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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne ka
dar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okun
du, bilgi edinildi. 

1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
İmar ve İskân Bakanlığı, 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul edildi. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir 
görüşüldü. 

sure 

9 Şubat 1967 Perşembe günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime, aynı gün saat 01 de 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fiıkret Turhangil 

Kâtip 
Tabiî Üye 

Selâhattin özgür 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin özgül 

Kâtip 
Çanakkale 

Nahit Altan 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalav 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Aami Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN ~ 34 ncli Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1 — 1967 mh Bütçe kanunu tasarısı ve Kar-] 

ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı : 
853) (1) 

T - Maliya Bakanlığı B'itçosi 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bütçesine de
vam ediyoruz. Maliye Bakanlığı büteesmdeki 
görüşmeler ü-erin-de gruplar ve sayın üyelerin 
konuşmaları bitmiş, yeterlik önergesi de veril
miş ve kabul edilmiştir. Komisyon ve Bakan 
söz istemişlerdir. Komisyon mu önce konuşacak, 
Bakan mı önce konuşacak? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Biz 

(1) 853 S. Saydı basmayazı 31 . 1 . 1967 
tarihli 25 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

— 1238 

görlr-ler.imizi, gerekirse, önergeler verildiğinde 
ifade edeceğiz, konuşmaktan sarfınazar ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon vazgeçiyor, Sayın Ba
kan buyurun. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri dün gece geç 
vakte kadar değerli arkadaşlarımızın kıymetli 
mütalâalarını burada dmledik. Bunların, önü
müzdeki tatbikat dönemi içerismde, muhakkak ki 
b'ze çok faydalı yardırman olacağını ifade ede
rek sözlerime başlıyacağım ve değerli arkadaşla
rımızın tenkid ve temennilerinden önemli buldu
ğumuz noktalara kısaca arzı eevabedeceğim. 

C. H. P. Grupu adına konuşan Sayın Sadık 
Atukmaç, konuşmasında gelir tahminleri, bütçe 
açığı ve vergi politikası konularına geniş bir 
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yer ayırmış bulunmaktadır. Bu arada üzerinde 
spesifik olarak 'durduğu konular araş nda, 1967 
Bütçesinde 2 milyar lirayı aşan bir açık bulun
duğu, ihracatta vergi iadesi ve işçi dövizlerinin 
'kur faı'kları için bütçede kâfi ödenek bulun
madığı, finansman ihtiyacını karşılamak gayesi 
Te vasıtalı vergilere zam yapmanın adaletsiz 
neticelere müncer olduğu, tasarruf bonolar; 
meselesi, zirai vergilerde yapılacak ıslahat ile 
asgari geçim indirimi gibi hususlar bulunmak
tadır. 

Say-n Artukmaç'm tenkidlerini cevaplandır
maya başlamadan önce gelir teşkilâtmm ıslah-
•konusunda izhar ettiği temennilerinden ötürü 
kendisine teşekkür ederim. Bu knnn ile ilg!li 
olarak hazırlanan ve yakında Yüksek Parlâ
mentoya sunulacak olan kanım tasarısı huzuru
nuza geldiği zaman bu tenkidi erinin ışığı altın
da yardımlarını esirgemiyeceğini üml'Jetme'k 
isterim. 

Saym Sözcü bütçede en &z bir milyar lirr 
tutarında mübalâğalı gelir tahmini bulunduğu
nu ifade etmişlerdir. Bu konuya daha öne^ 
Yüce Senatoda, bütçenin tümü üzerinde yapıl
makta olan müzakere^r sTasmda temas etmi? 
buhmmakta idim. Bu husus Baikanlığmı Büt
çesinin müzakeresi vesilesiyle tenkid konıısr 
olduğundan tekrar eevar»1 a n ı r m a k zorun'.la
yım. Yüce Senatonun tetkikine sunulan son 
şetkli ile 1967 senesi gelir bütçesi. 1966 senesin
de yanıla-a^ı ır^u'an gelir tahsilâtına nazarır 
3 mryr.r 11.3 milvm lira tutarında ve % 2 0 / 
nisbctiıub bir fazlalığı ihtiva etmektedir. Br-
na mukaV1 l ° m °enesi ge'i'",, bütecû b'r evve1-
'ki sone fiilî tahsilâtına nazaran 3 miVar 1 TP 
milyon lira mtarmda ve 9r 24 6 nisbetmelo b:-
fa^Vık +<V̂ <- ^ni r^^tv . O"-1"1!^^- H. 1 ^ ~ 
senesi gelir bütçesi 1966 senesi gelir bütçesine 
nazaran daha düşük bir nisbette artışı ihtiv.ı 
etmektedir. 

Diğer taraftan, 1967 sonesi rrelir bütçesinde 
yer alan tahmin'er arasında bahis konusu sene
nin ek finanasrnan ihtiva c m k a r l a m a k gaye
siyle alınacak 'kanuni ve idari tedbirlerin sa^-
bvacağı 950 milyon liralık munzam varidat d" 
dâhil edilmiş bulunmaktadır. Bu durumda r>rr-
tabiî olarak normal artışlardan beklenen epvr-
me daha düşük bir nisbete inmektedir. Öy1^ 
zannediyorum ki, bütçe müzakereleri s'rasa
da devamlı olarak sayın sözcüler tarafındar 

tekrar edilmekte olan 1 milyar liralık tahmin 
fazlalığı iddiasının yukarda bahsetiğkn finans
man tedbirleri ile yakın bir münasebeti bulun
maktadır. Bu husustaki tereddütleri bertaraf 
etmek maksadiyle bu .tedbirler hakkında açık
lamalarda bulunmakta fayda görüyorum. 

Bunlardan, tekel maddelerinin satış fiyatla
rında yapılan yükseltmeler ile ilgili Kararname 
l Şubat 1967 tarihirîden itibaren yürürlüğe gir
miş bulunmaktadır. 

İthalât üzerinden alınmakta olan Damga 
Resmi nisbetinin artırılması ile ilgili kanun ta
sarısı ise iki gün önce Yüce Senato tarafından 
kabul edilmiştir. 

Akar yakıtlardan alman îstilhsal Vergisi 
miktarlarının yükseltilmesini öngören kanun 
tasarısı ise halen Millet Meclisi gündeminde bıı-
lunmaktad-r. Bu tasarının 1966 malî ydmm 
bitmesinden önce kanunlaşarak yürürlüğe gir
mesine gayret etmekteyiz. 

Arz etmek istediğim nokta şudur: Elbette 
umacak olan birtakım tedbirlerin, bilfarz te
kel gibi, şeker gibi maddelere yarHaeak olan 
-ramların, bu zamları yapmadan iki ay. üc ay 
"mce halka ilân edilmiş olmasının ortalıkta bir-
\ abm spckühâtörVr tarafm'dan. bu m a-İdelerin 
toplanması neticesini intacedeceği tabiî bulun
duğundan, gerek bütçenin gerekçesinde, gerek 
Yüikse-k Komisyonda, gerek yine Yüce Senato
daki takdim konuşmamızda gelir 'kaynak1 arınm 
hangisi olduğunu sarahaten ifade etmek imikâ-
Tnı bulamamıştık. Binaenaleyh değerli arka-
laş'armrzm bütçede bir milyara yakın açık 
vardır iddialarının mesnd.li bundan ileri gel
mektedir. Öyle zanediyorum ki, alınmış olan 
bu tedbirleri gördükten sonra değerli arkadaş-
' arınım bu husustaki 'kanaatleri tamamen de
rişmiş olacaktır. 

Buraya kadar verdiğim izahattan anlaşıla-
•nğı üzere, 1967 senesi- şre^r tahminlerine ek 
'nansman tedbirleri ile i1 çili olacak yapılmış 
^an cem'an 950 m^yon liralık ilâve hiçbir şe
kilde bütçe tahmin1 erinin şişirilmesi Ve müna
sebeti bulunmamaktadır. Bu miktar hariç 1967 
Tclir bütçesi bir evvelki yıl tahsilat tahminine 
nazaran 2 milyar 163 milyon lira tutarında ve 
% 14,2 ni'Sİbetirtde bir fazlalığı ihtiva etmekte
dir. 

— 1239 — 
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İhracâtta vergi iadesi ve işçi dövizleri kar
şılıklarının bütçeye tam olarak konulmamas-
konusuna gelince: 

Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim 
ki, 1967 bütçesi hazırlanırken, gerek gelir tah
minleri ve gerekse gider tahminleri bakımından 
mümkün mertebe, gerçekçi olmaya gayret gös
terilmiş bulunmaktadır. İhracatta vergi iade
sini karşılamak gayesiyle konulan ödeneklerin 
iadesi gereken vergi miktarlarının önceden 
katî olarak tesbitinin mümkün olmaması sebe-
biy1 e ihtiyacı tam olarak karşd ıyamad ığı doğ
rudur. Buna iştirak ederim. Ancak, bu k m r -
da yar»'1 an ödenek üstü sarfiyat p°k yükse% 

bir meblâğa baMğ olmadığı için bütçenin sami
miyetsizliğine bir misal tenkil etmez. 

.Aşıl önemli olan işçi döviz'eri karşd ğmı t e 
kil eden ödenektir. Geçmiş senelerde bu mak
satla konu1 an ödeneğin ihtiyacı 'karşılamada' 
göz önünde tuftdarak 1967 bütçesinde bu mak
satla yer alan ödenek miktar1 nda önemli bir 
artış yapılmıştır. Sarih bir fikir vermnk mak-
sadlyle rakam1 arı arz ediyorum. 1966 bütceı "nr 
işçi dövizleri için konulmuş olan ödenek 90 m:1-
yon lira idi. 1967 bütçesinde ise bahis konu
su senede gelmesi umulan i^çi dövizi mikfnv-
göz önünde tutulmak suretly1 e 255 milyon ara
lık bir öde msk yer a^nş bu1ıınma!ktadır. B1-
sure t-1 e. isei dövizVri için nyr-lrms o^n ödenek 
samimî bir rakamdır, gerçekçi bir rakamdır. 

'• IhTTcaHa ve^Tİ iadesini karşılamak gayc-
•s'vlo konudan ödentilerin m i k t a r ı n ise s?V"-
dlr: Bu is için konu1 an Ödenek T66 bütceo'r^e 
Â T^pyo-r, i} r n vVn 1967 büteminde 50 milyo^ 
liraya yükseltilmiştir. Bu miiktar 1967 Ffm?"v-
nin muhtemel ihracat kompozisyonu göz önün
de tutulmak suretiy^ hesaplanmıştır. Gerçek
çi bir tahmin yapı 1 d1 ğ1 nda bu sene içbn ödeno1-
aşdması keyfiyetinin yukarda belirttiğim gibi 
büyük bir meblâğa ulaşmıyacağı düşünülmek
tedir. 

Vasdab vergi1 er konusuna daha önce büt
çenin tümü üzerindeki müzakere1 e.r sırasmdn 
s a y n sözcülere verdiğim cevaplarda temas et' 
mlş bulmuyorum. 
. O zaman da açıklad^ğmı gibi bütün vasıta
lı vergileri h'e bir tetkike tabi tutmadan bir 
k a i m d e gayriâdil olarak vas^f andırmak doğru 
bir hareket olmaz.' Bu konuda sarih bir ka
naate varabilmek için meselenin enine boyuna 

ve etraflı bir şekilde incelenmesi gerekir. Şayet 
bir vergi sisteminde yer alan vasıtalı vergi1 er 
zaruri g*.da ve ihtiyaç maddeleri üzerine konul
muş bulunmakta ise, gayet tabiî ki, bu şekilde 
bir vergi sistemini sosyal adalete uygun oldu
ğunu iddia etmek mümkün değildir. 

Ancaik, zamanımızın vergi tekniği vasıtalı 
vergilerde de sosyal ada'et prensip1 erin'n uy
gulanmasını imkân dâhiline sr'kmuş bubındu-
ğundan, bu gayelere uygun olarak ıslah edil
miş olan vasıtalı vergiler de vasıtasız vergiler 
gibi makbul addedilmektedir. 

Kaldı ki. vasıtasız vergilerin en büyük un-
".11/arını t ek i l enen Gelir ve Kurumlar vergi -
'erinin de müstehlik sm^fa fiyat yoliy'e inikas 
ettin" ebildiğmi de bugün bütün iktisatçılar 'ka
bul etmnktedir. 

Vergi sisteminin bütünü Pe görden geçirt
mesi konusunda Saym Artukmaç taraf nlan 
ileri sürüden temennilere de bir nebze temas et
mek isterim. 

Hükümetimiz vergi reformunu devamb ve 
organik bir hareket olara'k mütalâa etmektedir. 
Gerek vergi ada1 etinin tesisi ve gerekle verin 
randımanının ar^rılması bizim de üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz bir 'konudur. 

Servet beyannamelerinin kaldırılmasını ön
gören kanun tasarısı aynı zamanda Gelir vergi
sinde oto kontrolü tesis edecek daha müessir 
ve ilmî bâzı tedbirler ihtiva etmektedir. Bu 
sebepten bahis konusu tasarınm oto !kcntrol im
kânını tamamen ortadan kakbrdığ-na da'r id
dialara iştirak etmiyoruz. Kaldı ki, bu kanun 
tasarısı Yüce Heyetinize geldiği zaman daha et
raflı münakaşa ve mütalâa serdi imkânı hâsıl 
olacaktır. 

Dar gelirli vatandaşlar üzerindeki tasarruf 
bonosu yükünü azaltmak gayesiyle hazırlanmış 
bulunan kanun tasarısı halen Millet Meclisinin 
Bütçe ve Plân Komisyonunda müzakere edi1-
m ektedir. Bu husustaki çalışmaların süratle 
bitirileceğini ümidetmo'kteyiz. 

Sayın C. II. P. Sözcüsü asgari geçim indi
rimi miktarlarının tatminkâr olmadığını ifade 
ettiler. Asgari geçim indirimi miktadarının 
yü'kse1 tilmesini herkes gibi biz de samimiyetle 
arzu etmekteyiz. Ancak bu miktarlarda yapı-
'a^.a'k en ufak bir yükselme bütçe balkımmdân 
telâfisi gayrikabil meblâğlara varan gelir 'ka-



Ç. Senatosu B : 34 0 . 2 . 1967 O : 1 

yıplarma sebebohnaktadır. Üstelik bu yol ile I 
vergi mükelleflerine sağlanan imkân ise pok 
küçük meblâğlardan ibaret kalmaktadır. 

Diğer taraftan, nazari olarak asgari geçim 
indirimi miktarlarının düşük olduğunu iddia 
etmek 'de pek mümkün değildir. Bilindiği üze
re memleketimizde şahıs başına düşen millî ge
lir 'miktarı ikibin lira civarındadır. Buna mu
kabil bakar bir mükellef için uygulanmakla 
olan asgari geçim indirimi miktarı ise 1 080 li
radır. Bu duruma göre mcmloketimizde uygu
lanmakta olan asgari geçim indirimi miktarı
nın fert basma düşen millî gelire oranı % 50 n:s-
betinin üstündedir ve bu nisbet bakımından 
memleketimiz diğer memleketlere nazaran ile
ri bir seviyede btıhınmakta'JİT. Bununla bera
ber geçim indirimi hacVerinde münasip bir fır
satta bir yükseltme yapmak da Hükümetimizin 
gavn -v r l i ı * . 

Şimdi sayın sözcünün Zirai Veriri i1 e ikgili I 
nütahâVarma geliyorum. Halen Zirai GeMr 
Vergisi götürü gider ve ç^cre^ kazanç UTidlc-
r jn0 o>"-e tesbit olunan matrahlar ürerinden 
alınmakta okıp. zirai birimler üzerinden hesap
lanan asgari Z :rai Vergi bir vergi güven1!/?" 
tedbiri o1 arak uygukanmaktad^r. Dönüm ıı-o-
r'nden maktu vornri abn^ası yolundaki tc^VıT 
burrünkü vergi sistemimizin anaprensipleri ile 
kabirı telif bulunmaktadır. Şöyle ki, halen Mi1-
int-, jTn-.iv' O-^"'".] TO^isy-mu fîün^leminde bu
lunan- Emlâk Vergisi kanun tasarsı Ve ziraa-' 
arazisinin genel obarak Emlâk Vergisi ile vern-'-
|o~ı--l:-»'imp^_ y"i1'ook -̂ e orta seviyedeki zira: 

T"1!'"1""'!! î r^ Gel!r VerTİs'ne tabi tutnV>ar*-
ö"nrÖT'-"'lT f̂>.1-'tp-"iir. Z'rnat arazisi 'loy^et luo^'r-
don ETYITI,V Yor^'^^o tabi tn^nka^^^^a p''-"" ı 
avm a^a"iden mükerrer okarak götürü mahi
yette diğer bir vergi alınması uygun olmaya
cak hr. 

Dl<~er taraftan Zirai Gelir Vc'^'sinm mor"11'--
l-o+ r»f>v.̂ pMf>-pirıo rv^un -vo verimli bir ha^o ^etl-
r'lmo^Tii saklıyı°ak todl-prlcr üzerinde çalışma
lara da devam olunmaktadır. 

'S-vyın sözcü, bâzı İktisadi Devlet Tcekkü1-
]p.-pinİT\ Hazineye "lan vor<ri borçlarını ödiyemn-
di^lp-'ini ve bu vüzden bütçe uygulamasında ak
saklıklar meydana geldiğini ifade ettiler. B" 
nokta bizim de ü-erindc ehemmiyetle durduğu- :. 
muz bir problemdir. S m olarak yapılan şeker | 
ve tekel zamları ile Tekel İdaresi ve Şeker Şir- i\ 

ketine sağlanmış olan fonlar bu idarelerin Hazi
neye karşı olan vecibelerini tam olarak ve zama
nımda yerine getirmelerine imkân sağlıyacaktır. 

Sayın Artukmaç, konuşmasının İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile ilgili kısmında, bu teşekkül
lere 1967 yılında yapılacak transferlerin 707 mil
yon lira daha noksan tesbit edildiğini ifade et
mişlerdir. 19G7 programında, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin açığı cem'an 1 milyar 3İG mil
yon lira olarak tesbit edilmiştir. Bu açık mik
tarının 707 milyon lirasının ilgili teşekküllerce 
yaratılacak ek kaynaklar ile karşılanacağı tes
bit edildikten sonra net açık olarak bakiye ka
lan GOL) milyon liralık ihtiyaç için de bütçeye 
ödenek konulmuştur. 

Bu tedbirlerin büyük bir kısmının dalıa 
19G7 bütçe yılı başlamadan evvel alınmış bulun
duğunu ifade etmek isterim. Nitekim, şeker 
ve çimento fiyatlarında son günlerde yapılmış 
olan ayarlamalar bu tedbirler cümlesinclendir. 

Buraya kadar yaptığım açıklamalarımla 
1967 bütçesinin tamamiylc samimi, dengeli, 
1967 programına uygun, hesaba dayanan ve ha
yallerden uzak bir bütçe olduğunu söylemek iş
liyorum. Bir taraftan alman tedbirlerden şikâ
yetçi olmak ve diğer taraftan bu tedbirlerin 
mevcudiyetini unutarak açıktan bahsetmek bi
zatihi samimiyetten uzak bir iddia olmaktan 
leri gidemez. 

(Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay alkışlar ara-
nnda salona girdiler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika rica 
edeyim. Sayın üyeler, Sayın Cumhurbaşkanı 
Cumhuriyet Senatosunu teşrif etmişlerdir. (Al
kışlar) 

Buyurun Sayın Bakan. 
CİHAT BİLGEHAN (Devamla) — Sayın 

Artukmaç, Vergi itiraz ve temyiz komisyonları 
müstakil mahkemeler haline getirilmelidir, de
liler. Bu konuda Sayın Artukmaç ile aynı dü-
aincedeyiz. İtiraz ve temyiz komisyonlarını tam 
müstakil yargı organları haline getirmek için 
Terekli olan çalışmalarımız çok ilerlemiş vazi
yettedir. Buna ait kanun tasarılarının pek ya
kında Yüksek Meclislerinize sunulacağım ümi-
letmckteyiz. 

Yine değerli hatip Sadık Artukmaç kesin-
kcsaplarm malî yılın hitanımdan itibaren çok 
;eç fasılalarla teşriî organa sevk edilmekti: .©J-
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duklarmdan bahsederek gerekli denetimin yapı
lamadığını ifade buyurdular. 

Bilindiği üzere kesinhesaplarm Anayasa ge
reğince malî yılın hitamından itibaren bir yıl 
içinde T. B. M. Meclisine şevki gerekmektedir. 

Bakanlığımız 1954 yılından itibaren Hazine 
genel hesaplarını taallûk ettiği malî yılın hita
mından itibaren 8 ay içinde tazim ve teşriî or
gana sevk etmiş bulunmaktadır. Bu sürenin 
4 ayı, Genel Muhasebe Kanununun 108 nci mad
desi gereğince, hesapların kapatılması süresidir. 
Bu müddet 8 aydan düşüldüğü takdirde kesinhe
saplarm 4 ay gibi kısa bir zamanda tanzim ve 
sevk edildiği anlaşılır. 

Binaenaleyh kesinhesaplarm Meclise Bakan
lığımca kanuni süreden sonra değil, bilâkis bu 
süreden daha önce hazırlanıp sunulduğu bir va
kıadır. 

Sayın Sadık Artukmaç arkadaşımız, emekli. 
dul ve yetim aylıklarının eşit hale getirilme
sini ve T. C. Emekli Sandığının malî bünyesinin 
takviyesini istemektedir. 

669 sayılı Kanunla 1 . 1 . 1950 tarihine kadar 
bağlanmış olan emekli, dul ve yetim aylıkları 
1950 yılında emsallerine bağlanan aylık seviyesi
ne yükseltilmiş ve asgerî aylık miktarı da 250 li
ra olarak kabul edilmiştir. 

Devlet Personel Kanununa mütenazır olarak 
yeni Emekli Kanunu üzerinde Devlet Personel 
Dairesinde Bakanlığımız ve Emekli Sandığı tem
silcilerinin iştiraki ile çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu kanunda bütün emekli dul ve yetimlerin 
aylıklarının eşit hale getirilmesi ve Emekli San
dığının malî bünyesinin takviyesi hususları der
piş olunacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, Millî Birlik 
Grupu adına konuşan Sayın Şükran Özkaya 
konuşmasının gelir bütçesi ve vergi politikasın 
tahsis ettiği kısmında; vergi idaresinin bir tek 
otoriteye bağlı olarak çalışması gereği üzerinde 
durarak bu durumun süratle ıslahı gerektiğin" 
belirtmiş, maliye memurlarının ve özellikle gelir 
memurlarının durumlarına temas etmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Gelir İdaresinin tek bir otoriteye bağlı ol

ması ve teşkilâtın bir bütün arz etmesi kornısr 
genel olarak Merkezî Devlet Teşkilâtı Araştır
ma Projesinde öngörülen ve halen çalışmalarmr 
devam eden yüksek seviyedeki bir komitenin 

inceleme konuları arasında ele alınmış bulun
maktadır. Bu çalışmaların bitirilmesinden son
ra varılacak neticelere göre, Merkezî Devlet Teş
kilâtının ıslahı ile ilgili kanun tasarıları Yük
sek Meclise sunulacaktır. 

Bu konu haricolmak üzere, Maliye Bakan
lığı Gelir Teşk-lâtınm yeniden düzenlenmesi ile 
ilgili proje üzerinde Bakanlığımızda çalışmalara 
devam olunmaktadır. Bu projenin anahatları 
üzerinde Yüce Senato huzurunda bütçenin tümü 
üzerinde yapılan görüşmeler sırasında geniş iza
hat vermiş olduğumdan bu konuya tekrar değin
mekten sarfınazar ediyorum. Ancak şu kadarı
nı belirtmemde fayda vardır ki, bu prryenin 
gerçekleştirilmesinden sonra varılacak birçok 
müspet neticeler yanında gelir memurlarının da 
kalitelerinin yükseltilmesi ve malî durumlarının 
ıslahı sağlanmış olacaktır. 

Sayın Özkaya, Kalkınma Plânının finansma
nı konusunda vergi dışı kaynaklara fazla mik
tarda müracaat edilmesinin mahzurlarına işaret 
ederek bu konuda ölçülü olmak tavsiyesinde bu
lunmaktadırlar. Her şeyden önce şunu belirt
meliyim ki, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
mız vergi gelirleri yanında iç ve dış borçlanma
lara da yer vermiş bulunmaktadır. Bunlar ile 
sağlanan kaynaklar plân hedeflerine tamamen 
uygun bulunmaktadır. 

Ayrıca süratli kalkınma çabası içinde bulu
nan ve millî gelirlerinde yıldan yıla yüksek nis-
betlcrde sıçramalar sağlamak istiyen geri kalmış 
ekonomiler bu gayelerini geçekleştirmek için 
normal kaynaklar yanında iç ve dış borçlanma
lara da müracaat etmek zaruretindedirler. İç 
kaynakların harekete geçirilmesi muayyen bir 
optimal tavan ile sınırlı olduğundan, plânm fi
nansmanında iç ve dış borçlanmalardan sarfına
zar edildiği takdirde, millî gelir artış hızlarında 
istenilen seviyeye ulaşmak mümkün olmaz. Bu
nun yanında, kalkınma gayreti için gösterilen 
çabalarda ve katlanılan fedakârlıklardan bir kıs
mının bunların nemalarından faydalanacak olan 
gelecek nesillere yük yükletilmesi ele ancak bu 
şekilde borçlanmalar ile imkân dâhiline girmek
tedir. 

Sayın sözcü, vasıtalı vergiler konusunda di
ler sayın konuşmacılar gibi peşin fikirler sahibi 
değildir. Bu konudaki düşünceleri bizimkilere 
daha yakın bulunmaktadır. Bu arada ithalât 
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ile ilgili vasıtalı vergilere taraftar olduğunu 
ifade etmektedir. Ancak, tüketim mallan üze
rinde alman vasıtalı vergilerin hayat pahalılığı 
ürerinde meydana getireceği olumsuz etkilerden 
şikâyet etmektedir. Bu konunun aydınlığa çık
ması için bâzı açıklamalarda bulunmak mecbu
riyetindeyim. Bâzı muayyen mallar üzerine 
vasıtalı vergiler konulduğu takdirde, bu malla
rın fiyatı bir oranda artar. Buna mukabil ko
nulan vergi miktarında satmalma gücü piyasa
dan çeşilmiş olduğundan diğer mallara karşı 
talep azalır ve bunun neticesinde bu malların 
fiyatlarındaki artış temayülü önlenmiş olur. 
Böylece, fiyatları serbest piyasa şartlarına gö
re taayyün eden malların fiyat seviyesinde bir 
değişiklik meydana gelmez. 

Diğer taraftan vasıtalı vergi konulmak su
retiyle tüketim mallarına istekli olan satmalma 
güçlerinin toplamını teşkil eden fonlar Devlet 
harcamaları yolu ile yatırımlara tahsis edildiği 
takdirde, bu şekilde bir hareket millî ekonomi 
bakımından müspet tesirler icra eder. 

Vasıtalı vergiler konusunda değinen diğer 
sayın hatiplere bu vesile ile Sayın Özkaya'ya 
vermiş olduğum bu cevaplarımla kendilerini 
tatmin ettiğimi ümidetmek isterim. 

Yine değerli arkadaşımız, Şükran Özkaya 
konulmasında ikinci Plân Kollokymıu için ha
zırlanan belgelerde 1972 yılında dış yardım ih
tiyacı ortadan kaldırılacak yerde bugünkünden 
daha çok dış yardıma muhtaç bir duruma ge
tirildiğini ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz gibi plân 
bir tercih meselesidir. Hiç dış borçlanmaya git
meksizin bir plân yapmak belki kaıbildir, fakat 
bu takdirde daha düşük bir gelişme hızma 
hazır olmak gerekir. Dış açığı öngören bir plân, 
daha yüksek bir kalkınma hızına erişme ter
cihinde bulunulması mânasına gelir. Hükümet 
olarak biz tercihimizi ki, plânlama da aynı şe
kilde kâr vermiştir, ikinci şekilde belirtmiş bu
lunuyoruz. Dış yardım ihtiyacının daha büyük 
olduğu iddiası ise doğru değildir. Gerçekten, bi
rinci plân döneminde gayrisâfi millî hâsılanın 
% 4 ü oranmdaiki dış tasarruflar, ikinci plân 
döneminde % 2 olarak öngörülmüştür. Başka 
bir deyimle ikinci plân döneminde gayrisâfi 
millî hâsılanın yatırımlara ayrılacak: olan iç 
tasarruflar % 20,5 dış tasarruflar % 2 olacak

tır. Bu oranlardan anlaşılacağı gibi ihtiyaç du
yulacak dış tasarrufların gayrisâfi millî hâsı
laya oranı, belirli şekilde yanü % 50 nispetinde 
düşecektir. 

Say;n sözcü, bu durumun kendine yeterli 
olmak için gerekli çabanın gösterilmcımesiyle 
ilgili olduğunu söyledi. Biraz önce arz ettiğim 
gibi, iç tasarrufların % 14 ten % 20,5 ye çı
karılmasını öngören bir plân içinde yet'erli gay
retin gösterilmediği iddiası şüphesiz ki doğru 
olamaz. 

Toprak konsorsiyumunun faydası veya fay-
dasızlığı fikrine bir tartışma konusu değildir. 
Kalkınmasını gerçekleştirmek için dış tasarruf
ları kullanabilen bir ülkenin, bundan yarar
landığını kabul zorundayız. Sözcünün ileri sür
düğü 35 milyon dolarlık ek kaynak elde edil
diği görüşü bu hususta bir kıymet hükmüne 
mesnet olmıyaeaktır kanaatindeyim. Zira, 125 
dolarlık borç servisi bir vakıadır. Yeni kaynak 
temin edilmediği taikd.irde bu miktarda bir dış 
ödeme yükü, ökonomimiz üzerinde kalacaktır. 
Kaldı ki, ödenen borçlarla sağlanan yeni kay
nakların mukayesesi yanıltıcı bir düşünüş tar
zı olmaktadır. Zira, bir yeni dış kaynaşın eko
nomiye sağladığı faydanın getireceği yükle 
mukayesesi doğrudur ve arada fayda lehine 
bir fark olduğu oranda borçlanma yerinde 
olur. 

