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1 ~ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

t kinci Oturum 

İmar ve iskân Bakanlığı ve 
Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü 

bütçeleri ile, 

Maliye Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 

27 . 2 . 1968 Salı günü saat 10 da toplanıl
mak üzere saat 18,45 te Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekil'i Don izli 
Atıf Şohoğlu Fuat A vcı 

Kâtip 
To'kat 

Bedrettin Karnerkek 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Kartal Belediye Başkanının, evvelce yeşilsaha 
olarak kamulaştırıldığı söylenen rıhtımdaki ar
sayı, ucuz fiyatla Millî Eğitim Bakanlığına sat
masına dair sözlü soru önergesi İçişleri ve İmar 
ve İskân Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/712) 

Yazılı sorular 
1. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 

bankalardan kredi alan bir parti başkanının 

oğluna dair yazılı soru önergesi Ticaret Bakanlı
ğına gönderilmiştir.. (7/678) 

2. — Maraş Milletvekili Veysi Kadıoğlu'nun, 
Maraş Ağabeyli Bucağı Devlet yolunun yapımı
na dair yazılı soru önergesi Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/679) 

3. —Maraş Milletvekili Veysi Kadıoğlu'nun, 
Maraş merkez ilçesi dâhilinde bulunan açık de
relerin kapatılmasına dair yazılı soru önergesi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/680) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TASARILAR 

1. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli eğitim üyeleri ile öğretim yardımcıla
rına ve yardımcı tıp personeline döner sermaye
den ödenek ve prim verilmesi hakkında kanun 
tasarısı. (1/481) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

2. — 150 milyon liralık madenî ufaklık para 
bastırılması hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı. (1/482) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

3. — 7334 sayılı iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı, 
(1/483) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara

sında 28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da imza
lanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında hudut olayları m n 
Önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı 
hakkında Anlaşma» ile bu Anlaşmanın ekleri 
olan «Türk - Bulgar karma hudut komisyonla-
rindaki heyetlerin faaliyet bölge ve kısımlarının 
ve bu heyet başkanları daimî ikâmet yerlerinin 
tesbiti hakkında (1) numaralı protokol» ve 
«Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işaret
lerinin muhafazası, balamı, onarımı ve yenilen
mesi ile kontrolü hakkında (2) numaralı pro
tokol» ün onaylanmasına dair kanun tasarısı. 
(1/484) (İçişleri, Millî Savunma ve Dışişleri 
komisyonlarına) 

TEZKERE 

5. — İstanbul Üniversitesinin 1965 bütçe yılı 
kesinhasabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/871) (Sayıştay Komisyonuna) 
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RAPOR 

6. — Türkiye Büyük Millet Mecisi üyeleri 

nin seçimlerinde uygulanacak hükümler hakkın 

da kanun tasarısı ve içişleri, Adalet ve Anaya
sa komisyonlarından 5 üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/100) (GÜNDEME) (S. Sa
yısı : 73 e 1 nci ek) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER — İsmet Kapısız (Konya) — Tevfik Koraltan (Sivas) 

Başkan — Millet Meclisinin 53 ncü birleşimim açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Kanıta Komisyonu raporu ite 1968 ıjih Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/871) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1045) 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlarım, geçen 
yıl yapılan bütçe müzakerelerinde Maliye büt
çesi ile gelir bütçesinin üzerinde arkadaşları
mız konuşmuş, onu takiben maddeleri oya kon
muştu. Dünkü uygulamada Maliye Bütçesini ay
rı görüştük ve onu ayrı müzakere ettik. Bugün 
ise gelir bütçesini ayrı müzakere edeceğiz. Şimdi 
gider bütçesinden kalan birinci maddeyi oku
tuyorum. 

1968 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelere 
harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 10 347 074 407 lira, yatırım harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 2 530 386 083 lira, sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 8 734 750 745 lira ki, toplam ola
rak 21 612 211 235 lira ödenek verilmiştir. Bu 

miktarın 400 000 000 lirası kadro tasarrufla-
riyle karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Birinci Madde okutulmuş bu
lunmaktadır. Birinci madde üzerinde söz iste
yen; Yok. Maddeyi bu haliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler Kabul etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

2. _ GİDER BÜTÇESİ 
Madde 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 18 206-
893 910 lirası normal kaynaklardan, 2 505 317 325 
lirası da özel kaynaklardan olmak üzere 20 712-
211 235 lira tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz iste
miş bulunan arkadaşlarımızın isimlerini oku
yorum. 

C. H. P. grupu adına sayın ilyas Seçkin 
G. P. grupu adına sayın Hasan özcan, Y.T.P. 
adına sayın Nihat Diler, T. i. P. grupu adına 
sayın Sadun Aren. 

Sayın Seçkin gelir bütçesi üzerinde beyanda 
bulunacaksınız. (Buyurunuz.) 

C. H. P. GRUPU ADINA İLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, bütçenin gider bölümlerini bir haftadan 
beri Yüce Meclis müzakere etmektedir. Şimdi 
gelir bütçesi müzakerelerine geçmiş bulunuyo-

— 591 — 
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ruz. C. II. P. grupu adına gelir bütçesi üzerin
deki görüşmelerimizi arz etmek üzere huzuru
nuzdayım. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ bir noktayı 
işaret etmek isterim. Bütçe Karma Komisyo
nunda da münakaşa edildi, Sayın Maliye Baka
nı da ifade buyurdular, çeşitli iktidar partisi 
sözsüsü muhterem arkadaşlar da söyledi. Mu
halefet sözcüleri üç seneden beri Meclislerde büt
çenin iki buçuk milyar, üç milyar lira civarında 
açık verdiğini söylerler ama uygulama sonunda 
bu bütçeler alman tedbirler sonunda denk kapa
tılır. O itibarla muhalefetin bu konuda ileri 
sürdüğü fikirlerin uygulama sonunda gerçek
lere uymadığı anlaşılmıştır dediler.» 

Bu meseleyi bir halledelim. 
1965 ve 1966 bütçeleri kesinhesap şekline 

inkilâp etti, uygulandı, gelirler giderler belli 
oldu. 1965 senesinde bütçeden 1 711 000 000 
liralık ödenek iptal edilmiş. Neden? Gelir azlı
ğından. Tahsisat var, fakat karşılığı bulunma
dığı için Hükümet artık tazelememiş, iptal et
mek mecburiyetinde kalmış. Ona rağmen yine 
1965 bütçesinde 900 000 000 liralık bir açık te
kevvün etmiş, Hafine imkânlarından karşılan
mış, istikraz yapılmış. E, iki buçuk milyarın üs
tünde açık. Demek 1965 bütçesi için söylediği
miz rakamlarda gerçeğe aykırı bir taraf yok. 

1966 Bütçesine gelelim. Gerçekleşmiş, neti
cesi kesin hesap şekline inkilâp etmiş. Orda da 
1 284 000 000 liralık ödenek iptal edilmiş, 
700 000 000 istikraz yapılmış, 691 000 000 lira 
da buna rağmen açıkla yine bağlanmış bütçe.. 
Yine açık iki buçuk milyar liranın üstünde. 
Demekki bu bütçe hakkında söylediklerimiz de 
aşağı - yukarı gerçeklere uygun imiş. 

1967 de ne olmuş? İnşallah gelecek sene bu
günlerde kesinhesap şekline inkilâbeder, bu 
bütçe üzerinde gerek gider bütçeleri üzerinde 
söylediğimiz sözleri, gerekse şimdi arz edeceğim 
gelir bütçesi üzerindeki sözlerin gerçeklere uy
gunluk derecesini yine Hazine hesabı üzerinden 
ifade ederiz, 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, gelelim 1968 
gelir bütçesi üzerindeki görüşlerimize: 

Bütçenin tümü üzerinde de C. H. P. Grupu 
adına sayın genel sekreterimiz ifade buyurdu
lar: Bütçenin gelir ve gider dengesi bozuktur. 
3 milyar lira civarındaki bir açığı ihtiva etmek-
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tedir. Hakikaten yaptığımız incelemeler, Karma 
Bütçe Komisyonunda yapılan münakaşalar ve 
çeşitli ilim adamlarının seminerler ek yaptığı tet
kikler sonunda, 1968 malî yılı gelir bütçesinin 
de üç milyar lira civarında bir açığı ihtiva ettiği 
delillerle ifade edilmektedir. Biz bu görüşe ta
mamen katılıyoruz. 

Şimdi mühim olan 1968 yılı bütçesinde üç 
milyar açık var. Muhterem arkadaşlarım, 1968 
bütçesinin bu açık dışında iki buçuk milyar li
ranın üstünde de, bazen, tasarruf bonosu gibi, 
proje karşılık paralar fonları gibi tamamen 
Devletin iç ve dış borçlarından temin edilen kar
şılıklarla sallanan kısım var. iki buçuk milyar 
liranın üstünde bir borçla idamei hayat eden 
bütçede de ayrıca ifade ediyorum üç milyar lira
lık bir açık var: Varidat açığı. Bu nereden çı
kıyor, Sevgili arkadaşlarım^ şimdi, biraz evvel 
okunan (B) cetveli bütçenin ikinci maddesi, Büt
çe Karma Komisyonunda yapılan 160 000 000 
lira ilâve ile Devlet varidatı 20 709 000 000 lira
yı bulacak, 1967 yılma nazaran varidat bütçe
sinde 2 400 000 O00 lira bir fazlalık olacağı bek
leniyor. 

Şimdi sayın Maliye Bakanının bütçe takdim 
konuşmasından, bütçe gerekçesinden aldığım ra
kamları ifade ediyorum: Devletin normal bütçe 
gelirleri, gerekçede görülüyor ki, 15 150 000 000 
lira. Sayın Bakan burada buyurdular ki, sekiz 
aylık Devlet normal vergi gelirleri 9 700 000 000 
liradır. Haziranda, Eylülde fevkalâde gelişme 
olduğunu da, Karma Bütçe Komisyonunda, 
bütçe takdim konuşmasında ifade ettiler. 

Şimdi verdikleri rakam bunu 9 700 000 000 
lira sekiz aylık 12 aylığa icra ederseniz 
14 500 000 000 lira eder. Demek ki, gerekçede 
ifade edilen 15 150 000 000 rakamına nazaran 
650 000 000 lira bir geride kalma var. 1967 de 
normal bütçe gelirleri 14 450 000 000 lira olur 
ise Karma Bütçe Komisyonunun yaptığı ilâve
lerle birlikte 1967 normal bütçe gelirleri, nor
mal vergi gelirleri 17 310 000 000 liraya ulaşa
cak 

Tekrar ediyorum. 1967 yılının gerçekleşen 
rakamı gerçekde ve sayın Bakanın takdim ko
nuşmasında 14 500 000 000 lira. 1968 senesinde 
gerçekleşmesi umulan tahmin 17 310 000 000 
lira. 2 800 000 000 lira normal vergi gelirlerin
de bir fazla varidat tahmin etmiştir. Hükümet 
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ve iktidar partisi. Karma Bütçe Komisyonun
daki üyeleri de bunu normal karşılamıştır: Dik
kat buyurun, 2 800 000 000 lira fazla vergi ge
liri gerçekleşebilmesi için ne gibi şartların te
kevvünü lâzım? 

Yine sayın Bakanın burada, takdim konuş
masında verdikleri iki rakam var: Dediler ki, 
tasarruf bonosu varidatında 500 000 000 liralık 
bir indirme olacak, Büyük Meclisin kabul ettiği 
kanuna göre. Ayrıca en az geçim indiriminin 
1968 malî yılı başından itibaren mükellefler, va
tandaşlar lehine uygulanması sebebiyle 
300 000 lira da gelir vergisinde bir vergi kay
bı olacak. Yâni ikisinin yekûnu 800 000 000 lira 
bir vergi indirmesi eder. Meclislerden bu kanun
lar geçmiş, uygulanacak, ondan sonra 
2 800 000 000 lira normal vergi gelirlerinde bir 
artış olacak. Yani eğer tasarruf bonoları ve gelir 
vergisi en az geçim indiriminde indirmeler olsay
dı demekki, normal vergi varidatında 
3 600 000 000 liralık bir fazlalık meydana gele
cekti, 1968 malî yılında. Bu mümkün değildir ar
kadaşlar. 

1966 yılında gerçekleşen rakam, bütçe gerek
çesinden alıyorum, 1966 yılında Devletin normal 
vergi gelirleri 12 464 000 000 lira. 1967 de bi
raz evvel ifade ettim, 14 500 000, artış vergi ge
nlerinde 2 000 000 000 lira, Neye rağmen artış? 
Sevgili arkadaşlarım, hatırlarınızı bundan bir se
ne evvelki Büyük Meclisin müzakerelerine irca 
edin. Bu vergi zamları kanunları müzakere edi
lirken, efade ettik; yıllık tutarı bir milyar iki 
yüz milyon lira olan vergi zammı yapıldı geçen 
sene, 1967 bütçesinde uygulamak üzere. Üç yüz 
milyon lira tekel maddelerine zam yapıldı,üç 
yüz milyon lira gümrük damga resmine zam 
yapıldı, iki yüz elli milyon lira şekere zam ya
pıldı, üç yüz milyon lira akaryakıt fiyatlarına 
zam yapıldı ve bütün zamlardan sonra normal 
vergi gelirlerinde, biraz evvel ifade ettiğim gibi, 
iki milyarlık bir varidat artışı olabildi. Ve biz 
bu varidat artışlarını, Devlet varidatı fevka
lâde memnuniyet verici oranlarda ekonomik ge
lişmeye muvazi olarak cereyan ediyor.» diye 
bir yıl içerisinde çeşitli vesilelerle ifade ettik, 
iktidar olarak 

Şimdi, 1 250 000 000 lira yıl içerisinde on iki 
ay uygulanacak şekilde vergi zammını yapacak
sınız, ondan sonra yıllık vergilerde artışlar 2 mil -

yon lira olacak. 1968 senesinde böyle bir vergi 
zammı yok. Ona rağmen, 2 800 000 000 liralık 
vergi artışı bekleniyor. 

Şimdi, çelişme ortada. Eğer bilmediğimiz 
bir tarafı varsa bunun, sayın Bakan elbette iade 
buyururlar. Tekrar ediyorum; 1967 mâli yılın
da 1 200 000 000 lira vergi zammına, vasıtalı 
vergilere zam yapılmasına rağmen, normal vergi 
vâridatındaki artış 2 milyar. 1968 senesinde, bi
raz sonra ifade edeceğim, motorlu kara taşıt 
vasıtaları vergisinden başka şimdilik görünür
lerde bir vergi artırıcı tedbir plânı, gerekçenin 
ifadelerine rağmen, böyle bir eğilim görülmü
yor. .2 800 000 000 liralık 1967 gerçekleşen ra
kamına göre bir vergi artışı umulmaktadır.Bu-
nu C. H. P. grupu olarak mümkün görmüyo
rum. 

Sevgili arkadaşlarım, gerekçeden, sayın Ba
kanın nutuklarından aldığımız rakamlara göre 
ifadesini bu şekilde tahlil etmiş oldum. 

Bir de bunun ekonomik açıdan ifadesini, 
ortaya koyalım, acaba nasıl olacak?' 

Karma Bütçe Komisyonunda cevapsız kalan 
bir sualimiz vardı; Türk ekonomisinin umumi 
dengesi, muvazenesi. 1968 icra programında ifa
de ediliyor, deniyor ki, 1967 senesinde 33 milyon 
Türk vatandaşının özel tüketimi, 67 sonunda 
66 milyar. 66 ya nazaran 7 200 000 000 fazlalık 
var. Artış oranı 13,2. 1968 de vatandaşların 
özel tüketimi makro dengede, büyük dengede 
69 500 000 000 a çıkacak. Yıllık artış oranı 4,9 a 
düşecek, 13,2 den ve artış miktarı da 3 300 
000 000-liraya inecek. 

Şimdi, bu demektir ki, vatandaşların 67 de 
istihlâk temayülleri bir evvelki seneye naza-

• ran 13,2 oranında. Bunu biz çeşitli mâli ve 
ekonomik tedbirlerle 4,9 a indireceğiz, 1/3 e in
direceğiz, iktidar öyle diyor ve program da böy
le. 

Tavsiye ederim, Milletvekili arkadaşlarım. 
1968 programının 23 numaralı tablosunu tetkik 
buyursunlar. 66 da câri fiyatlarla 58 500 000 
000, 967 de 66,2 ye çıkmış, 968 de tahmin, bu 
69,5 a çıkacak, 3 200 000 000 artacak demiş. 

Şimdi eğer 1967 deki vatandaşların, istihlâk 
eğilimi, 968 de de aynen devam ederse, makro 
ekonomik denge, Türk ekonomisinin umumi den
gesi bozulacak. Neyin aleyhine? Devlet varidatı 
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aleyhine, yatırımlar aleyhine bozulacak, istih
lâk artacak ve büyük bir sıkıntıyla karşı kar-
ya gelinecek. 

Şimdi Sayın Maliye Bakanı çıksın, burada 
ifade etsin ;«Biz 1967 senesinde umumi vatandaş 
istihlâkinin 13,2 olan artış temposunun 968 de 
şu şu şu tedbirlerle 4,9 a indireceğiz, istihlâki 
kısacağız, ekonomik, mâli tedbirlerimiz şunlar
dır ve bu dengeye göre umumi devlet harcama 
ve devlet gelir dengesini muhafaza edeceğiz.» 
densin. Ama akla uygun tedbirleri ve tasavvur 
ettikleri tedbirleri birer birer lütfetsinler, açık
lasınlar. 

Arkadaşlar, Karma Bütçe Komisyonunda 
ifade ettik. Bu vatandaşların istihlâk temayü
lünü, artışını 13,4 ten 4,9 a indirebilmek için 
fevkalâde büyük, sıkıntılı tedbirlere tevessül 
etmek lâzım. Vesika usulü, arzın ve talebin 
kontrolü gibi tedbirleri iktidar partisi ve onun 
Hükümeti eğer düşünüyorsa, bunları birer bi
rer açıklasın, bilelim. Yok eğer«967 deki istih
lâk artışı temayülünü 968 de de başı boş biz bı
rakacağız, ama bunları kâğıt üzerinde yazdık» 
derlerse o zaman bu bütçe tatbik imkânları 
fevkalâde zorlaşır ve ekonomik denge 968 yılın
da fevkalâde tehlikeli seviyelerle çıkabilir.Ya
tırımlar düşer, fiyat ve arz dengesi bozulur. 
Onun münakaşası ayrı. 

Şimdi bu konuda sayın Maliye Bakanı Hü
kümet adına lütfetsin, Büyük Meclisi tatmin 
edici cevap versin, bunu C. H. P. Grupu adına 
talep ediyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Seçkin konuşma süreniz 
dolmuştur. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Sayın Başka
nım, beş dakikalık bir konuşma süresinin da
ha verilmesini talep etmekteyim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sayın 
Seçkin, beş dakikalık bir konuşma talebinde 
daha bulunuyor. Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum, Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Buyurunuz. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, sözlerimin arasında «1968 yılında 
vergi varidatı olarak Motorlu Kara Taşıt Va
sıtalı Vergisinden başka bir vergi görmüyoruz, 
o da, komisyonda takıldı» dediler. Sevgili arka
daşlarım, bu servet vergisi mi, sermaye vergi

si mi, yoksa karayolundan faydalananların aşın
ma payına iştirak mi? Yalnız şu akla geliyor: 
Bu bir sermaye vergisi arkadaşlar. Ve sayın 
Başbakan 26 000 000 ödersek dedi, işte 300 000 
şoförü, evvelâ özel sektör bunları araba sahibi 
falan da yapacak Hükümet programına göre.» 

Evvelâ bunları bir sermaye vergisine tabi 
tutuyoruz şimdi, yaptığımız vaadlere rağmen. 
Sermaye vergisi dünya vergi tarihinde en akla 
aykırı, vergicilik prensiplerine en aykırı bir 
vergidir. Hem de öyle bir vergi ki, 100 000 000 
lirayı dana gerçekleşmemiş, ortaya konmamış 
sermayesinden alıyoruz. Çünkü, motorlu kara ta
şıt vasıtalarının ticaretiyle uğraşan şoför vatan
daşların hepsi bunu taksitle alırlar, ortaya 
100 000 lira, 300 000 lira 80 000 lira 60 000 li
ra sermayeyi peşin koyup da işe başlamazlar. 
Biz bu sermayeden vergi alıyoruz. Hem nasıl 
verfgi spesifik vergi, kilo üzerinden, en geri 
en iptidai. 

Sayın Güran burada ifade etmişlerdi vaktiy
le A. P. Grupu adına, «Objektif, ilmi, Türki
ye'nin ekonomik ve sosyal gerçeklerine uygun 
vergi reformu istiyoruz» diyorlardı. Şimdi, sa
yın Bilgehan'ın da burada beyanları var, 1964 
deki Üçüncü Koalisyon Hükümeti programına 
karşı. «Az kazançlı vatandaşları tazyik eden 
vasıtalı vergilere biz şiddetle karşıyız» diye bu
rada bütçe takdim konuşmasında vasıtalı vergi
lerin muhassenatmdan, ekonomik faydalarından 
ve sosyal faydalarından da bahsettiler, Avru
pa'da da öyleymiş diye.. Şimdi imzasiyle getir
dikleri kara taşıtları vergisi de en kötü, hiçbir 
demokratik ülkede, sermaye üzerine vergi kon
ması baihiskönusu değildir. Servet üzerine ver
gi konmasının anlamı var ama A. P. daha te
şekkül etmemiş, beş altı sene alın teri döküp 
'de bilâhara gerçekleştireceği sermayesinin üze
rinden peşin peşin vergi alan bir iktidar duru
muna düşmüştür. Sayın Maliye Bakanı elbette 
böyle bir sakim vergiyi Meclisin Heyeti Umu-
miyesine getirmek itiyadını göstermezler. 

C. H. P. Grupu adına saygılar sunarım. 
(C. H. P, sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına sa
yın Hasan Özcan. Yok. Y. T. P. Grupu adına 
sayın Nihat Diler, yok. T. i. P. Grupu adına 
sayın Sadun Ar en, yok. A. P. Grupu adına sa
yın Tahir Akman, buyurunuz efendim. 
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A. P. GRUPU ADINA TAH1R AKMAN 
(Çankırı) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
muhterem üyeleri, 

1968 yılı gelir bütçesi üzerinde A. P. Grupu 
adına görüş ve temennilerimizi arz etmek üze
re huzurunuzu işgal etmiş bulunmaktayım. 

Zamanımızda, Devlet mefhumu ve Devletin 
faaliyet ve vazifeleri üzerindeki görüşler, geç
miş yıllara nazaran çok değişmiştir. Filhakika 
bugün çeşitli sebeplerle durmadan artan, sos
yal, kültürel, siyasal hizmetlerini yerine geti
rebilmek ve bu hizmetlere bugünün ihtiyaçla
rımıza cevap verebilmek bakımından Devletin, 
daha çok organize edilmek zaruret ve mecbu
riyetinde olduğu kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Bilhassa ekonomik alanda çeşitli problemlerle 
karşılaşan Devlet, bu problemleri halletmek ve 
buna aktif ve düzenleyici bir istikamet vermek 
zorun! uğundadır. 

Devlet mefhumunda ve Devletin fonksiyon
larında husule gelen bu temelli değişiklik, Dev
letin fonksiyonlarının ifasında zaruri bir vası
ta olan vergide de tesirlerini göstermiştir. 

Bu itibarla vergilerin, gayrisâfi millî hâsıla 
içinde gittikçe daha büyük bir yer işgal et
mekte ve kamu gelirleri meyanında Devletin 
hemen hemen yegâne gelir kaynaği olduğunu 
ve bu suretle ekonomik gelişmeye paralel ola
rak daha çok ehemmiyet kazandığını kabul et
mek icabeder. 

Vergiyi, ferdî ekonomilerden, karşılığında 
hiçbir âni menfaat gösterilmeden, kamusal eko
nomi sahasına yapılan mecburi kıymet nakli 
olarak tarif ettiğimiz zaman, ekonomi ile irti
batının ne dereceye kadar mühim ve içice ol
duğu hususunu tebarüz ettirmiş oluruz. 

Şimdi bu esas görüşlerin ışığı altında 1968 
yılı gelir bütçesinin incelenmesine geçelim:. 

Bilindiği gibi 1968 yılı konsolide gelir büt
çesi, Bütçe Komisyonunda yapılan 167 milyon
luk ilâveden sonra 21 milyar 680 milyon lira
ya baliğ olmuştur. Bu miktarın, 1967 milyonu 
katma bütçe gelirlerinden, 20 milyar 712 mil
yonu da genel bütçe gelirlerinden ibarettir. 

20 milyar 712 milyon liralık genel bütçe 
gelirlerinin, 17 milyar 301 milyonu vergi gelir
leri, 905 milyonu vergi dışı gelirler, 1 milyar 
597 milyonu özel gelir ve fonları teşkil etmek
tedir. 

17 milyar 301 milyonluk vergi gelirlerinin, 
5 milyar 950 milyonu vasıtasız vergilerden, 
11 milyar 350 milyonu da vasıtalı vergilerden 
tahsil edilecektir. 

1967 malî yılında, genel bütçe gelirleri, 18 
milyar 313 milyon lira olarak tahmin edilmiş
ti. 1968 yık genel bütçe gelir tahmini 20 mil
yar 712 milyon lira olup, geçen yıla nazaran 
2 milyar 399 milyon liralık bir fazlalık ifade 
etmektedir. 1968 yılı gelir bütçesi, bütçesine na
zaran % 13 oranında bir artış ifade etmektedir. 

1968 yılı vergi gelirleri tahminlerinin, 1967 
yılı vergi gelirleri tahminlerine göre artış ora
nı ise yaklaşık olarak % 14 tür. 

Vergi gelirlerindeki artış 
Vasıtalı, vasıtasız vergi gelirlerinden teşek

kül eden vergi gelirleri toplamı, yıldan yıla de
vamlı bir artış göstermekte ve özellikle bu ar
tış 1966 ve 1967 yıllarında açık bir şekilde da
ha da hızlanmaktadır. 

Bu durum aşağıda arz 
açık olarak görülmektedir. 

Yılı 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Vergi 
gelirleri 
Toplam 

(milyon Tl.) 

7,114 
8,424 
9,292 

10,294 
12,464 
14,742 

edeceğim rakamlarda 

Artış 
oranı 

6,1 
18,4 
10,3 
10,8 
21,0 
19,0 

1966 ve 1967 yıllarında görülen gelir artış
larının nedenlerini arz etmek isterim : 

1. Millî gelirdeki yüksek artışlar, 
2. Vergilendirilen sektörlerdeki olumlu ge

lişmeler, 
3. Devamlı reform hamleleriyle vergi sis

temimizin gelir artışlarını daha iyi kavrıyabi-
lecek modern bir bünyeye kavuşturulmuş olun
ması, 

Vergi artışlarının asıl sebebi burada eko
nomideki gelişmedir. Hakikaten son iki yıl zar
fında ekonomideki gelişme diğer yıllara naza
ran daha çok türlü olmuştur ve millî hâsılada 
da büyük bir artış husule gelmiştir. Sayın 11-
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yas Seçkin'in hilâfına, ekonomideki gelişme ra
kamlarla sabittir. Bu itibarla bunu başka şekil
de tevile imkân görmemekteyiz. 

1966 yılı gelir bütçesi incelenirken C. H. P. 
sözcüsü şu şekilde bir rakam vermiş oluyor. 
1961 den 1964 e kadar 4 senede vergi gelirle
rindeki artış nisbetinin yekûnu % 53 olduğunu 
söylemiştir. Fakat biz bu rakamları dört sene
lik hakiki olarak çıkaramadık, % 53 olmuyor. 
Zannediyorum bu beş senelik olacak. O zaman
ki bu artış nisbetini büyük bir memnuniyetle 
ve iftiharla kabul ettiklerini söylemektedirler. 
Bizim iki senede 1966 ile 1967 yılları arasında
ki artış nisbeti % 40 tır. Şu hale nazaran iki 
seneyi beş seneyle mukayese edersek, % 53 ile 
40 arasındaki vergi nisbetindeki artışın ne ka
dar muazzam olduğu görülür. Bu hakikat ik
tisadi gelişmedeki hareketin ne kadar büyük 
olduğunu bize göstermektedir. 

1968 gelir bütçesinin hakikatlere uymadığı
nı biraz evvel İlyas Seçkin rakamlarla ifade 
ettiler. Bu rakamlar her sene söylenmektedir, 
biz umumi olarak şuna şu şekilde temas etmek 
istiyoruz; Bütçe Komisyonu raporunda bu hu
suslar belirtilmiştir ve şu sebeplere istinadet-
mektedir: 1966 tahsilat rakamları 1967 gayri-
sâfi hâsılasının yaklaşık olarak % 6,6 artış 
gösterdiği, 1968 programında belirtilen ithalât 
hacmi, 1968 yılı içinde çeşitli maddelerin üre
tim ve tüketiminde beklenen gelişmeler, 1968 
yılı iş ve istihdam hacmi tahminleri ve bâzı 
gelir kanunlarında yapılacak gelir artırıcı yön
deki değişiklikler. 

Bu temel döneler dikkate alındığında, 1968 
yılı gelir tahminlerinin isabetli ve gerçekçi bir 
şekilde yapılmış olduğunun kabulü gerekir. 
Nitekim 1967 yılı gelirleri içinde geçen yıl 
aynı tenkidler yapılmıştı. Ancak Sayın Maliye 
Bakanının beyanlarından 1967 yılı gelir tah
minlerinin gerçekleşmek üzere olduğunu büyük 
bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçede 900 mil
yonluk bir açık görülmektedir. Bu hususu da 
aydınlatmak isterim: 

Genel bütçe gelirleri, 21 milyar 612 milyon 
liradır. Bu duruma göre, giderler ile gelirler 
arasında 900 milyonluk bir fark bulunmakta
dır. 
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Bu farkın 400 milyon liralık kısmı Genel 
Muhasebe Kanunumuz ile ilgili tatbikattan iba
ret olup, gerçek bir bütçe açığı mahiyetinde 
değildir. Filhakika Muhasebei Umumiye Kanu
numuza göre, kanuni kadroların karşılıklarının 
tam olarak hesaplanıp, bütçedeki tertiplerine 
konulması gerekmektedir. Ancak, geçen yılların 
tatbikatı, yıl içinde kadro tasarrufları dolayı-
siyle 400 milyon liralık bir fark hâsıl olduğu
nu göstermiştir. 

Bu bakımdan giderler ile gelirler arasında
ki gerçek fark sadece 50 milyon liradan ibaret
tir. Bu miktar da bilindiği gibi iç istikrazla 
karşılanacaktır. 

