi desteklemiş, doğru, haklı. 
Onun için kimse kimseye taan etmesin. Akim 
emrettiği 'istikamette tedbirleri, politik endi
şelerden uzak olarak, derhal cesaretle tatbik 
etmek ve başarı ile uygulamak cesaretini gös
terecek misiniz, göstermiyecek misiniz? Mese
le buradadır. 

Şimdi neticeye geliyorum; Parlâmentolar
da olduğu gibi, siyasi iktidarlarda, bu âm
me gelirleri üzerinde pek fazla lâf etmeye, 
konuşmaya ve bu konuşmaları dinlemeye müte
hammil değildir. Türkiye'nin asıl ve mühim 
meselesi de burada yatmaktadır. Asıl, mühim 
mesele budur. Buna çare bulduğumuz müd
detçe başarılı bir fonksiyon ifa etmiş oluruz. 
Herkes, partili partisiz ilim adamı, öğrenci, 
vatandaş, sade vatandaş, bugün yapılan zam
ların, yüzde yüzünün, geçimi dar, büyük 
vatandaş kütleleri üzerine ağır bir yük tah
mil ettiğinde müttefiktir ve hepsi bir araya 
gelmiştir. Yan tedbirlerle desteklenmcmiştir, 
Vasıtasız vergilerin randımanlarının artırıl
ması, istikâmetinde en ufak bir gayret sarf 
edilmemiştir ve bugün biraz evvelki konuş
mamda bahsettiğim hale gelinim ist ir. Hükümet 
ondan sonra, çeşitli zamları;' efendim siz de 
yapmıştınız; biz de yapacağız gerekçesiyle ge-. 
çiştirmek istenmektedir. Bu, mümkün de
ğildir. Yaptığınız vergi artışları nisbetinde de 
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câri masrafları artırma temayülünde olduğu
nuza göre, yatırımlara bu zamlardan dolayı, 
pek cüzi bir kısmı gittiğinden dolayı bu başa 
rıh bjr iktisadi ve malî politika değildir. Bu 
bakımdan C. II. Partisi Grupu olarak Hükü
meti ikaz vazifesini yapıyoruz. Yoksa, sen ben 
kavgası yapmıyoruz, (A. P. sıralarından müda
haleler.) Evet, beyler, biz de iktidarda iken, 
bu kürsüde böyle sözleri işitmedik, onun 
hasreti içinde dört sene kıvrandık ama, maale
sef şimdi biz bu lâfları yapıyoruz. Ve bize 
düşen vatan borcu budur, bizim politika an
layışımız budur. Bu vesile ile Büyük Meclisi 
saygıyla selâmlarım. (C. II. P. saflarında al
kışlar.) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü 1903 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
iç.'n yapılan açık oylama işlemi devam et
mektedir. Sonradan gelen sayın üyelerin de 
lütfen oylarını kulanma!arını rica ederim. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Hasan 
özcan. 

M. P. GrvUPU ADİNA HASAN ÖZCAN 
(Bolu) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; gelir bütçesi üzerinde bir buçuk saat
ten beri devam eden müddet zarfında O. II 
Partisi ile A. Partisinin karşı1 ıklı mür.ıkaşa 
larmı dinliyoruz. Diyorlar ki ; bizim Hükümet 
zamanında daha iyi yaptık, pahalılık yapma
dık, ötekiler de d :yor k':, biz bunu yapoır.k 
mecburiyetindeyiz. Ben, hnr iki partinin de 
görüşlerini çöz önüne .alarak, esaslı şekilde Mil
let Partisinin Mecl'ıs Gramerim gömüşlerini 
acıkma ortaya koyacağım. (M. P. sıralarından 
«Bravo sesleri».) 

Dış yardımlar Adalet Partisi zamnınndr 
yanılmış değildir, 1948 srnes'nıPn beri C. II. P. 
sinin tek parti zamanında başlamış ve 10 sene
lik D'^'Okrat Parti devrinde ve devam ederç"-
len Mirî Birlik zıamnnı ve 3.5 senelik C. II. P. 
Koalisyon devrelerinde de devam etniktir. O 
(bakımdan C. II. P. si sözcüsünün, Adalet Parti
sinin 'grup sözcüsüne burada haksız tarizi e M e 
bulunması insafla kabili telif değildir arka
daşlar. (B^avo sesleri). Ticaret Odası Başkan
lığından, işçi sendikacılardan, mühendisinden, 
avukatından, doktoruna varıncaya kadar top
lanan Yüce Mecliste 1,5 seneye yakın devam 

cdegelen mebusluk hayatımızda birıgün bir ara
da toplanıp bu memleketin iktisadi sahalarda 
n»e gitbi tedbirler alması lâzımgeldiğini, dış 
borçlardan ne şcikilde kurtulmamız gerektiğini 
bir saat düşünmüş değiliz. Mütemadiyen fakiri, 
fukaranın, zenginin, mütaahhidm çeşitli dema
gojik nutuklariyle saat 22,05 te vatandaş din
lesin diye, gene seçim endişesini hem A. P. ve 
hem de C. II. P. taşımaktadır. M. P. ye gelin
ce Sayın C. II. P. Grupu Başkanvekili dedi, 
M. P. 19 seneden beri inandığı dâvayı, ama hak
lı demiyorum, samimiyetle müdafaa etmiş, köy
de ne söylemişçe, kapalı odada da onu söyle
miş, Ulus'taki mitingde ne söylemişsc, köydeki 
kahvede de bunu söylemiş, «İmanım padişah, 
ben de onun veziriyim» diye kıblesini değiştir-
miyen bir siyasi partidir, arkadaşlarım. (M. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri). Bu bakımdan 
M. P. si 19 senelik siyasi mücadele devresinde 
hiçbir zaman iktidara gelememiştir. Niçin bili
yor 'musunuz arkadaşlar? Doğru söylediği için. 
Ben demiyorum, Adalet Partisi ile Ilaik Par
tisi yalan söylüyor. Ama iktidara kolay .gelmek 
bakımından millete, hep köye yol yapacağım, 
su yapacağım, cami kuracağım, Ziraat Banka
sından GO 000 çiftçiye 10 sene faizsiz parayı tah
sis edeceğim, gibi vaitler Millet Partisinin ne 
seçim beyanlarında, ne de Hükümet programın
da - zaten Hükümet kurmadık ya, dörtlü bir 
koalisyon kurduk - hiçbir zaman yer almış de
ğildir. Bizim Partinin sözcüleri bu gibi beyan
larda 'bulunmamıştır. Genel Başkanından köy
deki ocak başkanına kadar bu şokilde siyasi 
istismar yapmamıştır. 

Şimdi, C. II. P. sözcüsü şeker zammından, 
vasıtalı vergilerden bahsettiler. Ben kendisiyle 
beraberim. Ancak, C. II P. si insafla söylemek 
gerekir ki - İl yas Beyi çok severim, kendisine 
çok büyük hürmetim var - 27 senelik tek parti 
zamanında 3,5 senelik koalisyon ve Hükümet 
Başkanı Sayın İsmet İnönü'nün bulunduğu za
manda da bu giıbi vergilere başvurmuştur ar
kadaşlarım. Bunu inkâr etmek insafla kabili te
lif değildir. Türkiye'de sosyal adalet ve so'syal 
ıgüvcnlik gerçek mânada kurulmuş değildir. 
Ben onun için Ticaret Bakanlığı Bütçesi vesi
lesiyle söylemiştim ki, dış ticareti iç ve dış çı
karcılardan sureti kafiyede kurtarmalıyız. Ama 
Millet Partisi dış ticaretin devleti eştiirlmesine 
taraftar değildir, bunun organize edilmesine 
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zaruret vardır, dedim. Çünkü ben Avrupa'ya, 
Amerika'ya gittiğim zaman, Türkiye'deki, İs
tanbul'daki Yahudi vatandaşlarımızın, gayri
müslim vatandaşlarımızın yaptığı ticareti göz
lerimle gördüm. Ben büyük bir iş adamı olarak 
huzurunuzdayım. Türkiye'de hakiki tüccar Dev
lete ıhakiki vergi vermiyor arkadaşlar. Bunu 
hiç kimse inkâr edemez. Ben, bütün Türkiye-
deki tüccarlar vergi kaçakçısıdır, demiyorum. 
Memur tam vergiyi verir, işçi verir, subay ve
rir, bütün dar gelirli vatandaş verir, ama haki
ki tüccarların yüzde 50 si Devlete hakiki vergi 
vermez. Hakiki vergi verse ne Türkiye Ameri
ka'ya muıhtaç kalacak, ne de Rusya'ya muhtaç 
kalacak, kendi (kaynaklarımız kendimizi idare 
etmeye muktedirdir. Türkiye, toprağı ile, de
nizi ile kadrosu ile zengin olan bir memleket
tir. Türkiye -dünyanın cennetidir. Biz Türkiyc-
de bulunduğumuz için Türk Vatandaşı olarak 
bahtiyar addediyoruz kendimizi. (Bravo sesle
ri). Bu .bakımdan (bütün .mesele, siyaset adam
larının, politika adamlarının el ele vererek, 
siyasi parti görüşleri hangi istikâmette olursa 
olsun, seçim zamanı, şu Meclise 'geldiğimiz za
man parti politikasından uzak, önce vatan, 
aonra parti düşüncesini gönlümüze yerleştirir
sek, Türkiye'nin meseleleri 'kolayca lıal olur ar
kadaşlar. 

Bu vesile ile Türkiye'de, demin de arz et
tiğim gibi Türkiye'de, bir viskiyi 200 liraya içecek 
yerde öyle bir iş adamı var ki, benim bulunduğum 
yere kimse girmesin diye bir viskiyi 200 liraya 
içecek insanlar mevcuttur. 500 liraya daire tut
muş insanlar vardır. Ben bunları şunun için 
söylüyorum. Türkiye'de meşru kazancı, sosyal 
adalet, sosyal güvenliğe bağlıyan devletler üo 
nesile dayanır; baba, oğul, toruna dayanır. Bu
nun haricinde >beş 'senede adam 5 000 000 vur
du ysa bu gayrlmeşrudur arkadaşlarım. Bunu 
benim bir iş adamı olarak kabul etmem, ne 
içimden, ne vicdanımla ne de siyasi görüş an
layışı ile bağdaştırmam imkân dâhilinde değil
dir arkadaşlarım. Bu vesile ile hangi siyasi' par
tiye mensuıbolursak olalım, birbirimizi bu çatı 
altında, kardeşçe birbirimizle elele verelim, 
bu memleketin iktisadi, sosyal alanında yapıla
cak işleri hep beraber görüşelim, o 'zaman va
racağımız netice çok bolaj1, olacaktır. Türkiye'nin 
dış borçları da ödenebilir, dâhildeki ıborçları da 
ödenebilir. Dışarıdan kredi almak ihtiyacını da 

duymayabiliriz. Sözlerime son verirken, Millet 
Partisi Meclis Orupu adına Yüce Meclisin sa??-
g. değer üyelerini sevgi ve saygiyle selâmlarım, 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim Gelir Bütçesi üzerin
deki görüşmelerin de kifayeti teklif edilmekte
dir. Bu itibarla Sayın Bakana söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan, (Maliye Bakanı 
A. P. li Milletvekillerinin alkışları, arasında 
kürsüye geldi) 

MALÎYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, saatlerden beri devam oden müzakerler 
sırasında bütün siyasi partilere mensup ar
kadaşlarımızın iyi niyetlere dayanan çok kıy
metli fikirlerini dinlemiş bulunuyoruz. 

Huzurunuzu uzun bir zaman işgal etmemek 
için, yapılmış olan tenkidlere kısaca arzı cevap 
edeceğim. 

Sözlerime başlamadan önce Bütçenin tümü 
üzerindeki müzakereler sırasında C. H. P. Sayın 
Genel Başkanının konuşması üzerine yaptığım 
konuşma sırasında öğretmenle ilgili olarak 1964 
senesi içinde Eskişehir'de yapılan bir Kongrede, 
Sayın İbrahim üktem'e, Millî Eğitim Bakanı 
olarak o sırada nahoş bâzı gösterilerde bulun
duğunu ifade etmiştim. Sayın İbrahim Öktem 
beni dışarıda 'gördüler ve bu hâdiselerin o za
man tekziöedilmiış olduğunu ifade ettiler. Ben 
de kendilerine hâdisenin o sıralarda ıbütün ga
zetelerde yaygın bir gerçek kanaatiyle yazıl
mış olması itibariyle 'böyle, böyle ifade ettiğimi 
söylemiştim ve '.meseleyi son konuşmam sıra-
unda, ıkürsüden de izah edeceğimi arz etmiştim, 
bu bakımdan bu tavzihi yapmış oluyorum. 

Sayın Şefik İnan ve Sayın Gündoğdıı arka
daşlarım konuşmalarının ilk kısmını Bakanrık 
Teşkilâtına ayırdılar. Bu arada değerli hatiple
rin Maliye Bakanlığı Teşkilâtı mensupları hak
kında ifade etmiş oldukları takdiı'kâr sözlerin
den dolayı kendilerine şükranlarımı arz ederim. 
Gerçekten bugün vdkfr etin i şerefle ve ifti
harla deruhde ettiğim Maliye Bakanlığının men
supları, gerek merkez teşkilâtı, gerekse taşra teş
kilâtı vatanseverlik duygularından ilham alarak 
dürüst ve namuslu, gecenin geç saatlerine kadar 
çalışan insanlar olmak itibariyle gösterilmiş bu
lunan bu takdir duygularından dolayı ayrıca 
memnuniyetimi ifade etmbk fırsatım da bulmuş 
oluyorum. 
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Arkadaşlar Maliye Bakanlığının kurulmuş 

olan ilk Teşkilât Kanunundan bu yana, büyük 
nisbette genişlemiş bulunduğunu ifade buyurdu
lar. Doğrudur. Hakikaten Maliye Bakanlığı ilk 
kurulduğu günden bu yâna geçen za/man içinde 
bir hayli değişikliğe uğramıştır. Bu 'arada memur
ların yetiştirilmesi hususunda önemli gayretler 
sarf edilmiş ve denilebilir ki, Maliye Bakanlığı 
ilk defa olarak memurlarını en iyi şekilde yetiş
tirmek gayreti içinde olan Bakanlıkların başın
da gelmektedi. Ancak faaliyet sahası çok geniş
lemiş olan Maliye Bakanlığının bütün bu alan
larda lâyıkı veçhile, eleman yetiştirme imkân
sızlığını da kabul ediyoruz. Bu husustaki çalış
malar devam etmektedir. Bakanlığı modern bir 
anlayışa intibak ettirmek kararı içinde bulun
maktayız. Bu bakımdan, gerek Sayın İnan'm, 
ve gerekse Sayın Gündoğdu'nun kanaatlerine iş
tirak etmekteyiz. 

Sayın tnan konuşmalarında serbest malî mü
şavirlik kanun tasarısının 19 seneden beri müte
addit defalar gelip geri döndüğünü ifade ettiler. 
Gerçekten bu tasarının Gelir Vergisi Kajıunu ile 
birlikte getirilmesıi icabettiği hususunda kendisi 
ile mutabıkız. Biz Hükümete geldikten sonra bu 
kanun tasarısını yeniden gözden geçirip, tekrar 
Meclise Sevketmiş bulunuyoruz. Halen komis
yonda bulunmaktadır, süratle çıkarılması için 
çalışılacaktır. 

Saym tnan vergi açıklamasının daha tertipli 
ve düzenli olması hususunda tenkidlcrde bulun
dular. Bu, bildiğiniz gibi, vergi güvenlik tedbir
leri arasında bulunan «vergilerin ilânı» konusu. 
açıklanması müessesesi hususunda biz de kendi
leriyle beraber düşünmekteyiz. Ancak, 500 000 
mükellefi ihtiva eden böyle bir açıklamanın ka
nunda öngörüldüğü sürede yapılabilmesi zarureti 
muvacehesinde bu türlü alfabetik bir takım tas
niflerin yapılması, bugünkü teşkilât ve teknik 
imkânlarımızla mümkün olmamaktadır. Ümi-
dediyoruz ki, gelir idaresi ıslahatı gerçekleş
tiği takdirde İsveç maliyesi tarafından neşro
lunan (Vergi Mükellefleri) Kitabına benzer 
bir neşriyat yapılacaktır. 

Sayın Şefik İnan ve Sayın Gündoğdu, Emekli 
Kanununun yeni baştan ele alınarak, emekli, dul 
ve yetim aylıklarının emekliye ayrılma tarihinde 
alınan aylıklara göre, zamanın şartlarına uygun 
ve ihtiyaçları karşılıyacak şekilde tanzimini ve 

repartisyon sistemine gidilmesini tavsiye etmekte
dirler. 

Devlet Personel Kanunu esaslarına mütenazır 
olarak yeni Emekli Kanunu üzerinde Devlet Per
sonel Dairesi, Bakanlığımız ve T. C. Emekli San
dığı temsilcilerinin iştirakiyle çalışmalar devam 
etmektedir. 

Temas ettikleri noktalara iştirak etmemek 
mümkün değildir. Bunun eski Emekli Kanununa 
ve yeni Emekli Kanununa tabi insanlar arasın
daki farkı şahsan ben de bir emekli çocuğu ol
mak, bizzat bu ıstıraibı duymuş bir insan olmak 
itilbariyle, bunun üzerinde gerçekten, Maliye Ba
kanlığım sırasında önemle duracağım. Emekliler 
arasında, yani bir zamanlar bu memlekete, mil
lete alm terini dökmüş, saçlarını ağartmış olan 
insanların gayriâdil ölçüler içinde kalmasına su
reti katiyede taraftar değiliz. Bunların düzeltil
mesi yolundaki gayretlerimiz samimîdir ve mut
laka iyi bir şekilde gerçekleştirilecektir. 

Sayın Şefik İnan konuşmasında; Bankalar 
Kanununun getirdiği murakabenin yetersiz ol
duğunu; yönetim kurulları başkan ve üyelerinin 
mesuliyetlerini kontrol altına almak maksadiyle 
Bankalar Kanununun yeniden gözden geçirilme
sini zaruri gördüklerini belirtmişlerdir. Aynı 
konuda Saym Mesut Erez arkadaşım da temenni
de bulundular. 

Malûmları olduğu üzere, 1958 yılı sonların
da yürürlüğe giren Bankalar Kanununun tatbi
katı, yine bu kanunun 61 nci maddesinde zikre
dilen ve Bakanlığımız Merkez Teşkilâtına dâhil 
Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu tarafın
dan kontrol edilmektedir. 

Şu hususu belirtmek yerinde olur ki; şimdiye 
kadar elde edilen uygulama sonuçlarına göre, 
kanun müessir ve faydalı bir düzen kurmuş bu
lunmaktadır. Filhakika, başlangıç tarihlerinde 
Bankacılığımızda görülen bâzı tasfiye ve sarsıntı
lar, İ 960 yılında çıkarılan .153 sayılı Kanunla 
tesis edilen tedrici tasfiye sistemi ve Hükümetin, 
za'i'a uğramış bankalara müdahale 3^eikisiyle, 
bankacılığımızı bugünkü emin temele oturtmak 
mümkün olabilmiştir. 

Ancak, bugün 29 kişilik kadro imkânlar iyle 
çalışan Bankalar Yeminli Murakıpları teşkilâtı, 
1 800 şübesiyle yurdumuza yayılmış 45 bankanın 
kontrolünü bihakkın yapmakta güçlükle karşılaş
tığını kabul etmek zorundayız. Müessir bir mu-
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rakabenin yeter sayıda eleman çalıştırılmasına 
bağlı olduğu da tabiîdir. Bu bakımdan; meslek 
nev'i alarak uzun bir yetişme devresini ve daimî 
olarak kalifiye elemanlarla takviyeyi lüzumlu kı
lan Bankalar Yeminli Murakıpları kadrosunun 
takviyesi halinde 7129 sayılı Kanunun daha iyi 
sonuçlar elde etmeye yeter bir sistemi ihtiva etti
ği kanaatindeyiz. 

Bu itibarla Bankalar Kanununun gözden ge
çirilmesi yerine, bunun iyi tatbik edilmesi husu
sunda gereken tedbirlerin alınmasının yerinde 
olacağı kanısındayız. 

Sayın Şefik İnan; Genel Muhasebe Kanunu
nun biran önce kanunlaşmasını, temenni ettiler. 

Halen Büyük Millet Meclisinde bulunan Ge
nel Muhasebe Kanunu tasarısının biran önce ka
nunlaşması Bakanlığımızca üzerinde önemle, İs
rarla durulan bir husustur. Filhakika, bu kanu
nun getireceği yeni hükümlerle Devlet masrafla-
rinın daha taahhüt safhasında kontrolü sağlana
cak ve Hazine birliğine gidilmek suretiyle Devlet 
harcamalarında yenilik ve kolaylıklar sağlana
caktır. 

Çek sisteminin taammümü konusu da üzerin
de önemle çalışılan bir husustur. Bu kanun ta
sarısının bir geçici komisyonda görüşüldüğü 
Yüksek Meclisin malûmudur. Bu Geçici Komis
yon diğer kanun tasarılarını da ele almış bulun
maktadır. Öyle ümidediyorum ki, bu devre için
de bu kanunların süratle, bilhassa Yüksek Mec
lisin de tasvibine mazhar olacağını ümidetmek is
tiyoruz. Maliye veznelerinde nakden yapılan 
ödemeler •illerde 1 000 liradan 100 liraya, ilçe
lerde 500 liradan 50 liraya indirilmiştir. Yani 
çekle ödeme hadleri bu ölçülerde genişletilmiştir. 
Hedef, bütün ödemelerin ve tahsilatın bankalar 
aracılığı ile yaptırılmasıdır. Böylelikle, nakid 
veznelerinin tamamen kaldırılması ve saymanlık
ların yeni esaslara göre reorganizasyonu mümkün 
olacaktır. Ancak, çeşitli sebepler böyle bir refor
mun birden yapılmasına imkân vermemekte, bu 
%onuda kademeli ve tedrici hareketi zaruri kıl
maktadır. 

Sayın İnan ve Sayın Gündoğdu arkadaşla
rım, Devlet Memurları Kanunu üzerinde, yani 
Devlet Personel Kanunu diye bilinen kanun üze
rindeki çalışmalar hakkında bilgi istediler. 

Bilindiği üzere 657 sayılı Kanun memur hak
larına taallûk eden birçok önemli hususların tü

züklerle düzenlenmesini öngörmüş idi. Bilâhara 
Anayasa Mahkemesi, Ankara Üniversitesinin vâ
ki müracaatı üzerine, almış olduğu bir kararda 
- ki, bu ancak 1066 Haziran ayı içinde Resmî 
Gazetede yayınlandı - memurların haklarının, 
özlük haklarının maaşlarının ancak kanunla dü
zenlenmesi lâzım geldiğine dair Anayasa hükmü 
muvacehesinde, bu tüzüklerle. bu gibi hakların 
düzenlenmesinin mümkün olmadığı neticesine vâ
sıl olmuş, bu karar bağlayıcı mahiyette olması 
itibariyle, tüzükler üzerinde o zamana kadar ya
pılmış olan çalışmaları bırakmak durumunda kal
mış ve böylece bu meselelerin bir kanun içinde 
halledilmesi zarureti Anayasa Mahkemesi kararı 
icabından bulunmuştur. Hal böyle olunca, Dev
let Personel Dairesinde Devlet Personel Dairesi 
ilgilileri Maliye Bakanlığı ilgilileri, üniversite 
ilgililere ve Orta-Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü 
temsilcilerinden müteşekkil bir komisyon kurul
muştur. Komisyon çalışmalarına devam etmek
tedir. Bilhassa intibak hükümleri üzerinde fev
kalâde hassas olmak lâzımgeldiğinden bu çalış
malar bitirilmek imkânı bulunamamıştır. Biz de 
bunun süratle bitirilerek, tasarı halinde Yüksek 
Meclise getirilmesini samimiyetle arzu etmekte
yiz. 