Türk: Konsorsiyumunun iç ekonomik ve 
sosyal politikalarımızla karışmaları eğiliminin 
kuvvetlendiğine dair görüşe katılmama imkân 
yoktur, Biz Hükümet olarak dalma Türkiye 
gerçeklerinin ve ilân ettğimiz prensiplerin ge
reğini yerine getirdik, her tercihimizi, her tür
lü dış telkinden tamamen uzak ve Türkiye'nin 
yüksek menfaatlerini nazarı itibara alacak bir 
şekilde ve kendi değcrılendirmemize göre yap-
tik. Bu hususu kesinlikle burada Yüksek Heye
tinize arz ederim. 

Milletlerarası Para Fonu ile aramızda ne 
gizli ne açıik bir anlaşma mevcut değildir. 1958 
yılında Hükümet bir iktisadi istikrar progra
mı hazırlamış ve bunu icra etmiştir. İstikrar 
programının uygulanması sırasında gayet ta
biî para fonunun «Stand - by» (Stamd - Bay) İm
kânları kullanılmıştır. Bu imkânların kullanıl
ması ile ilgili olarak ve fonun statüsü gereğin
ce istişareler yapılmıştır. Bunun iktisadi bağım-
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sızlıkla bir ilgisi yoktur. Nitekim, İngiltere ve 
Batı Almanya'da para fonu ile aynı hüküm ge
reğince istişareler yapmaktadırlar. 

Gümrük Tarife1 eri ve Ticaret Genel Anlat
ması konusunda ileri sürülen görüşmelere de 
kısaca temas etmcık istedim. 

1934 y hnda Cemiyeti Akvam'daki Türk 
temsilcisinin hangi sebeplerle ve ne gibi teklife 
•muhalefet ettiğini bilmiyorum. GATT ise bi
lindiği giıbi uluslararası ticaretin serbestleştiril
mesi ve Gümrük T arif o1 erini'n azaltılması ama
cı ile meydana getirilmiş bir andlaşmadır. Bu 
anlamda şüphesiz gayesine yaklaşmıştır. An?ak 
uluslararası ticarotte, 'ticaret hadlerinin geliş
me halindeki ülkeler aleyhine bozulması ortaya 
yeni problemler çıkarmıştır. GATT metnine 
1935 yılında eklenen ticaret ve kalkınma bö
lümü ve bunun gelecekteki uygulaması bir 
yandan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkın
ma Konferansı diğer yandan bu problemlerin 
çözünü yolundaki gayretleJİdir. 

Kısaca belirteyim ki, gelişmiş memleket
lerin uluslararası ticareti kontrolıbarı altıntk 
tutmak için GATT'ı kurdukları görüşüne ka
tılmaya imkân y btur. 

Tarifelerin himaye fonksiyonunu yerine gc-
birmelerine GATT hükümleri engel değildir 
Nitekim yerli sanayimizi korumak ama^iyh 
1334 yılında Gümrük Vergisi hadlerini yüksel
ten bir tâviz listesini yürürlüğ'e koymuş bulr-
nuyoruz. 

Sayın Özkaya, Ortak Pazarla ilişkilerimi:: 
konusunda da bâzı görüşler ileri sürdü. Bunlara 
kısaca temas edeyim. 

Evvelâ Ortak Pazara hammadde ihracatçısı 
almamız sonucunu verecek bir politikayı kati
yen reddederiz. Bu bizim öngördüğümüz bir 
politika değildir. Türkiye mukayeseli üstünlük
ler kuralı gereğince hareket edecek ve sanayi
leşmesine paralel olarak yarı mamul ve mamul
ler de ihracedecektlr. 

Sanayiieşnre politikasına şüphesiz Ortak 
Pazarla gelecekteki ilişkilerimiz yönünden tes-
bki gereklidir. Ve halen yapılmakta olan da 
budur. 

ithalât ikamesi bizim yegâne tercihimiz de
ğildir. Yıllık programlarımızdan ve ilgili kuru
luşlarımızın çahsımalarından anlaşılacağı gibi, 
ithalât ikamesi ihracat gelirlerinin artırılması 

ve diğer döviz gelirlerimizin çoğaltılması bir 
lenge içinde göz önüıode tutulmafitadır, 

Yine Sayın üzkaya'nm 1965 - 1933 yılların
da Türk ekonomisinin fiyat istikrarına veda 
ettiğine dair görüşüne batılmıyacağmıızı be
lirtmek isterim. Zira takdim konuşmamda da 
belirttiğim gibi, memleketimizdeki fiyatlar ge
nel seviyesi 19G5 te % 8,9 yükselmişken, 1963 
di bu nisbet % 4,4 ten ibaret kalmıştır. Fil
hakika istikrarlı bir dönem olarak kabul edi-
'en 1930 - 1933 yıllarında da fiyatlar genel 
>eviyesi, % 4,8 oranmda ortalama bir yükseliş 
kaydetmiştirki 1933 daki bu nisbet % 0,4 ondan 
daha da aşağıdadır. 

Liberasyondan fiili en ayrılmak zorunda kal
dığımız iddiasına gelince: İthalâtımız arasında 
liberasyonun kaldırılmış olduğu şeklinde bir 
kararımız yoktur. Nitekim 4 Ocakta ilân edi
len husus bunu belirtmektedir. Yapılan şey, 
liberasyona dâhil olup, muayyen mercilerin 
müsaadesine bağlı bulunan malların adedinin 
artırılmasıdır. Bunun da sebebi, 1336 progra-
ıında liberasyon listesinden yapılan ithalâtın 
"ngörülen miktarları çok aşmış olmasıdır. Bu
nun neticesi olarak döviz rezervelerimizin yıl so
lunda düşük bir seviye gösterdiği bir gerçek
tir. 

Ancak bu durum, yıl sonunda altın ve dö-
oh re.: e rv el erimiz 23 milyon dolar ilken, Ocak 
:yı sonunda 31,8 milyon dolara yükselmiştir. 

Kaldı ki bu hal ile memleketin muhtacol-
iuğu ithal mallarının her zaman bol bol temi-
ıi garanti altına alınmış durumdadır. 

Say n Özkaya bugünkü saymanlıklar sis-
';eminin elverişli olmadığı hususu üzerinde dur-
ıakta ve bugünkü bütçe uygulama ve sayman

lıklar idareleri sistemlerinin gerekli bir reforma 
ca m oturma çabası içerisine girmemizi istemek
tedirler. 

Malûm olduğu üzere Anayasamızın gerekle
rine ve plânlı devrenin icaplarına uygun olarak 
hazırlanan Genel Muhascsbe kanun tasarısı Yük-
;ek Meclistedir. Bu tasarı birtakım girift for
maliteleri gerektiren işlemlere açıklık, sürat ve 
kolaylık sağlıyacak ve malî işlemlere tasarruf 
ve müessiriyeti gerçekleştirecek hüviyet vere-
•;öktlr. 

Bu tasarı, bütçe hazırlamalarında yeni 
prensiplere ve bu arada maliyet esaslarına yer 
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vermekte ve bay'ece tahminlerin daha ge -çekçi 
ve hizmetlere daha yakın yap:lıaası iaıkânla-
nnı sağlamaktadır. 

Aynı tasarı masrafçı dairelerin harcamala
rına ilhkin tasarruflarını verimlilik açısından 
bir taraftan Maliye Bakanlığına, diğer taraftan 
Sayıştaym daha ya/km murakabesine tabi tut
mak suretiyle bütçe uygulamasını daha ras
yonel esaslara bağlıyacaktır. 

TVn vpVlo ilp ?TI hususu bilhassa belirtmek 
isterim ki, yeni Genel Muhasebe Kanunun daha 
müessir bir şekilde tatbikini temin etmek için 
bugünden gerekli öne/alışmalar yapılmakta ve 
bu arada maliye tejkllâtmm, özellikle sayman
lıklar sistemlinin üzerinde dikkatle durulmakta
dır. 

Bu arada Bütçe Dairemizin yeniden orga
nize edilmesi için çalışmalar yapıldığına da te
mas etmek isterim. Bir seneye ya/km bir zaman
dan beri önemli bir proje çalijması ola:ak ele 
alman bu konuyu kısa sürede ikmâl etmek ka
rarındayız. 

Sayın Şükran Özkaya, Devlet mallarının 
idares konusuna da değinerek özetle, MEH
TAP projesi toprak reformu muvacehesinde 
bu işlerle m-pşgul olan Millî Emlâk İdaresinin 
görevlerinin ne şekilde düzenlenmesinin düşü
nüldüğünü ve bu arada dağıtım konusu olan 
tarım arazisinin miktarının açıklanmasını is
temektedir. 

Halen dağıtıma elverişli olup Hazine adına 
müseccel ola», kültür toprakları 1 . 1 . 1967 ta
rihi itibariyle 298 239 parçada 11 287 538 dö
nüm, Devlet binalarının bakım ve onarımı 
mevzuunda ise bu işlerin MEHTAP projesin
deki mütalâalar da göz önünde tutulmak sure
tiyle en iyi bir şekilde idare edilmesi husu
sunda Bayındırlık Bakanlığı ile çalışmalara 
başlanmıştır. Diğer taraftan bahis konusu.edi
len tavsiyeler ve çalışmalar muvacehesinde 
Bakanlığımızca Devlet mallarının idaresi ko
nusunu ilgilendiren mevzular üzerinde gerekli 
etütlere de başlanılmış bulunmaktadır. Varıla
cak sonuçlaru göre gerekli mevzuat değişikli
ği huzurunuza getirilecektir. 

Sayın Şükran Özknya'nın yabancı serma
ye hakkındaki görüş ve temennilerine gelin
ce : 

Bütçenin tümü üzerinde yapılan görüşme
ler sırasında ifade ettiğim gibi yabancı serma

yenin memleketimize âzami derecede yararlı 
olması başlıca gayemizdir. Bu konu üzerinde 
hassasiyetle durulmakta ve gerekli tedbirler 
üzerinde de çalışmalar yapılmaktadır. Bu ça
lışmalarımızın detaylı olarak açıklanması şic*» 
dilik mümkün bulunmamaktadır. 

Şu hususu tekrar ifade edeyim ki, İktis**-
di kalkınmamızda gerek yetersiz olan iş ta
sarruf hacmma ve gerekse dış ödemeler den
gesinin tesisine yardımcı olması dolayısiyle, 
daha bir süre yabancı sermayeden faydalan
mak zorundayız. Bu bakımdan yabancı serma
ye konusunda alınacak tedbirlerin, hem bu ser
mayenin gelmesini teşvik etmek ve güçlükleri 
ortadan kaldırmak, hem de gelen sermayenin 
yatırılmasını sağlamak istikametinde bulun
masına çalışılmaktadır. 

Yabancı sermaye ile ilgili olarak, bütçenin 
tümü üzerindeki görüşmeler sırasında Yüksek 
Huzurunuzda verdiğim cevaplar içerisinde ge
niş bilgi arz etmiş olduğumdan zamanınızı 
tekrar almamak maksadlyle bu husustaki ma
ruzatıma burada son veriyorum. 

Yine Sayın Şükran Özıkaya arkadaşım, 
Hazinenin vergi dâvalarından gayrimenkul 

hukuku ile ilgili dâvalara kadar çejitli dâva
larda taraf olduğu bir gerçektir. Binaenaleyh 
bugün âmme hukukunu ilgilendiren pek çok 
dâvanın kaybedilmekte olduğu üzüntü ile gö
rülmektedir. Bu aksaklığın giderilmesi için 
Bakanlığın almakta olduğu tedbirleri de öğ
renmek isteri/., buyurdular. 

Bütün kaza mercilerindeki, genel bütçeye 
dâhil dâvalar Hazine avukatları tarafından 
takiıbedilmektedir. Adlî ve idari yargı yerle
rinde açılan bu dâvaların savunulması ve du
ruşmalarına iştirak edilmesi şeklinde olan bu 
hizmetin görülmesinde tecrübeli avukatlar se
çilmek suretiyle mümkün olduğu kadar ihti
sasa yer verilmesine çalışılmaktadır. 

Sayın Özkaya'nm temas ettiği dâvaların 
idari kazaya a i dolduğu anlaşılmaktadır. Bu 
sahaya giren vergi dâvaları ile bunun dışında 
kalan âmme hukukuna ilişkin diğer idari dâ
vaların takip ve müdafaasında vazifelendür:-
lenler, münhasıran bu işlerde çalışmış ve çalış
makta bulunan avukatlardır. Devamlı olarak 
bu mevzulardaki dâvalarda çalıştırılmaları iti
bariyle ihtisas sahibi olmuşlardır. 
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Filhakika son senelerde bütçelerde yer 
nlan gelir tahminleri ile fiilî tahsilat arasında 
c/c *» ilâ % 10 îiisbetleri arasında değişen fark
lılıklar husule gelmektedir. Ancak bu farklı-
hk'arın tamamının tahmin hatası olarak vasıf-
l.Kidirılması doğru değildir. Zira bahis konu
su senelerde Tekel İdaresi, Şeker Şirketi ve 
Sümerbank gibi bâzı iktisadi kamu kuruluşla
rı hakiki mükelleflerinden tahsil ettikleri bü
yük miktardaki vergileri Hazineye intikal et-
tiradyerek kendi finansman ihtiyaçlarında 

Sayın Zeren, bundan başka Serbest Malî 
Müşavirlik Kanun tasarısının biran önce mec
lislerden geçHlmeoi, servet beyanı müessese
sinde yapılması düşünülen değişikliğe dair ka
nun tasarısının en kısa bir süre içinde kanun
laşması yolunda gayret gösterilmesi, malî ka
za meselesinin halledilmesi konuları ile ilgili 
olarak bâzı temennilerde bulundular. 

Sayın Macit Zeren'in konuşmasında yer 
alan hususlar hakkında açıklamalara başlama
dan önce, kendisine gelir tahminleri ve Bakan
lığım teşkilâtı hakkındaki kadirşinas ifadele
rinden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyo-

Sayın sözcünün büyük bir dikkatle yaptığı 
tah'iller hakkında kendisi ile aynı kanaatte 
olduğumu belirtmek isterim. 

1966 senesinde Vergiler Temyiz Komisyo
nu dairelerinde 3 170 aded vergi ihtilâfının 
duruşmasına girilmiştir. Diğer taraftan Danış-
tayda açılan ve Hazine avukatları tarafından 
takip ve müdafaa edilen dâvaların adedi üç 
binin üstündedir. Hazine avukatları eliyle ta-
kibodilen dâvaların, memnuniyeti mucibolacak 
nisbette kazanılmakta olduğunu ifade etmek 
isterim. Bu nispet % 70 tir. 

Değerli arkadaşım Sayın Macit Zeren, Ba
kanlığımın 1967 yılı bütçesi hakkında yaptığı 
konuşmada, gelir tahminleri ve vergi politika
sı konularına geniş bir yer ayırmışlardır. Sa
yın sözcü, 1067 yılı gelir tahminlerimde ihti
yatlı hareket edilmiş olduğunu, son senelerdo 
vergi gelirlerinde kaydedilen artışların millî 
gelirlerde meydana gelen artışlardan daha 
yüksek olduğunu belirterek Devlet gelirlerin
de kaydedilen bu artışların alınacak bâzı ted
birlerle daha memnuniyet verici bir duruma 
gelebileceğini ifade buyurdular. 

kullanmışlardır. Bu meblâğlar bütçe hesapla
rına intikal etmediği için, zahiri olarak gelir 
tahminleri ile gerçekleşmeler arasındaki far
kın büyük görülmesine sebebolmaktadır. 1967 
senesinde tekel maddeleri ve, şeker fiyatları 
üzerinde gerekli operasyon yapılmış olduğun
dan böyle bir durum beklenmemektedir. 

Sayın Macit Ze:en in, sejoest Malî Müşavir
lik kanun tasarısı ile Servet Beyanı müesse
sinde yapılacak tadilâta dair kanun tasarısı 
hakkında temennilerinin bu kanun tasarıları 
halen Yüksek Parlâmentoda olduğundan ger
çekle-ştireb ileceğimizi ümidetmekteyl'm. 

Malî kazada yapılacak ıslahat ile ilgili ola
rak hazırlanmış bulunan Vergi Mahkemeleri 
kanun tasarısı da kat'i şeklini aldıktan sonra, 
bir müddet sonra Yüksek Meclislere sunula
caktır. 

Sayın Macit Zeren arkadaşımız, nakit sıkın
tısının ileride güç durumlar yaratacağına te
mas etmişlerdir. Harcamaların süratli yapıl
ması, istikrazın kanuni ve diğer zaruretler do-
layısiyle malî yılın son ayında realize edilmesi, 
Merkez Bankası avansının kanuni limit olan 
% 10 yerine % 8 nispetinde kullanılması gibi 
sebeplerle nakit darlığı olduğu bir vakıadır. 
Ancak hepinizin bildiği yeni malî tedbirler sa
yesinde önümüzdeki aylardan itibaren Hazine
nin sıkışıklığının giderilebileceğini ve böylece 
iikâyet konusu olan durumun izale olacağını 
iim id etmekteyiz. 

Yine değerli arkadaşım Macit Zeren hesap 
uzmanları ile yapılan inceleme üzerinde dur
dular. Kanuni ve fiilî kadroları mukayese ede
cek son dört yıl içinde ortalama 259 hesap uz
manının görev ifa ettiğine işaret ettiler. İn
celemeler çok başarılı olmakla beraber Gelir 
Vergisi beyannamelerinin ancak % 1,5 miktarı
nın incelendiğini ve bu durumda uzman adedi
nin artırılmasının zaruri olduğunu ifade ettiler. 
Son yıllarda memleketimizdeki iktisadi ve ti
cari gelişmeye paralel olarak beyannameli mü
kelleflerin adedi artmıştır. Hesap uzmanlarının 
adedi de devamlı bir artış göstermektedir. An
cak mükellef adedindeki artış hızı çok yüksek 
bir oranda olduğundan mükellef adedine göre 
inceleme miktarı düşük gibi gözükmektedir. 
Nitekim 1963 yılında 5631 aded beyanname in
celendiği halde 1966 yılında bu inceleme ade-
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di 7 300 e yükselmiştir, incelemeler büyük ve 
önemli müesseselere tevdi edildiğinden inceleme 
randımanları da yüksek olmaktadır. Ezcümle 
196i] yılında hesap uzmanlar kurulu ele
manları ile sair incelemeler dışında 7 300 
beyanname incelenmiş ve incelenen 1 171 935 152 
lira matrah üzerinden 642 147 565 lira fark 
tesbit edilmiş bulunmaktadır, incelenen mat
raha göre fark yüzdesi % 56 dır. Diğer taraf
tan hesap uzmanları adedinin artırılması bir 
maddi imkân meselesi olduğu kadar bir geliş
me meselesidir. Bu kadroyu hudutsuz şekilde 
artırmak da mümkün değildir. 

Sayın Enver Kök arkadaşımız, Türkiye'nin 
vergi politikasının tanziminde nazarı itibara 
alacağımız kıymetli mütalâalar serd etmişler
dir. Arazi ve bina vergilerimizin yeniden ted
vin eden Emlâk Vorgisinin Meclis komisyonun
daki müzakeresinde ve yeni takrıir esaslarının 
tespitinde bu mütalâalardan faydalanacağı
mızdan emin bulunmalarını rica ediyorum. Ken
dilerine teşekkür ederim. 

Sayın Berkol arkadaşım, madenciye teknik 
bakımından yardım yapılmasının ve ıkredi sağ
lanmasının zaıruıd olduğuna işaretle bu konuda 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi istediler. 

Kendilerinin de işaret ettiği gibi maden sek
törünün finansmanı için kurulması düşünülen 
«Maden Geliştirme Bankası» Kalkınma Ban
kası ve Ticaret bankaları ile Türkiye Odalar 
Birliğinin iştirakiyle kurulmaktadır. Bu konu
daki toplantı 1966 yılı Ağustos ayı içinde is
tanbul'da T. Sınai Kalkınma Bankasında, kuru
lacak bankaya iştiraki evvelce kararlaştırılmış 
olan Bankalar Genel Müdürler ile Odalar Bir
liği temsilcilerinin iştiraki ile yapılmış ve pren
sipler üzerinde mutabık ka'lınaraık kurulacak 
bankanın statüsünün hazırlanması T. Sınai Kal
kınma Bankası Genel Müdürünün başkanlığı al
tında iştirakçi bankalar temsilcilerinden kuru
mlu bir komiteye tevdi edilmiştir. 

Hazırlanan Maden Geliştirme Bankası A. Ş. 
Statüsü Bakanlığımıza gelmiş bulunmaktadır. 
Şüphesiz statü üzerinde Bakanlığımızca gerekli 
inceleme yapıldıktan sonra maden sektörlerinin 
kredi ihtiyacını karşılayacak olan mezlkûr ban
kanın kurulması sağlanacaktır. 

Kurulacak bankaya karşılık paralardan ev
velce Maden Yardım Komisyonun emrine veril
miş olan «Maden Geliştirme Fonu » ile «Rizika 
Fon' lan bu bankaya devredilecektir. 

Bu kısa mâruzâtımdan da anlaşılacağı üze
re bankanın kurulması gecikmesinde Bakanlığı
mızın Ler hangi bir şekilde kusuru bulıınma-
maiktadır. Zira Ağustos ayında ilgili bankalarca 
hazırlanması kararlaştırılan statü ancak dün 
elimize geçmiştir. Statü süratle tetkik edilecek 
ve Bankanın kurulması sağlanacaktır. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil arkadaşım, Özetle 
Namık Kemal Mahallesinin, Devlet dairelerine 
ve öğrenci yurtlarına tahsisine ve bu suretle 
kirada oturan dairelerin kiradan kurtulacakla
rına işaretle bu mevzuun bu şekilde hallini is
temektedir. 

Şunu arz edyim ki, Namık Kemal Mahallesi 
4626 sayılı Kanuna göre konut olarak inşa edil
miş olup tahsis veçhinin değiştirilmesi yeni 
bir kanun mevzuudur. 

Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılan tetkik
lerde, bu konutların resmî dairelere inşa tarz
ları itibarı ile uygun bulunmadığı ve tadil mas
raflarının rantabl olmadığı neticesine varılmış
tır. 

Diğer taraftan Hükümetçe bu konutlar hak
kında etütler yapılmakta olup varılacak sonuca 
göre gereği yapılacaktır. 

Yine değerli arkadaşım Hüsnü Dikeçligil 
şekere vergi zammı yapıldığından bahis ile bu 
zammın yapılmaması lâzımgeldiğini ifade etti
ler. Bu vesile ile bütün değerli arkadaşlarıma 
şeker konusunda kısaca bir malûmat arz etmek 
fırsatını bana verdikleri için kendilerine te
şekkür ederim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yanlış olarak, 
şeker fiyatlarında yapılan artırmanın, Şeker İs
tihlâk Vergisinin artırılmış olduğu şeklinde 
yorumlandığı görülmektedir. Şeker istihlâk 
Vergisi 1955 yılından beri kristal ve küp şeker 
için 85 ve 100 kuruştur ve halen de bu vergi 
artırılmamıştır. Aslında yapılan fiyat artırıl
masının sebebi Şeker Şirketinin maliyetlerde
ki artışı fiyatlara aksettirme zaruretinden 
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ileri gelmiştir. Çünkü Şirketin bugünkü malî 
durumu bunu zaruri kılmaktadır. Zira : 

Milyon 
Lira 

Şeker Şirketinin 31 Ocak 1967 tarihi 
itibariyle Hazineye vergi borcu G9 
Merkez Bankasına borcu 520 
Yatırım Bankasına borcu 172 
Pancar müstahsılına borcu 333 
Diğer bankalara borç 150 

m'lvon olmak üzere cenran 1 milyar 211 milyon 
liralık borcu vardır. 

Şirketin bu borçlarını doğuran sebepler ise 
şunlardır : 

Şeker maliyetir-deki artışlarla, ihraç zararTarı 
bövle bir borcu doğurmuştur. Maliyeti artıran 
başva b :r sebep; pancar fiyatlarının 1961 yılın
daki 12.43 kuruşluk sevives*nden 1966 da 14 08 
kumsa vfkselmcsi ve 1063 ten beri toplu sözleş
melere işçi ücretlerinde 25-30 milyon liralık yıl
lık b*r artış olmasıdır. 

Bu faktö^ern tes'ri ile 1063 serps'rd» 160 
kuruş olan vasati seke-" maliyeti 1966 da 188 ku
ruşa çıkmış buhr"mak4^dı'>\ 

PHmek oin-m- ki, Türkiye'de hu "ün. b'r k'lo 
seke-. he~ t iHü vergiden âri olarak 188 kuruşa 
ma1 nrTlm^Vtprl'T. 

D''V~ tP^ftpn ^ k e t 1060 - 1066 devresinde 

d^"0"' '^'muştur. Bumın da sebeb*. h'ld'rVmiz rr-
b \ dış p'yasa ile iç piyasa arasındaki fiyat far-
k ı d -

Bu dunırr». rmkab'l 1061 senpşfrde k^stal ve 
]-••-» C0VA-» fontlarında 50 şer kuruşluk bir in-
d :r'm yapılmıştır. 

ts4-" Tm ^PT'^et ^ '^c t ^TİP l̂e""' acarken, s'r-
ket gelirlerinin azalması yani ş'rket'n f'nans-
m°n f'p-'^rvn fT*ttivee artması ve 1063 vılrn-
dan h^rl hükümetleri bu meseleye bir hal sıve-
tî hnlrnk 70nında bırakmış ve nihayet ş'rke+ 

r»rti"-in-"ri' ^ " " « ı cı̂ -n nr>"rasT"on varHms ve s°-
ker fiyatları 1960 daki seviyesine yükseltilmiştir. 

Bu armlive 440 savdı Kanunun da b'r gere-
ğ'dir. Bu hususu böylece arz etmekte fayda var
dır. 

Sa^rıu îlvas Kara öz arkadasT-ı. tanm ]~r-
za^lan/mn ve"Tİlend'rilmes;ne de^iner^k, mu
aflık hadlerinin kesin rakamlarla ifade ed'l 

, meşinin sert köşe teşkil ettiğine ve fidanların 
i yaşının tesbitinde tarım teşkilâtının ihtisasın

dan faydalanmadığına ve asgari tarım vergisi
nin 1967 yılındaki durumunun ne olacağına te
mas buyurdular. 

Tarım kazançlarının vergilendirilmesinde dö
nüm, sayı gibi maddi ölçülerin yanında bir de 
satış tutarı ölçüsü muaflık hadlerinin tesbi
tinde rol oynar. Bu sebeple maddi ölçüye daya
nan ve sert köşe teşkil edecek hüküm yumu
şatılmış bulunmaktadır. Bu sebeple 430 ağacı 
olan çiftçi satış ölçüsü üstünde bir gelir sağ
larsa muaflıktan faydalanamaz. 

Tarım teşkilâtının ihtisasından faydalanma, 
tarımın vergilendirilmesinde f'lhal kulandan 
b'r usuldür ve yeni gelir teşkilâtı düzenlemesin
de bu husus nazara alınacaktır. 

Asgari tarım vergis'n'n tatbik sü"csmin uza
tılmasına da'r kanun tasarısı halen Meclis komis
yonunda müzakere olunmaktadır. 

Sıvın Ömer Lûtfi Bo~calı arkadaşım, B'na 
VerT'si ve bıı^a bağlı ek vergilc^'n memurlar ta
rafından hesap1 anmasında zorluklarla karşılaşıl
d ı m , bunların bileştirilerek bas't bir hale ge-
tir'lmcs'nin ııvnın olacağım. bir zamanla-" 78 
Vnm.'i olan b :r a~s"mn verrr's'n:n tad'lnt s^bebivle 
913 l'mva çıkarıldığım ve bunun âd"l bir ver-
^'lend^me olarak vasıfland^nlamr-aca^m ifa-
d^ eU'ler. Aynen, mendeket'nm'n şartlarının 
™öz önümde tutulman suretiyle defte- tutma 
W n i " ( l n n mükelleflere bâzı kola^l^'l^r fös-
«•eVl-n^'n' ve bâzı mükellefleri götürü olarak 
verg'lcndirilmesini temenni ettiler. 

B :r sü-e önce Yüksek M^cl:se sumdan Emlâk 
I Ve^nrisi Kanun tasan sı île B:na ve Amzi verdi

leri ve bunlann ekledi kaldırılarak, bunnn ^e- ;-
-"> modern ve-"^' t e n v ^ ^ e uTTfrun b ;r sek'lde 
düzenlenen Emlâk Verg'si ihdas ed'lmektedT. 
Bu sek'lde halvs konusu vern-'lerin n-^ularma-

,-vnda s:md've kadar rastlanan ve d'ger aksı-
I "an noktalann yanımda vcr^'le^'n hcartlanna-

-vnda birsi1 aşıl an müşkilâtm da giderilmesi müm-
I kün olacaktır. 
I Yandan mevzii tad'lât sebebivle arsaların ver-
I •»'^'n^eki vâki yükselmeler, arsa kısmeti ermin 
I -"ünün rnv'clre uvgun hale '-etir'lmes'nden ileri 
I ^^İmekted'". Bununla beraber savın sözcü, te-
I •~,i", et'ği bu noktada haklı bulunmaktadır. 
I ~^ı husus tarafım^dan d*1 m ü ^ c d " od'lrV^'n-
I den, biraz önce bahsettiğim Emlâk Vergisi ka-
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nun tasarısı ile bu gibi durumların bertaraf 
cdlmesi için gerekli tedbirler öngörülmüş bu
lunmaktadır. 

Mükelleflerin defter tutmada karşılaştıkları 
mükülât sebebiyle götürü vergileriiirme usulü
nün genişletilmesi konusunda ise bilindiği üze
re, bundan 17 sene evvel, gerçok ve tüzel kişile
rin vergilendirilmesi konusunda esaslı bir reform 
yapılmış ve bu sahada en ileri memleketlerin 
kabul ettikleri ve uyguladıkları esaslara uygun 
modern bir Gelir Vergisi tatbikatına girişil
miştir. 

Ancak, ilk defa tatbik edilen bu sistemin 
memleket gerçekleri göz önünde tutularak şü
mullü bir şekilde uygulanması imkânı buluna
mamış ve bâzı mükellef zümrelerin'n götürü 
olarak tesbit edilen kazarçlan üzerinden vergi
lendirilmesi yoluna gidilmişti. 