Biraz evvel Sayın ilyas Seçkin, Motorlu 
kara taşıt vasıtalarından alınacak vergiyi ten 
kid ettiler, «Bu bir sermaye vergisi mahiyetin
dedir ve vprgi nazariyelerine uymaz, doğru de
ğildir.» Fakat bu Motorlu Kara Taşıt Vergisi 
Kanunu bizim zamanımızda çıkmış değil, bu 
eskiden de vardı. Yeni getirilen vergi nisbetler-
de bir değişiklik yapmaktadır, henüz vergi ka-
nunlaşmamıştır, Maliye Komisyonunda görüşül
mektedir, hattâ Adalet Partisi Grupunda da 
görüşülecektir. Son şeklinin neye varacağını 
henüz daha kestirmek şimdilik mümkün değil
dir. Meclislerden geçecektir, gruptan geçecek
tir, ona göre bir şekil verilecektir. 

Vergi ziyamı önleme konusunda tedbirler : 
Vergi ziyamın önlenmesi konusundaki en 

müessir yol, vergi kanunları vergi kaçakçılık
larını ağırlaştırıcı hükümler konulması ve mü
kelleflerin ağır cezaların tehdidi altında daha 
fazla vergi ödemeye zorlanması şeklinde olma
malıdır. 

Bizce, vergi kaçakçılığını önlemenin en mü
essir, yolu, mükellefle vergi idaresi arasındaki 
münasebetlerin karşılıklı anlayış, itimat ve 
iyi niyet esasına istinat ettirilmesidir. Vergi 
kayıplarının önlenmesi yolundaki çalışmalar ve 
alman tedbirlerin hepsi bu genel prensibin ışı
ğı altında değerlendirilmelidir. 

Prensip yönünden yeterli ve modern oldu
ğunda şüphe bulunmıyan vergi sistemimizin 
tatbikatında görülen güçlüklerin nedeni, vergi 
personeli ile yakından ilgili bulunmaktadır. 
Vergi kayıplarının önlenmesinde, yergi perso
nelinin kalitesi ve yeterliği büyük önem taşı-
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maktadır. Modern vergicilikte mükelleflerle 
karşılıklı anlaşma ve ikna metodları geniş öl
çüde kullanılmaktadır. Nitekim, vergi hukuku
muzdaki uzlaşma" müessesesi de bu metodun 
pratik bir örneğidir. Ancak, mükelleflerle ida
re arasında daha yumuşak bir atmosfer yara
tan ve vergi kayıplarını önlemekte müspet te
sirleri bulunan bu metodlarln kullanılması, ka
liteli vergi personelinin istihdamını gerektir
mektedir. Vergi idaresinde kaliteli personel 
kullanıldığını nisbette, mükelleflerin ikna edil
meleri vergi personelinin kendilerine yardımcı 
olduğu şeklindeki bu genel anlayışın yerleştiril
mesi gibi uygun bir vergi ortamı yaratılması 
sebebiyle, vergi kayıpları geniş ölçüde önlene
bilir ve önlenebilmektedir. Vergi kayıplarını 
önlemenin en müessir yollarından biri de, mü
kelleflere vergi kanunlarında, yeteri kadar bil
gi verecek ve yardımcı olacak kalifeyi malî 
müşavirlerin yetiştirilmesidir. Batı memleket
lerindeki tatbikat, iyi yetişmiş bir malî müşa
vir sınıfının, vergi kanunlarının daha isabetli 
tatbikinde ve vergi ziyamın asgari hadde indi
rilmesinde çok önemli rolü olduğunu göster
miştir. 

Bilgili ve yetkili bir malî müşavir zümresi
nin teşekkül etmesinin vergi kayıplarının ön
lenmesinde büyük âmil olduğu şüpheden va
restedir. Bu itibarla tamamen bir ihtisas işi 
olan senelerin verdiği meleke ile vatandaşa ve 
Devlete hizmet edebilecek olan bir malî müşa
virlik kadrosunun organize edilmesi hususun
da Yüksek Meclise sevk edilen kanun tasarısı
nın biran önce çıkarılmasında büyük faydalar 
mülâhaza etmekteyiz. 

Gelir artırıcı tedbirler : 
1. Dış seyahat harcamaları vergisinde ya

pılacak ıslahat ile verginin basitleştirilmesi ve 
bu suretle verimli bir hale getirilmesi hususun
da çalışmaların mevcudolduğunu, 

2. Gelir Vergisi sistemimizde gelir artırı
cı tedbirler meyanmda: 

a) Serbest meslek kazançlarının vergilen
dirilmesinde ve gerçek matrahın tesbitinde mü
essir tedbirlerin alınacağını, 

b) Çok yüksek ücret gelirlerinin yıllık be
yan içinde vergilendirilmesi cihetine gidilece
ğini öğrenmiş bulunmaktayız. 
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Vergi mevzuatının basitleştirilmesi : 
1. Uzun yıllardan beri tatbik edilmekle be

raber bünyesi içinde bâzı karışıklıklar ihtiva 
eden ve yapılan çeşitli tadillere rağmen mo
dern vergileme tekniğine adapte edilmiyen Bi
na Vergisi ve ekleri ile Arazi Vergisi Kanunu 
kaldırılmakta ve yerine uygulanması basit ve 
açık olan Emlâk Vergisi Kanunu Yüksek Mec
lise intikal etmiş bulunmaktadır. 

2. Dış seyahat harcamaları vergisi tatbi
katta görülen çeşitli güçlükler ve mahzurlar 
dikkate alınarak çok daha basit ve kolay bir 
hale getirilmektedir. 

3. Gelir Vergisi Kanununun dağıtılmış ve
ya dağıtılabilir sayılan menkul sermaye irat
ları ile ilgili olup, bugünkü haliyle karışıklığa 
sebebiyet veren tevkifat hükümlerine açıklık ve 
sabitlik getirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, her sene olduğu gi
bi bu sene de vasıtalı vergilerden bahsedildi. 
Vasıtalı vergiler memleketimizde olduğu gibi 
dünya memleketlerinde 'bir vakıa olarak vergi 
hukuku içerisinde bulunmaktadır. Bütün dün
ya milletlerinde de vasıtalı vergiler vardır. An
cak vasıtalı vergilerin fakir halk zümrelerine 
intikal ettirilmemesi üzerinde dikkat edilmesi 
icaibeden bilhassa havayici zaruriye maddele
rine intikal ettirilmemesine dikkat edilmeli
dir. Yoksa vasıtalı vergiler vardır. Bilhassa 
vasıtalı vergilerin bizde ithalde alman güm
rük vergileri bir hayli yekûn teşkil etmekte
dir. Bizim memleketimizde bunun hususiyet
lerini arz etmek isterim. Ekonomimizi koru
mak bakımından ithalde bâzı vergiler almak 
mecburiyetindeyiz. Bilhassa sanayiimizi ko
rumak bakımından mecburuz biz bu vergile
ri almaya. Şimdi bunu rakamlarla mukayese 
edelim : 

Vasıtalı - vasıtasız vergi nisbetleri son beş 
yıl zarfında aşağıdaki seyri göstermiştir. 

Yıl 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Vasıtalı 
vergiler 

67,3 
67,3 
66,9 
66,3 
65,8 

Vasıtasız 
vergiler 

32,7 
32,7 
33,1 
33,7 
34,2 
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Bu rakamlar bize, vergi sistemimiz içinde 
vasıtalı vergi oranının 1965 ten itibaren devam
lı ve net bir düşme gösterdiğini açık olarak 
ifade etmektedir. 

Diğer taraftan vasıtalı vergilerimiz içinde 
en büyük yeri, ithalât sırasında alınan Gümrük 
ve diğer vergiler teşkil etmektedir. 

1067 yılı için, taJhsili beklenen toplam vası
talı vergi miktarı 9 milyar 719 milyon liradır. 
Bu vasıtalı vergilerin yaklaşık olarak üçte biri 
ithal sırasında alman çeşitli vergilerdir. 1967 
malî yılı içinde tahsili beklenen bu tip vergile
rin toplamı 3 milyar 143 milyon liradır. 

Vergilerin dökümü şöyledir : 
Milyon Tl. 

Gümrük vergileri 1 320 
İthalde alınan istihsal Vergisi 1 200 
İthalât Damga Resmi - 623 

Toplam 3 143 

İthalde alınan Gümrük ve çeşitli vergiler 
ayrı bir grup olarak mütalâa edildiği takdirde, 
1967 yılı vergi gelirlerinin, % 34,2 si vasıtasız 
vergilerden, yaklaşık olarak % 22 si ithalde 
alman vergilerden, % 43,8 i de vasıtalı vergi
lerden teşekkül etmektedir. 

Bu durum, ithalde alınan Gümrük Resmi 
ve diğer vergiler düşüldüğü takdirde, gerçek 
vasıtalı vergilerin vargi sistemimiz içinde bü
yük bir yer işgal ettiğini veya diğer bir de
yimle vasıtalı vergilerin işgal ettiği yerin 
büyük oluşunun Gümrük vergilerinden ileri 
geldiğini göstermektedir. Türkiye'nin kalkın
ma gayretlerinin geniş ölçüde ithalâta bağ
lı olduğunu ve yerli sanayii korunmak gayesiyle 
bâzı gümrük nisbetlerinin yüksek tutulduğu
nu, vergi sistemimizde, gümrük ve ithalât
tan alman çeşitli vergilerin ve dolayısiyle va
sıtalı vergilerin büyük bir yer işgal etmesini 
normal karşılamak icabeder. 

Diğer taraftan, Türkiye'nin vasıtalı - vası
tasız vergi nisbetlerini yabancı memleketlerin 
durumları ile mukayese ederken bu noktanın 
da göz önüne alınarak, mukayesenin üçlü tas
nif esası üzerinden yapılması gerekir. 

Biz gerçek durumumuzu, ancak böyle bir 
mukayese ile gösterebilecektir. 
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Gümrük ve ithalâttan alman diğer vergiler 
düşülmek suretiyle hesaplanan bâzı memleket
lere ait vasıtalı vergi oranları şöyledir : 

Almanya 
ingiltere 
Fransa 
Belçika 
italya 
Japonya 
Türkiye 

* % 

39,7 
35,6 
53,4 
45,1 
57,9 
39,7 
43,8 

Bu mukayese bize gerçek vasıtalı vergilerin 
vergi sistemimizde işgal ettiği yerin Fransa, 
Belçika ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerden daha 
düşük olduğunu açık olarak göstermektedir. Bu 
konuda her hangi bir inceleme yapmadan Tür
kiye'de vasıtalı vergilerin yüksek olduğunu 
söylemek objektif bir tenkid sayılamaz. Arz 
ettiğim şu durum, gerçekte vasıtalı vergilerin 
Türk vergi sisteminde büyük bir yer işgal et
mediğini, ancak ekonominin ithalâta bağlı bu
lunması ve diğer çeşitli sebeplerin bu sonucu 
doğurduğunu objektif bir şekilde ortaya koy
maktadır. Hakiki durum budur. 

BAŞKAN — Sayın Akman, bir dakikanız 
var, lütfen ona göre toparlayınız. 

T AHİR AKMAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, her sene zirai kazançlardan 
bahsedilir. Bu sene edilmedi. Müsaade ©der
seniz ben bahsedeyim, bir miktar. 

Zirai kazançların vergilendirilmesi: 
Zirai kazançlann Gelir Vergisi bünyesi 

içinde vergilendirilmesi, büyük ölçüde, vergi
ciliğimizin dayandığı Gelir Vergisinin başarısı 
yönünden bir zaruret olduğunu nazara almak 
icabeder. Bugünkü vergi sistemleri içinde 
Gelir vergilerinin payı düşük olmakla beraber, 
vergiciliğimizin aslında Gelir Vergisine dayan
dığı hiç değilse istikbalde böyle bir gelişme 
göstereceğine muhakkak nazariyle bakılabilir. 

Gelir Vergisi uygulamasında başarılı olabil
menin ilk şartı, muhakkak ki, bu verginin 
bütün gelir unsurlarını kavraması, hiçbir ka
zanç ve iradın bunun dlşında bırakılmanıasıdır. 

Bu zaruret, bir taraftan cari işlemlerin 
kontrolü, diğer taraftan Gelir Vergisinde da
ha uzun devrelerde disiplinli bir murakabe te
sisi bakımından kendini gösterir. 
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Bu itibarla memleketin özel şartların mü
saadesi nisbetinde zirai sektörün Gelir Vergisi 
içine alınması, hem bu sektördeki ve hem de 
diğer sektörlerdeki vergiciliğin geliştirilmesi 
yönünden ehemmiyet kazanmaktadır. 

Zirai Gelir Vergisinin bugünkü hasılatı yö
nünden değil, uzun bir devredeki gelişme po
tansiyeli, yan etkileri ve fonksiyonları açısın
dan değerlendirilmesi icabeder. 

BAŞKAN — Sayın Akman, müddetiniz 
bitti. Eğer daha fazla uzayacaksa "Süce Mec
lisin muvafakatini istihsal edeyim. -

TAHİR AKMAN (Devamla) — iki dakika
da bitiyor. 

BAŞKAN — Sayın Akman'in konuşmasının 
bitimine kadar müddetin uzatılmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TAHİR AKMAN (Devamla) — Bu itibarla 
zirai kazançların vergilendirilmesiyle ilgili mev
zuatta halkı sıkmıyacak bir şekilde ziraatin 
bünyesine göre değişiklik yapılması uygun olur. 

1. Zirai kazanç tesbit usulleri, işletmelerin 
büyüklüklerine uygun bir şekilde tâyin edil
mediğinden mükellef zümreleri, Zirai Gelir 
Vergisinden çekinmektedir. Bu itibarla, çift
çi zümresinin bilgisi göz önünde tutularak 
kazanç tesbit usullerinin basitleştirilmesi ve 
çiftçilerin kolayca uygulayabileceği bir hale 
konulması yoluna gidilmelidir. 

2. Götürü gider usulü ıslah edilmelidir. 
3. Zirai sektörün vergilendirilmesi teknik 

bilgi ve çalışmayı icabettirdiğinden bu hususa 
dikkat edilmelidir. 

4. Gelir Vergisinin ziraatin bünyesine uy-
mıyan, esasen güvenlik etkisi de göstermiyen 
zirai asgari verginin kaldırılması uygun olur. 

Muhterem arkadaşlarım; 1968 yılı bütçesi
nin memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni eder, saygılarımı sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Kırca buyurunuz efendim. 

GÜVEN PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, Genel Başkanımızın bütçe
nin tümü üzerinde yaptığı konuşmada bütçe
nin gelir ve gider dengesi konusunda grupumu-
zun tereddütleri etrafiyle açıklanmış bulunu
yor. Bu hususa, vaktimizin darlığından ötü-
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rü, teferruatlı bir şekilde girecek değilim. Yal
nız iki noktayı bu vesile ile yeniden hatırlat
mak isterim: 

Bu mevzuda gerek yıllık uygulama progra
mında, gerek bütçede yapılan tahminler halen 
uygulanmaya başlanmış olan Beş Yıllık Kal
kınma Plânının dayandığı global tasarruf, glo
bal istihlâk dengesinin hesaplanmasına mütaal-
lik muta ve faraziyelerle ilgilidir. 

Kalkınma plânının müzakeresi sırasında 
yaptığımız belli başlı tenkidlerden biri bu pek 
hayatî noktaya istinadediyordu. Bu konunun 
teknik teferruatına şimdi girmek, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, vaktimizin darlığı bakımın
dan, mümkün değil. Bu konuda bir ilmî tar
tışma da mevcuttur. Bu faraziyeler, bu muta
lar doğru mudur, değil midir? Bu, yıl içinde 
ekonominin gelişmesini Hükümetin büyük bir 
dikkatle izlemesini gerektiriyor bu tartışma. 
Ekonominin bu yıl içindeki gelişmesi eğer bu 
muta ve faraziyelerin yanlışlığını gösterirse 
o zaman ekonomimizde ciddî bir enflâsyonist 
baskının başgöstermesinden korkulabilir. He
nüz gelişme halindeki memleketlerde ise enf
lâsyonların bir dönem sonra, bir müddet sonra 
millî gelir artışını daraltıcı tesirlerinin de çok 
önemli olduğu, geçirdiğimiz tecrübelerden bi
linmektedir. Böyle bir tcühlike ortaya çıkarsa 
o zaman alınacak tedbirlerin başlanmış yatı
rımları kısmak gibi birtakım resesyonist tesir
leri de olabilir. Bu itibarla Hükümetin yapıl
mış olan tahminlerin doğru çıkıp çıkmama eği
limlerini ekonominin seyrinde büyük dikkatle 
takibetmesi lâzımdır. Aksi halde acele vergi 
tedbirleriyle gelirleri artırmak için huzurumu-

. za geldikleri takdirde bu acele tedbirlerin sos
yal adalete uygun olmıyan kolay ve acil vergi 
alma usullerine dayanması ihtimali ister iste
mez fazla olacaktır. 

Bu itibarla Hükümetten ricamız; ekonomi
nin bu yıl içindeki seyrini dikkatle takibetme
si ve planidaki tasarruf, tüketim dengesinin 
hesabında esas olan noktaların gerçek vasfını 
iyice kontrol etmesidir. 

Bu konuyu geçtikten sonra, yıllık program
da da söylendiği üzere, ekonomimizde önemli 
bir bünye değişikliği vuku bulmaya başladığı 
anlaşılıyor. Bu da vasıtasız vergilerdeki vari-
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dat artış hızının vasıtalı vergilerdeki varidat I 
artış hızından fazla olmaya doğru bir eğilim 
göstermesidir. 

Henüz bunun ilerki senelerde ne ölçüde de
vam edeceğini tamamiyle bilmiyoruz, fakat eğer 
ekonomimizin seyri tahmin edildiği şekilde de
vam ederse ve programda ve plânda derpiş edi
len vergi tedbirleri diğer bâzı lüzumlu tedbir
lerle birlikte alınırsa bu temayülün devam ede
ceğini söylemek de mümkündür. 

Kamu gelirlerinde ve bilhassa vergi gelir
lerinde artışda şüphesiz millî gelir artışının te
sirleri vardır, fakat bunu yalnız millî gelir ar
tışına bağlamak da yanlış bir şey olacaktır. 
Geçen toplantı yılı içinde çıkan ve yeni vergi ka
nunlarının getirdiği zamların bunda önemli te
siri olduktan başka, geçen dönemde gelir ver
gilerimiz sisteminde yapılan bâzı önemli kontrol 
İslahatının da şimdi tesirini göstermeye başla
dığım kabul etmek lâzımdır. Gider beyanı, ser
vet beyanı gibi müesseselerin gelir vergisi ha
sılalarının artışında önemli bir rolü olduğu in
kâr edilemez. 

Bu, vasıtalı ve vasıtasız vergilerden hangi
si sosyal adalete uygun, hangisi aykırı.? Bu ko
nuda öyle sanıyorum ki, biraz basitleşen bir 
tartışmanın içine düşmek üzereyiz. Aslında 
gelir vergilerinde vuku bulan her artış sosyal 
adalete uygun olmıyabilir, her indirim bu ba
kımdan değişik neticeler verebilir. Meselâ, şüp
hesiz ki, daha yüksek bir asgari geçim indiri
minin uygulanması ve ücret gelirlerine tanı
nan götürü gider indirimlerinin gelir vergisi 
hasılatını düşürmesi neticesinde eğer vasıtalı, 
vasıtasız vergiler nisbetinde vasıtalılar lehine 
bir gelişme oluyorsa bu sebepten dolayı vuku-
bulan bir gelişmeyi sosyal adalete aykırı saymak 
mümkün değildir. Lüks istihlâk maddelerinden 
alınacak vasıtalı vergileri, ithalde alman vası
talı vergileri, gene bu açıdan sosyal adalete 
aykırı bulmak her zaman kabil değildir. Ama 
buna mukabil harcı âlem dediğimiz, büyük 
kütlelerin kullandığı, istihlâk maddeleri üze
rinden alman vasıtalı vergileri sosyal adalet 
açısından her zaman uygun görmenin mümkün 
olmadığı da muhakkaktır. 

Yalnız bu bakımdan da unutmamak gereken 
bir şey vardır ki, gerekli yatırım kaynakları
nı bulabilmek için daha uzunca bir süre tü- I 

ketimimizi millî çapta kısmak mecburiyetin
deyiz. Hindistan gibi memleketlerde de kabul 
edildiği veçhile plânın hedeflerine aykırı ol
mamak şartiyle, bu yolun vasıtasız vergilerin 
yatırım kaynaklarını sağlamak bakımından 
tesirli bir vasıta olduğu da unutulmamak lâ
zımdır. 

Bir genel kaide olarak söylenebilecek bir 
husus varsa o da, zannediyorum, şudur. 

Bir vergi sisteminin sosyal adalet açısından 
uygunluğu veya uygunsuzluğu tetkik edilirken 
asıl bakılması gereken kıstas, vasıtalı ve vası
tasız vergilerin oranlarından ziyade o vergi sis
teminin vasıtalı, ve vasıtasız vergilerle bir bütün 
halinde müterakkilik derecesidir. Eğer bu 
müterakkilik derecesinde yıldan yıla artışlar 
kaydediyorsak, o zaman bu artışları hangi va
sıta ile kaydedersek kaydedelim, vergi siste
mimiz sosyal adalet istikametinde ilerliyor, de
mektir. Bu bakımdan biraz evvel söylediğim 
ücret gelirleriyle ve asgari geçim indirimiyle 
ilgili hususların müspet tesiri olduğundan gene 
tasarruf bonusunda genişliyen istisna haddinin 
müspet bir tesiri olduğunda şüphe yoktur. Ama 
sözlerimin başında söylediğim gibi eğer plânın 
dayandığı tüketim, tasarruf dengesinin hesap
lanmasına âmil olan mutalar ve faraziyeler 
doğru çıkmazsa ve bu takdirde vukubulacak 
açığı karşılamak için büyük kütlelerin tüke
tim harcamaları üzerinde Plân hedeflerinin 
hattâ altına düşürücü harcamaları, bâzı ted
birler almak mecburiyet haline gelirse, bu 
takdirde biraz evvel söylediğim faktörlerden 
ötürü vergi sistemimizin sosyal adalete daha 
uygun bir hale gelmesi istikâmetinde atılan 

.adımlar bir hayli geniş ölçüde geri alınmış 
olacaktır. 

Programda Öteden beri Gelir Vergisi siste
mimizin geliştirilmesi bakımından hakikaten 
uzun zaman arzulanmış, başlıcası da bugü
nün iktidar partisinden gelmiş olan mukave
metlerle karşılaşmış birtakım müspet tedbirler 
alıyor. 

Gayrimenkullerin, gayrimenkul olarak tes
cil edilen hakların, gemi ve gemi paylarının sa
tılması, trampa veya istimlâk edilmesi halin
de elde edilen kazançların vergilendirilmesin
de 4 yıllık süre kaydının ve 10 000 Türk liralık 
istisna haddinin kaldırılması.. Hükümet bunu 
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başarabilirse, iktidar grupunun oylan ile 
böyle bir tedbir Meclisten geçerse, hakika
ten daha önceki görüşleri bu bir çelişme teş
kil etse bile, kendileri tebrike şayan olacak
lardır. Bunun gibi; miras, hibe, piyango 
gibi yollarla iktisabedilmiş gayrimenkul ve 
hakların satışından elde olunan kazançların 
vergilendirilmesi, kazancını yıllık beyanname ile 
bildirmek mecburiyetinde olanlarla gelirleri 
bunlar tarafından bildirilenlerin küçük çiftçi 
muaflığından istifade ettirilmemesi, gerçek 
kazancı veya iradı dolayısiyle yıllık Gelir 
Vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde 
olan mükelleflerin ticari kazançlarının götürü 
usul yerine gerçek usulde vergilendirilmesi, 
küçük sanat ve ticaret erbabının vergilendi
rilmesinde bugünkü beş kademeli barem 
esasına dayanan götürü usulün terk edilerek 
şahsi götürüye geçilmesi, aile mükellefiyeti 
esasında tanınan istisnaların kaldırılması, 
yüksek ücret gelirlerinin yıllık beyan usulüne 
göre vergilendirilmesi, Bina ve Arasi vergileri
nin Gelir Vergisinden mahsubu usulüne son ve
rilmesi, gibi tedbirler, hakikaten bilhassa 
inceleme teşkilâtı kurulduğu ve gerçekleşti
rildiği takdirde, çok önemli adımlar olacak
tır. Bunların cesaretle gerçekleştirilmesinde 
biz iktidar partisine yardımcı olacağız. Temen
ni ederiz ki, programda yer alan bu pek 
önemli vaatler gecikmeden 19'68 yılı içerisinde 
gerçekleştirilsin. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, 1 dakikanız var. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ

KUN KIRCA (Devamla) — Bir iki dakika 
daha istirham edecektim. 

BAŞKAN — Sayın Hatip daha 5 dakika 
kadar konuşmasının devam edeceğini beyan 
ediyor. Müddetin temdidini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Bu arada mem
leketimize has sebepler dolayısiyle, meselâ bu 
Bina ve Arazi vergilerinin Gelir Vergisinden 
mahsubu usulüne son verilmesi - ki, prensip iti
bariyle son derece yerinde bir tedbir olacak
tır - bâzı bakımlardan, sosyal adalet açısın
dan dikkatle uygulanması gereken bir pren
siptir. Çünkü memleketimizde sosyal sigorta
ların yeteri derecede gelişmemiş olduğu de

virlerde - ki, halen de yeteri derecede ge
lişmemiştir - emekli, dul, yetim gibi insanla
rın emek gelirleri neticesinde sağladıkları, 
küçük tasarrufların, birikmesi, ile meydana 
getirdikleri gayrimenkullerden sağladıkları 
iratlar çok zaman bu kimseler için bir çeşit 
emekli sigortası mahiyetinde olmuştur. Bu 
gibi gayrimenkuller sosyal konut standartla
rından, daha bu standartlar mevcudolmadiğı va
kit bu gibi gayrimenkuller inşa edilmiş olabilece
ği için, üstün de olabilir. Bu takdirde bu gibi kim
selerin bellibaşlı emek gelirleriyle sağladık
ları tasarruflara binaen elde ettikleri bu gibi 
gayrimenkul iratlarının vergilendirilmesi 
mevzuubahsolduğu vakit bu konuda tatbi
katta daha dikkatli davranılması icabedecek-
tir. 

Bu da gösteriyor ki, her çeşit Bina Vergisi 
her çeşit gayrimenkul mülkiyetinden alınacak 
vergi behemahal sosyal adalete uygun neticeler 
doğurmıyabilir. Bu servet unsurunun hangi 
çeşit gelirlerle meydana getirilmiş olduğu nok
tası çok büyük önem taşır. Bilhassa memle
ketimizde tatbikatta bu bakımdan sosyal ada
lete aykırı neticeler doğurmasını sağlıyacak 
tedbirlerin alınmasını da temenni ederiz. Na
sıl ki, biraz evvel Sayın Seçkin'in bahsettiği 
Kara Taşıtları Vergisinde de, lüks kara taşıtla
rından alınmakta olan verginin, hattâ nisbeti-
nin artırılmasına kimsenin bir diyeceği olmaz
ken, küçük tasarrufları ile edindikleri sermaye 
unsurlarının bugünkünden daha üstün bir şe
kilde vergilendirilmesinin büyük bir esnaf küt
lesini sosyal adalet bakımından mutazarrır ede
ceği aşikârdır. 

Tarım vergileri bakımından, yanlış anlama-
dımsa, Sayın Adalet Partisi Grupu sözcüsü ha
len tatbik edilmekte olan götürü sistemin tama-
miyle kaldırılmasını istedi. Ümidederim ki, Hü
kümet kendi grupunun sözcüsünün bu temen
nisine uymıyacaktır. Çünkü, dünyada pek az 
memleket vardır M, tarımdan beyanname esası
na istinadederek doğru dürüst Gelir Vergisi 
varidatı sağlıyabilsin. Nitekim bizde bu usul 
tecrübe edilmiş, fakat ondan sonra beyanname 
usulü ve götürü usulü memzucen gerçekleşti
ren bir yola gitmek mecburiyeti duyulmuştur. 
Bunu bizzat vergi vermek durumunda olan 
çiftçiler de talebetmiştir. Vergi ziyamı önle-
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mek bakımından ve mükellefi kendi gelenekle
ri ve yaşayışları içindâ lüzumsuz birtakım for
malitelere tabi tutmamak bakımından götürü 
usulü daha uygun olduktan başka, bu götürü 
usul sayesinde çok daha fazla varidat temin 
edilebileceği bizim memleketimizde yapılan tec
rübelerle de sabit olmuştur ki, mevcut varidatı 
bu götürü usul daha da ıslah edilmek ve mem
leket' şartlarına uygun bir hale getirilmek su
retiyle tarımdan alınan vergiyi çok daha fazla 
ve sosyal adalete aykırı olmıyan bir tarzda ar
tırmak imkânları vardır. 

Bu götürü usullerin tarımda verimliliği ar
tırıcı ve tanm arazisi satışının seyyaliyetini ço
ğaltıcı bir istikamette gerçekleştirilmesi lâzım
dır. Bu takdirde hem önemli bir küçük çiftçi 
kütlesini muafiyet içerisinde tutmak, hem de 
bugünkünden çok daha fazla tarımı vergilen
dirmek mümkün olacaktır. 

Bu hem sosyal adalet prensipleri bakımın
dan yerinde bir tedbir olur, hem de iktisadi ba
kımdan fevkalâde zaruri bir tedbirdir. Çünkü 
bugün resmen Marksist olan devletlerin dahi 
artık fiilen kabul etmedikleri pek iptidai bir 
- Marksist de demiyeceğim - Stalinist edebiyat 
tarımdan çok daha fazla sanayiin gelişmesi gibi 
aslında mevcudolmıyan bir sanayi tarım dilem
ması yaratmak peşindedir. Böyle biryeş yok
tur; mevzuubahsolan şey, bir memleketin sa
nayide ve tarımda dengeli olarak kalkınması ve 
bu dengeli kalkınma neticesinde memleket nü
fusunun büyük çoğunluğunun nihai bir hedef 
olarak sanayie ve üçüncü sektöre aktarılması
dır. Ama bunu yapabilmek için behemehal ta
rımımızı geliştirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü 
bütün bu sanayileşme vetiresini finanse edecek 
olan sektör tarım sektörüdür. 

Binaenaleyh tarım sektöründe istihsali ar
tırıcı tedbirleri alırken global tarım gelirinin 
artışının vergilendirilmesi sosyal adalete uygun 
olarak vergilendirilmesi suretiyle sanayileşme
mizin finanse edilmesini de sağlamak mecburi
yetindeyiz. Bunu bir tarafa bırakıp da «Biz çok 
fazla tarıma ehemmiyet veriyoruz, yeteri dere
cede sanayileşmiyoruz» derken, arkasından «Ta
rımdan yeteri derecede vergi almıyoruz» demek 
aslında dengeli bir kalkınmada tarımın rolü hu
susunda yeteri derecede bilgi sahibi olmamak 
mânasına gelse gerektir, 

Yalnız bir noktayı da belirtmek istiyorum: 
Tarımda Gelir Vergisi sisteminin de tamamiyle 
terk edilmesini müdafaa ediyor değilim. Çünkü 
tarım dışı sektörlerde de çalışan ve aynı zaman
da tarımda çalışan kimselerin kanunun gerek
tirdiği ölçüde vergi verebilmesini sağlıyabil-
mek için sirküviyi kapatmak lâzımdır. Bu gibi
lerden hem götürü verginin alınmasına devam 
etmek, fakat kendilerini global kazançları bakı
mından da bir beyannameye tabi tutmak lâzım
dır. Tabiatiyle bu beyannameye göre tarh edi
lecek vergi ile götürü sisteme göre tarh edile
cek verginin mahsubunun nasıl yapılacağı ay
rıca teknik tedbirlerle derpiş edilebilir. 