Muhterem arkadaşlar, umumi olarak bütün 
hatipler burada, bilhassa muhalefete mensubolan 
arkadaşlarımız bütçenin gelir kaynakları üzerin
de, vasıtalı vergiler, vasıtasız vergiler üzerinde 
uzun uzun konuştular. Bu konuşmaları biz Büt
çe Plân Karma Komisyonundan başlamak üzere, 
Senatoda ve bütçenin tümü üzerindeki konuşma
lar sırasında uzun uzun samimiyetle ifade et
miştik. Bizim vermiş olduğumuz rakamların her 
hangi birisine bir itiraz vâki olmamaktadır. Hal 
böyle iken, muhalefete mensup değerli arkadaş
larımızın kanaatlerini hâlâ muhafaza etmiş olma
ları karşısında uzun uzun şu anda yapacağımız 
her hangi bir beyanın da kendi kanaatlerini de
ğiştireceğine dair bize bir ümit vermemiş olduğu 
için, uzun uzun bu mevzuda durmıyacağım. Ma
lûmu âliniz malî mevzular, iktisadi konular üze
rinde konuşulduğu zaman birtakım rakamlar, bir
takım sayılara dayanılması icabeden hususlardır 
ve bu rakamlardan mutlaka objektif neticeler çı
karılması gerekir. Yoksa, tümü üzerindeki konuş
malar sırasında da- arz ettiğim gibi, birtakım ra
kamların değişik:olarak ortayakonulması ve bun-
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dan birtakım enfüsi neticelerin çıkarılması bizi 
gerçeğe götürmez en aşağı mânada. Kaldı ki, bu, 
Devletin Bütçesidir, Devlet yalnız Adalet Parti
sinin Devleti değildir elbette, burada yaşıyan bü
tün 32 003 000 un devletidir, burada şerefle mil
leti temsil eden muhalefete mensup arkadaşları
mızın da bu mevzuda hassas olduklarına şüphe 
yoktu", ama bir Devlet Bütçesi ki, biz bunu millî 
bir bütçe olarak kabul ediyoruz, bilhassa plân dö
neminden sonra ve şahsan bonim konuşmalarım
da ve-bütçe gerekçesinde bütün gerçekleri Türk 
Milletinin gözü önüne sereserpe açıkça ifade et-
mh olmamıza rağmen, kalkıp da bu bütçenin 
2 500 000 000 lira açık vereceğinden, 3 500 000 000 
lira açık verdiğinden bahsetmeyi, gerçekten malî 
mevzulara taallûk etmesi itibariyle, bendeniz uy
gun mütalâa etmemekteyim. Biz bütün gerçekleri 
ifade ettik. Ne dedik? 1967 yılı gider ve gelir 
dengesine göre 20 389 003 003 lira bütçenin gi
derleri, 18 170 030 000 lira da gelirleri olarak 
tenb:.-t od;ım\ş idi. Bu bir basit maliye kaidesidir, 
hepiniz bilirsiniz, bir Devlet Bütçesi ile bir fer
din bütçesi aracındaki fark şudur: Devlet bütçe
sinde DovlrV; evvelâ masra.^arını yapar, ondan 
sonra kendisine birtakım gelirler arar, ama fert 
bunun tam tersini yapar; evvelâ gelirlerini tesbit 
ede:*, ondan son^a giderlerini teobit eder ve dün
yada hiobir siyasi iktidar istiyerok bir vergi koy
mak durumda olmaz. Bir vesileyle de ifade etti
ğim gibi; dünyada çirkin aşk olmadığı gibi, gü
zel vergi de yoktur. Bunun yolunu şimdiye kadar 
hiç kimse bulamamıştır. Ama eğer bir vergi ko
nulmuşa. ama eğer birtakım mükellefiyetler yük
lenmişse bu bir zaruretin icabıdır. Elbette biz bu 
zaruretin icabını yerine getireceğiz. Hakikaten 
Savın Seçkin arkadaşım ifade ettiler; biz cesa
retle bunları alıvorduk. dcd'ler. Biz de bunları 
cesaretle aldık. Bu tedbirler bugünün tedbirleri 
delildir. Sayın Seçkin arkadaşım da ifade eder. 
1913 te de aynı şey yapılmıştır. Ben bunu ten
kid için söylemiyorum. Biz bunları tenkid etmi
şiz, onu ifade ettiler, Adalet Partisi olarak, mu
halefet olacak tenkid etmişiz, be^i bu tcnkidleri-
miz hatalıdır. Ama, tenkidden dolayı doğmuş bir 
hata kabili afivdir. Ama icradan doğmuş olan bir 
hatayı affetmek mümkün değildir. 

Şimdi, 1933 te b'jyle oldu, zaruretler bunu 
böyle gerektiriyordu. İthalâttan alman Damga 
Resmine zam yapıldı, akar yakıt zammı yine o 

senelerde oldu. Tekele yapılan zam o senelerde 
oldu. Şekerin durumunu o zaman arz etmiştim. 
Bugün 1 000 000 000 liradan daha fazla borcu 
olan bir şirketin hali iflâsta olmasına hiçbir ik
tidar, bırakın hiçbir iktidarı, hiçbr memleketse-
ver razı olmaz. Bugün şekor vasıtalı vergiler 
içinde hakikaten zaruri masrafa taallûk eden çe
kerin üzerinde önemle durulmuştur. 1964 senesi 
programında birtakım tedbirlerin alınması yazılı
dır. Bunları uzun uzun burada arz ettik. Bu ted
biri almamak demek, yani önümüzdeki mahallî 
seçimler vardı, haydi bunları almıyalım demek, 
bir iktidar için bence kuvvet yerine zaıf mâna-
•sındadır. Bu za'afı göstermemiş olduğumuzdan 
dolayı ümidederdik ki, arkadaşlarımız, bizi bı-
rafcn takdir etsinler, ama bu kadar şiddetle 
ten'kidetmomiş olsunlar. 

Ben şuna kaaniim ki, bugün dışarıda aklı 
kesen, iktisadi ve malî konularda bilgi sahibi 
olanlardan her hangi birisinin bu konularda 
ciddî bir tenkidini ben görmedim. Ve daha ile
riye de giderek ifade edebilirim k'ı; kürsünün 
dışında bulunan muhalefete mensup çok değer
li arkadarj1 arımın birtakım hususi konuşmala
rında bu tedbirlerin alınması zaruretine ken
dileri de inanmış bulunmaktadırlar. 

Şimdi arkadaşlarımız, «cari masraflar art
mıştır, buna mukab"! gelirler şöyle olmuştur, 
böyle olmuştur»; dediler. Cari masrafların ni
çin arttı gTiı arz ettim, müteaddit defalar arz 
ettim, cari masrafların artan kalemleri nereler
dedir1? Millî savunmada artmıştır. Doğrudur; 
000 milyen liraya yakın bir artış vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; hangi millet
vekili arkadaşım bana diyebilir ki, Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesini, yani Türk'ye'nin harb 
gücünü indirin'iz, Türkiye'de iki er bir yatak
ta yatsın fakat bu cari masrafı yapmayınız. 
Bunu herhalde hiçbir arkadaşımız söylemez, 
bteme:;. 

Bu. cari masraflar Mirî 'Eğit im Bakanlığın
da artmıştır. Bu Millî Eğitimde artmanın se
bepleri, yine Yüksek Ilcyc'in'.z tarafından ka
bul edilmiş bulunan birtakım kanunların uy
gulanması neticesinde olmuştur. Birçok kadro 
•!' dıi". edilmiştir, birç/ k olaü ve hastane açıl
mıştır. Binaenaleyh, hastane açacaksınız ama 
doktor, eczacı ve hastabakıcı vermiyeceksin'ız. 
01'xı az. okul açacaksınız, öğretmen veraıiyecek-
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.-Irpz, olmıyaeak. Dünyanın her gelişmekte ola^ 
ülkesindeki hal böyledir. Yatırımlar gerçek
leştiği nisbette cari masraflar artar. 

Şimdi, 1967 bütçesinin ek finansmanı 
2 219 000 030 liradır, diye arz etmiştim. Yük
sek plânlama kurulu bu açığın 950 000 000 li 
ramnın genel bütçe 'gelirlerinden saklanacak 
ilâve artışlar, 707 000 000 lirasının da İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile yaratılacak kaynaklar 
ile karşılanmasını kararlaştırmış bulunmakta-
d'.j.'. 1CG7 bütçe ve plân uygulamasında finans
man bakımından bir müşkülât ile karşılanılma
sına meydan vermemek için mesele Hükümet
çe ehemmiyetle ele alınmış bulunmaktadır. 

Bu arada arkadaşlarımız derler ki; siz ko
lay olan vasıtalı vergilere gittiniz, vasıtalı ver
giler, üzerinde her hangi bir çalışma yapmadı
nız.. Bunu söylerken, öyle zannediyorum ki 
belki İstanbul'da senelerden beril çabşmala 
rina devam eden Vergi Reform Komisyonunun 
çalışmaları hakkında malûmat noktasından 
böyle bir kanaate varılmıştır. Bir verginin ko
nulması, herhalde Midiye Bakanı Cihat Bilge-
han böyle bir «koydu» demesiyle olmaz. Yahut 
Ahmet Beyin, Mehmet Beyin demesiyle clmaz. 
Verginin konulması, verginin konulacağı yer
de bir vergi rezervinin bulunmam şartına ta 
biclir. Bunu takdir etmek herhalde siyasi kud
retin elinde olan bir şey değildir. Bu teknik 
h'c mevzudur. Bu husustaki çalışmaların sürat
lendi' ilmesi hususunda bir gayret sarf edilmiş
tir. Nihayet Türkiye'nin elemanları mevcuttur. 
Nerelerden ne vergi alınacağını takdir etmek, 
şahsan benim yapabileceğim bir şey değildir. 
Ben bir Maliye Vekili olarak, şuradan vergi 
alınsın, buradan vergi alınmasın, demek duru
munda olursam, o zaman sarkkârî bir hükümet 
idaresi içinde bulunuyoruz mânasına 'gelir. Eğer 
Vergi Reform Komisyonu çalışmalarını bitir-
memişse, bundan dolayı Adalet Partisi Hükü
metinin k o ^ y y la gittiğj ithamı ile karşı kar-
şr/a getirilmesi insaf i1 e kabili telif değildir. 
Bugün mevcut olan vergi sistemi h 'nde Türki
ye'de hakikaten her sınıftan vergi alınmakta
dır. Türkiye'de vergi kaçakçılığı' olmamakta 
mıdır? Olmaktadır. Bunu kimse inkâr etmiyor. 
"Mühim elan, bizim bir taraftan golir vergisi 
s'ı'stcmini en iyi şekilde ıslah etmek, diğer taraf
tan vergi idaresini ıslâh etmek suretiyle bu 

türlü kaçaklara mâni olmaktır. Ama ben bugün 
iürkiyo'deki bütün mükelleflerin kaçakçı ol
duğu iddiasını sureti kat:yede kabul etmem. 
Türk mükellefi erinin hakikaten vatanseverlik 
duyguları iç'îıdc hareket ettiklerini ve memle
ketin kendilerine de menfaati dokunacak olan 
yatırımlar vesair hususlardaki faaliyetlerine 
güçlerinin yettiği nbbette iştirak ettiklerini ka
bul ederim. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde yaratıla
cak 707 000 C03 liralık ek kaynakla ilgili te
şekküller aldıkları tedbirleri do yürürlüğe koy
muş bulunmaktadifrlar. Bunlar bildiğiniz gibi, 
440 sayılı Kanuna tabi müesseselerdir. Bu mües
seseler üzerinde artık siyasi kuvvetin, iktidar-
larırı, her hangi bir tesiri olmaması asıldır ve 
böyle bir tesir de hiç bir zaman almamıştır, ol
mamaktadır. Zaten 440 sayılı Kanun bu mak
satlarla Yüksek Heyetinizce kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Çeker konusunu arz etmiştim. 4 seneden beri 
şeker hakkında tedbir alınması, bütün hükü
metlerce, bütün Yüksek Plânlama kurulların
ca kabul cdi^ui} olmasına rağmen, bu bizini için 
belki bir talihsizlik olmuştur. Ama biz bu talih
sizliği bir Devlet idare etmenin mesuliyeti 'için
de kabul etmek mecburiyetindeyiz ve yaptığı
mız da budur. Bizim için, Adalet Partisi ola
rak mühim olan, Türk Maliyesinin, Türk Para
sının istikrarının korunması gayelidir. Biz ko
lay yol olarak bunlara da gitmiyebilirdik. Açık 
bütçe ile daha gayri âdil olan, daha adaletsiz 
olan enflâsyona gidebilirdik. Ama bir taraftan 
enflâsyonu önleyici tedbirler alınması hususun
da bize tavsiyede bulunulur, biz bu tedbirleri 
alırız, bu sefer kalkılır ve siz birtakım zamlar 
yaptınız, diye tenkidi erde bulunulur, öyle zan
nediyorum ki, bu, daha evvel beyan edilm'iş 
olan fikirlerle çelişme halinde olmak mâna&ın-
dadır. 

Millet Partisi değerli sözcüsü Sayın özcan 
arkadaşım yaptığı konuşma sırasında, Saym 
Başkanın da işaret ettiği veçhile, bütçenin tü
mü üzerinde ve özel bir anlayış içinde tenkid-
lcrdc bulundular ve bütçe açıklarından bahset
tiler. Bütçenin Yüksek Mealisinize takdimin
den beri bu hususlar Hükümet görü--1 eri ola
rak müteaddit defalar açıklanmıştır. Biz bugün 
sizin huzurunuza getirmiş bulunduğumuz büt-
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cenin açık olmadığını, denk olduğunu, samimi
yetle hazırlanmış bulunduğunu mükerrerdi arz 
ve ifade etmiş bulunmaktayız. Şimdi Türkiye'
de hakikaten âdet haline gelmiştir; her gelen 
bütçeye karşı, muhalefet, bu bütçe denk de
ğildir, demiştir. Ve böyle hayal edilmiştir ve 
ondan evvel ço'k geçmiş senelerde; hattâ bir 
saym Maliye Bakanının, işte bütçenin açık ol
masının terbiyetkâr tesrii var, diye bir söz söy
lemiş olmasının da belki bunda rolü olmuştur, 
o zamandan beri sanki getirilen her bütçe acık
mış gibi kabul edilJr, öyle iddia edilir. Hattâ 
bu açık iddialara bazan insanım hayaline dahi 
gelmiyecek astronomik ra'kamlara vardırılır 
ki, biz burada bu misalleri gördük - bâzı büt
çelerin 3 milyar bâzı bütçelerin 2,5 milyar açık 
verdiği iddiaları yapılmıştır. Ama sonunda 
görülmüştür ki, bu iddialar 'gerçek değildir. 
Bu sebeple Sayın Hasan özcan'a eski yıl büt
çelerini öne sürerek; bu bütçe üzerinde endi
şeli olmasına sebep olmadığımı ifade etmek is
terim. 

Yine Sayın Hasan özcan arkadaşım, para 
ve kredi politikası ile ilgili açıklamalarda bu
lundular. Bendeniz bunları uzun uzun burada, 
bütçenin tümü üzerinde ilk konuşmamda ve on
dan sonra tenkidlere vermiş olduğum cevap
larımda ifade etmiştim. Bizim tatbik etmiş ol
duğumuz para ve kredi politikası Türkiye'nin 
gerçeklerine uygundur, kalkınma çabası için
de bulunan memleketlerin, bir taraftan iktisa
di istikrarı muhafaza etmek, diğer taraftan açıl
mış olan işlere mâni olmamak gibi, birbiriyle 
devamlı, tevem bir şekilde yürütülmesi lâzım-
gelcn bir politika Maliye tarafımdan yürütül
mektedir, bunda her hangi bir endişesi olma
sın. ikincisi; ifade ettiler, biz sadece sanki ti
carete bir kredi vermekteyiz.. Bendeniz bunun 
rakamlarını arz etmiştim, Biz sadece ticarete 
değil, belki en az nispette oraya kredi vermi
şizdir, aslında ihracat, zirai istihsal, sanayi ve 
küçük sanat gibi özellik arz eden faaliyet kol
larına ihtiyacı olan kredileri sağlamaktayız. 
Ayrıca ticari kredilerin de verimsiz ve spekü
latif işlerde kullanıl mamasını temin maksadiy-
le de büyük gayret sarf etmekte ve selektif kre
di politikasının icaplarını yerine getirmeye 
çalışmaktayız. 

Diğer taraftan orta ve uzun vadeli yatırıra 
ye işletme kredilerinde de genel faiz nisbet-

lerindon farklı indirimli nispetler uygulanmak 
suretiyle yukarıda belirttiğim çalışmalara pa-
rclel gayretler sarf edilmektedir. Bilhassa bu
rada Hazinece muhtelif bankalar nezdinde sa
nayi, turizm, maden ve ziraat sektörleri için 
tesis edilen geliştirme fonları ile, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasının kontrollü zirai 
kredilerini zikretmek isterim. 

Halen uygulanmakta olan. faiz ve komis
yon nispetleri bilindiği gibi, banka kredileri
ni tanzim komitesinin 103 sayılı Kararı ile 1961 
senesinde, memleketin ekonomik şartları da göz 
önünde bulundurulmak suretiyle, tesbit edil
miştir. Genel nispet % 10,5 tur. İhracat, öngö
rülen sanayi, küçük sanat ve esnaf ve genel 
tarım kredilerinde bu nispet % 9 dur. Orta ve 
uzun vadeli tarım kredilerinde % 7, tahvil hâ
sılalarından verilen kredilerde ise % 3 tur. 

Bu gibi yatırım kredileri, Türkiye Sanayi 
Kalkınma Bankası ve işletme kredileri de sı
nai Yatırım ve Kredi Bankası tarafından ve
rilmektedir. Yatırım kredilerinde faiz nispeti 
% 8 ve işletme kredilerinde ise her türlü mas
raflar dâhil olmak üzere, % 10,5 tur. 

Hazinece muhtelif bankalar nezdinde te
sis edildiğini yukarıda belirttiğimiz geliştir
me fonlarında faiz nispetleri % 7,5 ile % 6 ara
sında değişmektedir. 

Böylece sayın arkadaşımın faiz nispetleri 
konusundaki görüşlerinin isabetli olmadığımı 
açıklamış olduğumu sanırını. 

Sayın Hasan Özcan, «Devletimizin iç ve dış 
borçlarının ölçüsüz bir şekilde, arttığı, borçlan
maların düzenli ve bilinçli iktisadi politikaya da
yanmadığı» şeklinde beyanlarda bulundular. Ama, 
sonra bu beyanlarını, öyle zannediyorum, ikinci 
konuşmalarında tavzih ettiler. Bu Devlet borç
larını, C.H.P. yaptı, D.P. yaptı, A.P, yaptı, 
yahut karma hükümletler yaptı gibi, bir iddiayı 
ben kabul etmiyorum arkadaşlar. Evvelâ, demin 
de arz ettiğim gibi, Devlet bütçesi ile fert bütçesi 
arasında nasıl fark var ise, Devlet borcu ile fert 
borcu arasında da fark vardır. Bu borçlar muh
telif hükümetler tarafından yapılmıştır, bu 
borçlar Türk hükümetleri tarafından yapılmıştır. 
Ve bu borçlar mutlak surette Türk halkının da
ha müreffeh bir hayat seviyesine eriştirilmesi 
gibi bir gaye için yapılmıştır. Bunu zannetmi
yorum ki, daha evvel bir vesileyle de arz etti-
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ğim gibi, İmparatorluk devrinde yapılmış olan 
borçlar gibi, sırf bu memlekette saray yapmak 
veyahut harem 'kurmak gibi bir gaye ile yapıl
mamıştır. Binaenaleyh, bu borçların miktarı, 
susu, busu hakkındaki tenkidleri bu ölçüler 
içinde mütalâa etmek ve vatandaşın zihninde 
birtakım şüpheler ve tereddütler uyandıracak 
mahiyette, borçlar yapılmıştır, hariçten şu kadar 
borç alınmıştır gibi, hakikaten mübalâğalı ve is
tismara müsait yönlerde yapılmış olan tenkidleri 
ben doğru bulmam şahsan. Bu nihayet Türk hü
kümetlerinin Türk halkı için yapmış oldukları 
birtakım istikrazlardır . Kaldı ki, Devlet plânı 
da bunu böyle kabul etmiştir. O bakımdan bu 
tenkidleri ben samimiyetle bağdaştırmıyorum. 

Savın Özcan, domin de arz ettiğ'm gibi; büt
çe açığından bahsettiler ve ded'ler ki, ben 196C 
yılı bütçesi için 2 milyar lira açık verecektir, de 
nrştim, hakikaten dediğim çıktı. 1986 yı
lının 12 avı zarfında Devlet harcama!arınır 
16 527 000 000 lira civarında olacağı çaynı yi1 

gelir tahs'lâtmm ise (tç istikrazı hasılatı dâ
hil) 15 900 000 000 liraya ulanacağı, bu suret
le gelir ve g'der arasında 600 - 650 milvon li
ralık bir faikın husule geleceğini, malı yılın 
halen sonuçları alınmış olan 11 aylık hesaplar? 
göstermektedir. 

Bu itibarla, Savm Sözcünün tahminlerinde isa 
bet bulunmadığını ifade cırnak ister'm. 

Savm Sadun Aren arkadaşım, döviz kurlar1 

ve bu arada yabancı özel sermaye kâr transfer 
leri^e uvmlanan döviz kuru mevzuunda ifade 
de bulurdular. Savın Sözcü bu konuda, Komis 
yond?. da r m ı şekilde idd'nlarda bulunmuşlar 
di, kanaatler ni o şck'lde izhar etmişlerdi. Ber 
koncVlerine eeva.-n1 arımı arz ctmişt:m. 

Muhterem fHîrdaşlar, Türk parasının teik b ' r 

kuru vardır. Ve bu kur (herinde b'rtakım mevz'r 
kanaatler uva^dırpb'lecfik spekülâsyonları yap 
mak onun gerçoık değerine feydadan ziyade za 
rar getirir. 

Savm Sadun Arcn, memleketimizde çcş'tl' 
kur tatbikatı bulunduğunu ispat sadedinde 
d^ş seyahatleri 13,5 lira, ithalâttan alman Damga 
Rosminde 9.90 kuruş, ve işçi dövizlerini 11.40 ku-
ru-ş gömerdiler ve böylece döviz kurunun döviz 
maliyetinden başka bir şey olmadığını söyle
diler. Komisyonda da bu şekilde 'konuşmuşlardı. 
Bu görüşe uyulduğu takdirde dünyanın en 

sağlam paralarına sahip memleketlerde bile, çe
şitli kur olduğunu kabul etmek iktiza eder. Fil
hakika bugün her memleıkettc, o memleketin ik
tisadi ve malî zaruretleri icabı ithalâtta çeşitli 
vergi nisbetleri uygulanmaktadır. Bu vergileri 
döviz maliyetine dâhil kabul edersek,, ithal edi
lecek her mal için, ayrı bir kurun mevcudiyeti 
gibi acayip bir sonuca varırız. Yine aynı 
mantıkla hareket edilerek bilfarz, dış seya
hatlerde gelir politikası ile ilgili olarak çeşitli 
mevkilerde yapılan seyahatler için ayrı ücret 
tarifelerinin uygulanması burada da farklı 
bir kur tatbikatı eşklinde mütalâa edilebilir. 
Diğer taraftan Fransa ve Almanya gibi, iktisa-
den gelişmiş memleketlerde turistlerin döviz 
karşılığında satınaldıkları eşyalar için % 2040 
arasında tenzilât yapıldığı malûmlarıdır. 

