
D Ö N E M : 2 C İ L T : 4 TOPLANTI: 1 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

57. Birleşim 

26 . 2 . 1966 Cumartesi 

İçindekiler 

Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti. 676 

2. — Gelen kâğıtlar. 676 

3. — Yoklamalar. 677 
4. — Başkanlik Divanının Genel Ku

rula sunuşları. 677 
1. — İmar ve İskân Bakanı Haldun 

Menteşoğlu'nun, 4947 sayılı Türkiye Em
lâk Kredi Bankası Kanununun 6143 sayılı 
Kamınla değişik 5 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin ha
vale edilmiş olduğu Ticaret, İmar ve İs
kân ve Plân komisyonlarından seçilecek 
ıbeşer üyeden kurulu Geçici bir Komisyon-
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ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/5; 
Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Millet Mec
lisi S. -Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 716) 678 

a — Maliye Bakanlığı Bütçesi 678:683,683: 
686,686:687 

b — Gelir Bütçesi 687;717 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Gerekli çoğunluk olmadığından saat 11 de 

toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, 440 sayılı 

Kanunun geçici 1 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilecek dörder üyeden ku
rulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi, okundu, kabul olundu. 

Başkanlık tezkeresi okunarak, Kütahya Mil
letvekili Kemal Kaçar'a mazeretine binaen 15 
gün izin verilmesi kabul edildi. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin gö
rüşülmesi yeterli görülerek bölümleri kabul edil
di. 

İmar ve İskân Bakanlığı ve 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

'bütçeleri bir süre görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip Kâtip 
ıBaşkanvekili Bilecik Kars 
Ahmet Bilgin Sadi Binay Âdil Kurtel 

TEZKERELER 
1. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'-

rn yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/273) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona), 

2. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/274) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona), 

3. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/275) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona), 

RAPORLAR 
4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyele

rinin Seçimlerde uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru (1 / 1 0 ° ) (Gündeme) (S. Sayısı : 73) 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

İmar ve İskân Bakanlığı ve 
Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü bütçeleri

nin görüşülmesi tamamlanarak bölümleri kabul 
olundu. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi de görüşülerek bö
lümlerinin oya sunulması sırasında Cumhuriyet 
Halk Partili 5 milletvekilinin ayağı kalkarak 
«çoğunluk yok» demesi üzerine yapılan yoklama 
sonunda yeter çoğunluğun bulunmadığı görül
dü. 

Saat 21,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 20,20 de ara verildi. 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Yeter çoğunluk hâsıl olmadığından 26 Şu
bat 1966 Cumartesi günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 
Ahmet Bilgin Adil Ya§a 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1961 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1961 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/138, 1/67) (Günde
me) (S. Sayısı : 77) 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1962 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/154, 1/38) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 76) 

7. — Türk Parasının kıymetini koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanun
la ilâve edilen (Ek madde 2) nin değiştirilme
si hakkında kanun tasarısı. Ticaret, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/81) (Gündeme) 
S. Sayısı : 78) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — BaşkanvekM İsmail Arar 
KÂTİPLER : Adü Yağa (Siirt), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nci Bir
leşimini açıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Başkanlıkça gerekli 
çoğunluğun bulunmadığı görülmektedir. Bu 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Elektrikler yandığı zaman, sayın 
üyelerin anahtarlarını çevirerek beyaz düğmelere 
basmalarını rica ederim. 

4 . — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İmar ve İskân Bakam Haldun Men-
teşeoğlu'nun, 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla deği
şik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Tica
ret, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
seçilecek beşer üyeden kurulu Geçici bir Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi. (1/131, 
4/48) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Ban

kası Kanununun 6143 sayılı Kanunla değişik 

itibarla, saat 11.00 de tekrar toplanmak üzere, 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 10,01 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz . 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı 11 . 2 . 1966 tarihinde Başbakan
lık tarafından Yüksek Meclise sunulmuştur. 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının sermayesinin 
artırılması gayesiyle hazırlanmış buluınan ta
sarının önem ve müstaceliyetine binaen havale 
edilmiş olduğu Ticaret, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda incelenmesine müsaade
lerinizi arz ederim. 

îmar ve İskân Bakanı 
Haldun Monteşeoğlu 

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

M < » •> 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — BaşkanvekiHi İsmail Arar 
KATİPLER : Adil Yaşa (Siirt), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — 57 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum 

3. — YOKLAMA 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 716) (1) 

a — MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bütçesinin tü
mü üzerindeki görüşmeler bitmiş, bölümlere ge
çilmesi kabul edilmiş; 

84.000 nci bölüme kadar gelinmişti. 
34.000 rakamını taşıyan bölümü tekrar oku

tuyorum. 

Bölüm Lira 
34.000 Malı transferler 3 235 319 434 

BAŞKAN — Bölümle ilgili Komisyonun bir 
önergesi verdir, okutuyorum efendim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi) — Önergeleri geri 
alıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeyi geri alıyor. 
Şu halde bölümü okunan şekliyle oylarnnza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.. 