Bu arada şuna da temas etmek isterim: Sa
nayileşme vetiremizi tarımda artan istihsale pa
ralel olarak finanse edebilmesini sağlamakta 
toprak reformunun ve bilhassa toprak reformu 
içinde alınacak kooperatifleştirme tedbirleri
nin çok büyük önemi vardır. Çünkü, küçük iş
letmeleri vergiye tabi tutmak hakikaten sosyal 
adalet prensiplerine son derecede aykırı netice
ler doğurabileceği halde, kooperatifleşme suretiy
le bizatihi bu hukukî bünyevî değişikliğin sağlı-
ydcağı verim artışlarının kooperatif kazancıPi
rina müspet etkisi sayesinde hâsıl olacak yeni 
kaynakların vergilendirilmesi mümkün olabi
lir. Bu itibarla bu konunun muhtelif yönleri 
birbirine çok sıkı olarak bağlı bulunmaktadır ve 
şunu kısaca belirtmek isterim ki, eğer bu konu
da gerekli tedbirler ahenkli bir şekilde önümüz
deki yıllarda alınmaz ise o zaman tarımda artan 
kaynakların sanayileşme vetiremize yatırım 
kaynakları olarak destek sağlamasını temin et
mek yerine, plânda derpiş edilmemiş olan ve 
edilmesi söz konusu edilemiyecek ölçüde özel 
tüketim harcamalarında büyük artışlar bekle
nebilir ki, o zaman şu veya bu muta veya fara
ziye yanlışlığının üstünde birtakım bünyevî se
beplerle kronik bir enflâsyonist baskının içine 
Türkiye girebilir. Bunu behemehal önleyici 
tedbirlerin şimdiden alınması lâzımdır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Kırca. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Bitiriyorum. 

Sözlerimi bitirirken şunu da belirtmek iste
rim ki, vergi politikası bugün sadece kalkınma
nın finansmanı bakımından değil, aynı zamanda 
sosyal adalet bakımından da en büyük vasıta-
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dır. Birçok memleketlerde yapılan tecrübeler 
sosyal adaletin bellibaşlı üretim araçlarının ka
mulaştırılması veya kamulaştırılma dışındaki 
yollardan topluma maledilmesi suretiyle değil, 
fakat her cemiyette mevcudolacak ve mevcu-
dolması zaruri, bir cemiyetin idare edilebilmesi 
için hiyerarşi unsurunu hakkaniyet ölçüleri 
içinde dikkate alan bir gelir dağılımının ger
çekleştirilmesinde asıl rolün vergi sistemine 
düştüğünü göstermektedir. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bir dakika 

Sayın Başkanım, bitiriyorum, bir cümlem kal
dı. 

BAŞKAN — Efendim, Heyeti Umumiyenin 
müsaadesini almak mecburiyetindeyim, bir sui
istimal olmasın. Çok gecikti. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Müsaade 
ederseniz bağlıyayım. 

BAŞKAN — Sayın Kırca'nın, konuşmasının 
bitimine kadar devam etmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun şimdi. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
Bir gerçek vardır, o da şudur ki, bütün dün

ya memleketlerinde mevcut geliri ve serveti va
tandaşlar arasında tamamiyle müsavi şekilde 
dağıtsak - ki, bunu henüz gerçekleştirmiş hiç
bir memleket yoktur, sadece Çin'de bunu ger
çekleştirmek için çok garip usullere başvurul
duğunu görüyoruz, fakat gerçekleştiğini gör
müyoruz aslında bu şekilde vatandaş kütlesinin 
gelirinde vuku bulacak artışın ne kadar cüz'i 
kalacağı, buna mukabil millî geliri artırmak 
suretiyle büyük vatandaş kütlesinin gelirlerin
de ne kadar önemli artışlar sağlanabileceği ba
sit bir riyazi hesapla gerçek şekilde ortaya 
çıkar. Fakat şunu da unutmamak lâzımdır ki, 
kalkınan bir memlekette fedakârlıkların hak
kaniyet ölçüleri içerisinde yapıldığı kanaatinin 
toplum içinde yayılmasının kalkınma sırasın
da ortaya çıkması, kaçınılmaz olan birtakım 
çekişmelerin istismarını önlemek bakımından, 
son derecede önemli bir tedbirdir. Bu açıdan 
düşünüldüğü vakit Hükümetin muhtelif yol
lardan vergi sistemimizin genel olarak müterak-
kiliğini daha da artırıcı tedbirler üzerinde dur
masında zaruret görürüz, 

Bu arada unutmadan söyliyeyim: Program
da yer alan tedbirler içerisinde ve spekülatif 
sayılacak dış ticaret kazançları üzerinde, ver
gileme hususunda her hangi bir tedbire rastla
mamış bulunuyoruz. Dış ticaretimizin devletleş
tirilmesi devletleştirilmemesi gibi pek iptidai 
bulduğum kısır bir tartışmanın dışında - çün
kü Devletin yapacağı şey var, yapmıyacağı şey 
var, kooperatiflerin yapacağı şey var - bu bir 
organizasyon meselesi, kararları kimlerin al
ması daha uygun olacağı meselesi, adalet açı
sından asıl alınması gereken tedbir zannediyo
rum biraz evvel söylediğim tedbirdir. Bu ayrı
ca bazan önemli bir varidat kaynağı da ola
bilir. 

Sözlerimi bitirirken alınacak bu tedbirlerin 
ciddî gelir teşkilâtiyle mümkün olabileceğini 
belirtmek isterim. Gelir incelemesi teşkilâtının 
esas uzmanları, serbest hesap uzmanları ve saire-
nin biran önce kurulması lâzımdır ve bunun için 
kanunlarda mevcut boşlukların biran önce ta
mamlanması lâzımdır. 

Vergi dairelerimizin ıslahını da. hakikaten 
büyük ihtiyacoldtığunu zannediyorum, inkâr 
eden hiç kimse yoktur. 

Son söz olarak; vergi kazasının hukukî ni
teliğinin belirtilmesi, açıklığa kavuşturulması 
gerektiğini belirtmek isterim. Vergi itiraz ko
misyonları, vergi temyiz komisyonları nedir? 
Kazai makamlar mıdır, yoksa idare içinde faa
liyette bulunan makamlar mıdır? Bunların ka
rarları Danıştaya temyizen mi gider, iptal edil
mek üzere mi gider? Eğer bunlar kazai organ-
larsa halen bu komisyonları teşkil eden üyele
rin durumu ile bunların kazailik vasfı nasıl 
bağdaştırılmaktadır? Bütün bunlar için daha 
önce sevk edilmiş bir kanun bilâhara geri alın
dı. Belki o kanunda teknik sakıncalar vardı, 
fakat zannediyorum ki, umumi bünyesi itiba
riyle muteber prensiplere istinadediyordu. Bu-
hususun da Hükümet tarafından ele alınması
nı bilhassa temenni ederiz efendim. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ha
tiplerin konuşma müddetlerinin uzatılması ko
nusunda da arkadaşlarımın hassas davranma
sını rica ediyorum. Yüce Meclise şimdiye ka
dar sunduğumuz hangi teklif varsa, hepsi ka
bul edildi. O zmaan Başkanlık büyük müşkülât 
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çekmektedir. Meclis karariyle ya bir defa uza
tın yahut ikinci defa oya koyma hususunu 
önlemeye çalışın. 

ikinci defa C. H. P. Grupu adına Sayın Seç
kin, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA İLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar, ikinci defa C. H. P. Grupu adına huzuru
nuzu işgal ediyorum. 

Sayın Tahir Akman, burada Hükümet prog-
ramiyle, Hükümetin uygulamaya başladığı 1968 
yılı icra proğramiyle ve bakanın burada takdim 
konuşmalarla aykırı düşen bâzı beyanlarda bu
lundu. Ümidederim ki, pek muhterem arkadaşım 
Mesut Erez biraz sonra söz alacak, Sayın Tahir 
Akman ile çelişmeye düşmez. Kendisinin Vari
dat Umum Müdürü olduğu sıralarda hazırlanan 
tasarıların kanunlaştıktan sonra A. P. Grupu 
adına Tahir Akman Zirai Kazançlar Gelir Ver
gisinin filân, tamamen değiştireceğini A. P. 
Grupu adına burada ifade buyurdular. Artık o 
ihtilâfı kendileri hallederler, burada. 

Ben başka bir meseleye temas etmek isti
yorum : 

Sevgili arkadaşlarım, aslında malî yılın ba
şındayız, ama iki gün sonra 1968 malî 
yılı gidecek. Teşriî yılın sonundayız, şimdi 
bütçeden sonra Meclis tatile gidecek, bayram, 
Seçim Kanunu, seçim. Yani fou devrede ciddî bir 
kanun yapmak faaliyetinde bulunulacak zaman 
yok. Ama Hükümetin bütçe gerekçesinde, icra 
programında iktisadi ve malî konularda çeşitli 
tedbirler alınacağına dair vaitleri var.. 

Sayın Bakan burada bir sürü kanun saydı. 
Bunların bir kısmı hazırlanıyor, bir kısmı Mec
lise sunuldu, bir kısmı da sunulacak. Bunların 
hiç birisi - şunu izah etmek istiyorum - 1968 
yılında devlet varidatını artıracak nitelikte hü
kümler getirmiyecek ve 1968 yılında etkili ol-
mıyacak. Bizim üzerinde durmak istediğimiz 
konu bu. 

Şimdi bakınız program ne diyor? «Yurt içi 
tasarrufların artırılması, kamu kesiminde de 
tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. 1968 
yılında kamu cari giderlerinin program hedef
lerini aşmamasına dikkat edilecek, kamu gelir
lerinin daha verimli şekilde tahsil edilmesine 
çalışılacaktır.» 

Şimdi Adalet Partisi 'Sözcüsüne göre, kamu 
gelirlerinin daha az verimli şekilde tahsili için 
tedbirler getirecek A. P. Hükümeti. 

Program devam ediyor. «Program dönemin
de yapılması öngörülen harcamalar ve sağla
nacağı beklenen gelirler arasında 1 milyar 265 
milyon ek tasarruf» gereği var. «Alınacak ge
lir artırıcı tedbirlerle ve iç borçlanma ile sağ
lanacak yeni kaynaklarla karşılanacaktır.» 

Şimdi program 1 milyar 265 milyon liralık 
ek tasarruf öngörüyor. Bütçe Komisyonunda 
yapılanla program arasındaki bütçe arasındaki 
farkları da biraz evvel belirttim. 900 milyon 
lira fark var. Daha da artıyor, ek tasarruf 
gereği. Daha da ihtiyaç fazla. Bu konuda Hü
kümetin getirebildiği tedbirler, işte biraz ev
velki konuşmamada ifade ettiğim gibi, 100 mil
yon liralık Kara taşıt vasıtaları vergisidir. Bu
nun da akıbeti ne olacak bilmem. 

Bu Ara en mühim faktör, hiç şüphesiz ver
gi tahsilatını gerçekleştiren Maliye idaresinin 
reorganizasyonuldur. Muhterem arkadaşlar, 
ben de vaktiyle bu varidat idarelerinde hizmet 
vermişimldir. Ona yormayın, ama maliyecilik 
dendi mi, vergicilik ânlarım bendeniz. Devlete 
varidat temin eden memur maliyeciliğin en 
mühim noktasıdır. Bunldan başka maliyecilik 
yok. öbür taraf, sarf edersin, işte belli for
müllere göre masrafları yaparsın, mühim de
ğil o. 

Şimdi 7 seneden beri Büyük Meclis çeşit 
li Devlet kesimlerinde çalışan memurların biraz 
terfihi için bâzı kanunlar kabul etti. Personel -
reformunu da gerçekleştiremedik, malî yönüy
le. Ama en kritik nokta olan zabıt kâtiplerine 
zammı verdik de varidat memurlarına, maliye 
memurlarına zammı veremedik, tazminatı ve
remedik. 

Şimdi bir sürü reorganizasyon tedbirleri 
falan getiriyoruz, eğer maliyenin, Hükümetin 
getireceği tasarıJda bu memurların eline ciddî 
şekilde bir farklı ücret geçmesini temin edecek 
hükümler yoksa, bu hiçbir netice vermiyecek-
tir. 

Şimdi tasavvur buyurun, istanbul, Ankara, 
izmir, Adana, Sivas gibi büyük şehirlerde ver
gi dairesinin yıllık temin ettiği vergi 80 mil
yon lira, 150 milyon lira, 250 milyon lira. Bu 
işi de bilfiil yapan tahakkuk memurunun altlı-
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ğı ücretin tavanı 800 lira falandır. Tavanı. 
Yeni girdi mi 450 lirayla filân başlar. Bu ba
kımdan en önemli faktör bu maliye memurla
rının... 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, 10 dakika doldu, geçiyor. 

1LYAS SEÇKİN (Devamla) — Sayın Başkan, 
arkadaşımız her halde sizin vazifenize müdahale 
etmek istemiyor. 

BAŞKAN — Bilmiyorum efendim, bir şeyler 
yaptı ama anlayamadım. Size mi, bana mı? 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — 10 dakika di
yor, Çon uzun konuşuyor diyor da Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Efendim, saati biz ayarlıyoruz, 
bakıyoruz. Hatip konuştuğu zaman başkandan 
başka Meclis dâhilinde hiçbir kimsenin hiçbir 
suretle müdahaleye hakkı yok. Hatip Başkanın 
himayesiyle konuşur. 

Buyurun. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, yine gerekçede sekiz, on çeşit 
vergi kanunları tasarılarının hazırlandığı ifa
de ediliyor. Arkadaşlarım da benden evvel ifa
de buyurdular. Bunların arasından birisi «Fis-
kal teşvik tedbirleri Kanunu» hakkında kısa 
bilgi verirse Sayın Maliye Bakanı, öyle anla
şılıyor ki, çeşitli kanunlarla bir kısmı Devlet 
Plânlama Teşkilâtına, bir kısmı Gümrük Ba
kanlığına, bir kısmı Heyeti Vekileye verilen 
yetkiler bir kanunda birleştirilmek isteniyor. 
Bundan daha 6 ay evvel Hükümete verilen Yet
ki Kanuniyle teşvik tedbirlesi, plânlamaya ve 
Hükümetin neticede Başkanına verilen yetkiler 
iyi işlemiyor mu ki, Maliye bu yetkileri kendi
sinde toplamak üzere bir tasarlamak niyetin
dedir ve gerekçede bu husus var. Bu konuda 
eğer Yüce Meclise Sayın Bakan bu fırsattan 
faydalanarak bir bilgi lütfederlerse memnun 
oluruz. Yani Yetki Kanuniyle verdiğimiz yet
kiler iyi işlemiyor, maksada uygun netice istih
salini güçleştiriyor filânda, «Fiskal teşvik tert 
birleri Kanunu tasarısı» namiyle bir tasarıyı 
Hükümet hazırlıyor hazırlamak istiyor. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, grup adına, ikin
ci konuşmacısınız. Sözünüz 10 dakika ile kayıt
lıdır, müddetiniz dolmuştur, lütfen son cümle
nizi söyleyin. 
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İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, sözümü bağlıyorum. 1968 gelir büt
çesi ve Türk vergi mevzuatı üzerinde Hükü
metin aldığı tedbirler, Yüce Meclise yaptığı 
teklifler grupumuzca olumlu karşılanmamış
tır. Vergi ve malî politika millî gelirin vatan
daşlar ve sektörler arasında sosyal adalet il
kelerine göre tevzii için bir araçtır, bu araç 
iktidar partisi ve onun Hükümeti tarafından 
iyi kullanılmamaktadır, maksada uygun kulla
nılmamaktadır. Şundan belli ki; 100 milyon li
ra motorlu kara taşıt vasıtaları sahiplerinden 
alacaksınız, 500 milyon lira olarak 50 - 60 kişi
ye yatırım yapsınlar diye vereceksiniz. Bu büt
çenin her bölümü buna benzer hükümlerle do
lu. Bu bakımdan C. H. P. Grupu bu tasarının 
gelir bütçesi maddesiyle mutabık değildir. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Ni* 
hat» Diler, buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Y. T. P. Meclis Grupu adına Gelirler büt
çesi üzerinde görüş, tenkid ve temennilerimizi 
arza çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri; 
Dünün emniyet ve asayişini temin eden in

zibat devletiyle, bugünün sosyal refah devle
ti kamu niteliğinde büyük hizmetlerle yüküm
lü kılınmaları dolayısiyle bu hizmetlerinin ba
şarılması için birtakım masraflar yaptıkları bir 
vakıadır. 

Devletin himaye ve hizmetlerinden istifade 
eden ve devletin hükümranlığı altında bulu
nan hakiki ve hükmi şahıslar, devletin kamu 
hizmetlerini görürken yaptığı masraflara işti
rak etmeleri devlet ve vatandaş münasebetle
rinin tabiî neticesidir. 

işte, devletin yaptığı kamu hizmetlerine 
hakiki ve hükmî şahısların kendi malî güçle
ri oranında bu (hizmetlere iştirak için ayır
dıkları paya vergi denmektedir. 

1924 tarihli Anayasamızın ilgili maddesi 
vergiyi, bu mânada almaktadır. Mevcut Anaya
samızın 61 nci maddesi ise Herkes kamu gi
derlerini karşılamak üzere malî gücüne göre ver
gi ödemekle yükümlüdür. 
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Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî 
yükümler ancak kanunla alınır», denmektedir1. 
dir. 

Sayın milletvekilleri; 
Devletin kamu hizmetlerini görmek için 

masraf yapması bu masraflarını da muayyen 
kaynaklardan gelirlerle karşılaması gerek
mektedir. Demokratik rejimin İngiltere''deki 
tekâmülü, devletin vergi alma ve vergi salma 
fonksiyonunun ifa etmesiyle münasip olarak 
gelişmiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Hususi şahsıların gelir ve giderlerinin tanzi-

zimi bahis mevzuu olduğu zaman hususi şahıs
lar giderlerini gelirlerine uygun şekilde kul-
lanmaık mecburiyetindedirler. Akisi halde gay-
riiktisadi hareket etmiş olurlar. «Ayağını yor
ganına göre uzat» tâbiri hususi şahısların gider
lerini gelirlerinden fazla yapmamaları için sarf 
edilmiş bir ata sözüdürü. 

Maliye ilminin verilerine göre, Devletin 
gider ve gelirleri arasındaki ahenk sağlama 
hali haikiki şahısların durumundan farklıdır. 
Zira, ilk önce Devletin zaruri giderleri belli 
edilir, bu giderlerin karşılığı bulunur. Bu su
retle, Devletin yorganı ayaklarına göre ayar
lanır. 

Sayın, milletvekilleri; 
Bu görüş altında gelir ve gider bütçeleri

miz Maliye Bakanlığınca serbestçe takdir edi
lerek tanzim edilmiştir. Ancak, plânlı devre
ye girdikten sonra Savın Maliye Bakanının 
bütçe gerekçesinde ifade ettiği gibi; ekonomik, 
sosyal ve psikoloijk teşvik ile ilgili stratejik 
esaslar göz önünde bulundurularak Beş Yıllık 
Plân ve yıllık programlardan istifade edilerek 
gelir ve gider bütçeleri tahmin olunmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 

Devletin giderlerini karşılamak için gelir 
kaynakları şunlardır : 

Vergi gelirleri; vergi dışı gelirler, öz kay
nak ve fonlar, karşılık paralar, tasarruf bo
nosu gelirleridir. 

1968 gelir bütçesi Maliye Bakanlığınca 
şu şekilde tesbit edilmiş bulunmaktadır : 

17 151 000 000 lirası vergi gelirlerinden. 
590 893 910 lirası vergi dışı normal ge

lirlerden. 

2 493 000 000 lirası da özel gelir ve fon
lardan. 

963 299 647 liranın ise katma bütçeli 
gelirlerden elde edileceği 
tahmin edilerek cem'an; 

21 512 193 557 lira tahmin edilmiştir. 

Gider bütçesi ise; komisyonda yapılan ar
tışla birlikte, 22 580 108 182 liradır. Aradaki 
fark 967 914 625 liradır. 

Klâsik bütçe kaidelerine göre Devletin gi
derlerini vergi, harç, resim, ve Devlet emlâki 
gibi gelirlerle tam karşılanması bütçe denk
liğini meydana getirir. Gelirlerden giderler
den farkları bütçe açığıdır. 

Sayın Maliye Bakanının beyanına göre 900 
milyon liralık açığın Muhasebei Umumiye 
Kanununun âmir hükümlerinin tatbiki dola-
yısiyle, bütün kadroların delâlet ettiği mas
rafların bütçeye aynen konmasından meyda
na geldiği, bu sebepten konmuş olan 400 
milyon liranın tenkis edilmek suretiyle tasar
ruf edileceği, mütebaki 500 milyon liranın 
da iç istikrahla karşılanacağı ifade edilmiştir. 

Buna mukabil, Sayın Maliye Bakanının bu 
beyanlarını eleştirilenler, Sayın Maliye Baka
nının gelir tahminlerinde gayet nikbin hare
ket ettiğini veya kasden gelir tahminlerini 
mevcut donelere göre kabarık gösterdiğini 
ifade edereik, bütçe açığının 3 milyar lira ci
varında olduğunu ifade etmişlerdir. 

Gelirlerin normal giderlerle karşılanması 
bütçenin denk olduğunu ifade ettiğine göre, 
Sayın Maliye Bakanlığının gerekçelerinden ha
reket ettiğimiz takdirde dahi, tasarruf bo
nosu gelirler içinde 750 milyon liralık bir ye
kûn tutmaktadır. Bu bir istikraz olduğuna 
göre normal gelir mütalâa etmemize imkân 
yoktur. Ayrıca, en az geçim indirimi, 1 200 
liradan aşağı kazanç temin edenlerden tasar
ruf bonosu kesilmemesi hali geçen yıla naza
ran Devlet gelirlerinde bir artış değil, bir 
eksilme meydana getireceği ispattan vareste
dir. 

Sayın milletvekilleri, 

Gelir bütçesi içinde 17 151 000 000 lira 
vergi gelirlerinden, bunun 11 311 000 000 li
rası Vasıtalı, 5 840 000 000 lirası da Vasıta
sız vergilerden elde edileceği tahmin ve takdir 
edilmiştir. 
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Memleketimiz bünyesi itibariyle geri kalmış, 
az gelişmiş bir ülkedir, az gelişmiş ülkelerin 
bütün hususiyetlerini taşımaktadır. Bu itibarla, 
az gelişmiş ülkelerin vergileme hususunda ted
birlerini almak zaruretini ileri sürenler vardır. 

Ezcümle, vergileme politikasının şu şekilde 
yürütülmesi gerektiğini iddia etmişlerdir. 

1. Tüketimi kısmak veya tüketimin art
masına engel olarak iktisadi kaynakların ya
tırıma gitmesini sağlamak. 

2. Tasarrufta bulunmayı ve yatırım 
yapmayı teşvik etmek. 

3. Kalkınmak için zorunlu yatırımları 
artan kamu tasarruflariyle karşılamak. 

4. Yatırımların terikibini iktisadi kalkın
maya elverişli yatırımlar lehine çevirmek, böl
geler, sektörler ve kişiler arasındaki ekonomik 
dengesizlikleri gidermek. Bunun için de vergi 
politikasını şu yolda yürütmek : 

1. Vergi verimli yatırımlarda kuUanılmı
yan iktisadi kaynaklardan alınmalıdır. 

2. Her vergi mükellefi iktisadi kalkınma 
yararına kuUanılmıyan vergi ödeme gücü ile 
oranlı olarak vergilendirilmelidir. 

3. Vergi millî gelirdeki artışların tamamı
nın tüketime gitmesini önleyici olmalıdır. 

4. Vergi millî gelirdeki artışları yakından 
izlemeli, millî gelir arttıkça, gayrisâfi vergi 
yükü de artmalıdır. 

5. Vergi yükü ekonominin çeşitli sektörle
rin ve sosyal tabakaları arasında dengeli bir 
şekilde dağıtılmalıdır. 

Bu fikirlerde isabetli yönler bulunmakla 
beraber, bugün memleketimizde modern vergi
cilik esaslarını yansıtan bir Gelir Vergisi Ka
nunu meriyettedir. Gelir Vergisi şahsi bir ver
gidir. Sosyal adalet, elastikiyet ve verimlilik 
prensiplerini ihtiva etmektedir. 

Gelir Vergisi tam mânasiyle tatbik edilirse 
bu takdirde vasıtasız verdilerin nisbeti top
lam vergilerin içinde yükselir, bu takdirde fert
ler, bölgeler arasındaki gelir dağılımı denge
sizliği de bertaraf edilmiş olur. Bunun için 
Y. T. Partisi olarak; Devletin vergi mükellef-
leriyle işbirliği sağlanması ve alınan'vergilerin 
memleketin kurtuluşu kadar mukaddes yerlerde 
sarf edileceği inanç ve şuurunun telkin edil
mesi, bunun yanında kuvvetli bir kontrol sis
teminin kurularak, teftiş ve murakabe imkân

larının genişletilmesi suretiyle en yetkili kişi
lerin ifade ettiği 2 milyar lira civarındaki ver
gi ziyamın önlenmesi, bu suretle Beş Yıllık 
Plân, program ve bütçenin gerektirdiği gider
leri karşılamak mümkün olacaktır, kanaatinde
yiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Vergilemenin bu yolda teşekkül etmesi, ver-

3'i adaletinin meydana gelmesine dolayısiyle 
vergi adaletinin tecelli etmesine sebebolacak-
tır. Sosyal adaletin en mühim dayanakların
dan biri, vergide adalet prensibidir. Vergi, zen
cinle fakirin menfaatlerinin birleştiği bir fas
lı müşterektir. Verginin modern esaslara göre 
ılınması halinde iş ve teşebbüs kudretini ze
delemek suretiyle alındığı takdirde, çok kaza
nanlar esirgemeden gururla ve şerefle vergi 
ödiyecekler, bu vergilerle Devletin gelirleri ar
tacak, plânlı kalkınmada plân hedeflerine uy-
^un harcamalar yapılacak, bu surette gelişen 
kamu hizmetlerinden işsiz ve fakir kimseler ya
rarlanacak, aynı zamanda çalışmak için iş sa
hası açılacak ve bu iş sahası içinde işsiz ve fa
kir kimseler iş bulacak, hayatlarını da birçok 
yönlerden sigorta ettirmek imkânını bulacak, 
sosyal adalet, sosyal emniyet ilkeleri tahakkuk 
edecektir. İktidarın gerek Birinci ve gerekse 
ikinci Beş Yıllık Plânda tesbit edilen tedbir ve 
tavsiyeleri yerine getirip malî ıslahatla ilgili ka
nunları Yüce Meclislerden titizlik ve süratle ge
çirdiği takdirde bu hedef süratle tecelli edecek, 
kalkınmamız sağlam, süreli ve sıhhatli olacak
tır. Maalesef, tedbir ve tavsiye bolluğu içinde 
gerekenler tam yapılmıştır. Yapılmadığı için 
her yıl Devlet gelirlerini karşılamak için güç
lüklerle karşı karşıya kalınmaktadır. 

Bu münasebetle ekonomik istikrarı bozan, sos
yal adalet dengesini büsbütün menfi yolda geliş
tiren vasıtalı vergilere başvurulmak suretiyle 
hareket edilmekte, bu suretle plânlı kalkınma
nın önüne engeller çıkarılmaktadır. 

Tenkidlerimizin nazarı dikkate alınacağı 
ümidiyle, 1968 malî yılı gelir bütçesinin mem
leketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, grupum adına hepinizi saygiyle ve 
sevgiyle selâmlarım,. (Alkışlar) 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın 
Aren, buyurunuz. 
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T. t. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; gelir bütçesiyle ilgili olarak T. i. P. nir 
görüşlerini ve eleştirilerini birkaç nokta etra
fında toplıyacağım. 

Birinci nokta gelir tahminlerinin tümüyle 
ilgilidir. 1967 ye nazaran 1968 geîir tahmin
leri % 15 oranında artmıştır. Geçmiş yıllarda
ki durum göz önüne alınırsa bu oranda bir 
artışın gerçekleşme ihtimali vardır. Yani anor
mal bir artış bahis konusu değildir. Zaten tek 
tek vergiler objektif usullerle tahmin edilmek
tedir. Ancak ne var ki, 1968 yılı normal bir 
yıl olmıyacaktır, bu yüzden objektif olarak ya
pılan bu tahminler gerçekleşemiyecektir. Bu, 
özellikle ithalâta dayalı olan gelirler de olacak
tır. ithalâta dayalı olan gelirler 835 milyon do-
lrâlık ithalât yapılacağı faraziyesine göre he
saplanmıştır, oysa birçok ihtimaller önümüzde
ki yıl, içinde bulunduğumuz yılda ithalâtın 
700 milyon doları geçmiyeceği intibaını uyan
dırmaktadır. Eğer bu gerçekleşirse bu azalma
nın gelirlere yansıması 850 milyon lira civarın
da olacaktır. Yani ithalâttan alman bütün ver
giler ve karşılıklı paralar dolayısiyle 850 milyon 
liralık bir azalma olacaktır. Ayrıca ithalâtın 
azalması diğer üretim faaliyetlerinin de kısıl
masına sebebolacak, bu yönden gelen, bunlara 
dayalı olan gelir tahminleri de geride kalacak
lardır. Bu vesileyle geçen yıllarda da ifade et
tiğimiz gibi, Devlet gelirlerinin büyük ölçüde 
ithalâta dayalı olması büyük bir mahzurdur. 

1968 bütçesinde ithalâta dayalı olan gelir
lerin oranı % 26 dır, 1967 de % 27 idi. Dev
let gelirlerinin bu kadar büyük oranda ithalâ
ta dayalı olması büyük bir mahzurdur. Vergi 
sistemimizde yapılmakta olan ıslahatın bu hu
susu da dikate alması ve gelirlerimizi daha zi
yade iç faaliyetlere dayamaya çalışması uygun 
olur. 

önümüzdeki yıl içinde tahminlerin gerçekleş
mesi yönündeki tek faktör enflâsyondur, için
de bulunduğumuz enflâsyon ve artması bahis 
konusu olan enflâsyon geliştikçe Devlet vari
datı da nevama artabilir. Ancak, bu şekilde 
varidatın gerçekleşmesi şayanı arzu bir husus 
değildir. Zaten bu nominal bir gerçekleşme 
olur. Bu durumda yeni vergilere ihtiyaç var
dır. 