Yukardaki mütalâa ile burada da farklı bir 
kur olduğu ileri sürülebilir bu misalleri ver
mekten maksadım, bir paranın dış kıymetinin 
"ddia edildiği gibi, döviz maliyetleri ile ölçülemi-
veeeğlni göstermek iç'ndir. Memleketimizdeki 
tatbikat, verdiğim bu misallerden farklı değildir. 
Dış seyahatlarde farklı bir kur uygulanması 
değil, dış seyahat yapma imkânına sahip va
tandaşlardan, adalet ölçüleri dâhilinde bir vergi 
ılınması bahis konusudur ve burada iddia ettik
leri gibi, döviz maliyeti maktu olarak 13,50 Tl. 
değildir. Bu miktar münhasıran turistik gayeli 
seyahatler için kabul edilebilir; buna mukabil iş 
seyahatlerinde bu verginin, Gelir Vergisinde mas
raf unsuru olarak kabul edilmesi muvacehes'nde 
'ş adamlarının ödedikleri veraji nisbetinde azalan 
bir maliyette olduğunun bilinmesi gerekir. Bu 
son husus dış seyahatlerden alman verginin bir 
Parklı kur tatbikatı olmadığını göstermeye kâfidir 
sanırım. 

İthalâttan alman Damga Resmine gelince, bu 
vergi de az evvel işaret ettiğim gibi Gümrük 
vergilerinin döviz maliyeti üzerindeki tesirinden 
farklı bir mahiyet arz etmez ve bu bakımdan 
bir farklı kur tatbikatı addolunamaz. 

îşçi dövizlerini ise, Yüksek Mecliste kabul edi-
!cn bir kanun gereğince farklı bir kur üzerinden 
cbğil, bunların memlekete getirilip Türk para
sına ç.emrilmesi halinde bankalarca mevduata 
uygulanan mevduat faizlerinin peşinen ve top
luca ödenmesinden başka bir muameleye tabi tu
tulmadığını belirtmek isterim. Ayrıca işaret 
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etmekte fayda vardır ki, bu tedbir sayesinde işçi 
dövizlerimiz 1964 yılında 9 milyon dolar olmasına 
rağmen, 1966 yılında 115 milyon dolara yüksel
miştir. 

Yalnız gelişmiş memleketlerin değil, bütün 
dünya milletlerinin güvenli ve istikrarlı bir tica
ret mübadelesi içerisinde gelişmelerini sağla
mak amaeiyle kurulmuş bulunan Para Fonunun 
politik bir baskı müessesesi olduğunu ileri sürmek 
bence haklı bir iddia değildir. 

Yukarda verdiğimiz izahata göre, Sayın Sa-
dun Aren'in yabancı özel sermaye kâr transfer
lerinin resmî kurdan daha yüksek bir kurdan 
yapılması temennisine iştirake imkân yoktur. De
ğişik kur tatbikatının, bir paranın iç ve dış 
değeri üzerindeki olumsuz etkileri bir yana, 
böyle bir uygulama, iktisadi kalkınmamızda be
lirli bir yeri olan yabancı sermaye yatırımla
rını yüksek kurdan yapılacak kâr transferleri
ne rağmen kârlı olabilecek yatırım alanlarına 
sevk etmekten başka bir anlam ifade efcmiye-
cektir. Eğer gayeleri yabancı sermave yatırım
larını önlevici bir tedbir ileri sürmekse, böyle 
tedbirlere lüzum olmasa gerektir. Unutmamak 
lâzımdır ki, memleketimize gelen yabancı serma
yeye uygulanan kur, resmî kurdur; kâr trans
ferlerine ayrı bir kur tatbikinin malî ve hukukî 
gerekçesi olmıyaca<7i gibi, bövle bir husus, millet
lerarası anlaşmalarla giriştiğimiz taahhütler ve 
kanunlarla verilmiş müktesep haklara aykırı bir 
tasarruf olacaktır. 

Bu vcsilevle şunu da belirtmek isterim ki, 
transfer edilen yabancı özel sermaye kârı Savın 
Sözcünün belirttiği gibi 20 milyon dolar olma
yıp, 1965 yılında 5 milyon dolardır. 

Yine Sayın Aren arkadaşımız konuşmasında 
dış kredilerin siyasi bir tazyik vasıtası olmaması 
ve iktisadi şartlarının elverişli olması gerektiği
ni ifade etmiş ve bu bakımdan titiz davramlma-
sını tavsi}^e etmiştir. 

Savın Aren dış kredilerin memleketimizi siya
si bağımlılığa götürdüğü hakkındaki sözlerini her 
hangi bir müşahhas delille destekl iyem emiştir. Bu 
bakımdan kendisinin bu beyanını sadece mücerret 
bir tavsiye şeklinde kabul ediyoruz. 

Dış kredilerin iktisadi şartlarına ve bu konu
da titiz davranılması gereğine gelince : 

Bu konuda evvelemirde şunu belirtmek iste
rim ki; Beş Yıllık Kalkınma Plânının ve yıllık 

programlarının gerektirdiği dış finansman ihti
yacı, dış borçlanmalarımıza esas teşkil etmekte
dir. 

Dış borçlanmada plân ve programlarda yer 
almış bir kısım projelerin ve yıllık ithal prog
ramlarının finansmanı aslolduğuna göre, dış 
krediler Kalkınma Plânına ve yıllık programla
ra göre kullanılmaktadır. Bu bakımdan dış 
borçlanma politikası ve dış kredilerin iyi veya 
kötü kullanılıp kullanılmadığını, kalkınma 
programının muvaffakiyeti çerçevesi içinde 
kıymetlendirmek zorundayız. Kalkınma hızının 
tatminkâr bir şekilde tahakkuk etmekte oluşu, 
dış kredilerin kötü kullanıldığı şeklindeki id
diaları haksız çıkarmaktadır. 

Dış kredlerin şartlarının ağır olduğu iddiasına 
da iştirake imkân yoktur. Filhakika % 3 veya 
daha az faizli kerdilerin genel kredi hacmi için
deki yeri halen % 75 tir. 

25 yıldan uzun vadeli kredilerin yekûn kredi
ler içindeki yeri halen % 66 dır. 

7 yıl ve daha uzun ödemesiz devreli kredile
rin genel kredi hacmi içindeki yeri, halen % 67 
dir. 

Bu rakamlar, bizim almış olduğumuz kredi 
şartlarının ağır olmadığını, bu kredilerin mü
zakeresinde çalışan arkadaşlarımızın, gerçekten 
vatanseverlik duyguları içinde hareket ettiğinin 
en güzel delilidir. 

Kredilerin bağlı olması ve bu suretle ortaya 
çıkan mahzurlar mevzuuna gelince; bütün kredi
lerin bağlı olduğu iddiası doğru olamaz. Dün
ya Bankası, Avrupa. Yatım Banksı gibi bey
nelmilel teşekküllerin verdiği krediler bir mem
lekete, bağlı krediler mahiyetinde olmadığı gibi, 
bir kısım konsorsiyum üyesi memleketlerin kre
dileri de bağlı krediler değildir. Ayrıca bütün 
konsorsuyum âzası memleketlerin yaptıkları borç 
tecilleri ve verdikleri röfinansman kredileri bağ-
sız kredilerdir. 

Bağlı kredilerin mahzurları da beynelmilel 
ihale sonucunda en ucuz fiyatı veren firmanın 
aidolduğu memleketin kredisinin kullanılması ile 
bertaraf edilmektedir. 

Sayın Aren, bir kredi anlaşmasının şartlarını 
okuyarak, kredi verenin kontrolla ilgili hükmün
den şikâyet ettiler. 

Bu kontrollarm mâkul hadlerde olacağını da 
bizzat kendisi burada okudular. Bu «mâkul» 
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haddin tarafımızdan tâyin .edilmesi ile akla ge
lebilecek her türlü mahzur esasen ortadan kaldı
rılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, dış kredilerin kalkınma 
politikamıza ve memleket menfaatlerine en uygun 
olan şekilde idare edilmekte olduğuna tekrar işa
ret etmek isterim. 

Sayın Aren dış borçların vâde ve faizlerine 
göre tasnifini gösteren bilgi istediler. Filhal 
bunu hazırlamak imkânı olmadığı için bunu ay
rıca kendilerine takdim edeceğim. 

Saym Erez arkadaşımın, konuşmalarında Ma
liye Bakanlığının kredi kontrolü ve bankaların 
murakabesi vazifesi mevzuundaki görüşlerine da
ha evvelki Şefik İnan Beyin konuşmasına vermiş 
olduğum cevapta arz etmiştim. 

Sayın Mesut Erez'in, kambiyo denetlenmesi
nin müessir hale getirilmesi ve Türk parasının 
kıymetini koruma Kanununun daha modern gö
rüşlere göre biran evvel tadil edilmesi, diğer ta
raftan bir döviz kaçakçılığı vasıtası haline geldi
ğini belirttiği bedelsiz ithalât tatbikatının da dü
zeltilmesi temennilerine biz de iştirak etmekteyiz. 

Bu konuda Bakanlığımda teknik seviyede ya
pılan çalışmalar tamamlanmak üzere olup, Kam
biyo Denetleme Kanunu tasarısının bu dönem 
içerisinde Yüksek Meclise sunulacağını ümide£ 

inekteyim. 

Sayın Aren, Tasarruf Bonolarının başa (baş
tan aşağı düştüğü için; Maliye Bakanlığı ta
rafından satmalınmasuıı temenni ettiler.. 

Bilindiği gibi, Tasarruf Bonoları sistemi, bir 
mecburi istikrazdır. Halbuki Sayın Aren'in tek
lif ettiği itfa tarzı, normal Devlet istikrazı ile 
ilgilidir. Saym Hatibin dediği (gibi hareket edil
mesi halinde, Tasarruf Bonolarının karakteri 
ile çelişen .bir durum hâsıl olur ve Tasarruf Bo
nosu fonksiyonunu kaybeder. Anıcak şunu ifa
de edeyim ki, Tasarruf Bonosu ile ilgili olarak 
ifade ettikleri mahzurların giderilmesi için ge
reken tedbirleri öngören tasarı Yüksek Meclis-
dedir. Zannediyorum ki, Bütçe ve Plân Komis
yonundan çıkmıştır. Bu itibarla, ifade ettik
leri endişeler, bu tasarı (kanunlaştığı takdirde 
ıgiderilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; genellikle muhalefet
ten gelen tenkidler vasıtasız vergiler alanındaki 
rezervlerin kâfi derecede vergilendirilmediği 
ve bu sebeple sık sık vasıtalı vergilerin artırıl

masına yönelmek medburiyeti hissedildiği ve bu 
artırmalar sonunda Vasıtalı ve Vasıtasız Vergi
ler dengesinin gün geçtikçe Vasıtasız Vergiler 
aleyhine tozul makta ıolduğu noktası etrafında 
toplanmaktadır. 

Vasıtalı ve Vasıtasız Vergiler rezervlerine 
temas etmeden önce, bir hususun açıklığa ka
vuşmasını temin etmek istiyorum. 

Türkiye ıgibi ıgeliışme halinıdeiki memleket
leri nazara alan vergi nazariyatçıları, Vasıtalı 
ve Vasıtasız Vergiler tasnifinin yerine üçlü bir 
vergi tasnifi kabul etmiş 'bulunmaktadırlar. Ha
len Devlet vergileri şu üç başlık altında müta
lâa olunmaktadır. 

1. Gelirin elde edilmesinden alman vergiler, 
2. Gelirin harcanmasından alman vergiler, 
3. Dış ticaret üzerinden alman verıgiler, 
Bu tasnif şu zaruretten doğmuştur. Sanayi

leşmiş ve sermaye ihracına mecbur hale gel
miş ibulunan memleketlerde «dış ticaret» üze
rindeki vergilerin yani gümrük, ithalde alman 
mum ele vergileri, (bizdeki istihsal vergisi gibi) 
ve diğer vergi resim ve harçların Devlet gelir
leri arasındaki yeri % 1 - 10 nispetleriyle ifade 
olunalbilir bir seviyeye düşmüştür. Meselâ, 
Amerika Birleşik Devletlerinde 1965 yılında dış 
ticaretten alman vergiler % 08 yani % 1 den 
daha az bir seviyededir. Diğer vasıtaları vergi
ler ise % 27 dir. Bu sebeple toplam vasıtalı 
vergiler % 28 ve vasıtasızlar % 72 oranında 
tahsil edilmiştir. Bu söbeple mecmu vasıtalı 
vergiler sanayileşmiş memleketlerin güçlerine 
ıgöre, dış ticaret üzerinden alman ver
ıgiler tedricen Amerika Birleşik Devletleri 
oranının üzerine çıkmakta ve meselâ fert ba
şına millî geliri 1 000 doların üstünde olan 
memleketlerde % 10 a yaklaşmaktadır. Fert 
başına millî geliri 500 - 1 000 dolar arasında 
olan memleketlerde dış ticaret üzerinden alman 
vergiler toplamı, Devlet Vergi gelirlerinin % 10 
ilâ % 20 si arasında değişmektedir. 

Fert başına millî gelir 500 doların altında 
olan gelişmemiş memleketler arasında vergile
rin terekküp tarzı tamamen farklıdır. Fert 
başına millî geliri 100 dolârm altında bulu
nan memleketlerde - ki, ıbunlar (koloni olmak
tan henüz çıkan ve fakat iktisaden koloni olan 
memleketlerdir) - vergiler tamamen dış ticaret
ten alınır. Hem de ithalâttan değil, ihracattan 
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alınır ve ıbu memleketlerin hiçbir sanayileşme 
(gayreti yoktur. Afrika'nın yeni kurulan Dev
letleri buna bir misaldir. 

Fert başına millî gelİrbri 100 - 200 dolar 
arasında olan memleketler de 2 grupta topla
nır. Birisi ekonomik .bağımsızlığı olmıyanlar, di
ğerleri de ekonomik bağımsızlıklarını henüz 
kazanmış bulunanlar. İşte bu iki gruptan birin
cilerde, yeni ekonomik bağımsızlığı olmıyan-
larda henüz bir gümrük duvarı yoktur. İkinci
lerde de çok yüksek bir gümrük duvarı mev-
vuttur. Az gelişmişlerde son grup bizim duru
mumuzda olan memleketlerdir. Fert basma 
millî -gelirleri 200 - 500 dolar arasında olan 
memleketlerde dış ticaretten ithalde vergi alı
nır ve 'bunun vergi gelirlerine nispeti % 20 - 30 
arasındadır. 

Şu açıklamamdan anlaşılacağı üzere dış ti
caretten, ithal mallarından vergi almak bir 
ekonomik bağımsızlık konusudur. Türkiye Cum
huriyeti ekonomik bağımsızlığına kavuştuğu 
1930 yılından ıberi millî sanayiini koruma ça-
ıbasma koyulmuş bir memlekettir. O günden 
beri de Cumhuriyet idaresinin hayat pahalılığı 
yarattığından şikayet edilogelmektedir. Yani 
ıbugün ifade edilen hayat pahalılığı iddiaları 
1930 senesinden itibaren başlamıştır. Bir zaman
lar itıhal ediliyordu; eğer Rus ve ingiliz «ekeri 
5 kuruşa Türkiye'de satılsa idi. Türkiye'nin 
bugün bir şeker sanayii olmazdı, ama şekeri 
ucuz yemiş olurdunuz. Japon bezi 1930 yılın
da itıhal edilirdi ve 60 paraya satılırdı, o za
manlar hayat gayet ucuzdu. Biz gene Japon 
bezini, yahut Amerikan bezi dediğimiz şeyi 60 
paraya almakta devam etseydik Türkiye'de bu
gün bir tekstil sanayiinin 'kurulması mümkün 
değildi. Şimdi bugünkü durumda yeni sanayi
lerin bedeli olan bugün alınan gümrükler ve 
diğer ithal belgeleri, vasıtalı ve vas^acız ver
giler mukayesesinin dışında tutulmalıdır. Bu 
husus nazara alındığında Türkiye'nin vergiler 
kompozisyonunun arz ettiği durum .şudur : 

Genel vergi hasılatı içinde, vasıtasız ver
gilerin payı 1963 senesinde % 32,5 iken 1984 de 
% 32,6, 1965 te % 33,1 ve 1966 da % 32,7 olmuş
tur. Bu durum, .son 5 senede vasıtasız vergilc-
rin ıgenel vergi hasılatı içindeki paymm aışa-
ğı - yukarı sabit kaldığını göstermektedir. 

İthalât üzerinden alman vasıtalı yengilerin, 
genel vergi hasılatı içindeki payı 1963 sene
sinde % 24,9 iken 1936 da % 27,6 ya çıkmış 
ve buna mukabil dâhilde alman vasıtalı ver
gilerin genel vergi hasılatı içindeki payı ise, 
1963 senesinde ^% 42,5 iken 1966 da % 37,7 ye 
düşmüştür. 

Vermiş olduğum bu rakamlar, IC'33 ten bu 
yana olan devrede ithalat üzerinden vasıtalı 
vergilerin ıgenel vergi hasılatı içinde paymm 
artmasına mukalbil dâhilde alman vasıtalı ver
giler payından ıbir azalma olduğunu (göster
mek t e dir. 

Şimdi de sözü vasıtasız vergilerdeki ver
gi rezervi proplemine getirmek istiyorum. 

Halen Türkiye'de vasıtasız vergiler, merke
zî ve mahallî idareler arasında paylaşılmış kay
naklardan alınmaktadır. 

Merkezi Hükümet : 
— Gelir Vergisi 
— Kurumlar Vergisi 
— Veraset ve İntikal Vergisi 
—- Kara Nakil Vasıtaları Vergisi 
— Binalardan alınan Savunma Vengisi 
Mahallî idareler de : 

r. — Bina ve Arazi Vergilerini vasıtasız olarak 
tahsil etmektedir. 

Bu vaai'tasız vergilerimiz göstermektedir ki, 
dünya vergi literatüründe yer alan ve bizde 
kullanılmıyan bir vergi kaynağı mevcut değil
dir. Yani biz özel teşebbüsçüymüşüz, binaena
leyh düzen böyleymiş, tüccarı himaye ediyor
muşuz, onlardan vergi almıyormuşuz, gibi iddi
aların hiçbir mesnedi olmadığı meydandadır. 
Eğer olsaydı saıym muhalefet hatipleri bize 
döneceklerdi ve diyeceklerdi ki, şu şu şu ver
giler dünyanın her 'tarafında tatlbik edildiği 
halde Türkiye'de tatbik edilmemektedir, mev
cut değildir, binanelayeh bu vergileri getiriniz 
demeleri lâzımgelirdi. Ama, buraya gelmiş olan 
değerli muhalefet sözcülerinden hiçbirisi, bize, 
dünyada tatbik edilmekte bulunan vergilerden 
şu vergiler Türkiye'de tatbik edilmiyor, diye 
bir iddia ile karşımıza çıkmış değildirler. Bi
naenaleyh biz vergi alınabilecek, üzerinde ve-gi 
rezervi bulunan her şeyden vergi almakta de
vam ediyoruz. O halde yeniden konulacak bir 
ve 'gi mevcut değilken, vasrtacsız vergilerdeki 
vergi rezervinden bahsolunması mevcut vergi-
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lerimizin randımansız işlediği mânasına gel
mektedir. Yani gelir, kurumlar, veraset, bina, 
arazi vergileri kendilerinden beklenen randıma
nı vermiyor, demektir. Filhal, bu iddiada bir 
hakikat mevcuttur. Biz bunu muhalefette bu
lunduğumuz sırada da ifade etmişizdir, ikti
dara geldiğimiz sırada da söybmişizdir, Hükü
met programında da, seçim beyannamesinde de, 
arz etmişizdir. Yalnız meseleye daha doğru 
teşhis koyabilmek için detaya inmek lâzımgel-
m ektedir. 

Meselâ Gelir Vergisinin randımansız işleme
sinin sebebi verginin bünyesindeki arazdan mı, 
y^ksa başka âmillerden mi ileri gelmektedir? 
Verginin bünyesine bakıldığında ışu hususlar 
göze çarpar: Verginin kavramadığı gelir kay
nağı mevcut değildir. Yani Türkiye'de, bâzı 
arkadaşlarımızın burada sorumsuz bir şekilde 
iddia ettiği gibi, şundan bundan vergi alınmı
yor şeklindeki iddiaları kabul etmeye imkân 
yoktur. Yani verginin kavramadığı her hangi 
bir gelir kaynağı mevcut değildir. Verginin nis
peti, yani tarifesi % 10 dan başlıyor, % 68 e 
çıkıyor. Bu vergilerde nispet % 68 e kadar alın
maktadır. Binaenaleyh zenginden, yüksek ka
zançlılardan vergi alınmıyor, ,iddiasını her han
gi bir şekilde kabul etmeye imkân yoktur. Bu 
suretle, yani az kazanandan yüzde 10 nispetin
de, çok kazanandan % 68 nisbetinde, kazancı
nın % 68 ini vergi olarak almaktayız. Yani 
bu nispetler böylece demin arkadaşlarımızın 
iddia edikleri, ifade ettikleri sosyal adalet 
Gelir Vergisinin tabiatında esasen mevcuttur. 
Peki şimdi bu % 68 den daha yukarı çıkmayı 
bilmiyorum tavsiye ediyorlar mı? Yani gelirin 
'% 90 mı vergiye taoi tutmak gllbi birşey. Bu
nun da tavsiye edileceğini sanmıyorum. Kaldı 
ki, bunu en ilmî bakımdan, ne de siyasi bakım
dan her hangi bir şekilde bir talep de sebket-
medi. 

Diğer vasıtasız vergilerden gelir, kurumlar, 
.veraset, bina savunma vergileri de aynı durum

dadır. Veraset ve bina, arazi vergileri ise bünye
sindeki bâzı arazlar yüzünden verimleri düşük 
bulunmaktadır. Biz bunları kaibul ediyoruz. 

Şimdi Maliye idaresi bu iki çeşit arazı gider
mek çabası ile bünyelerinde 'kusur olmayıp ida
relerinden dolayı istenilen hasılatı sağlıyamı-
yan vergilerin arzulanan verime ulaşabilmesi 

için vergi idaresini İslah çabasındadır. Bünye
lerindeki noksanlar dolayısiyle verimsiz olan 
vergiler de 1967 yılında İslah edilecektir. 

İkinci plân dönemine girerken alınacak fi
nansman itedbirleri Meclislerde münakaşa ve 
müzakere 'edilirken gerek idari İslahat ve ge
rekse vergi kanunları değişiklikleri bütün te-
forrua-!;ı ile pek tabiî olarak Yükse/k Heyeti
nize arz edilecek ve burada müzakeresi yapıla
caktır. 

Bugün buradaki münakaşaların sebebi ise 
birinci plân yürürlüğe konmadan onun finans
man .tedbirlerinin ihmal edilmiş olmasıdır. Bu
gün muhalefette olan partiler koalisyon Hükü
metleri içerisinde yer aldıkları zaman sağlam 
finansman tedbirlerini almış bulunsalar idi bu
gün burada bizleri tenkid için hiçbir tutanak
ları kalmıyacaktı. Bugün ıburada eski nok
san ve kusurları tenkid durumundadırlar. Zira 
Demirel Hükümetine terk edilmiş Vasıtasız 
Vergi kanunlarından Emlâk Vergisi ile Beledi
ye gelirleri kanunları dışında gelir, kurumlar, 
veraset ve motorlu kara taşıtları için hazırlan
mış her hangi bir tedbirleri mevcut değildir. 
Biz iktidara geldikten sonra yapılan araştır
malar sonunda tespit edilen ıslahat tedbirle
ri bu yıl huzurunuza getirilecektir. 