Seneler ilerledikçe, kültür seviyesinde mey
dana gelen gel"şme ve mükelleflerin defter tut-
mava alışmış olmaları göz önünde tutularak, 
Crolr Vcr.<rsi Kanununda çeşitli tarihlerde ya
pılan değişiklikler ile götü"ü vergilendirme
nin hudut ve şümulü gittikçe daraltılmış bu
lunmaktadır. Bövlece, iler'de muayyen bir ta-
r'hîr: bütün ve~"n miT-e7"'pf'fv>:nm o-p^'C- -1-". 
zancları ü-er'nden vergilendirilmesi gibi ideal 
bir merhaleve ulaşılması gayesi güdülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli arkadaşım 
Ilocanr'l ve değerli arkadaşım D'keçligil bilhassa 
derneklere yapılmakta o7rn vardımlar ürerinde 
UTUU urun konuştular 1934 se^es'nd'm bori Ma
li ve Bakanlığının Büfesinde bu <rbi dernek 
îera yardımlar yapılmıştır ve bugüne kada-
bu tatbikat devam etmiştir. Binaenalevh 1937 
b'itçesvhu faslı ilk defa getirm'ş olan bir büt
çe değ'ldlr. Bu derneklere yanılan yardımlar 
ondan önceki senelerde hangi derneklere yapıl 
mıssa aynı dernekler için devam ettirilmiştir. 
BVm Hükümet tasarısı olarak sevk etmiş ol 
dufrumu^ bu vardımlar konusundaki husus ^rüv-
sek Kom'svonda etraflı bir şekilde tetkik ed'ld' 
ve Korrsy on da teşkil ed"len bir Alt Komisvo-
vasıtasMe bun7ara ehemmiyetleri derecesi rö~ 
öui^eh bulun duru7 mak sıvetivle yen; bir sek'7 

verilerek huzurunuza getirilmiştir. B'z Hükü-
ne*-, ^1r»f*ak 'rl^^n^k'orp ^fı^arlen vn.^ ""'''̂ akl'a. ^^~ 
vardım7arı bu^ün onları her hangi bir şek'lcV 
daha önceden haber vermeden kaldırılmış ol 
masının bu derneklerin faaliyetleri hususunda 

kendilerini sektedar edeceği düşüncesi ile ge
lecek sone bu hususta bir karar almak ve daha 
önceden derneklere bildirilmek kayıt ve şartiyle 
Hükümet olarak bu derneklere yardım faslının 
devam etmesinin uygun olacağını mütalâa et
mekteyiz. Elbette bu husustaki takdir Yüksek 
Heyetinizindir. Yüksek Heyetiniz bu konuda di
lediği şekilde hareket, etmekte elbette serbesttir. 
Hükümet olarak buna hiçbir zaman müessir 
olamayız. Ama biz bu halin devamının ve muha
fazasının gerçeklere daha uygun olacağı kana
atini muhafaza etmekteyiz. 

Ben leniz cevaplarımı burada bitirirken değer
li arkadaşlarımın gerçekten bize ışık tutan, bizi 
daha faydalı çalışmalara götüren tenkid ve te
mennilerine tekrar tekrar teşekür eder, hepi-
n'zi en derin saygılarımla selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, yeterlik soru
lara da şâmildir. Bu sobeple size sual sormak 
imkânını veremiyeceğim için üzgünüm. 

Sayın Ertuğ, son söz. Sayın Ertuğ, 10 daki
kadır. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Savın Başkan, 
değerli senatörler; dün gece bâzı muhterem se
natör arkadaşlarım bü'cenin transfer hesapları 
ve sermave teşkili bölümündeki derneklere yarekm 
faslı üzerinde biruik bir h'ssivatla, titizlikle 
durdular ve bu yardımların partilere tahs's edi-
7en kısmı har.ç. hepsinin kaldırılması teklifini 
de ileri sürdüler. 

Savın arkadaşlarımın, fakir bir ülke olan 
vurdumuzun giderlerindeki israfı önlemeleri 
hususunda duvduğu psikolojik hasasiyete işti
rak etmemeve imkân yoktur. Ancak muhterem 
arkadaş7arımın hareket noktasını tesbit etmek 
gerekmektedir. Ned'r bu bütçeye kenulan yar
dımların amacı, hedefi? Bunları aynı hassasi-
vet ve d'kkatle incelemek ve ürerine eğilmek 
mecburiyetindeyiz, arkadşlar. Bu, arkadaş1 arı
mı hassa s'yete sevk eden husus, bu dernek
l e verilen paraların lrçbir mu^akabe^e tabi 
tutulmaksızın veva kâfi mırr-akabeye tabi tu
tulmaksızın sarf ed'lmeleri gibi bir end'seden 
'leri p-elmektedT. Eğer biz sadece bu end'se-ve 
's+inadederck bu derneklere vapılan vardım!an 
kaldıracak olursak, Türkiye'de adedi yüzb!nle-
vı bulunan gönüllü havırsever insan!ann. havır-
sovclik müesseselerini elimizin tersi ile bir 
tarafa itmiş olacağız ve plânımızın topium 
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kalkınması bölümünde bir hedef olarak tcsbit 
ettiği ve Yüce Meclislerce kabul edilen bir hu
susa da zıt karar almış omruz. Filhakika Beş 
Yıllık Plânımızın içerisinde şu- hedef vardır. 
Sayın a rkadaş ın ın : Vatandaşların kalkınma
sı şimdiye kadar olduğu gribi ya'n-z D-Vet kay
naklarına bırakılırsa bu ihtiyaçlann karşılan
ması için uzun bir zaman geçecektir. Bu ba
kımdan yatırımlarda halkın kalkınma payı
nın artırılması için göntrlü . teşekküllerin, 
derneklerin desteklenmesi zarurettir. Bu Plân 
Yüce Meclislerin kararma iktiran etmiştir. 

Sindi muhterem ar'kadaVar-m, derneklere 
şövle bir göz atalım. Derneklerin sayısı 105 ta
nedir. Dikkatle tahlil edelim ve mümkün olduğu 
kadar objektif çalışalım. Bu derneklerin. 105 
derneğin içeris:nde 28 tanesi hastane tes'slcri, 
sağlık hizmetleri ki, bunların içerisinde güçsüz
ler yurdu vardır, d'ls:z - sağır hayır cemiyet
leri vardır, kanser cemivetleri vardır, Tıp fakül
telerinin yardımları vardır, vardır, vardır. 

Şimdi biz bunları ki, 28 kalem tutmaktadır, 
hepsini, malî portesi de 9 milyon lira civarın
dadır, topladığımız zaman, bu bölüm hastane 
ve sa^ ık hikmet1 eri. l'kmei böl"'^rle s^-vn1 ve 
dmî hizmetler kısmı vardır. Üçüncü bölümde 
kültürel hizmetler vardır. Dördüncü kısımda da 
yani. bunVarı katen-or^ere ayracalk ohırsplk.. kü
çük birtakım beldelere yapılan yardımlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, sizlere birkaç misal 
vererek bu yardımların hem ekonomik ve hem 
de mânevi değerlerini canlandırmaya çalışa
cağım. B :r tanesi yakınımızda; Hacettepe Tıp 
Merkezidir. Buraya yapılan yardımlarla arka
daşlarım, dünyanın en modern müessesesini ya
ni hem eğitim müessesesi, hem de hasta bakımı 
müessesesi 1 400 yataklı ve 4 000 talebeyi oku
tan bir müessese kazanmış bulunuyoruz. Bugün 
İngiltere Hükümeti arkadaşlarım, Kıraliyet Tıp 
müesseselerinde reform yapma heyeti gelmiş ve 
resmen Hacettepe Tıp Fakültesinin metotlarım 
uygulamayı ve bunları aynen kabul etmeyi ka
rar altına almıştır. Bu sizin yaptığınız 15 000 000 
luk yardımla 80 000 m2 inşaat temin edilmiştir. 
Bunun hemen yanıbaşmda Ankara Tıp Fakülte
sinin Morfoloji Enstitüsü, ben genç bir asistan 
iken temeli atıldı, hâlâ fonksiyon dışıdır. 100 
küsur milyon harcanmıştır, bir tek insan istifade 
etmemektedir. 

I İkinci misal; İstanbul'da Zeynep Kâmil Has
tanesi Derneği Çocuk Felci Derneği. Bu yaz ar
kadaşlarım, dört bin Türk hanım Allahm en sı
cak günü güneşin altında sokaklarda, çarşılarda 
dolaşmışlar ve para toplamışlardır, bir milyon 
liraya yakın. (Sağ sıralardan mahiyeti anlaşıl-

I mıyan sözler) Çocuk felcinden sakat kalan in
sanlar bir hastane yapmak, bir tesis yapmak te-
şebbüsündedirler. Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
CELÂL ERTITĞ (Devamla) — Bunun için 

600 000 lira para koyuyoruz bütçeye, bunu eli
mizin tersi ile itersek çalışan bu 4 000 hanım
efendinin de gönüllü hizmete katılmak arzuları
nı reddediyoruz, demektir. Kanser cemiyetleri 
öyle, yardım sevenler cemiyeti öyle, Darüşafaka 
öyle. Kültür dernekleri var arkadaşlarım, halk
evleri var, Türk ocakları var talebe cemiyetleri 
var arkadaşlarım. 

Arkadaşlarım burada, talebe cemiyetleri için 
konan tahsisatı kesmek hatalıdır. Dünyanın her 
yerinde talebe cemiyetleri Devletin himayesi ve 
murakabesi altındadır. (Gürültüler) Müsaade 
buyurun... Biz sizi sükûnetle dinledik. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
Siz de Sayın Ertuğ cevap vermeyiniz. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Arkadaşla
rım, talebe cemiyetlerine yardım zarureti şura
dan doğmaktadır. Bugün talebe cemiyetleri ida
re heyetleriyle çalışma bünyeleriyle küçük bir 
devlet hizmetinin hazırlığı içerisindedirler. Her 
cemiyet gençliği istikbale hazırlamak için böyle 
teşekküller kurar. Şimdi bunların içinde bâzı 
ideolojik hareketleri var, yanlış şeyler var, kav
galar var... Arkadaşlar Mecliste de kavga olu
yor. öyle ise biz bu kavga çıkaran milletvekille
rinin maaşlarını mı keseceğiz? Tahsisat kesilmez 
arkadaşlar, murakabe yapılır. Bugün 110 000 

! üniversite gencimiz vardır. Bu 110 O00 üniver
site gencini başıboş, teşkilâtsız, organizasyonsuz 
bırakamayız. Fakat murakabe yapılır. Arkada
şımla birleştiğim nokta şudur : Verdiğimizi her 
kuruşun hesabını en dikkatli bir şekilde sorarız. 

i Şimdi bir göz atalım bu derneklerin hangisinde 
j suiistimal olabilir arkadaşlarım? Bir kere çoğu 

| resmî müesseselerin kontrolü altındadır. Musevi 
İl Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi, Yedikule Has-
'| tanesi, Esnaf Hastanesi, Belediye Hastanesi, Ma-
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nisa Moris Hastanesi, Türk Kanser Cemiyeti, 
Ankara Çocuk Sağlığı Hacettepe Derneği, Zey
nep Kâmil Hastanesi, Halk Sağlığını Koruma, 
Göz Bankası ki, bunun içerisinde milyonlarla te-
bemılar vardır, Ankara Çocuk Bakım Derneği, 
Dilsizler, Kör, Sağır Dernekleri, Ankara Kim
sesiz ve Güçsüzleri Yaşlıları Barındırma Derne
ği, Validebağı Sanatoryumu, Atatürk Sanator
yumu, Heybeliada Sanatoryumu, Ankara Tıp 
Fakültesi Nörosürurji Kliniği, Türk Kanser Der
neği, Erzurum Sağlık Derneği... Ha, Erzurum 
Sağlık Derneğine verilen 350 000 liraya sayın 
arkadaşım Erzurum Senatörü itiraz ediyor. An
latayım ; sayın arkadaşlarım, AÎD fonundan Er
zurum Tıp Fakültesine, Atatürk Üniversitesine 
1 670 000 dolarlık bir fon tahsisi yapılmıştır. 
Bununla malzeme gelecek Erzurum Tıp Fakülte
sine. Bununla bin türlü ihtiyaçlar karşılanacak
tır. Fakat Erzurum Tıp Fakültesinin lisan bilen 
bu muhabereyi yapacak hiçbir bürosu yoktur. 
Bu büroyu kurup 1 670 000 dolarlık bu yardımı 
değ-erlendirmek için bu parayı, tıpkı Hacettepe'
de olduğu gibi, bir tesis fonu olarak istemekte
dir. 

Erzurum Üniversitesinin inkişafı için 350 000 
liralık bir fon ile çalr;acak derneği, biz bugün 
hayır istemiyoruz mu diyeceğiz? 

Sayın arkadaşlarım, sizlere küçük teşekküller 
hakkında - çünkü onun de dedikodusu oldu - bir 
misal daha arz edeceğim. Tekirdağ'da, birçok ha
yırsever vatanda^ar toplanmışlar 250 000 lira 
toplamışlar, bu 250 000 lira ile bir mektep yap
tırmıştı ' . Mektebin bitmesi için küçük bir para
ya ihtiyaç hâsıl olmuş. Plâna aldırtmak istemiş 
ler olmamış, gelmişler, Bütçe Komisyonundaki 
arkadaşlara rica etmişler, resimleriyle durumları
nı ispat etmişler. Ufak bir yardım koydurtmuş
lar. Şimdi biz bu yardımı yapmıyalım da Tekir
dağ'daki mektep fonksiyon dışı kalsın ve tabiatın 
tahribatına mâruz mu bırakalım! Bunun aynısı 
Erzincan'da, Gümüşhane'de, şurada, burada da 
vardır. Bunu başka türlü tefsir etmek, bizim mil
yarları itimadettiğimiz Bütçe Komisyonuna bi
raz toz kondurmak gibi bir mahiyet arz ediyor. 

B'naenaleyh Sayın arkadaşlarım, hassasiyeti hak
lıdır. Tekrar ediyorum, yani hakikaten bu para
ların kuruşunun israfında titiz olmak gerekir 
ama şunu da kabul edniz k;, bu memlekette ha
yırsever teşekküllerin ve gönüllü teşkilâtların 
desteklenmesi millî kalkınmamız için bir zaruret
tir. Bu zarure'ji birden bire silk'p atamayız. Bir 
derneğin idare heyeti vardır, murakabe kurulu 
vardır, genel kurulu vardır. İç'nde çalıştığımız 
birçok dernekler vardır sayın arkadaşlarım. Bun
ların birer suiistimal yuvası olduğunu iddia et
mek biraz bizim hayırsever ve gönüllü çalışma 
bünyemizi zedeleyici bir düşüncedir. Bu itibarla
dır ki, on dakikaya sığdırabild ğim imkânlar içe
risinde, arkadaşımın gösterdiği titizliğe hak ve
riyorum, ancak şu bakımdan: Verdiğimiz her ku
ruşu murakabe etmek, sormak ve istemek hakkı
mızdır. Fakat dernek ve teşekküllerin tasfiyeye 
tabi tutmak bizim için mümkün eleğidir. Gönül
lü teşekküllerin faydalarını ihmal etmemiz veya 
küçümsememiz kabil olmaz. Bütçen'n memlekete 
ve millete hayırlı olmasını ve uygulayıcılarının 
da başarılar kazanmasını diler, hepinizi saygı ile 
selâmlarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — 1967 yılı Maliye Bakanlığı Büt
çesi ve 1967 Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Söz isti
yorum, usul hakkında. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında, Sayın 
Pırıltı? 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Efendim 
iş'n süratle görülebilmesi bakımından elde birçok 
takrir var, bu sebeple bir alt komisyon kurulma
lını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu usulle ilgili değil efendim. 
Senatoda böyle bir şey mümkün değildir. 

MEHMET PIRILTI (Devamla) — Halli ba
kımından istirham etm'ştlm. 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oylarını-. 
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmlyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — BAŞKANLIK DİVAiHîTin OEÎTEL KTJEULA SUNUŞLARI 

_Z. — Ankara Üyesi Yiğit Kölzer ve 23 arkada
şının; Diyanet İlleri Başkanlığı 1967 yılı Bütçesi
nin tekriri müzaekresi hakkında önergesi. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bölümlerin
den önce Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin gö
rüşülmesi sırasında bâzı sayın üyeler İçtüzüğün 
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77 hcl•maddesi gereğine? hatalı kabuVen dola;." 
yen'den görüşme talebinde bulunmuşlar, bu talep
leri ş'mdiye kadar kesin bir sonuca bağlanmamız 
tır. İçtüzüğün 77 nci maddesine göre bir ta zar: 
veya teklifin kes'n oylanma Gine1 an ö-ce ün^e 
haklarını kullanıp yeniden görüşme istiyebilir-
ler. Görüştüğümüz 19G7 yılı Bütçe Kanun tasan 
sidir Bütçe Kanun tasarısının nenin kes'n oylan
ması yapılmamıştır. Bu sebeple talepleri İçtü
züğe uygundur. Önergelerini okuvacağım. Savle-
C3 hatadan dolayı ne yapılması lâzımgeld ği hu
susunda önerge sahiplerinden biris'ne söz vere 
ceğlm, bu hususa mahsus işin ezasına girmeme" 
üzere. Ondan sonra Komisyon ve Hükümete 
sorduktan sonra oylarınızla meseleyi halledece
ğim. önerge şudur: Diyanet İşleri Başkanlığı 
1937 yılı Biitçes'n'n 12.213, 12 211, 14 342 vc 
14.520 nci maddeleri hakkında İçtüzüğün 77 ne' 
maddes'nce yeniden müzakere açılmasını arz 
ve teklif ederiz. 77 nci madde hatalı kabulden 
dolavıdr\ Savın Yiğit Köker veya imza sah'plc 
rinden birisi hata1! kabulü ancak esasa g'rmeden 
hatalı kabulden dol avı kend'ler'ne çok kısa ol
mak üze -e... Savın Bozca'ı siz de önerge salep
lerinden birisiniz, dikkat buvurun. Sayın Sena 
tö"*, sadece hatalı kabulden dolan, iş'n ezazıra 
girmeden sadece bu husus üzerinde buyurun. 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN* 
İSMET SEZGİN (Avdın Milletvekili) — İlgil 
Balıan var mı e "emi'm? 

BAŞKAN — Mal'ye Bakanı a-zu ederlere 
müzakeres'ni yaramız. Yalnız hatalı kabulden do 
l an bir föriişme yapıncaktır. Diyanet İşler' 
ile ilgili Devlet Bakan- burada yok. İçtüzüğü 
müz, «Bakan ve KorhV'on dlnlendktcn son"'a' 
der Bakanın bulunmazını zaruri kı'maz. Ana 
meselen'n b'tmesl hususunda Samı Mal've Baka 
m bıv-ada lehte veya aleyhte bir şey söyler mls'-
nlz efend'm? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEIIAN 
(Balıkesir Mllctveklli) — Söder'm eüend'm. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozcalı, yalnız 
hatalı kabulü izah edeceksiniz.. 

ÖMEE LÛTFI BOZCALI (İzmir) — Muh
terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, bütçeye ko
nu1 an tahsisatın tatbikatı bakımından ki o da 
bir kısım kadrolara 405 lira maaş konmuştu. Bu 
kadrolara kanunun aradığı nitelikte kimseler bu
lunmadığı için vekil tâyin etmek suretiyle 270 li

ra üzerinden ücret ödenmekte ve bundan müte 
vellit tahas'-.'il eden fark yine aynı gayeye matuf, 
takrirde gösterilen kalemlere verilmek suretiyle 
teşekkülün mühim ihtiyaçları karşılanmış bulun
maktadır. Bu ödeneğin tutarı 3 197 772 liradır. 
A^ohluğu yerlerde gösterilmiştir. Bu hatanın 
ta^hih'nde teşekkülün daha verimli çalışmasını 
Vr rn edecektir. Takrire iltifat buyurmanızı is-
t ' rhan edivorum. Divanet İşlerini deruhte etmiş 
^an Dev'et Bakanı Refet Sezdin arkadaşımız-za-
b*tt<\ mazbut ifadesinde muvafık olduğu yolunda 
da havanda buhmmuştur. Hürmetlerimle arz ede
cek teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kom'svnn. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Avdm Mil'etvekili) — Muh-
^"cm senatörle'". Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 77 nc ; maddesi bir madde üzerinde yeniden 
»örüşülmevi bir hatava bağlamaktadır. Biraz ön-
c? komız*n Sayın S'uı-'tör Bozcalı'mn if^r . ot-
+lk1ori "•'})' her hangi b ' " hata mevcut değildir. 
Mu^a^bei TTmum;ve Kanunu kadroların tam 
karşılıklarını teşkil eden ödeneklp^n bütünü ile 
V i - ^ e r e komıhrıas^m rmirdir. E^er bu önerge 
kr.bul ediMiŞi t°kd'rde Muhasobei Umum'ye Ka
nununun bu gereğin:n verine getirilmemiş oMn-
o'u °":b" b :r dinim mevdana çıkacak ve esas hata 
rrrvda.na. Geçektir. Bu sebeple bu önergeye işti
rak etmediğimizi saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Komi.Tvon vm ;den s:örüşme isti• 
ven önpr^eve ka'ulmıvor. Hükümet katılıvo" mu? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLOEHAN 
yBalıkesir Milletvekili) — Komisyonun görüşü
ne katılıyoruz. 

BAŞKAN — Böylelikle Hükümet de katılmı
yor 

Yenklen ^rHhülme hususunu ov1 arınıza arz 
edivorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

T - Maliye Bakanlığı B'dtçni (Devam) 

BAŞKAN Maliye Bakanlığı Bütçesinin bölüm
lerine geçiyoruz. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

11.000 öden-kler 
B \SKAN — TOhrî edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I/"Y1. 

12 000 
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Bölüm 
12.000 Personel Giderleri 

BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
EtmivenW... Kabul 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Et.mivenlor... Kabul 

15.000 KuTim <r deri eri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmivenler... Kabul 

16.000 Çeşitli .""'derler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

Lira 
681 896 496 

edenîer... 
edilmiştir. 

20 816 001 
edenler... 

edilmiştir. 
40 485 002 

edenler... 
edilmiştir. 

1 341 000 
edenler... 

edilmiştir. 
9 920 000 

edenler... 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yanı. tesis ve büyük onarım 

g* d {Heri 23 000 000 
BARKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 M-:k;na. teçhizat ve taşıt alım
la-n ™ onar ımın 
BARKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

80 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
serm^.ve teşkilleri 262 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 6 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmivrnler... Kabul edilmiştir. 

33.000 î k ^ d î t^ansfe-ler t 592 694 000 
BAŞKAN — TObnl e rWV\ . . 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Ma^î t - n s f e r l e r 3 499 020 192 
BAŞKAN — TObnl edp~vV-... 
Et.mivn.TiW... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 548 569 045 

BAŞKAN — Bu bolümde önergeler vardır. 
önergeleri sırasına göre okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. Maliye Bakanlığı Bütçesinin 360/15 nci 

sayfasında dernek, birlik, kurum, kuruluş. 
sandık ve benzeri teşekküllere yardımlar baş

lığı altında hastane ve sağlık kurumlarına 
diye başlıyan 35.710 ncu maddeden 35.720 nci 
maddeye kadar (35.720 dâhil) karşılıkların
da olan cem'an 6 400 000 liranın bu maddeler
den çıkarılmasına, 

2. Aynı Bakanlık bütçesinin 360/16 ve 
mütaakıp seyfalarmda diğer yardımlar baş
lığı ile başlıyan : 

A) 35.759 ncu maddede yazılı «Maliye Me
mur ve Müstahdemleri Tutum ve Muavenet 
Sandığına» (Maliye memur ve müstahdemlerine 
öğle yemeğine yardım) karşılığı konulan 
40i) 000 lira hariç, 

B) 35.769 ncu maddeye yazılı «Devlet De
miryolları İşçilerinin Yardımlaşma Derneğine 
yardım» olarak konulan 500 000 lira hariç, 

C) 35.783 ncü maddede yazılı «Siyasi Par
tiler Kanununun 74 ncü maddesi gereğince 
partilere yapılacak Devlet yardımı» olarak ko
nulan 6 000 000 lira hariç ki; 

Cem'an 6 900 000 liranın «Diğer yardımlar» 
toplamı olan 16 200 000 liradan tenzili ile ge
riye kalan 9 300 030 liranın maddelerden çı
karılmasına, 

3. Yukarda arz ve izah olunduğu üzere 
bütçeden çıkarılmasını istediğimiz 6 400 000 
lira ile 9 300 000 liranın cem'an 15 700 000 
liranın 1967 yılı Devlet Su İşleri Bütçesinin 
42 nci sayfasında yatırım harcamalarında 
«Köy içme suyu» başlığı altında 22.611 nci 
maddede yazılı « Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri» karşılığı olan 117 464 998 lira öde
neğe ilâvesiyle 133 364 998 liraya iblâğına, 

4. Köy içme sularına ilâvesi mümkün ol
madığı takdirde 15 900 000 liranın yukarda 
gösterilen maddelerden tasarrufa alınmasına 
karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

8 . 2 . 1967 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Sa.karya 
Osman Salihoğlu 

Kayseri 
Hüsnü Dikoçligil 

Samsun 
Rcfct Rerideci 

Erzurum 
Sakıp Hatunoğlu 

Erzurum 
Osman Ali Hoeagü 

Rize 
Mecdi Agun 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

Manisa 
Refot Ulusoy 

Adana 
Mukadder Öztekin. 
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Maraş Afyon Karahisar 
A. Tevfik Paksu Ahmet Karayiğit 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sinop 
Enver Kök iSuıphi Batur 

BAŞKAN — Bu önerge okundukta bu sıra
da ve diğerleri' sıraya göre Yüksek Heyetini
ze arz edilmek üzere tasnif edilirken daha ay
kırı bir önerge1 gelmiş bulunmaktadır. Bu 
önerge Sayın Zerin Tüzün ve Sayın Âdil Ünlü 
arkadaşlarımız tarafından verilmiştir. Okutu
yorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçede büyük bir yekûn tutmakta olan 

«Derneklere yardım» parasının, sadece eğitim 
ve sağlık hizmeti görecek derneklere tahsis 
edilmesinin daha faydalı olacağı kanısındayız. 

Bu itibarla, derneklerin, yaptıkları hizmet 
itibariyle ayırımını yapmak ve verilecek yardı
mın miktarını tesbit etmek üzere maddenin 
'komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Cumihurbaşkamnca Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. S. Ü. 

Zerin Tüzün Âdil Ünlü 

BAŞKAN — En aykırı bulunan bu önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
y enler... 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Komis
yona, katılıp katılmadığına sormadınız. Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? Katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 12 ar

kadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okunan önergede 35.000 nci 
böHimiin «Sosyal Transferler» 35.710 dan iti
baren sadece 3 kalemi muhafaza edilmek üze
re diğerlerinden 15 700 000 liranın tenzil edile
rek daha önce görüşülmüş olan bir Bakanlığın 
bölümlerine ilâvesi istenmektedir. Gerçâ kabul 
edilmiş olan bir bakanlığın bölümüne buradan 
tekrar dönmek mümkün değildir. Zaten önerge 
sahipleri de bunu kabul ederek, bu mümkün 
olmadığı takdirde sadece çıkarmayı derpiş et
mektedirler. Okunan önergede 9 300 000 Mra 
ve 6 400 000 lira olmak üzere iki kalemde top

lanan çeşitli derneklere ayrılmış bulunan tahsi
satların çıkarılması istenmektedir. 

ALİ HOCAGİL (Erzurum) — Söz istiyorum, 
takririmi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Hocagil söz mümkün de-
ğildir. 

(Diğer takrirler de okunsun sesleri). 
ALİ HOCAGİL (Erzurum)' — İçme suları 

kısmına aktarılması hususunda, kanaatimce, bir 
mahzur yoktur. Salahiyetli arkadaşlarla gö
rüştüğüm zaman hiçbir müstenidat gösterme
diler. 

BAŞKAN — Sayın Hocagil, evvelâ kabul 
edilsin de, sonra nereye aktarılacağını düşünü
rüz. 

Çok takrir vardır. Bunları biraz sonra oyla
mada okuruz. Tekrar okuyacak olursak Yüksek 
Heyetinizin bir hayli zamanı alınmış olacaktır. 

Takrirleri üç bölüm içerisinde tasnif etmiş 
bulunuyoruz. 1 — Çıkarılması. 2 — Bölümler 
arasında aktarma yapılması. 3 — Bölümlerden 
tenzili suretiyle yeniden bölümler açılması. Bir 
de, Sayın Tekin Arıburun'un kabulü lehinde 
ve fakat biraz sonra okuyacağım önergelerin 
de gelecök sene buna bir hal çaresi bulunması
nı temenni eder mahiyette olmak üzere çeşit
li takrirleri var.. 

Şimdi, tamamen çıkarmaları okuyacağız. Bi
raz sonra aktarmaları okuyacağız. 

Sayın Ömer Ucuzal ve arkadaşları 35.710 
ncu bölümden başlamak üzere, üç kalem mah
fuz kalmak üzere bütün yardımların çıkarıl
masını istemektedirler. Ve bunun da Devlet 
Su İşlerine aktarılmasını istemektedirler. 

İki bölüm içinde meseleyi halledeceğiz. Ev
velemirde Maliye memur ve müstahdemlerinin 
öğle yemeği, Devlet Demiryolları İşçilerinin 
yardımlaşma derneğine yardım ve Siyasi Par
tiler Kanunu gereğince partilere yapılacak yar
dım altı milyon lira mahfuz tutulmak üzere di
ğer bütün yardımların kaldırılması istenmekte
dir. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI. 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Bu 
maddıe ile yapılan yardımlarla derneklerin bü
yük bir kısmının çok faydalı hizmetler yaptık
larına kaani bulunuyoruz. Komisyon müzakere
lerinde verilen önergeler uzun uzadıya incelen-
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miş ve burada gördüğünüz gibi Senatonun Yü
ce Huzurlarına sevk edilmiş bulunmaktadır. 
Derneklere yapılan bu cüzi yardımlarla dernek
lerin büyük kısmının büyük faydalar getirece
ğine inancımız bizi bu önergeye iştirakten 
menetmektedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Biraz evvel 
Maliye Bakanı görüşmesi sırasında bu sene 
için bunu faydalı gördüğünü gelecek sene için 
bâzı tedbirler düşünülebileceğini bildirmişti. 
Bu itibarla fikrini beyan etmişti katılmıyorlar. 
Konu ta başından beri tartışmalı vaziyettedir. 
Bu sebeple önergeyi kabul edenler lûtfien ayağa 
kalkma'k suretiyle işaret buyursunlar, önergeyi 
kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar.. Kabul. 
42 - 43 oy sayılmıştır. Lütfen oturun. Kabul et-
miyenler... Ortalama 55 oy tespit edilmiştir. 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Salih Türkmen, Sayın Hazerdağlı, 
Sayın Necip Seyhan'ın önergeleri biraz fark
lıdır, arkadaşlarımız bâzı istisnalar kabulü ile 
tümünün çıkarılmasını istiyorlar. 