27 . 2 . 1968 O : 1 

Bizim tavsiye edebileceğimiz vergi, daha 
"jvvelce de belirttiğimiz gibi, ithalâttan alman 
lamga Resmini artırmaktır. Hükümetin zaten 
/o 5 artırma salâhiyeti vardır, Meclise müra
caat etmeden. Bunun varidatı 300 milyon lira 
•ivarmda olabilir ve bu birçok bakımlardan 
"aydalıdır. Bir kere hakkaniyete uygundur. 
'*ünkü, ithalât daraldıkça ithalâtçıların kazanc
ı n artacaktır. Bu kısmen Devlete intikal et-
'irilmiş olur, bundan ötürü de Damga Resmî 
fiyatları aksedemiyebilir, yani fiyatları yüksel-
aea,. Ayrıca enflâsyona karşı bir tetbirdir ta-
iî. Nihayet yerli imalâtı teşvik edici bir rolü 
le olabilir. 

Üzerinde duracağımız ikinci nokta, Gelir 
Vergisi nisbetleridir. Hepimizin bildiği gibi Ge
lir Vergisi nisbetleri aşağı kademelerde çok mü-
"-.srakkidir; yukarı kademelerde ise az müterak
kidir. Bu Gelir Vergisinin adaletli olmasını ön
leyici bir faktördür. Bunun için aşağı kade
melerdeki gelir dilimlerini daha uzatmak, daha 
genişletmek lâzımdır; yukarkiler de biraz daha 
laraltmak ve müterakkiyeti bir milyon liraya 
kadar devam ettirmek uygun olur. Aşağı dilim
lerin çok dar olması, (yani 2 500 sonra yine 
2 500 sonra bir 5 000) bu kadar dar olması ve 
JÜ kademelerde vergi nisbetlerinin artması 
memleketimizde kronik bir enflâsyon olduğu-
la göre adaletsizliği daha da artırmaktadır. 
Memurlara yapılan küçük bir zam derhal o me
murları daha yukarı gelir dilimlerine çıkart
maktadır; işçilere yapılan küçük bir zam aynı 
şeyi yapmaktadır. Bu husus dikkate alınmalı
dır ve ıslah edilmelidir. 

Üzerinde duracağımız diğer bir nokta, ta
sarruf bonolarıdır. Tasarruf bonosu muafiyeti
nin genişletilmesinin bu genişletilmeden istifa
de edenlerin aleyhine olduğu hakkında bir id
diamız vardı. Bu iddiamıza Sayın Bilgehan in
safsızlık ile nitelemişti. Bu tâbiri kullanmasın
dan anlıyorum ki, gerçekten samimî olarak bi
zim bu konuda yanlış bir şey söylediğimizi dü
şünmektedir. Oysa öyle değildir. Bunu bir tür
lü anlatmam mümkün olmadı. Tekrar deneyece
ğim. 

Tasarruf bonoları muafiyetinin genişletil
mesi yine Sayın Bilgehan'ın ifadesine göre 300 
milyon liralık bir varidat kaybına sebebolmuş-
tur. Halbuki, devletin varidat kaybına taham-
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mülü yoktur, mutlaka bunu telâfi etmesi lâ
zımdır. Nitekim, motorlu taşıt vergisi getiril
miştir ve daha başka vergiler de getirilecektir. 
Bu motorlu taşıt vergisi dolmuş ücretlerini 
artıracaktır, taksi ücretlerini artıracaktır, 
otobüs ücretlerini artıracaktır v.s. Yani işçiye, 
köylüye, memura filân aksedecektir bu. Eğer, 
tasarruf bonoları muafiyeti genişletilmemiş ol
saydı, devletin varidat ihtiyacı olmayacağı 
için, meselâ böyle bir vergi getirilmiyecekti. 

Şimdi ne olmuş oluyor? işçilerden, memur
lardan ve diğer tasarruf bonosu ödiyen kimse
lerden bu motorlu kara taşıtları vergisi alı
nacaktır. Niçin alınacaktır? Çünkü, bunlardan 
tasarruf bonosu alınmıyor da onun için alına
caktır. Şimdi düşünelim; acaba, bu insanlar
dan tasarruf bonosu almaya devam etsek mi 
daha iyi idi onlar bakımından, yoksa bu gibi 
vergileri alsak mı onlar bakımından daha iyi 
olur? Gayet tabiî olarak tasarruf bonolarını 
almakta devam edilse idi tasarruf bonosu mü
kellefleri bakımından daha avantajlı bir du
rum olurdu. Nihayet bir borçtur, faizini al
maktadır, sıkışırsa bonoyu satmaktadır veya 
elinde tutarsa sonunda anaparayı almaktadır 
Halbuki, bunların kaldırılmasından ötürü va
ridat ihtiyacı kati olduğundan dolayı yeni ver
giler konulacak ve buradan kazandığını bura
dan verecektir. Birisi borç vermektir, öbürü 
vergi vermektir. Bunun için hiç şüphe yoktur 
ki, tasarruf bonoları muafiyetinin genişletil
mesi bu muafiyet genişlemesinden istifade 
edenlerin aleyhine olmuştur. Umumi olarak da 
bakılsa bu hesap bile yapılmasa vaktiyle olan
ları bir tarafa bıraksak, Türkiye'nin şartları
nı tarihini hiç bilmiyen birisi gelse, vergi sis
temimize baksa belli bir gelir grupunun öte
sindeki insanlardan vergilerin yanı sıra bir de 
borç alınmaktadır, diğer insanlardan alınma
maktadır; bunda derhal bir adaletsizlik göre
cektir. 

Niye vergi alınabilecek insanlardan devam
lı ve muntazam olarak borç alınmaktadır? is
tisnai olarak borç alınır fakat, devamlı ve 
muntazam olarak yüksek gelirlilerden borç al
mak adaletsizliktir. Çünkü, bunlar ödenirken 
toplam vergi hasılatından ödenecektir. Top
lam vergi hasılatının içinde bu zatların kendi 
vergilerinin yanı sıra az gelirli insanların ver

gileri de vardır. Demek M, az gelirli insanlar
dan çok gelirli insanlara bu mekanizme vası-
tasiyle gelir aktarılacaktır, bu borçlar ödenir
ken. Olmaz yani bu. Onun için tasarruf bono
ları mutlaka kaldırılmalı ve vergiye kalbedil-
melidir. Bu hem sosyal adalet bakımından, ver
gi adaleti bakımından lâzımdır, hem de ilerde 
Hazineyi büyük bir yükten kurtarmak için lâ
zımdır. Bu yükün de ne olduğunu daha evvel 
ifade etmiştik. 

Efendim, son olarak, motorlu kara taşıtla
rı vergisine değinmek istiyorum: «Bir delil 
hâkim huzuruna birden daha fazla getirilmez» 
diye bir kaide vardır. Kara yollarının masraf
larına kara yollarından istifade edenleri işti
rak ettirmek için alınacak tedbirler bir tane 
olmak lâzım gelir. Şimdi benzine, mazota zam 
yapılıyor, bunun esbabı mucibesi Karayolları
nın masraflarına iştirak ettirmektir. Motorlu 
taşıt araçlarından da bir vergi alınıyor; bu
nun da esbabı mucibesi budur. Fazladır; kara 
taşıt araçları zaten Gümrük Vergisi ödemek
tedir, yahut istihsal vergisi ödemektedirler. 
Sonra benzin veya mazot dolayısiyle zaten bir 
vergi ödemektedirler. Ayrıca, Gelir veya Esnaf 
Vergisi ödemektedirler. Bunlardan vergi alın
ması için başka sebepler bulmak lâzım geliyor. 

Şimdi, bilhassa bu motorlu vasıtaların bir 
lasmı geçim vasıtasıdır; dolmuş, taksi, kam
yon gibi. Vergi ancak bu gibi geçim vasıtala
rından alınıyorsa tek bir mâkul tarafı vardır. 
Meselâ, torna tezgâhlarından da vergi alını
yorsa o zaman hakikaten dolmuştan da alınabi
lir yahut bir esnafın mağazasmdaki sermaye
sinden, sermayesinin değeri üzerinden bir ver
gi alınıyorsa o zaman dolmuştan da, taksiden 
de vergi alınabilir. Ama, bunlardan alınmıyor, 
torna tezgâhından alınmıyor, o da bir geçim 
vasıtası; taksiden, kamyondan, otobüsten, 
dolmuştan alınıyor, bu olmaz. Bir anlamı yok. 
Bundan ötürü yalnız özel otomobillerden ver
gi alınabilir. Bunun esbabı mucibesi de sadece 
lüks vergisi olur. öbürlerinden, geçim vasıta
sı olanlardan olınmas. Çünkü, bunların ka
zançları diğer bütün sermaye kazançları gibi 
Gelir Vergisi içinde yahut Esnaf Vergisi içinde 
vergilenmektedir. öezl otomobillerden bir lüks 
vergisi alınacak olursa; hattâ buna benzer baş
ka şeylerden de alınabilir. Buz dolabından da 
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alınabilir, çamaşır makinasmdan da alınır, 
lüks istihlâk vergisi denir adına, böyle bir ver
gi alınabilir. Yoksa herhalde uygun bir şey 
olmaz. Nakliye vergisi de alınır, nakliye ver
gisi eşyasını nakleden insandan alınır; yoksa, 
onu taşıyan şoförden alınmaz. Hükümetin zâ
ten bu tasarıyı geriye aldığını duyduk. Tahmin 
ederiz ki, bu yönde bir tâdile tabi tutar ve sa
dece özel otomobilleri bir lüks vergisine tabi 
tutar. 

Efendim, sözlerim bu kadar, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Gelir bütçesi üzerinde müza
kerenin yeterli görüldüğüne dair önerge gel
miştir. Bu sebeple önce Sayın Maliye Bakanı
na söz vereceğim. Onu takiben sırada bulunan 
bir arkadaşıma grup adına söz vereceğim, on
dan sonra yeterlik önergesini oyunuza suna
cağım. Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; gelir bütçesi üzerinde kıymetli arkadaşla
rımızın değer verdiğimiz mütalâalarını din
ledik. Bu konuda daha önce de söylenildiği gi
bi, daha ziyade bütçenin rakamlarının tesbitin-
de şişirilmeler yapıldığı, vergi nisbetlerinin va
sıtalı veya vasıtasız olarak Türkiye'nin ger
çeklerine uymadığı konusunda arkadaşlarım 
beyanlarda, tenkidlerde bulundular. Bu bakım
dan evvelâ umumi olarak gelir politikamız 
hakkında kısaca malûmat arz ettikten sonra di
ğer hususlara da, zamanın elverdiği nisbette, 
cevap arz edeceğim. 

Sorumluluğunu iki seneden beri taşıdığım, 
gerek bütçe müzakerelerinde gerekse çeşitli 
vergi kanunlarının Meclislerimizdeki müzake
releri esnasında genellikle gelir politikamıza 
yöneltilen tenkidleri şöylece sıralamak müm
kündür. 

Bu tenkidler sırasında Adalet Partisi Hü
kümetinin iktidara geldikten sonra Türkiye'de 
vergi reformu hareketini durduğu ve bu su
retle aslında devamlı reforma muhtaç ve dina
mik bir yapı olan Türk Vergiciliğinin statik 
bir duruma sokulmak istendiği iddia edilir. 

Yine yapılan tenkidlerde devlet masrafları
nın karşılanmasında geniş çapta vergi reform
ları yapmak yerine kısa vâdede vasıtalı vergi 
kanunlarının Meclislerden geçirilmesine çalı

şılmaktadır. Bu suretle bir taraftan zaten dar 
gelirlilerin aleyhine bozuk olan vasıtalı, vası
tasız vergi dengesi ile bizatihi vasıtasız vergi
lerin maaş ve ücret erbabından yüksek nis
bette alınması suretiyle Türk Vergi Strüktü-
ründeki adaletsizlik daha ileri bir safhaya ge
tirilmiştir denilir. 

Yine bu tenkidler meyanmda Devlet gelir
leri her bütçe yılında gerçek tahakkuk ve tah
sil imkânları nazarı dikkate alınmadan bütçe
lerde yüksek olarak tahmin edilir ve bu suretle 
bütçe açıkları küçük gösterilmek istenmiştir 
denilir. 

Bir diğer tenkid de, A. P. Hükümeti plâna 
ve programa bir Anayasa gereği olarak ria
yet etmekle beraber Türkiye'nin kalkınması
nı plândan beklediği sürati sağlama yolunda 
finansman tedbirleri almaktan uzak kalarak 
plân finansman hedeflerinin ve dolayısiyle ya
tırım hedeflerinin gerçekleşmesi yolunda ciddî 
gayretlere girmekten oy endişesiyle sakın
maktadır. 

Yine yapılan tenkidlerde yıllık programla
ra giren ve hemen her sene bütçe gerekçele
rinde de tekrar olunan vergi idaresinde ve ver
gi hukukunu tatbik edecek kaza mercilerinde 
yapılması vadedilen ıslahat ve reformları ger
çekleştirmekten uzak bulunmaktadır, denilir. 
Vergi politikasının ekonomi politikanın bir 
parçası olarak mütalâası yerine, verginin klâ
sik mânada devletin gelir ihtiyacını karşılıya-
cak bir vasıta olarak mütalâa edilmesi ve bu 
suretle kalkınma politikasının uygulanmasında 
verginin müessir şekilde kullanılacak bir ma
nivela olduğu realitesi ihmal edilmektedir de
nilir. 

Mahallî idareler malî reformu adı ile anı
lan ve bu idarelerin Anayasamızın emrettiği 
yeterli gelir kaynaklarına kavuşturulması ha
reketine devam edilmemiş ve bu suretle mez
kûr idareleri demokratik nizamın bir parçası ol
ma hüviyetlerine kavuşturulma hareketi durdu
rulmuştur, denilir. Ve en son olarak, tarım fis-
kalitesi ithal edilmiş, yani tarım ürünleri is
tihsali müessir ve verimli bir şekilde vergilen
dirilmekten kaçınılmıştır. 

Bugüne kadar gerek bütçe müzakereleri sı
rasında gerekse yüksek huzurunuza takdim 
ettiğimiz vergi kanunlarının müzakeresi sırasın-
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da bütün parti grupları tarafından, muhalefe
te mensup parti grupları tarafından yapılmış 
bulunan tenkidlerin hülâsası bundan ibaret
tir. 

Şimdi, anahatlarını tesbit ettiğim bu ten
kidlerin topuna birden cevap vermek arzusun
dayım. Vergi reformundan malî literatürde 
umumiyetle iki ölçü içerisinde bahsolunabi-
lir : 

Büyük vergi reformu küçük vergi reformu. 
Türkiye'de Cumhuriyet devrinde modern 

mânada vergi reformu hareketi vergi yükünün 
köyden şehre intikali ve böylece köyden daha 
ziyade şehir ekonomisine aktarılması maksa-
diyle 1925 yılında aşarın kaldırılarak, kazanç 
ve umumi istihlâk vergilerinin ihdası ile baş
lar. Demek ki en büyük reform 1925 senesin
de yapılmıştır. Bu reformu 1927 de umumi 
İstihlâk Vergisinden Muamele Vergisine geçip 
bu mükellefiyette sonradan yapılacak sistem 
değişiklikleri takibeder. 

Asıl Türkiye malî tarihinde dönüm noktası
nı Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi ve Vergi 
Usul Hukukunun tesisi suretiyle 1950 senesin
de gerçekleştirilen büyük malî reform teşkil 
eder. 

Nihayet memleketimizde, 1961 ilâ 1963 yıl
larında yapılan çalışmalarla, bütün vergi sis
temimizi kapsıyan genel ve organik bir reform 
hareketine girişilmiştir. 

Hemen şunu ilâve edelim ki, bu son reform 
teşebbüsü kadar geniş şümullü ve köklü bir re
form hareketine Batı'nm malî tarihinde dahi 
nadiren tesadüf edilir. Modern toplum hayatı
nın iktisadi, sosyal ve siyasi yapısında ve şart
larında vukua gelen devamlı derin ve köklü 
tahavvüller, vergiden anlaşılan mâna, vergi 
sistemi, vergi hukuku ve tatbikatında bunla
ra paralel olarak değişiklik ve düzeltmeler ya
pılmasını gerektirmektedir. 

Bizde 1925 ilâ 1963 yıllarında girişilen ge
nel ve organik vergi reformu teşebbüsü göz 
önüne getirilirse Türkiye'de de vergi reform 
hareketinin bir devamlılık içinde bulunduğu 
söylenebilir. 

Vergi reformunun devamlılığını bittabi tari
hi perspektif içinde uzun vadeli bir vetire ola
rak mütalâa etmek lâzımdır. Böyle bir oluş 
ve ilerleme seyri içerisindedir ki vergi siste-
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minin gelişen görüşlere ve şartlara intibak et
mesi ve daha rasyonel, verimli ve çeşitli poli
tik yönleri ile daha müessir bir hale gelmesi 
mümkün olmaktadır. Yaşadığımız devrin şart
larına ve demokratik nizamın icaplarına uygun 
ileri bir vergi sisteminin ayıncı vasıflarının 
başında sistemin kuruluşu ve kompozisyonu iti
bariyle vazıh olması masif randımanlı, mahdut 
sayılı büyük vergilere dayanması, mükellef 
zümrelerini fazla sıkmaması diğer bir tâbir ile 
mükellef haklarını koruyan basit, kolay anla
şılır ve uygulanır bir kuruluşta olması icabe-
der. 

Şu mülâhazaların ışığı altında diyebiliriz 
ki, Türkiye büyük ve köklü reform hareketini 
gerçekleştirmiş ve rasyonel bir vergi sistemine 
ulaşmıştır. 

Şimdi, yapılacak şey bu sistemin boşlukla
rını doldurmak, vergi idaresinin kifayetsizliği 
sebebiyle uygulanmasına girişilemiyen vergi 
tenkidlerini Türk Vergi Sistemine sokmak ga
yesiyle büyük bir idari reforma girişmektir. 
işte Hükümetiniz bir taraftan vergi idaresin
deki köklü bir reformu gerçekleştirerek Vergi 
İdaresi Kuruluş Kanunu, Vergi Mahkemeleri 
Kuruluş Kanunu ve Vergi Usul Kanununun bü
yük çapta yenileştirilmesini hedef tutacak ka
nunları bu yıl içerisinde Parlâmentoya suna
cağını çeşitli defalar bu küsüde ifade ederek, 
bilhassa Türkiye'de vergi reformunun devamlı 
şekilde mevcut olacağına ve olduğuna işaret 
etmek istemektedir. 

Vergi reformundan anlaşılan temel kavram
lar bu şekilde açıklandıktan sonra, muhale
fet tarafından yıllık program finansmanlarını 
gerçekleştirmek gayretiyle vasıtalı vergilere 
yapılan zamları hedef tutan tenkidlerine ce
vap vermek istiyorum. 

Yüksek malûmlarıdır ki, toplumun diğer 
müesseseleri gibi vergi de yaşıyan bir organiz
madır. Ve toplum şartlarında vâki değişmeler 
beynelmilel ticaret hacimlerinde vukubulan de
ğişiklikler ve ekonomiye ve ekonomik gelişme
ye paralel olarak ortaya çıkan yeni fiskal kay
nakların kullanılmasını dünya yüzünde hiçbir 
memleket ihmal etmemektedir. Hele vergi sis
teminin organik reformunu tamamlamış mem
leketlerde yıllık vergi politikası değişiklikleri 
tamamen konjonktürel tesirlerin ışığı altında 
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tesbit edilmektedir. Bu sebeple hükümetinizde 
ilmî olmıyan, vergi literatüründe ismi mev-
cudolmıyan vergiler ihdas ederek vergi siste
minin bütünlüğünü bozma yerine, devamlı şe
kilde mevcut sistemin ekonomiye daha faydalı 
hale gelmesine yardım edecek ve devlet ihti
yaçlarını tatmin edecek yeni fiskal kaynakları 
vergilemekten asla geri kalmıyacaktır. Bu nok
tada sözü Türkiye'deki vasıtalı ve vasıtasız 
vergi münasebetlerine getirmek istiyorum. 

Benden önce A. P. Grupu adına konuşan 
Sayın Tahir Akman'm çok geniş şekilde temas 
ettikleri bu mevzua kısaca değinmek istiyo
rum : 

Bugün mevzu vergilerden elde edilen fiskal 
hâsılanın global miktarı içerisindeki vasıtalı 
ve vasıtasız vergilerin oranlarını alarak Türk 
vergi sistemini genel tenkit konusu yapmak 
doğru değildir. Gerçekten vergi sistemimizde 
vasıtalı vergiler büyük yer işgal etmektedir. 
Ancak vasıtalı vergilerin yıldan yıla genel hâ
sıla içerisindeki yerinin büyüdüğü mü, yoksa 

. küçüldüğü mü noktası üzerinde eğilerek vergi 
sistemi tenkit edilebilir. Bu takdirde görülecek
tir ki, memleketimizde her yıl genel hâsıla içe
risindeki vasıtasız vergilerin yerinin büyüdüğü 
ve buna karşılık vasıtaların yerinin küçüldüğü 
görülür. 

Bu noktada sistemin değerlendirilmesinde 
beynelmilel mukayeseler yapılması hususuna 
da değinmek istiyorum. 

Bugün Türkiyedeki vasıtasız - vasıtalı vergi 
oranlarının Garbın sanayileşme hamlelerini ta
mamlamış ileri ülkeleri ile mukayesesi bizi yan
lış sonuçlara götürebilir, ileri memleketlerin ge
nel fiskal hâsılaları dikkatle tetkik edilecek olur
sa görülecektir ki, dış ticaret üzerine mevzu 
vergiler bu memleketlerde yüzde 5 in altına 
düşmüş bulunmaktadır. Türkiye gibi gelişme 
halindeki bir memlekette ithal vergilerinin kal
dırılarak vasıtalı - vasıtasız vergi denkleminin 
Garp devletleri seviyesine ulaştırılmasını istiye-
cek herhangi bir iktisatçı veya maliyeci mevcut 
olduğu düşünülemez. 

Bu hakikati böylece tesbit ettikten sonra, 
Türk vergi hâsılasını değerlendirirken ithalât
tan alman vergileri ayırarak vasıtasız - vasıta
lı vergi mukayesesi yapmanın daha doğru ola
cağına işaret etmek istiyorum. 

Bu takdirde görülecektir ki, ithalâtta alman 
vergi genel hâsıla içerisinde yüzde 30 civarında
dır. Bakiye yüzde 70 in terekküp tarzında va
sıtalı vasıtasız vergi oranlarının yüzde 40, yüzde 
30 civarında olduğu görülür, işte bu genel anlam
dan hareketle son neşrettiğimiz vergi yükü 
araştırmasında Garbın benimsenmiş olduğu yeni 
bir vergi tasnifine gidilmiş bulunmaktadır. 

Vergi yükü araştırmasında vergilerimiz; ge
lirin elde edilmesinden ve servetlerden alman 
vergiler, gelirin harcanmasından alman vergiler 
ve dış ticaretten alınan vergiler olmak üzere 
üçlü bir tasnife tâbi tutulmuştur. Bundan böyle 
vergi sistemimizin değerlendirilmesinde daima 
bu tasniften hareket olunması ve tenkitlerin de 
bu ölçüler içerisinde yapılması şâyânı arzudur. 

Bir üçüncü tenkidi cevaplıyorum : 
Adalet Partisinin plânın gelir hedeflerine 

ulaşmaktan uzak bir vergi politikası takip et
tiği hususunda tenkidler yapılmaktadır. Bu hu
susta söyliyeceğimiz şey, genel vergi politika
mızın karakterlerini belli etmek olacaktır. 

Bizim kalkınma felsefemiz vergi politikası 
açısından şöylece hulâsa olunabilir: 

Türkiye demokratik nizam içerisinde plânlı 
kalkınma yolunu seçmiştir. Bunun mânası Tür
kiye'de genellikle iktisadi kalkınmanın finans
manında kullanılmakta olan ve antidemokratik 
olarak tavsif edilen zoralma ve çalıştırma mü
esseseleri tarafımızdan reddolunan finansman 
usulleridir. Bilhassa sosyalist kalkınma teorisi
nin manivelaları olan bu iki usule bizim iktida
rımız sırasında asla başvurulmıyacaktır. 

Geriye tek finansman metodu, yani vergileme 
kalmaktadır. Bu sebeple genel kalkınma anlayışı
mızın bir parçası olan ve rejimin temelinde bir 
unsur olarak mütalâa ettiğimiz vergileme yolu 
bizim için daima açık bir finansman kaynağı 
olacaktır. Bu yılki bütçe gerekçesinde çok ge
niş şekilde temas edilen Parlâmentoya getiri
lecek Vergi kanunları işte bu anlayışın ışığı al
tında mütalâa edilmelidir. 

Bu noktada şunu tekrar sarahatle açıklamak 
isterim ki Türkiye İkinci Plân döneminde açık fi
nansmana asla başvurmıyacaktır. Kalkınma ger
çek ve demokratik finansman olarak kabul et
tiğimiz vergileme usulü ile temin edilecektir. 
Bunun böylece bilinmesinde büyük faydalar 
mülâhaza etmekteyiz. 
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Bu vergi politikamızın temelinde yatan hu
kukî müessese mülkiyet politikasıdır. Mülkiyet 
politikası ile güdülen gaye küçük ve orta ge
lir sahiplerinde özel mülkiyet teşekkülünü türlü 
tedbirlerle kolaylaştırmak ve teşvik etmektir. 
Mülkiyet politikasının ilgilendiği halk tabaka
ları geniş işçi kütlesi ile bu kütle dışında ka
lan memurlar, serbest meslek erbabı ve küçük 
sanat ve ticaret erbabının teşkil ettikleri orta 
sınıftır. Her ne kadar ileri endüstri cemiyet
lerinde bilhassa işçi sınıfının mâruz bulunduğu 
hayat ve çalışma riskleri çeşitli sosyal güven
lik müesseseleri ve tedbirleri ile geniş ölçüde 
kapatılmakta ise de mülkiyet politikası ile bu 
güvenlik nizamının da ilerisine geçilmek istenil
mektedir. 

Filhakika ileri bir sosyal sigorta sistemi 
içerisinde hastalık, kaza, işsizlik, ihtiyarlık 
ve ölüm gibi hallerde mâruz kalman tehlikelere 
karşı gereken korunma tedbirleri alınmakta
dır. 

İşte mülkiyet politikası ile bu tedbirlerin 
ötesinde işçilerle orta sınıfın mâruz bulunduk
ları güvensizlik, istikrarsızlık ve huzursuzluğa 
karşı başkaca maddi ve psikolojik unsurlarla 
teçhiz edilmektedir. Bu suretle emekçilerin 
nefis itimatları bağımsızlık ve sorumluluk duy
gulan kuvvetlenmekte, sosyal prestijleri art
makta, iktisadi hayatın olayları ile ilgili ve 
münasebetleri kesifleşmekte ve böylece bunların 
sosyal politika ile vergi politikasının arasına 
giren mülkiyet politikasının müspet tatbikatı 
sayesinde daha kolaylıkla klâsik proleterya ta
rifinin dışına çıkmaları kabil olmaktadır. Mül
kiyet politikası anlayışı içerisinde, mülkiyet 
teşekkülü, servet teşekkülü kavramının karşılığı 
olarak kullanılmaktadır. Küçük ve orta gelir
lilerde servet teşekkülü bunların mesken, ban
ka tasarruf hesabı ve hisse senedi sahibi olma
ları şeklinde tecelli eder. Bu da bahis konusu 
gelir seviyesinde bu gelirlerden yapılacak ta
sarruflarla elde edilir. Partimizin gerçekleştir
meyi hedef tuttuğu sosyal refah Devleti nizamı 
içerisinde servet teşekkülü meselesi, Devletin 
müdahalesi olmadan kendiliğinden halledilemez 
mi? Bizim bu suale cevabımız, «hayır» dır. 
Zira bahis konusu bugünkü gelir seviyesinde 
mevcudolan kütle tüketim ihtiyacı cazibesinin 
tasarruf gücünden kuvvetli oluşu, gelirdeki 

artışın otomatik bir tasarruf suretiyle servete 
inkılâbetmesine imkân yoktur. Bu sebeple şim
diye kadar serveti olmıyan halk tabakalarını 
servet teşkiline sevk ve teşvik için özel ve mü
essir birtakım tedbirlere başvurulması zaruri
dir. 

Sözü getirdiğimiz özel ve müessir tedbirler 
nelerdir? Şimdi bu hususa kısaca temas etmek 
istiyorum. 

Bu tedbirlerin başında müterakki vergi ta
rifesinin uygulanması suretiyle toplumda geli
rin yeniden dağılımına gayret etmek başta ge
lir. ikinci husus, orta sınıfı vergi teşvik ted
birleri yolu ile banka ve tasarruf sandıklan, 
tasarruf hesabına, hayat sigortasına, aksiyon 
ve obligasyon gibi menkul kıymetlere parala-
nnı yatırmaya sevk etmektir. Bilfarz yıl için
de kabul etmiş bulunduğumuz tasarruf bono-
larmm Kamu İktisadi Müesseselerinin hisse 
senetleri ile bir tavan içinde değiştirilmesine 
imkân vermek için bulunan tedbir ve politika
nın bir uygulama vasıtasıdır. 

Bir diğer usul de çalışanlan, çalıştıklan 
müesseselerin hisselerine sahip kılmaktır. Yıl 
içinde Plân Uygulama Kanununun verdiği 
yetkilerden de faydalanılarak çıkanlan karar
namelerde Öngörülen bölgesel ve sektör içi den
geli kalkınmayı mümkün kılacak teşvik ted
birleri işte hep bu gayenin tahakkukuna hizmet 
edecek tedbirlerdir. 

Şimdi, Devlet gelirlerinin şişirildiği yolun
daki tenkidlere değinmek istiyorum : 

1968 yılı programında gösterilen gelirlerle, 
bütçede gösterilen gelirler arasında fark bu
lunduğunu, bu farkın gelir tahminlerinin aşın 
derecede yüksek gösterilmesinden ileri geldi
ğini, tahmin edilen gelirlerin tasvibedilemiye-
ceğini ileri sürdüler. Gerek Bütçe Komisyo
nunda, gerekse Senatoda da yaptığım konuş
malarda ifade ettiğim gibi 1968 programında 
gösterilen gelir tahminleriyle bütçedeki gelir 
tahminleri arasındaki fark esas itibariyle 
program tahminlerinin yürürlükteki kanunlar 
dikkate alınarak, bütçedeki tahminlerin ise 
kanunlarda yapılacak değişiklikler göz önün
de bulundurularak tesbit edilmiş olmasından 
ileri gelmektedir. 

Farklar şöyledir : Program hazırlandığı sı
rada en az geçim indirimi ile ilgili 980 sayılı 
kanun tasrısı halinde olduğu için dikkate alın-
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mamış ve geçim indirimi tatbikatının mevcut 
hükümlere gtöre yürütüleceği düşünülmüştü. 
(Bilindiği gibi söz konusu kanun Meclisten 
geçmiş ve 1 . 1 . 1968 tarihinden itibaren yü
rürlüğe girmiştir. Bu durum program ile büt
çe arasındaki 350 milyon liralık bir farkı ya
ratmıştır. Program hazırlandıktan sonra sağ
lanan 241 milyon lira tutarındaki katma büt
çelerle ilgili proje kredileri program gelir 
tahminlerinde dikkate alınamamış, buna mu
kabil bütçede bu nazarı itibara alınmıştır. 