En çok konuşulan ve yazılan konulardan 
biri de tarım kazançları konusunda olmakta
dır. Bu hususta Sayın Erez'in çok değerli açık
lamaları oldu, Aynı konuyu vakit almak iste
mediğim için tekrar etmiyeceğim. Bu ıkonuda 
da Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapmakta
dır ve böylece Türkiye'de her kazanandan gü
cünün yettiği nispotte vergi alınması prensibi 
her halükârda tatbik edilmektedir. 

Bendenizin değerli arkadaşlarımın fikir ve 
mütalâalarına arz edeceği cevaplar burada bit
mektedir. Beni dinlemek lûtfunda bulunduğu
nuz için hepinize teşekkürlerimi arz ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, bir 
arkadaşımızın soru talebi vardır. 

Soru Sayın Aıkçaoğlu arkadaşımızmdır, ya
zılı olarak Başkanlığa vermişlerdir. ıSizin bilgi
nize ben okuyarak arz edeyim. 

«1. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
Yüksek Mecliste konuşan grup sözcüleri malî 
durumun ıslahı çareleri arasında cari masrafla-
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mı kısılması ve vergi adaleti reformunun ger
çekleştirilmesi lüzumuna ısrarla değindikleri 
ıhalde gerçekleştirilememe sebepleri nedir? 

2. Memleketimiz bir kalkınma çabasında 
olduğuna göre muayyen bir süre için cari mas
rafları durdurmayı uygun buluyor musunuz? 

3. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin temel mal 
ve hizmetler dışında kalan zararları karşısında 
Maliye Bakanlığı ne düşünmaktedir ?» 

Bu üç s/oruyu soruyorlar. 

MALİYE BAKANI CİHAT ıBlLGEHAN 
(Devamla) — Zannediyorum ki, Sayın Akçaıoğ-
lu arkadaşımızın sorularına cari masrafları izah 
sırasında arzı cevabetmiş idim. Kalkman her 
memlekette cari masraflar hu şekilde artmakta
dır. Biz de aslında cari masrafların artmış ol
masından, Maliye Bakanlığı olarak şikayetçiyiz. 
Ama Yüksek Meclisin kabul etmiş olduğu mas
raflara mütaallik kanunları tatbik etmemek 
durumunda olmadığımız için bunları yerine ge
tirmek durumundayız. Bunların rakamlarını 
da arz etmiş idim.-

Diğer zararlar hususunda Maliye Bakanlığı 
olarak her hangi birşey düşünmemize imkân 
yoktur. 440 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde 
meselenin mütalâa edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Aren, buyurun soru
nuzu. 

SADUN AREN (İstanbul) — Sayın Bakan 
1965 yılında kâr transferlerinin 5 milyon do» 
lâr olduğunu söylediler. Bütçe gerekçesinin 
94 ncü sayfasında kâr transferleri o yılın ilk 
9 ayında 13 milyon olanak yazılı. Acaba hu ra
kam mı yanlıştır?. 

BAŞKAN — Sorunuz budur değil imi? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Devamla) — Arz edeyim efendim. Bcn'raı söy
lediğim rakam 1965 yılı içindir ve 5 milyon do
lardır. Sizin söylediğiniz zannediyorum ki, 1966 
içindir. 

SADUN AREN (İstanbul) — Hayır, 1965 
senesi ilk 9 ay için. Maliye Bakanlığının foaşka 
bir neşriyatında 1965 toplaanmın tümünün 
içinde 15 (milyon lira gösterilmiştir 

MALİYE BAKANI CİHAD BİLGEHAN I 
(Devamla) — Benim 'burada şu andıa vermiş 
alduğuım rakam 6224 sayılı Kanuna dâhil olan
lar içindir. | 

ı BAŞKAN — Tamam ıcfendim, sorular. (Al
kışlar.) 

Efendim, şimdi son söz olarak Maliye Ba
kanlığı bütçesi üzerinde bir ve gelirler 'bütçesi 

[ üzerinde de bir arkadaşa olmak üzere ısöz ve
receğim. 

Söz sırası şöyle oluyor: Maliye Bakanlığı 
üzerinde Millet Partisi Grupu adına Sayın 
Memduh Erdemir? Yok. 

Grup adına başka görülmek iistiyen olma
dığından, şahıslardan Sayın Hasan Tahsin 
Uzun? Yok. 

Sayın Sadi Binay? Buradalar. 

Buyurun efendi/m. 
SADİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

(muhterem arkadaşlar, maruzatım çok kısa ola
caktır ve sadece bir kaç temenniye inhisar (ede
cektir. 

Kalkman veya kalkınma çabasında olan 
memleketlerde yatırını harcamalarına 'ayrılması 
icabeden tahsisatın yanında cari harcıamalarm1 

da buna paralel olarak arttığı görülmektedir. 
Ancak bu cari harcamalar tabiatiyle memleke
tin yatınım harcamalarına 'ayrılabilecek kısmı
nı kısıtlamıalktadır. Dolayısiyle Devletten, Dev
let giderlerinden beklediğimiz, özlediğimiz ta
sarrufa mâni olmaktadır. Bu itibarla esasında 
zengin bir Devlet ve millet olmıyan Türkiye 
için tasarruf tedbirlerinde gerek Hükümet ola
rak gerekse fertler olarak hepimizin riayet et
mesi zaruridir. Bendeniz bilhassa su noktaya 
(işaret etmek istiyorum: Malî yıl sonlarında ar
tan bâzı tahsisat olmaktadır. Bütün daireler 
veyahut ekseri daireler, bu .tahsisat sanki Dev
let Hazinesine iade edilirse 'bir suç işlemiş ola
caklarmış gîibi hepsi birden levazım memurla
rını, mubayaa memurlarını piyasaya dö'kımeik-
tedirler. Meselâ ne alınacak? Masa. Masa buluna
madı, kristal camlı masa, çelik masa, dolap, 
hattâ tanesi 250 liraya kadar varan Şhaffers 
dolma kalemler alınmaktarır. Bu hususu sene
lerden beri gördük, tenkicl ettik fakat bir türlü 
önlenemediğini de 'müşahade ediyoruz. Bence 
bunları harcayıp, bu tahsisatı tüketenlere değil,. 
'muhafaza edip,iade edenlere, Hazineye bırakan
lara taikdirname vermek, bunu teker teker Dev
let memurlarına aşılamak lâzımdır. 

Bunun dışında muhterem (arkadaşlarım, bir 
de Devlet dairelerindeki mefruşat, ondan sonra 
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'bâzı teçhizat üzerinde lüzumsuz lüks .harcama
lar yapılmaktadır. Tabiî .bu da Devlöt bütçe
sini sarsmaktadır. Yatırımlara ayrılabilecek 
meblâğların kesilmesine sebebiyet vermektedir. 

Son olarak, mütemadiyen Devlet daireleri
mizde yeni şubeler, yeni umıuım .müdürlükler ku
rulması ve onlara yeni bürolar, odalar, masalar 
ayrılması hem bir işin iki defada yapılmasını in-
tacetmekte ve hem de tedahüllere 'Sebebiyet ver
mekte, dolayısiyle cari masrafların artmasını 
intaceitmıektedir. Söyliyeceklerim bu kadar. Büt
çenin Türk ımollletinie ve Devletine hayırlı olmla-
smı temenni eder hepinizi saygı ile s'elâmlarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim Maliye Bakanlığı büt
çesi üzerinde görüşmelerin yeterliğin)! teklif 
eden önergeyi okutuyorum. 

. Sayın Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı bütçesinin tümü üzerin

deki konuşmaların kifayetini arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla 

İstanbul 
Mustafa Ertuğrul 

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

Şimdi gelir bütçesi üzerinde son söz olarak 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mesut Erez'e 
söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
A. P. GRıTPU ADINA MESUT EREZ (Kü

tahya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ;: 

Biraz önce 'gelir bütçesi 'hakkında konuşur-
ıken vergi rezervlerinin harekete 'geçirilmesi 
lüzumundan bahsediyordum. Ve vergi rezerv
leri arasında ıtadadediien zirai kazançlardan 
alınacak vergiler hakkında mütalâalarımı arz 
etmiştim. Şimdi vergi rezervi olarak görünen 
bir diğer konuya kısaca temas etmek istiyo
rum. 

Türkiıyede iki çeşit hatnpetrol vardır. Bi
risi ithal malı hampetrol. diğeri yerli malı ham-
petrol. İthal malı hampetrolün ithali sırasın
da bir Gümrük Vergisi ve Kesmi ödenir. Yer
li malı hampetrolden ise bunlar alınmamakta
dır. Akar }rakıt fiyatlarında 'gümrüklü mali
yete göre tesbit edilmektedir. Demek ki yerli 
hanıpetnol akar yakıt haline geldiği anda Güm

rük Vergi ve resimleri kadar bir avantaj, bir 
kâr sağlamaktadır. Bu nokta üzerinde evvelce 
durulmuş ve ku kârın bir kısmı Gider Vergi
sine ka'lıbedilmiş ve Hazineye intikal 'etıtirilmiş-
tir. Bunun portesi o tarihlerdeki akar yakıt* 
istihsaline göre 100 «milyon lira olarak hesap-< 
lanmış idi. Bugün bu vergi alınmaktadır. An
cak o tarihlerde yine maliyete aykırı şekilde 
tesir eden kamyon ve tankerle nakil ücreti 
ve demiryolu ile nakil ücreti naızarı itibara 
alınarak bu avantajın bir kısmı şirketlere bı- ' 
rakıılmış ve pipe - line hattı işletmeye açıl
dıktan sonra vergiye çevrilmesi temenni (edil
mişti. Kanunun gerekçesinde ve bu kanun ile 
ilgili Maliye Bakanlığında mevcut dosyalarda 
onlar yazılıdır. Biz karada bir vergi rezervi 
görmekteyiz. Bunu mâkul bir şekilde vergiye 
çevirmek iktiza eder kanaatindeyiz. 

ikinci temas edeceğim nokta; kiraz evvel 
konuşmalar sırasında Vasıtalı vergilerin gayri-
âdil olduklarını .kuvvetli bir şekilde her zaman 
iddia etmenin mümkün olmadığını, .bu vergi
lerde şahsileştirmenkı de mümkün olduğunu, 
şayet havaici zaruriye üzerinden Vasıtalı Ver
gi almazsanız bir dereceye kadar ıbu vergiler
de şaıhsileştirme prensibine riyaeıt eitmiş olur
sunuz, tarzında 'bir beyanda bulunulmuştu. 
Bu arada şeker zaruri bir maddedir, denmiş
ti. Şeker fiyatının yükseltilmesi mevzuunu bi
raz sonra izah edeceğim demiştim. Bu mevzuu 
şimdi izah ediyorum. 

Evvelâ şeker fiyatının 50 kuruş yükseltil
mesi bu maddeden bir İstihlâk Vergisi alındı
ğı mânasını tazamtmun etmemektedir. Bu bir 
vergi değildir. Yıllardan beri küb şekerin ki
losundan 100 kuruş, toz şekerin kilosundan da 
85 kuruş İstihlâk Vergisi alınmaktadır ve bu 
sene de değişmemiştir. 

Binaenaleyh, yapılan yükseltme ibir vergi 
zammı değildir. Yapılan yükseltmelerin sebep
leri arasında Şeker Şirketinin ıborçları ve za
rarlı bir şekilde işletmesi durumunda oluşun--
dan gelmektedir. Filhakika 31 Ocak 1%7 tari
hi itibariyle Şeker Şirketinin borç durumu 
şöyledir : Hazineye olan vergi iborcu 69 mil
yon, Metfkez Bankasına olan vergi boTCU 520 
milyon, Yatırım Bankasına olan 172 milyon, 
pancar 'müst aksularıma 300 milyon, çeşitli ban
kalara 150 milyon olmak üzere ceman 1 milyar 

— 671 — 



M. Meclisi B : 65 26 . 2 . 1967 O : 2 

214 miılyon lira borcu vardır. Ayrıca Şeker 
Şirketi Türkiye'de tüketilen, Tünkiye'de yemen 
şekerden fazla istihsal ettiği için 'bu şeker 
stoklarını harice zararlı bir şekilde satmak du
rumunda 'kalmıştır. Bu şekilde şimdiye kadar 
hâsıl olan zararın yekûnu da 895 milyon lira
dır. Şimdi şu şıklardan birini seçmek iktiza 
ed'er. Şeker Şirketime bütçeden para verecek
siniz. Bu gayrimümkündür. Şeker Şirketinin 
faaliyetine son vereceksiniz. Bunu .klmoe kabul 
etmez veya Şeker Şirketi mamullerine zam ya
pacaksınız, bu şirketi hali iflâstan kurtarmak 
için. İşte bu yapılmıştır. Bu borçların tahaayui 
etmesinin seböbi de 1961 yılında şeker fiya
tınım 50 kuruş kadar düşürülmüş olmasıdır. 
Buna mukabil 19'64 senesinde pancar fiyatının 
12,40 iken, 1964 te 14,08 kuruşa yükseltilmiş 
olmasıdır. 

Muhterem milletvekilleri, bir mamulün 
ham maddesine zam yaptığınız takdirde onun 
ımaanulüne de zam yapmak iktiza eder. Aksi 
takdirde ham maddeyi pahalıyla alıp mamulü 
ucuza sataıaik gibi bir durum hâsıl olur ki, bu
na hiçbir iktisadi işletme tahammül edemez. 
Binaenaleyh 19'64 senesinde pancarın fiyatına 
zam yapıp şekerin fiyatına zam yapmamak bu 
şirketi zarar etmeye sevk 'etmiştir ki, bu zarar
lar da hâsıl olmuştur. Şimdi telâfi edilmek is
tenen şirketi bu zararlı halden çıkarmak ga
yesi ile yapılan 50 kuruşluk,, bir fiyaıt artışın
dan ibarettir. Bunlar çok konuşulduğu için 
dikkat nazarınıza arz etmeden geçemedim. 

Maliye Bakanlığı bütçelimin Maliye Bakan
lığımıza, devletimize ve raıilletimize hayırlı ol
masını temenni ederim. 

Hürmetlerimle (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Gelir bütçesi üzerindeki mü

zakerelerin kifayetini teklif eden önergeyi oku
tuyorum. 

•Sayın Başkanlığa , 
GeUr bütçesi üzerindeki müzakerelerin ki

fayetini saygı ile arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mustafa Entuğrul 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ebmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maliye Bakanlığı bütçesinin bölümlerine 
geçilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... E'bmlyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Efendim bölümlerin okunması sırasında 
birtakım tadil önergeleri vardır. Bunlar sırası 
geldiği zaman arz edilecektir. 

Yalnız bir aıkadapmız, muhtelif dermekle
re yapılması istenen yardımların aleyhinde ko
nulmak istiyorum diyor. Sayın Hasan Tür'kay. 
Anayasanın 94 ncü maddesine göre, 'bu müm
kün değildir •efendim. Önergeler yalnız okunur 
ve oya konur. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm LVıa 
11.000 ödemeler 12 000 

BAŞKAN — Kabul ederilter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 PC.I.MCI g-de^er, üJl 896 496 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13 000 \on<>„ m ç^dene -± 20 816 001 
BAŞKAN — Kabul edenC'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.C00 Hizmet giderleri 40 485 002 
BAŞKAN — Kabul ede>rJ''er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.0C0 Kuram öderleri 1 341 000 
BAŞKAN — Kabul edenüter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.003 (je.3 tJ ı g.dejier 9 920 000 
BAŞKAN — K i bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatının harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve 'büyük onarım 

g'derleri 23 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiı. 

23.000 Makna, boçh.zat ve taşıt 
alımları ve onarımları 80 000 
BAŞKAN — Kabul eden'Ifcr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma paylan 
ve sorma ve tenkilleri 262 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 6 000 000 

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

33.000 İktisadi transferler 592 694 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 3 '499 020 192 
BAŞKAN — Kabul edenter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 548 569 C45 
BAŞKAN — Efendim bölüm 35.000 ile ilgi

li 25 tane önerge vardır. Aykırılık sıralarına gö
re arz edeceğim 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, bir hususu hatırlatmak istiyorum. Önerge
ler hakkında Sayın Hükümet ve Komisyonun mü
talâasını sormanızı istirham 'edeceğim. 

BAŞKAN — Gayet talbiî, bu usûl icabıdır. 

Sayın Başkanlığa 
'Maliye Bakanlığı bütçesinin 35.000 nci bölü

münde: «Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık 
ve 'benzeri teşekkülleri» faslındaki; 

a) Özel kanuna göre mecburi 35.783 ncü 
maddedeki 6 000 000 Tl ile 

ıb) 35.759 ncu maddedeki 400 000 Tl. hariç 
olmak üzere, 

Diğer yardımların bütçeden tenzilini arz ve 
teki if ederiz. 

Bursa 
K. Önadım 

Bolu 
N. Bayramoğlu 

Erzurum 
A. Mustafaoğlu 

Çanakkale 
A. N. Akay 

Erzurum 
I. H. Yıldırım 

Nevşehir 
î. Boz 

Bursa 
N. Gürsoy 

Bursa 
C. Külâhlı 

Rize 
C. Yalçın 

Sivas 
T. Türkay 

Manisa 
N. Ağa oğlu 

istanbul 
M. Ertuğrul 

Sakarya 
Ş. Paker 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılıyor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAY AR (Sakarya) — Sayın Başkan, Öner
ge hakkında marazatıma izin verirseniz kürsüden 
ifade edeyim, kısaca ifade etmeme müsaade bu
yuru:' musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, daha 26 tane önerge 
vardır, hepsini evvelâ okutalım mı? («Oya koyun» 
s i ler i ) . Önergeye katılıp katılmadığınızı beyan 
eder misiniz Sayın Komisyon? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAY AR (Sakarya) — Sayın Başkanım, 
bu önerge hakkında 'gerek komisyonda gerek Se
natoda mütaaddit tcşöUbiBİcr yapıldı. Komisyon 
olarak derneklere yapılan yardımın tamamen kal
dırılmasının al ey hindeyiz. Gerekçe olarak ifade 
etmeme müsaade ederseniz... («Konuşma olmaz,» 
solleri.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müdahale 
etmeyiniz oturduğunuz yerden. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAY AR (Devamla) — Sayın Başkanım 
bu derneklere yapılan yardımın kaldırılması hak
kında ileri sürülen iki mühim mütalâa var. Bun
lardan birisi bu fasıldan yapılan yardımların 
tercihinde (birtakım hatalar olmaktadır. Bu hata
ların varldol'duğu kanaatini biz de paylaşıyoruz. 
Fakat hatanın da büyük olduğu kanaatini maale
sef paylaşmıyoruz. Çünkü bu derneklere yapılan 
yardım talepleri üç 'bin müracaatın içinden ele
mine oddmekte ve sağlam gerekçelere dayananlar 
kabul edilmektedir. 

Muhterem Başkanım, ayrıca bu dernekler 
bir güzel örfü de devam ettirmektedirler. Hal
kın kurduğu birtakım teşebbüslere Yüce Par
lâmentonun desteğini ve atıfetini getirmekte
dir. Bu suretle halk eli ile ve bu yardımların 
inzımamiyle memleket bağrından birçok güzel 
eserler fışkırtmaktadır. Kanaatimizi ayrıca büt
çe raporundan da ifade ettik. Bütçeden der
neklere yapılan yardımlar bir esasa bağlansın 
isledik, bütçe raporumuzda yazdık. Öğrendi
ğimize göre, Hükümet bunu da-ha objektif esas
lara bağlıyacak bir tedbiri de almaktadır. Yü
ce Meclislerin huzuruna gelmektedir. O itibar
la bu geleneğin devamı için karar vermesini 
Yüce Meclisten temenni etmekteyim. Ve öner
geye katılmamaktayız. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met olarak siz? 
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MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet olarak iştirak etmi
yorsunuz. Efendim önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Lütfen kâtip arkadaş
larımız da saysın efendim. Kabul etmiyenler... 

Efendim, oylama sonucu kesin olarak anla
şılamamıştır, bu itibarla ayağa kaldırarak oy-
lıyacağım. Evvelâ, önergeyi kabul edenler lüt
fen bulundukları yerde ayağa kalksınlar.. Lüt
fen şu oylama sırasında sayın üyelerimiz dolaş
masınlar, bulundukları yerde ayağa kalk
sınlar. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, bizim de bir önergemiz var, onu ne 
zaman oylıyacaksmız. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu istirham 
ediyorum, ne var efendim? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, bizim önergemizde hastaneler ve sağ
lık kurumlarına bütçeden yapılan yardımlar 
haricolmak üzere diğer derneklere yapılan yar
dımın bütçeden çıkarılmasını teklif ediyoruz. 
Evvelâ bizim önergemizi de okutunuz. 

BAŞKAN — En aykırı önerge budur, sizin 
ki de gelecek efendim. Şimdi okuduğumuz öner
ge en aykırısıdır efendim. En aykırısını evve
lâ arz ediyorum. Okuduğumuz önerge dernek
lere yapılan yardımın tüm olarak kanundan çı
karılmasını teklif ediyor. Mahiyeti gayet sa
rih, en aykırı olduğu için bunu arz ettik. Ko
misyon ve Hükümet iştirak etmediğini söyle
di. Şimdi oylama yapıyoruz. Bunda izaha 
muhtaç hiçbir şey yok. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Kimse 
bilmiyor ki, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aman efendim, önerge okun
du, bu derneklere yardım faslının tüm olarak 
kanundan çıkarılmasını teklif ediliyor. İki 
nokta istisna edilmek suretiyle, tüm olarak 
çıkarılması isteniyor. Komisyon ve Hükümet 
gerekçelerini de izah ederek bu önergeye katıl
madıklarını söylediler. En aykırı önergeyi 
oyunuza sunuyorum. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Sayın Başkanım, müsaade buyurun. (Gü
rültüler) Önergelerin hepsi ayrı ayrı okun
duktan sonra, oylanması lâzımdır. En aykırısı 

ama, hepsinin okunması lâzımdır, sonra en ay
kırısından başlanarak oylanması lâzımdır. (M. 
P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Doğrudur. Müsaade buyurun 
oylamayı bitirelim. Lütfen kabul etmiyenler 
ayağa akiksin... 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Usule aykırı efendim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Önerge kabul edilmemiştir, 
efendim. (M. P. sıralarından toplu halde ayağa 
kalkmalar ve gürültüler, «sayılmadı» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bariz surette fark 
var. (Gürültüler) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Tesir 
var. açık oya gidilsin. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade 'buyurun. 
Parmak kaldırmak suretiyle yaptığımız oylama
da netice anlaşılamadı, çünkü saymaya imkân 
yok. Fakat ayağa kalkmak suretiyle yapılan 
oylamada bariz surette belli oldu. («Belli ol
madı, açık oya konulsun» sözleri ve gürültüler) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Anla
şılmadı, açık oylama yapılsın. 

BAŞKAN —• Efendim açık oy oy oylamaya 
müracaat edildiği vakit istenir. Geçti, netice
sini tebliğ ettim; önerge kabul edilmedi efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Açık 
oylamaya gidilmeli, sayılar doğru sayılmadı. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, oylama bit
miştir. Niçin itiraz ediyorsunuz. Bakın arz 
ediyorum, saymaya lüzum dahi görülmiyecek 
şekilde, aşikâr bir şekilde arada fark vardı 
efendim. İstirham ediyorum. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Efen
dim, usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, usulü yok 
bu işin. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) —Say ın 
Başkanım, bu konuda söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — İçinizde bir uhde kalmasın, 
buyurunuz. 