Bölüm Lira 
35.000 Sosyal transferler 580 550 120 

BAŞKAN — Efendim, bölüm 35.000 ile il
gili: bir önerge vardır; önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 35.765 nci mad

desinin isminin «Gaziantep Gazi ve Mücahitler 
ile Eski Muharipler Cemiyetlerine yardım» ola
rak tâdilini arz ve teklif ederiz. 

Bursa 
Bari as Küntay 

Zonguldak 
Cahit Karakas 

Zonguldak 
Kenan Doğan Sungun 

BAŞKAN — Efendim önerge okunmuştur. 
Komisyon katılıyor mu'? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi) — Katılıyoruz 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN 

mir) — Katılıyoruz. 
(İz-

(1) 47 S. Sayılı basmayazı 14 . 2 . 1966 ta
rihli 45 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

BAŞKAN —• Okunan önergeye Komisyon 
ve Hükümet katılıyorlar. Önergeyi oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu bölümle ilgili beş önerge daha vardır; sı-
rasiyle okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı Bütçesine bağlı (A/1) 

«cari harcamalar» cetvelinin 35.000 nci «sos
yal transferler» bölümünde aşağıdaki değişik
liğin yapılması hususunun oya konulmasını 
Anayasanın 94 ncü maddesinin 5 ve 6 nci fık
raları gereğince saygılarımızla arz ve teklif 
ederiz. 

Değişiklik teklifi : 
il. Maliye Bakanlığı Bütçesinin bağlı 

(A/ l ) cetvelinin 35.000 nci bölümünün, 
35.711 nci maddesinden Tl. 20 000 
35.735 nci maddesinden Tl. 50 000 
35.772 nci madesinden Tl. 25 000 olmak üze

re cem'an Tl. 95 000 ödenek azaltılmıştır. 
2. Maliye Bakanlığı Bütçesine bağlı (A/ l ) 

cetvelinin 35.000 nci bölümünde yeni bir mad
de açılmış ve «Anadolu Gazeteciler Birliği Ge
nel Merkezine» yardım başlığı altında 95 000 
liralık bir ödenek konulmuştur. 

Erzurum 
Ahmet Musıtafaoğlu 

Ordu 
Ata Bodur 

Manisa 
Ertuğrul Akça 

Erzurum 
Necati Güven 

Diyarbakır 
Turgut Artuç 

Ankara 
Hüsevin Balan 

Erzurum 
Nihat Pasinli 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

İçel 
Kemal Ataman 

Sivas 
Gıy as ettin Duman 

Amasya 
Kâzım Ulusoy 

Samsun 
Bahattin Uzunoğlu 

678 
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Maraş 
Hüseyin Yaycıoğlu 

Erzurum 
Cevat Önder 

Van 
Muslih Görentaş 

Adıyaman 
Arif Emre 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 
Sivas 

Kemal Palaoğlu 
Amasya 

Ali Celâlettin Topala 
Çanakkale 

Muammer Baykan 
Bitlis 

Cevdet Gebeloğlu 
Nevşehir 

İbrahim Boz 
İçel 

Celâl Kılıç 
İstanbul 

Esat Birol 
Ordu 

Kemal Şensoy 
Van 

Kinyas Kartal 
Bursa 

Ömer Öztürkmon 
Kırşehir 

Mehmet Güver 
Giresun 

t.Etem Kılıçoğlu 
Trabzon 

Ekrem Dikmen 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 
Kars 

Lâtif Aküzüm 
Gümüşane 

Sabahattin Savacı 
Malatya 

Hamit Fendoğlu 
Diyarbakır 

Hasan Değ-er 
Aydın 

Yüksel Menderes 

Erzurum 
Nihat Diler 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

Sivas 
Hikmet Doğan 

Hakkâri 
Ali Karahan 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

Sivas 
Kâzım Kangal 

Elâzığ 
Ömer Eken 
Zonguldak 

Ekmel Çetiner 
Çorum 

İhsan Akhun 
Kastamonu 

Sabri Keskin 
İzmir 

Enver Turgut 
Bolu 

Nihat Bayramoğlu 
İstanbul 

Mustafa Ertuğrul 
Kars 

Celâl Nuri Koç 
Ankara 

Rıza Çetiner 
Maraş 

Enver Kaplan 
Sakarya 

Kadri Eroğan 
Eskişehir 

İsmet Angı 
Balıkesir 

Cihat Turgut 
Siirt 

Halim Araş 
Erzurum 

Ömer Usta 
Kayseri 

Mehmet Ateşoğlu 
Trabzon 

Osman Turan 
Ankara 

Kemal Bağcıoğlu 
•Aydın 

Reşat özarda 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katı
lıyor mu?... Hükümet ve Komisyon katılmıyor
lar. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hazineden aldıkları arsaya hasta, düşkün 

ihtiyar, bakıma muhtaç emekli öğrcnmenlere 
bakımevi yaptırmak üzere Maliye Bakanlığı 
Bütçesinin 35.000 nci bölüm, 35.763 ncü mad
desindeki (Türk Emekli Öğretmenler Cemiye
tine yardım) faslına 50 000 liranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Uşak Ankara 
Fahri Uğrasızoğlu A. Rıza Çetiner 