önergelerini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı bütçesinin dernek, birlik 

kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekkül
lere yardım başlığı altındaki derneklere yar
dım maddelerinden : 

üzere) 400 bin lira. 
35.722 nci Türkiye Kızılay Kurumuna yar

dım, 600 bin lira, 

35.723 ncü Çocuk Esirgeme Kurumuna yar
dım, 400 bin lira, 

35.759 ncu Maliye Memur ve Müstahdem
leri Tutum ve Muavenet Sandığına (Maliye 
Memur ve müstahdemleri öğle yemeklerine 
yardımda kullanılmak üzere) 400 bin lira. 

35.760 ncı Sağır, Dilsiz ve Kör Dernekle
rine yardım (50 bin lirası Altmokta Kör
ler Eğitimi ve Kalkındırma Derneğine) 110 bin 
lira. 

35.761 nci Türk Devrim Diyanet Sitesi Yap
tırma Derneğine (Diyanet İsteri Başkanlığı 
binası için) bir milyon lira. 

35.781 nci Türk Ortodoks Kilisesine yar
dır, 50 bin lira. ' 

35.783 ncü Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesi gereğince partilere yapılacak 
Devlet yardımı, 6 miyon lira ki, ceman 8 
milyon 560 bin lira dışında kalan derneklere 
yardım paralarının bütçeden çıkarılmasına 
ve bu meblâğların 1967 malî yılı içinde ayrı 
bir kanunla köy yolları ve içme sularına 
tahsisi için Hükümetçe gereğinin yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağiı 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

Ağrı 
Salih Türkmen 

İstanbul 
Dr. Rifat öztürkçine 

Yozgat Eskişehir 
Sadık Artukmaç Ömer Ucuzal 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sivas 
Kızılaya 1 lira bırakmak Hulusi Söylemezoğlu 

suretiyle 
Enver Kök 

Sivas Konya 
Ziya önder Mustafa DineMi 

Konya 
Muammer Obuz 

Sakarya 
Osman Salihoğlyu 

Kayseri 
Hüsnü Dikeçligil 

Sinop 
Suphi Batur 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA-
KA.NI ÎSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Biraz önce arz ettiğim gerekçe ile katliamı-
yacağız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet 1 
MALÎYE BAKANI CİHAT BlLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de aynı şekilde ka
tılmıyoruz. 

önergeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Başkanlığa 
1. Dernek, birlik, cemiyet, federasyon ve 

sair teşekküllere yapılan yardımın aşağıdaki 
bölüm ve maddelerinin kaldırılmasına, 

2. a) Sene içinde köy içme suyu geti
rilmesinde, 
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b) Köy yollarının yapımında kullanıl
ması lüzumunun Hükümete temennide bulu
nulmasını saygı ile arz ve talebederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkç'ne 

Bölüm - Madde : 
35.725, 35.727, 35.730, 35.732, 35.733, 35.739, 

35.740, 35.745, 35.748, 35.749, 35.750, 35,751, 
35.752, 35.754, 35.755, 35.756, 35,757, 35.758. 
35.761. 35.762, 35.763, 35.766, 35.771, 35.772, 
35.774, 35.775, 35.776, 35.778, 35.785, 35.787, 
35.788, 35.801, 35.802, 35.805, 35.806, 35.807, 
35.810, 35.813, 35.815, 35.816, 35.817. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, siz karşı
lıklarında ne miktar, ne de n^ye aidoldukla-
rmı göstermeden bir sürü bölümler ilâvesi 
ile bu önergeyi vermişsiniz. Biraz önce 
Sayın Hoeagil .ve Sayın Salih Türkmen ve ar
kadaşlarının reddedilen önergelerinden farklı 
ciheti var mı önergenizin? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Has
tane1 er, Göz Bankası ve diğer sağlık kurum
larına yapılan yardımlar mahfuz kalmak 
üzere difter bütün derneklere yapılan yardı
mın çıkarılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Hastaneler, Göz Bankası gibi 
sadece saflıkla ilgili bölümler mahfuz kal
mak üzsre diğer bütün derneklere yapılan 
yardımların çıkarılmasını istiyorsunuz. 

Komisvon ne divor edendim f 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Katıl
mıyoruz fendim. 

BAŞKAN — Katılmıvorlar. Hükümet katılı
yor mu? Katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Yalnız, sağlık bölümleri kalacak, di
ğerleri çıkarılacak. Kabul edenler... Kabul etmi-
yeni er... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ataklı ve Tunçkanat'm önergeleri... 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Ge

ri aldık efendim. 
BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. Te

şekkür ederim efendim. 
Sayın Sami Küçük'ün önergesi: Derneklere 

Devletçe yapılmakta olan yardımların objektif 
esaslara bağlanmasını âmir kanun tasarısının Hü
kümetçe hazırlanmakta olduğunu Sayın Maliye 
Bakanı ifade etmiştir, Buna dayanarak Bütçe 

Kanununda yardımların bu yıl aynen verilmesi 
şeklinde Sayın Tekin Arıburun'un önergesiyle 
aynı mahiyette olan bir önergedir. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 
Balkanım, bizim önerge okunmadı. 

BAŞKAN— Gelecek efend m, merak buyur
mayın. Sizinki değişikliktir, gelecek, okutturaca
ğım. 

Arz ettiğim iki önerge temenni mahiyetinde
dir, bilgilerinize arz edeceğim, oylamıyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Derneklere Devletçe yapılmakta olan yardım

ların objektif esaslara bağlanmasını âmir kanun 
tasarısının Hükümetçe hazırlanmakta olduğu Sa
yın Maliye Bakanı tarafından ifade edilmiştir. 
Buna dayanarak bütçeye konulan yardımların 
bu yıl aynen verilmesini kanun tasarının 1968 
bütçe müzakerelerinden evvel T. B. M. Meclisine 
şevkini, sevk edilmediği takdirde dernekler bö
lümünün 1968 bütçesinde yer almaması hususu
nun karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Sayın Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı bütçes'nin 35.000 bölüm ve 

muhtelif maddelerindeki sosyal yardım ödeneği 
olan dernek, birlik ilâh... ödeneklerinin toptan 
kaldırılması gibi bir temayülün bulunduğu müşa
hede edilmiştir. Bahis konusu Dernek ve müesse
seler arasında Atatürk'ün zamanından beri ve biz
zat kendilerinin irşat ve işaretleriyle kurulmuş 
ve şimdiye kadar hakikaten çok faydalı çalışma
lar yapan dernek ve müesseseler de vardır. 

Telâfisi gayrikabil zararlara sebebiyet verme
mek için : 

a) Bu seneki tahsisat miktarının aynen ka
bulü, 

b) Fakat tahsisatın kullanılması keyfiyeti
nin önce Sayın Senato tarafından (kuruluş gaye 
ve maksatları ve çalışma kifayetleri) hususunda 
bir hususi araştırma yaptırılarak neticeye göre 
tevziatın serbest bırakılması tedbirlerinin kabul 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

BAŞKAN — Sayın Sami Küçük ve Tekin Arı
burun bu sene kabulü ile, gelecek sene için ob
jektif usullere bağlanması hususundaki temenni 
takrirleri bilgilerinize sunulmuştur, 
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Bu arada, «Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
35 000 ncl bölümünün ek listede gösterilen madde
lerdeki 4 860 000 liranın 1967 yılı Bütçesinden 
kesilmesini arz ederiz.», diye şu anda Sayın Sa
lihoğlu ve Sayın Ayrım arkadaşımız gayet uzun 
bir önerge vermişlerdir. Bu önerge reddedilen iki 
önergeden biraz farklıdır. 

Okunmasını ve oylanmasını istiyor musunuz 
Sayın Salihoğlu ve Sayın Ayrım? 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — İstiyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun, bir şey mi var 
elendim? 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Yapılacak 

olan araştırma Sayın Senato tarafından yaptırıl
sın. 

BAŞKAN — Bu, müm'kün değildir. Bu hak
kınızı İçtüzüğün Senato araştırması bölümün
deki maddelerden istifade ederek daima işeye
bilirsiniz. 

Sayın Salihoğlu ve Sayın Ayrım'ın öner
gelerini okutuyum; 

Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 35.000 nci bölü

mün ekli listede gösterilen maddelerindeki 
4 860 000 liranın 1967 yılı bütçesinden tenki
sini arz ederiz. 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

Kars 
Ziya Aynm 

Maliye Bakanlığının 1967 yılı bütçesinden tenkisi istenen ödeneklerin madde ve müktarlan 
Ödenek 
•maddesi Lira K. 

35.718 
35.719 
35.724 
35.725 
35.727 
35.732 
35.733 
35.735 
35.738 
35.739 
35.740 
35.747 
35.748 
35.749 
35.750 
35.751 
35.753 
35.754 
35.756 
35.757 
3^762 
35.765 
35.766 
3 "768 
35 7R9 
35.771 
35.772 

Ankara Çocuk Sağlığı Derneği Tıp Merkezi tesisine yardım 
Çocuk Sağlığı Derneği Hacette Tıp Merkezi inşaatına yardım 
Daruşşafaka Cemiyetine yaı'Jım 
Yurtlar için Türk Eğitim Derneğine yardım 
Türkiye Milliyetçi Gençlik Derneğine yardım 
Türkiye Göçmen ve Mülteciler Dernekleri Federasyonuna yardım 
Ankara Hal'k Sağlığını Koruma Derneğine yardım 
Halk Evleri Genel Merkezine yardım 
Adana'da Kuvayi Milliye Mücahitler ve Gaziler Cemiyetine yardım 
Yardım Sevenler Derneğine yardım 
Türk E] Sanatlarını Tanıtma Derneğine yardım 
Ankara Çocuk Bakım Derneğine yardım 
Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtına yardım 
Türkiye Millî Talebe Federasyonuna yardım 
Millî Türk Talebe Birliğine Yardım 
Türk Ka'cbnlar Birliği Genel Merkezine 
Hac^boktaşi Turistik Bakamdan Güzelleştirme Derneğine yardım 
Türk Kooperatifçilik Kurumuna yardım 
İhtiyarlık: ve Hu/ur Köşklerine yardım 
K^nva Oemiveti Hayriye Derneğine yardım 
Türk Yüksek Öğrenim Gençliği Atatür-i-çüler Derneğine yardım 
Gızîantep Gazi ve Mücahitler ile Eski Muharipler Cemiyetine yardım 
Türk Bas^n Birliğine yardam 
İ^mir Millî Kütüpane Cemiyetine yardım 
Devlet Demiryolları Memur ve İşçilerin Yardımlaşma Derneğine yardım 
G^pteei1 er Oemiyet'ne yardım 
Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyetine Yardım 

500 
500 
50 
50 
40 
90 
25 
150 
20 
100 
15 
250 
90 
125 
125 
40 
40 
5 
10 
20 
30 
20 
5 
50 
250 
150 
40 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
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Ödenek 
maddesi 

35.775 
35.774 
35.775 
35.776 
35.778 
35.785 
35.788 
35.789 
35.790 
35.791 
35.792 
35.795 
35796 
35.800 
35.802 
35.804 
35.805 
35.806 
35.807 
35.808 
35.810 
35.811 
35.812 
35.813 
35.814 
35.815 
35.816 
35.817 

Haydarpaşa Numune Hastanesine yardım 
Anadolu Gazeteciler Genle! Merkezine yaddım 
Türkiye Komünizmle Mücadele Derneğine yardım 
Ankara Gazeteciler Cemiyeti Dispanserine yardım 
Mülkiyeliler Birliğine yardım 
Ankara Hayırseverler Cemiyetine yardım 
Erzincan Kültür Eğitim Derneğine yardım 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Enstitü ve hastanelerine yardım 
Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeler Staj Komitesine yardım 
Gümüşane İli Yüksek Öğrenim ve Öğrenci Cemiyetine yardım 
Tavşanlı Lise Yaptırma ve Yaşatma Derneğine yardım 
İstanbul Fetih Derneğine yardım 
Anakara Tjp Fakültesi Noreşiruji Kliniğine Yardım Derneğine yardım 
Erzurum 'Sağlık Derneğine yardım 
İzmir Gazeteciler Cemiyetine yardım 
Bolu Yüksek Tahsil Talebe Derneğine yaddım 
Köy Öğretmenleriyle Haberleşme Yardımlaşma Derneğine yardım 
27 Mayıs Millî Devrim Derneğine yardım 
Türk TaMpler Birliğine yardım 
Ankara İmam - Hatip Okuluna yardım 
Anadolu Gazeteciler Birliği Genel Merkezine yardım 
Yeşilay Derneğine yardım 
Cüzam Savaş ve Araştırma Derneğine yardım 
Besni Kazası Kültür Derneğine yardım 
Parlâmento Muhabirler Derneğine yardım 
Milletlerarası Siyasi İlimler Derneğine Yardım 
Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine yardım 
Niğde İli Kültür Derneğine yardım 

Lira 

50 
40 
50 
100 
50 
40 
100 
500 
125 
25 
25 
40 
150 
350 
50 
25 
5 
10 
50 
50 
25 
25 
50 
25 
25 
25 
50 
50 

4 860 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

BAŞKAN — Sayın Ayrım ve Sayın Salihoğ-
lu 4 860 000 lirayı tutan biraz önce okunan der
neklere yapılan yardımın tenzilini istemektedir
ler. Komisyon?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Biraz 
evvel ifade ettik Sayın Başkan, bu dernekler 
Türk toplumuna, Türk Devletine fevkalâde fay
dalı olan büyük hizmetler yapmaktadırlar. (Gü
rültüler) Bu sebeple : komisyonumuzun görüşü 
budur, komisyonumuzun görüşünün dışında bir 
görüşe, katılmasına imkân yoktur. Komisyon 
olarak katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de Komisyonun görü
şüne katılıyor. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Büyük farkla kabul edilmemiş
tir. 

Bu arada sayın... («Yanlış oldu efendim, ka
bul edilmesi lâzım» sesleri) 

Başkanlık kesin olarak farkı büyük olarak 
tesbit etmiştir, ama sayın üyeler ısrar ederlerse 
en ufak bir tereddüt kalmaması için ayağa kalk
mak suretiyle oylamayı tekrarlıyabiliriz. 

Biraz önce okunan, derneklerden 4 860 000 
liranın tenzilini istiyen önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmamıştır, önergeyi oylarınıza arz 
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ediyorum. Kabul edenler lütfen ayakta işaret 
buyursunlar... Kabul etmiyenler... 41 kabul oya 
mukabil 61 ret oyuyla önerge kabul edilmemiş
tir. Fark büyüktür. 

Bu arada Sayın Faik Atayurt bütçedeki yar
dım ödeneklerinden yapılacak tediyelerin ancak 
yeni mevzuatın tedvininden sonra uygulanmak 
üzere kabulünü arz ve teklif ederim» diyorlar ki, 
Sayın Atayur t bunu 1967 Bütçe kanun tasarı
sının maddeleri vardır, bu maddelerde emsaline 
uygun olarak sureti sarfına ait bir talepte bulu
nabilirsiniz, o zaman görüşürüz. 

MEHMET FAÎK ATAYURT (Uşak) — 
Efendim, müsaade ederseniz bir açıklama yapa
yım. 

BAŞKAN — Açıklamaya lüzum yok, yeri 
orasıdır, maddelere geçtiğimizde görüşebilirsi
niz... 

Saym Ziya Ayrım, Maliye Bakanlığı Bütçesi
nin dernek birlik kuram ve kuruluşlar için ay
rılan ödeneklerin Muhasebe! Umumiye Kanunu 
gereğince sarfının şart koşulmasının bütçede 
belirtilmesini istemektedirler. Yeri burası değil
dir. Biraz evvel arz ettiğim gibi kanunlarda sü
resiz sarfa ait şartlar temin edecek şekilde bir 
teklifte bulunabilirsiniz. Umumi Heyet kabul 
ederse o şekilde işlem yapılır. 

.İlâve edilmesi istenilen, yani yeri bütçede 
bulunmıyan, bütçede aktarma yapılması suretiy
le ilâveler istiyen önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yurdun en uzak en uzun dış ülke kara hududu 

ile bağlı - Kars ilinin yüksek öğretimde bine yak
laşan genç evlâtları resmî yurtlarda yer bulma 
ve arama sıkıntısı içinde oldukları gibi, yüz yıl
lar boyu yurt savunmasının ileri karakolu ola
rak göç. ve daimî tecavüzler yüzünden iktisaden 
çok geri kalarak sermaye birikiminden mahrum 
olarak evlâtlarını okutma imkânına sahibolanlar 
azınlığı teşkil etmektedir. Ankara Belediyesi
nin vereceği bir arsa üzerinde «Kars halkının 
katıldığı bir teşebbüsle Kars Kültür Derneği» 
bir yurt sitesi kurma kararındadır. Bu teşeb
büsün gerçekleşmesi için Yüce Senatonun lütuf 
buyuracağı bir meblâğ önemli kaynak ve teşvik 
edici başlıca unsur olacaktır. 

Hiç şüphe yok ki bu teşebbüse Yüce Cumhuri
yet Senatosunun gerilen semahat kanadı, ayrı 
ve değerli bir mâna taşıyacaktır; 

Bu sebeple kazanılması hukukan mümkün 
olmıyan dâvaları açma veya çeşitli kanun yol
larına faydasız olacak başvurma yollarından 
mümkün olduğu kadar sakınma ile temin edile
cek tasarrufun büyük bir meblâğ teşkil edece
ğine inanıyoruz. Maliye Bakanlığı 14.130 uncu 
bölümündeki 8 milyon liralık mahkeme 
harçları ve giderleri ödeneğinden 100 bin 
liranın tenzili ile Maliye Bakanlığı Bütçesi 
«Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve 
benzeri teşekküllere yardımlar kısmında açı
lacak» 35.898 nci maddeye 100 000 liranın ko
nulmasını saygıla arz ve teklif ederiz. 

Maliye Bakanlığı : 14.130 ncu maddeden 
8 milyondan 100 00 lira tenzil, 

Maliye Bakanlığı : 35.818 nci madde açı
larak 100 000 vermek. 

Kars 
Mehmet Hazer 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
Ömer Ergün 

Tabiî Üye 
Fahri Özdilek 

Sinop 
Suphi Batur 

Samsun 
Rıza Isıtan 

Kars 
Sırrı Atalay 

Antalya 
Akif Tekin 
Zonguldak 

Akif Eyidoğan 
Tekirdağ 

Hayri Mumcuoğlu 
Tabiî Üye 

Yehbi Ersü 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 
Kırklareli 

A. Naci Arı 
Kars 

Ziya Ayrım 

BAŞKAN — Saym Hazer, Saym Ziya Ayrım 
ve arkadaşlarının, Maliye Bakanlığı Bütçesi 
14.130 ncu bölümündeki 800 000 000 liradan 
100 000 liranın tenzili ile 35.818 nci bir bölüm 
açılarak buraya 100 000 liranın ilâvesi istenmek
tedir. Gerekçe okunmuştur. Komisyon katılı
yor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Saym Başkanım, Kars ili yüksek tahsil gençliği 
için verilmiş bulunan bu önergeye evet dediği
miz takdirde 66 ilim/iz ve 567 ilçemiz için verile
cek olan önergelere de evet demek zorunda ka
lacağımız cihetle önergeye iştirak etmiyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon, diğer vilâyetlere em
sal olacağı mülâhazasiyle iştirak etmiyor. Ama 
şüphesiz ki bütçede birçok vilâyetler de vardır. 

Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) —• Komisyonun görüşüne 
katılıyoruz, iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet Komisyonun görüşü
ne katılıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Cumhuriyet Senatosu Divanı Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 35.000 nci bö

lümünün 35.788 nci maddesinden 25 000 lira 
35.800 ncü maddesinden 75 000 lira alınarak ay
nı bölüme yeni bir madde açılmak suretiyle yeni 
kurulmuş olan Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe 
Federasyonuna 100 000 lira konmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Maraş 
A. Tevfik Paksu 

Kayseri 
Hüsnü Dikecligil 

Rize 
Mecdi Agun 

Ankara 
Yiğit Köker 

Niğde 
Hüseyin Avni Göktürk 

Antalya 
Akif Tekin 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 
Muğla 

llyas Karaöz 

İzmir 
Nevzat Özerdendi 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Adana 
M. Nuri Âdemoğlu 

Zonguldak 
Tarık Remzi Baltan 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaçhoğlu 

Bingöl 
Arif Hikmet Yurtsever 

Afyon K. 
Ahmet Karayiğıt 

İzmir 
Hilmi Onat 
İstanbul 

Rlfat Öztürkçine 
İstanbul 

Halûk Berkol 
Sivas 

Ahmet Oekcmoğlu 

Sinop 
Suphi Batur 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Uşak 
A. Faik Atayurt 

Bilecik 
Talât Oran 
Tabiî Üye 

Fahri özdilek 
Ankara 

Turan Kapanlı 

Bolu 
Rahmi Arı kan 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüncş 

Ankara 
İsmail Yetls 

BAŞKAN — Hükümet katıl:yor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Yeni bir ilâve teklif var okutuyorum. 

Başkanlığa 
Adapazarı Millî Mücadele Milis Kuvvetleri 

Derneğine yeni bir madde açılarak 35.747 den 
50 bin lira tenzil edilerek açılacak bu yeni mad
deye konulmasını arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Komiryon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katıl yor mu? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyor. Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Ragıp Üner'in iki önergem: vardır. 
Sayın Üner, önergeleriniz İçtüzüğün 83 nci 

maddesine uygun değildir. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı Bütçesi (Bölüm 35.000) e 

bir madde ilâve edilerek Türk Filarmoni Derne
ğine (25 000) lira ödenek konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ragıp Üner 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı Bütçesi (Bölüm 35.000) e 

bir madde ilâve edilerek Türkiye Halk Sağlığı 
UNE3CO Millî Komitesine 50 000 lira ödenek 
ayrılmasını arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. ü . 
Ragıp Üner 
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BAŞKAN — Karşılık gösterilmediği için İç
tüzüğümüze aykırıdır, bu itibarla oya arz etmi-
yorum. 

Yer değiştirme önergelerini okutuyorum. 

Sayın Bakanlığa 
Genel merkezi Adana'da olan ve Kurtuluş 

Savaşından elde kalan fedakâr mücahitleri sine
sinde toplıyan ve 35.738 nci maddede bulunan 
Türkiye Kuvveyi Milliye Mücahit ve Gaziler Ce
miyetine 50 000 lira yardıma 35.778 nci madde
den 25 000 lira 35.735 nci madden de 25 000 lira 
alınarak eklenmesini arz veteklif ederiz. 

Adana Adana 
Mehmet Ünaldı Nuri Âdemoğlu 

BAŞKAN — Bir önerge ile bâzı.. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — îzah ede

yim. 
BAŞKAN — Hayır, mümkün değil Sayın 

Ünaldı. Yerinizden kısaca bir cümle ile tavzih 
edin. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Yanlış an-
lasılyor, bu dernek Türkiye'ye şâmil bir dernek
tir, Türkiye'nin her yerinde şubeleri vardır. 

BAŞKAN — Bu dernek Türkiye'ye şâmil bir 
demektir. Türkiye'nin her yerinde şubeleri bu
lunduğu ifade edilen ve bâzı bölümlerden ten/ili 
ile bu bölüme ilâvesi istenilen 50 000 liraya dair 
önerge karşısında komisyon görüşü?.. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEITAN 

(Balıkesir Milletvekili) — iştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet kabu1 

etmiyor. Kabul edilip edilmemesini oylarınıza 
arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Kuruluşu yüz yıla varan ve bünyesinde 

350 - 400 babasız ve fakir vatan çocuklarına orta 
ve lise tahsili yaptırarak eğitim çalışmalarımız
da değerli yerini almış olan Darüşafaka'nm 
7 seneden beri tedrisatı İngilizce lisanına intibak 
ettirerek hüviyeti koleje çevrilmiştir. 

Bu eğitim müessesesi sadece hayırseverlerin 
yardımları ile birlikte her yıl Devlet bütçesin
den ayrılan ödeneklerin desteğiyle görevini yap

maktadır. Cumhuriyet bütçelerinin ilk devrele
rinden itibaren Devlet desteğine mazhar olan bu 
cemiyetin uzun senelerdir devam eden 200 000 li
ralık bütçe yardımının bu yıl 100 000 liraya tei ' ' 
zil edildiği görülmüştür. 

Mâruz sebepler muvacehesinde Maliye BH-
kanlığı Bütçesinin 35.801 nci maddesinden 
100 000 liranın tenzili ile 35.724 ncü maddeye, 
Darüşşafaka Cemiyetine, ilâvesini arz ve ric»! 
ederiz. 

Tekirdağ Afyon Karahisar 
Cemal Tarlan Ahmet Karayiğit 

BAŞKAN — Önergede 100 000 liranın bir 
bölümden tenzil ile diğerine ilâvesi istenmekte
dir. Komisyon katılıyor mu ? 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI CİHAT BlLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Pırıltı'mn önergesine sıra geldi. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı, (Dernek, birlik, kurum, 

kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım
lar) faslında; sayfa : (330/15) 

Hastaneler ve sağhk kurumları bölümünde
ki : 

35.710 ncu maddeden, 35.720 nci maddeye ka
dar (on maddedeki) 6 400 000 lira baki kalmak 
üzere, 

Keza; 
35.722 nci maddedeki Türkiye Kızılay Kuru

muna yardım için ayrılan 600 000 lira, 
35.723 ncü maddedeki Çocuk Esirgeme Kuru

muna yardım için ayrılan 400 000 lira, 
35.759 ncu maddedeki Maliye Memur ve 

Müstahdemleri Tutum ve Muavenet Sandığına 
ayrılan 400 000 lira, 

35.783 ncü maddedeki, Siyasi partiler Kanu
nunun 74 ncü maddesi gereğince yartilere yapı
lacak Devlet yardımı için ayrılan 6 000 000 lira 
baki kalmak üzere mezkûr bölümden diğer mad
delere tahsis edilen meblâğların çıkarılmasını, 
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(Dernek, birlik, kurum, kuruş sandık ve ben
zeri teşekküllere yardımlar) için tahsis edilen 
22 600 000 liradan baki kalan 13 800 000 lira 
tenzilen yüksek tasviplerinize iktiran ederek çı
karılacak olan 8 800 000 liranın aynı bütçenin 
36.000 bölümündeki (borç ödemeler) maddesi
ne nakline karar verilmesini Umumi Heyetin 
tasviplerine arz ederiz. Saygılarımızla. 

Antalya Urfa 
Metmet Pırıltı 1 Etem Karabapıcı 

İstanbul Gaziantep 
Ekrem Özden Zeki İslâm 

BAŞKAN —Sayın Pırıltı, gördüğünüz gibi 
sizinki bir bölümden diğer bir bölüme nakil 
önergesidir. Diğerleri tamamen çıkarma önerge
leri idi. Bu itibarla görüşülme yeri burasıdır. 

Sayın Pırıltı ve arkadaşları, derneklerden 
bir kısmının tenzili ile bunun borç ödemeleri 
kısmına intikal etmesini istemektedir. 

Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
35.801 Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji 

tevsiine Hükümet tarafından 300 000 lira yar
dım öngörülmüş ise de komisyonca bu miktar 
500 000 liraya çıkartılmıştır. Kolejde halen ya
pılmakta olan hiçbir tesis olmadığından adı ge
çen bölüm Y nci maddenin kaldırılarak 35.724 
bölüm ve maddedeki Darüşşafaka Cemiyetine 
yapılan 100 000 liranın 600 000 lira olarak kabu
lünü zira Darüşşafaka hakiki ihtiyaç ve muhtaç 
fakir, dul ve yetim ve himayesiz çocukların her 
türlü iaşe ve ibateleri, tahsil ve sair masrafları 
bu cemiyetçe karşılanmakta olduğu ve her yıl 
bu yardım masraflarının hesabı kontrol edildiğin
den hakiki hayır müessesesi için verilen önerge
nin kabulünü saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine Darüşşafa-
ka'ya yapılacak yardımın 600 000 liraya çıkarıl
masını istemekte, bir başka bölümden tenzili 
suretiyle. 

Komisyon1?.. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Sayın Başkanım, bir yanlışlık var. Bu, bir bor
cun ödenmesidir. Daha evvel yapılan binanın 
borcunun ödenmesi maksadiyle yapılmıştır. İşti
rak etmiyoruz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanının, bu para Emlâk Kredi Bankası ta
rafından tamamen ödenmiştir. Bu yapılan te
sisler bittiği için bu fasıldan ödenecek tahsisatın 
oradan alınarak diğer tarafa önergemde zikre
dilen bölüme aktarılması yerinde olur. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine bir taraftan 
alınıp, diğer tarafa verilmesini, Darüşşafaka'ya 
yardımın artırılmasını istiyor. 

Komisyon katılmıyor, Hükümet de katılmı
yor. Sayın Öztürkçine'nin önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ömer Ucuzal'm önergesine sıra geldi, 
onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin dernek, birlik, 

kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküller 
bölümünün 35.801 (Türk Eğitim Derneği An
kara Kolej tesisi) maddesinden 50 000 liranın 
tenzili ile yeni ihdas edilen 35.818 nci Selçuklu 
Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü maddesine eklen
mesini, 

Saygı ile arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu!.. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. , . 
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Sayın Öztürkçine'nin diğer bir önergesi. 

Sayın Başkanlığa 
35.733 bölüm madde Ankara Halk Sağlığı

nı Koruma Derneğine ait 25'000 liranın kaldırı
larak 35.743 ncü maddedeki Türkiye Göz Ban
kasına konmasını ve maddenin 225 000 lira ola
rak kabulünü saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztükçine 

BAŞKAN —Sayın Rifat Öztürkçiııe, Halk 
Sağlığından alınarak Göz Bankasına bir ilâve 
yapılmasını istemektedir. 

Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Sayın Öztürkçine'nin önergesinii oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Umumi menfaatlere hadim, dernekler meya-

nıncla olup hizmet yaptıkça yardım talebinde bu
lunmayı şair edinen Türk Anneler Derneğine Hü
kümetçe, geçen yıllarda olduğu gibi 1967 bütçe 
tasarısı ile yardım tahsisatı kabul edildiği halde, 
bütçe Komisyonunda müdafaa edilmemesi sebe
biyle bu yardım tahsisatının çıkarıldığını esefle 
müşahade etmiş bulunuyoruz. Türk Anneler Der
neği geniş programı ile genç kızlarımızın orta ve 
yüksek tahsiline imkân vermek üzere öğrenci 
yurtlan, suçlu ve kimsesiz çocukların himayesi 
için bakım istasyonları kurup geliştirmekte oldu
ğu ve buna mümasil memleket çapında büyük ve 
müşfik hizmetlerini tevazu içinde başarmaya ça
lıştığı cümlenin malûmudur. 

Hatırlanacağı veçhile 1965 yılında da Yüksek 
Senatonun kararı ile bu Derneğe yardım edil
mişti. 

Her suretle himayeye muhtaç ve lâyık olan 
bu Derneğe 1967 Maliye Bakanlığı Bütçesindeki 
35.801 Türk Eğitim Derneğine yardımlaşma mad
desinden 50 000, 35.787 İktisat Fakültesi Mezun
ları Cemiyeti Ankara Şubesine yardım maddesin
den, 25 000 ve 35.790 Türkiye İktisadi ve Tica

ri İlimler Talebeleri Staj Komitesine yardım 
maddesinden 25 000 Türk lirası ki, cem'an 
100 000 lira tenzili ile, 35.799 Türk Anneler Der
neği bölüm ve maddesine 100 000 liralık yardım 
tahsisatının aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara Maraş 
Yiğit Köker Cenap Aksu 

Manisa Elâzığ 
Orhan Suersan Celâl Er tuğ 

İçel Ankara 
Dr. Talip Özdolay İsmail Yetiş 

BAŞKAN — Türk Anneler Derneğine, yüz 
bin liranın bir başka bölümden tenzili ile ilâvesi 
istenmektedir. Komisyon... 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Efen
dim annelere gelince bir şey diyemiyoraz. Yüce 
Senatonun takdirlerine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Yüce Senatonun tak
dirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Yüce 
Senatonun takdirlerine bırakıyorlar. Takriri ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Efendim 35 e 
,35 çıkmıştır. Mütemadiyen yeni arkadaşlarımız 
gelmektedirler içeriye, bu bakımdan sıhhatli bir 
sayma mümkün olmuyor. Evvelâ zili çalayım ar
kadaşlar içeri girsin. Sayın üyeler lütfen yerini
ze oturunuz. Sayın Yiğit Köker ve Sayın Cenap 
Aksu Türk Eğitim Derneğinden 50 bin lira, İkti
sat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Ankara Şube
sine yardım maddesinden 25 bin lira, Türkiye İk
tisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komite
sine yardım maddesinden 25 bin lira ki, ceman 
100 bin liranın tenzili ile Türk Anneler Derneği 
bölümü ve maddelerine eklenmesini istemektedir. 
Komisyon ve Hükümet takdiri Yüksek Heyetini
ze bırakmıştır, önergenin kabulünü işaret buyu
ranlar lütfen ayağa kalksınlar... Lütfen oturun. 
Kabul.etmiyenler... Ortalama 35 oya karşı orta
lama 54 oyla önerge kabul edilmiştir. (Alkışlar) 
Böylelikle 3 dernekten ayrı ayn yapılacak 
100 000 liralık tenzil Anneler Derneğine ilâve 
edilecektir. Bölümün tümü üzerinde bir değişik
lik vâki değildir, aynı bölüm içindedir. Ancak 
bölümün maddeleri üzerinde bu değişiklikler ya
pılacaktır. 
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Bir başka önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Memleketimizde basın, radyo ve televizyon 

alanların da yüksek tahsil görmüş elemanlara çok 
eskiden beri şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır, tki 
yıl süren hazırlık çalışmaları sonunda 4036 sa
yılı Üniversiteler Kanununun ikinci maddesinin 
verdiği yetkiye davmılarak Ankara Üniversite
si SenatoTinun 30 Haziran 1964 tarihli karariy-
le S. B. P. Basın ve Yayın Yüksek Okulu kurul
muştur. Okulun mahiyeti, kuruluşu isley'si, öğ
retim üvelerıvle almaca.k öşr^enc'le^e ait hüküm
lerin toplandığı yönetmelik Millî Eğitim Bakan-
b*!"£•> da onavlana^a.k 24 Ağustos 1964 tarihli 
Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

iki yıldın beri öğretimine devam eden oku
lun k^d^o kanunu Hükümet tarafından Türkiye 
Büvük Millet Meclisine s^vk edilmişse de bu yıl 
sanana kadar kanunun çıkması cok zor görülmek
tedir Kanun yürürlüce girse dahi bütçenin mas
raf fssıllan a"a^nda bu konuda tahsisat olmadı
kı îf'n veni yıl tahsisat kanununa ihtiyaç hisset
tirecektir. 

Okulun özet im ve di^er zaruri masrafları, 
Ankara üniversHesi S. B. F . Basm ve Yayın 
Yüksek Okulunu Geliştirme Oemiveti tarafından 
ka^^anm^kt^dır. Bu cemivetin gördürrü hizmet
le^ ka"*sılam^k. okulun faaliyetlerinde devamı 
sa^lamık olaca^m "ö^e sıkarda adı gecen cemi
yete. Mal ive B°ıkanlı£ı Bütçesi, «Sermave Teşkili 
ve t^an^fe^ hıreamaları» kısmanın 35.798 nci 
maddeden 100 000 (yüz b-n") liT,anın tenzil edi
lerek. Ankara Üniversitesi S. B. F. Basın ve Ya-
ym Yüksek Okulunun Gel's^rme Cemivetine yar
dım adıvla, avnı büteen'n 35.818 no. İn maddesi
ne ödenek olarak konulmasını arz ve teklif ede
riz. 

İçel 
Cavit Okvayuz 

Ankara 
T u ^ a n Kapanlı 

T^b;î Üvc 
Sami Küçük 
Tabiî Üve 

Şükran Özkaya 
Artvin 

Fehmi Alrmslan 
Ta,b;î Üye 

Suphi Karaman 

Comm 
Alâeddm Çetin 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

Trabzon 
Ömer Iloeaoğlu 

Ankara 
Malı mut Vural 

Tab;î Üye 
Hayda^ Tnnckanat 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çetin ve ar
kadaşları Siyasal Bilgiler Fakültesine ekli ola
rak kurulmuş olan Basın Okulu Yardımlaşma 
Derneğine 100 000 liranın bir başka bölümün
den tenzili ile eklenmesi istemektedirler. Ko
misyon ? 

KARMA BÜTÇE VE KOMİSYON BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili — Sa
yın Başkanımı, bu önergeyi bir zaruretin ifade
si olarak görüyoruz. Daha önce Bütçe Komis
yonunda evet diyemediğimiz cihetle, şimdi de 
evet dememiz gerektiği için üzülüyoruz. Keyfi
yeti Senatonun yüksek takdirlerine bırakıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet? O da takdire bıra
kıyor. 

Önerge okundu, komisyon evet diyememe-
nin zaruretini ifade etti, fakat Yüksek Heyetin 
takdirine bıraktı. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Bbmiyenler... Kabul edil
miştir. Bir başka önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
re Bakanlığı Bütçesinin 35.761 nci 

aıaddeden 250 000 liranın indirilerek 35.789 neu 
maddeye ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın Milletve
kili) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hüfoümet katıl

mıyor. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Öztürkçine'nıin diğer bir önergesi var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
35.772 TfrJkVe TaÜ'atmı Kornana Cemiyetine 

yapılan 50 000 liranın alınarak, 
35.773 Haydarpaşa Numune Hastanesi Yar

dım Dûrneğine yapılan 50 000 liraya ilâve edi
lerek; yardımın 100 000 liraya çıkartılmasını 
saygıyle arz ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 
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BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum... 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bura

da açık kalp ameliyatı yapılmaktadır, çok önem
lidir. 

BAŞKAN — Açık kalp ameliyatı yapıldığı 
için çok önemlidir diyorlar. Önergeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı efendim. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 26 oya karşı 38 
oyla reddedilmiştir. 

2 önerge vardır, son önergelerdir. Birbirle
rine aşağı - yukarı benzemektedir. İkisini de 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Cumhur'iyet Senatosu Başkanlığına 
Anadolu'da çıkan 542 gazetenin çilekeş men

suplarını sinesinde toplıyarak haklı dâvalarını 
savunmak amacı ile 1964 yılında kurulan Türk 
Gazeteciler Derneği yurdumuzun 47 vilâyetin
de şube açmış ve kongrelerini muntazaman ya
parak 800 e yakın basın mensubunu sinesinde 
barındırmak amacı ile çalışmaiktadır. 

Türk Gazeteciler Derneği Sayın Cumhur--
başkanımız refakatinde İran ve Pakkıtan ziya
retlerine bir temsilci göndermek şerefine ermiş. 
bülten ve mensubu bulunan gazeteler vasıta-
siyle bütün yurda gezi intibalarıni duyurmuş
tur. 

Yüee Senato huzurunda bir adaletsizliğe 
dokunarak düzeltilmesi gereklidir. 

Yukarıda arz ettiğimiz Türk Gazeteciler 
Derneğine hiçbir yardım ödeneği konmadığı 
halde 3 - 4 ay evvel kurulup müteşebbis idare 
kurulu halinde çalışan âzası ve şubeleri olmı-
yan ve halen kongresini dahi yapmıyan Ana
dolu Gazeteciler Cemiyeti Genel Merkezine 50 
bin lira yardım etmek ve yine 1936 yılında ku
rulup hâlâ müteşebbis idare kurulu halinde ça
lışan Anadolu Gazeteciler Birliği Genel Merke
zine 25 bin lira yardım yapılmış olması büyük 
haksızlıktır. 

Bu durum muvacehesinde, aynı gaye ve aynı 
idealle kurulmuş olan üç derneü: arasında hiç ol

mazsa müsavi taksim edilerek Türk Gazeteci
ler Derneğine 25 bin, Anadolu Gazateciler Ce
miyetine 25 bin ve Anadolu Gazeteciler Birli
ği Genel Merkezine 25 bin lira vermek suretiy
le bütçeye konmuş olan 75 bin lirayı taksiım 
ederek hak ve adalet prensibine riayet edilmesi 
için önergenin kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Madde : 35.774 Anadolu Gazeteciler Ce
miyeti 50 000 

Madde : 35.810 Anadolu Gazeteciler Bir
liği 25 000 

Madde : 0 Türk Gazeteciler Derneği 00 
Kırklareli Ankara 
Naci Arı Yiğit Köıker 

BAŞKAN — Sayın Köker ve Say:n Arı? 
Yoklar. Önergelerinin sonunda yaptıkları bir 
tasnifte 25 000 lira bir derneğe, 50 000 lira bir 
derneğe vermişler. İlâve etmek istedikleri cemi
yete ise sıfır koymuşlardır. Gerekçe ile netice 
b'rljli'lni tuOrnamaCrbadır. Sayın Alâcdd'a Çe
tin'İn önergesi ise mahiyeti itibariyle aynı, fa
kat notice itibariyle daha düzıgan olduğu için, 
onu da okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anadolu gazetecilerinin dâvalarını savun

mak üzere birbirlerine paralel çalışan üç der
nek vardır: Bunlardan Anadolu Gazeteciler 
Cemiyetine 50 bin lira, Anadolu Gazeteciler Bir
liğine 25 bin lira konduğu halde bunların en 
cjlıisi olan Türk Gazeteciler Derneğine, her 
halde zühul eseri olarak ödenek konmamış
tır. 

Anadolu Gazeteciler Derneği için 35.774 
maddede ayrılan 50 bin liradan 25 bin lira 
tenkis edilerek 35.783 adiyle yeni bir madde 
açılarak Türk Gazeteciler Derneğine 25 bin lira 
yardım konmasını arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Alâeddin Çetin 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarımız 75 bin 
liranın müsavi olaralk üç cemiyete taksimini is
temektedirler. Komisyon.. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekilli) — Sena-
tDnun takdirlerine bıraikıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet... 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) •— Senatonun takdirle
rine bırakıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet. Senato
nun takdirlerine bırakıyorlar... Ttkriri oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde gerekli ilâve ve tenzil yapılacaktır. 
İki önerge ile 100 er bin liralık değişiklik ya
pılmış fakat bu değişiklikler 35.000 nci bölüm 
içerisindedir. 35 bininci bölümde bir değişiklik 
olmamıştır. Bölümün maddelerinde iki defa 
100 er bin lira tenzil ve ilâve yapılacalktır. 

35.000 nci bölümü 548 569 015 lira olarak 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir 

Bölüm 
36.000 Bore ödemeleri 

Lira 
1 671 039 834 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ka bul e dilmistir. 

1967 yılı Bütçe kanunu 
maddesini okutuyorum. 

tasarısının 1 nci 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelere 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (9 398 161 139) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cdtveide göste
rildiği üzere (2 434 609 873) lira, sermaye teş-
Ckili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (6 980 718 248) 
lira ki, toplam olarak (18 813 489 260) lira 
ö d en ek veril m i ş ti r. 

KARMA BÜTOE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Mü
saade ederseniz son değişiklikleri izah edevim. 

(A/l) 
(A/2) 
(A/3) 

9 393 161 139 
2 434 609 873 
6 980 718 248 

BAŞKAN — Toplanıl 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Top
lamda değişiklik.yok. 18 814 489 260 dır. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Balkanının 
ifade ettiği değişikliklerle (A / l ) , (A/2), (A/3) 
cetveileriyle birlikte birinci maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Birinci m'addenhı kabulüyle 1967 yılı gider 
bütçesi kabul edilmiştir. 

ü) Gelir Bütçesi: 

BAŞKAN — Gelire taallûk eden 2 nci mad-
d evi okutuyorum. 

Madde 2. — Genel Bütçenin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
15 848 489 260 lirası normal kaynaklardan, 
2 465 000 000 lirası da özel kaynaklardan olmak 
üzere 18 313 489 260 lira tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B — Cetveli 

B/l Yergi gelirleri 
Bölüm Lira 
51.000 jbaıt ve servet vereleri 4 720 000 000 

Bx\ŞKAN — Kabul edenîer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

52.000 Gider, Gümrük, Tekel, Is-
'tjhlâk ve dış sebayait har
camaları ile Daımga ve 
Emlâk alım vergileri ge
lirleri 9 551 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenl>er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

53.000 Diğer vergi gelirleri 879 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B/2 Vergi elişi normal gelirler 

61.000 Devletçe yöneltilen -ku
rumlar hasılatı ve Dev
let payları 82 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Devlet mallan gelirleri 191 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 425 489 260 
BAŞKAN — Kabul ededter... 
Etmiyenler... Ka'buî edilmiştir. 

71.000 Özel gelirler ve fonlar 2 465 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B/3 Özel gelirler ve fonlar 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar olkundu) 
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BAŞKAN — Bir değişiklik yoktur. Madde
yi cetveliyle 'kirlilikte oylarınıza sunuyorum. Ka
kül edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Maddelere devam ediyoruz. 
Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin 

edilen gelir arasındaki 500 000 000 lira fark iç 
istikrazla karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi 'oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyeiüler... Ka'bul edil
miştir. 

Madde 4. — 1967 bütçe yılı içerisinde Millî 
Savunma ihtiyaçları için Birleşik Anıerüka'dan 
askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle fii
len sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini 
bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak ge
lir ve mukabilini Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinde açılacak özel bir tertibe ödenek ve gi
der kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul 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 takiıbeden 
ay içinde, ikinci altı aylık devrenin tevziatı 
Ağustos 1967 ayı içinde hazırlanır. Maliye Ba
kanlığı ile ilgili Bakanlik bu tevziatı tahsilatı, 
liberasyon ve döviz durumunu ve umumi, ikti
sadi şartları göz önünde tutarak teöbit eder. 

b) Balkanlar Kurulu, tahsilat liberasyon, 
döviz durumunun ve umuımi, iktisadi şartların 
elverişsiz seyretmesi halinde ödeneklerden bir 
kısmını •movikuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmünü katma bütçeler hakkın
da da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Yapılmış ve yapılacak bağıt
lara dayanarak 1967 malî yılı içinde kısa sü
reli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve 
en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarma
ya ve banka ve kurumların Hazineye yatırmak 
istiyecekleri paraları alarak karşılığında Hazi
ne bononları veraniye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

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

Bu miktarı 1 000 000 000 liraya kadar ar
tırmaya 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 satmalmaya, 
Hazinenin iştiraki bulunan ortaklıklardaki ser
maye hisselerini ödemeye veya Bakanlar Ku
rulu kararı ile bu ortakların hisse senetlerini 
satmalmaya Maliye Balkanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarmmıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
ibul edilmiştir. 

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

Kanunun 1 nci maddesine dayanılarak açılan 
(Kambiyo karşılık fonu) hesabının aktarıldığı 
«Kambiyo karşılık fonu provizyon hesabı» na 
1967 malî yılı içinde yatırılacak miktarlar, 

b) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanun
la değişik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 
sayılı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanılarak 
Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 tarihti ve 
5/1280 sayılı Kararı gereğince tesis edilen 
«İstikrar fonuna» yatırılacak paralar, 

c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki NATO hesabandan 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 fiyat 
istikrar fonunun 10 milyon lirayı aşan kusma, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Dairelerin, 30 . 6 . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetleri ile aynı Kanunun geçici 4 ncü mad
desinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı (D) 
işaretli cetvelde, hayrat hademesine aitt kadro
lar da, bağllı (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
633 saydı Kuruluş Kanununun geçici 3 ncü 
maddesine göre aylıklı kadrolara intibakları 
yapılanların (S) işaretli cetveldeki kadroları 
mülgadır. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu Kararı ile kadro alıınabülecek tertip-
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le:% bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek cCmaması 
şarttı.'. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
madde ji gereğince : 

a) Gelir çeşiİlerinden her birinin dayandı
ğı hükümleri gösteren (C) cetveli; 

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

c) Gelecek y.1lara >geçİ3İ yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli; 

ç) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 14.480 nci 
(Iht y^t ödeneği) maddesinden aktarma yapı
labilecek maddeleri gösteren (F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyeıler... ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — Devlet gelirle, inin özel hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1C67 bütçe 
yılında da devam olunur. 

Musul petrol1 erinden teraküm eden 100 nı.'l -
yon liral k hisseden 1967 malî yılı içinde tahsil 
edilcsek kıısım, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli 
gelirler) maddesine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan bir şey mi isti
yorsunuz ? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Kesin oy
lamadan önce bir takrir vardı, müteaddit defa
lar hatırlatmaya çalıştım, 35.000 nci bölüme 
aittir. 

BAŞKAN — Bana böyle bir önerge gelmedi, 
bana böyle bir önerge intikal etmedi, araştır
sınlar Sayın Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Aid ldu-
ğu bölüm geçti. Kürsüye geleyim de bari geri 
aldığımı söyliycyinı. 

BAŞKAN — Biraz son~*a size söz veririm. 
10 ncu maddeyi oylarınıza arz ed'yorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler .. K^bul ediH Vi r . 
Madde 11. — 6 . 7 . 1931 t a r ih i ve 1838 sa

yla. Kanunun bâzı maddelerini deriştiren 
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 sağ
lık okulları öğrencilerinden 1967 yılı içerisinde 
alınacak ücretller, Bağlı (M) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabuledil-
miştir. 

Madde 12. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 201 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her y i 
Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar 
bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

B / Ş K / N — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... aKbul edil
mişti:'. 

Madde 13. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanun ve el I eri ile çeşitli kuruluş kanun
larındaki kadr lardan, bağlı (L) işaretli cetvel
de gösterilenler 1967 bütçe yılında kullanıla
maz. 

MAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... aKbul edil
miştir. 

Madde 14. — 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerin
de yazılı nispet ve yevmiye miktarlarına ilişkin 
kavıtlavıcı hükümler uygulanmamak üzere bu 
madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci mad
deleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tes
piti gereken misil, nispet ve miktarlar, bağlı 
(H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak, belediye hudutları haricinde vazife 
gören Defterdarlık kontrol memurları için en 
az yevmiye miktarı, 25 lira olarak tespit edil
miştir. Bunların Maliye Müfettişi ve Hesap uz
manları ile birlikte memuriyet merkezleri dışın
da tertibedilecek çalışmalara katılmaları halin
de gündeliklerinin bu miktar üzerinden öden
mesine devam olunur. Ayrıca Harcırah Kanu
nunun 37 nci maddesindeki asgari 4 lira yev
miye 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 liraya 
(2) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar da 2 000 
liraya yükseltilmiştir. 

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapa
cakları vazife seyahatlerinde Cumhuriyet Sena-
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tosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başibakan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisli üyeleri, Genel
kurmay Başkanı, Kuvvet KomutaMan ile resmî 
davete icabet suretiyle seyahat eden eşleri ve 
kadro aylık tutarı 2 000 lira olan subay ve Dev
let memurları,, müsteşarlar ve elçilere, Bakanlar 
Kurulu Kararına müsteniden yaptıkları daimî 
veya geçici vazife seyahatlerinde birinci sınıf, 
(bunlar dışındakilere turist sınıf üzerinden 
yol masrafı ödenir. 

Harcırah Kanununun 34 ııeü maddesi şü
mulüne girenlerin yurt dışı yevmiyeli erinde 
tatbik olunacak emsaller 4 . 8 . 1958 tarihin
den evvel ödenen döviz miktarını geçmemek 
üzere Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kaibui 
edilmiştir. 

Madde 15. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3434 
ısayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa mükel
lefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1967 büt
çe yılı alım değerleri, bağlı (O) işareti cet
velde *ve sözü geçen kanunun 38 nci maddesi 
gereğince alınacak motorlu taşıtların alını 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 — Maddeyi oylarınza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kahul edil
miştir. 

Madde 16. — Gider tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (E) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili iki 
varıdır, akuıtuyorum. 

önerge 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvel

de Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi ah
dî münaıseıb etler yollukları kısmında aşağıdaki 
değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın" 
İskender öenıap Ege 

Ahdî münasebetler yollukları : 
12.911, 1-2.913, 12.921, 12.922, 12.923 maü 

maddelerde adı geçen toplantıları münhası
ran Assamble, konferans ve daimî komisyonlara 
aidolup, üyelerin katılmaları birlik grupları
nın başkanları tarafından, katılma zaruretini 
ifade eden belgeler ibraz edilmek kaydiyle 
Başkanlıkça takdir olunur. Yolluklara aidol-
dufcları maddelerden ödenir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bayındırlık Bakanlığının yıl içinde vengi 

gelecek yıllarda yapılacak yatırıımların (son
daj, temel tecrübelerini, etüt ve projelerini 
yaptırmak) içıin kendi bütçe imkânlarından 
sağlamak üzere (R) cetveline aşağıdaki ibare
nin ilâvesini saygiyle arz ve rica ederiz. 

5.000 yapı, tesis ve büyük onarım 
Teklif 
Bölüm 

giderleri. 
1. — 
2. — 
3. — 
4. — 
5. — 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
nun 77 ve 78 nci maddelerinin (a) 
gereğince yapılacak giderler. 

Kanunu-
fıkralari 

Yatırımın, sondaj, temel tecrübeleri, hesap 
ve proje işleri için o sektörün etüt proje gi
derleri bölümünde yeteri kadar ödenek bulun
mazsa bu is ve hizmetlerin masrafı 

'Sakarya 
Osimanı Salihoğlu 

Erzurum 
Osman Alihocagü 

(Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

Afyon 
Kemal Şenoeafc 

Niğde 
H. Avni Göktürk 

izmir 
Ö. Lûtfi Bozcalı 

Maraş 
A. Tevfik Palksu 

BAŞKAN — Sayım İskender Cenap E'ge 
16 ncı maddeye bağlı (R) işaretli cetvelde bu 
şekilde bir değişiklik yapılmasını istiyor. Ko
misyon iştirak ediyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
İştirak ediyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu ile ilgili 
olduğu için Hükümetten sormuyorum. 

Bu şekilde, düzeltilmesini istiyorsunuz. Ko
misyon Sayın Ege'nin vermiş olduğu önerge
nin... 

SABAHATTİN OKHON (Giresun) — Tak
riri anlıyamadık. 

BAŞKAN — Okuyorum efendim. 
(Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İsken

der Cenap Ege'nin önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır. (R) 

cetvelinin bu şekilde düzenlenmesi ve bu ka
yıtların (R) cetvelinde yer alması hususunu 
oylarınıza arz ©diyorum. Kabul edenler... Et-
nüyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Salihoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 
(Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 

Üyesi Kemal Şenocak, Cumhuriyet Senatosu 
Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu ve arkadaşla
rının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkanım, yüksek malumlarınızdır, bu 
yatırım bölümleri üç kısmı ihtiva eder. Bu bö
lümler kendi bölümlerinden masraflar yapar 
ve bu önerge bütçenin yatırım bölümünün sis
tematiğini bozacağı cihetle katılmıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. Öner

geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

16 ncı maddenin (R) cetvelinde Sayın İs
kender Cenap Ege'nin vermiş olduğu değişik
likle 16 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 17. — Geçen bütçe yıllarına aido-
lup da Muhasehei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1967 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertiple
rinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri ha
riç) (A/ l ) , (A/2 ve (A/3) işaretli cetvellere 
dâhil üdenekleıden (Geçen yıllar borçları) mad
desine Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Aylık ve kadroya müstenit 
ücret tertiplerinden maddelerarası aktarma 
ancak kendi aralarında yapılabilir, bu tertip
lerden başka maddelere ödenek aktarılamaz. 
Bu madde hükmü .katma bütçeler hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Katma Bütçeli İdarelerle ge
nel bütçe dışındaki daire ve müesseselerin ge
nel bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her 
'derecedeki yatılı okullarla yurt dışında kendi 
hesaplarına okutturacakları öğrencileri için 
'bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden ge
rekli miktarlarını bağlı (B) işaretli cetvelde 
•gelir ve bu öğrencilerin her türlü giderleri ile 
ödeneklerine harcanmak üzere, bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açıla
cak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 20 — 1967 malî yılı içinde, Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin 27.09 pozisyonuna 
giren hampetrolün Millî Savunma ihtiyaçla
rı için yabancı memleketlerden ithali ve ya
bancı memleketlerden ithal edilen veya yerli 
hampetroldeıı istihsal olunan ve Gümrük Gi
riş Tarife Cetvelinin 17.10 pozisyonuna giren 
akar yakıt ve madenî yağların Millî Savunma 
ihtiyacı için ciheti askeriyeye teslimi Güm
rük Vergisi, Belediye Hissesi, Damga Vergisi, 
Rıhtım Resmi, ithalde ve dâhilde alınan istih
sal vergileri ve Hazineye, katma bütçeli ida
relere ve özel idare ve belediyelere ait her tür
lü vergi, resim, hare ve zamlardan ve ardiye 
ü:retlerinden müstesnadır. 

Ancak Millî Savunma ihtiyacı için muafen 
ithal olunan hampetroldeıı elde edilen ürünle
rin ciheti askeriyeye tahsis olnnmıyan kısmı 
yukarıdaki istisnadan faydalanamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 21. — Yabancı devletler veya mil
letlerarası kurumlarla yapılmış veya yapılacak 
ar.laşma hükümlenine göre Hükümetimizle bu 
devlet veya kurumlar tarafından müştereken 
sarfı mukarrer meblâğı program ikraz anlaş
malarının hâsıl ettiği Türk Lirası karşılıkla
rından ayırarak anlaşmalarda belirtilen hesap
lara yatırılmak üzere bütçeye gelir, ödenek 
ve gider kaydına ve bu şekilde hesaplara yatı
rılan meblâğı, anlaşmalara göre ilgili devlet 
veya kurumlarla Maliye Bakanlığı arasında 
varılacak mutabakat esasları dairesinde sarfa 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 22. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan, yapılmış ve yapılacak 
anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taahhüt
ler, yatırımlar veya projeler için 1967 malî yı
lında elde edilecek imkânların Türk Lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini 
bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan ilgili 
idareler bütçelerinin özel tertiplerine ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1966 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 karşılıklarını (E) cetvelinde açılan 
özel tertibine gelir kaydetmeye ve harcanmı-
yan gelir ve ödenek bakiyelerini devretmeye 
Maliye Balkanı mezundur. 

Bx\ŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Maliye Bakanlığı, yulkardaki 
maddede sözü geçen kaynaklardan bağış ve 
istikraz suretiyle sağlanan imkânları kamu 
iktisadi teşebbüsleri yatırımlarının finans
manında kullanmaya, ekonominin çeşitli sek
törlerinde gelişmeyi artırmak maksadiyle ka
mu kurumlarına ve bankalara belli gayelerle 
kredi açmaları için ikraz etmeye veya bunlar 
nezdinde belli gayeleri olan fonlar kurmaya 
yetkilidir. 

1963 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 Dev
let borçlarına karşılık harcanmış meblâğları 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul otmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 24. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan anlaşmaları gereğince 
temin edilerek genel ve katma bütçeli idare
ler bütçelerinde yer alan proje kredisi karşı
lıklarından daha fazla kredi kullanma imkânı 
hâsıl olduğu takdirde fazla kredi imkânları
nı ilgili idare bütçesinin (B) cetveline gelir 
ve gider bütçesinin ilgili maddesine ödenek 
kaydetmeye ve madde altındaki açıklamanın 
bu miktarlara göre değiştirilmesine Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 25. — Devlet Yatırım Bankası nez-
diııdeki iç finansman fonu tahsilatının İktisa
di Devlet Teşekkülleri yatırımlarına tahsis 
edilecek miktar dışında kalan kısmını, bütçe
ye gelir ve İktisadi Devlet Teşekkülerinin tes-
biit edilecek ihtiyaçları için ödenek ve gider 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. 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 
bütçesine ve aynı kanunun 35 nci maddesi
nin her yıl Orman Genel Müdürlüğü bütçesine 
konulacak ödenek miktarlarına ait hükümleri; 

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

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 712-6 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmü; 
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ç); 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Zi
raat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanu
nunun geçici 3 mcü maddesi hükmü; 

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

e) 13 . 7 . 1956 tarihld ve 6802 sayılı Gider 
Yengileri Kanununun 66 mcı maddesi hükmü; 

f )• 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Mo
torlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nei 
maddesi hükmü;' 

•g) Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkın
daki 6972 sayılı Kanunun 9 mcu maddesi hük
mü; 

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

1967 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A / l ) , 
(•A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili ter
tiplerine konulmuş miktarlar dâhilimde uygu
lanır ; 

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

j ) Gider Vergileri Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâvesine dair 482 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi hükmü; 

1967 bütçe yılımda uygulanmaz. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EG-E (Aydın) — 
Efendim burada bir maddi hata vardır. Onun dü
zeltilmesi lâzımadır. «... hükümler ilâvesine da
ir...» ibaresinin, «... bâzı hükümler ilâve edil
mesini» şeklinde olacaktır, «j» fıkrasındaki bu 
maddi hatanın bu şekilde düzeltilmesirii rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Güder Vergileri Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler, «ilâvesine» kelimesi, «ilâve 
edilmesine» şeklinde düzeltilecek. Düzeltilmiş 
şekli ile 26 ncı maddeyi oylarımıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — 27 . 2 . 1959 tarihli ve 7236 
sayılı Kanunun Emekli keseneği ve karşılıkla
rı hakkındaki muvakkat 2 nci maddesi hük-
'mü 1967 malî yılımda da tatlhik olunur. 