Meclise sunulmuş bulunan Motorlu Kara 
Taşıtları Vergisi kanunu tasarısı için 100 mil
yon liralık bir ek gelir sağlanacağı düşünülmüş
tür. Bittabi bu programda bahis mevzu edilme
miş idi. Yine Veraset Vergisi Kanununda ya
pılacak değişiklikten 17 milyon liralık ek gelir 
temin edilecektir. Gider Vergileri Kanununda 
yapılacak bâzı değişikliklerin de bize 150 mil
yon liralık bir gelir artışı sağlıyacağı ümidedil-
mektedir. Tabiî bunlar programda mecvut de
ğil. idi. Program ile bütçe gelirleri arasındaki 
mütebaki fark ise prorgamm tesbit edilmesinden 
sonra alınan tahsilat rakamlarının gösterdiği 
gelişmelerin imkân verdiği bâzı gelir artışların
dan ileri belmektedir. 

Bu. açıklamamla programdaki gelir tahmin-
leriyle bütçe gelirleri arasında gerçekte bir fark 
olmadığını, sanıyorum ki, izah etmiş bulunmak
tayım. Diğer taraftan şu hususu da önemle be
lirtmek isterim ki, bütçemizdeki gelir tahmin
leri ne aşırı bir iyimserliğe ne de kötümserli
ğe kapılmadan teknik hesaplara dayanılarak 
ve samimiyetle yapılmaktadır. 

Nitekim hatırlanacağı üzere geçen yıl bu 
kürsüden gelir tahminlerinin yükseltildiği ko
nusunda aynı mahiyette çeşitli tenkidler yapıl
mıştı. Ancak elimizde bulunan 1967 yılının 11 
aylık tahsilat rakamları bu tenkidlerin isabet
sizliğini açık bir şekilde ortaya koymuş bulun
maktadır. 

Bir diğer tenkid konusu, vergi ziyaı ve vergi 
idaresi reformu zaruretidir. Bâzı hatipler, Tür
kiye'de vergi ziyaı olduğu ve bunun başlıca se
bebinin vergi sistemindeki boşluklar ve çeşitli 
istisna ve muafiyetler olduğunu, yeterli kon
trol mekanizmasının tesis edilmemesi ile bu du
ruma imkân hazırladığını ileri sürdüler. Bugün 
Gelir Vergisi sistemini uygulayan her ülkede 

vergi ziyaı mevcuttur. Vergi ziyamın miktarı 
vergi idaresinin vergi kanunlarını uygulayabil
me kapasitesine ve mükellef psikolojisine göre 
değişmektedir. Türkiye'de vergi ziyaı mesele
sinin de bu açıdan değerlendirilmesi gerekir. 
Vergi ziyamın önlenmesi konusunda düşündüğü
müz tedbirleri kısaca arz ediyorum: 

Vergi kanunlarının daha müesir bir şekilde 
uygulanmasını temin maksadiyle vergi uygula
ma teşkilâtımız yeni baştan reorganize edilecek
tir. Bu maksatla hazırladığımız ve Maliye Ba
kanlığı teşkilât reformunun ilk kademesini teş
kil eden Gelirler idaresi kanun tasarısı ile ilgili 
Bakanlık içi çalışmalar son safhaya gelmiş olup 
tasarı pek yakında Yüksek Meclisinize sunula
caktır. Hazırlanan tasarı, modern âmme idare
sinin prensiplerine dayanılmak ve Türkiye'nin 
de gerçekleri nazarı itibara alınmak suretiyle 
hazırlanmış olup kanunlaşması halinde mükellef 
ile vergi idaresi arasındaki münasebetlerin da
ha objektif bir plâtforma oturtulması temin edi
lecek ve aynı zamanda gerek mükelleflerin, ge
rekse vergi idaresi personelinin birçok prob
lemlerinin de çözümü sağlanacaktır. 

Vergi ziyamın önlenmesi konusunda ikinci 
grup tedbirlerimiz ise vergi kanunlarının reviz
yonu ile ilgilidir. Yıl içinde vergi kanunları
mız yeni baştan gözden geçirilecek, sistemde 
mevcut boşlukları vergi erozyonu yaratan istis
na ve muafiyetler ıslah edilecek ve sisteme ver
gi güvenliği ile ilgili bâzı metot ve tenkidler ilâ
ve edilecektir. Bu iki grup tedbirlerin gerçek
leşmesi halinde vergi zıyaı geniş ölçüde önlen
miş olacaktır. 

Bir diğer tenkid konusu, mahallî idarelerin 
vergi kaynaklarına kavuşturulmasının ihmal 
edildiğidir. İktidara geldiğimiz 1965 yılında 
Emlâk Vergisi ile Belediye Gelirler kanunlarını 
Parlâmentoya sunmuş bulunmaktayız. Emlâk 
Verigsi ve Belediye Gelirleri tasarısının kanun
laşması halinde mahalli idarelerin kaynak yeter
sizliği geniş ölçüde halledilmiş olacak ve ayrı
ca çeşitli ve kısmen de haklı şikâyetlere sebe-
bolan Bina, Arsa, Arazi Veraset ve intikal ve 
Emlâk Alım vergilerinin tatbikatları da düzel
tilecektir. Filhakika emlâk tahririnin uzun yıl
lardan beri yapılmamış olması çeşitli vergilerin 
tatbikatında bir taraftan önemli vergi ziyaı mey
dana getirmekte, diğer taraftan da adaletsiz uy-
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gulamalara yol açmaktadır. Bu konuya bizden 
evvel görev almış çeşitli Hükümetler de el at
mış, ancak yapılacak değerlendirmenin genişli
ği ve şümulü sebebiyle bu husus bir türlü ger
çekleşememiştir. Bu yıl içinde Yüce Meclisini
ze sunacağımız Vergi Usul Kanunundaki deği
şiklik tasarısı ile meseleyi rasyonel bir şeldlde 
çözümliyeceğimizi ve bu suretle de vergi siste
mimizin. en çok aksıyan bir yönünü ıslah ede
ceğimizi ümidetmekteyim. 

Tarımın vergilendirilmesiyle ilgili konuya 
gelince: Vergi ve bütçenin finansmanı ile ilgili 
olarak konuşan bâzı üyeler de tarım kazançları
nın vergilendirilmesi konusunda bâzı tereddüt
lerin mevcut bulunduğu neticesi çıkmaktadır. 

Bu tereddütlerin izalesi ve konunun aydın
lığa kavuşturulması bakımından bu alanda ta-
kibedilen vergi politikamızın esaslarının ve ya
pılacak değişikliklerin kısaca belirtilmesinde 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Geçen yılki bütçe müzakereleri dolayısiyle 
ziraatin vergilendirilmesi konusunda tatbik edi
len esasları belirtmiş ve Zirai Gelir Vergisi hü
kümlerinin gözden geçirilmekte olduğunu ve ge
rekli tadilleri muhtevi tasarının yakın zaman
da Büyük Meclise sunulacağını ifade etmiştim. 

Ziraat sektöründe takibedilmekte olan vergi 
politikasının anahatları şu şekilde hülâsa edi
lebilir : 

Ziraat arazisinin, arazi verimini de nazara 
alan genel bir arazi vergisiyle vergilendirilmesi. 
Büyük Meclisçe incelenmekte bulunan Emlâk 
Vergisi kanun tasarısının kanunlaşmasiyle 
bugün tesirsiz bir hale^ gelmiş bulunan 
Arazi Vergisi, modern âdil ve verimli 
bir hale getirilmiş olacaktır. Ayrıca bu
gün Gelir Vergisi içinde vergilendirilmek
te bulunan yüksek ve orta seviyedeki 
tarım kazançlarının disiplinli, verimli bir şekil
de vergilendirilmesi sağlanacaktır. Ancak Zirai 
Gelir Vergisi konusunda izlenen bu politikanın 
gerçekleştirilmesi konusunda alınacak tedbirle
re geçme en önce sık sık mevzuubahsedilmesi 
dolayısiyle, Profesör Caldor tarafından ileri sü
rülen ziraat vergisine kısaca temas etmek iste
rim. 

Memleketimiz vergiciliği üzerinde inceleme
ler yapmış bulunan ve bir de rapor hazırlamış 
olan Profesör Caldor, memleketimiz için potan-
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siyel hasılaya istinadeden özel bir ziraat vergisi 
teklif etmektedir. Profesör Caldor'un teklifinin 
özü, ziraat sektörünün kalkınma için lüzumlu 
sermaye teşkili, diğer bir deyimle tasarrufa iş
tirakini sağlama gibi ekonomik bir gerekçeye 
dayanmaktadır. Ayrıca arazinin rayiç bedeli
ne istinadeden klâsik Arazi Vergisi yerine veri
mi esas almakta ve bu alanda Gelir ve Arazi 
vergileri yerine tek bir ziraat vergisini öngör
mektedir. 

Bütün dünya vergi nazariyat ve tatbikatın
da aynı gerekçe ile az gelişmiş ülkeler için ara
zi verimine dayanan bir vergilendirmenin tav
siye edilmekte olduğu malûmdur. Kanunlaştı
rılmasına çalışılan Emlâk Vergisi ile arazi veri
mini de nazara alan genel ve reel bir vergi ile 
bu gayenin büyük ölçüde sağlanması mümkün 
olabilecektir. Profesör Caldor'un teklifinde ise 
zirai millî hasıla esas alınmak suretiyle bütün 
memleket için toptan nazari bir vergi tesbit 
olunmakta ve arazinin potansiyel hasılasına gö
re bu verginin bölgeler ve çiftçiler arasında 
tevzii ve bu verginin müterakki olması husus
ları yer almaktadır. Bu esaslara göre ziraat 
vergisinin uygulanmasının külfetli ve küçük 
çiftçi için altından kalkılmaz bir ağırlık taşıdı
ğına da şüphe yoktur. Diğer taraftan zirai ka
zançların Gelir Vergisi bünyesi içinde vergilen
dirilmesi büyük ölçüde vergiciliğimizin dayan
dığı Gelir Vergimizin başarısı yönünden bir za
ruret olduğu nazara alınırsa, ziraatte gelir ver
gisine yer vermiyen bu teklifin kabulüne de im
kân olmıyacağı gerçeği kendiliğinden ortaya çı
kar. Bu itibarla memleketimizin sosyal ve eko
nomik şartlarına ve vergi sistemimizin bünyesi
ne uygun bulunmıyan bu usulün tatbikine im
kân olmadığını kesinlikle söyliyebiliriz. 

Şimdi, zirai kazançların Gelir Vergisiyle ver
gilendirilmesiyle ilgili kanaatlerimizi ve Zirai 
Gelir Vergisi hükümlerinde öngörülen değişik
liklerden kısaca bahsetmek istiyorum. 

Bugünkü vergi sistemimiz içinde gelir vergi
lerinin payı düşük olmakla beraber, vergiciliği
mizin aslında gelir vergiciliğine dayandığına ve 
hiç değilse istikbalde böyle bir gelişme göste
receğine muhakkak nazarı ile bakılabilir. 

Gelir Vergisi uygulamalarında başarılı ola
bilmenin ilk şartı muhakkak ki, bu verginin bü
tün gelir unsurlarını kavraması, hiçbir kazanç 
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ve iradın bunun dışında bırakılmamasıdır. Bu 
zaruret bir taraftan cari işlemlerin kontrolü, 
diğer taraftan Gelir Vergisinde daha uzun dev
relerde disiplinli bir murakabe tesisi bakımın
dan kendisini gösterir. Bu itibarla memleketin 
özel şartlarının müsaadesi nisbetinde zirai sek
törün Gelir Vergisi içine alınması hem bu sek
tördeki ve hem de diğer sektörlerdeki vergici
liğin geliştirilmesi yönünden gerekli olmaktadır. 
Zirai Gelir Vergisinin bugünkü hasılatı yönün
den değil, uzun bir devredeki gelişme potansi
yeli, yan tesirleri ve fonksiyonları zaviyesinden 
değerlendirilmesi icabeder kanaatindeyiz. Bu 
itibarla zirai kazançların vergilendirilmesiyle il
gili mevzuatta yapılması öngörülen tedbirlerin 
üzerinde önemle durmaktayız. 

Yapılacak değişikliklerin anahatları şudur : 
Bilindiği üzere bugünkü hükümlere göre zi

rai kazançlarda muafiyet ölçüleri çok yüksek 
olduğundan, ancak çok büyük çiftçiler vergiye 
tâbi tutulmuş, vergi ödiyebilecek durumda bu
lunan büyük ve orta işletmeler vergi dışı bıra
kılmıştır. ilk olarak vergilendirmeye başlan
ması dolayısiyle muafiyet ölçülerinin çok geniş 
tutulduğu malûmdur. Mükellef psikolojisi bu 
sektördeki vergi disiplininin tesisi bakımından 
muafiyet hudutlarının daraltılıp mükellef hiz
metinin genişletilmesi düşünülmektedir. 

Ayrıca, muafiyet ve istisnaların sadece zi-
raatle uğraşan çiftçi ailelerine inhisar ettiril
mesi öngörülmektedir. 

Götürü gider usulüne mütaallik hükümler-
deki yetersizlikler büyük vergi kayıplarına se-
bebolmaktadır. Bu sektörde gayrihakiki zarar 
beyanlarının fazlalığı bilhasa nazarı dikkati 
celbetmektedir. Ziraatte, Gelir Vergisi uygu-
lıyan ülkelerde olduğu gibi bu nevi zararları 
sınırlayıcı hükümler konulması düşünülmekte
dir. Zirai sektörün vergilendirilmesi, teknik bil
gi ve çalışmayı gerektirdiğinden vergileme iş
lemlerinde teknik daire ve teşekküllerden fay
dalanılması yoluna gidilecektir. 

Vergi uygulamalarında karşılaşılan güçlük
lerin diğer sektörlere nazaran daha fazla olma
sı sebebiyle zirai kazançların vergilendirilmesin
de müesir ve ziraatin bünyesine uygun yeni ver
gi dinamik tedbirleri getirilecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu Motorlu 
Kara Taşıtları Kanunu üzerinde de sizi sıkma
dan bir, iki söz söylemek isterim : 

Sanki, bu Motorlu Kara Taşıt Vergisi Ka
nunu, ilk defa A. P. Hükümeti tarafından sevk 
edilmiş gibi bir sürü kıyametler koparılmakta 
ve mevzuun içine girmeden rahatlıkla bir istis
mar vesilesi olarak kullanımaktadır. Bu konu
da değerli milletvekili arkadaşlarımızın bâzı 
gayretleri olduğunu da müşahede etmiş bulun
maktayız. 

Derhal işaret edeyim ki, 197 sayılı Kanunla 
Türkiye'deki bilcümle motorlu kara taşıtların
dan esasen vergi alınmaktadır. Bu vergi, mev
zuatımızda çok eskiden beri mevcut, motorlu 
kara taşıt vasıtalarından alınan plâka harciyle 
hususi otomobillerden alman Hususi Otomobil 
Vergisinin yerini almak üzere 1963 senesinde 
kanunlaşmıştır. Yani bu kanun, Motorlu Kara 
Taşıtları Vergisi 1963 senesinde ihdas edilmiş
tir. O zaman biz iktidarda değildik. 

Bizim yaptığımız nedir? 1963 senesinde me
riyete giren bu Kanun dolayısiyle birtakım şi
kâyetlere mâruz kalınmıştır. Bu şikâyetler için
de otomobiller, (özel) ve (ticarette kullanılan) 
ayrımı yapılmıştı, özel otomobil tarifesine giren 
arabaların ticari plâka almayı ihtiyar etmeleri 
ve binnetice vergiden kaçınmaları, düşük tari
feye kayma gibi anormal sonuçlar doğurmuş
tur. Otomobil ve kamyonlar, kiloları bakı
mından gruplara ayrılarak vergilendirildiği 
için yüksek ağırlıktaki nakil vasıtalarının tar
tılmalarında pek çok suiistimal yapılarak sui
niyetli vasıta sahiplerinin az vergi ödedikleri, 
buna mukabil hüsnüniyetli vergi mükellefleri
nin ise daha çok vergi ödemek suretiyle reka
bet eşitliğini ortadan kaldırıyordu . Bu şikâ
yetler gerek basında, gerekse Maliye Bakanlı
ğı olarak bizim teşiklâtımızda her zaman duy
duğumuz, gördüğümüz hususlardır. 

Ayrıca, motorlu kara taşıtlariyle yapılan 
yük ve yolcu naklinin, Nakliyat Vergisine ta
bi olmaması dolayısiyle demiryolu ve denizyolu 
nakliyatmdaysa Nakliyat Verigsine tabi olması 
sonucunda bu iki sektör arasında bir haksız re
kabet olduğu da ortada idi. 

Bütün bu aksaklıkları gidermek maksadiyle 
Hükümetiniz yeni bir kanun tasarısı hazırlamış 
ve Yüksek Meclisinize takdim etmiş bulunuyor. 
Bu tasarı halen Maliye Komisyonunda incelen
mektedir. 

iddia edildiği gibi çok dar gelirli olan va
tandaşlarımızdan yüksek nisbetlerde vergi alm-

— 616 — 



M. Meclisi B : 53 

ması asla bahis konusu değildir. Bilâkis bu ka
nunun getirmiş bulunduğu bir yenilik, vergi nis-
betinin Hükümet tarafından ayarlanması şek
lindedir ki, bu suretle bu kanunun müzakerele
ri sırasında Yüksek Heyetinizin düzeltici gay
retleri sonunda kanuniyet kesbettiği takdirde 
bilâkis dar gelirli, az gelirli olan vatandaşları
mızdan belki hiç vergi almamak gibi bir neti
ceye dahi imkân veren hükümler bu kanunda 
mevcuttur. Binaenaleyh, iddia edildiği gibi, 
bu kanun şoförleri, otomobil sahiplerini her 
hangi bir sermaye vergisine tabi tutmak gibi 
bir iddianın içinde değildir. 

Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Bu 
arada Sayın ilyas Seçkin arkadaşımızın bâzı 
sorularına arzı cevabedeceğim. 

Sayın Seçkin, fiskal teşvik tedbirlerine te
mas ettiler. 

Türkiye, plânlı ekonomik devreye girdikten 
sonra özel ve kamu kesimlerinin, plânın öngör
düğü hedeflere tevcih edilmesi büyük bir önem 
kazanmıştır. Diğer taraftan bilhassa özel mü
teşebbisler için en büyük faaliyet muharriki 
olan rantabilite faktörüyle sermaye kısırlığı dar 
boğazlar gibi gerçeklerin PÖZ önünde bulundu
rulmak ve ancak bunlara hal tarzları getiril
mek suretiyle özel sektörün plân hedefleri açı
sından fonksiyonunu yerine getirmesi istene
bilir. Zaten, endikatif plânlamanın ruhu ve fel
sefesi de bu noktada toplanmaktadır. 

öte yandan, bugüne kadar ülkemizde daha 
ziyade yapısı nisbeten az sermaye istiyen en
düstrilere yönelmiş bulunmaktadır. Bugün 
ise, sermayece yoğun olan endüsrtilere yavaş 
yavaş geçilmeye başlanmıştır. Başka bir ifadey
le sermaye malları üretimine geçebilmek için 
gerekli şartlar Türkiyede artık hazırlanmıştır. 

İşte, ekonomimizin içinde bulunduğu bu 
gelişme seviyesinde ve şartlarında Hükümet, 
özel sektörden plân deheflerine ulaşmak için 
âzami ölçüde faydalanmak hususunda kararlı 
bulunmaktadır. Fiskal teşvik karakteri göste
ren yatırım indirimi, ihracatta vergi iadesi ve 
saire gibi müesseseler gerek keyfî yapıları ve 
gerekse işleyiş mekanizmaları itibariyle kâfi 
derecede müessir olmamakta ve bilhassa Gelir 
ve Kurumlar vergilerine teşvik unsurları ka
zandırılması suretiyle desteklenmeleri icalbet-
mektedir. Böylece konulacak teşvik tedbirleri 
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manzumesi özel sektörün plânlı ekonomimize 
en «prodüctif» yeri almasını sağlamış olacak
tır. 

Yine Sayın Seçkin, 1968 yılında özel tüke
tim temayülünün % 4,9 nisbetinde olacağını ifa
de ederek bunun nasıl gerçekleştirileceğini sor
muş bulunmaktadırlar. 

Bu oranın gerçekleşme şansını yaratacak 
ekonomik ve malî verilere kısaca temas etmek 
isterim. 

Bilindiği gibi ikinci Beş Yıllık Plân, % 7 
lik bir artış hızı derpiş etmiş bulunmaktadır. 
1968 yılı için öngörülen istihlâk artış hızı ise 
% 4,9 dur. 1967 yılı için istihlâk temayülü ba
kımından gösterilen % 13,2 lik nisbet cari fi
yatlara dayanarak hesabedilmistir. Bu itibarla 
mukayeseyi, gerçek nisbet olan % 7,2 ile yap
mak lâzımdır. Buna göre % 4,9 ile % 7,2 nis-
betlerini karşılaştırmak ve neticeye varmak 
icabeder. 

Diğer taraftan % 4,9 nisbeti, ikinci Plânın 
% 5,1 olan ortalama tüketim artış hızına çok 
yakın bulunmaktadır. 

Türkiye, devamlı olarak millî geliri artan 
bir ülke olduğuna ve artan gelir kısmileri için 
istihlâk temayülü düşme istikametinde seyre
deceğine göre İkinci Beş Yılık Plânın getirdiği 
% 5 civarındaki nisbetin gerçekleşmesi mümkün 
olacaktır. 

Son olarak şunu belirtmek isterim ki, son 
yıllarda % 20 civarında seyreden bütçe gelir
leri artış hızı Türk ekonomisinde istihlâk tema
yülünün düşmekte olduğunu açıkça ifade et
mektedir. 

Açıkladığım bütün bu sebepler, 1968 yılı tü
ketim harcamaları bakımından % 5 lik artışın 
çok büyük bir ihtimalle gerçekleşeceğini orta
ya koymaktadır. 

Yine Sayın ilyas Seçkin arkadaşımız, bu 
bütçe açığını en âzami hadde çıkardı ve beş 
buçuk milyar liralık bir açıkla huzurunuza gel
di. Bunun tesbitinde iptal edilen ödenekleri de 
bunun içine ithal etti. Halbuki, iptal edilen öde
nek rakamlarının hesaba katılması gerektiği 
şeklinde bir mantığı kabul etmeye imkân yok
tur. 

Evvelemirde şunu ifade etmek lâzım M, 
ödenek iptali ödeme imkânsızlığından dolayı de
ğil ama yıl içinde alınmış bulunan tedbirlerin 
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de inzımamiyle yıl sonlarında tahassül eden ta
sarruflardan neşet etmiş bulunmaktadır. 

Bunu yaparken hiçbir hizmet aksatılmadığı 
gibi, bunu sırf bütçenin açığını kapatmak için 
yapmamış olduğumuzu da ifade etmek isterim. 

Malûmları olduğu üzere bütçe, gerek gelir
ler gerekse giderler itibariyle, tamamen tahmin
lere müstenit bulunmaktadır. Mesele, bu tah
minlerin gerçekleşme nisbetinin kabl olduğu 
kadar yüksek seviyede ve bütçeyi az açıkla ta
hakkuk ettirmektir. 

Buna mâtufen genel bütçenin ve ekonomik 
denge üzerindeki tesirlerini de kaale alarak Hü
kümet, yıl içerisinde gerek giderlere gerek ge-
lirlere matuf her türlü tedbiri bittabi alabilir. 
Ödenek iptaline müncer olan tasarruf tedbirle
rini de bu açıdan kıymetlendirmek icabeder. 

Sayın Seçkin, yine bütçe açıkları hesabedi-
lirken tasarruf bonosu hâsılatiyle dış yardımla^ 
rın da açık olarak kabul edilmesini ifade etti
ler. Sayın Seçkin, ekonominin dış açığiyle büt
çe açığını karıştırmak mânasına gelen dış yar
dımlarla bütçe açğı olarak mütalâa etmesini biz 
anlamakta mazuruz. Zira aynı yıl bütçeden öde
nen borç kalemlerinin mevcudolduğu düşünül
meden ileri sürülen bir iddiadır. 

Tasarruf bonosu hâsılatının bütçe açığı ola
rak kabul edilmesi mütalaası da katiyen sağlam 
ve ilmî bir izah şekli değildir. Çünkü her yıl 
tasarruf bonosu hâsılatı bütçeye gelir olarak 
girmekte ve bütçenin giderleriyle dengenin 
sağlanmasında rol oynamamaktadır. Yıldan 
yıla artan hâsılat her yıl tasarruf bonolarının 
bütçeye getirdiği ödeme külfetinin üstünde ol
duğuna göre kendi seyri içerisinde bono hâsıla
tının açık değil, uzun vâdede fazla veren bir 
mekanizma olduğu hesalben teslbit edilmiş bu
lunmaktadır. 

Sayın Kırca, vergi kazasının da ele alınması 
gerekli olduğunu beyanla, Anayasa hükümleri 
muvacehesinde vergi ihtilâflarının halliyle uğ
raşan organların kaza mercileri haline getiril
mesi yolunda ne gibi çalışmalar yapıldığını sor
dular. 

Bütçe gerekçesinde de ifade olunduğu gibi 
Bütçe Plân Komisyonunda ayrıca belirttiğimiz 
malî kazanın ve vergi kazasının Anayasanın 
gerekli gördüğü niteliğe kavuşturulması, sürat
li ve adaletli işler bir hale konulması amaciyle 
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yapılan çalışmalar neticelenmiş bulunmaktadır. 
Hazırlanmış bulunan tasarı pek yakında Mec
lisimize arz edilecektir. 

Yine Sayın Kırca, A. P. sözcüsünün beyan
larına atfen, tarım kazançları vergilendirilme
sinde, götürü usulün kaldırılacağı şeklinde bir 
sonuç çıkardılar. 

Kendilerinin de işaret etikleri gibi tarımın 
vergilendirilmesinde götürü usulün kaldırılması 
imkânsızdır ve Hükümetimizce bu düşünülme
mektedir. Kaldırılacağı ifade edilen husus, zi
rai kazançların vergilendirilmesinde kullanılan 
ve pek çok şikayete konu olan ve bir müspet 
sonuç da alınamıyan asgari zirai vergidir. Bu hu
susta bir yanlış anlama olmaması için durumun 
bu şekilde bilinmesini istirham ederim. 

Sayın Aren, her zaman ifade ettiği gibi, ta
sarruf bonolarında muafiyet hadlerinin yüksel
tilmesinin, bütçedeki gelir azalmasının vergi 
konulariyle karşılanması sebebiyle az gelirli
ler aleyhine bil' mekanizma kurulduğunu ifade 
ettiler. 

Malûm olduğu üzere tasarruf bonoları bir 
cebrî tasarruf vasıtasıdır. Sayın Aren bilirler ki, 
gelirleri tasarrufa imkân vermiyen az gelirlile
rin sahiboldukları bonoları muhafaza etme im
kânları olmamakta ve bu bonolar çok düşük 
bedellerle spekülatörlerin eline geçmektedir. 
Eğer Hükümetiniz mekanizmayı bu şekilde de
vam ettirseydi bonoların ödenmesinde halkın 
yüksek gelirliler lehine istismarına imkân sağ
lamış olacaktı. Halbuki bir yeni kanunla bir ta
raftan düşük gelirli halkın gelirinde mecburi 
tasarrufu kaldırırken, onun bilfarz yüz liralık 
bonosunu otuz liraya satması suretiyle istis
marına mâni olmuş bulunuyoruz. Diğer taraf
tan spekülâsyon kazancı da vergilendirilmek 
suretiyle az gelirlilerden düşük bedelle satmal-
dıkları bonoları devletten tam bedelle tahsil 
ederek haksız gelir edinme yolunda bulunmala
rının haksız gelirleri bu suretle önlenmiş bu
lunmaktadır. Bu ıslahatı benimsememiş olması
nın sebebini anlamak bizim için hakikaten müm
kün olmamıştır. Kaldı ki bunu yüz milyonluk 
bir hasılat getirecek Motorlu Kara Taşıtları 
Vergisini tenkid etmek için sebebolarak kullan
ması da doğru değildir. Zira Motorlu Kara Ta
şıtları Vergisi halen mevcuttur. Yani, yeniden 
konulmuş bir vergi değildir. Yukarıda da arz 
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etmiştim, yeni kanun bugünkü kanunu ıslah et
mekten ve mevcut şikâyetleri ortadan kaldır
maktan başka bir iddiası olan kanun değildir. 

Bendeniz konuşmamı 'burada bitiriyorum. 
Değerli arkadaşlarımızın bu konuda yapmış ol
dukları ve mâkul tenkidleri her zaman olduğu 
gibi Hükümet programımızın çerçevesi içinde 
mütalâa edeceğimizi, bunları değerlendireceği
mizi ifade eder, Yüksek Meclisi saygiyle selâm
larım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Me
sut Erez, buyurunuz. İkinci konuşması oldu
ğunuz cihetle sözünüz on dakika ile kayıtlıdır. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ME
SUT EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri, sözlerimi on dakika içe
risinde toplamaya çalışacağım. Esasen Sayın 
Maliye Bakanının konuşmasından ve çeşitli 
mevzulara verdiği cevaplardan sonra bizim 
için söyliyecek fazla (bir şey kalmamıştır. Yal
nız, bir hususu çok tekrar edildiği için, vuzu
ha kavuşturmakta fayda vardır. O da sayın 
muhalefet sözcülerinin bilhassa Sayın Seçkin'-
in evvelki yılların bütçelerinde, gerek ko
nuşmakta olduğumuz bütçe tasarısında 3 mil
yar civarında veya 5 milyara yakın bâzı açık
lar olduğu hususundaki iddialarında ısrar et
miş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Seçkin burada 
bu mevzuu tekrarlarken bütçenin tümü üzerin
deki C. H. P. Sözcüsü Sayın Ecevit'le bir çeliş
meye, bir tenakuza düşmüştür. Bunu arz et
mek isterim. 

Bizim bütçe açıklan konusundaki mütalâa
mıza verdiği cevap sırasında Sayın Ecevit'i 
dinliyenler şu sözleri söylediğini hatırlarlar: 
1965 bütçesinde ve 1966 bütçesinde filvaki o 
iddia edilen açıklar olmamıştır ve 1968 bütçe
sinde de olmıyacak diye beyan edilmiştir ama, 
bakınız demiştir, 1965 bütçesinde ek ödenek 
1 352 000 000, - rakam üç aşağı, beş yukarı 
olabilir - 1966 yılı bütçesinde de ilâve ek öde
nek 1 189 000 000 olduğuna göre 1968 bütçe
si de bu miktarda ek ödenek alacağından, bina
enaleyh bunun açığı bizim iddia ettiğimiz ra
kama ulaşacaktır. 