Yüce Meclisin hakemliğine başvuracağım. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlar, biraz evvel verilmiş olan der
neklere yardımın tamamen kaldırılması husu
sundaki takririn oylanmasında, Sayın Başka
nımız birinci defa işaret yolu ile, yani parmak 
kaldırmak suretiyle yapılan oylamada netice-
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nin anlaşılamadığını ifade ettiler. İkinci defa 
ayağa kalkmak suretiyle oya başvurulduğu za
man bunun sayılması iktiza ederdi, önergeyi 
kabul edenlerin sayısı sayıldı, önergeyi kabul 
etmiyenler dendiği zaman ne olduğu anlaşıl
madan, kaıbul edilmemiştir, diye bir beyanda 
bulundular. Bunun karşısında itiraz vâki ol
muştur, geçmişteki tatbikat meydandadır. Açık 
•oylamıya başvurulması istendiği zaman - açık 
oy takriri de verilmek üzereydi - Sayın Baş
kanın buna müracaat etmek mecburiyeti var
dır. Binaenaleyh derneklere yardım faslının 
Yüce Meclisçe ne şekilde kabul edildiğinin sa
rahaten anlaşılması bakımından bu verilmiş 
olan önergenin açık «oya başvurulmak suretiyle 
oylanması zarureti vardır. İçtüzük hükmü bu
dur, Sayın Başkandan da rica ediyoruz. Yük
sek Heyetimizin de bu hususu kabulünü istir
ham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Erdemir'in de
ğindiği konunun lehinde ve aleyhinde başka 
mütalâası olan arkadaş var mı? («Yok, yok» 
sesleri) 

NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkanım, oya sunulan önergede benim de im
zam mevcuttu. Ona rağmen önergenin reddi isti
kametinde oy kullandım. O bakımdan önergede
ki imzamı geri alıyorum. Çıkartılmasını rica ede-

pt rim. 

BAŞKAN — Sayın Ağaoğlu, yani önergede
ki imzanızı geri alıyorsunuz. 

NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — İmzanız çıkarılmıştır. 
Efendim, yapılan işlem üzerinde Başkan

lık Divanını teşkil eden arkadaşlarımızda hiçbir 
şüphe yoktur. Oylama sonucu gayet açık olarak 
belli olmuş ve önerge reddedilmiştir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Açık 
oylama teklifimiz var. Lütfen açık oylamaya gi
dilsin. («Açık oylamaya gidilmelidir» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim açık oy teklifi bir me
selenin ilk oya vaz'mda 15 üye tarafından isteni
lir ise olur. Bitti. (M. P. sıralarından gürültü
ler) (A. P. sıralarından alkışlar) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Açık oy 
talebimiz sonra da gelebilir. İçtüzükte böyle bir 
kayıt yoktur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, is'tirnam ediyorum, 
rica ediyorum. Açık oy zaman kaybına sebebo-
lacak, ama bu neticeyi dcğiştirmiyecek. Çünkü 
barizdi efendim. (Gürültüler) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Zaman 
kaybı olacak diye Tüzüğü çiğniyorsunuz Sayın 
Başkan. 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Millet tanı
sın efendim, kim bu şekilde oy veriyorsa onları 
tanısın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade ediniz. 
Efendim, tekrar arz ediyorum; bunu Yüksek 
Heyetinizin oylariyle halledeceğim. Başkanlık 
Divanını teşkil eden arkadaşların görüşü oyla
ma sonucunda 'bir ihtilâf olmadığı merkezinde
dir. (M. P. sıralarından gürültüler) Müsaade bu
yurun, efendim sözüm bitsin ondan sonra, istir
ham ediyorum. Ve bunu açıkça da tefhim ettim. 
Fakat bu tefhimden sonra arkadaşlarımız, gör
düğünüz gibi, açık oylama yapılması hususunda 
ısrar ediyorlar. Binaenaleyh, İçtüzük muvacehe
sinde bu açık oylamayı yapmaya imkân olmadığı 
kanaatindeyim. Ama Yüksek Heyetiniz açık oy
lama suretiyle oylama tekrarlansın derse cihet
teki buna ittıba ederim. Bu itibarla arkadaşları
mızın bu gecikmiş itirazlarının, bu gecikmiş açık 
oy" taleplerinin is'af edilip edilmiyeccğini, yani 
oylamanın açık oylama suretiyle yapılıp yapıl-
mıyacağı hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Lütfen tekrar açık oylama yapılmasını kabul 
edenler işaret buyursunlar. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. Buyurun Sayın Erdemir, 
gördünüz demek ki, açık oy da yapılsa netice 
yine bu olacaktı, Sayın Erdemir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan açık oya başvurmak lâzımdır. Bizim açık 
oy talebimizi Başkanlığa sunuyoruz. Onun için 
açık oya gidilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ok, bir mâru
zâtınız mı var? 

NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başka
nım bir mâruzâtım var. Bir noktayı tenvir ede
bilmem ve yardımcı olabilmem maksadiyle kısa
ca söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ok. 
NURETTİN OK (Çankırı) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, verilmiş bulunan değişiklik öner
gelerinin Yüce Meclis huzurunda salim bir ne
ticeye ulaşabilmesini sağlamak amacı ile söz al
mak mecburiyetinde kaldım. 
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Şimdi, Meclise verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerinin dikkat nazara alınmak kaydiyle 
kabul edilip edilmemesine yine Yüce Heyetiniz 
karar verecektir. Ancak, bir maddede değişikli
ği intacetmek üzere hazırlanmış bulunan bâzı 
değişiklik önergeleri var ise, şimdiye kadar mû-
taden yapılmakta olan şey şu olmaktadır : Ne 
kadar verilmiş bulunan değişiklik önergeleri 
mevcut ise bütün değişiklik önergeleri ayrı ayrı 
okunmak suretiyle Yüce Heyetin bilgilerine su
nulur, Bu 'bılg lcrme sunulan değ-ş.kLk önergele
ri muvacehesinde her üye kendisince bir değiş ik-
ljk önergesini tutar. Ve 'bu okumayı taki'ben öner
geler ikinci defa en aykırısından başlanmak üzere 
teker teker okumak suretiyle oya vaz'edil'r. Ş'in
di 'bu lâzinıeyc riayet etmemizin şu bakımdan 
önemi mevcuttur: Arkadaşlarımız en aykırısından 
metne en uygununa varmcayadsk ne kadar öner
ge var bilirlerse, kullanacakları oyları 'buna gö
re kullanma imkânını bulabilirler. Bu sebeple 
yardımcı olur kanaati ile söz aldım. Bütün de
ğişiklik Önergelerinin evvelemirde oya konmak-
sızın okunması, takiben en aykırısından 'başlamak 
suretiyle teker teker oya vaz'edilmesi gerekir. Bu 
şekliyle Yüce Heyetin kararı daha salim bir neti
ceye ulaşır, kanaatindeyim. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim önergelerin hepsini 

okutuyorum. 

Daha evevl okutmamış olmamızın sebebi şu
dur: Biraz evvel okunup oylandıktan sonra red
dedilen önerce 35.000 nci 'bölümü toptan kaldırı
yordu. B ilâha ra değişiklik önergelerini okutmak 
mevzuubahis olabilir. Fakat onlar üzerinde de 
arkadaşlarımızla ihtilâfa düştük. Çünkü, verilen 
önergeler 35.000 nci bölümün 'bir tek maddesine 
münhasır değd, hepsi başka bir maddeye münha
sır olduğu için tümünü tamamen okutmanın uzun 
zaman alacağından ayrı ayrı okutup Komisyo
nun ve Hükümetin fikrini alıp bilâhara oylama
yı düşündük. Ama izhar edilen hu arzu muvace
hesinde, şimdi bütün önergeleri sıraslyle okutu
yorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Genel bütçeden birtakım dernek ve kuruluşla

ra ayrılan yardım ödenekleri öteden beri kamu 

oyunda haklı tcnkidlere yol açmakta, esasen bu 
yardım geleneği çoğunlukla 'birtakım avantürist 
kimseiere cep harçlığı temin ile maddi menfaat 
peşinde devamlı tekaddüm çekişmelerini teşvik 
etmektedir. 

Devlet bütçes'ni köyle 'bir menfaat çekişmesi
ne vasıta ve imkân kaynağı haline getirmeye hak
lamış olmamak lâzımgclir. Bütçeden koparılmak 
istenen menfaatler ile, aynı maksatla yürütülen 
takaddüm mücadelesinin toplum hayatımızda se-
bcis'clduğu tedirginlik de Hazinenin zararına ilâ
veten d.kkate alınırsa bu konuda, kesin bir ka
rar almak zarureti kendiliğinden meydana çıkar. 

Mâruz görüşle Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
«Dernek, birlik, kurum, kuruluş sandık ve benzeri 
teşekküllere yardımlar» bölümünde yapılması ka
nun icabı elan yardımlar dışındaki bilûmum ka
lemlerin kaldırılarak köy yollarına aktarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kars 

C. Ekinci 

Sayın Başkanlığa 
1. Maliye Bakanlığı Bütçesindeki Hastane ve 

sağlık kurumlarına yardım başlığı altındaki bö
lüm 35.000, madde 35.710 - 35.720 sıra numara
sına kadar olan 6 400 000 liranın Köy İşleri Ba
kanlığı köy içme suları faslına, 

2. Ayni bütçen :n diğer yardımlar başlığı al
tında bölüm 35.000, madde 35.722 - 35.817 sıra 
numarasına kadar olan (35.759 Maliye Memur ve 
Müstahdemlerin Tutum ve Muavenet Sandığı, 
35.761 Türk diyanet devrim sitesi, 35..S3 Parti
lere yapılacak Devlet yardımı hariç olmak üzere) 
8 800 000 lira tutarındaki ödeneğin Köy İşleri 
Bakanlığı köy yollarına aktarılmasını arz ederiz. 

Antalya Sakarya 
H. Akçaoğlu Ş. Paker 

Sayın Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 35 000 nci bölü

münde dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve 
benzeri teşekkülleri faslındaki; 

a) Hastaneler ve sağlık kurumlarına 35.710 -
35.720 maddeleriyle yapılacak yardım toplamı 
olan G 400 000 lira, 
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b) Özel kanuna göre mecburi olan 35.7C3 
maddedeki G 000 C00 lira ve 

c) 35.759 ncu maddedeki 400 000 lira 
Haricolmak üzere diğer yardımların bütçeden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Kayseri 
F. Koksal 

Uşak 
F. Uğrasızoğ u 

ş. 

Kütahya 
I. II. Yıldırım 

Siirt 
A. Araş 

Kocaeli 
Ustaoğlu 

M'llot Mıoöil'.r. Bajıanılığıaa 
Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği Ana

yasa dışı faaliyetlerde bulunmakta olduğundan. 
35.77ü noi madde ile bu derneğe verilen 100 000 
liralık tahsis t in kaldırılmasını teklif ederiz. 

İstanbul 
Sadun Arcn 

Diyarbakır 
Tarık Ziya Dld'nci 

Tekirdağ 
Kemal Ncıb'iollu 

Yozgat 
Yusuf Ziya BrJlıadmh 

Millet Meclisi Başkanlığım 

2G . 2 . 19G7 

M emi ceketimizde mevcut derneklerin bâzıları 
verimli çalışmadıkları halde umumi bütçeden 
yardım yapılmaktadır. Bunlardan biri de Türk 
Dil Kurumudur. 

Bu sebeple bölüm: 35.000 Madde: 35.745 
«Türk Dil Kurumuna» yardım parasından 
50 000 lire kesileroke Bölüm: 35.0C0 ele mad
de: 35J818 ile gençliğe doğru düşünme metod-
larrnı öğretmek suretiyle öğrenciler arasında 
fikir ve hareket birliğini temin gayesiyle ku
rulmuş bulunan ve Türkiye çapında teşkilâtlan
ma yolunda olduğu anlaşılan «Üniversitelil'e • 
Fikir ve Aksiyon Birliği» ne yardım yapılmasını 
arz ederim. 

Kırklareli. 
Arif Hikmet Güner 

Sayın Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı bü'tıços'n'n 35 000 bölüm 

35.801 maddesinden 15 000 lira alınarak aynı 
bölünün 35.7G3 ncü maddesindeki Türk Emekli 

Öğretmenimi' Cemiyetine yardım faslına eklen-
meşini arz ve teklif ederiz. 

Gümüşano 
ScJbri Özean San 

İstanbul 
Prof. Mehmet Yardımcı 

Sayın Başkanlığa 
Malîye Bakanlığı cemiyetlere yardım 35.7G1 

bölümünde bir milyon liradan 25 000 İha alına
rak: yeni açılacak bir tertibe «Türkiye Ruh has
taları Rcadapia.syon Ccnrycti» Bakırköy Akıl 
Hastanesine verilmesini saygı ile .arz ederiz. 

Gününü bilrj'ycn, çocuğumu dahi tanımıyan 
bu akıl hastaları hastanede dikiş, nakış, ç'çek, 
yağbboya tabloları, briket ve sair işleri yapm:/.: 
suretiyle hem meşgul oluyorlar ve hem de bu 
yapdan islerin satışı ile de bir gelir sağlamak 
çabası içinde olan hu hastaların rcadaptasyonu 
için yardımın yapılması hususunun Yüce Mecli
si nizce kabul buyurulmasını caygı ile arz ede
ri:.;. 

İstanbul 
Orhan Scyfi Orhon 

istanbul 
Onman Özer 

İstanbul 
Osman Nuri Ulus-oy 

• İstanbul 
Dr. Sadettin Bilgiç 

İstanbul 
Tekin Erer 

İstanbul 
Kaya Özdemir 

Rize 
Mazhar Baca 

Kütahya 
Ahmet Can B'lgin. 

Millet Meclisi Başkanlığını 
Takibe'ttiği gaye 'itibariyle yardıma lâyık: 

olduğundan, derneklere yardım faslında yer 
alan, Bölüm: 35 000, Madde 25.735 ten 50 000 
lira kesilerek, Bölüm : 35.000 de, Madde: 35.819 
madde ile bu miktar yardım sağlarc-sıasını arz 
ve teklif ederim. 

Adıyaman Miil'c t Vekili 
Süleyman Arif Emre 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gençliğe doğru düşünme -metotlarını öğret

im dk ve öğrenciler arasında fikir ve hareket bir
liğini temin makcadiyle kurulmuş olan «Üniver-
ri.tci'ler Fikir ve Aksiyon Birliği» ne de yardam 
yapılması isabetli olacaktır. 

Bu itlbaıia; dcrndklere yardım faslırjda yer 
alan, Bölün: 35.000 Madde: 35.7C8 den, 50 000 
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lira kesilerek, Bölüm: 35.000 de Madde: 35.818 
ile mezkûr derneğe bu miktar yardım yapılma
sını arz ve telklif ederim. 

Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Türk Milletinin imanının, maneviyatının ve 

ahlâkınım kaynağı İslâm dinidir. Türik Milleti 
için islâmiyetten başka bir din ve maneviyat 
elbette ki düşünülemez. Millî bütünlüğümüzü ve 
varlığımızı ancak bu mfmevi kudretle sağlı -
yabiliriz. 

Başta komünistlik olmak üzere, bütün şer 
kuvvetlere ancak bu imanla karşı koyabiliriz. 

Türk Milletini tarih boyunca hür ve müs
takil yaşatan ve varlığını devam ettiren bu iman 
kudretidir. 

Türk Milletinin millî imanının ve maneviya
tının varlığı Yüksek İslâm Enstitüleridir. Yük
sek İslâm Enstitüleri millî varlığıımızıin en sağ
lam ve en kuvvetli teminatıdırlar. Milletimizin 
mânevi sahada'ki ihtiyaçlarına en olumlu şe
kilde cevap verebilmek, gereken ilmî ve ahlâki 
olgunluğun sağlanması yolunda her türlü faali
yetlerde bulunmak, gençlik arasında millî ve 
dinî şuurun gelişmesini temin etmek ve millî 
bütünlüğü idame ettirmek 'gayesiyle Türkiye 
İslâm Enstitüleri Talebe Federasyonu kurul
muştur. Fakat maddi imkânsızlık içerisinde bu
lunmaktadır. 

O halde Türk Milletinin temsilcisi Millet 
Meclisi olarak bizler, Türkiye İslâm Enstitüle
ri Talebe Federasyonuna elimziden gelen mad
di ve mânevi yardımı yapmak mecburiyetin
deyiz. Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Fede
rasyonuna yapacağnmız bu yardım asla bir lü
tuf ve inayet değildir, yapmak mecburiyetin
de bulunduğumuz millî bir vazifedir. 

Hangi partiden olursa olsun bütün milletve
killerini bu millî vazifeye davet ediyor ve yar
dım teklifini desteklemesini rica ediyoruz. 

Yüce Meclisin malûmudur 'ki, küçüklü bü
yüktü, önemli önemsiz nice derneklere bütçe
den nice yardımlar yapılmıştır. Fakat Türk 
imanının en büyük kaynağı olan Türkiye İslâm 
Enstitüleri Talebe Federasyonuna şimdiye kadar 
hiçbir yardım yapılmamıştır. Onun için Türk Mil
letinin milletvekilleri olan sayın milletvekille
rine Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Federas

yonuna yapılacak olan yardıma can ve gönül
den katılacaklarına inanıyoruz. Binaenaleyh 
teklifimiz şudur: 

Millî Talebe Federasyonuna yapılmış olan 
yardım faslından 75 000 lirasının kesilerek ak
tarmak -suretiyle Türkiye İslâm Enstitüleri Ta
lebe Federasyonuna 75 000 lira yardım yapıl
ması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ediyorum. 

Kayseri 
Mehmet Ateşoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Vatandaşlar arasında mânevi değerlerin be

nimsenmesine, kardeşlik sevgi bağlarının sağ
lanmasına, çocuklarımızın ve gençlerimizin mâ
nevi değerlerde bilgilerinin gerekli ve yeterli 
bir seviyeye ulaşmasına; cemiyetimizde iş ve 
çalışma ahlâkının yerleşip gelişmesini, millet
lere örnek teşkil edecek millî hasletlerimizin 
tesirlerini canlandırarak, millî birliğin kuvvet
lenmesine ve böylece faziletli bir demokrasi se
viyesini kendisine prensip ittihaz eden; tüzü
ğünde temiz düşünce, dürüstlük diğergâmlık 
ve sevgi gibi yüksek ve iyi ahlâk prensipleri
ni gaye edinen ve bunları uygun ve yararlı bir 
metotla toplantı, konferans, seminer, dergi, ki
tap, risale ve broşür yayınları ile müzik, filim, 
tiyatro eserleri gibi güzel sanat kollarında ol
gun ve tesirli çalışmaları ile iyi ahlâk prensip
lerini yaymaya kendi dar imkânlara ile gay
ret gösteren ve kamu hizmetlerine yararlı der
neklerden bulunan «Mânavi Cihazlama Cemi
yetini biraz daha yeterli ve tesirli kılmak üze
re : 

Maliye Bakanlığı bütçesinin 35.801 nci mad
desinden 25 000 liranın «Mânevi Cihazlama Ce
miyeti» adı ile açılacak bir maddeye aktarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Orhan Seyfi Orhon Tekin Erer 

İstanbul 
O. Nuri Ulusay 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu tarafından kabul edi

len 1967 yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin bö
lüm 35.000 madde 35.787 de zikredilen İktisat 
Fakültesi Mezunları Cemiyeti Ankara Şb. sine 
yardım faslından (Yirmibeş bin) Tl. keza 
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35.790 maddede belirtilen Türkiye İktisadi ve 
Ticari ilimler Talebeleri Staj Komitesine yar
dım faslından (25 000) yirmibeş bin lira kesile
rek 35.818 N'o. ile yeniden açılacak Türkiye 
Kuz ve Erkek Sanat Mektepleri Mezunları Ce
miyetine yardım faslı olarak (Elli bin lira) tah
sis edilmesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Kayseri İstanbul 
Mehmet Ateşoğlu Kaya özdemir 

Antalya Eskişehir 
Hasan Fehmi Boztepe Ertuğrul Gazi Sakarya 

Meclis Başkanlığına 
Vatan ve milletimizin bekası ve muhafazası 

uğrunda aziz canlarımı kurban veren şehitleri
mizin hâtıralarına hürmeten ve gazi, şehit dul 
ve yetimlerin haklarını savunan derneğe yar
dım olmak üzere bölüm 35.000, madde 35.735 
de Halkevleri Genel Merkezline tahsis edilen 
400 000 lira ödenekten 300 000 lira tenzil edile
rek 200 000 liramın yeni bir madde açılarak 
«Şehitlikleri İmar Derneğine» 100 000 liranın 
bölüm 35.000 madde 35.737 de Türkiye Harb 
Malûlü Gaziler, şehit, dul ve yetimleri Cemi
yetine ilâvesini arz ve teklif ediyoruz. 

Kayseri Erzurum 
Fehmi Cumalıoğlu Necati Güven 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Memleketimizin en fakir ve mahrumiyet böl

gelerinden biri olan Tunceli'mde, orta tedrisat
ta tahsilde bulunan 13 - 18 yaşlarındaki çocuk
lar, dükkân ve kahve köşelerinde, gayrisıhhi ve 
günde bir övün sıcak yemekten de mahrum ola
rak, fevkalâde ağır ve güç şartlar altında okula 
devam etmektedirler. 

Halen, Tunceli'nde kurulmuş bulunan «Tun
celi Fakir Çocuklarını Okutma ve Yaşatma Der
neği» de maddi imkânsızlığı yüzünden, bu ço
cuklara fazla faydalı olamamaktadır. 

Yüce Mecliste müzakeresi yapılan Maliye 
Bakanlığı bütçesinin 35.801 maddesinde ise, 
maddi imkânları fevkalâde iyi ailelerin çocuk
larının okuduğu «Türk Eğitim Derneği Anka
ra Koleji Talebe Tesisine» ayrılmış bulunan 
500 000 liralık yardımdan sadece 50 000 lirası
nın «Tunceli Fakir Çocuklarını Okutma ve Ya

şatma Derneğine» ayrılmasını Yüce Heyetin 
asıl ve âdil kararlarına arz ederim. 

Saygılarımla. 

Tunceli 
Kenan Aral 

Meclis Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı Bütçe kanun tasarısının bö

lüm 35.000 nci madde 35.749 da Türkiye Millî 
Talebe Federasyonuna tahsis edilen 150 000 lira
dan 100 000 lirası tenzil edilerek, 50 000 lirası
nın yeni bir madde açılarak, «Milletçi Türk Genç
lik Teşkilâtına ve 50 000 lirasının yeni bir mad
de ile». Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Fede
rasyonuna», tahsis edilmesini arz ve teklif ediyo
ruz. 

Kayseri Afyon Karahisar 
Fehmi Cumalıoğlu Mustafa Akalın 

Meclis Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı 1967 bütçe kanun tasarısı

nın bölüm 35.000, madde 35.771 de Gazeteciler 
Cemiyetine yardım olarak komisyonca kabul edi
len 200 000 liranın 100 000 lirası tenzil edilerek 
bu miktarın bölüm 35.000, madde 35.779 daki, 
«Türk Silâhlı Kuvvetleri, şehit, dul ve yetimleri 
Cemiyetine yardım olarak eklenmesini arz ve 
teklif ediyoruz. 

Kayseri Afyon Karahisar 
Fehmi Cumalıoğlu Mustafa Akalın' 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek tahsile devam eden gençler için An

kara'da bir yurt binası yaptırmayı tek amaç edi
nen, «Kilis Kültür Derneği» kendi çabası ile üç 
yüz küsur bin lira sarfı ile bir yurt binasını mey
dana getirmiştir. 

Ancak binanın üniversiteli gençlerin hizmeti
ne açılabilmesi için sıhhi tesisat, ince sıva, yağlı 
boya gibi eksiklerin tamamlanmasına malî takati 
yetmemiştir ve bütün çabalara rağmen bu ihtiyaç 
sağlanamamış ve bina bu haliyle birkaç yıldır 
durmaktadır. 