BAŞKAN — Madedyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 28. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı 
Kanunla tasdik olunan (Nükleer enerji sahasın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme) nin 7 nci 
maddesi şümulü dâhilinde vukua gelecek hasar 
bedellerini karşılamak üzere gerekli ödeneği Baş
bakanlık bütçesinde açılacak bir tertibe kaydet
meye ve tediye şart ve esaslarını teshit etmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Çalışma saatimiz dolmuş bulunmaktadır. Ara 
vermeden evvel Sayın Kadri Kaplan'a, Başkanlık 
Divanı bir özür dileme mahiyetinde olmak üzere 

i söz verecektir. Sayın Kadri Kaplan'm bir öner
gesi geçen bir dönemle ilgili olarak diğer önerge
ler içerisinde gerekçeli bir önerge içerisinde katıl
mış ve oradan ayrılıp Başkanlığa getirilip veril
mediği için okunamamış faslı ve maddesi de geç
miş bulunmaktadır. Sayın Kadri Kaplan, bu 
özür dilemeyi kâfi görmüyorlarsa, buyururlar bu
rada ifade ederler. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Kâfi görü
yorum efendim. Bende de hata vardı. Bunu iki 
dakikada izah edeyim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun, nasıl isterseniz. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, her sene bütçenin bu 
dernekler kısmına gelince hakikaten biraz hare-

I ketli oluyor Parlâmentonun işi. Tabiî bu sene de 
I aynı oldu ve şayanı şükrandır ki, o zaman parti 
I görüşleri falan da kayboluyor, gayet güzel bir ha-
I va teşekkül ediyor. Keşke her zaman böyle olsa 
I daha iyi olacak. 

Önergemin mahiyeti şu idi, dün de bu kür
süden arz ettim, Millî Kurtuluş Savaşından bu 
yana kalan, halen çok yoksul durumda bulunan 
ve hattâ örnekleri Kızılay'da dilenmekle millet 
vicdanını tahribedecek şekilde açığa çıkan bu in-

I sanlara bir çare bulunsun idi, özü bu idi. Yal-
I nız önerge gelir bütçesinin gelir kaynaklarına bir 
I miktar ilâve eden ve gider bütçesinin de (A/3) 
I cetveli 35.000 nci bölüme bir madde ilâve eder 

tarzda idi. Hükümetle konuştuğumuzda dendi 
•ki, halen 321 vatani hizmet tertibi vardır. Bu kah
raman kişiler için kanun eabııklaşırsa, bu kanu-
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mm getireceği para miktarını bu maddeden öde
mek mümkündür. Yetmezse bunun üzerine ak
tarma yapılır, ordan yine olur. Bu tatminkâr 
bir cevaptı. Kanunu takibedeceğiz. Zaten geri 
almak niyetinde idim. Hakikaten kaçınılmaz du
rumda bu yanlışlık olmuştur. Geri aldığım için 
muamelenin tekrarına lüzum yoktur. Saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN— Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rul toplantılarına şeref veren Sayın Cumhurbaş
kanına, ilgilerinden dolayı Sayın Genel Kurul 
adına teşekkür ederim. (Üyeler Cumhurbaşkanını 
ayakta alkışladılar.) 

Saat 14,30 da toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı : 
853) (1) 

BAŞKAN — Maddeler üzerindeki görüşme
lerde 29 ncu maddede kalmıştık. Maddeyi okutu
yorum. 

Madde 29. — 12 . 3 . 1964 günlü ve 440 sayılı 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iş
tirakler hakkındaki Kanunun geçici 8 nci madde
sindeki üç yıllık süre, 28 . 2 . 1968 tarihine ka
dar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bö
lümüne ve Bayındırlık Bakanlığı yatırım bütçe
sinde ödeneği bulunan bakanlık ve dairelere ait 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümün-

(1) 853 S. sayık basmayazı 31 . 1 . 1967 ta
rihli 25 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

den kendi bütçelerindeki (Kamulaştırma ve sa
tmalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — NATO müşterek enfrastrüktür 
programına dâhil inşaata ait hakedişler üzerin
den yapılan tasarruf bonosu tevkifa'tma aidolup 
19 . 6 . 1963 tarihli ve 253 sayılı Kanun gereğin
ce çıkartılan 26 . 8 . 1963 tarihli ve 6/2119 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi hükümleri daire
sinde erken ödemeye tabi tutulacak tasarruf bo
noları için lüzumlu ödeneği Maliye Bakanlığı 
bütçesinin 36.130 ncu (Erken ödemeye tabi ta
sarruf bonoları karşılığı) maddesine kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde için bir önerge verilmiş
tir. Okutuyorum. 

Başkanlığa 
1967 yılı Genel Bütçe tasarısının 31 nci mad

desine «Devlet Üretme Çiftlikleri» Genel Müdür
lüğü hariç, ibaresini arz ve teklif ederim. 

Kars 
Yusuf Ziya Ayrım 
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BAŞKAN — Komisyon? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Avcını Milletvekili) — Bir 
istisnai hüküm getirmektedir, iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MALÎ 
KONTROL BAŞMÜŞAVİRİ ABDÜRRAHMAN 
ŞAHİN — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 32. — Sermayeleri tesbit edilen limi
te ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hakkında 
ne şekilde işlem yapılacağına dair kanunlarında 
bir hüküm bulunmıyan genel ve katma bütçeli 
dairelere bağlı döner sermayeli işletmelerin serma
ye fazlası gelirlerini genel bütçeye irat kaydet
tirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenf 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Nominal sermayelerini tamam
lamış olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin Hazi
neye intikal edecek kârları ile Hükümet kararla
rı veya kanun gereğince Hazinece ödenmesi gere
ken zararları, tejeüüll erin müdürler kurulu ve
ya idare meclislerince kabul edilen bilânçcla.'.'in-
daki kâr veya zarar eaas alınmak suretiyle tah
sile veya ödemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde ü-erlnde söz ist iyon? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları Ku
rumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 
20 nci maddesinin (B) fıkrasında ifade edilen 
tahvillere yatırılacak yedek akçeler için madde
de öngörülen % 40 lık limit 1967 bütçe yılında 
uygulanmam. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 154 neü maddesîi ile Genel Bütçe Ka
nununda yer alması öngörülen «Katsayı» Genel 
Kadro Kanunu çıktıktan sonra. Genel Bütçe Ka

nununa ek bir kanunla tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Genel Kadro Kanunu yürürlü
ğe girinceye kadar, 657 sayılı Kanunun 237 nci 
maddesi ile 238 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında
ki (Kanunun diğer maddeleri, kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihi izliyen malî yılbaşından itibaren 
.yürürlüğe girer.) hükmü, uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 37. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 195, 199, 202 ve 207 nci maddeleri 1967 
malî yılında uygulanmaz, 2005 sayılı Kanunun 
pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci madde
si hükmü ile çocuk zammı ödenmesine dair olan 
5049 ve doğum yardımı ödenmesine dair 5504 
sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1967 
malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Sürekli görevle yabancı memle
ketlerde bulunan Dışişleri Bakanlığı idari memur
larının maaşlarına 212 sayılı Kanun hükümleri
ne göre uygulanması gereken ödeme misillerini, 
görevlerinin hususiyeti göz önünde tutulmak su
retiyle ayrıca tesbite Bakanlar Kurulu yetkili
dir. 

BAŞKAN — Sayın Bora suallerinizi soru
nuz, buyurun. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, 38 nci madde bir kısım 
memur zümresine çok büyük ve ağır haksızlık
lar yüklemiş bulunmakta ve bu maddenin vuzu
ha kavuşması ve aynı zamanda Yüksek Senato
da isabetli bir karara varabilmesi bakımından bu 
maddenin kanun metnine vaz'edilmesi sebepleri
ni Bütçe Komisyonundan soracağım, bir sualimi 
mütaakıp bu husustaki fikirlerimi arz etmek 
üzere yüksek huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

Sualim şu : 
1. Hükümet teklifinde olmıyan 38 nci mad

de hangi sebep ve mülâhazalarla Karma Bütçe 
Komisyonunca Bütçe Kanununa ithal edilmiştir. 
Bu madde diğer vekâletlerden dışarı gidecek 
olan memurlara da tatbik edilecek mi? 

— 1304 — 



C. Senatosu B : 34 9 . 2 . İ967 O : 2 

2. 38 nci madde hakkında Sayın Karma 
Bütçe Komisyonu üyelerinin heyeti umumiyesi-
nin haberleri var mıdır? Bu hususlar hakkında 
Sayın Bütçe Komisyonu Başkanından veya Ve
kil Beyden izahat aldıktan sonra bn madde hak
kındaki görüşlerimi arz etmek üzere tekrar yük
sek huzurlarınızı işgal etmiş olacağımdam, şim
dilik özür dilerim. 

BAŞKAN — Komisyon 38 nci madde Hükü
met teklifinde yokmuş. Komisyondan bnnım yer 
almasının sebebini soruyorlar, Sayın Bora. 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Ger
çekten Sayın Bora'nın dediği gibi Hükümet tek
lifinde, bu madde yoktu. Dışişleri Bakanlığının 
Bütçesinin müzakeresinde bu husus Bütçe Kar
ma Komisyonuna ifade edildi ve Bütçe Karma 
Komisyonunda bütçenin tümü geldiği zaman 
oylanması istendi, Bütçe Karma Komisyonunda 
ilgili madde geldiği zaman biraz önce arz etti
ğim gibi Düşleri Bakanlığı Bütçesinde ifade edi
len bu husus bir önergeyle Divana verildi ve Di
van önergeyi oyiadı ve kabul edildi. 

Bu önergenin kabulünde bütün komisyon 
üyelerinin haberi var mıdır gibi bir sorunun ko
misyonumuza sorulmaması gerektiği kanaatinde
yiz. O gün toplantıda bulunan üye arkadaşları
mızın hepsinin haberi var ve kabul edildi ki, sa
yın Başkanım, Komisyonumuzun hem raporuna 
hem de bütçe kitabına 38 nci madde olarak der-
cedilmiştir. 

Konu şudur Sayın Başkanım : Dışişleri Baş
kanlığının idari memurları ile kariyer memur
larının durumlarını birbirinden ayırmayı öngö
ren bir maddedir. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor aynı gö
rüşe. Sayın Bora bir diyeceğiniz var mı? 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Var. 
BAŞKAN — Buyurun. Yer alma şekliyle ge

rekçesi ifade edildi. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Çok sayın ar

kadaşlarım, Sayın Bütçe Komisyonu Başkanının 
verdiği izahata teşekkür ederim. Yalnız, Sayın 
Bütçe Komisyonu Başkanının ifadesine göre 
Dışişleri Başkanlığının Bütçesinin görüşülmesin
de ve bilhassa raportörün hazırladığı rapor kıs
mında meslek memurlarının, dış memleketlerde 
bulunan meslek memurlarının, ödeme emsalleri
nin yeniden uygulanması diye bir paragraf ve 

bu paragrafla da bütçeye aşağı yukarı 3 milyon 
küsur lira ilâve edilmiştir. 

Şimdi Bütçe Karma Komisyonunun son anın
da Hariciye Vekâletinin böyle bir teklif ile or
taya gelmesi, demin de arz ettiğim gibi, bir kıs
mın ilâvesinden, Bütçe Komisyonu üyesi olan ar
kadaşlarımın haberleri yoktur. Hepsine sordum, 
böyle bir maddeden haberleri yoktur. Kaldı ki, 
maddeye bakarsanız ne eski 38 nci, Hükümetin 
getirdiği 38 nci madde ile işleri, şifre ve 
daha kurye vazifelerini üzerine yüklenmiş olan 
bir idare memuru camiasının da meslek itibariy
le tahsil itibariyle, meslek memurlarından aşağı 
değildir. Hepsi yüksek tahsil görmüş idari me
murluğa intisabetmiş arkadaşlarımızdır. Bura
da bizi müşkül duruma düşürücü bu hareketin 
tek bir sebebi arkadaşlarım, bunu samimiyetle 
izah edeyim ki, Hariciye Bakanlığının meslek 
memurlarının kaprislerinden başka bir şey de
ğildir. Bugün bir hariciye meslek memurunun 
aldığı maaşla, 20 - 25 sene bu memlekete hizmet 
etmiş olan bir idari memurun aldığı maaşı yük
sek huzurlarınızda açıklarsam, her halde rey 
kullanmada yüksek vicdanlarınızın doğru yol
dan şaşmıyacağına eminim. 

Meselâ, 1 nci dereceden bir meslek memuriyle 
1 nci derecede bir idari memurun dış memleket
lerde aldıkları maaşlar arasındaki farkı teba
rüz ettirmeye çalışacağım. 

Meslek memuru Almanya'da bulunduğuna 
göre Almanya'nın emsali G,25 olduğuna göre bir 
bekâr meslek memuru ayda 11 848 lira karşılığı 
Doyçe Mark olarak 5 219 mark alır. Yani bu fa
kir millet bekâr bir hariciye meslek memuruna 
her ay bir araba alacak kadar döviz veriyor. 

Gelelim idare memuruna aynı derecede olan 
bir idare memuru da 2 038 mark alıyor. Ne 
imiş?. Efendim, ben meslek bakımından ondan 
üstünüm. Arkadaşlar, bugün askerî birlikleri 
alınız elinize, bir kurmay subay, bir kıta su
bayı, ikisi de aynı mektepten çıkmıştır, ikisi 
de yüksek tahsil görmüştür. Fakat kurmay 
subay akademiyi bitirdiği için kıta subayından 
terfi bakımından ilerdedir, kumanda bakımın
dan daima ilerdedir, fakat maaş bakımından 
farkı yoktur. Bugün bir Maaş Kanunu vardır. 
Bu Maaş Kanunu burada şimdi, kusura bak
mayın, Maliye Vekâleti ile doğrudan doğru
ya Hariciye Vekâleti memurların maaşlarını 
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gasıb etmişlerdir. Bu kimsenin hakkı değildir 
arkadaşlarım. Eğer bu vekâletler samimî ise 
drekt olara1]?: bir kanunla Yüksek Huzurlarınıza 
gelmesini arzu ederdim. Neden bütçe mülâha
zası ile bütçe kanunlarının arasına böyle bizi 
aldatıcı, yanlış yollara sevk edici bir şekilde 
bizi töhmet altında bulundurması hakları de
ğildir. 

BAŞKAN — Mevzu ile ilgili konuşunuz. 
ASLAN BORA (Devamla) — Bunun için de 

şimdi esas dâvaya geliyorum. Neden bu mad
deye itiraz ediyorum? Arkadaşlarım, bundan 
evvelki bütçe müzakerelerinde, bütçe müza
kereleri yıllarında yine Hariciye memurları
nın kaprisleri yüzünden... 

BAŞKAN — Yalnız, memurların kaprisleri 
diye bir şey söyliyemezsiniz, memurların hare
ketleri1 filân deyin. 

ASLAN BORA (Devamla) — Müsaade bu
yurun Beyefendi, zaten bu onu ilgilendiriyor. 

Bundan evvelki bütçelerde de bakınız yine 
Bütçe Kanununa eklemmiş bir madde daha var. 
Bu madde der ki; elçilik, konsolosluk, delege
lik ve Hükümet temsilciliklerinde vazife gören 
idare memurlarının maaşlarına aynı memleket
lerde vazife gören memurların maaşlarına 
tatbik edilen ödeme mislinin safir elli noksa
nı uygulanır. Kabul.. Bakın dahası geliyor. 
Ancak bunların eline geçecek maaş miktarı 
aynı yerdeki 8 nci derecedeki meslek memur
larının aldıkları maaşı geçemez. 

Bakın arkadaşlar ne oluyor? Şimdi, Bütçe 
Kanununa ilâve edilen şu maddede de tama-
miyle huzursuzluk, haksızlık olduğu tebarüz 
ediyor, rakamlarla da meydandadır. İdare 
memuru arkadaşlar bu maddenin bu fıkrasına 
dayanarak Devlet Şûrasına dâva açmışlardır. 
Bugün diyorlar ki, 20 - 25 sene hizmet gör
müş bir idari memur 70 - 80 liralık aslî maa
şa yükselmiştir. Bu, dışarı tâyin edildiği za
man 70 - 80 lira aslî maaştan 0,50 noksanına 
gitmekle beraber aynı zamanda da maaşı 50 
aslî maaşa indiriliyor. Yani haksızlığa uğramış 
olan bu idari memurların bu haklarının Yük
sek Senatoda zayi olmaması için bir takrir ve
receğim, bunun kabulünü Yüksek Heyetinizden 
saygı ile istirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Miletvekili) — Pek 
muhterem senatörler, Dışişleri Bakanlığında yük
sek malumlarınızdır ki iki çeşit memur vardır. 
Bunların birisi, kariyer memurlar; diğeri de, idari 
memurlardır. İdari memurlar ile kariyer memur
larının hiçbir yönden statülerle birbirlerine 
bağlı değildir ve birbirlerine benzemezler. 
Gerek memuriyete giriş ve gerekse memuriye
te giriş anında aranılan vasıf nitelikler, ge
rekse görev, yetki, temsil gibi hususlarda mev-
cudolan statüleri idari memurlarla kariyer me
murlar birbirine eşit değildir. Harcırah Ka
nunu hükümlerine göre Bakanlar Kurulu Ka-
ranamesiyle 5,75 ile 8 arasında, gidecekleri mem
leketlerin hayat pahalılığı ve o memleketlerin 
durumuna, konjonktürüne göre '5,75 ile 8 ara
sında bir emsal verilir ve bu emsal üzere maaş
larını alırlar. Bu emsal Savın Bora'nm ifade 
ettiği gibi 3 bin Mark, 5 bin Mark, 10 bin Mark 
olabilir. Ve bu memleketlerde Türkiye'yi tem
sil eden kimselerin yapmakla mecbur bulun
dukları masrafları da içerisine aldığı cihetle, 
bunlar üzerinde Senato kürsüsünde münakaşa 
etmenin lüzumu olduğu kanısında değiliz 
muhterem senatörler. 

Şimdi idari memurlar biraz evvel de arz ve 
ifadeye gayret ettiğim veçhile lise mezunları 
arasından seçilebilecekleri gibi, yüksek mektep 
mezunları arasından da seçilebilirler. Lisan 
mecburiyeti aranmaz. Bunlar, şifre memurları
dır. kalipto memurları da evrak memurlarıdır, ya-
zıişleri memurlarıdır. Bunlarda kariyer me
murlarda aranması lâzımgelen vasıflar aranmaz. 
Biz Bütçe Karma Komisyonu olarak bir komis
yon üyemizin vermiş olduğu bir önergeyi uygun 
mütalâa ettik ve bu 38 nci madde ile yeni bir 
hüküm getirdik, muhterem senatörler. Bu da 
idari memurların maaş emsallerinin kariyer me
murlarından farklı olarak Bakanlar Kurulu ta
rafından düzenlenmesini öngörmektedir. Du
rum bununla ilgilidir. Bir defa daha arz et
miş olmak için Yüksek Huzurlarınızı işgal et
tim, teşekkür ederim, hürmet ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bora bir önerge vererek 
38 nci maddenin Bütçe kanun tasarısı metninden 
çıkarılmasını istemektedir. Önergeyi okutuyo
rum. 

ASLAN BORA (Tunceli) — Bu maddenin 
tamamı için demiyorum. Bu salâhiyeti Karma 
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Bütçe Komisyonunun Hükümete yani, Bakan
lar Kuruluna vermesinin sebebi nedir! Bunun 
üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — îzah ettiler efendim. 
ARSLAN BORA (Tunceli) —- Hayır, ben izah 

etmek istiyorum. Ben demin ifade edemedim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ARSLAN BORA (/Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlar, bu ödeme emsalinin Bakanlar Kuru
luna tevdi edilmesinin esbabı mucibesi maal
esef öyle değildir. Neden eskiden bu emsalin 
tesbiti, Bütçe Kanununda mevcut iken, neden 
lüzum görülüyor da bugün bu emsalin tesbiti 
hak ve salâhiyeti Bakanlar Kuruluna tevdi 
ediliyor! Bunun üzerinde duralım; esas dâva 
burada. Çünkü ortada olan bariz haksızlık do-
layısiyle idari memurların Devlet Şûrasına aç
tıkları dâvaları kazandıklarmdandır. Bu haklı 
dâvayı yok etmek için Bakanlar Kuruluna böy
le bir kararırı verilmesi batkınımdan bugünkü şu 
madde Yüksek Huzurlarınıza getirilmiştir. El
bette Bakanlar Kurulu bu kararı verebilir. Ama 
bundan evvel mevcut iken bu ikincisine ne
den lüzum görülüyor? işte bunun lüzumu ar
kadaşlarım, direkt olarak, bu arkadaşlar hak
sızlığa uğradı. Devlet Şûrası bunu tesbit etmiş 
ve bunların haklarının iadesi için karar ver
miştir. Bu kararı iptal etmek bakımından bir 
hilei şer'iye yolundan bu maddeyi yüksek hu
zurunuza getirmiş bulunuyorlar. Onun için 
bu maddenin kabul edilmemesini ve verdiğim 
takririn kabul edilmesini Yüksek Heyetinizden 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bora, bir hilei şer'iye 
değil de bir görüşün neticesi olarak gelmiştir. 
Evet, onu o şekilde tavzih ediyoruz. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Hilei 
şer'iye sözü eğer Komisyonumuzla ilgili ise... 

BAŞKAN — Değil efendim, tavzih ettirdim, 
tavzih ettiler. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 212 sa
yılı Kanun Dışişleri kariyer memurlarının em-
salerinin Bakanlar Kurulu tarafından yapılaca
ğını âmirdir. Bütçe Karma Komisyonu kari
yer memurlarına tatbik edilen bu yolun idari 
memurlar için de aynı şekilde hareket edilme

sinin daha doğru olacağına olan inancı, 38 nci 
maddede idari memurları emsalerinin de Ba
kanlar Kurulu karaiyle yapılmasının lüzumlu 
olduğunun ifadesini bulmuş ve bu şekilde karar 
vermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Aslan Bora, açıkça Ko
misyon ifade ediyor ki, kariyer memurlar ile 
idari meurların emsalerinin tâyininin de bir
liği temin için Hükümete yetki verilmesini der
piş ettik, diyorlar. 

ARSLAN BORA (Tunceli).— Efendim, Ana
yasanın 117 nci maddesi hükmüne göre acaba bu 
'karar duğru mudur? 

BAŞKAN — Bunu Yüksek Heyet takdir 
eder. 

Önergeyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle Ana

yasanın 117 nci maddesine aykırı olan Bütçe Ka
nununun 38 nci maddesinin kanun metninden 
çıkarılmasını saygiyle arz ederim. 

Tunceli 
Arslan Bora 

BAŞKAN — Komisyon? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — iştirak 
edemiyeceğimizi ifade ettik Sayın (Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? Hükümet ve Komis
yon katılmıyor. Sayın Bora önergesinde 38 nci 
maddenin kanun tasarısı metninden çıkarılma
sını istemektedir. Önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

38 nci madeyi olduğu şekilde oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Millî Savunma Bakanlığına mu-
hasas lojmanların bakım, onarım, idame ve 
muhafazalarına dair olan 29.12.1960 tarihli ve 
190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı 
teşkilâtı için ele uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 40. — IKatma bütçeli idarelerin bütçe
lerini denkleştirmek maksadiyle, Maliye Ba-
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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 Bakanlı
ğınca ilgili idarelere ödenmiyerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden her hangi bir se
beple yılı içinde nakden ödenmiven kısımlar 
ertesi yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine 
alınabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 41. — Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklımı, Petro - Kimva Anonim Şirketi. Petrol 
Ofisi, Türk Havavoları, Ankara Çimento Sa-
navü Anonim Şirketi, yıllık programlarla ön
görülen vatırımlarmm finansmanı için Devlet 
Yatırım Bankası kredilerinden faydalandırıla-
bilir. 

BAHTTAN — Madde ü^ermde söz is+i^p-n9 

Yok. Madden ovlp-nm^ arz edivn-nım Kabul 
e^p-nlor... "Rt-mive^ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Mal ive Bakanlığı Ha^rne Genp-1 
MüdiHüğü ve Milletlerarası iktisadi İşbirliği 
Teşkilâtı nezdinde kamu teşebbüsleri adına 
teVe-i'vim ed^u borçlar ve alacaklar ile bu teşeb
büslerin birbirlerine olan borç ve alacaklarını, 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmek sure
tiyle mahsubettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Genel Kadro Kanunu çıkın
caya kadar Cumhuriyet Senatosu bütçesinde 
ödeneği bulunmıyan ve Millet Meclisi Bütçe
sinin müşterek bölüm ve maddelerindeki har
camalarda âmiri italik yetıkiisi Millet Meclisi 
Başkanlığına aittir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt 
ve şartiyle, Cumhuriyet Senatosunun hizmetle
rini yerine getirebilmek için ne mikta>r me
mur hizmetlilerin daha Cumhuriyet Senatosuna 
ayrılacağına, iki meclisin başkanlık divanları
nın araklarında mutabık kalmaları suretiyle 
karar verilir. Bunlar hakkında da 3 neü ve 
4 ncü fıkra hükümleri uygulanır. 

Cumhuriyet. Senatosu Başkanlığı emrinde 
bulunan memur ve hizmetlilerin niteliklerinin 
tâyin ve tespitinde bütün-yetki ve tasarruflar 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aittir. 

Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girme
sinden sonra Millet Meclisi Bütçesindeki öde
neklerden lüzumlu miktarlar müşterek Başkan
lık Divanı kararı ile Cumhuriyet Senatosu Büt
çesinin ilgili bölümlerine aktarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 44. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi 
çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı harcamaları, Sanayi Bakanlığı Büt
çesindeki tertiplerden yapılır. Ve bu harcama
lar Sanayi Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. 
Sanayi Balkanlığı teşkilâtına dâhil kadrolardan 
iki bakanlık arasında varılacak anlaşma ile 
tespit edilecek olanlar, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının emrine tahsis edilir. 

İki bakanlık arasında varılacak anlaşma
ya göre her tertipte Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına ayrılacak ödeneklerin âmini 
itası Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi 
çıkıncaya kadar, 4951 sayılı Kanuna dayanıla
rak Köy İşleri Bakanlığına bağlanmış bulunan 
dairelerin müstakil tertiplerindeki ödeneklerden 
ve müşterek tertiplerin, ilgili bakanlıklar ile 
varılacak anlaşma ile Köy İsleri Bakanlığına 
ayrılacak paylardan yapılacak harcamalarda 
ita âmiri Köy İşleri Bakanıdır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 46. — Bu kanun 1 Mart 1967 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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ladde 47, Bu kanunun kendi meclisleri 
ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve 

t Meclisi Başkanları, diğer hükümlerini 
liye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kafbul 
edenler... Kabul etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Maddeler üzerinde görüşme bitmiştir. So
nunda tümü üzerinde leh ve aleyhinde söz iste
yenler sayın Hıfzı Oğuz Bekata Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adma, Sayın Fahri Özdilek 
Millî Birlik Grupu adına, sayın Lûtfi Tokoğlu 
Adalet Partisi Grupu adına söz istemişlerdir. 
Şahısları adma sayın Teikin Ariburun, sayın 
Sadi Koç aş, saym SehYhattin Cizrelioğlu, sayın 
Azmi Erdoğan söz istemişlerdir, içtüzük hüküm
lerine göre ancak leh ve aleyhe söz verilir ve ge
leneğimize göre gruplara verilmektedir. Sayın 
üyelere tümü üzerinde sonunda söz verilmemek
tedir. Ancak geçen sene de yapıldığı gibi söz 
alındığı takdirde kTsa olmak üzere gruplara söz 
verilmiştir. 1986 bütçesi üzerinde C. H. P. A. P. 
ve Millî Birlik Gruplarına söz verilmiş bulun
maktadır ve bu gelenek haline gelmiştir. Bu iti
barla bu üç grupa söz vereceğim, sayın Üyelere 
söz vernıivecey-'m. 

SADİ KOOAŞ (Cuınhurbaskanmca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, ben bir açıklama yaparak: oyumu 
nasıl kullanacağımı belirtmek için üç dakika 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu ayrıca olabilir efendim. 
SAYIN Ünal'dı, siz hangi mesele hakkında 

söz istiyordunuz ? 

MEHMET ÜNAT/DI (Adana) — Tüzüğümü
zün 74 üncü maddesinin tatbiki hakkında. Fakat 
siz gruplara söz vereceğim dedikten sonra tüzü
ğün dışına teamül olarak çıkmış oluyorsunuz. 
Bunu izah edecektim. 

BAŞKAN — Leh ve aleyhinde söz verilmek
tedir, fakat Cumhuriyet Senatosu... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Leh ve 
aleyhinde iki üyayc söz verilebilir. 

BAŞKAN — Cumhurivet Senatosunda 1962 
yılı bütçelinden bu vana tcikibedilen usul, gruplar 
adına söz istendiği takdirde verilmesi şeklinde
dir. Yani bütçenin tünü üzerindeki görüşmelerin 
d^mda ayrı b :r tatbikatımız vardır. Gecen sene 
de is'^en ifn.de .ed'yorum. Adalet Partisi, Cumhu
riyet Hal'k Partisi Grupları adına leh ve aleyhte 

söz verilmesine rağmen sayın Fahri Özdilek söz 
istemiş ve bütçenin tümü üzerinde sonunda söz 
verilmiştir. Sayın kıymetli bir diğer arkadaşı
mız da oyunu izah bakımından, içtüzüğümüzde 
hüküm vardır, sırası gelince bunu tatbik ede
ceğiz. 