Sayın Seçkin ise, 1965 - 1966 bütçelerinin 
açıklarının kendi iddia ettiği nisbette olduğu
nu ifade ederken ilâve ödenekleri değil, bu de-
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fa Sayın Ecevit'in aksine iptal edilen ödenek
leri ele almış ve demiştir ki, rakamlar 5 - 6 
milyon farklı olabilir. Yine, 1965 bütçesinde 
1 273 000 000 ödenek iptal edilmiştir. 900 
milyon da açık vardır, (bunu ona eklerseniz, 
aynı bizim iddia ettiğimi* 2 , 5 - 3 milyar açığı 
bulursunuz. 1966 bütçesinde de 1 164 000 000 
iptal edilen ödenek vardır, bunu bu bütçenin 
açığına eklerseniz, bizim söylediğimiz miktarı 
bulursunuz. Buldular.. 

Muhterem arkadaşlar, bilmem dikkat bu
yuruyor musunuz, muhakkak surette bütçe açı
ğının 2 milyar, 3 milyar olduğunu ispat ede
bilmek için bir C. H. P. hatibi çıkacak, ilâve 
ödenekleri alıp bütçenin açığı üzerine ekliye-
cek, gördünüz mü diyecek, işte bizim iddia et
tiğimiz doğrudur. Bir başka hatip çıkacak 
Sayın Seçkin, bu defa iptal edilen ödenekleri 
ele alacak ve bütçenin açığına ilâve edecek, di
yecek ki, bizim iddia ettiğimiz açık doğrudur. 

Muhterem arkadaşlar, bizim ifade etmek 
istediğimiz husus şu : Bu kürsüde konuşurken 
bir mevzuu iyi tetkik etmeli ve doğru ifadede 
bulunmalı, doğru konuşmalıdır. 

Bu mevzuu bakınız Sayın Seçkin'in de ifade 
ettiği gibi geliniz tetkik edelim : 

1961 ödenek ilâvesi 577 milyon, ödenek 
iptali 639 milyon. 1962 ödenek ilâvesi 212 mil
yon, ödenek iptali 1 milyar 288 milyon. 1963 
ödenek ilâvesi 385 milyon, iptali 998 milyon. 
1964 ödenek ilâvesi 585 milyon, iptali 1 mil
yar 261 milyon. Bunlar kendilerinin iktidarda 
olduğu yıllar. 1965 ödenek ilâvesi 1 milyar 352 
milyon, iptali 1 milyar 273 milyon. 1966 öde
nek ilâvesi 1 milyar 189 milyon, 1 milyar 164 
milyon iptal. 

Şimdi, ödenek ilâvelerini ve ödenek iptalle
rini bütçe açığını delil gösterirken, aradaki 
illiyet rabıtasının pek o kadar kuvvetli olma
masına rağmen, ikisini birlikte mütalâa etmek 
lâzımdır. Aynı yıl içerisinde ne kadar ödenek 
ilâve edilmiştir, aynı yıl içerisinde ne kadar 
ödenek iptal edilmiştir. Bu ikisini birlikte mü
talâa ederek bütçe açıkları üzerinde konuşmak 
icabeder. 

İşinize geldiği zaman ödenek ilâvesini ala
caksınız veya bütçe açığına ekliyeceksiniz, işi
nize gelmediği zaman veya o türlüsü işinize 
gelmediği zaman bu defa iptali alacaksınız 
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bütçe açığına ekliyeceksiniz ve «işte bizim söy
lediğimiz rakam doğrudur.» diyeceksiniz. Bu 
türlü iddialar muhakkak surette Türk bütçele
rinin açık olduğunu efkârı umumiyeye yaya
rak veya hayalî açıklar iddia ederek iç politi
ka mevzuunda bundan bir fayda beklemenin 
neticesidir ki, bu Parlâmento faaliyetlerinin 
kaideleriyle kabili telif bir şey değildir, bizim 
fikrimizce. Şimdi niçin bu ödenekler bir taraf
tan böyle ilâve ediliyor, bir taraftan da iptal 
ediliyor? Bunun mâkul ve zaruri sebepleri var
dır. 

ödenek ilâveleri suretiyle Yüksek Meclis
lerden yeniden masraf tahmil eden kanunlar 
çıkıyor. Hizmetler görülecektir, hizmetler de 
genişliyor ekonomik genişlemeye paralel ola
rak. Elbette ki, bunların masraflarını yapmak 
lâzım ve kanun ile masraf müsaadesi veriliyor. 
Onun için de yıl içerisinde bütçeden ek ödenek 
alıyorlar. Şimdi bizim plânımızın ekonomik 
hedeflerden bir tanesi, ekonomide istikrardır. 
Bütçeler açık verirse, ekonomide istikrar bo
zulabilir. Ekonominin bir vasıtasıdır bütçe. Şu 
halde, bütçelerin açık vermesinin veya açık fi
nansmanına gidilmesinin ekonomik istikrarı ze
deleme ihtimali olduğu düşünülünce gerek mec
buri tasarruf tedbirlerine veya gerek varidat 
artırıcı tedbirlere gidilmesi gayet mâkuldür ve 
normaldir. C. H. P. Hükümeti iktidarda oldu
ğa sıralarda - bunu yermek için söylemiyo
rum - ekonomik istikrarı temin için Başbakan
lıktan % 10 tasarruf yapılması, % 8 tasarruf 
yapılması emirleri gönderilmiştir bütün mas
raf çı dairelere. Niçin? Ekonomik istikrarı te
min için... Bu yanlış değildi, doğruydu, tşte 
bu ödenek iptallerinin içinde hem otomatik ta
sarruflar vardır, hem de böyle mecburi tasar
ruf tedbirlerinin tesiri mevcuttur. Bu da nor
mal bir şeydir ve her halde bu ödenek iptal
leriyle ve ödenek ilaveleriyle bütçe açıkları şu 
kadar milyardır diye bir mütalâa yürütmek 
doğru olmaz. Çünkü bütçe bir dengesizdir, ka
ti netice alındığı zaman masraf rakamlarına 
bakacaksınız, varidat rakamlarına bakacaksı
nız, hesabı kati sonunda ne kadar açık vardır 
onu söyliyeceksiniz. 

Sayın Seçkinin bir diğer iddiası da: «Va
ridat, Devlet gelirlerinin tahsilatı artmıştır. 
Artmıştır ama, geçen yıllarda vergi kanunları 

çıkmıştır da onun için artmıştır...» Şüphesiz 
>u mütalâanın doğru tarafı vardır. Ama me
sele ondan ibaret değildir. Geçen sene hiçbir 
Vasıtasız Vergi Kanunu çıkmadı. Ama, Gelir 
Vergisinin tahsilatındaki artış geçen yıla na
zaran Aralık sonu itibariyle % 23,7. Kurumlar 
Vergisindeki artış, bunlar vasıtasız vergilerdir 
% 25,2 e bu vergilerde bir evvelki yılda vâri-
lat artırıcı değişiklik yapılmadığına, bu vergi
lerin nisbetleri yükseltilmediğine göre ekono
mik inkişaf ile paralel olarak bu tahsilatın art
tığını kabul etmek iktiza eder. Demek ki, tah
vilâttaki artışın yegâne sebebi vergilerdeki ar-
Uş değildir. Çünkü bu vasıtasız vergilerde bir 
vergi artırışı yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Erez bir dakikanız var. 
3ayet daha uzayacaksa Yüce Meclisin tasvibi
ni alayım. 

A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (De
famla) — Beş dakika müsaade edilmesini istir
ham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Erez konuşmasının beş 
lakika uzatılmasını talebetmektedir. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
"labul edilmiştir. Buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (De
vamla) — Sayın Aren'in bir mütalâasına ce
vap vermek suretiyle sözlerime son vereceğim. 

Sayın Aren daima gerek Tasarruf Bonoları 
Tanuııu burada görüşülürken gerek bütçeler 
komisyonda ve Meclislerde görüşülürken bu 
iddiayı ileri sürmüştür. 1 200 liralık tasarruf 
istisnasını beğenmiyor. Tasarruf bonosu istis
nasını beğenmiyor ve diyor ki, «Efendim, yük
sek kazançlılardan ödünç alırsınız.» E, küçük 
kazançlılardan da vergi alırsınız bu suretle 
ödünç aldığımız paraları onlarınkiyle öder
siniz. 

Bu defa yeni bir şey daha söyledi, dedi ki, 
oğer tasarruf bonosu istisnasını getirmeseydi-
niz varidatı azalmıyacaktı bütçenin, o zaman 
da yeni Vergi Kanunu getirmiyecektiniz. Mese
lâ 100 milyon lira varidat artışı beklenen Mo
torlu Kara Taşıtları Kanununu getirmiyecekti
niz. 

Bir defa Motorlu Kara Taşıtları Kanunu ile 
tasarruf bonoları istisnası arasında bir illiyet 
rabıtası yoktur. Sebebi şu: Tasarruf Bonoları 
Kanunu görüşülürken de, bunu buradan ifade 
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eden hatipler olmuştur. Tasarruf bonoları, is
tisnasından önceki haliyle öyle bir şeydi ki, sa
ten geçim sıkıntısı içinde olan, aylık kazancı 
500 liranın üstünde bulunan memurdan ve iş
çiden dahi ödünç almıyor idi. Tasavvur buyu
runuz, bir Devlet,, zaten geçim sıkıntısı içinde 
bulunan bir kimseden ödünç para talebediycr, 
hem de mecburi istikraz şeklinde, mecburi ola
rak ödünç alıyor. Pekâlâ, bunu aldı da ne oldu? 
İhtiyacı olduğu için, yani zaten ödünç vermek 
durumunda değil de ödünç para almak duru
munda olan kimselerden de cebri istikraz yapıl
dığı için, bu defa tasarruf bonoları yok paha
sına piyasada bu şahıslar tarafından satılmış
tır, satılmaya başlamıştır. Bunu önlemek için 
tasarruf bonosu istisnası 1 200 liraya çıkarıl
mıştır. Kendilerinin bu istisnayı tasvibetmeleri 
iktiza ederdi, çünkü dar gelirli vatandaşlarımızın 
malî durumları bu suretle 500 milyon lira tuta
rında iyileştirilmiştir, bir iyileştirme yapıl
mıştır. 

Muhterem milletvekilleri, gelir bütçesinin 
rakamları objektif esaslara göre tesbit edil
miştir. Her bir rakamın kendisine göre bir he-
sjyplaniB, her bir tahminin kendisine göre bir 
hesaplanma usulü vardır. Bunlara uygun ola
rak bu tahminler yapılmıştır Hattâ bu tahmin
ler bir nisbet dâhilinde de muhafazakâr bir 
tahmin addedilebilir. 

Bu bakımdan iddia edildiği gibi gelir tah
minlerinde bir şişirme mevcudolmadığı kanısın
dayız ve gelir bütçesine beyaz oy vereceğiz. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 13,00 e gelmiştir. 14,30 da 
tekrar toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 13,00 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Konya), Tevfik Koraltan (Sivas) 

. BAŞKAN — 53 ncü Birleşimin araverilmiş bulunan ikinci oturumuna başlıyoruz. 

TAHİR AKMAN (Çankırı) — Sabahki otu
rumda, söylemediğim bir sözüm tamamen baş
ka bir maksatla ifade edilmiştir, cevaplamak 
üzere müsaade ederseniz söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akman, bu
yurun efendim, bu hudut dâhilinde kalmak, 
üzere, 95 nci maddenin iktizasına göre. 

TAHİR AKMAN (Çankırı) — Muhterem 
arkadaşlarım, Adalet Partisi Grupu adına sa
bahki konuşmamda Ziraat Vergisinden bah
setmiştim, zirai kazançlardan alman vergiden. 

Bu arada bâzı temennilerde bulundum. De
dim ki; Gelir Vergisinin ziraatin bünyesine 
uymıyan, esasen güvenlik etkisi de göstermiyen 
«zirai asgari verginin kaldırılması uygun 
olur».. Bunu Sayın Coşkun Kırca zannediyo
rum yanlış anladılar. Ziraatte halen tatbik.edi
len götürü vergi sistemi vardır. Onun kaldı
rılmasını istediğimi söylediler. Tamamen yan
lıştır. Halen ziraatte götürü vergi vardır, bu 
da geçici bir sistemdir. Yani aslında ziraatte 
Gelir Vergisi tatbik edilecektir. Fakat götürü 
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vergi daha kolay olduğu için bunun bâzı mü
kellefler devam etmesini isterler, hattâ geçen 
sene de, bunun tecili için bir kanun da çıkarıl
mıştır. 

Bu asgari vergi dediğimiz sistem. Gelir Ver
gisi dolayısiyle herhangi bir vergi gösteremi-
yen mükellefe denir ki; «sen şu kadar vergi 
vereceksin, bundan aşağı vergi olmaz hiç ver
gi vermemezlik olamaz.» Biz bu sistemin kal
dırılmasını istedik. Hakikaten bir güvenlik 
tedbiri de getirmiyor, büyük bir müşkilât arz 
eden bu verginin kaldırılmasını istedik, yerin
dedir. 

Tavzihan bunu arz ederim, zannediyorum 
0. H. P. sözcüsü llyas Seçkin de aynı şeye te
mas ettiler, yanlış anlamışlardır, götürü vergi 
halen muvakkat da olsa devam etmektedir. 

Arz ederim efendim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Gelir bütçesi üzerinde gruplar 
adına başka arkadaşımız söz istememiştir. 

Şahısları adına söz almış bulunan arkadaş
larıma geçiyorum : 

Sayın Süleyman Onan? Yok. 
Sayın Hasan Tahsin Uzun? Yok. 
Sayın Faik Kırbaşlı? Yok. 
Sayın Nermin Neftçi? 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Vaz geçtim. 

BAŞKAN — Vaz geçtiniz. 
Sayın Murat Öner? Yok. 
Saym Himmet Erdoğmuş? Yok. 
Sayın ismail Hakkı Boyacıoğlu? Yok. 
Sayın Selçuk Çakıroğlu? Yok. 
Sayın Necati Güven? Yok. 
Sayın Sami Binicioğlu? Yok. 
Sayın Nihat Diler? Yok. 
Sayın ibrahim Sıtkı Hatipoğlu? Yok. 
Gelir Bütçesi üzerinde başka söz istiyen? 

Yok. 

Başka söz istiyen bulunmadığına göre, Ge
lir Bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

B — Cetveli 
Bölüm Lira 

B/l — Vergi gelirleri 
51.000 irat ve servet vergileri 5 950 000 000 

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 10 421 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

53.000 Diğer vergi gelirleri 930 000 000 
BAŞKA'N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«I 

B/2 — Vergi dışı normal gelirler 

61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 
hasılatı ve devlet payları 107 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Devlet malları gelirleri 286 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 512 293 910 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

71.000 Özel gelirler ve fonlar 2 505 317 325 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi şimdi kabul edilmiş bulunan 
bölümleriyle birlikte tümden oyunuza sunuyo
rum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... İkinci 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — ödenekler toplamı ile tahmin 
edilen gelir arasındaki 500 000 000 lira fark iç 
istikrazla karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1968 bütçe yılı içerisinde 
Millî Savunma ihtiyaçları için Birleşik Ame
rika'dan askerî yardım yoliyle veya sair su
retlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya be
dellerini bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla 
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açılacak bir tertibe gelir ve mukabilini Millî 
Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel 
bir tertibe ödenek ve gider kaydetmeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Dördüncü madde okunmuş bu
lunmaktadır. Söz istiyen? Yok. Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — a) Birinci madde ile sarfına 
mezuniyet verilen ödenek, altışar aylık devre
ler itibariyle tevzi olunur. Birinci altı aylık 
tevziat Bütçe Kanununun neşrini takibeden ay 
içinde, ikinci altı aylık devrenin tevziatı Ağus
tos 1968 ayı içinde hazırlanır. Maliye Bakanlığı 
ile ilgili bakanlık bu tevziatı tahsilat, liberas
yon ve döviz durumunu ve umumi iktisadi şart
lan 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 hakkın
da da uygulanır. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Yapılmış ve yapılacak bağıt
lara dayanarak 1968 malî yılı içinde kısa sü
reli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve 
en çok bir yıl süreli Hzine bonoları çıkrmaya 
ve banka ve kurumların Hazineye yatırmak is-
tiyecekleri paraları alarak karşılığında Hazine 
bonoları vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

özel kanunların verdiği yetkiler hariç, çı
karılacak Hazine bonoları toplamı 500 000 000 
lirayı geçemez. 

Bu miktarı 1 000 000 000 liraya kadar artır
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Hazinede bulunan millî hisse senetleri ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde 
edilecek krediler veya bunların satış bedelleri 
ile uzun süreli Devlet tahvilleri satınalmaya, 
Hazinenin iştiraki bulunan ortaklıklardaki ser
maye hisselerini ödemeye veya Bakanlar Kuru
lu kararı ile bu ortakların hisse senetlerini sa
tınalmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. 
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Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

nunun 1 nci maddesine dayanılarak açılan 
(Kombiyo karşılık fonu) hesabının aktarıldı
ğı «Kambiyo karşılık fonu provizyon hesabı» na 
1968 malî yılı içinde yatırılacak miktarlar, 

b) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Ka
nunla değişik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 tarihli ve 
79 sayılı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanı
larak Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 tarihli 
ve 5/1280 sayılı Kararı gereğince tesis edilen 
«istikrar fonuna» yatırılacak paralar, 

c) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasın
daki NATO hesabından toplanan paralardan 
Maliye Bakanlığınca belirtilecek meblâğ, 

ç) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince 
T. C. Ziraat Bankasında açılan akar yakıt fi
yat istikrar fonunun 10 milyon lirayı aşan 
kısmı, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 
BAŞKAN — Yedinci madde üzerinde söz is

tiyen? Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Dairelerin, 30 . 6 . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine gi
ren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 4 ncü 
maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağ
lı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 633 sayılı Kuruluş Kanununun geçi
ci 3 ncü maddesine göre aylıklı kadrolara in
tibakları yapılanların (S) işaretli cetveldeki, 
kadroları mülgadır. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerin (D) işa
retli cetvellerine dâhil kadroların dereceleri 7244 
sayılı Kanunun 5 nci maddesini tadil eden 934 
sayılı Kanun esasları dairesinde hizalarında ya-
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sili ücret miktarlarına göre değiştirilmiş ve 
250 liradan aşağı kadro ücretleri 230 liraya çı
karılmıştır. 

BAŞKAN — Sekizinci madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. 

Muhterem arkadaşlarım, sekizinci madde ile 
ilgili olarak bâzı değişiklik önergeleri veril
miştir. Müsaade ederseniz simdi verilmiş bu
lunan bütün önergeleri evvelemirde okutaca
ğım, daha sonra teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

Bunun için arkadaşlarımın dikkatle din
lemelerini tavsiye ederim. 

Yüksek Başkanlığa 

1968 yılı C. Senatosu Bütçesine bağlı (D) 
cedveli kadrosunda bulunan (18) aded (600) 
lira ücretli hademe kadrosunun bir tanesinin 
tenzilini, tenzil edilen kadro yerine cetvele bir 
aded (600) lira ücret/n teşrifat memuru kad
rosu konulmasını saygı ile rica ederim. 

Bursa 
Ömer Doğan Öztürkmen 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda teşrifat görevi yapmakta bu
lunan ve halen hademe kadrosunda bulunan 
6 hizmetlinin yapmakta bulundukları göreve 
uygun olarak (Genel Kurul teşrifatçısı) ola
rak değiştirilmesi, bu maksadı temin için de 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelin Millet Meclisi kısmında aşağıdaki de
ğişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kütahya 

Mehmet Ersoy 
Amasya 

Nevzat Şener 
Kütahya 

Ahmet Can Bilgin 
İzmir 

Hüsamettin Gümüşpala 

Trabozn 
Ekrem Dikmen 

Tokat 
Osman Hacıbaloğlu 

Kütahya 
İsmail Hakkı Yıldırım 

Afyon 
Şevki Güler 

(D) Cetvelinde 
Düşülen kadrolar 

Görevin çeşidi 

Hademe 
» 

Aded ücret 

1 600 
5 500 

Eklenen kadrolar 
Görevin çeşidi 

Genel Kurul teşrifatçısı 
Genel Kurul teşrifatçısı 

Aded ücret 

600 
500 

Yüksek Başkanlığa 

1968 yılı Millet Meclisi Bütçesinin (D) cet
veli Millî Saraylar Müdürlüğünde mevcut bir 
aded 500 liralık saatçi kadrosunun ücreti 600 
iira olarak hesabedildiği halde sehven tasarıda 
590 lira olarak gösterilmiştir. Bu itibarla kad
ronun 600 lira olarak tashihini arz ederiz. 

İdari Âmiri 
Muslih Gkrentaş 

İdare Âmiri 
Celâl Sungur 

Yüksek Başkanlığa 

1963 yılı Bütçe Kanun tasarısına bağlı (D) 
işarotli cedvelin Ticaret Bakanlığı kısmının 
merkez teşkilâtında bulunan 8 nci dereceden 
bir aded 450 lira ücretli memur kadrosu unva
nı sehven (daktilo) olarak konulmuştur. 

Mezkûr kadro unvanının (memur) olarak 
düzeltilmesini ars ve teklif ederim. 

Nuri Bayar 
Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüce Başkanlığına 

Bölüm/12.000 ile ilgili : 

Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle di
ğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarla
rının değiştirilmesi hakkındaki 7244 Sayılı Ka-
nıınun 5 nci maddesinin tâdiline dair olan 
7 . 12 . 1967 gün ve 934 Sayılı Kanun gereğin
ce tutarları Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 
cari- masraflar tertibinin 12.000/12.210 bölüm 
ve Maddesine mevzu tahsisattan karşılanmakta 
olan (D) cetveline dâhil kadrolara, mevcut 
ihtiyaca binaen 1 aded 1 750 liralık teknisiyen 
kadrosu ile 10 aded 1 500 liralık teknisiyen 
kadrosunun merkeze, ayrıca 2 aded 1 750 lira
lık teknisyen kadrosu ile 5 aded 1 500 liralık 
teknisiyen kadrosunun da iller kısmına ilâvesi
ni ve ekli listelerde müfredatı tafsilen göste
rildiği veçhile, yıllık tutarı 333 000 lira olan 
bu kadrolara karşılık, yine yıllık tutarları 



S33 OöO liraya baliğ olan, 11 aded 1 250 lira
lık teknisyen, 9 aded 5G0 liralık memur, 3 
aded 250 liralık dağıtıcı kadrosunun merkez
den ve 7 aded 1 250 liralık teknisyen kadrosu 
nun da iller kısmından kaldırılmasını müsaa
delerinize ara ederim. 

Bütçe ve Plân Karma 
Komisyonu adına 

iskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla
rım 8 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini okutmuş bulunmaktayım. 
önergeleri tekrar okutup oyunuza sunacağım. 
Önergeler ayrıca, müzakereye tabi olmıya-
cak. önerge sahibi önergesini izah sadedinde 
kısaca, mücmelen beyanda bulunmak isterse 
ona söz vereceğim. Onu takiben komisyon bir 
açıklama yapmak isterse komisyona söz vere
ceğim. Daha sonra önergeleri oyunuza suna
cağım. 

Sayın Ömer öztürkmen vermiş bulunduğu 
ve ilk defa okunmuş bulunan önergesini geri 
aldığını beyan ediyor, geri verilmiştir, talep 
sahibinin talebi üzerine. 

Şimdi diğer önergeleri tekrar okutuyorum 
efendim. 

(Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy ve ar
kadaşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önerge okutulmuş bulunmak
tadır. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, bu bir 
Başkanlık Divanının tasarrufudur, onların bi
leceği iştir. Bu yapılmadığına göre bizim ko
misyon olarak bir şey söylememize imkân bu
lunmadığı cihetle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum; 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve Van 

Milletvekili Muslih Görcntaş'm önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Aynı gerekçe ile 
kalürmyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Dakiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 

sikiliyorum Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü Nuri 

E ayar'm önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Bizim adımıza ve
rilmiş önergedir, elbette katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum; 

KVbıl. edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon kendisi tarafından verildiğine 

göre filhal de kabul etmiş vaziyettedir.. Bu şe-
kiklo madde düzenlenecektir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu adına İskender 

Cenap Ege'nin önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, bir za
ruretin ifadesi olarak bu önerge verilmiştir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir^ 

3 nci maddeyi Mecliste vücut bulan değişik 
şekli ile ve ilâveleri ile oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandı
ğı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet ma
aşlarını gösteren (Ç) cetveli, 

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

! cetveli, 
i ç) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 14.480 nci 
I (ihtiyat ödeneği) maddesinden aktarma yapı-
| labilecek maddeleri gösteren (F) cetveli, 
I bu kanuna bağlıdır. 
! BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
\ Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
j Kabul edilmiştir. 
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Madde 10. — Devlet gelirlerinin özel hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1968 bütçe 
yılında da devam olunur. 

Musul petrollerinden teraküm eden 100 mil
yon liralık hisseden 1968 malî yılı içinde tah
sil edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin (Çeşit
li gelirler) maddesine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1838 
sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık okulları öğrencilerinden 1968 yılı içeri
sinde alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 12. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her 
yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kad
rolar bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanun ve ekleri ile çeşitli kuruluş kanun
larındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1968 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) bendlerin-
de yazılı nisbet ve yevmiye miktarlarına iliş
kin kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üze
re bu madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci 
maddeleri gereğince ,her yıl Bütçe Kanunu ile 
tesbiti gereken misil, nisbet ve miktarlar, bağ
lı (H) işaretli 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-

I manian ile birlikte memuriyet merkezleri dı
şında tertibedilecek çalışmalara. katılmaları ha
linde gündeliklerinin bu miktar üzerinden öden
mesine devam olunur, Ayrıca Harcırah Kanu
nunun 37 nci maddesindeki asgari 4 lira yevmi
ye de 15 liraya çıkarılmıştır. 

Harcırah Kanununun 29 ncu ve 45 nci mad
deleri ile sözü geçen kanuna ilişik (1) ve (2) 
sayılı cetvellerdeki 475 liralık tutar 950 lira
ya, (2) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar da 
2 000 liraya yükseltilmiştir. 

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapacak
ları vazife seyahatlerinde Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, ba
kanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, ile 
resmî davete icabet suretiyle seyahat eden eş
leri ve kadro aylık tutarı 2 000 lira olan subay 
ve Devlet memurları, müsteşarlar ve elçilere, 
Bakanlar Kurulu kararına müsteniden yaptık
ları daimî veya geçici vazife seyahatlerinde 
birinci sınıf, bunlar dışındakilere turist sınıf 
üzerinden yol masrafı ödenir. 

Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şü
mulüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde tat
bik olunacak emsaller 4 . 8 . 1958 tarihinden 
evvel ödenen döviz miktarını geçmemek üzere 
Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

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

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is
tiyen?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 15. — 7.6.1939 tarihli ve 3434 sa
yılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa mü
kellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların 1968 
bütçe yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli cet
velde ve sözü geçen kanunun 38 nci maddesi 
gereğince alınacak motorlu taşıtların alım de
ğerleri de bağlı (P) işaretli cetvelde, 5.1.1961 
tarihli ve 237 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince kurumların satmalacakları taşıtların 
âzami satmalına bedelleri, bağlı (T) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz is
tiyen?... Yok. 15 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Madde 16. — Gider tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir,. 

BAŞKAN'— 16 ncı madde üzerinde söz is-
tiyen?. Yok. 16 ncı maddeyle ilgili olarak ve
rilmiş bulunan bâzı değişiklik önergeleri var, 
önergeleri okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı için An

kara'da inşa edilmekte olup 1968 yılında hiz
mete girecek anadepo ve tamirhane ile serum 
çiftliğinde çalışacak personelin (300 kişi) şe
hirden 27 Km. uzaktaki hizmet yerlerine gidip 
gelmelerinde kullanılmak üzere 2 aded otobüse 
ihtiyaçları olduğu anlaşılmıştır. 

Mezkûr Bakanlığa ait 1968 malî yık büt
çesinin 23.912 «Taşıt alımları» maddesinde 
mevcut ödeneğin içinde kalmak üzere 2 aded 
36 kişilik otobüsün satınalınabilmesi maksadiy-
le 1968 malî yılı Bütçe kanunu tasarısına 
bağlı (R) cetvelinde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bölümündeki (II numaralı rapor 
R/35 nci sayfa) taşıtlara 2 aded otobüsün (36 
kişilik .4 X 2) ilâve edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Yozgat 
Neşet Tanndağ 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin 16.450 nci 

maddesindeki dış memleketlerde Türk kültür 
varlığını koruma ve tanıtma giderleri ile ilgili 
(R) cetvelinde geçen yıl mevcut bulunan (Yu
karıdaki 2, 3, 4, 5, 8 ve 10 ncu fıkralardaki 
forınül yurt dışındaki Türk işçileri için de uy
gulanır ibaresinin bu sene de (R) formülüne 
aynen konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Rize 
Nuri Bay ar Erol Akçal 

istanbul 
N. Eroğan 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1968 yılı Toprak ve iskân İşleri Genel Mü

dürlüğü Bütçesinin 34.350 nci madde unvanı
nın Yüce Meclis tarafşnda değiştirilmiş olan 
şekline mütenazır olarak 1968 yılı bütçesine 
bağlı (R) cetvelinin R/14 safyasındaki «Ma-

| hallî teşebbüsleri teşvik etmek üzere köy muh
tarlıklarına yardım» başlığının «Köy sınırlan 

I içindeki projeye müstenit köy teşebbüslerini 
teşvik etmek üzere il özel idarelerine yardım» 
şeklinde, 

2 nci fıkranın 1 nci satınndaki «hizmetleri» 
kelimesinin de «hizmetlere» şeklinde, 

Değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işa

retli cetvelin 12.520 nci kasa tazminatı madde
si ile ilgili izahatının ilişikte gösterildiği şekil
de değiştirilmesini arz ve teklf ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
ismet Sezgin 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1968 yılı bütçe tasansına bağlı (R) işa

retli cetvele Çalışma Bakanlığı 1968 yılı büt
çesinin 15.897 nci (864 sayılı Kanunun ek 9 ncu 
maddesinin gerektirdiği giderler) maddesi hak
kında aşağıdaki açıklamanın ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
ismet Sezgin 

Madde — 15.897 864 sayılı Kanunun ek 
9 ncu maddesinin gerektirdiği giderler: 

Bu madde ile ilgili ödemeler için gerektiği 
takdirde Dışişleri Bakanlığı 1968 yılı bütçesi
nin 16.610 ncu «Türk kültür varlığını koruma 
ve tanıtma giderleri» maddesinden 1 000 000 
liraya kadar aktarma yapmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, okutu
yorum. 

Türkiye Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1968 malî yılı Bütçe tasarısında Devlet Me

teoroloji işleri Genel Müdürlüğü bütçesinin 
23.112 nci maddesindeki (805 000) liralık öde
nekle satınalınacak vasıtalar, tasarının (R) 
cetvelinde işaretlenmiş bulunmaktadır. 