Bu acıklı duruma Yüksek Meclisin el uzat
ması ümidi ile, mahallince kuruş kuruş toplanan 
üçyüz küsur bin lira sarf edilmiş olan bu binanın 
üniversite gençlerinin hizmetine girebilmesi için 
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gerekli 60 000 liranın Maliye Vekâleti Bütçesinin 
35.749 ve 35.750 nei maddelerinden 30 ar bin 
lira tenkil edilerek, bir defaya mahsus olmak üze
re ve yeni bir madde açılarak, «Kilis Kültür Der
neği» ne tahsisini arz ve teklif ederim. 

Gaziantep 
Naşit Sarıca 

Sayın Başkanlığa 
35 000 bölümün 35.743 nei maddesindeki Tür

kiye Millî Gençlik Teşkilâtına ayrılan 100 000 
liradan 50 000 lirasının Milliyetçi Türk Gençlik 
Teşkilâtına aktarılmam için, bu teklifimin gere
ğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kayseri 
Mehmet Ataşoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'de b'rcok belirli belirsiz küçük der

nekler vıardır. Bâzı özel durumlar bir defaya 
mpıhsırî olmak üzere bunları umumi bütçede mü
talâaya soVb^uvor. Ancak bunun devamlı olma
sı normal telâkki edilemez. 

Gonen yıl bütçesinden, «Türkiye Tabiatını Ko
rum-1, Cemiyetine», yapılan yardım bu sene de her 
nasılsa aynen kalmıştır. 

Bn .r.rıV.nierle bölüm: 35.000, madde: 35.772, 
«Türkiye rJ>;b;atmı Konıma Cemiveti yardım» 
faslındın 50 000 lira kesilerek ve bölüm: 35 000 
de 35.818 maddesi açılarak, «Üniversiteler Fikir 
ve Aksiyon Birliği» ne yardım yapılmasını arz 
ederiz. 

Kayseri 
Mohmet Ateşoğlu 

Sayın Başkanlığa 
35.000 / 35.788 maddesindeki Erzincan Kül

tür ve Eğitim De^ne-Tne avrılan 100 000 lira
dan 50 000 İba.-vrpn kırllerek aktarma suretiyle, 
İkinci Kuvayı Milliye Derneğine verilmesi için. 
gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kayseri 
Mehmet Ateşoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
1. 35 735 de Halkevlerine yapılan yardım

dan 50 000 Tl. 
2. Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtından 

(35.748) 50 0CO Tl. alınarak Milliyetçi Taı-k 

Gençlik Teşkilâtına, yeni bir 'madde açılarak ve
rilme sini arz ve teklif ederiz. 

Adıyaman. Bolu 
Süleyman Arif Emre Hasan özcan 

Mardin Konya 
Riılat Baykal İhsan Kabadayı 

içel 
Kemal Ataman 

Sayın Başkanlığa 
Bütçenin 35 000 nei bölümündeki dernek, bir

lik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekkül
lere vardım ya.pılmaması ile ilgili önerge kabul 
edildiği takdirde, bu fasıldaki 22 600 000 liranın, 
insanoğlunun en tabiî ihtiyacı olan (Köy içme su
larına) harcanmalını teklif eder, gereğinin yapıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Kayseri 
Mohmet Ateşoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maliye bütçesinin 35.790 ncı maddeden 25 

b'n. keza 35.749 ncu maddeden 25 bin kesilerek 
35.738 nei maddeye aktarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Hatay Hatay 
Şemsettin Mursaloğlu Talât Köseoğlu 

Hatay 
Sabahattin Adalı 

Yüksek Başkanlığa 
Mı.l'yo Bakanlığı 35 000 nei Sosvaı transfer

ler bölümünde yer a1 an, «Türk Emekli öğretmen
le- Cem-;vo*N ne 1966 yıl ırdı 30 0C0 lira yar
dım v a r d ı ğ ı hakK bu senek i bütçede bu yaddım 
10 000 lirava indirilmiştir. Halbuki bu cemiyet 
<Vm^Vı bulunmıv^n bakıma ve yardıma muhtaç 
Parlâmentonun değerli üyeleriın:n de yetişmesin
de emeği gemi"! bulunan emoktar öğretmen üye-
le-dcı. mütevekkildir. Ve cemiyet, hayatta kimse
siz kalmış emekliler için bir bakımevi yaptırma 
faaliyeti içinde bulunmaktadır. 

Bu ulvî ve insani maksat göz önüne alınarak 
35.772 nei «TiHcyo Tnblatmı Konıma Cemiyeti» 
ne yardım maddesinden 20 000 lirasının, 35.745 
ne! Tü^k Dil Kurumuna yardım maddesinden 
20 000 lirasının tenzil edilerek; bu suretle temin 
edilen 40 000 liranın 35.763 ncu «Türk Emekli 
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öğretmenler Cemiyeti»1 ne yardım maddesine ek
lenmesini ara ve teklif ederiz. 

Uşak 
F alır i Uğrasızoğlu 

Kayseri 
Mehmet Ateşiğlu 

Gaziantep 
Naşiıt Sarıca 

Artvin 
Mustafa Rona 

Denizli 
Remzi Şenel 

Maraş 
Veysi Kadıoğlu 

Çanakkale 
Nihat Akay 

Sayın Başkanlığa 
35.000 nci bölümün diğer yardımlara müte

dair 35 722 nci maddesinden itibaren madde mad
de oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Ziya öztürk 

Yüksek Başkanlığa 
35.801 No. lu maddeden 25 bin lira tenzili ile 

yeni açılacak bir maddeye Sakarya Millî Müca
dele Milisleri Yardımlaşma Derneğine tahsisini 
arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Şerafettin Paker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1967 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi bölüm 

35.000, madde 35.739 dan 30 bin lira, aynı bölüm 
madde 35 748 den 10 bin lira, aynı bölüm mad
de 35.735 den 10 bin lira, 35.787 den 50 bin lira 
alınarak, Türkiye Komünizmle Mücadele Derne
ğine verilmesini saygı ile arz ederiz. 

İzmir 
Zeki Efeoğlu 

Afyon Karahisar 
A. İhsan Ulubahşi 

Çorum 
Arsian Topcubaşı 

Saym Başkanlığa 
35.000 nci 'bölümün 35.801 nci bölümün!den 

100 000 lira kesilerek 35.000 nci bölülmlde yeni 
bir madde açılarak Afyon Yüksek Tahsil Ta
lebe Yundu yapılmak üzere, Afyon Yülkısek 
Taldbe Derneğine verilmesini arz ve teklif ©de
rim. 

Afyon 
Mustafa' Akıalm 

BAŞKAN — Efendim ımevcut önergelerin 
hepsini okuttum. Bun'dan sonra başka önerıge 
alınmıyacaktır. 

Simidi usulle mütaallik önergeyi -evvelâ arz 
edeyim. 

Sayın Ziya Öztürk arfka'daşımız 35.000 nci 
bölümün '35.722 nci •maddesinden itibaren <mad-
'de madide oylanmasını arz ve teklif ediyor. Bu, 
bugüne kadar tatbik edilen usul ve teamülle
re aykırıdır. Bölüm oylanır. Ancak bir öner
ge varsa ilgili ımadde ile, o nazarı itibara alı
nır. 

Sayın Sait Sına Yücesoy arkadaşımız da 
Karma Bütçe Komisyonumda ve Cumhuriyet 
Senatosunda kalbul edilen Hükümet teklifinin 
aynen kabulünü anz ve teklif ederim 'diyor. Üs
tünde görüşme yapılan husus zaten budur. 
35.000 nci 'bölüm oylanacaktır. 

Şimdi okunan ömengeleııden en aykırı gör
düğümüz Sayın Cengiz Ekinci'nin önergesini 
tekrar okutuyorum. 

(Kars Milletvekili Oen!giız Ekinci'nin öner
gesi tekrar olkımdu)ı 

BAŞKAN — Efenidim bu önergenin açık 
oyla oylaniması hakkımda mütaaddit imzalı bir 
önerge var. 

Bir şey mi var efendim? 

BÜTÇE KAR-MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) —• Mütalâamızı sı'ây-
lîiyecektim efendim. 

BAŞKAN — Evet, soracağım .efendim ımü-< 
talâanıziv 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Saym Başkan, bu 
önergeyi oylamanız mümkün değildir. Anaya
samızın 94 mcü maddesi gereğince oylamanız 
'mümkün oimıiyacağı gibi daha önce kafbul edi
len ve Yüksek M'ecllisin oylariyle kesinleşen 
ibir bütçeye aktarma yapılması mümkün bu
lunmadığı cihetle bu önergenin oylanması 
ımümkün değildir. Bunu arz edenim Sayın Baş
kan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümetin noktai nazarı ne
dir efendilin. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİDGEHAN 
(Balıkesir) — Önengeye iştirak etmiyoruz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Kanuniıyet kes-
'betmiştir Saym Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın görüşü 
Komisyonun 'görüşüne muvazidir. Önerge da
na önce Yüksek Meclisçe kabul edilmiş olan 
köy yo'llarına tahsisini istiyor. Bu itibarla bu 
önergenin yeniden müzakere mevzuu olmasına 
imkân yoktur («Evvelice karara (bağlandı» ses
leri) Evet o bakımdan efendim. 

Diğer önergeyi olkutuyorum. 
(Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu ve 

arkadaşlarının önergesi tekrar o'kundu) 
BAŞKAN — Efendim aynı mahiyet taşı-

yar, evvelce kesbi kanuniyet eden 'bir hususa 
taallûk ediyor. Şimdi tekrar müzakeresine im-
kân yoktur. 

HASAN AKÇALIOĞLU (AntaJlya) — Sayın 
Başkanım aktarma cihetini tasrih edeyim mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN — Efendim imkân yoktur şimdi. 
(Kayseri Milletvekili Feyyaz Köiksa'l ve ar

kadaşlarının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu önerge üzerinde komisyo

nun görüşü nedir efendim? * 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (İSakarya) — Efendim, bun
dan evvelki ımiâruzatımıza ilâve 'olarak şunu 
ifade etmek istiyorum. Hastane ve 'dernekleri 
mahfuz tutmaktadır, sayın arkadaşımız bu tak
rirle.. («Kürsüye gelsin anlaşılmıyor» sözleri») 

BAŞKAN — Efendim orada da mikrofon 
vardır. Lütfen mikrofona yaklaşarak konuşu
nuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (ıSakarya) — Efendim hasta
neleri mahfuz tutmaktadır sayın arkadaşımız, 
takriri ile. Fakat bu dernekler içinde hastane-
'lene ilişkin vazifeler gören, hastanelere yar
dımcı olan kanser dernekleri, hastane yaptırma 
dernekleri gilbi mütaaddit dernekler vardır.' 
O itibarla bunu bu şekliyle kabul .edersek, kü
çük bir himmet ile görülmekte olan büyük 
hizmetlerin aksamasına vesile olmuş olacağı
mızdan iendişe etmdkteyiz. O itibarla iştirak: et
miyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor m u ! 
MALİYE RAKAM CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Komisyonun görüşüne katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Siz komisyonun görüşüne ka
tılıyorsunuz, önergeye katılmıyorsunuz. Öner

geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenlor... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(tstanlbul Milletvekili Sadun Aren ve ar

kadaşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyonun görüşünü almaık 
istiyorum. Mikrofona gelin de efendim görüşü
nüz duyulsun. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 

etmiyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Kalbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kırklareli Milletvekili Arif Hikmet Güner'-

in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Efendim, önerge
de (bahsedilen Fikir ve Aksiyon Derneği diye ku
rulmuş olan 'bu teşekkülün mahiyeti hakkında 
komisyonca hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu iti
barla iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 

etmemektedir. Önergeyi kabul edenler... Etmi
ycnler... Kabul edilmemiştir. 

(istanbul Milletvekili Mehmet Yardımcı ve 
Gümüşane Milletvekili Safari Özcansan'ın önerge
leri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Efendim emekli 
öğretmenlerimiz için teklif 'edilen cüzi bir mik
tardır. O itibarla Yüksek Heyetin takdirine bıra
kıyoruz. («Bir önerge daha var» sesleri)... 

BAŞKAN — Efendim; aynı maddeye mi taal
lûk ediyor? («Nereden kesiliyor?» sorusu) Müsaa
de edin efendim. Eğer iyi anlaşılmadı ise bir da
ha okuyalım: «Maliye Bakanlığı bütçesinin 35 nci 
bölüm 35.801 maddesinden 15 bin lira alınarak 
aynı ıbölümün 35.763 maddesindeki Türk Emekli 
Öğretmenler Cemiyetine yardım faslına eklenme-
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sini arz ve teklif ederiz.» diyorlar, Sayın Safari 
Özcansan ve Sayın Hehmet Yardımcı. («Nereden 
almıyor?» sorusu). Lütfeder misiniz Sayın Ba-
yar? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Efendim, 15 bin li
ranın alındığı madde Ankara Türk Eğitim Der
neğine yardım faslıdır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılı
yor mu? 

MALÎYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Biz şu bütçedekinden başkasına 
katılmıyoruz. («Aynı mahiyette bir önerge daha 
var» sözleri.) 

BAŞKAN — Aynı derneğe, ama belki bu red
dedilir. Fasıl başka olduğuna göre ayrı ayrı olur. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Efendim bu 
16 bin liranın kesildiği maddede ne kadar öde
nek var, her halde var ki, fasıl açılmış. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAY AR (Sakarya) — Müsaade ederseniz 
arz edeyim; 450 'bin lira vardır. 

BAŞKAN — 450 Ibin lira varmış efendim. 
Yani 35.801 nci maddede 450 bin lira vardır. 
Oradan 15 (bin liranın alınıp Emeldi Öğretmen
ler Derneğine 'eklenmesi isteniyor. Komisyon tak
dire bırakıyor. Hükümet katılmıyor. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, önerge efendim. 

(İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Orhon ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

.BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Bu maddeye yapı
lan yardımdan bir tenzile imkân görmüyoruz, o 
itibarla katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Hükümet de katılmıyor. 

BAŞKAN — Katılmaya imkân görmü
yorsunuz, Hükümet de katılmadığını söyledi. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenlen.. Kabul edilmemiştir efendim. Diğer 
önergeyi okutuyorum efendim. 

(Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em
re'nin önergesi tekrar okundu.) 

BİR MİLLETVEKİLİ — Nereden aktarılı
yor Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin de ben 
arz edeyim. Sayın Komisyon lütfen sizden rica 
edeyim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYON BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, bu öner
ge nereden alınıp nereye verileceğini kesin ola
rak 'belirtmemiştir Sayın Başkanım, o itibarla oy-
lanamıyacağı kanaatindeyiz. Arz ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, önerge şu: «Takibetti-
ği gaye itibariyle yardıma lâyık olduğundan der
neklere yardım faslında yer alan bölüm 35 bin 
madde 35.735 ten 50 bin lira kesilerek bölüm 35 
binde madde 35.819 a» efendim. («Nereye kesi
liyor?» sorusu) Kesilmesi istenen yer Halk Evle
ri Genel Merkezine yardım. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Efendim, 35.819 
nolu bir maddemiz yok bütçemizde. Yeni ise han
gi derneğe, nereye onun da ismi yok. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon görüşünü 
arz ediyor, tavzih maalesef Anayasa gereğince 
mümkün değildir. Kesilecek yer gösterilmiş, fa
kat yeniden ihdas edilen 35.819 ncu madde diye 
bir madde yoktur. Bu itibarla önergeyi oylamı-
yacağız. 

(Adıyaman Milletvekili, Süleyman Arif Em
re'nin ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Efendim, bundan 
evvel bu derneğe yapılan talep Yüce Heyet tara
fından reddedilmiş bulunmaktadır, bu itibarla 
katılmıyoruz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Dernek aynı, 
ama, fasıl başkadır. 

BAŞKAN — Kesilme faslı başka, gelir olarak, 
memba olarak başka yer gösteriyorlar, aynı yere 
ilâvesini istiyorlar. 

Siz Önergeye iştirak ediyorsunuz? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü

met katılmıyor, oyunuza sunuyorum. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Para nere

den kesiliyor Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Efendim arz ediyoruz, bu büt
çeler dağıtılmıştır, lütfen tetkik buyurun, hepsini 
böyle sorarsanız işin içinden çıkamayız. Dernek
lere yardım faslında yer alan bölüm 35.000 madde 
35.788, yani Erzincan Kültür ve Eğitim Derne
ğine yardım maddesi. Buradan 50 bin lira kesi
yorlar. Bölüm 35.000 madde 35.818 e... («Böyle 
bir madde var mı» sorusu) var efendim, ilâve 
edilmiş sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi
ler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulunu 
Geliştirme Cemiyeti, oraya 50 bin lira ilâve edi
yorlar. Komisyon ve Hükümet... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAY AR (Sakarya) — Sayın Başkanım, 
affınıza sığınarak ifade etmek istiyorum, ilâve 
edilmesi istenen madde, 35.818 değil efendim. Ye
ni bir madde açılarak, Üniversiteler Fikir ve 
Aksiyon Birliği diye bir madde açılarak 50 bin 
lira konulması talebi ile karşı karşıyayız. O iti
barla bütçede mevcut bir fasıl mevzuubalıis de
ğildir. 

BAŞKAN —• Efendim, önerge sahibi arkadaş
larımız biraz daha dikkatli olsalar bizi bu bey
imde mesailerden vareste kılacaklardır. 

Komisyon haklı; önerge 35.818 nci maddeye 
50 bin lira eldiyelim diyor. Fakat 35.818 numaralı 
maddeyi açıyoruz, arz ettiğim gibi, Siyasal Bil
giler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu 
çıkıyor. Halbuki önerge Üniversiteliler Fikir ve 
Aksiyon Birliğine yardım yapılmasını istiyor. 
Böyle bir şey yoktur, istirham ediyorum, bu öner
ge oylanamaz. Bıılunmıyan şeylere yardım tek
lif ediyorsunuz. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Orhon, 

Tekin Erer ve Nuri Ulusay'm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Takdiri Yüce He
yete bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, Komisyon 

takdiri Yüce Heyete bırakıyor. («Nereden alına
cak efendim?» sesleri) Yazıyor önergede efendim. 
tekrar okutalım, isterseiz. 

(Önergenin son kısmı tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 35.801 No.lu madde Türk Eği

tim Derneği Ankara Koleji tesisi; 450 bin liradır, 
biraz evvel kabul buyurulan önerge ile 15 000 
lirajsı kesilmiştir. Mânevi Cihazlanma Cemiyetine 
verilmesi isteniyor. Önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu ve 

arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) («An
laşılmadı» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, arz edeyim, yalnız 
daha evvel başka şeyi anlamak lâzım. 35.818 nu
maralı maddede daha evvel başka bir şey konul
muş; kesmek -istedikleri ise 35.787 nci bölümdür. 

BİR .MİLLETVEKİLİ — Anlaşılmadı, yan
lışlık var. 

BAŞKAN — <Bir dakika efendim, arz edeyim, 
müsaade buyurun. 

35.787 nci yani İktisat Fakültesi Melunları 
Cemiyeti Ankara Şubesi ile 36:790 nci yani Tür
kiye İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Tale
beleri Staj Komitesine yardım maddelerinden 
kesilmesini teklif ediyorlar. Sayın Komisyonun 
mütalâası nedir efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR ('Sakarya) — ıSaym Başkanım, 
alınması istenen maddelerdeki, talhsisat son de
rece lüzumlu bir mahiyet arz etmektedir. İktisa
di ve Ticari İlimler Akademisi Talebe Birliğinin, 
yabancı memleketlere gönderdiği talebeler için 
bütçeye koyduğumuz bir yardımdır. Her sene 
yüze varan talebeyi ihtisas için 'görgülerini ar
tırmak maksadiyle Avrupa'ya göndermek fonk
siyonunu ihtiva -etmektedir. Mahiyeti itibariyle 
ayrılmasına taraftar değiliz efendim. 



M. Meclisi B : 65 26 . 2 . 1967 0 : 2 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALÎYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, gerekçe

sini de izah etti. Hükümet de katılmıyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibu'l edilmemiştir. 

Diğer 'önergeyi okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili 'Fehmi Cumalıoğlu ve 

Erzurum Milletvekili Necati 'Güven'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon 've Hükümet katılı
yor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, 
Şehitlikleri İmar Cemiyeti gibi bir derneğe yar
dım etmenin lüzumuna komisyon da kaanidir. 
Yalnız ifade etmek zorundayım ki, komisyonda 
yaptığımız tetkiklerde 'anlaşılmıştır ki, bu ma
hiyette hizmetler için Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesine bu sene özel 'bir iödenek konmuştur. O 
itibarla bu derneğin fonksiyonu geniş 'ölçüde 
Devlet tarafın dan taahhüt altına alınmıştır. O 
itibarla katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Hükümet de 'katılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın önerge

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, evvelce 16 bin lirası 

kesilen 35.801 nci maddeden, Türk Eğitim Der
neği Ankara Kolejinden yeniden İra meblâğın 
kesilmesi talebediliyor. 

Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon <ve Hükümet iştirak 

etmiyor, önergeyi oyunuza 'sunuyorum. Kabul 
edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efen
dim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile 

Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Akalın'm 
'önengesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, 
bu takrirde 35.749 ncu madde olarak ifade edi
len Millî Türk Talebe-Federasyonu yardım fas
lında esasen şu anda 100 bin lira tahsisat kalma
mıştır. Yüce Heyetin az evvel verdiği bir karar 
ile 75 bin lirası tenzil edilerek 75 bin liraya in
miş bulunmaktadır. 100 bin lira tahsisat yoktur. 
Kaldı ki, Türk İslâm Enstitüleri Talebe Federas
yonuna esasen Yüce Heyetiniz bir tahsisat koy
ma teklifini kabul etmiş bulunmaktadır. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Bir açık oy 
talebimiz var, efendim. 

'BAŞKAN — Bu açık oy talebi hangi önerge 
ile ilgili efendim. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Şimdi biraz 
evvel okunan önergenin açık oyla oylanması 
hakkında. 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında, yani ko
misyonun şu izahatından sonra da açık oy isti
yorsunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, »bun
dan önce verilen bir önerge ile bu husus kabul 
edildiği cihetle aynı şekilde ikinci bir önergenin 
oylanması yüksek takdirinize bırakılsın. 

BAŞKAN — Efendim, acaba şu izahat mu
vacehesinde önerge sahipleri ün engel erini geri 
alırlar mı? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Geri almayız efendim. 

BAŞKAN — Zaten yapılmış ve tahsisatın ke
silmesini teklif ettiğiniz yerde de tahsisat kal
mamış. Orada 100 hin lira yok. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Biz önergemizi geri 'almıyoruz. 

BAŞKAN — Geri almıyordunuz, peki efen
dim. önergenin açık oya sunulması teklifi var, 
açık oya sunulacaktır. 

ıBÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
müsaadenizle arz edeyim. Arkadaşlarımızın 
yanlış anladığını tahmin ediyorum. Arkadaşla
rımızın istedikleri T. M. T. F. nurdan 75 bin 
lira almaraik Türkiye İslâm Enstitülerinde oku
yan talebelere yardımdır. Bu maksat daha 
önce hâsıl olduğuna göre hunun tekrar oylan-
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ması usulsüzdür, onu arz etmek istiyorum. 
Önergelerini düzeltsinler o şekilde oylansın. 