Sayın Bekata, C. II. P. Grupu adma, buyuru
nuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
KATA (Ankara) — Sayın Başkan, Saym Sena
tör arkadaşlarım, 

1967 bütçesi üzerindeki görüşmelerin sonu
na gelmiş bulunuyoruz. 

Bu itibarla, C. H. P. Senato Grupu adma, 
ilk gün yaptığım konuşmayı, tamamlamak gö
reviyle huzurunuzdayım. 

Bütçe münasebetiyle burada, Sayın Baş
bakanı, Maliye Balkanını ve Bakanları dinledik. 

Bu konuşmaların da aydınlığı içinde Hükü
metin 1966 yılı icraatını ve 1967 bütçesinin 
getireceklerini toptan değerlendirdik. Vardığı
mız sonuçları, gene vesikaları konuşturarak, 
ana çizgileriyle belirteceğim. 

Görümlerimizi ortak hükümlere bağlıyabil
mek için, önce birleşeceğimiz bir başlangıç öl
çü noktası üzerinde kısaca duracağım. Böyle
ce Saym Demirel Hükümetine neler teslim et
tik, bugün ne haldeyiz ve nereye gidiyoruz, 
bu tamamen belirmiş olacaktır. 

Saym Demirel Hükümeti işe başlarken ken
disine, şu millî envanteri teslim ettik : 

1. — Müesseseleri kurulmuş, tehlikelerden 
kurtarılmış, emniyet ve istikrarı sağlanmış bir 
siyasi hayat; hâkimiyeti tesirlii olarak görülen 
kuvvetli ve itibarlı bir Parlâmento; normal yolu 
açılmış bir demokratik Hukuk Devleti; hülâsa, 
salim ve işliyen bir rejim. 

İşte delili : 
Muhalefet lideri Saym Demirel. diğer parti

lerle birleşmiş, bütçeye güven oyu vermemek gi
bi ender görülen bir davranışla, İnönü Hükü
metini düşünebilmiş ve Hükümeti ele alabil
mişti. 1965 ve 1966 seçimleri sükûnetle yapıl
mış ve Adalet Partisi tek başına iktidara ge
lebilmişti. 

2. — Hürriyet içinde hızlı ve dengelii kalkın
mamızı sağlıyacak bir plân müessesesi; zihni
yeti ve disipliniyle kurulmuş, plânın uygulan-
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masına geçilmiş ve olumlu neticeler alınmaya 
başlanılmıştı. 

Anayasamızın öngördüğü kalkınmayı; sos-
yal adaleti ve sosyal güvenliği gerçekleştirme
nin yoluna girilmişti. 

•İşte ispatı : 
Bizzat Barbakanın ve bütün Bakanların 

imzalarını taşıyan 1966 programının yedinci 
sayfasından okuyorum : 

«Plânlı kalkınmanın önemli ve olumlu so
nuçlarından biri de ekonomide istikrarın ko
runmasıdır. 1963 ve 1964 yıllarında bu sonu
ca ulaşıldığı söylenebilir.» 

3. — Malî ve ekonomik hayat yeniden tan
zim edilmiş, bu dönemde millî gelirimiz, ilıra-
«aatımız, altın ve döviz rezervlerimiz, tarım 
ve sanayi istihsalimiz artmış; para ve fiyat is
tikrarı sağlanmıştı. Hülâsa, umumi güven hâ
sıl olmuştu. 

İşte bunun da resmî itiraf belgesi : 
Plânlama Dairesinin tespit ve Demir el Hü-

kütinin de kabul ederek Resmi Gazetede ya
yınladığı 1966 programının beşinci sayfasında, 
İnönü Hükümetleri dönemi için varılan yargıyı 
aynen okuyorum : 

«1960 dan beri enflâsyonist baskıların gi
derilmesi için uygulanan stabilizasyon politika
sı sonucu, durulma düzenine girilmiştir.» 

«Türkiye'de genel fiyat seviyesi 1960 dan 
sonra istikrar kazanmıştır.» Altında Hüküme
tin de bizzat imzası bulunan bu itiraf yeteri 
kadar açıktır. 

4. — Ye nihayet içerde ve dışarda ağırlığı 
ve itibarı açıkça görülen bir Hükümet tutumu 
ile millî huzur sağlanmış, ümitlerle dolu bir 
Türkiye, yeni Hükümete teslim ve emanet olun
muştu. 

Bunun da bütün memleketteki olumlu be
lirtilerini hep biliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, artık doğruluğu bu
günkü Hükümetin tanıklığı ile de kabul olu
nan bu gerçeklere rağmen, Sayın Demire! ve ar
kadaşları, İnönü Karma Hükümetlerini: «Ba
siretsiz, ehliyetsiz, âciz, kuvvetsiz» olarak va
sıflandırmışlar ; 1960 - 1964 devresinden: «He
ba edilmiş beş yıl» diye yakmmışlardı. 

Ye Sayın Başbakan, vatandaşa karşı : 
«Herkese iş, her eve refah ve bütün mem

lekete huzur*» vadederek bir «Refah ve huzur 
Devleti» parolasiyle, Hükümeti ele almıştı. 

Sayın senatör arkadaşlarım, siyasi hayatın 
tabiî geleneği odur ki, bir Hükümet, yüzlerce 
yıl iktidarda kalacakmış gibi konuşmaz. Hükü
metin millete ve Meclise karşı vait ve taah
hütleri ancak dört yıllık bir iktidar dönemi esas 
alınarak yapılır. 

Şimdi bu kadar iddialı bir Hükümietin, yarı 
hizmet süresi içinde, Türkiye'yi hangi orta
ma getirdiğini birkaç cümle ile özetliyelim. 

1965 yılı sonundaki manzara şu idi : 
İç politika bir tereddüt ve duraklamaya 

girmişttir. 
Plân tatbikatında, malî ve ekonomik hayat

ta ciddî gerilemeler olmuş ve tehlikeli bir yöne 
dönülmüştür. 

İşte belgesi : 
Karma Bütçe Komisyonunun 8 Ocak 1966 

tarihli raporunun 11 nci sayfasından okuyo
rum : 

1965 de Fiyat artışlarının vâsıl olduğu sıevi-
ye nazara alınınca, Türk ekonomisinin hassas 
bir devreye girdiği inkâr olunamaz.» 

«Fiyat artışlarının arz ettiği tehlikeyi, dik
katten uzak bulundurmak gibi bir davranışı 
tasviibetmek imkânsızdır.» 

Hükümetin tutumu hakkındaki bu resmî 
karara, eklenecek sözümüz yoktur. 

1965 in dış politikası ise, Birleşmiş Millet-
lerdeki yenilgi ile sona ermiştir. 

Görülüyor ki, Sayın Demirel 1966 ya parlak 
hizmetlerle girememiştir. 

Hükümetin arkada bıraktığı 1966 mn ge
nel görünüşü de şöyledir : 

Demokratik Hukuk Devleti rejimi ve si
yasi hayatımız; başlangıçta bir seçim ve af ta
sarıları çekişmesine sürüklenmiş; sonradan da 
üzerinde yersiz dedikodulara ve üzüntülü tar
tışmalara sebebiyet verilen bir ortama getiril
miştir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının, kendi disip
lini içinde gerçekleştirilmesi anlayışı da terk 
edilerek, münhasıran siyasi takdir ve tercihin 
Ihâkimiyeti öne alınmış ve böylece plân zihni
yeti tatbikatı za'fa uğratılmıştır. 

Türk maliyesi ve ekonomisi yeniden sarsın
tı içine girmiş, Hazinenin ödeme imkânları 
daralmış, ekonomik gelişmenin çok üstünde 
emisyona başvurulmuş, paramızın iç ve dış 
değeri düşmüş, döviz rıezervleri tüketilmiş, dış 
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ticaret açığı büyümüş, fiyatlar yükselmeye baş
lamış, enflâsyon tehlikesi belirmiş, hayat paha
lılığı artmış; idare taraf tutmaya yönelmiş, 
Anayasanın sosyal adalet ilkesi unutulmuş ve 
sade vatandaşın maddi ve mânevi huzuru bo
zulmuştur. 

Bu Hükümet tutumunun teşhisiyle, sonucu
nun nereye varacağına dair kararı da biz ver-
•miyeceğiz. Çünkü Karma Bütçe Komisyonu 
1966 raporunda, bunu da ortak bir kanaat ola
rak, önceden hükme bağlamıştır, okuyorum : 

«Saralhaten ifade olunmalıdır ki, enflâsyon 
bir e'konominin hele gelişmekte olan memleket
ler ekonomilerinin tarif edilmez mahzurlarından 
biridir. Kısaca belirtmekte fayda gördüğümüz 
husus, enflâsyonun kalkınmamızı mutlak su
rette gerileteceğine dair olan inancımızdır. Bu
nun yanında enflâsyonist bir ekonomide mem
leketimiz için, büyük tehlike sayılmak icabeden 
ibirtakım sosyal meselelere de işaret etmek lâ
zımdır.» 

Muhterem arkadaşlar, işte bugün içinde ya
şadığımız siyasal, sosyal ve ekonomik ortam, 
Hükümetin bu hatalı ve tedbirsiz tutumiyle sı
kı sıkıya ilgilidir. 

Dış politikaya gelince, yakından iziliyerek 
ıgördük ki, 1966 nm dış politikasında da bir 
adım ciddî ilerleme olmamıştır. Ve tek bir ba
şarı gösterilemez. 

Yunan Hükümeti, 1966 yılı başında, Kiibrıs 
için enösis kararını açıklıyarak, daha da güç 
bir durum yaratmıştır. 

1966 da dış politikadan kalan: Daima eli 
boş dönmesine alıştığımız Sayın Dışişleri Ba
kanının, aralıksız uzun gezileri ile, hiçbir olum
lu neticeyi ifade etmiyen, faydasız, bol demeç
lerinden ibarettir. 

1967 nin görünüşü : 
İşte 1967 ye de böyle girdik. Ve Hüküme

tin, geçmişi telâfi etme gayretini göstereceğini 
düşünerek, 1967 bütçesinde umutlara kapıldık. 

Vardığımız hükümleri, tümü üzerindeki ko
nuşmada ve her Bakanlıkla alâkalı konuşma
larda değerli arkadaşlarımla birlikte, etrafiyle 
'belirttik. 

Barbakanın ve bakanların cevaplarında tat-
ımin edici, bol bir ışık aradık, bulamadık. 

Biz, 1967 Bütçesinin, yatırımlara güç getir -
miyen, plâna aykırı, masrafçı, açık bir bütçe 
olduğu ve esaslı tedbirleri alamazsa, bu yıl so
nunda Hükümetin daha da zayıflıyacağı görü
şünü ifade ettik. 

Ayrıca Hükümetin hiçbir mühim meseleyi 
çözemediğini zaruri reformlardan hiçbirinin ele 
almadığını da belirttik. 

Buna karşılık Hükümet, malî ve ekonomik 
alanda ve plân uygulmasında, sadece iyimser 
beyanlarda bulunmakla yetinmiş ve fakat do
yurucu değer taşıyan, ümit veren, belirli ted
birlere ve güce sahibolduğunu huzurunuzda 
jfade ve ispat edememiştir. 

Öte yandan esaslı konularda ve rakamlarda 
•Bakanlar, kendi aralarında da anlaşmış de
ğillerdir. Bunun pelk çok örneğinden birini ve
relim : 

Yüce Senato Huzurunda Sayın Maliye Ba
kanı 1 Şulbat 1967 günkü konuşmasında: «1966 
fiyat artışı % 4,4 den ibarettir» demiştir. 

Dört gün sonra, 5 Şubat 1967 günü Sayın 
Ticaret Bakanı ise yine bu kürsüden: «1966 
fiyat artışı ortalama'sı % 8,8» demiştir. 

Bütün bunllar bizi her yönden teyide yeter. 
Bununla beraiber, Hükümetten çok Hükü-

metçi dlmalkta fayda görenler varsa, onları da 
ıbizzat Hükümetin imzasını taşıyan bir vesika 
ile ikna edeceğiz : 

Nitekim, Hükümet belki de farkında olma
dan, Yüksek Plânlama Kurulunun 31 sayılı ra
porunu ve 1967 programını, 6/7413 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararına bağlıyarak 12,477 sa
yılı Resmî Gazete ile yayınlamıştır. 

İşte bu Bakanlar Kurulu kararnamesine 
bağlı vesikanın 17 nci sayfasının ikinci sütu
nundan okuyorum : 

«1966 ve 1967 y ı la r ı yatırımları yüzde yüz 
-gerçekleşse bile tarım, madencilük, imalât, ko
nut, sağlık ve eğitim sektörlerinde plâna göre 
daha az yatırım yapılması zıorunlu olacaktır.» 

Görülüyor ki, Senatodaki Hükümet beyan
larına ve 1967 bütçe gerekçesinin 171 nci sayfa
sında yazılı. «Bütçe tasarılarının; plâna uy
gunluğu» teminatına ve hattâ A. P. Grupu söz
cüsünün yine bu kürsüden: «Plân yüzde yüz 
uyguilana'caktır» sözüne rağmen, bütün bunla
rın tam tersini ve 1967 nin genel bir gerileme 
yılı olacağını, yine bizzat Hükümet, Bakanlar 
Kurulu kararma bile bağlamış bulunuyor. 

— 1311 — 
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Üstelik, öteki sektörlerdeki yatırımlar yüz

de yüz gerçekleşse bile durum aynıdır. Yüz
de yüz gerçekleşme ise fiilen imkânsızdır. 

Bunun yanında, 1967 bütçesinin cari mas
raflara gideceğini ve yapılacak mandut yatı
rımların da % 75 sinden fazlasının yapı tesis 
ve onarıma harcanacağını; yani yeni istihsaller 
ve yeni yatırımlar yaratacak değerde sanayie 
tahsis olunmadığını ve Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin de fakattan düştüğünü belirtirsek, 
1967 nin ekonomik mahiyeti daha da açıkça or
taya çıkmış olur. 

Muhterem arkadaşlar, esasen bu hatalı Hü
kümet gidişinin memleket ölçüsünde hazin tat-
ıbikatı daha şimdiden gözlerimizin önünde ce
reyan etmektedir : 

Hükümet; 2 Şubat 1967 günü 65 kalem te
kel maddesine ortalama % 22 zam yapmıştır. 

İki gün önce, hayatî bir gıda maddesi olan 
şeker fiyatları artırılmıştır. Dün de tuza zam 
yapıldı. 

İthalâtta alınacak % 5 damga resmi % 15 e 
kadar çıkarılmıştır. Böylece ithal malları fi
yatları da yükselecektir. 

Akar yakıt, çimento gibi zaruri maddele
re zam ortadadır 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri mamullerine 
de zam yapılması düşünülmektedir. 

Bunların arkasından, özel sektör elindeki 
diğer maddeiere de hakoı - haksız ölçüler için
de zmalar süratle yapılacaktır. 

Bu zamlar bütün piyasaya sirayet edecek 
ve fiyatlar birbirini kamçılı ya çaktır. Pek talî 
hayat gittikçe pahalı!aşacaktır. 

Bu tutumla Hükümetin ekonomik kalkınma
yı sağkyamıyacağı bir yana, artık sâde vatan
daşın belini doğrultmasına da imkân olmıyacak-
tır. 

Bu ise haksızdır, adaletsizdir; umumi şikâ
yeti ve ıstırabı artıracaktır. 

Bunun sonucu, sosyal adalet ve sosyal gü
venlik ilkeleri de zedelenmiş olacaktır. 

Bu gidişte derhal ve ciddî bir değişme sağ
lanamazsa, 1967 sonunda, bu günleri de arıya-
eak duruma girebiliriz. 

Şu halde bütün uyarmalardan faydalanma 
yolunu bulamaz ve kendine her bakımdan çe
kidüzen veremezse, memlekette umumi huzur
suzluğun daha da artması ve Hükümetin gün-
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den güne zayıflaması, yadırganacak bir netice 
olmıyacktır. 

Bu arada önemli bir konuya daha dokuna
cağız 

Sayın Demirci, 2 Şubat 1967 günü, huzuru
nuzda yaptığı konuşmada : «Siyasi istikrar yok
sa, umumi istikrar olmaz» dediler. 

BJZ, siyasi huzur ve istikrarı sağlamak anıa-
eiyle de, kcndüierine yardımcı olmak istedik. 
Ve bütçe 'görüşmelerinin ilk güoü, tümü üze
rindeki konuşmamızda, millî ve siya i huzurun 
unsurları olarak, (bâzı asgari müşiçrekleri), 
hep birlikte gerçekleştirmek üzere, açıkladık. 

Bu konuda, Hükümetin her hangi bir be
yanda bulunmayışını ve sukutu tercih edişi
ni anlamakta güçlük çekiyoruz. 

Hükümetin; «Bu asgari müşterekler» üze-
r'tnde, tamamen mutabıkız, demesini ve tatbike 
geçme sözünü vermesini, umarak bekliyorduk. 

Çünkü, siyasi istikrar ve millî huzur, demeç
ler vermekte ve sert tedbirlerle değil; her şey
den önce bu unsurlar üzerinde samimî bir an
laşmaya varmakla gerçek1 eşebilir. 

Muhterem arkadaşlarını; ayrıca. Hüküme
tin şu önemli noktaya da dikkatini bilhassa çek
mek isteriz :Gerçek demokrasilerde halk, bir 
partiyi, onun seçim boyaımamemoıe ve- programı
na bel bağlıyarak iktidara geh'rir. 

Parlâmentolarda ise, güven oyunda esas 
olan, Hükümet programıdır. 

Şu hale g:'övc. gerçek bir demokrasi içinde 
kek. Adalet Partim ve Hükümet kendisini ik
tidara getiren vatandaşa kır :o ; parti progra
mında ve seçim beyannamesinde yazılı taahhüt
lere angajedir. 

Tesirli bir parlamenter rejim içinde isek, Hü
kümet, Hükümet programiyle, T.B.M.M ne bağlı 
ve sorumludur. 

Bütçenin tümü üzerindeki ilk konuşmamızda 
verdiğimiz örneklerde gösterdiğimiz gibi, Sayın 
Demirel Hükümeti, parti programına, secim be
yannamesine ve Hükümet programına aykırı bir 
tutum içinde bulunuyor. 

Buna göz yumulursa; demokratik rejimin 
icapları ve parlâmento murakabesi yerine şahsî 
keyfî bir gidiş hâkim olur. Artık bu yola tekrar 
saparnayız. 

öyleyse; A.P. nin; iktidar partisi olarak, kendi 
parti programına; seçim beyannamesine sahip 
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çıkması; ve Meclislerin Hükümet programiyle 
Hükümet icraatını ciddî surette karşılaştırarak 
etkili şekilde denetleme vazifesini yapması ne ka
dar lazımsa, Hükümetin de programına sadık ve 
bunlara saygılı olması o derece zaruridir. 

Bunu da bilhassa belirtmeğe ihtiyaç duymak
tayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir Hükümet; kusuru, önce kendisinde ara

mazsa, düşme seyri şöyle cereyan eder. Siyasi ha
taların arkasından, malî ve ekonomik hatalar ya
pılır. 

Sonra şikâvetler ve huzursuzluk memlekette 
yaygın hale gelir. 

Hükümet, malî ve ekonomik hayata hâkim 
olamaz. Fiyatlara seri zamlar başlar, hayat pa
halılığı ıstırapları artırır; enflâsyonun acıları 
vatandasın lokmasına karışır... 

Bunun üzerine, Hükümet, asıl tedbirler yerine 
şiddet tedbirlerine başvurur. Bu sefer de Ceza 
Kanunu maddelerine zam yapılır. 

Böylece, malî ve ekonomik ıstırapların ve şi
kâyetlerin ortadan kalkacağı ham hayaline ümit 
bağlanır. Bu ise .fasit bir dairedir denenmiştir 
ve çıkar yol olmadığı anlaşılmıştır. 

Muhterem ark ad aşl arım, 
Sözlerimizi bağlarken, şu büyük millî ve siya

si gerçeği, daha çok aydınlığa kavuşturmak isti
yoruz. 

1961 Anayasası Türk Devletinin yönetimine, 
«Demokratik Sosyal Devlet» hüviyetini vermiş
tir. 

Sosyal devlet; ilkelerini uygulama yoluna ko
yarak, toplumun ekonomik ve sosyal huzurunu 
yaratan devlettir. Sosyal adalet; ve sosyal güven
lik bunun tabiî sonucudur. 

Esasen demokratik düzende hızlı ve dengeli 
kalkınmanın amacı da budur. 

öyle ise ölçü bellidir ve hükümetler ancak 
Anayasanın bu anahedefine yönelme ve bu yol
da aldıkları mesafeye göre isabetli ve başarılı bir 
politika güdüyorlar demektir. 

Sayın Demirel Hükümetinin gidişi, Devlet 
yönetimi anlayışı ve icraatı işte bu mehenk taşı
na vurulunca, görülmektedir ki, Hükümet, yanlış 
yoldadır. 

Nitekim, Türk toplumunun çoğunluğunu teş
kil eden sade vatandaş, adaletli bir ortam yerine, 

her gün biraz daha ağır külfetlerin içine sürük
lenmektedir. Yani, denge ve toplumun ekonomik 
ve sosyal huzuru bozulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Demirel Hükü
meti, her şeyden önce bu zihniyeti düzeltmedik-
çe, doğru yola giremez. 

Bu yüzdendir ki, Hükümetin, halkçılığı an
layışı yanlıştır. Plân anlayışı, vergi anlayışı ya
bancı sermaye anlayışı, sanayide tercih anlayışı 
ve nihayet sosyal adalet ve sosyal güvenlik anla
yışı yanlıştır. Bug'ün bu yanlış yoldan bugünün 
şartlarına gelinmiş bulunuyor. Kısa zamanda da
ha iyi görülecektir ki, bu yol bir çıkmaz sokak
tır. 

İşte Hükümetle, Anamuhalefet partisini ayı
ran o-örüş farkı bu felsefeden doğmaktadır. 

Hükümetin bugünkü tutumu, Türkiye'nin ger
çeklerine uygun değildir. Bu tutumun topluma 
huzur yerine, huzursuzluk getirdiği de artık açık
la ortaya çıkmıştır. Memleketin ve sade vatan
daşın aleyhine olan bu yolda direnmekte fayda 
yoktur. 

Hükümeti, Anayasamızın öngördüğü sosyal 
adalet ilkesine, daıha çok vsıklt kaybetmeden, yö
nelmeye davet 'ed,iyoruz. Bu takdirde kendisine, 
bütün gücümüzle yardımcı olacağız. 

Bu münasebetle bir daha belirtelim ki, bütçe
nin tümü üzerinde ilk gün yaptığımız konuşma
da da işaret ettiğimiz gibi demokratik rejimi ve 
T. B. M. M. nin itibarını korumak ve umumi hu
zuru sağlamak yolunda Hükümete daima destek 
olacağız. Türk tarihinin şerefi ve Türk Milleti
nin kahraman gücü Türk Silâhlı Kuvvetlerine dil 
u/satılmaısınm tamamen karşısındayız. Memleketin 
ve demokratik rejimin selâmeti için saydığımız 
bıı önemli unsurları bir millî görev olarak ifade 
ediyoruz. Hükümete ve icraatına bu haliyle gü
ven duyamıyoruz. Bu sebeple bütçeye kırmızı oy 
verme zorunda olduğumuzdan üzgünüz. 

1967 bütçesinin Türk vatanına, Türk milleti
ne ve Türk Devletine hayırlı olmasını yürekten 
diliyoruz. 

C. H. P. Senato Grupu adına hepinizi saygı
larla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özdilek geçen senenin tat
bikatında olduğu gibi size Adalet Partisi Grupu-
nun konuşmasından sonra oyunuzun gerekçesini 
izah sadedinde söz vereceğim. 
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Saym Tokoğlu.. 
CAHİT OKURER (İstanbul) — Biz daha 

sonra konuşacağız. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özdilek. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA FAHRİ 

ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan Sâym 
senatörler, Sayın Hükümet erkânı, 

Birinci Beş Yıllık Plânın son Bütçesi olan, 
1967 yılı Bütçesi üzerindeki görüş ve temennile
rimizi YO Hükümetin genel politikası ile ilgili 
tenkid ve tekliflerimizi ifade etmiş bulunduk. 

Orupumuz, şimdiye kadar olduğu gibi, bun
dan sonra da Türk Milletinin yüksek menfaatle
rini temin ve muhafaza için Anayasa içinde yü
rütülmesine bütün varlığı ile gayret edecektir. 

Memleketin rejim meselesi dâhil bütün genel 
meseleleri üzerindeki, görüş ve temennilerimizi 
her vesile ile bu kürsüden olduğu gibi ilgili ko
misyonlarda ve ayrıca 1966 senesinde Sayın Baş
bakana takdim ettiğimiz muhtıra ile açıklamış
tık. 

Üzüntü ile belirtmek isteriz ki, alınması lâ-
zımgelen tedbirlerin büyük bir kısmının henüz 
ele alınmamış bulunması, toplum için talihsizlik
tir. 

Saym Başbakanla, tarafsızlık anlayışımızın ve 
kıstaslarımızın da -aynı olmadığı inancındayız. 

Biz, partileraraısı yarışma ve çekişmelere asla 
katılmak istemeyiz ve istememişizdir. Fakat, Ana
yasamızın felsefesi ve gerçekleştirmeyi emrettiği 
tedbirlerin savunulmasında hiçbir taraf lehine 
fedakârlık yapamayız. 

Özellikle 27 Mayısla ilgili saldırılara ve onun 
yıktığı devrin temize çıkarılma gayretleri karşı
sında insafı olmıyanlar safında yerimiz olamaz. 
Bu hususlarda bizden tarafsızlık beklemek statü
müzü inkâr olur. 

Esasen, bütün Parlâmentonun 27 Mayıs ve 
Anayasa önünde bulunması zaruridir. Aksi hal 
Anayasaya karşı çıkmak ve Devlet düzenimizin 
meşruluk temelini tanımamak olur. Yanlış ka
naatlere varılmaması için bu gerçekleri bir daha 
belirttik. 

Bugün bütçenin kapanış konuşmasında, aşa
ğıdaki bölümlerle ilgili düşüncelerimizi arıaçiz-
gileri ile belirtmek isteriz. 

Ekonomik ve malî politika; • 
Uzun yılların acı tecrübeleri ve memleket 

kaynaklarının verimsiz şekilde harcanmasının 

kalkınmamız üzerindeki menfi sonuçları dikka
te alınarak, Devlet Plânlama Teşkilâtı kurul
muştu. 

Plânın ilk uygulanmaya başlanmasından bu 
yana DPT ile hükümetler arasında, umumi ef
kâra akseden önemli ihtilâflar ortaya çıktı. İk
tidar tarafından plâncıların ileri sürdükleri ted
birler üzerinde yeteri kadar durulmadığı için, 
plânın uygulamasında büyük aksaklıklar mey
dana geldi. 

Adalet Partisi iktidarının takibetmekte oldu
ğu, bütçe finansmanı, para ve kredi politikası, 
memleketi bir enflâsyonun eşiğine getirmiş gö
rülüyor. 

Yeni getirilen vasıtalı vergiler, dar ve sabit 
gelirli vatandaşların esasen mevcut geçim zor
luklarını bir kat daha ağırlaştırmıştır. Bu hal, 
Anayasamızın ve plânın öngördüğü vergi ada
leti ve sosyal adalet ilkeleri ile bağdaşamaz. Bu 
sebeple Hükümetin uyguladığı bu politikayı be
nimsemeye imkân yoktur. 

1960 dan sonra sağlanan ekonomik istikrarın, 
korunan para değerinin ve kontrol altına alman 
hayat pahalılığının yeniden bozulmasını endişe 
ile karşılıyoruz. 

Saym arkadaşlarım; 
Yabancı sermayenin eşit olnııyan rekabet 

şartları içinde ekonomimizi ve yerli sanayiimizi 
baltalamasına rıza gösteremeyiz. 

Bugünkü şartlar altında yabancı sermaye
nin yurt kalkınmasına faydalı olacağına inan
mıyoruz. 

Reformlar : 
Anayasamızın temel felsefesindeki ve sosyal 

devlet ilkesinin gerektirdiği sosyal tedbirlerin 
alınmasına özel bir önem vermekteyiz. 

Sosyal dengeyi ve sosyal adaleti sağlayıcı 
tedbirlerin alınmasını toplumun huzuru için ha
yati addetmekteyiz. 

Toplumsal yapımızı, Anayasanın getirdiği ile
ri düzene uyduracak gerekli tedbirlerin alınma
sında ve reformların yapılmasında Hükümet is
tekli görünmüyor. Hele toprak reformuna diğer 
tedbirleri ile birlikte hiç değinmek istemiyor. 

İç politika : 
İktidarın tutumundaki tek taraflı davranış

lardan üzüntü duymaktayız. 
Memurlarla ilgili Hükümet tutumu ve bunun 

sonuçlarını düzeltmeyi sağlıyacak Danıştay ka
rarlarına karşı takınılan tavrı ve Danıştay ka-
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rarlarmı tatbik etmektense Devlet Hazinesinden 
tazminat ödemeyi tercih eden davranışı, Anaya
sa ile bağdaştırmak mümkün değildir. 

Bu tutum, iktidarlara, bütçeden ayıracakları 
tazminat fonu ile Devlet memurlarını tasfiye im
kânı vererek, idareyi parti amaline hizmet eder 
'hale getirebilir. 

İhtilâl dönemindeki soruşturma ve takipleri 
kınayan Hükümetin, normal bir iktidar devrin
den sonra yaptığı büyük değişikliklere gerekçe 
bulması mümkün değildir. 

öğretmenler, gençlik ve işçi çevrelerinde gö
rülen bölünme ve çatışma, sosyal huzuru büyük 
ölçüde bozmakta ve millî bütünlüğümüzü sars
maktadır. 

Hükümet çevrelerinin bu bölünme ve hizip
leşmedeki tutumunu mahzurlu bulmaktayız. 