Ancak, adı geçen Genel Müdürlük, otobüs 
ihtiyacını, Amerikan ihtiyaç fazlasından temin 
etmiş bulunduğundan, şehirlere 15 ilâ 30 kilo-

I metre uzaklıkta askerî ve »ivil meydan me-
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teoroloji istasyonlarında gece - gündüz çalışan 
personelin nöbet değiştirme hizmetinde kulla
nılmak üzere nakil vasıtalarına ihtiyaç bulun
maktadır. 

Aded Cinsi 

Eu bakımdan, tasarının (E) cetvelinin, 
(mevcut ödenek miktarı içinde) aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 

Nerede kullanılacağı 

5 Arazi binek 6 kişilik 4 X 4 Meteoroloji hizmetlerinde 
Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmetleri için) 

4 X 2 
Kamyon, tam yüklü ağırlığı 9 ton şasi ka 
bin (Benzinli veya dizel) 
Bisiklet (Erkek için) 

4 X . 2 

Kırşehir 
Süleyman Onan 

Yozgat 
Turgut Nizamoğlu 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

İçel 
S. Kutlay 

Diyarbakır 
Hasan Değer 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

imza 
Okunamadı 

Hatay 
Hüsnü Özkan 

Diyarbakır 
Metin Çizreli 

Balıkesir 
M. Zeki Yücetürk 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Kayseri 
M. Yüceler 

Sinop 
Niyazi özgüç 

Tokat 
Mithat Çavdaroğlıı 

Bilecik 
i Selçuk Çalaroğlu 

İzmir 
Dr, Lebit Yurdoğlu 

Trabzon 
A. Şener 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1. NATO Müşterek Enfrastrüktür progra
mı gereğince memleketimizde 1968 yılında inşa 
sı bağlıyacak olan hava savunma yer elektro
nik sistemi (NADGE) ve peyk muhabere sis
temi ile 1968 yılında başlayacak yeni yatırım
ların kontrol 'hizmeti için 10 aded araca ihtiyaç 
vardır. 

Yapılacak inşa ve, tesislerin meskûn yer
ler dışında bulunması dolayısiyle kontrol teş
kilâtının gidiş - gelişleri ve kontrol işleri için 
araç temini zaruri bulunmaktadır. 

2. Daha evvel bütçe teklifinde bulımmıyan 
bu araçların temin edilmesi için Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesine gider artırıcı bir m?js-
raf yüklemiyecek olan aşağıdaki değişikliğin 
yapılmasını : 

a) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
17.000 nci savunma, enfrastrüktür hizmetleri bö
lümü içinde yer alan 17.250 NATO enfrastrük
tür tesislerinin gerektirdiği her türlü giderler 
maddesinden, muhtelif projeler için araç almak 
gayesiyle projelere ilâve edilen 400 000 liranın 
düşülerek maddenin 149 milyon 600 bin 

149 600 000 liraya indirilmesini, buna mukabil 
aynı miktar ödeneğin 17.320 taşıt alımları mad
desine ilâvesiyle bu maddenin 4 470 000 liraya 
çıkarılmasını, 

b) Ayrıca 1968 malî yılı Bütçe tasarısının 
(&) formülü kısmında bulunan Millî Savun
ma Bakanlığına ait 237 sayılı Kanuna göre alı
nacak araçları çizelgesine de «10 aded arazi bi
nek (4 kişilik) (4 X 4) NATO Enfrastrüktür 
kontrol hizmetlerinde» şeklinde ilâve yapılması
nı arz ve teklif ederim. 

Dr. Nuri Bayar 
Bütçe Karma Komisyonu 

Sözcüsü 

BAŞKAN — 16 nci maddeyle ilgili olarak 
verilmiş bulunan bütün önergeleri okutmuş bu
lunmaktayım. 

Şimdi tekrar önergeleri teker teker okutup 
Yüce Heyetin oyuna sunacağım. 

(Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'ın öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Katılıyoruz Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
• Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Sakarya Milletvekili Nuri Bay ar ve arka
daşlarının Önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önerge komisyon tarafından 
verilmiş mahiyette midir? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Bir zaruretin ifa
desi olarak kabul ediyor ve kabulünü rica edi
yoruz. 

BAŞKAN — Önerge, komisyon tarafından 
kabulü zaruri görülmektedir. Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü Nuri Ba-

yar'm önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 

olduğuna göre kabulü mutazammmdır. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Evet efendim. Bu 
haliyle hizmete daha yakınlık göstereceği ci
hetle kabulünü rica ederiz. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir, 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu Başkanı İsmet 

Sezgin'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Sayın Başkanım, yerimden bu önergeyle alâ

kalı bir hususu belirtmek istiyorum.. 
BAŞKAN — Efendim, buyurun Sayın Sa-

rıyüce?.. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — Bu 
önerge münasebetiyle bir. hususu belirtmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Daha önce işaret etmiş oldu
ğum müzakere usulünü herhalde zatıaliniz 
dinlemediniz. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Dinledim. 
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| BAŞKAN — Dinlemiş olsaydınız şimdi oy-
| lamıya geçtiğimiz sırada bu beyanda bulunmaz

dınız. Evvelemirde bu önergeleri okutacağım, 
önergeler muvacehesinde, önergeyi veren şahıs 
ile komisyona bu hususta söz vereceğim, dedim. 
Bu balamdan önerge üzerinde ayrıca söz ve-
remiyeceğim. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Benim beyanım usul hakkinda olacaktır. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 
HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 

Bu önergeyle aşağı yukarı 10 000 liranın üze
rinde bir memura kasa tazminatı verilmek is
tenmektedir. Bu gider artırıcı bir tekliftir. Bu 
haliyle nasıl oya konulacağını öğrenmek isti
yorum. Çünkü her hangi bir karşılık gösteril
memekle beraber, bu, muayyen fasıl içerisin
de ileride bir ek bütçe teklifi veya bir fasıl ak
tarmasını icabettirecektir. Her halükârda bir gi-

I der artırıcı tekliftir. Bunun için, öyle zannedi
yorum, usule aykırıdır. 

BAŞKAN — Daha önce bu önerge münase
betiyle Başkanlık, Bütçe Plân Karma Komis
yonu Başkanlığı ile meseleyi müzakere etti ve 
Anayasanın 94 ncü maddesi gereğince gider 
artırıcı mahiyette görülürse bir teklif onun 
oylanamıyacağı hususunda meseleyi teemmül et
ti. Bütçe Plân Karma Komisyonu Başkanlığı 
gider artırıcı bir mahiyet iktisabetmiyecek be
yanda bulundu. Şimdi tekrar Meclis huzurun
da Bütçe Komisyonuna bu usuli itiraz üzerine 
meseleyi soralım. 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydan) — Sayın Başkanım, 
Anayasamızın 94 ncü maddesi muvacehesinde 
Genel Kurullarda T. B. M. M. üyelerinin gider 
artırıcı ve gelir eksiltici tekliflerde bulunama
yacağı doğrudur. Bütçe Karma Komisyonu adı
na yaptığımız teklif Maliye Bakanlığı bütçe
sinden karşılanacağı ve yeni bir ödeneği ön
görmediği cihetle Anayasamızın 94 ncü mad
desinin son fıkrasındaki hükmün tamamen dı
şında ve yeni gider artırıcı bir teklif mahiye
tinde olmadığı, cihetle komisyon adına önerge
mizi arz etmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
ı sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
| bul edilmiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Aydın 

Milletvekili ismet Sezgin'in Çalışma Bakanlı
ğı bütçesiyle ilgili önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önerge komisyon tarafından 
verilmiş bulunduğuna göre, komisyon tarafın
dan tekabbülü öngörmektedir. Önergeyi Yüce 

< Heyetin oyuna sunuyorum; kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan ve 5 

arkadaşının önergesi tekrar okundu) 
BTŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) Sayın Başkanım, Ko
misyonumuz bu önergeyi zaruretin ifadesi ola
rak kabul etmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmak
tadır. Yüce Heyetin oyuna sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü Sakar

ya Milletvekili Nuri Bayar'ın NATO ile ilgili 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Komisyonumuz 
adına verilmiş bir önergedir Sayın Başkanım, 
kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

16 nci maddeyi Meclisin kabul etmiş bulun
duğu değişiklik önergeleri muvacehesinde ye
ni şekliyle oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Bu değişik şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Madde 17. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşı-. 
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da 
MuhasebeJ. Umumiye Kanununun doksanüçüncu 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yıllara bütçelerinde bulunan borçlar, 
1968 yık bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddesine; 

27 . 2 . 1968 0 : 2 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... -tmiyen^r... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Kanunla tesbit edilen kadro
ya müstenit aylık ve ücret tertipleri ile bun
larla ilgili, tazminat,, ödenek ve emekli kesene
ği tertiplerinden maddelerarası aktarma ancak 
kendi aralarında yapılabilir. Bu tertiplerden 
başka maddelere ödenek aktarılamaz. Bu mad
de hükmü katma bütçeler hakkjnda da uygu
lanır. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; müsaade ederse
niz Divan Kâtibi arkadaşımız bu maddeleri 
oturduğu yerden okusun. Bu hususu oyuırıza 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 19. — Katma bütçeli idarelerle ge
nel bütçe dışındaki daire ve müesseselerin ge
nel bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her 
derecedeki yatılı okullarla yurt dışında ken
di hesaplarına okutturacakları öğrencileri için 
bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden gerek
li miktarlarını, bağlı, (B) işaretli cetvelde ge
lir ve bu öğrencilerin her türlü giderleri ile 
ödeneklerine harcanmak üzere, bağlı (A/l) işa
retli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — 1968 malî yılı içinde, Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 27.09 pozisyonuna giren 
ham petrolün Millî Savunma veya Jandarma 
Genel Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı mem
leketlerden ithali ve yabancı memleketlerden 
ithal edilen veya yerli ham petrolden istihsal 
olunan ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.10 
pozisyonuna giren akar yakıt ve madenî yağla
rın Millî Savunma ve Jandarma Genel Komu
tanlığı ihtiyaçları üçin ciheti askeriyeye tesli
mi Gümrük Vergisi, belediye hissesi, Damga 
Vergisi, Rıhtım Resmi, ithalde ve dâhilde alı
nan istihsal verbileri ve Hazineye, katma büt-
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celi idarelere ve özel idare ve belediyelere ait 
her türlü vergi, resim, hare ve zamlardan ve ar
diye ücretlerinden müstesnadır. 

Ancak, Millî Savunma veya Jandarma Ge
nel Komutanlığı ihtiyaçları için muafen ithal 
olunan ham petrolden elde edilen ürünlerin ci
heti askeriyeye tahsis olunmıyan kısmı yukar-
daki istisnadan faydalanamaz. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Yabancı devletler veya mil
letlerarası kurumlarla yapılmış veya yapıla
cak anlaşma hükümlerine göre Hükümetimiz
le bu Devlet veya kuruluşlar tarafından müş
tereken sarfı mukarrer meblâğı, program ikraz 
anlaşmalarının hâsıl ettiği Türk Lirası karşılık
larından ayırarak anlaşmalarda belirtilen he
saplara yatırılmak üzere bütçeye gelir, ödenek 
ve gider kaydına ve bu şekilde hesaplara yatırı
lan meblâğ, anlaşmalara göre ilgili Devlet ve
ya kurumlarla Maliye Bakanlığı arasında varı
lacak mutabakat esasları dairesinde sarfa Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 21. nci madde üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul' eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan, yapılmış ve yapılacak 
anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taahhüt
ler, yatırımlar veya projeler için 1968 malî yı
lında elde edilecek imkânların Türk lirası kar
şılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir 
taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan ilgili ida
reler bütçelerinin özel tertiplerine ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1967 ve daha önceki yıllarda aynı maksat
larla temin edilmiş bulunan Türk lirası kar
şılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri hak
kında da yukarda yazılı esas dâhilinde işlem 
yapılabilir. 

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

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 23. — Maliye Bakanlığı, yukardaki 
maddede sözü geçen kaynaklardan bağış ve is
tikraz suretiyle sağlanan imkânları kamu ikti
sadi teşebbüsleri yatırımlarının finansmanın
da kullanmaya, ekonominin çeşitli sektörlerin
de gelişmeyi artırmak maksadiyle kamu ku
rumlarına ve bankalara belli gayelerle kredi 
açmaları için ikraz etmeye veya bunlar nezdin-
de belli gayeleri olan fonlar kurmaya yetkili
dir. 

1967 ve daha önceki yıllarda da aynı mak
sat için açılmış ikraz ve kurulmuş fonlar hak
kında da bu madde hükmü dâhilinde işlem ya
pılabilir. 

Türk parası karşılıklarından serbest bıra
kılmış olup da Hazine muamelesi olarak Devlet 
borçlarına karşılık "harcanmış meblâğları büt
çeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz is
tiyen... Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan anlaşmalara gereğince 
temin edilerek genel ve katma bütçeli idareler 
bütçelerinde yer alan proje kredisi karşılık
larından daha fazla kredi kullanma imkânı hâ
sıl olduğu takdirde fazla kredi imkânlarını il
gili idare bütçesinin. (B) cetveline gelir ve gi
der bütçesinin ilgili maddesine ödenek kaydet
meye ve madde altındaki açıklamanın bu mik
tarlara göre değiştirilmesine Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz is
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 25. — Devlet Yatırım Bankası nez-
dindeki iç finansman fonu tahsilatının iktisadi 
Devlet Teşekkülleri yatırımlarına tahsis edile
cek miktar dışında kalan kısmını, bütçeye ge
lir ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin tesbit edi
lecek ihtiyaçları için ödenek ve gider kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz isti-
yen... Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Orman Kanununun' 13 ncü ve 64 ncü 
maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı bütçesi-
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ne ve aynı kanunun. 35 nci maddesinin her yıl 
Orman Genel Müdürlüğü, bütçesine konulacak 
ödenek miktarlarına ait hükümleri; 

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

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) fık
rası hükmü; 

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

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

e) 13 . 7 . 1956 tarihli've 6802 sayılı Gider 
Vergilen Kanununun 66 nci maddesi hükmü; 

f) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motor
lu Kara Taşıtlara. 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 Eğitim. Kanununun 76 nci maddesinin 
(a) bendi hükmü; 

1968 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertip
lerine konulmuş miktarlar dâhilinde uygulanır; 

i) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26.3.1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümleri, 

1968 bütçe yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — 27 . 2 . 1959 tarihli ve 7236 sa
yılı Kanunun emekli keseneği ve karşılıkları 
hakkındaki muvakkat 2 nci maddesi hükmü 
1968 malî yılında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. #Yok. Maddeyi, oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 28. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sa
yıl?. Kanunla tasdik olunan (Nükleer enerji sa
hasında hukukî mesuliyete dar sözleşme) nin 7 
nci maddesi şümulü dâhilinde vukua gelecek ha-
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[ sar bedellerini karşılamak üzere gerekli öde-
j neği Başbakanlık bütçesinde açılacak bir ter-
j tibe kaydetmeye ve tediye şart ve esaslarını 

tesbit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz isti-

yen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 20. — Maliye Bakanlığı Gelirler Ge
nel Müdürlüğü taşra teşkilâtına ait evrak ve 
vesaikin imhası 26 . 3 . 1956 tarihli, ve 6696 sa
yılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın Mali
ye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik esas-

I lam dairesinde yapılır. 
BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde sös is 

tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyonım. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 30. - - Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne ve Bayındırlık Bakanlığı yatırını büt
çesinde ödeneği bulunan bakanlık ve dairelere 
ait (Yapı, tosis ve büyük onarım giderleri) bö
lümünden kendi bütcekrİDdcki (Kamulaştırma 
ve satnıalmalar) bölümüne aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söa is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 31. — NATO müşterek enfrastrüktür 
programına dâhil inşaata ait hakedîşîcr üze
rinden yapılan tasarruf bonosu tevkif atın a aido-
lup 19 . 6 . 1963 tarihli ve 253 sayılı Kanun ge
reğince çıkartılan 29 . 8 . 1963 tarihli ve 6/2119 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi hükümleri 
dairesinde erken ödemeye tabi tutulacak tasar
ruf bonoları için lüzumlu ödeneği Maliye Bakan
lığı bütçesinin 36.130 ncu (Erken ödemeye tabi 
tasarruf bonoları karşılığı) maddesine kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; şimdi 
okunmuş bulunan 31 nci maddenin ^ayyı hak
kında bir önerge vardır. Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarruf Bonoları hakkındaki 350 sayılı Ka-

| nun 93 sayılı Kanun ile kaldırılmış bulundu-

— 682 — 



M. Meclisi B : 53 27 . 2 . 1968 O : 2 

ğmıdan. 1Û63 Tali tasarı metninin 31 nci madde-
desinin tedvinine lüzum kalmamış bulunmakta 
ve esasen madde ile ilgili her hangi bir ödenek 
do derpiş erdilniûmiş bulanmaktadır. Bu itibar
la lüzum kalmıyan 31 nci maddenin tasarıdan 
çıkarılarak mütaakıp madde numaralarının 
ona göre düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Bakkam 
Aydın Milletvekili. 

îsmeî; Sezgin 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
bulunduğu cihetle tekabbülü tazajnmun eder. 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Eabul edilmiştir. Bu şekli 
üs 31 nci madde tasarıdan çıkarılmış duruma 
gelmiştir. Buna göre madde numaratajı kendi 
sırasını taldbedecektir. Şimdi metinde yazılı 32 
nci madde buna göre «Madde 31» şeklinde oku
nacak ve ona göre muamele görecektir. 

Madde 31. — Sermayeleri tesbit edilen limite 
ulaştıktan sonra elde edilen kârlar bakında 
ne şekilde işlem yapılacağına dair kanunların
da bir hüküm bulımmıyan genel ve katma büt
çeli dairelere bağlı döner sermayeli işletmelerin 
sermaye fazlası gelirlerini genel bütçeye irat 
kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz isti-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 32. — Nominal sermayelerini,tamam
lamış olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin Ha
zineye intikal edecek kârları ile Hükümet karar
ları veya kanun gereğince Hazinece ödenmesi 
gereken zararları, teşekküllerin müdürler kuru
lu veya idare meclislerince kabul edilen bilân-
çolarındaki kâr veya zarar esas alınmak suretiy
le tahsile veya ödemeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN - - 32 nci madde üzerinde söz isti-
tiyen?.. Yoik. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 33. — 4792 sayılı işçi Sigortaları Ku
rumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 20 
nci maddesinin (B) fıkrasında ifade edilen tah
villere yatırılacak yedek akçeler için maddede 
öngörülen % 40 lak limit 1968 bütçe yılında uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 34. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 154 ncü maddesi ile Genel Bütçe Ka
nununda yer alması öngörülen «Katsayı» Genel 
Kadro Kanunu çıktıktan sonra, Genel Bütçe Ka
nununa ek bir kanunla tesbit edilir. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 35. — Genel Kadro Kanunu yürürlü
ğe girinceye kadar, 657 sayılı Kanunun 237 nci 
maddesi ile 238 nci maddesinin 4 ncü fıkrasın
daki (Kanunun diğer maddeleri, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl başından 
itibaren yürürlüğe girer) hükmü, uygulanmaz. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde &6. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 195, 199, 202 ve 207 nci maddeleri 
1968 malî yılında ^gulanmaz, 2005 sayılı Ka
nunun pansiyon ücret indirimi hakındaki 2 nci 
maddesi hükmü ile çocuk zamı ödenmesine dair 
olan 5049 ve doğum yardımı ödenmesine dair 
5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 
1968 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 36 nci madde üzerinde söz isti- * 
yen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 37.,— Sürekli görevle yabancı memle
ketlerde bulunan Dışişleri Bakanlığı idari me-

j murlarınm maaşlarına 212 sayılı Kanun hüküm
lerine göre uygulanması gereken ödeme misille
rini, görevlerinin hususiyeti göz önünde tutul-

• mak suretiyle aynca tesbite Bakanlar Kurulu 
I yetkilidir. 
! BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz is-
i tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 38. — Millî Savunma Bakanlığına 
muhassas lojmanların bakım, onarım, idame ve 

l muhafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli 
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ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komutan
lığı teşkilâtı için de uygulanır. 

BAŞKAN — 38. nci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Katma bütçeli idarelerin büt
çelerini denkleştirmek maksadiyle, Maliye Ba -
kanlığı bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine 
ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) 
işaretli cetveline gelir kaydolunan miktarlar
dan bu maksada göre fazla olduğu tesbit edilen 
kısımlar malî yıl sonunda Maliye Bakanlığınca 
ilgili idarelere ödenmiyerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden her hangi bir sebep
le yılı içinde nakden ödenmiyen kısımlar erte
si yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine alı
nabilir. 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde söz is
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 40. — Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı, Petro - Kimya Anonim Şirketi, Petrol 
Ofisi, Türk Havayolları Anonim Ortaklığı, An
kara Çimento Sanayii Anonim Şirketi, yıllık 
programlarla öngörülen yatırımlarının finans
manı için Devlet Yatırım Bankasının yatırım ve 
işletme kredilerinden faydalandırılabilir. 

BAŞKAN — 40 ncı maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 41. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
Hazineye, Devlet Yatırım Bankasına 1968 yılın
dan önce vâdesi gelen veya 1968 malî yılı için
de vâdesi gelecek olan borçlarından teşekkül
lerin kendi kaynaklariyle ödemeyip borçlu kal
dıkları miktarlar Maliye Bakanlığınca tesbit edi
lir. Teşekküllerin bütçedeki ödeneklerinin bu 
miktarlara tekabül eden kısımları kendilerine 
nakden ödenmez. Hesaben, ödemeye veya ala
caklı Devlet Yatırım Bankasına tediyeye Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 41 nci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Maliye Bakanlığı Hazine Ge
nel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İş
birliği Teşkilâtı nezdinde kamu teşebbüsleri 
adına tekevvün eden borçlar ve alacaklar ile 
bu teşebbüslerin birbirlerine olan borç ve ala
caklarını, bütçeye gelir, ödenek ve gider kay
detmek suretiyle mahsubettirmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — 12 . 3 . 1964 günlü ve 440 sa
yılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri 
ve iştirakler hakkındaki Kanunun geçici 
8 nci maddesindeki üç yıllık süre, 28 . 2 . 1969 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 44. — Genel Kadro Kanunu çıkın
caya kadar Cumhuriyet Senatosu bütçesinde 
ödeneği bulunmıyan ve Millet Meclisi bütçesi--
nin müşterek bölüm ve maddelerindeki har
camalarda âmiri italik yetkisi Millet Meclisi 
Başkanlığına aittir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt 
ve şartiyle, Cumhuriyet Senatosunun hizmetle
rini yerine getirebilmek için ne miktar me
mur ve hizmetlilerin daha Cumhuriyet Senato
suna ayrılacağına, iki Meclisin Başkanlık Di
vanlarının aralarında mutabık kalmaları sure
tiyle karar verilir. Bunlar hakkında da 3 ncü 
ve 4 ncü fıkra hükümleri uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrinde 
bulunan memur ve hizmetlilerin nitelikleri
nin tâyin ve tesbitinde bütün yetki ve tasar
ruflar Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aittir. 

Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girme
sinden sonra Millet Meclisi bütçesindeki öde
neklerden lüzumlu miktarlar müşterek Baş
kanlık Divanı kararı ile Cumhuriyet Senatosu 
bütçesinin ilgili bölümlerine aktarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Teşkilât kanunu ve bütçesi 
çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı harcamaları, Sanayi Bakanlığı bütçe
sindeki tertiplerden yapılır. Ve bu harcama
lar Sanayi Bakanlığı sarfiyatı olarak göste
rilir. Sanayi Bakanlığı teşkilâtına dâhil 
kadrolardan iiki Bakanlık arasında varılacak 
anlaşma ile tesbit edilecek, olan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının emrine tahsis edilir. 

İki Bakanlık arasında varılacak anlaşmaya 
göre her tertipte Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına ayrılacak ödeneklerin âmiri 
itası Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Teşkilât kanunu ve bütçesi 
çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı harcamaları, Sanayi Bakanlığı 
bütçesindeki tertiplerden yapılır. Ve bu 
harcamalar Sanayi Bakanlığı sarfiyatı 
olarak gösterilir. Sanayi Bakanlığı teşkilâ
tına dâhil kadrolardan iki Bakanlık ara
sında varılacak anlaşma ile tesbit edilecek olan
lar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
emrine tahsis edilir. 

iki Bajkanlık arasında varılacak anlaşma
ya göre her tertipte, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına ayrılacak ödeneklerin âmiri 
itası Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 46. — Teşkilât Kanunu ve Bütçesi 
çıkıncaya kadar, 4951 sayılı Kanuna dayanı
larak Köy işleri Bakanlığına bağlanmış bu
lunan dairelerin müstakil tertiplerindeki öde
neklerden ve müşterek tertiplerin, ilgili ba
kanlıklar ile varılacak anlaşma ile Köy işleri 
Bakanlığına ayrılacak paylardan yapılacak har
camalarda ita âmiri Köy işleri bakanıdır. 

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

Sanayi Bakanlığı bütçesindeki Köy elektri
fikasyonu için Etibanka yardım ödeneğinin 
âmiri itası Köy işleri Bakanıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi matbu tasa
rıda yazılı maddelerin müzakeresi bitmiş va
ziyettedir. Komisyon kabul etmiş bulunduğu
muz 47 nci maddeden sonra 48 nci madde ola
rak yeni bir madde ilâvesini öngören bir önerge 
vermiştir, önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4951 sayılı Kanuna dayanılarak, kararname 

ile Başbakanlığa bağlanmış bulunan Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına bağlı dairelerle ilgili 

ödeneklerin Başbakanlık bütçesinin ilgili ter
tiplerine veya yeniden açılacak tertiplere ak
tarılmasını teminen ilişik maddenin 48 nci 
madde olarak bütçe kanun tasarısı metnine ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

İsmet Sezgin 

Madde 48. — 4951 sayılı Kanuna dayanı
larak, Başbakanlığa bağlanmış bulunan, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlı dairele
rin, bütçenin müstakil ve müşterek terkiple-
rindeki ödeneklerini ilgili Bakanlık ile va
rılacak anlaşmaya göre, Başbakanlık bütçe
sinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluşuna 
dâhil kadrolardan bu Bakanlık ile Başbakanlık 
arasında varılacak anlaşma ile tesbit edilecek 
olanlar, Başbakanlık emrine tahsis edilir. 

BAŞKAN — Komisyno tarafından verilmiş 
bulunmaktadır, ilâve edilmek istenen maddeyi 
okutmuş bulunmaktayım. Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 49. — Bu kanun 1 Mart 1968 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yojk. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 50. — Bu kanunun kendi Meclisleri 
ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanları, diğer hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olarak Ko
misyon tarafından verilmiş önerge vardır. Oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 108 nci mad
desindeki «Bu kanun hükümlerini Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi yürütür» şeklin
deki sarahat muvacehesinde Sayıştay bütçesi
nin dahi Maliye Bakanı tarafından değil, fakat 
yasama organı tarafından icrası gerekir ve tat
bikat yıllardır bu yolda cereyan etmektedir. 
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Binaenaleyh, 1968 Genel Bütçe kanunu ta
sarısının yürürlüğe ait 50 nci maddesi met
ninin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Bütco Kp.r.iis. 
Komisyonu Başkanı 

îsuıet Sosgin 

Madde 50. — Bu kanunun, 
a) Kendi Meclisleri ile ilgili bükü»ilerini 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanları, 

b) Sayıştay la ilgili hükümlerini Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Erkanlar ı , 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, yü
rütür. 

BAŞKAN —- Önerge Komisyon tarafından 
verilmiş bulunmaktadır. Önerge üzerinde söz is-
tiyen yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kaıbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde bu. 
şekilde değiştirilecektir. 

Maddeyi değişik bu şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu şekliyle 15 gün
den beri geceli gündüzlü çalışmak suretiyle büt
çenin maddeleri, gider ve gelir bütçeleri üçerin
de müzakereleri sona erdirmiş bulunmaktayız. 
Şimdi, daha önceki yıllarda vücut bulan teamü
le göre bütçenin tümü üzerinde oyunu izhrr sa
dedimde parti gruplarına söz verileceği cihetle, 
parti grupları son sözlerini soyliyccekler. Onu 
takiben de bütçe Yüce Meclisin açık oyuna su
nulacaktır. Bugünkü programımız da erken bit
tiği için parti sözcülerinin son beyanlarını yap
mak üzere imkân bulunmaktadır. Ancak parti 
grup başkanları müşterek bir önerge vermek 
suretiyle normal matbu programlarda bunun 
yarın sabah olarak gösterilmiş okluğunu, bina
enaleyh, bu müzakerelerin yarın yapılmasını 
teklif etmişlerdir. Bu hususta iki önerge var
dır, her iki önergeyi okutacağım, 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bütçe müzakereleri sona ermek üzeredir. 
Program gereğince grup sözcüleri son konuş
malarını yapacaklardır. 

Bütçenin tümü üzerinde yapılan ilk konuş
malarda zaman tahdidi olmamıştır. 

Ayrıca ilgili 30 bütçede gruplar yirmişer da
kikadan en az onar saat konuşma yapmışlar
dır. 

Diğer taraftan zaman kayıtlaması yapılma
dığı takdirde gruplar aracında da adaletsizlik 
obc.ıaktr<jd.jT. 

Bu sebeplerle büker in tümü ürerinde grup
lar ad'na yarılacak son konuşmaların (Hükii-

h:: 
• " * : ' / ; 

fcika ile kayıtlanması hususu
nu arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Sabit Osman Avcı 

Yüksek Başkanlığa 

Bütçenin tümü üzerinde gruplar adma yapı
lacak son konuşmaların normal program gere
ğince yarınki oturumda yapılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

A. P. Grupu adına 
Sabit Osman Avcı 

M. P. Gramı adına 
Hasan Özcan 

C. H. P. Grupu adına 
Nihat Erim 

Y. T. P. Grupu adına 
A, ihsan Çelikkan 

BAŞKAN —- Her iki tmev^e bütçenin tümü 
merinde yanılacak son konuşmaların yarma bı-
TP.k'lması ve yar?n yanılacak müzakerede konuş-
macdarm konulmalar:'nın 45 er dakika ile ka-
Vjtlanm.as.: bungundadır, K:ribaad3 ededeniz her 
iki önergenin de aleyhinde S ay m Sanibrahim-
oğlnna sör; vereceğim.. Buyurunuz Sayın Sarı-
r.TPi'b.irooğlıı. 