FEHMÎ CUMALIOĞLU (Kayseri) — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Görüyorsunuz ısrar ediyorlar. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Maksat hâsıl ol
muştur, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın -Sezgin, bir dakika bir 
şey daha soracağım. Şimdi maksat hâsıl oldu diyor
sunuz. Arkadaşlarımız ısrar ettiğine göre şu 
husus hatıra -geliyor. Demek ki, Yüksek İslâm 
Enstitülerine yapmak istedikleri yardım biraz 
evvel kabul edilen 75 bin lira değildir, daha 
fazla yardım yapmak istiyorlar. Binaenaleyh 
sizden şunu öğrenmek istiyorum : Demin kalbul 
edilen önergede nereden kısıntı yapıldı, şimdi
ki önerge nereden kısıntı yapılmasını teklif 
ediyor? Yani membaı başkadır, onun için ısrar 
ediyorlar, arkadaşlarımız gibi -geliyor bana. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Membaı da aynı. 
Sayın Başkanım, zaten önergeler de birdir. Da
ha önce Türkiye Millî Talebe Federasyonuna 
yardım maddesinden 75 bin liranın alınarak 
Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Federasyo
nuna nakledilmesini, konulmasını öngören bir 
önerge Yüksek Heyetin kabulüne maızhar oldu, 
ka<bul edildi. Şimdiki bu iki arkadaşımızın 
önergesi de aynı mahiyettedir, binaenaleyh 
oya konulmaması lâzımdır. 

BAŞKAN — Taman efendim anlaşıldı. Sa
yın Ateşoğlu'nun biraz önce kabul edilen öner
gesi zaten aynı mahiyettedir. Binaenaleyh bu 
önergeyi tekrar oya koymaya lüzum yoktur. 
efendim. 

FEHMİ CUMALIOĞLU (Kayseri) — Efen
dim önergemizin ikinci maddesi var, onun oy
lanmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Önerge kül teşkil ediyor, ol
maz efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile 

Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka-
lın'm 35.771 nci madde ile ilgili önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun görüşü 
nedir? 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — İştirak etmiyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN — 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, Hü

kümet katılmıyor. Önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önerkeyi okutuyorum. 
(Gaziantep Milletvekili Naşit Sarıca'nın 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, yeni madde açılma

sını teklif ediyorlar. Kesilmesi teklif edilen 
maddeler Millî Türk Talebe Birliğine yardım, 
madde 35.750, bir de 35.749, Millî Türk Talebe 
Birliğine yardımdır. Sayın Komisyon? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — İştirak etmiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet...? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon iştirak etmi

yor, Hükümet iştirak etmiyor. Yalnız bu öner
genin oylanması için açık oy talebi vardır. 
«Kim vermiş?» sorusu) Arz edeyim : Hilmi İn
cesulu, Reşit Ülker, Kasım Gülek, Şefik İnan, 
Ahmet Şener, Mahmut Bozdoğan, Nazif Arslan, 
Süleyman Onan, Vefa Tanır, İhsan Kabadayı, 
Fakih Özfakih, Orhan Kabibay, İrfan Solmazcr, 
Selâhattin Kılıç, Cevdet Aykan, Kenan 
Esengin... 

NAŞİT SARICA (Gaziantep) — Önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir efen
dim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu'nun 

35.748 nci madde ile ilgili önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — İştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
etmiyor. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Önergemiz 
var. 

BAŞKAN — önergenin açık oya sunulması
na mütaallik bir önerge vardır. Açık oya su
nulacaktır. 

MEHMET ATEŞOĞLU (Kayseri) — Öner
gemi geri aldım. 

BAŞKAN — Sayın Ateşoğlu önergesini ge
ri aldı. önerge geriverilmiştir. 

(Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu'nun 
35.772 nci madde ile ilgili önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Saym Komisyon? 
BÜTÇE KAKMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Efendim Türkiye 
Tabiatım Koruma Derneğine konulmuş olan 
50 000 liranın tenzili ile Üniversiteliler Fikir 
Aksiyon Birliğine aktarılması talebi ile karşı 
karşıyayız. Sayın Başkanım, bu Türkiye Ta
biatım Koruma Derneği fevkalâde faal bir der
nektir ve Türkiye'ye gerçekten iyi hizmetler 
etmektedir. Bu itibarla bu maddede bulunan 
50 000 liranın tenziline taraftar değiliz. O iti
barla takrire iştirak etmiyoruz, 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun gerek
çeli görüşünü dinlediniz. Hükümet de katılma
maktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu'nun 

35.788 nci madde ile ilgili önergesi tekrar okun
du).. 

BAŞKAN — 'Saym Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Saym Başkanım, 
Erzincan Kültür ve Eğitimi Derneğine yardım 
faslından alınarak son derecede müşkül bulu
nan ve bir yurt meselesinin halli ile karşı kar
şıya kalan bir derneğe yardım derpişediimiş-
tir. O itibarla bu maddeden para alınmasına 
taraftar değiliz, önergeye iştirak etmiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Saym Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü

met katılmıyor. Ayrıca önergenin açık oya. 
sunulması hakkında da bir açık oy talebi gel
miştir. («Sebebi nedir?» sorusu). 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Bu verilen 
açık oy önergesi, bu önergeye mi münhasırdır 
yoksa bundan evvelki önergelere mi aittir. 

BAŞKAN — Bundan evvelki açık oylama 
teklifi buradadır. Bu önergeye ait açıık oyla
ma teklifi de şimdi geldi efendim. 

Önerıge için açık oylama yapılacaktır. Lüt
fen kutuyu koyunuz efendim. 

Efendim daha evvel bir hususu arz edeyim: 
Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı için yapılmakta olan 
açık oylama işlemi bitmiştir. Lütfen kutu kal
dırılsın. 

Adana'dan başlanmak suretiyle açık oylama 
işlemi yapılacaktır. Beyaz oy kullanan saym 
üyeler önergeyi kabul, kırmızı oy kullananlar 
önergeyi reddetmiş addedilecektir. 

(Adana Milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı). 

BAŞKAN — Lütfen oyunu kullanmamış ar
kadaşımız kalmasın efendim. 

. Efendim, oyunu kullanmamış arkadaş kal
dı mı? 

Açık oylama işlemi bitmiştir. 
Kutuyu kaldırınız. 
MEHMET ATEŞOĞLU (Kayseri) — Öner

gemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Saym Ateşoğlu önergesini geri 

alıyor efendim. Tasnif neticelenmeden Saym 
Ateşoğlu önergesini geri almıştır, önergesi geri 
verilmiştir. 

Görüşmelere devam ediyoruz. Saym üyeler 
lütfen otursunlar. («Oylama neticesi ne oldu» 
sesleri). 

Efendim, tasnifi kesiyoruz. Netice alamaz
sınız, arkadaşımız önergesini geri aldı. Oylama
nın yapılmasını icabettiren teklif geri alındı. 
Bu itibarla yapılacak başka hiçbir şey yoktur. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em

re ve Bolu Milletvekili Hasan Özcan ve arka-
daşlarmnı önergesi tekrar okundu). 



M. Meclisi B : 65 26 . 2 . İ967 O : 2 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Önerge sahipleri 
yok, oylanamaz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin önerge sahiplerini 
okuyorum. Sayın Süleyman Arif Emre? Bu
rada. Sayın Hasan Özean? Yok. Önerge sahip
lerinden bir tanesi bulunduğuna göre önerge 
okunur ve oylanır. Siz iştirak ediyor unusunuz ? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAD BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, Hü

kümet iştirak etmiyor, önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu'nun 

köy içme sularına ait önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Efendim bu önerge oylanamaz. 

Daha evvelce kabul edilmiştir, kesbi .kanuniyet 
etmiştir. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş
kan evvelce bu önerge oylanmadı. Maliye Ba
kanlığı: bütçesi geldiğinde oylanabileceği söy
lendi. Köy İşleri Bakanlığı bütçesinde verildi 
ve oylanmadı. 

BAŞKAN — Nasıl olur beyefendi, Maliye 
Bakanlığı bütçesinde köy işlerine veya köy su
larıma, diye bir bölüm, bir madde var mıdır? 
Devlet Su İşleri, Devlet Karayolları bütçeleri 
ayrı ayrı görşüldü, orada var. Bunların hepsi 
görüşüldü, kanuniyet kesbetti. 

HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Gelir kayna
ğı olarak Maliye Bakanlığı 'gösterildi, orada 
oylanır, dendi. 

BAŞKAN — O beyan usulsüz, usule uygun, 
bir talep değildir, efendim. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

(Hatay Milletvekilleri Şemsettin Mursaloğ-
lu, Talât Köseoğlu, Sabahattin Adalı'mn öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Efendim, kesilmesi istenilen 
maddeler; Türkiye Millî Talebe Federasyonu 
ve Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı, eklenmesi 
istenilen madde Adana'da Kuvayi Milliye Mü
cahit ve Gaziler Cemiyetine yardım. 

Sayın Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAD BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü

kümet katılmıyor., önerkeyi okunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu ve ar

kadaşlarının önergesi tekrar okundu). 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — önerge

mizi geri alıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahiyleri geri alıyorlar, 

gerivcrilmiştir. 
(Sakarya Milletvekili Şcrafettin Paker'in 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAD BİLGEHAN 

'Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 

etmiyorlar: önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu ve arkadaş

larının önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu, 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Katamıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAD BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü

met katılmıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka-

lı'nm önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor 

mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİGEHAN 

(Balıkesir) — katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, Hü

kümet iştirak etmiyor, önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

İlk gelen 26 .- 27 önerge okunup bittiği za-
'man bundan sonra gelen önergeleri kabul et-
miyeceğim diye beyanımı gayet sarih olarak 
ifade ettim. Buna rağmen görüşmeler devam 
ederken altı önerge daha gelmiştir. Bunları 
muameleye koymuyorum. 

Şimdi Maliye Bakanlığı Bütçesinin ekli cet
velinde yer alan 35.000 nci bölümü kabul ettiği
niz değişiklik önergeleriyle yeniden oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BİR MİLLETVEKİLİ — («Hangi maddeye 
göre yeni önergeleri 'kabul etmiyorsunuz?) 

BAŞKAN — Bâzı şeyler teamülle hallediliyor 
efendim. Aksi halde bu işin sonunu alamayız. Lüt
fen efendim. 

Bölüm Lmm 
36.000 Borç ödemeleri 1 671 039 834 

BAŞKAN — Kabul edenter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müzake
reler bitmiştir. Bütçenin hayırlı olmasını dilerim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu suretle gi
der bütçeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmış 
oluyor. Yalnız 1967 bütçe kanun tasarısının bi
rinci maddesine ekli (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işa
retli cetvellerde kabul ettiğiniz önergeler gereğin
ce bâzı değişiklikler olmuştur. Bu itibarla bi
rinci maddeyi değişik şekliyle okutuyorum. 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelere cari 
harcamaları için (A/1) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 9 397 911 139 lira, yatırım harcama
ları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
2 434 609 873 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 6 980 968 248 lira ki, toplam ola
rak 18 813 489 260 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi görüşmeleri bitmiş olan Gelir Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Genel Bütçenin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
15 848 489 260 lirası normal kaynaklardan, 
2 465 000 000 lirası da özel kaynaklardan olmak 
üzere 18 313 489 260 lira tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

(B) CETVELİ 

B / l Vergi gelirleri 
Bölüm Lira 
51.000 İrat ve Servet vergileri 4 720 000 000 

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

52.000 Gider, Gümrük, Tekel, İs
tihlâk ve Dış Seyahat Harca
maları ile Damga ve Emlâk 
Alım vergileri gelirleri 9 551 000 000 

BAŞKAN — Efendim bu bölüm üzerinde 
Komisyonun önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Malûm olduğu üzere Hükümetçe 1 Şubat 1967 

tarihinde bâzı tekel maddelerinin satış fiyatla
rında bir yükseltme yapılmış bulunmaktadır. Bu 
ameliyeden 1967 senesinde sağlanacak munzam 
gelir 317 134 680 lira olarak hesaplanmış ve bu 
miktar Gelir Bütçesinde yer almış bulunmakta
dır. Ancak, Bütçenin Meclise şevki sırasında 
yapılması kararlaştırılan bu zamların çeşitli de
tay hesapları henüz belli olmadığından zamlar
dan beklenen munzam varidatın tamamı 52.420 
numaralı (Tekel safi hâsılatı) maddesinde gös
terilmiştir. Tekel maddelerinin satış fiyatla
rındaki artırmaların gerçekleştirilmesinden son
ra çeşitli tekel maddeleri itibariyle hesapları 
yapılmış ve bahis konusu munzam gelirin 
226 262 540 lirasının Tekel safi hasılatına ve 
90 872 140 liralık kısmının ise tekel maddelerin
den alman Savunma Vergisine aidolduğu anla
şılmış ve buna göre Tekel Genel Müdürlüğü Büt
çesinin (B) cetvelinde gerekli düzeltmenin ya
pılması Yüksek Meclisçe kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Genel ve katma bütçelerin arasındaki tenazu
run sağlanması için şimdi Genel Bütçenin (B) 
cetvelinde buna uygun değişikliğin yapılması ge
rekmektedir. 

Bu sebepten görüşme konusu olan Gelir Büt
çesinin (B) cetvelinin 52.420 numaralı maddesin
den 90 872 140 liranın tenzilini ve aynı miktarın 
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52.410 numaralı Tekel maddelerinden alman 
Savunma Vergisi maddesine ilâvesini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 
Aydın 

îsmet Sezgin 

BAŞKAN — Efendim Komisyonun önergesi
ni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu değişik şekliyle bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul -edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Lira 
53.000 Diğer vergi gelirleri 879 00O 000 

BAŞKAN — Kahul edenflter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(B/2) Vergi dışı normal gelirler 

61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 
hâsılatı ve Devlet paylan 82 000 000 
BAŞKAN —* Kabul edenflter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Devlet malları gelirleri 191 00O 000 
BAŞKAN - J Kabul edenfler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 425 480 260 
BAŞKAN -i Kabul ed-enUer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(B/3) özel gelirler ve fonlar 
71.000 özel gelirler ve fonlar 2 465 000 000 

BAŞKAN —I Kabul edenHer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nei maddeyi vaki değişiklikle oyunuza su
nuyorum Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — ödenekler toplamı ile tahmin 

edilen gelir arasındaki (500 000 000 lira fark 
iç istikrazla karşılanacaktır. 
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len sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bağ
lı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir ter
tibe gelir ve mukabilini Millî Savunma Bakan
lığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe öde
nek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — a) Birinci madde ile sarfına 

mezuniyet verilen ödenek, altışar aylık devre
ler itibariyle tevzi olunur. Birinci altı aylık tev
ziat Bütçe Kanununun neşrini takibeden ay 
içinde, ikinci altı aylık devrenin tevziat Ağus
tos 1967 ayı içinde hazırlanır. Maliye Bakanlığı 
ile ilgili Bakanlık bu tevziatı tasilât, liberasyon 
ve döviz durumunu ve umumi iktisadi şartları 
göz önünde tutarak tesbit eder. 

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

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde '6. — Yapılmış ve yapılacak bağıtlara 
dayanarak 1967 malî yılı içinde kısa süreli 
avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en 
çok 'bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve 
banka ve kurumların Hazineye yatırmak istiye-
ceklerİ paraları alarak karşılığında Hazine bono
ları venmliye ımaliye Balkanı yetkilidir. 

Özel kanunların verdiği yetkiler haraç, çıkarı
lacak Hazine 'bonoları toplamı (500 000 000) lira
yı geçemez. 

Bu aniifcterı (1 000 000 000) liraya kadar ar
tırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Hazinede (bulunan ımlillî hisse 'senetleri ve tah
viller karşılık gösterilırnek suretiyle 'elde edilecek 
krediler veya 'bunların satış bedelleri ile uzun sü
reli Devlet tahvilleri ısatuna'lımaya, Hazinenin iş
tiraki bulunan ortaklıklardaki ısermaye^hfisselerinli 
ödemeye veya Bakanlar Kurulu kararı ile bu 
ortakların 'hisse senetlerindi isatraalımaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Bulunmadığına göre maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 1967 bütçe yılı içerisinde Mil

lî Savunma ihtiyaçları için. Birleşik Amerika'
dan askerî yardım yoliyle veya sair suretle fii-

— 690 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Ydk. nnaddeyli oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edlmliştir. 

Madde 7. — Özel fonlardan : 
a) 22 Ağustos 1960 tarihli ve 65 sayılı Ka

nunun 1 nci maddesine dayanılarak açılan 
(Kambiyo karşılık fonu) hesabının aktarıldığı 
«Kam'biyo karşıUk fonu provizyon (hesabı» na 
1967 malî yılı içinde yatırılacak »miktarlar, 

•b) 1Ö67 sayılı Kanunun 16Ö08 sayılı Kanun
la değişik 1 nci ve 16 . '9 . 1960 tarihli ve 79 sayı
lı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanılarak Ba
kanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 
sayılı Kararı ıgereğinee tesis 'edilen «İstikrar fo
nuna» yatırılacak paralar, 

e) Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sındaki NATO hesabından toplanan paralardan 
Maliye Bakanlığınca belirtilecek meblâğ, 

ç) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince T. C. 
Ziraat Bankasında açılan Akaryakıt fiyat istik
rar fonunun 10 (milyon lirayı aşan kısmı, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 

Ydk. Maddeyi oylarınıza »sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler...Kalral edilmiştir. 

Madde 8. — Dairelerin, 30 . 6 . 1939 tarihli 
ve 3>656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 4 ncü 
maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı 
(>D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolar da, bağlı (S) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 633 sayılı Kuruluş Kanununun geçici 
3 ncü maddesine göre aylıklı kadrolara intibak
ları yapılanların (,S) işaretli 'cetveldeki kadro
ları mülgadır. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce 'geçici mahiyetteki 'hizmetler için Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli 'cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yı'l bütçesi ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Efendim 'bu madde daha evvelce kabul 
edilen önerge gereğince (D) cetvelinde Diyanet 
İşleri kısmında yapılan tadilâtla oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler etmiyenler...Kabul edil-
şimtir. 

Madde 9. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 sa
yılı Mulhaseibei Umumiye Kanununun 129 ncu 
maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her 'birinin dayandığı 
hülkümleri ıgösteren (C) cetveli; 

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

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

ç) Maliye Baknlığı Bütçesinin 14 480 nci 
(İhtiyat ödeneği) maddesinden aktarana yapı
labilecek maddeleri gösteren (F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Devlet 'gelirlerinin özel hüküm
lerine göre tarih ve tahsiline 1967 Bütçe yılında 
da devam olunur. 

Musul petrollerinden terakküm eden 100 
milyon liralık hisseden 1967 malî yılı içinde tah
sil edilecek kıısım, (B) işaretli cetvelin (Çeşit
li gelirler) maddesine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1838 sayı
lı Kanunun ibâzı maddelerini değiştiren 11 . 6 . 
1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına ıbağlı sağlık 
okulları öğrencilerinden 1967 yılı içerisinde alı
nacak ücretler, Bağlı (M) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Madde Üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.... Kabul 
edenler... Etmiyetler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her yıl 
Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar 
bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 13. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sa

yılı Kanun ve ekleri ile çeşitli kuruluş kanunla-
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M. Meclisi B : 65 ~ 26 . 2 .1967 O : 2 

rındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1907 Bütçe yılında kullanılmaz. 

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

Madde 14. - • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 neti maddesinin (a) ve (b) bentlerinde 
yazılı nisbet ve yevmiye miktarlarına ilişkin ka-
yıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere bu mad
de ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci maddeleri 
gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti gere
ken misil, nisbet ve miktarlar, bağlı (II) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak, belediye hudutları haricinde vazife 
gören Defterdarlık kontrol memurları için en 
az yevmiye miktarı, 25 lira olarak tesbit edil
miştir. Bunların Maliye Müfettişi ve Hesap uz
manları ih1 birlikte memuriyet merkezleri dışın
da tertibedilecek çalışmalara katılmaları halinde 
gündeliklerinin bu miktar üzerinden ödenmeline 
devam olunur. Ayrıca Harcırah Kanununun 37 
nci maddesindeki asgari 4 lira yevmiye de 15 li
raya çıkarılmıştır. 

Harcırah Kanununun 29 ncu ve 45 nci mad
deleri ile sözü geçen kanuna ilişik (1) ve (2) 
sayılı cetvellerdeki 475 liralık tutar 950 liraya 
(2) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar da 2 000 
1 i raya yükseltil m iştir. 

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapacak
ları vazife seyahatlerinde Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakan
lar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Gc-
nelkurmay Başkam, Kuvvet Komutanları ile 
resmî davete icabet suretiyle seyahat eden eşleri 
ve kadro aylık tutarı 2 000 lira olan subay ve 
Devlet memurları, müsteşarlar ve elçilere, Ba
kanlar Kurulu Kararma müsteniden yaptıkları 
daimî veya geçici vazife seyahatlerinde birinci 
sınıf, bunlar dışındakilere turist sınıf üzerinden 
yol masrafı ödenir. 

Harcırah Kanununun 34 neti maddesi şümu
lüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde tatbik 
olunacak emsaller 4 . 8 . 1958 tarihinden evvel 
ödenen döviz miktarını geçmemek üzere Bakan
lar Kurulunca tesbit olunur. 

Harcırahın teshilinde (Tl) işaretli cetvelde gös
terilen tutar ve miktarlar nazara alınır. 

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

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 15. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3434 sa

yılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 36 
nci maddesi gereğince Millî 3,H'uk-ıfaa mükellefi
yeti voliyle alınacak hayvanların 1967 bütçe yılı 
alım değerleri, bağlı (O) işaretli cetvelde ve sö
zü geçen kanunun 38 nci maddesi gereğince 
alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de bağ
lı (P) işaretli cetvelde 5 . 1 . 1961 tarihli ve 
237 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
kurumların satmalacakları taşıtların âzami sa
tmalına bedelleri, bağlı (T) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen ? 
Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. •— Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti]-. 

Madde 17. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 neti mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1967 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine Maliye Bakan-

• lığmca aktarılacak ödenekten ödenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenle v... E! miy enle r... Ka bul edil m işti r. 

Madde 18. — Aylık ve kadroya müstenit ücret 
tertiplerinden maddelerarası aktarma ancak kendi 
aralarında yapılabilir, bu tertiplerden başka 
maddelere ödenek aktarılamaz. Bu madde hükmü 
katma bütçeler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Katma Bütçeli İdarelerle genel 
bütçe dışındaki daire ve müesseselerin genel büt
çeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki 
yatılı okullarla yurt dışında kendi hesaplarına 
okutturacakları öğrencileri için bütçelerine ko
nulmuş olan ödncklerde gerekli miktarlarını, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gelir ve bu öğrencilerin 
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her türlü giderleri ile ödeneklerine harcarıma1 

üzere, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde mevcut veya 
yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmcy< 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeıı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — 1967 malî yılı içinde, Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 2709 pozisyonuna giren 
ihanıpetrolün Millî .Savunma ihtiyaçları için ya
bancı memleketlerden ithali ve yabancı 'mem
leketlerden ithal edilen veya yerli haım-
petrolden istihsal olunan ve Gümrük Giriş Tari
fe Cetvelinin 27.10 pozisyonuna, giren akar yakıt 
ve madenî yağların Millî Savunma ihtiyacı için 
ciheti asikeriyeye teslimi Gümrük Verıgisi, Be
lediye Hisses1 Damıga Vergisi Rıhtım Resmi, it
halde ve -dâhilde alman istihsal yergileri ve Ha
zineye, 'katıma bütçeli idarelere ve öızel idare 
ve belediyelere ait her türlü vertgi, reisim, ıhare 
ve zamlardan ve ardiye ücretlerinden müıs'tes-
naıdır. 