Millî Savunma politikası : 

Yeni konseptlere göre, Millî Savunma politi
kasının tesbiti ile ilgili çalışmalar olduğunu öğ
rendiğimiz bir devrede, Silâhlı Kuvvetler hak
kındaki görüşlerimizi evvelce belirtmiştik. Bu
gün NATO bağlantılarımızın ve kuvvet hedef
lerimizin, zamanın, millî iktisadiyatımızın ve 
millî menfaatlerimizin gerektirdiği şekilde dü
zenlenmesi ve askerî ikmalimizin büyük ölçüde 
yurt içinden yapılmasını teminen harb sanayii
mizin geliştirilmesi hususuna tekrar dikkatleri 
çekmek isteriz. 

Diğer taraftan, silâhlı kuvvetlerin, iç politi
ka çekişmelerine itilme gayretlerinden duydu
ğumuz kaygıyı belirtmek isteriz. Hele Yassıada 
hâtıraları ismi altında subay düşmanlığının ve 
silâhlı kuvvetler aleyhtarlığının sistemli şekilde 
yürütülen bir kampanya haline getirilmiş oldu
ğunu görmek üzüntülerimizi artırmaktadır. 

Dış politika : 
Bağımsız, kişiliği olan, karşılıklı eşitliği esas 

tutan ve millî menfaatlerimizi her şeyin üstünde 
bulunduran bir dış politika takibi hususunda 
yıllardan beri ileri sürdüğümüz görüşlerimizi 
tekrarlıyoruz. Bu konuda her hangi bir yanlış 
anlamaya yer vermemek için aşağıdaki hususları 
yeniden belirtmekte fayda mülâhaza ederiz. 

ittifaklarımıza ve taahhütlerimize bağlı kal
malıyız. Faka"t, bunlarda değişen şartlar ve de
ğişen dünya durumu muvacehesinde şimdiden 
bir kıymetlendirme yapmalıyız. 

Dış ilişkilerde; aşırı dostluğu veya aşırı düş
manlığı esas alan ve çok defa peşin hükümlere 
dayanan bir politikayı mahzurlu karşılarız. 

Orta - Doğu Devletleri başta olmak üzere 
komşu devletlerle ve bütün üçüncü dünya dev
letleri ile münasebetlerimizin geliştirilmesindeki 
gayretleri takdirle karşılarız. 

Millî dâvamız Kıbrıs konusunda şimdiye ka
dar ki, tecrübelerden faydalanmalıyız. Ancak, 
bu hususta tüm muhalefetle yeteri kadar işbir
liği yapılmamasını mahzurlu görmekteyiz. 

Amerika Cumhurbaşkanının mektubunda 
bahsedilen ikili anlaşmaların, yakın geçmişte vu
kua gelen hâdiselerin ışığı altında, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin millî menfaatlerimize uygun ola
rak kullanılmasına engel teşkil ettiğine veya en 
azından tahditler koyduğuna inanmaktayız. 

Ayrıca, ikili anlaşmalarla, memleketimizde 
kurulmuş olan üs ve tesislerin bizi emrivakilerle 
bir badireye sürükliyebileceğini bir kere daha 
hatırlatmayı faydalı buluruz. 

Bütçe görüşmeleri dolayısiyle Saym Başba
kanın konuşmasında bâzı konulardaki yapıcı 
ifadeleri müşahede etmekten memnunluk duy
duk. Bununla beraber, kendileriyle önemli ko
nularda temel görüş farklarımız olduğunu da 
ifade etmek isteriz. 

Sayın Başbakanın, demokrasilerde rejim 
buhranı olamaz kanaatlerine katılabiliriz. An
cak, ileri bir sosyal ve siyasi devlet düzenini ön
gören Anayasamızın gerektirdiği şekilde sosyal 
ortamda köklü gelişmeleri sağlıyacak reformlar 
yapılmadıkça bir rejim buhranının türlü belirti
leri sürüp gidebilir. Nitekim zaman zaman çeşitli 
şekillerde Anayasaya kasdetme hevesleri müşa
hede edilmektedir. 

Hükümetin Anayasamızın öngördüğü fikir 
cereyanlarını önlemeyi amaç güden tedbirlere 
yönelişini, temel hak ve özgürlüklerle bağdaş
tırmak mümkün değildir. 

Geçmiş örneklerinde karşılaştığımız acı tec
rübeleri toplumumuza bir kere daha yaşatma
mak için Hükümetin bu politikadan dönmesin-
deki faydalara işaret ederiz. 

Sayın senatörler; 
Anayasa yönünden meselelerini çözmüş bu

lunan Türkiye'de, belirttiğimiz görüşlerin gerek
tirdiği bir sosyal ve ekonomik politika izlendiği 

— 1315 — 
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takdirde hızlı kalkınma ve ileri bir Türkiye ya
ratma çabalarımızın kısa zamanda sonuç vere
ceği inancındayız. 

Hükümetin bu yoldaki bütün olumlu tedbir
lerini desteklemeyi vazife sayan grupuınuz üye
leri, 1967 yılı Bütçesi için oylarını istedikleri 
yönde kullanmakta serbesttirler. Bütçenin yur
dumuz için hayırlı olmasını temenni eder, hepi
nize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Tokoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA LÛTFİ TOKOĞLU 
(Kocaeli) — Muhterem Başkan, muhterem se
natörler, muhterem Devlet Bakanı; sizlere 
A. P. si Cumhuriyet Senatosu Grupu adına 
saygılarımı sunmakla bahtiyarım. 

Bugün, 10 günden beri gündüz ve gece ol
mak üzere sürekli olarak devam eden 1967 
malî yılı ıbütçe müzakerelerinin son gününü 
idrak ediyoruz. 

Yine bugün, 10 günlük gayretli çalışmala
rın bir muhasebesini yapmak imkânına sahip 
bulunuyor ve bu muhasebeyi yaptığımız zaman 
müşahede ediyoruz ki; bütçe müzakereleri es
nasında, bir taraftan iktidar grupu ile muha
lefet grupları, diğer taraftan, Yüce Senato 
Heyeti Umumiyesi ile Hükümet arasında, iyi 
niyet münasebetleri hâkim olmuş, temel mem
leket meseleleri büyük bir açıklıkla ortaya 
atılmış, hal çareleri aranmış, ilim ve tecrü
beden güç alan muhtelif alternatifleri tesbit 
etmek imkânı hâsıl olmuştur. 

Bu sebepten, Yüce Senatoda istihsal edilen 
bu mesut neticede payı bulunan bütün Sena
tör arkadaşlarıma, Muhterem Hükümete ve 
bütçe müzakereleri devamınca dirayetli ve ta
rafsız idareleriyle takdir toplamış bulunan 
Başkanlık Divanı, Başkan ve üyelerine, gru-
pum adına teşekkür etmeyi zevkli bir vazife 
telâkki etmekteyim. 

Muhterem senatörler; malûmlarıdır ki, ta
babette olduğu gibi iktisatta da teşhisin ga
yet nıühim rolü vardır. Çünkü : Tedavinin ne
ticesi teşıhisin doğruluğuna bağlıdır. 

İktisatta ise teorilerin çok çeşitli olması 
teşhis görüşlerinde büyük farkların meydana 
gelmesine seibebolmaktadır. Plân fikrine ve 
plân tatbikatına sadakat başta olmak üzere. 

Bugün A. P. si iktidarı, milletlerin refahı 
ve piyasaların hareket kazanabilmelerinin, yal

nız, plancılık, devletçilik, liberalizm gibi ki
lise formüllerle değil, Devlet ve fikir adamla
rının zihniyeti ve hakikatleri anlama kabiliye
ti ile mümkün olduğuna inanmakta, iktişaden 
kalkınma dâvamızın halli yollarını dogmatik 
sistem münakaşalarından ziyade, memleket 
gerçeklerini iktisat ve maliye ilimleri ışığı al
tında kıymetlendirmekte aramaktadır. 

Muhterem senatörler; şu anda, 1967 malî 
yılı bütçesi hakkında karar vermek arifesinde 
bulunuyoruz. 

Şüphesiz, grupumuz kararını verirken ikti
dar olmanın mesuliyetini müdrik olara'k hare
ket edecek, kararını verirken şerefli vazifemi
zin icabı olarak, 1967 bütçesinin Büyük Türk 
Milletine hizmet vermek kabiliyetinde olup 
olmadığına hassaten dikkat edecektir. 

Muhterem senatörler; meşhur sözdür : Neyi 
aradığını bilmiyen bulduğunu kıymeti en dire
mez. Hiç şüphe yok ki, bugün, Büyük Mille
timizin ve onun yegâne mümessili olan Yüce 
Parlâmentonun üzerinde ehemmiyetle durduğu 
ve Hükümetten tahakkuk ettirilmesini beklediği 
anamemlekct meseleleri vardır. 

Bu anameselelerin başında : 

1. İnsan haysiyetine istinadeden demok
ratik rejimi payidar kılacak tedbirlerin alın
ması, 

2. Memlekette korkusuz yaşama hürriyeti
nin teminat altına alınması, 

3. İdarede ahlâk, samimiyet, ehliyet, tec
rübe ve bilginin hâkim kılınması, 

i. Memlekette hızlı bir iktisadi kalkınma 
için şart olan huzur, güven ve istikrarın sağ
lanması. 

5. Âmme hizmetleri ifasında, kanunların 
umumiliği prensibine uyarak, vatandaşa bir 
ve müsavi muamele yapılması, 

6. Hürriyet nizamı içinde plânlı kalkın
manın en kısa zamanda temin edilmesi, 

7. Nihajret, Büyük Türk Milletinin dış ül
kelerdeki itibarının tahkim ve tarsin edilmesi, 
gelmektedir. 

Muhterem senatörler; biz inanıyoruz ki, 
Devlet idaresinde mesuliyet deruhde eden ki
şiler, bu mesuliyetin karşılığında elde ettikleri 
salâhiyeti, şüphesiz kanunların hududu içinde 
kalmak kayıt ve şartiyle, mizaç ve siyasi ka
naatleri istikametinde kullanırlar. 
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Bu sebepledir ki, Sayın Demir el'in mizacı
nı ifade eden mahiyette bulunan Devlet ida
resi hakkındaki düşüncelerine bu paragrafta 
işaret etmeyi faydalı telâkki etmekteyiz. 

Sayın Demire! diyor ki : Politikacı; gönlü 
insan sevgisiyle dolu olarak, insan ıstırapları
nı dindidrmeyi mukaddes bir vazife sayan in
sandır. 

Bir iktidarın haysiyeti : Vatandaşa tam ve 
kâmil mânasiyle korkusuz yaşamak hürriyetini 
sağlamak, 

Kanunların bahşettiği hudutlar içinde va
tandaşın vicdani ve siyasi kanaatleri ne olur
sa olsun, onu, kanunların huzurunda bir ve 
müsavi haklara sahip kılmaktır. 

İktidarda bulunanların gayesi daima mü
reffeh Türkiye1 ideali peşinde koşmaktır. 

Gayemiz : Türkiye'de vatandaşları, siyasi 
kamplara ayırmak değil, onları müreffeh Tür
kiye idealinde birleştirmek, 

Vatandaşlar arasında kardeşlik havası yay
mak ve onu yaşatmaktır. 

Türkiye'de aşırı cereyanlar, millî bütünlü
ğümüze zarar vericidir. Aşırı cereyanlarla mü
cadele etmek iktidarın vazıgeçemiyeceği aslî 
vazif el erind endir. 

Devlet idaresi : Tereddütler manzumesi de
ğil, bilâkis, kararlılık müessesesidir. 

Türkiye'de meseleler; sakakta değil, T. B. 
M. Meclisinin mukaddes çatısı altında halledilir. 

Muhterem senatörler; A. P. si 16 aylık ik
tidarı zamanında, yukarda işaret ettiğimiz 
prensiplere uygun olarak icraatta bulunmuş, 

Neticede : 
1. Memlekette, muhtacolduğumuz siyasi is

tikrar teessüs etmiş ve korkusuz yaşamak hür
riyeti teminat altına alınmıştır, 

2. Büyük Türk Milletinin özlemini çekti
ği güleryüzlü idarenin doğmakta olduğu gö
rülmüştür, 

3. İdarede, tarafsızlık politikasının hâkimi
yet kazandığı müşahede edilmiş, idarede, ah
lâk, samimiyet, ehliyet, tecrübe ve bilgiye 
ehemmiyet vermek prensibi yerleşmiş, 

4. Âmme hizmetlerinin vatandaşın ayağı
na götürülmesi prensibi icra kuvveti kazanmış. 

Böylece : 1967 yılma, güven, huzur ve si
yasi istikrara kavuşmuş olarak girmek imkânı 

sağlanmış bulunmaktadır. 
Mu'hterem senatörler; hatırlanacağı veçhile, 

muhterem muhalefet gruplarının, 1967 bütçesi 
hakkında : 

1. Bütçenin denk olmadığı, 
2. Cari masrafların plân hedeflerini aştığı, 
3. Ekonomik dengenin kurulamadığı iddi

alarına karşı grupumuzun görüşlerini 1967 büt
çesinin tümü üzerinde yaptığımız konuşmada 
ifade ettiğimiz için, bu kon/uşmamızda mezkûr 
tenkidler üzerinde durmıyacağız. 

Ancak, Muhterem Beka ta 'nm biraz evvel yap
mış olduğu konuşmada tesbit etmiş olduğumuz 
maddi bir hatasını tashih etmeye çalışacağız. 

Sayın Bekata muhterem huzurlarınızda nut
kunu okudukları bir zamanda bu kürsüde Maliye 
Vekili arkadaşımızın 1967 senesi içinde toptan eş
ya fiyatlarında yüzde 4,4 nisbet'inde bir artma 
olduğunu beyan ettiğini ifade etmiştir. Hemen 
akabinde Ticaret Vekili arkadaşımızın Sayın Ma
liye Vekili arkadaşımızm beyanının aksine olarak 
1967 yılında (C. H. P. sıralarından, 1966 sesle
r i ) 1967 yılında (C. II. P. sıralarından, 1966 
sesleri.) 1967 yılında yüzde 8,8 nisbetinde top
tan eşya fiyatlarında artma, olduğunu beyan et
tiğini ve böylece iki Bakan arasında bir görüş far
kının tebarüz ettiğini ifade etmiştir. Şimdi ken
dilerine hemen ifade etmek isterim ki, Sayın Ma
liye Bakaniyle Sayın Ticaret Bakanı arasında 
hie'bir zaman görüş ayrılığı mevcut değildir. Sa
yın Ticaret Bakanının toptan eşya fiyatları üze
rindeki % 8,8 artış olduğu şeklindeki ifadeleri 
ve Muhterem Heyetinize arz ettikleri rakam 1966 
senesine aittir. Bunu tasrih etmek isterim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — İkisi 
de 1966 oldu. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Be
kata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Düzel
tiyorum. 

A. P. GRUPU ADINA LÛTFİ TOKOĞLU 
(Devamla) — Bu müdahale çok haklı olmuştur, 
affedersiniz, ben zühule düştüm. 1965, 1966 ola
rak rakamları tashih ediyorum. 

Bu konuşmamızda A. P. Cumhuriyet Sena
tosu Grupunun, 1967 malî yılı bütçesine neden 
beyaz oy vereceği esbabı 'muclbesini tadadedece-
ğiz. 

Mu'hterem senatörler, şüphe yok ki, 1967 büt
çesi 1967 programına istinadetmektedir. 
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Bu sebepten : 
1967 bütçesi hakkında hükme varmadan 1967 

program hedeflerine kısa bir nazar atfetmekte 
fayda vardır. 

1967 programının hazırlanmasında, ekonomi
nin dengeli ve istikrar içinde büyümesi ve yıl
da % 7 kalkınma hızı temin etmesi temel ilke 
olarak ele alınmış, bu hedefe varabilmek için, 
GSMH. nm % 19.4 nün yatırımlara tahsisi ön
görülmüş fakat, geçen yılların plân uygulaması 
ehemmiyetle gözden geçirilerek, kamu sektörü
nün, yılda muayyen bir yatırım kapasitesi olduğu 
nazara alınarak, 1967 yatırım politikasında özel 
sektöre geçmiş yıllara nazaran daha faal rol ve
rilmiştir. 

Özel sektörün, uhdesine düşen bu vazifeyi tam 
bir randımanla ifa edebilmesi için, özel sektörün 
muhtaç olduğu finansman kaynaklarını takviye 
etmek, Özel Yatırım Bankası ve vatandaşın ira
di tasarrufunu yatırım sahasına kanalize edecek 
sermaye piyasasının kurulması fikri öncelik ka
zanmıştır. 

Nüfusumuzun % 72, ihracatımızın % 80, mil
lî gelirimizin % 40 ma yakın bir hissesine sahip, 
gelişen nüfusun gıda ihtiyacını, gelişen imalât 
sanayiinin hammadde ihtiyacını karşılıyan, ikti-
saden kalkınmamızda faal role sahip bulunan zi
rai sektöre gereken alâka gösterilecek, 

A) Çiftçinin kredi ihtiyacı, istihsali teşvik 
edici bir istikamette ve kifayette temin edilecek, 

B) Hava şartlarına bağlı bulunan ziraatimi-
ze istikrarlı bir istihsal gücü kazandırmak amacı 
ile memlekette : 

a) Gübre istihsali artırılacak, 
b) Gübre fiyatları ucuzlatılacak, 
c) Köylünün iyi tohum kullanması, 
d) Ziraatin makinalaşması için gerekli teş

vik ve yardım sağlanacak, 
e) Sulama işine öncelik verilecek, 
Bu tedbirlerle zirai istihsalimiz tabiat şartla

rına tabi olmaktan yavaş yavaş kurtulacaktır. 
Diğer taraftan : 
Köy kademesinde sağlanan ilk öğretim, 
Kişileri hayata ve çevrelerine hazııiıyacak şe

kilde geliştirilecek, 
Tarım, sağlık, aile plânlaması konularındaki 

eğitim faaliyetleri, köy kademesine kadar inecek, 
Böylece, köy kademesi, görenekten kurtulup, 

modern çalışma metotlarını öğrenme ve kullan
ma imkânını kazanacaktır. 

Tarımda üretimi artırmak, 
Türk köylüsünün almterini kıymetlendirmek 

ve onun hayat standardını her gün biraz daha 
yükseltmek gayesi ile, 

Tarım masullerinde taban fiyat politikası 
uygulanacak, 

Bu politikayı uygularken, 
Bu politikanın uygulanmasında vasıta olan 

müesseselerle Merkez Bankası arasında cereyan 
eden kredi münasebetleri, 

Bu teşekküllerin hizmetlerini aksatmıyacak, 
Aynı zamanda bir kredi şişkinliğine sebebol-

mıyacak şekilde ayarlanacak, 
Mevsimlik alman kredilerin zamanında öden

mesi için gerekli tedbirler ittihaz edilecektir. 
Birinci Beş Yıllık Plânda 1967 yılı için dış 

kaynak olarak GSMH. mn % 2,8 zi öngörül
müş olduğu halde, 1966 yılında görünmiyen ka
lemlerde vukubulan gelişme sayesinde bu nisbet 
% 2 ye indirilmiş 

Böylece : 
1967 yılında cari işlemler açığında % 18,8 

oranında bir azalma temin edilmiş bulunmaktadır. 
Plânın geçmiş yıllar tatbikatı gözden geçiril

miş, ekonominin temel kollarını teşkil eden, 
İmalât - enerji ve madencilik sektörlerinde 

3 255 milyon lira tutarındaki yatırımların ger
çekleşmediği tesbit edilmiş 1967 yılında bu 
bakiye tesislerin ikmali öngörülmüştür. 

Birinci Beş Yıllık Plânın son dilimini teşkil 
eden 1967 programında, İkinci Beş Yıllık Plân 
devresine temel teşkil etmek amaciyle sanayie 
büyük ehemmiyet atfedilmiştir. 

1967 yılında, eğitim sektöründe bütün eğitim 
kademelerindeki ders programları, 

Eğitimin genel amaçlarına ve gelişen ekono
minin gereklerine uydurulacaktır. 

Bövlece : 
Türkiye'nin muhtacolduğu kültürel ve ekono

mik gelişme bir dengeye kavuşacaktır. 
Ekonomiye hareket veren para ve kredi politi

kası ise, iktisadi durgunluğa yol açmıyacak, aynı 
zamanda, enflâsyona yani aşırı fiyat yükselme
sine sebebolmıyacak ölçülerde ayarlanacaktır. 

Muhterem senatörler; 
1967 bütçesi, ekonomimizde yukarda tadade-

dilen gayelerin tahakukunu temine matuf olarak 
hazırlanmış bir bütçedir. 
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Bu sebepten : 
1967 bütçesi, ekonomide belirmesi muhtemel 

enflâsyonist ve deflâsyonist temayüllere karşı 
kuvvetli, 

Diğer taraftan, kamu ve özel iktisadi sektör
lerin dengesini temine muktedir bir bütçe vas
fını haiz bulunmaktadır. 

Bu inançla grııpumuz 1957 malî yılı Bütçesi
ne bevaz oy kullanacaktır. 

Muhterem senatörler; 
Konuşmamı bitirdiğim şu anda, 1967 bütçesi

nin Büyük Türk Milletine hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ederken, Yüce Senatoya hürmet
lerimi teyiden arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, oyunuzun gerek
çesini ifade etmek üzere belirttiğiniz gibi sadece 
üç dakikalık bir konuşma, Buyurunuz. 

SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, çok kısa 2-3 dakikalık bir konuşma ile bu 
kürsüden bütçe vesilesiyle söylenmiş bir hu
susa vuzuh getirmek, bu suretle vereceğimiz oyun 
sebebini de açıklamak için huzurunuza çıktım. 

Savın Maliye Bakam, bütçenin tümü üzerin
de Kontenjan Grupu adına yaptığımız konuş
maya verdikleri cevapta, gerçeklere uymıvan 
iddialarda bulunduğumuzu söylemişler. Yani 
kibarca yalan söylediğimizi iddia etmişler ve 
bu iddialarını tutanaklarda tescil, radyo ve 
gazetelerle dünyaya ilân etmişlerdir. 

Savın Bakanın bu hususta gösterebildiği bir -
iki misal, eğer başka bir maksatları yoksa, konuş
mamızın iyi dinlenmediği ve cevapların yazılı 
metinlerimiz tetkik edilmeden verildiği inti
baını uvandıracak kadar gariptir. 

Savın senatörler; 
Bizler, hepimiz ne şahsımız, ne de grup adı

na yaptığımız konuşmalarda, bu kürsüden, 
sizlere ve millete gerçek dışı, yani yalan beyan
da bulunmıyacak kadar gün görmüş. Devlete 
ve mülete hizmet verdikten sonra Yüce Sena
toya gelmiş-, binaenaleyh taşıdığı Senatörlük 
sıfatının mesuliyetini, şeref ve haysiyetini müd
rik kimseleriz. 

Bu kürsüden söylediğimiz her kanaatimizi 
rahatça savunabilmek, hele zikrettiğimiz her va
kıayı ispat edebilmek kudretindeyiz. Tekrar 
edeyim, Grup adına yaptığımız konuşmada 
zikrettiğimiz her vakıa gerçektir. 

Bu yüzden Sayın Bakana ispat hakkı tanı
yorum. 

Eğer, gerçek dışı, yani yalan söylediğimizi 
ispat edebilirlerse ben de bu kürsüden size şe
ref sözü veriyorum, bugün Senatörlükten is
tifa edeceğim ve bir daha Türk politika haya
tında ismimi duymıyacaksınız. 

Ben, Sayın Bilgehan'ı, 5 senelik bir Par
lâmento arkadaşlığının imkân verdiği derece
de, ciddî bir insan olarak tanıdım. Eğer yanıl
mamış isek, bize bu imkânı vermelerini rica ede
rim. 

Acı da olsa, gerçek tenkidler ve ikazlar kar
şısında sinirlenip sorduğumuz yüzlerce önem
li konudan hiçbirisine cevap vermeden, sadece 
gerçek dışı birtakım ithamlarla Parlâmento 
üyelerini yalancılıkla itham etmek bir Bakan
dan beklenemez. 

Binaenaleyh, ya bir sürçü lisan olmuştur. Bu 
kürsüden açıklanması en azdan bir görevdir. 
Veya kanaatlerinde samimî iseler, iddialarını 
ispat etmeleri gerekir. Bunun dışında bir tu
tumu, biz bir Bakana yakıştıramıyoruz. 

Sayın Bakanın açıklamasına intizaren, bu ve
sile ile Grup adına belirttiğim sebepler yüzün
den şahsım adına bizim müspet oy veremiye-
ceğimizi, bütçenin, şayet kanunlaşırsa milleti
mize, Devletimize hayırlı olmasını bir defa da
ha temenni eder, Yüce Senatoyu saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 1967 yılı bütçe 
kanunu tasardısı üzerinde oylamaya geçeceğiz. 

DEVLET BAKANI ALÎ FUAT ALÎŞAN 
(Samsun Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Artık mümkün değil, bitti. 
Yalnız sonunda Sayın Başbakana, oylamadan 
sonra Sayın Başbakana, yahut Başbakan adı
na size isterseniz söz vereceğim, oylamadan 
sonra. 

1967 yılı Bütçe kanun tasarısı üzerinde oy
lamaya geçeceğiz. Kabul beyaz oyu, yeşil çe-
kinser, kırmızı ret oyudur. Kabul buyuran
lar beyaz oy kullanacaklardır, reddini arzu 
edenler kırmızı oy kullanacaklardır, çekinser 
kalanlar yeşil oy kâğıtlarını kullanacaklar
dır. 

Bu arada bir önerge verilmiş bulunmak
tadır. Bütçenin tümünün oylanmasının tasnifi 
devam ederken Anayasa Mahkemesine bir üye 
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ve Yüksek Hâkimler Kuruluna iki üye için 
seçim yapılmasını istemektedir. 

içtüzüğün 70 nci maddesinde gündemde bu-
lunmıyan hususların gündeme nasıl alınaca
ğını derpiş edilmiştir. Bu husus ancak ka
nunlar için mümkündür. Yani, komisyon
dan gelip, basılıp, dağıtılan ve üzerinden 48 
saat geçmiyen kanun tasarısı ve tekliflerin 
gündeme alınması an«ak Umumi Heyetin oy
ları ile mümkündür. Yani, gündemde bulunmı-
yan bir konu ancak bu şekilde ve kanun ta
sarısı ve tekliflerine münhasır olmak üzere 
gündeme alınabilir. Bunun dışında mümkün 
değildir. 

Bütçe çalışmaları için Danışma Kurulunun 

tanzim ettiği ve Umumi Heyetin oyunu aldığı 
hususta gündemde hiç ilişiği bulunmadığı 
halde bu arada, yani bütçe görüşmeleri sı
rasında komisyonlardan gelen acele kanun 
tasarı ve teklifleri içindir. Bu sebeple bütçe 
için tahsis edilen gündem, kanun tasarısı ve 
tekliflerinin dışında her hangi bir konunun 
gündemde bulunmadan gündeme alınması 
münikün değildir. Bu seheple bütçenin açık 
oylamasına geçiyoruz. 

Sayın üyelerden bir ricam «olacak; ondan 
sonra bir ara verme önergesi vardır, bunun 
kararını alabilmek için yerlerini terk etme
sinler. («'0 önerge oylansın» sesleri.) O oylana
bilir. 

BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNÜŞLAEI 

2. — C. H. P. Grupu Başkanvekıli Artvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan, A. P. Grupu Başkanı 
İzmir Üyesi Cahit Okurer, Kontenjan Grupu 
adına Cumhurbaşkanınca seçilen üye Sadi Ko-
çaş, Millî Birlik Grupu Başkanı Tabiî Uy e 
Fahri Özdilek ve Ankara Üyesi Mansur TJlu-
soy'un; Genel Kurul çalışmalarına 16 Şubat 
1967 Perşembe gününe kadar ara verilmesi hak
kındaki müşterek önergeleri. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum; 

Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına, 16 . 2 . 

1967 Perşembe günü saat 15.00 te toplanmak 
üzere, ara verilmesini arz ederiz. 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Cumhurbaşkanınca 
S. Üye 

Sadi Kocas 

A. P. Grupu 
Başkanı 
İzmit 

Cahit Okurer 
M. B. Grupu 

Başkam 
Tabiî Üye 

Fahri özdilek 
M. P. Adına 

Ankara 
Mansur Ulusoy 

Açık oylama neticesi Başkanlık tarafından 
ilân edildikten sonra yani birleşim kapan
dıktan sonra ikinci birleşimin, yani bundan 
sonraki birleşimin, 16 Şubat 1967 Persembp 

günü saat 15.00 te toplanmasını ve birleşim
lere bir ara verilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylamaya geçiyoruz. Kura çekiyoruz : 
Cahit Okurer (izmir) 

Sayın Cahit Okurer'den başlanacak. 
izmir Üyesi Cahit Okurer'den başlanarak 

(oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 

üyeler... 
Oylama işlemi bitmiştir. 
1967 yılı bütçe kanun tasarısı üzerinde ya

pılan oylamada 149 sayın üye oy kullanmış 
97 kabul, 47 ret, 5 çekinser oy tesbit edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasanın öngör
düğü müddet içinde bütçe kanun tasarısını 
görüşmüş ve bu şekilde karara bağlamış bu
lunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı bu 
bütçenin de diğer bütçeler gibi umumun refahı 
ve saadeti için bir gaye ve bir vasıta olma
sını ve büyük Türk Milletine hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni eder. (Alkışlar.) 

Sayın Bakan, konuşacak mısınız? 
DEVLET BAKANI ALI FUAT ALIŞAN 

(Giresun Milletvekili) — Hayır. 
BAŞKAN — 16 Şubat 1967 Perşem'be günü 

saat 15.00 te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 16,20 
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1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümüne verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Üealdı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin' 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 149 

Kabul edenler : 97 
Reddedenler : 47 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 34 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Ucagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğiu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 
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YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadla 

[Reddedenler] 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Âdü Ünlü 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salâh Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKA NIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Nadir Nadi 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek 

[Çekinserler] 

N. Zerin Tüzün 
ANKARA 

Mansur Ulusoy 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Enver Kök 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kanlan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

[Oya 

ANKARA 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BURSA 
İ. S. Çağhyangil (B. 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

Jcatılmıyanlar] 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V. 

) | KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Ahmet Onar 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SİVAS 
Ziya Önder 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal (İ.) 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu (İ.) 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

34 NCÜ BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1967 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sa
yısı : 853) [Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1967] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