KFMAI* SAEIîBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; gruplar adma konuş
maların yarın olması mümkün. Buna ilk anda 
muteriz olmuştum, foJkat pek büyük bir deği
şildik olmaz. Ancak şu bakımdan bu ehemmi
yetlidir. Gruplar adına konuşmalar bugünden 
brrJ.asa idi, belki yarın, öbürgün için sayın par-
löma^stc'lere bu kürsüden kKisel görümlerini 
arz etmek •imk'ı-m olurdu, ki bunun da lüzumu., 
'-.rî.̂ .̂ n d':ı, zarureti münakaşa götürmez derecede 
arn|kb<r. ortadadır. Çünkü biliyorsunuz bir za-
^i'.}j]:â'ıR beri, bu tatbikatım m .̂alerjef büyük so-
î'u::ıı]r.-b"ğu İk^Yb".'; Grupunda olmakla beraber, 
,fl*«Y'o-« p-vr-viipv cîoı, ÎWÎ>I yn.nÎT, gbrii^ü benûnsemiş-
b^'br, kio obr":n.̂ '':' '.'-.l-Trecileri olarak, MiIIetvo-
İdlkTİr-in kenuşına hakkı âd.^ta iptal edilmişlik". 
i-3tüzüx,ü:a (G nr'lbtvckili konuşmadan yeterlik 
önergemi oy& kon r,ma" ) açık ve kesin hükmü, 
olarak Ataa-i;:k devrinden bu yana - Atatürk 
devri ve 10 yıllık D. P. iktidarı d e m de dâhil -
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mutlak şekilde milletvekilleri olarak bu 6 üye
nin grup sözcüleri dışındaki milletvekilleri, üye
ler olarak takarrür etmiş iken, maalesef 1961 
sonrası meclislerinde zamanla bu usul tamamiy-
le iptal edilmiştir. Bugün son ve kesin bir tat
bikatın içinde bulunmaktayız. 

Burada zaman zaman arz ve izah etmiş bu
lunuyorum, onun için tekrar etmek istemem. 
içtüzüğün açık hükmü mevcut iken bu hüküm 
hiçe sayılarak yakın geçmişteki birtakım emsal
ler bu meselede tutulan yolu doğru ve meşru 
gösteriyor intibaı veya savunması içinde bulun
mak caiz değildir, doğru değildir. 

Hukukta meşhur bir prensip vardır: «Bâtıl 
emsal olamaz.» Hakikaten grupların, Millet Mec
lisinin zaman zaman bunaldığı zamanlar oldu
ğunu kabul ediyorum. Altı tane, beş tane grup 
var. Beş grup konuşacak, hem de tâhditsiz iste
diği kadar. Komisyon konuşacak, Hükümet ko
nuşacak, ondan sonra altı da milletvekili konu
şacak. Bu, çok uzun zaman alır. 

Bâzı müstacel mevadda Meclisin tahammü
lü yoktur, diye iddia edilebilir, söylenebilir, 
konuşulabilir. Ancak o zaman da şunu derim, 
bu gibi son derece müstacel mühim vaziyetler
de, durumlarda altı milletvekili konuşması gere
ğine dair olan maddenin bir şek halinde yeni 
bir Tüzük hükmü ile tadili mümkündür. Kaldı 
ki, sayın grup sözcülerinin, Hükümetin hattâ 
komisyonun konuşmalarını da bir ölçüde tahdit 
suretiyle hattâ milletvekillerinin konuşma hak
kına hiç dokunmadan da bu meselelerin halli 
mümkündür. Bütün mesele içtüzüğün tedvin 
edilmemiş, bugüne kadar sürüncemede kalmış 
veya bırakılmış olmasından ileri gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu itibarla bugün 
görüşmelerin burada kesilip yarın grup sözcü
lerinin söz alması zaten vakit malûm, biliniyor, 
görülüyor, milletvekillerinin bu sefer de bütçe 
üzerinde kişisel görüşmelerini arz edememe ne
ticesini doğuracaktır. Bu suretle de hakikaten 
Meclis olarak, teşriî organ olarak milletvekil
leri görevlerini yapmaktan alıkonulmuş bulu
nacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu belki 
zatıâlinizin konuşmasında faydalı olur amaciy-
le şu noktayı belirtmek isterim: 

Bütçenin tümü üzerinde ve maddeleri üze
rinde müzakereler bittikten sonra ayrıca altı 

milletvekilinin söz alması gibi bir iatbikat ve 
bir İçtüzük maddesi Türk Parlâmentosu kurul
duğundan beri bahis konusu olmamıştır. Şimdi 
1961 yılına kadar bu maddenin uygulanması 
açık oylamaya tabi olduğu cihetle bütçe, lehte, 
aleyhte birer arkadaşa söz verilmesini derpiş 
eden 131 nci maddenin parti grupları çoğalması 
yüzünden bütün parti gruplarına teşmili mahi
yetinde vücut bulmuştur. Bu vesileyle size ha
tırlatırım. Bu nokta zatıâlinizin konuşmasına 
faydalı olur diye ifade ediyorum. Buyurun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Teşekkür ederim. Sayın Reis hakikaten son 
derece güzel bir noktayı işaret buyurdular, bizi 
aydınlattılar. Yalnız bu lehte aleyhte konuşan 
arkadaşlar da grup sözcülerinin dışında millet
vekilleri olmak gerekir. Milletvekilleri nihayet 
buraya çeşitli mesleklerden, çeşitli memuriyet
lerden ve sathı vatanın çeşitli bölgelerinden 
gelmişlerdir. Kişisel görüşü olduğu iddiasında 
bulunmak her milletvekilinin hakkıdır ve hattâ 
böyle bir görüşe sahibolmadığı kanısında ola
nın da zaten buraya gelmemesi gerekir. Gruplar 
karar verebilir, gruplar kendilerine göre birtakım 
yollar tutabilirler. Bunlar umumiyetle zaten 
grup idarecilerinin inisiyatifi içindedir. Bu hal 
böyledir ki, bir milletvekili çıkar, öyle bir ko
nuşma yapar ki, belki de bütün Meclisin o ko
nuşma, o fikir üzerinde birleşmesi mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu bir nok
taya daha işaret edeceğim. Verilmiş bulunan 
önerge grup adına yapılacak konuşmaların 45 
er dakika ile kayıtlanması mahiyetindedir. Za
tıâlinizin buyurduğu nokta ileriye muzaf bir 
içtüzük değişikliği teklifi ve temennisidir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Şimdi efendim, iki tane önerge var burada. 
Benim hatırladığıma göre birisi, bu grup adına 
vâki olacak konuşmaların yarına bırakılmasına 
dair. Ona hangi noktadan muhalif olduğumu 
arz ediyorum. Ondan sonra da diğer o grup 
sözcülerinin konuşmalarının 45 er dakikaya in
dirilmesine dair olan önerge hakkında fikirleri
mi, görüşlerimi arza gayret edeceğim. Eğer Sa
yın Başkan müsaade buyururlarsa. 

Muhterem arkadaşlarım, malesef Sayın Baş
kanın ikaz ettikleri, bildirdikleri üzere lehte 
aleyhte vâki olacak konuşmalarda grup baş
kanlarının imtiyazına, inhisarına verilmekte. 
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Bu suretle milletvekillerinin bu hakkı da ip
tal edilmiş olmaktadır. Ben şahsan kendi yap
tıkları, kendi kanunlaştırdıkları, uyulması mec
buri kaideler haline soktukları metinlere, mev
zuata uymıyan heyetlerin son derece hatalı, yan
lış bir yol üzerinde bulunduklarını arz etmek 
isterim. Bu itibarla bugünden başlamasının ve 
milletvekillerine de, son söz şeklinde de olsa, 
görüşlerini arz etmek imkânının verilmesini 
bilhassa istirham ederim. 

Gelelim ikinci önergeye; Yani 45 er dakika
ya grup sözcülerinin görüşmelerinin indirilme
sine. 

Arkadaşlar, iki gün var. 28 - 29 una kadar 
bütçenin vücut bulması matlup ve kâfi. iki 
günlük görüşmeler, normal çalışma saatlerini 
hesabetsek, Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerinin 
yorulduklarını, gece gündüz çalışamıyacakla-
rmı hesabetsek dahi sekizer saatten onaltı saat 
eder, onar saatten yirmi saat eder. 45 er daki
ka gruplara söz verilirse zannederim beş grup 
mevcut, şöyle böyle 4,5 - 5 saat gruplar konu
şacak, geriye kalan yirmi saatten 15 - 16 saat 
rahat rahat Hükümet kullanacak demektir. 
Çünkü anlıyabildiğime göre Hükümete bir tah
dit getirilmemektedir, komisyona da getirilme
mektedir. Bu değil sosyal adalete, düpe düz 
adalete bile aykırı. (C. H. P. sıralarından «içti
mai adalete aykırı» sesleri) içtimai adalete ay
kırı. 

Şimdi arkadaşlar, iktidarlar ismi üstünde, 
bir kudreti, nüfuzu ifade eder. Bu kudret, nüfuz 
da feragati gerektirir, iktidarının taallûk etti
ği sahalarda, idaresinde bulunan cemiyetleri, 
fertleri çok büyük bir toleransla ve son derece 
büyük bir adalet ve hakkaniyet duygusu içinde 
idare etmesi gerekir. Altı grup, bu gruplara 
45 er dakikadan dört buçuk saat vereceksin, 
geriye kalan onbeş buçuk saati, hattâ hattâ ge
celeri de çalışmak taammül halinde olduğuna 
göre, bilmem yirmi - otuz saati yani arslan pa
yının da kendine hasredecek ve buradan mil
lete, Parlâmentoya sen kendi görüşünü şu ve
ya bu ölçüde şu veya bu tarzda duyuracaksın. 
Bu, büyük haksızlık ve adaletsizliktir. 

Anayasamız der ki, «Siyasi partiler demok
ratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.» Ya
ni bu bir balama siyasi partilerin de iptalidir, 
Meclis içinde iptal ve ilgasıdır ki bu caiz değil

dir. Bu Anayasanın da lâfzına ve ruhuna ay
kırıdır. Milletvekillerine kişisel görüşlerini arz 
imkânı vermiyorsunuz. Hani eski devirlerde 
harbolurmuş, harbte pehlivanlar çıkar güreşir 
veya dövüşürmüş taraflardan, hangisinin peh
livanı mağlubolursa o taraf mağlup ilân edi-
lirmiş. Meclis adeta eski zaman arenalarına dön
dü. 

E, arkadaşlar, kolektif görüşler burada hiç 
olmazsa rahatlıkla ve serbestçe ifade edilebil
melidir. Yani iki gün, 48 saat burada dinleme 
ve konuşma için imkân varken ve bu iki gün
lük konuşmanın da suiistimal edilerek partiler 
ve gruplar tarafından, diğer partileri, grupları 
veya Hükümeti bu haktan mahrum edeceğine 
dair en ufak bir emare belirmemiş iken, kal
kıp bunun kısıtlanması yoluna gitmek doğru 
değildir. Yani gruplar olarak da sizi biz fazlaca 
dinlemek istemiyoruz, sizin bu hakinizi biz ço
ğunluğumuza dayanarak önlüyoruz demek mâ
nasına çıkar, iktidarın bıma ihtiyacı olmamak 
gerekir. 

Kalkar da bir Başvekil veya bir parti söz
cüsü veya Hükümet adına her hangi bir saygı 
değer bakan burada saatlerce konuşur ve arka
sından gruplara da 45 dakika gibi son derece 
kısa ve meselelerin maksadını anlatmak imkânı 
vermiyecek bir zaman parçası ayırılır, bu caiz 
değildir arkadaşlar. Bu büyük bir haksızlık ve 
adaletsizlik olur. Ve bu, bugüne kadar İçtüzüğü 
ihlâl suretiyle milletvekillerinin söz hakkının 
kısıtlanmasını aynen gruplarda da tatbik mev
kiine koymak olur. Bu önergeyi veren saygı de
ğer Avcı'nm bu önergeyi geri almasını istirham 
ediyorum. Çünkü politika tecrübesi ve hissi seli
mi bize bu davranışı beklemeyi haklı kılmakta
dır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv lehinde, buyuru
nuz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; önerge aleyhinde 
konuşan muhterem arkadaşımız daha ziyade iç
tüzüğün meri maddelerinin Meclisimize uyma
dığı yolunda bir tenkidde bulundu. İçtüzüğü
müz kanunların müzakeresinden sonra sayın 
üyelere son söz olarak bir lehte, bir alehte ko
nuşma hakkı tanır. Yine içtüzüğümüz, bu ko
nuşmalar da, kifayet önergeleri de dâhil olmak 
üzere, gruplara öncelik hakkı tanır. Şimdi grup 
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sözcüsü arkadaşlarımız bu öncelik hakkını kul
landığına göre grupa mensubolan sayın üyele
rin bu Meclis kürsüsünde bunu tenkidedecek-
lerine kendi gruplarında bu meseleyi hallet
meleri lâzım. Eğer konuşan arkadaşım bir ba
ğımsız milletvekili olsaydı o zaman insan bir 
nebze düşünürdü. Zira kanunun tümü üzerinde 
lehte ve aleyhte beyanda bulunurken bu ka
nuna kırmızı rey vereceğinin gerekçesini, beyaz 
rey vereceğinin gerekçesini ifade ediyor. Bunu 
grupu ifade ettiğine göre grup sözcüsü o grupun 
bütün üyelerinin kanaatini burada söylemiş olu
yor. Acaba arkadaşım kendi grupunun kanaati 
dışında bir fikir mi serd edecek, bir oy mu ve
recek ki, böyle bir son söz üzerinde konuşma 
hakkı talebediyor? Bu itibarla bu bir içtüzük 
meselesidir. 

içtüzüğün müzakeresi sırasında bu konu 
üzerinde durulur. Fakat Meclisimiz geçen devre
de iyi bir teamül kurmuştu. Eski içtüzük ya
pıldığı zaman Parlâmentomuz iki parti esası 
üzerinde olduğu için bu ihtiyaç o zaman hisse-
dilmiyormuş. Fakat çok partili yani ikiden faz
la partili bir Meclisin içinde bulunduğumuza 
göre lehte ve aleyhte konuşmalar, bütçenin tü
mü üzerinde, yalnız o zaman bir muhalefet par
tisi ile bir iktidar partisini muhatabalıyor, 
diğer muhalefet partileri kanaatlerini, verecek
leri oyların rengini bildirmek imkânını bula
mıyordu. 

Geçen devre Meclisimiz bu imkânsızlığı or
tadan kaldırmak üzere İçtüzüğe rağmen bir 
teamül kurmuş ve bütün siyasi partilere oyları
nı ne şekilde verecekleri ifade imkânı tanımış
tır. Şimdi bu ifade imkânını sağlıyacak olan 
müddetin de Adalet Partisi Grup Başkanvekili 
Sayın Sabit Osman Avcı 45 dakika olarak tah
didini istemiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, bu önerge geri alındı
ğı zaman buraya çıkacak olan bir arkadaşımız, 
Sayın Sarıibrahimoğlıı'nun felsefesine göre ge
ce gündüz konuşmayı itiyadedinse ve bütçenin 
tümü üzerinde değil de, kendi düşünce, kendi 
partilerinin tandanslarmı efkârı umumiyeye 
yaymak için 15 saat, 20 saat konuşsa o zaman 
ayın 29 nda bütçeyi çıkarmak mümkün olmaz. 
Nitekim, başlangıçta bir gün altı buçuk saat 
C. H. P. Grup Sözcüsünü burada dinledik. 6,5 
saat! Ondan sonra diğer partiler de o kadar 

müddet konuşma imkânına eremediler. O zaman 
sosyal adaletsizlik olmadı da, şimdi bütçenin 
sonundaki 45 er dakikada Hükümet biraz fazla 
konuşursa sosyal adalet kayboluyor. Yani, bir si
yasi parti içtimai adalet diye Meclisin bütün va
kitlerini kullanacak, ve bütçenin başında 6 - 7 
siyasi partinin hakkına riayet etmiyecek, sonun
da da böyle bir hak istiyecek. Müsaade edin de 
sizden başka şu Meclisin içerisinde beş partinin 
daha bulunduğunu kabul edin. Ama, sizin men-
sulbolduğunuz parti gibi 6,5 saat mütemadiyen 
havanda su döğmiyecekleri gerekçesi ile onlar 
altı saat, yedi saat konuşmamışlar, meseleyi 
kısa kesmişler. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bütçenin bölüm
leri üzerinde de bütün gruplar konuştular. Bu 
konuşmalarda da dikkat ederseniz, altı grup 
konuştuktan sonra yedinci grupun sözcülüğünü 
C. H. P. Grup Sözcüsü almıştır. Yani Sayın Sa-
rıibrahimoğlu kendi grupuna söyleseydi de ye
dinci sırada bir milletvekili konuşsun, biz bu 
işe girmiyelim deseydi, o arzusu yerine gelirdi. 
Bu suretle bütçenin bölümleri ve tümü üzerin
de en geniş zamanı C. H P. grupu arkadaşları
mız kullanmış bulunuyorlar. Zabıtlarda bu sa
bittir. Hükümete gelince; sevgili arkadaşlarım, 
yarın saat 10 da başlıyacak olan Meclisimiz 
bire kadar devam edecek, iki buçukta başlıya
cak saat 19,30 a kadar devam edecek. Şimdi 45 
er dakikayı, bâzı arkadaşlarımızın uzatmaları, 
araları da hesaba katarsak, yani hepsini kulla
nacak olsa Hükümete Meclisin kapanma saati
ne kadar üç saat vakit ya kalır, ya kalmaz. 

Şimdi, altı grupun kullanacağı müddetin 
karşısında Hükümöt de üç saat kullanacak ol
sa, bunu çok görmemek lâzım. Yani saat yedi 
buçukta celseyi dağıtacağız, gece saat 21 de tek
rar toplanacağız, gece Hükümet gene çıkacak 
buraya, saat 24 e kadar konuşacak, tekrar da
ğıtacağız, ertesi günü sabah saat 10 da gene çı
kacak... Yok böyle şey beyler... Bu Hükümetin 
söyliyeceği sözler, muhalefetin yapacağı iddia
lara karşı cevabolacaktır. Eğer muhalefet büt
çenin tümü üzerinde son beyanlarında bulunur
ken yapıcı, yani dışardaki mevzulara intikal et
meden bütçe üzerinde konuşmak suretiyle bir 
sistem güderse, Hükümet de muhalefetin iddi
alarına cevap verecek bir sistemin içerisine gi
recektir. O vakit zaman meselesi kendiliğinden 
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halledilecek, ama muhalefet bütçeyi rafa kal
dırır, burada ondan sonra soldu, ortaydı, irti
ca idi, falandı, asayiş idi diye başlarsa o za
man... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu iddia ve 

iftiraların... Sayın Başkan müsaade edin de bu 
saatin niçin uzun - kısa olduğunu gerekçesi ile 
izah edelim. 

BAŞKAN —' Ben size daha bir şey söyle
medim. Sayın Ataöv diye hitabettim, henüz da
ha sizi tekdir mi edeceğim, takdir mi edeceğim 
belli olmadı. Siz kendi kendinize alındınız. 
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tuyor, bu itibarla verilmiş olan Önerge yarın 
saat ondan itibaran grupları adına konuşmalar 
tamamlandığına göre, programa konduğuna 
göre grup sözcüleri arkadaşlarımızın 45 er daki
ka konuşması ve Hükümete altı grupun iddia
larına karşı cevap vermesi için de bu tahdidin 
dışında bırakılması yerinde olur. Önergenin ka
bulünü saygı ile istirham ederim. 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker zatıâliniz 
önergenin aleyhinde söz istediniz, ancak Sayın 
Erim grup adına istiyor, onun için takdimen 
Saym Erim'e söz veriyorum. 

O. H. P. CTEUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Değerli arkadaşlarım; 

Bütçe görüşmeleri başlamadan önce, gruplar 
arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma müş
terek bir netice olarak huzurunuza getirildi. 
Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere zaman 
tahdidi konulmaması o anlaşmanın içindedir. 
Şimdi, bütçe sonuna yaklaştığı bir sırada Saym 
iktidar Partisi tarafından bir önerge verilerek 
bu anlaşmanın, buradaki rey ekseriyetine güve
nerek, âni bir surette değiştirilmek istenmesini 
bendeniz yadırgadım. Eğer, İktidar Partisinin 
böyle bir arzusu varsa, böyle bir zaruret duy-
muşsa bunu önceden gene gruplar arasında gö
rüşüp bir neticeye varabilirdik. Ve buraya bel
ki müşterek bir anlaşma ile gelebilirdik. Öte-
denberi bu konularda bu şekilde hareket edip 
dururken, bunun bugün tek taraflı olarak bo
zulmasını Meclisimizin gelecek çalışmaları bakı
mından iyiye yormak mümkün değildir. 

Onun için ben İktidar Partisinden rica ede
rim, bunu şimdi bırakalım, vakit var yarınki 
toplantımıza kadar, aramızda görüşelim, bu za
ruret neden doğmuştur, belki biz de takdir ede
riz zarureti. Hep beraber buraya gelelim, açmış 
olduğumuz güzel çığırı bozmıyalım. Bilhassa 
aramızdaki centilmen anlaşmasını bozmıyalım. 
Bütçenin tümü üzerindeki konuşmalar tahdide-
dilmiyecektir diye bir anlaşma ile geldik, tah-
didedilecektir diye de gene bir anlaşma ile gel
memiz, ilk anlaşmamızın zannediyorum icabın
dan sayılmak gerekir. Bunu rica etmek için söz 
aldım. 

BAŞKAN — Sayın Sabit Osman Avcı, öner
genin lehinde, buyurun. A. P. Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA SABİT OSMAN AVCI 
(Artvin) — Saym Başkan, muhterem arkadaş-

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Kusura bak
mayın. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi, ikti

darın cevabı, muhalefetin beyanlarına ve iddi
alarına karşı olur. Durduğu yelden iktidar ken
disi mevzu icadedip de bu kürsüde fikir serd et 
mez. Nitekim geçen konuşmalar da öyle olmuş
tur. Eğer muhalefet iddialarını bütçenin içeri
sinde bırakırsa elbette ki iktidarın ve Hüküme
tin konuşması da bu çerçeve içerisinde olacak
tır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bu Mecliste 
milletvekili arkadaşlarımızın konuşmamış olma
sından, Sayın SarıilbraJhimoğlu gibi hepimiz 
müştekiyiz. Buna bir nihayet vermek lâzım. 
içtüzüğü çıkarıp onunla mı halledeceğiz. İçtü
zükte bir tadilât yapıp onunla mı halledece
ğiz?.. Bu Mecliste milletvekillerine konuşma im
kânı sağlamaya mecburuz. 

Gruplardan milletvekillerine sıra gelmiyor. 
Madem ki, Sayın Halk Partisine mensup bir 
milletvekili arkadaşımız da bu arzudadır, bun
da birleşelim, güzel bir içtüzük tadili yapalım, 
bu meseleyi halledelim. Ama, bu meselenin halli 
bütçenin tümü üzerinde son sözler kullanılır
ken içtüzüğü rafa kaldırıp da yeni bir sistem 
vaz'ederek olacak değil. Bu bütçenin sonu, ge
çen seneki bütçelerde kullanmış olduğumuz te
amüle göre, o tatbikt silsilesi içinde, bütün grup
ların sözcülerine oylarının rengini izah sadedin
de söz verelim. Bunlar da 45 dakika olsun ki, 
yarın akşam saat 19,30 da yarın ki, mesaiyi bi
tirelim, dünkü yaptığımız gibi. Onun bitimi de 
hesaplanmış. Niçin sayın arkadaşımız dememiş 
de birer saat, 45 er dakika demiş. Hesaplamış, 
aşağı yukarı saat yediye kadar böyle denk tu-
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larım, Sayın Erimle bir noktada beraiberiz, bir 
noktada da bir yanlış anlayış olduğu kanaa
tindeyim. 

Bütçe müzakerelerinin Sayın Meclis Başka
nının Başkanlığında grup yöneticileriyle birlik
te programlaştırıldığı sırada bütçenin tümü 
üzerindeki müzakereye bir tam gün ve ertesi 
gün de dört bütçe görüşülmesi konularak bir 
miktar bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin 
devamı şeklinde tesbit edilmiş ve bütçenin tümü 
üzerindeki görüşmelerde de zaman tahdidi ko
nulmamıştır; doğru. Doğrudur ama, bu bütçe
nin tümü üzerindeki görüşmelerde. Bütçenin 
sonunda, bütçenin tümü üzerinde görüşme diye 
bir şey yoktur. Mütaaddit arkadaşlarımız ifade 
ettiler, geçen defa Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın müzakerelerinde bütün grup sözcüleri ve 
şahısları adma konuşacak milletvekilleri adına 
konuşacak milletvekilleri konuşup bittikten 
sonra bütün siyasi parti grupları sözcülerine 
ve Meclis Başkanı beşer dakika ile tahditli ola
rak plâna verilecek oyların rengini izah sade
dinde söz verdiler ve sözlerde C. H. P. Grupu 
adına beş dakika Sayın Erim konuştu, A. P. Mec
lis Grupu adına da bendeniz konuştum, beş da
kika içerisinde. 

Binaenaleyh, bizim verdiğimiz önerge ka
tiyen grup yöneticilerinin Meclis Başkanının 
Başkanlığı altındaki anlaşmasına aykırı tarafı 
yoktur. 

Esasen, içtüzüğün 137 nci maddesine göre 
(Müzakereler bittikten sonra iki milletvekili 
bir lehte, bir aleyhte ve veciz olmak kaydı ile 
- kısa demiyor ama veciz surette - kullanacağı 
oyun rengini bildirir) diyor. Bunlar grup adı
na söz istenirse, Meclisimizde teamül teessüs 
etti, gruplar takaddüm eder. E, gruplar çoğal
dı bir de grupları da konuşmak imkânından 
mahrum etmiyelim, bir teamül tesis edelim, bu 
nev'i müzakerelerin sonunda siyasi parti grup
larına neden hangi renkte oy kullanacağını bu
rada izah etsin. 

Şimdi C. H. P. Grup Başkanvekili arkada
şımız, bakınız der ki, «Böyle bir tahdit konul
madı» doğru. Bakın biz hiçbir tahdide de git
medik. Gitmedik ama bir eşitsizlik yarattık. 
Bir siyasi partinin grup sözcüsü (bu kürsüde altı 
saat konuştu, günün basınını, radyo bültenini 
aldı. Diğer dört siyasi parti muhalefet parti 

grupları konuşma imkânından ve basma görüş
lerini aksettirme imkânından mahrum kaldılar. 
Eşitlik ortadan kalktı. Biz gayet semimiyetle 
ve hüsnüniyetle diyoruz M, bütçe müzakereleri 
şu anda bitmiş 50 küsur maddesi Yüce Mecli
sin oylariyle kabul edilmiştir. Sonunda Meclisin 
teamülüne istinaden bütçenin tümü üzerinde 
altı siyasi parti grupu konuşacaktır. Ama, bu 
konuşmalarda eşitlik olsun, adalet olsun. 

Bakınız bunu o kadar sarahatle diyoruz ki, 
beş muhalefet sayın parti grupları 45 dakika
dan dört saat konuşsun, biz de iktidar partisi 
grupu olarak 45 dakika konuşalım, bir eşitlik 
Bağlıyalım diyoruz, bir adalet sağlıyalım diyo
ruz ve yarınki programda saat 19,30 a kadar 
da bu meselenin bitirilmesini sağlamış olalım.. 
Ama, nasıl sağlamış olalım? Beş tane sayın mu
halefet partileri grupuna eşit söz hakkı tanı
mak suretiyle bu işi sağlamış olalım. Binaen
aleyh, biz hüsnüniyetle, samimiyetle verdiği
miz önergenin kabulünü rica ©derken, sureti 
katiyede de Meclis Başkanının Başkanlığında 
siyasi parti grup yöneticilerinin iştiraki ile 
yapılniış olan toplantıdaki bütçenin tümü üze
rinde tahditsiz görüşmeleri de tahdidetmiyo-
ruz. Vakıa meydandadır, tümü üzerinde gö
rüşmeler bitmiştir ve kayıtsız olarak devam et
miştir. Bunun anlaşılması için, münakaşaya 
yol açmaması için de önergemizde bunları serd 
ettik. 

31 bütçe görüşüldü, her siyasi parti grupu 
azından 20 şer dakikadan 10 saat görüştü, tümü 
üzerindeki görüşmeler hariç. İşte bu esbabı mu
cibe ile verdiğimiz önergenin kalbulünü istirham 
eder, saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) . 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Bastırılarak da

ğıtılan bütçe görüşmeleri programı var elimiz
de. Bu programın en başında «Bütçenin tümü 
üzerinde görüşme» diyor. En sonunda da gene 
«1968 yılı Bütçe Kanununun tümü üzerinde 
grup sözcülerinin son konuşmaları» diyor. Bi
naenaleyh o da tümü üzerinde, bu da tümü üze
rindedir. 

BAŞKAN — Sayın Erim, zatıâliniz çok iyi 
hatırlarsınız, demin de bir arkadaşım konuşur
ken beyan ettik. Bütçenin tümü üzerinde veri-
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len bu son konuşma haddizatında 1961 yılında 
vukua gelen bir tatbikatla ortaya çıkmıştır ve 
İçtüzüğün 110 ve 137 nci maddelerine göre mil
letvekillerinin lehte ve aleyhte oyunu izhar sa
dedinde oy kullanmalarını temin için konuşa
cakları hükmüne göre».. Sayın Erim, bilmem 
belirtebiliyor muyum? Zatıâliniz bir sual sor
dunuz ben de o suali cevaplandırıyorum. Prog
ramda yazılı bulunan Bütçenin tümü üzerinde 
son görüşme, çok iyi hatırlıyacağmız veçhile, 
1961 yılında vukubulan bir tatbikattan münba-
istir ve İçtüzüğün gerek 110 ve gerek 137 nci 
maddeleri gereğince milletvekillerinin lehte, 
aleyhte oyunu izhar yönünde söz almaları bahis 
konusu olduğu bir anda bunun o anda Mecliste 
bulunan bütün parti gruplarına teşmil edilmesi 
burada bahis konusu edildi ve ona göre tatbi
kat vücut buldu. Şimdi, konuşmalar haddi za
tında bu maddeden inbias eden ve her gru-
pun verecekleri oyun rengini bildirmeye matuf 

konuşmalar olacaktır. Onun için programdaki 
belirtmiş olduğunuz husus şu anda Başkanlığı 
büyük çapta ilgilendirmiyecek mahiyettedir. 
Hangi maksatla aranızda ne şekilde hüküm koy
dunuz, tabiî ondan bizim ayrıca haberimiz yok. 

C. H. P. MECLİS ÜRUPU ADINA NİHAT 
ERİM (Kocaeli) — Sayın Başkan, nasıl önce
den bir anlaşma ile buraya gelmişsek, teklif 
ediyorum, yarına vakit var, görüşelim, yine an
laşalım. Mesele budur. Biz yoklama istiyoruz, 
çoğunluk yoktur efendim. (Bu sırada C. H. P. 
li beş milletvekili ayağa kalkarak yoklama ya
pılmasını istediler.) (A. P. sıralarından : «yuh» 
sesleri «bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, millet
vekilleri kendilerinin haklarını koruyorlar, is
tirham ederim. 

Sayın Erim, Sayın öner, Sayın Sarıifbrahim-
oğlu, Sayın Pencap, Sayın Neftçi, Sayın Hatip-
oğlu yoklama istiyorlar. Yoklama yapacağım. 

YOKLAMA 

(Ad okunmak suretiyle Adana seçim bölge
sinden yoklamaya başlandı). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ge
rekli çoğunluk bulunmadığı cihetle 28 Şubat 

Çarşamba günü saat 10,00 da toplanılmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,42 

*>&<( 
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