Ancak Millî Savunma ihtiyacı için muafen 
ithal olunan hanı petrolden elde edilen ürünle
rin ciheti askeriyeye tnhsİK olunnııyan hısım yu
karıdaki istisnadan faydalanamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeıı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Yabancı devletler veya millet
lerarası kurumlarla yapılmış veyr ya.pılacalk an
laşma hükümlerine göre Hükümetimizle bu dev
let veya kurular tarafından müştereken sarfı mu
karrer meblâğı, program ikraz anlaşmalarının 
hâsıl ettiği Türk lirası karşılıklarından ayırarak 
anlaşmalarda belirtilen hesaplara yatırılmak üze
re bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydına ve bu 
şekilde hesaplara yatırılan meblâğı, anlaşmalara 
göre ilgili devlet veya kurumlarla Maliye Bakan
lığı arasında varılacak mutabakat esasları daire
sinde sarfa Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Yabancı devletler veya uluslar
arası (kurumlardan, yapılmış ve yapılacak anı- j 
laşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler, ya- j 
tiranlar veya projeler için 1967 malî yılında el
de edilecek imkânların Türk lirası karsüıl vları I 

I :le malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan 
I Hİtçcye gelir, diğer taraftan ilgili idareler büt-
I ;cl erinin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Ma-
I I iye Bakanı yetkilidir. 

1966 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlarla' 
temin edilmiş bulunan Türk lirası karşılıkları 
ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkında da yu
karda yazılı esas dâhilinde işlem yapılabilir. 

Bütçe ihtiyaçlarına tahsis edilecek yardım ve 
kredi karşılıklarını (B) cetvelinde açılan Özel 
tertibine gelir kaydetmeye ve harcanmayan gelir 
ve ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Baka
nı mezundur. 

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

23 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 23. — Maliye Bakanlığı yukardaki 

maddede sözü geçen kaynaklardan bağış ve is
tikraz suretivle sağlanan imkânları kamu iktisa
di teşebbüsleri yatırımlarının finansmanında kul
lanmaya, ekonomimin çeşitli sektörlerinde geliş
meyi artırmaik maksadiyle kamu kurumlarına ve 
bankalara belli gayelerle kredi açmalrı için ikraz 
etmeye veya bunlar nezdiııde belli gayeleri olan 
fonlar kurmaya yetkilidirler. 

1966 ve daha önceki yıllarda da ayın maksat 
için açılmış ikraz ve kurulmuş fonlar hakkında 
da bu madde hükmü dâhilinde işlem yapılabilir. 
Türk parası karşılıkalrmdaıı serbe:;t bırakılmış 
olup da Hazine muamelesi olarak Devlet borçları
na karşılık harcanmış meblâğları bütçeye gelir, 
ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

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

MADDE 24. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan anlaşmaları gereğince 
temin edilerek genel ve katma bütçeli idareler 
bütçelerinde yer alan proje kredisi karşılıkla
rından dalha faizi a kredi kııllanmıa imkâııı hâ
sıl olduğu 'takdirde fazla kredi imkânlarını il
gili idare bütçesinin (B) eetvelerine gelir ve 
Gider Bütçesinin ilgili maddesine ödenek kay
detmeye ve madde altındaki açıklamanın bu 
miktarlara göre değiştirilmesine Maliye Baka-

! nı yetkilidir. 

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

— 693 — 



M. Meclisi B : 65 26 . 2 . 1967 O : 2 

MADDE 25. — Devlet Yatırım Banikası nez-
dîndeki iç finansman fonu tahsilatının iktisadi 
Devlet Teşekkülleri yatırımlarına tahsis edile
cek miktar dışında kalan kısmını, bütçeye gelir 
ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin tesbit edile
cek ihtiyaçları için ödenek ve gider kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

26 ncı maddeyi oturtuyorum, 

MADDE 26. — ,a) 31 . 8 . 1965 tarihli ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 64 ncü 
maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı bütçesine ve 
aynı kanunun 35 nci maddesinin her yıl Orman 
Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenek 
miktarlarına ait hükümleri; 

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

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası hüîkmü; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Zi
raat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanu
nunun geçici 3 ncü maddesi hükmü; 

d) 16 . 8 . 1961 tarihli ve 351 sayılı Yük
sek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ka
nununun 28 nci maddesinin (a) fıkrası, hük
mü; 

e) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununun 66 ncı maddesi hükmü; 

f) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Mo
torlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci 
maddesi hükmü; 

g) Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkın
daki 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hük
mü; 

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

1967 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili ter
tiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde uygu
lanır ; 

i) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi halkkmlaki 26 . 3 . 1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümleri; 

j) Gider Vergileri Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâve edilmesine dair 482 sayılı Ka
nunun 15 nci maddesi hükmü; 

1967 bütçe yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
M.adde 27. — 27 . 2 . 1959 tarihli ve 7286 

sayılı Kanunun Emekli keseneği ve karşılık
ları hakkındaki muvakkat 2 nci maddesi hük
mü 1967 malî yılında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.. 

Madde 28. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sa
yılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer enerji 
sahasında hukukî mesuliyete dair Sözleşme) 
nin 7 nci maddesi şümulü dâhilinde vukua ge
lecek hasar bedellerini karşılamak üzere ge
rekli ödeneği Başbakanlık bütçesinde açılacak 
bir tertibe kaydetmeye ve tediye şart ve esas
larını tesbit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.. 

Madde 29. — 12 . 3 . 1964 günlü ve 440 
sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleriyle mües
seseleri ve iştirakler hakkındaki Kanunun ge
çici 8 nci maddesindeki üç yıllık süre, 28 . 2 . 
1968 tarihine kadar uzatılmıştır. 

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

MADDE 30. — Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden 
(A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve sa-
tmalmalar) bölümüne ve Bayındırlık Bakan
lığı yatırım bütçesinde ödeneği bulunan ba
kanlar ve dairelere ait (Yapı, tesis ve bü
yük onarım giderleri) bölümünden kendi büt
çelerindeki (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 31. — NATO müşterek enfrastrük-

tür programına dâhil inşaata ait hakedişler 
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üzerinden yapılan tasarruf bonusu tevkifa-
tma aidolup 19 . 6 . 1963 tarihli ve 253 sayılı 
Kanun gereğince çıkartılan 26 . 8 . 1963 tarihli 
ve 6/2119 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi 
hükümleri dairesinde erken ödemeye tabi tu
tulacak tasarruf bonoları için lüzumlu ödeneği 
Maliye Bakanlığı bütçesinin 36.130 ncu (Er
ken ödemeye tabi tasarruf bonoları karşılığı) 
maddesine kaydetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

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

32 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 32. — Sermayeleri tesbit edilen li

mite ulaşıldıktan sonra elde edilen kârlar 
hakkında ne şekilde işlem yapılacağına dair 
kanunlarında bir hüküm bulunmıyan genel ve 
katma bütçeli dairelere bağlı döner serma
yeli işletmelerin sermaye fazlası gelirlerini ge
nel bütçeye irat kaydettirmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

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

33 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 33. — Nominal sermayelerini ta

mamlamış olan iktisadi Devlet Teşekkülleri 
nin Hazineye intikal edecek kârları ile Hü
kümet kararları veya kanun gereğince Ha
zinece ödenmesi gereken zararları, teşekkülle
rin müdürler kurulu veya idare meclislerince 
kabul edilen bilânçolarındaki kâr veya za
rar esas alınmak suretiyle tahsile veya öde
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

34 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 34. — 4792 sayılı işçi Sigortaları 

Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla deği
şik 20 nci maddesinin (B) fıkrasında ifade 
edilen tahvillere yatırılacak yedek akçeler için 
(maddede öngörülen % 40 İlk limit 1967 bütçe yı
lında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmi'ştİT. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 35. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 154 ncü maddesi ile Genel Bütçe 
Kanununda yer alması öngörülen «Katsayı» 
Genel Kadro Kanunu çıktıktan sonra, Genel 
Bütçe Kanununa ek bir kanunla tesbit edilir. 

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

Madde 36. — Genel Kadro Kanunu yürür
lüğe girinceye kadar, 657 sayılı Kanunun 
237 nci maddesi ile 238 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasındaki (Kanunun diğer maddeleri, ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi izilyen malî 
yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.) hükmü, 
uygulanmaz.. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 37. — 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun 195,-199, 202 ve 207 nci mad
deleri 1967 malî yılında uygulanmaz, 2005 
sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hak
kındaki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zam
mı ödenmesine dair olan 5049 ve doğum yar
dımı ödenmesine dair 5504 sayılı Kanun hü
kümlerinin uygulanmasına 1967 malî yılında 
da devam olunur. 

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

Madde 38. — Sürekli görevle yabancı mem
leketlerde bulunan Dışişleri Bakanlığı idari me
murlarının maaşlarına 212 sayılı Kanun hüküm
lerine göre uygulanması gereken ödeme misille
rini, görevlerinin hususiyeti göz önünde tutulmak 
suretiyle ayrıca tesbite Bakanlar Kurulu yetki
lidir. 

BAŞKAN — Maddenin kanundan çıkarılma
sı hakkında önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1967 yılı Bütçe kanun tasarısının Karma Büt

çe Komisyonunca eklenen 38 nci maddesinin ta
sandan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bursa Ankara 
ibrahim öktem Ilyas Seçkin 

BAŞKAN — önergenizi izah sadedinde buyu
run Sayın Seçkin. 
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İL YAS SEÇKİN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, huzurunuzu geç saatte işgal ediyorum, 
kendimce önemli bir konu. 1963 senesinde Hari
ciye Vekâletine mensup idari memurlar dışarda 
sürekli görevle vazifelendirildikleri zaman ala
cakları maaş mk'Tısinin tâyini Hükümet kararı ile 
teîslbit edilmiş ve yaptıkları işin hususiyetine gö
re idari memurların maaşlarına tatbik edilecek 
misiller çeşitli kademelerde uygulanmaya başlan
mış, bunun üzerine istihkak sahipleri Danıştaya 
dâva açmışlar. Bakanlar Kurulu kararı veyahut 
da Bakanlık kararı ile haklarında uygulanan 
misil zamlarının haksızlığını, Hariciyenin bütün 
m omurları gibi sı yy anen uygulanmasını istemişler 
ve Şûrayı Devlet de dâvayı kabul etmiş, hakkı 
iade etmiş. 

Şimdi Hariciye Teşkilât Kanunu çıkınca bu 
meseleye bir yön verilebilir. Hariciye Vekâleti, 
eskiden olduğu gibi Şûrayı Devletçe iptal edilen 
bu halkları Bütçe Kanununa konulan bir hükümle 
nez'ötmek ve Bakanlar Kuruluna normal bir ka
nun hükmü imiş gibi «salâhiyet almak istiyor. Bu 
olamaz. Bu, meseleyi halletmez. Şûrayı Devlet 
veyahut da Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal 
eder arkadaşlar. Sebebi : Şahsın haklarını inşai 
bir surette müktesep hak olarak tâyin etmiş olan 
bir kanun hükmünü bir sene ömrü olan Bütçe 
Kanunu ile tadil edemeyiz. Normal kanım pro
sedürüne uygun ol arak yeniden kabul edeceğimiz 
bir kanun ile ancak tadil edilebilir. Bu bakım
dan arz ediyorum ki, ben idari memurlar çok al
sın, az alsın meselesinde değilim. Hukukî düzen 
içerisinde müktesep haklar vardır, bütçe kanun
ları yeniden şahıslara miitaallik inşai haklar ih
das edemez veya edilmiş hakları izale edemez. Bu 
bakımdan Anayasa Mahkemesinin de iptali ihti
malini düşünerek bendeniz Muhterem- Bütçe 
Karma, Komisyonunda ilâve edilen bu maddenin 
tasarıdan çıkarılmasını teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 

efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Müsaade ederseniz 
arz edeyim. 

BAŞKAN— Buyurun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ 

•İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım, Bütçe Kanununa 38 nci madde olarak 

Dışişleri teşkilâtında idari memur olarak çalışan 
personelin, görevlerinin hususiyetlerini dikkat 
nazarına alarak ödeme emsallerinin Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilmesini öngören bir madde 
kabul edilmiştir. Bütün değerli arkadaşlarımızın 
yüksek malûmlarıdır; Dışişleri 'Bakanlığı teşkilâ
tında iki çeşit memur çalışmaktadır. Bunların 
birincisi, esas anahizmeti görenler, Türk Devle
tini temsil edenler, yani kariyerden yetişen me
murlardır, diğeri ise şifre memuru, telsiz me
mura, depo memuru, evrak memuru ve diğer 
idari işlerde çalışan memurlardır. 

Şimdi birinci çeşit memurlar, yani Türk 
Devletini temsil eden, esas anahlzmetleri gören 
memurların tahsilleri, statüleri, nitelikleri, özel
likleri, memuriyete girişteki imtihanları ve dil 
bilmeleri hükümleri birbirinden tamamen ayrı
dır. Bu şartlar idari memurlarda aranmaz. 

Sayın Seçkin arkadaşım diyorlar ki, Dışişleri 
teşkilâtında çalışan idari memurlar, meselâ maaşı 
80 lira olan bir şifre memuru, bir telsiz memuru 
maaşı 80 lira olan bir müsteşarla aynı emsali 
alsın. 

ILYAS SEÇKİN (Ankara) — Hayır öyle de
medim, Danıştayın bir kararı var. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Efendim, yine 
Sayın Seçkin arkadaşımız, Danıştayın bir kararı 
var, diyor. Muhterem arkadaşlarımın yüksek 
malûmlarıdır. Danıştay kararları hâdiselere mün
hasırdır. Bir idari memur Danıştaya müracaat 
etmiş, Danıştaydan karar çıkarabilmiş. Şimdi, bir 
memurun Danıştaya müracaat odereik karar çı-
akrmasım bütün idari memurları ilgilendirmi-
yeceği çok acık ve çok tabiî bulunduğuna ve idari 
memurlarla kariyer memurlar arasındaki farkın 
böylesine büyük olduğuna, statüleri itibariyle de 
tamamen ayrı olan memurlara aynı emsalin ve
rilmesi mümkün bulunmıyacağı cihetle biz 
maddenin olduğu giibi kalması hususunda arka
daşlarımızın değerli oylarını kullanm'alannı arz 
ederiz. 

Hürmetlerimle. 
HÜSAMETTİN ATABEYLİ (E rzincan) — 

Bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSAMETTİN ATABEYLİ (E rzincan) — 

Bu tatbikat ilk defa bu sene mi ya.pılıyor, yoksa 
geçmiş senelerde de yapılmış mıdır? 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Eskiden beri arz 
ettiğim şekilde uygulama yapılmaktadır. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Öktem. 
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Sayın Seçkin arkada
şımla 'huzurunuza getirmiş olduğumuz konu, Ko
misyonumuzun değerli Başkanının izah ettiği şek
li çok aşmaktadır. Bir defa bu konu gerek Ana
yasanın ve gerekse malî mevzuatın tanıdığı hakla
rın icra organına verilmiş bulunan kanunsuz bir 
yetki ile bir kısım memur' vatandaşlarımız aley
hine 'kullanılagelmcsl bir ıstırap konusu, hir hak
sızlık konusu olmuş, hu memurlardan bir tanesi 
adalete başvurarak hakkını iktisa'betmiştir. Şim
di biz diyoruz ki, eğer Dışişleri Bakanlığı bu ko
nuyu çok önemli görüyorsa, Hükümet de bunu 
önemli görüyorsa, bunu Hariciyenin teşkilât Ka
nununda ele alsın ve orada halletsin. Bu formül
lerle hu konu halledilemiyecck. Yeni yeni hak id
dia edenler çıkacak, Yüksek Mahkeme bunu biri
sine tanıdığı gibi diğerlerine de tanımakta de
vam edecek, devamlı surette memurlarla idare 
arasında bir huzursuzluk se'behi olacak. Bugün 
bu huzursuzluk mevcuttur. Memurlardan birisi 
hakkını almıştır, diğer memurlar da müracaat et
mektedirler ve müracaat etmemeleri için de özel 
İbir tazyik hissettirilmektedir, Bu, adaletsizdir. 
Binaenaleyh bizim Hükümetten ricamız bunu 
esaslı bir şekilde hal yoluna gitmesidir. Aslında 
mahkemeye başvuran zatın hakkını 1963 yılında, 
benim de içinde bulunduğum, benim de imzam 
'bulunan bir Hükümet kararnamesiyle bu hak elin
den alınmış, fakat ıbu tasarrufun hukuka dayan-
mıyan bir tasarruf olduğu Yüksek Mahkemenin 
karariyle meydana çıkmıştır. Binaenaleyh diğer 
memurları da bu yola haş vurdurmak yerine bu
nu doğrudan doğruya teşkilât kanunu içinde kısa 
'bir zamanda bir madde değişikliğiyle halletmek 
mümkündür. Bu itibarla Yüksek Heyetinizden 
takririmize iltifat etmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

38 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını kabul 
edenler... Ka'bul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

38 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Madde 39. — Millî Savunma Bakanlığına 
muhassas lojmanların bakım, onarım, idame ve 
muhafazalarına. dair olan 29 . 12 . 19.80 tarihli 
ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komutan
lığı teşkilâtı için de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

40 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 40. — Katma bütçeli idarelerin büt

çelerini denkleştirmek maksadiyle, Maliye Bakan
lığı bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek 
ve mukaibili ilgili katma bütçenin (B) işaretli cet
veline gelir kaydolunan miktarlardan bu maksada 
göre fazla olduğu tedbit edilen kısımlar malî yıl 
sonunda Mâliye Bakanlığınca ilgili idarelere 
ödenmiyerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden her hangi bir se'bep-
le yıl içinde nakden ödenmiyen kısımlar ertesi yıl
larda ödenmek üzere bütçe emanetine alınabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 41. — Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı, Petro - Kimya Anonim Şirketi, Petrol 
Ofisi, Türk Havayolları, Ankara Çimento Sa
nayii Anonim Şirketi, yıllık programlarla öngö
rülen yatırımlarının finansmanı için Devlet Yatı
rım Bankası kredilerinden faydalandırabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Madde 42. — Maliye Bakanlığı Hazine Genel 
Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği 
Teşkilâtı nezdinde kamu teşebbüsleri adına tekev
vün eden borçlar ve alacaklar ile bu teşebbüsle
rin 'birbirlerine olan borç ve alacaklarını, büt
çeye gelir, ödenek ve gider kaydetmek suretiyle 
mahsubettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi" oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Genel Kadro Kanunu çıkıncaya 
kadar Cumhuriyet Senatosu bütçesinde ödeneği 
bulunmıyan ve Millet Meclisi bütçesinin müşterek 
holüm ve maddelerindeki harcamalarda âmiri ita
lik yetkisi Millet Meclisi Başkanlığına aittir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt ve 
şartiyle, Cumhuriyet Senatosunun hizmetlerini 
yerine getirebilmek için ne miktar memur ve hiz
metlilerin daha Cumhuriyet Senatosuna ayrılaca-
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gına, iki Meclisin Başkanlık Divanlarının arala
rında mutabık kalmaları suretiyle karar verilir. 
Bunlar hakkında da 3 ncü ve 4 ncü fıkra hüküm
leri uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrinde bu
lunan memur ve hizmetlilerin niteliklerinin tâyin 
ve tesbitinde bütün yetki ve tasarruflar Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına aittir. 

Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girmesin
den sonra Millet Meclisi bütçesindeki ödenekler
den lüzumlu miktarlar Müşterek Başkanlık Diva
nı kararı ile Cumhuriyet Senatosu bütçesinin il
gili bölümlerine aktarılır. , 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul ctmiyenler... Kabul edil-
mi'tir. 

44 ncü maddeyi okuyoruz. 
Madde 44. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi çı

kıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı harcamaları, Sanayi Bakanlığı bütçesindeki 
tertiplerden yapılır. Ve bu harcamalar Sanayi 
Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. Sanayi Ba
kanlığı teşkilâtına dâhil kadrolardan iki bakanlık 
arasında varılacak anlaşma ile teshit edilecek olan
lar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının em
rine tahsis edilir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul cdil-
mi'tir. 

45 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 45. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi çı

kıncaya kadar, 4951 sayılı Kanuna dayanılarak 
Köy İşleri Bakanlığına bağlanmış bulunan dai
relerin müstakil tertiplerindeki ödeneklerden ve 
müşterek tertiplerin, ilgili bakanlıklar ile varıla
cak anlaşma ile Köy İşleri Bakanlığına ayrılacak 

»« — m 
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paylardan yapılacak harcamalarda ita âmiri Köy 
İşleri Bakanıdır. 

Bağlanan dairelerin kadroları ve ilgili bakan
lıklarla yapılacak anlaşma suretiyle Köy İşleri 
Bakanlığına tahsis edilen kadrolar, Köy İşleri 
Bakanının emrine intikal eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum:., 
Kabul edenler... Kalbul ctmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, normal vaktimiz gel
di ama 4 maddemiz kaldı. Tensi'bederscniz biti
relim. («Bitirelim» sesleri.) 

46 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 46. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 47. — Bu kanunun kendi meclisleri 
ile ilgili (hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanları, diğer hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle lfl'67 yılı 
'bütçe kanu tasarısının maddelerinin görüşülme
si -'bitmiştir. Başkanlıkça hazırlanan ve Yüce 
Heyetin tasvibine mazhar olan programa göre, 
bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yarın ya
pılacaktır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Ka
nununa Ibağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
(hakkındaki kanun tasarısı için 263 oy kullanıl
mış olup, 209 kabul, 50 ret ve 4 çeikinser oy çık
mıştır. Bu şekilde tasarı kanunlaşmıştır. 

Vakit (geciktiğinden 27 Şubat 1967 Pazar
tesi günü saat 10,00 da toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum, 

Kapanma saati : 19,40 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybora 
Mahmut Bozdoğan 
Kasım Gül ek 
İbrahim Tekin 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali delâlettin Topala 
Kâzını Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 263 

Kabul edenler : 209 
Reddedenler : 50 

Çekinserler : 4 
Oya katılnuyanlar : 185 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Kona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BlNGÖÜ 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halü ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş/ 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Kasım önadım 

Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ö . Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 
Kevni Nçdimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR, 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Nizam ettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
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Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Scyi'i Orhon 
Osman özer 
Kaya özdcmir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
I. Hakkı Tckinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 

' Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagiin 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
Bahri Dağdaş 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Okt&3 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Raif Aybaı 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslİhittm Gürcr 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Osman Şalıinoğlu 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mııslih Görentaş 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
S. Telan Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

AFYON KARAHİSAR 
Murat önder 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

BURSA 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Ciha.d Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANU 
Necati Akagün 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Talisin Argun 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Birgit 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KONYA 
ihsan, Kabadayı 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmug 
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MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 

MUĞLA 
Seyf i Sadi Pencap 

ANKARA 
Ali Rıza Çetiner 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dil ligi! 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Recai E r güder 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslâiı 

Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
İrfan Solmazer -

[Çekinserler] 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

KASTAMONU 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

[Oya lîatilmıyanlar] 

Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcaü 

BURDUR ' 
1. Hnkkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Mustafa Tayyar 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet SaHh Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Metin Cizreli 

Recai Iskenderoğlu 
EDİRNE 

Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nutfeıttin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

C. Sadık Kutlay 
İSTANBUL 

Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
İlhamı Sancar 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan (t.) 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Şinası Osma 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yoltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
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Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Hasan Dinçer (B.) 
îsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
ismet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hüseyin Yaycıoğlu 

Vefik Pirinçcioğlu 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp (t.) 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur (I.) 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Haindi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Osman Saraç (İ.) 

TRABZON 
Ahmet Cebi 

Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Ramazan Tekeli 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kiınyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal (İ.) 
S. Ekmel Çetiner (İ.) 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

• " » _ 

Yekûn 2 

....y.. »o« 

— 702 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEM 

65 NCt BİRLEŞİM 

26 . 2 . 1967 Pazar 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

X 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa 'bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı, (i/329) (S. 
Sayısı : 223) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-
TIRILAN İŞLER 

X I . — Gider Vergileri Kanununda 'bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er üye se
çilerek kurulan 'Geçici Komisyon raporu. 

(1/300) (S. Sayısı : 189) [Dağıtma tarihi : 
24 . 1 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. — 1967 Bütçe kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi : ,1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 205; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 853) [Dağıtma tarihi : 
11 . 2 . 1967] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 