Gümüşane Kayseri 
Sanri Özcan San Mehmet Ateşoğlu 

Hatay Nevşehir 
Sabahattin Adal İbrahim Boz 

Kırşehir Kastamonu 
Mehmet Güver A. Şevket Boihç.a 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu1?. Komisyon ve Hükümet katılmıyor
lar. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Sayılmadı sesleri) Nasıl sayılmadı efendim? 
Aşikâr surette belliydi, kabul edilmedi. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişik gerekçe mucibince; 
Maliye Bütçesinin (A/3) cetvelinin 35.775 

nci maddesindeki, Komünizmle Mücadele Der
neği için konulmuş olan 100 000 liranın, bura
dan alınarak, 35.723 ncü maddesindeki Çocuk 
Esirgeme Kurumu Derneğine aktarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Konya İstanbul 
Yunus Koça'k Sa'dun Aren 

Adana İzmir 
Ali Karcı C. Hakkı Selek 

Yozgat Tekirdağ 
Yusuf Ziya Bahadmlı Kemal Nebioğlu 

Malatya Diyarbakır 
Şaban Erik T. Ziya Ekinci 

İstanbul Urfa 
Çetin Altan Bchice Boran 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. Katıl
mıyor. Hükümet katılıyor mu?.. Katılmıyor. 

679 — 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun dışı olduğu için topyekûn Devlet kuv

vetlerinin mücadele mecburiyetinde olduğu ko
münizm bütün Devlet kuvvetlerinin tek hede
fidir. 

Ayrıca kimlikleri polemiğe müsait bâzı gay-
rimesul kişilerden meydana gelen sözde Komü
nizmle Mücadele Cemiyetini ciddiye almamak
tayım. Bu sebeple bu cemiyete bütçenin 
35.775 faslında ayrılmış olan 100 000 liranın ay
nı bütçenin 35.723 faslında bulunan Çocuk Esir
geme Kurumuna iptalen intikalini saygiyle arz 
ve teklif ederim. 

Hakkâri 
Ali Karahan 

BAŞKAN — İşleme koymuyorum, aynı mahi
yette bir önergedir. Efendim, filhakika aynı 
madde üzerinde, yani 35.775 numaralı madde 
üzerinde bir değişiklik teklif ediliyor ama, tek
lif edilen aktarma başka bir maddeyedir. O iti
barla, ayrıca soruyorum: Komisyon katılıyor 
mut 

BÜTÇE KARMA KOMİSYON BAŞKANVE-
Lt İSKENDER CENAP EGE (Cumhuriyet 
Senatosu Aydın Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet ? 
MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha var, efendim, okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gerçek amacı Anayasamız ve kanunlarımız

la kanun dışı sayılan komünizm faaliyetiyle 
mücadele etmek olmayıp, nurculuk gibi yine 
Anayasamız ve kanunlarımızla yasak edilmiş 
faaliyetleri desteklemek ve Adalet Partisine 
rakip siyasi partiler aleyhinde tezvir kampan
yasını yürütmek olan; siyasi partilerin kanuni 
toplantılarına zor kullanmak suretiyle tecavüz-
tertipliyen ve Sayın Cumhurbaşkanımız Cemal 
Gürselin bu sebeplerle Fahri : Başkanlığından 
çekildiği Komünizmle Mücadele Derneğine yar

dım olarak Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan 
ödeneğin, esasen açıîv bulunan Bütçe kanunu ta
sarısından çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tokat İstanbul 
İrfan Solmazer Coşkun Kırca 

Sivas Sivas 
Nazif Arşları Kemal Palaoğlu 

Hatay Afyon Karahisar 
Hüsnü Özkan Murat öner 

Ankara Gaziantep 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu Ali İhsan Göğüs 

Trabzon Nevşehir 
Ahmet Şener Selâhattin Esatoğlu 

Muş 
Nermin Neftçi 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor muf 
BÜTÇE KARMA KOMİSYON BAŞKANVE-

Ll İSKENDER- CENAP EGE (Cumhuriyet 
Senatosu Aydın Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet? 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir) — Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet takdire bırakıyor. 
önergeji oyunuza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmiycnlcr... Önerge kabul edilmemiştir, 
efendim. 

Bir önerge daha var okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 352/9 sayfasın

da, dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve 
benzeri teşekküllere yardım faslının 35.000 nci 
bölüm 35.735 nci maddesinde Halkevleri Genel 
Merkezine yardım faslmdaki 300 000 liradan 
50 000 lira kesilerek aynı bölümde açılacak 
35.762 nci maddeye Türkiye Yüksek Öğrenim 
Gençliği Atatürkçüler Derneğine tahsisini saygı 
ile rica ederiz. 

Kayseri 
Mehmet Ateşoğlu 

Adana 
Hasan Aksay 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

Kırşehir 
Mehmet Güver 

Kars 
Celâl Nuri Koç 

Edirne 
Nazmi Özoğul 

Malatya 
Hamit Fendoğlu 

Bursa 
Barlas Küntay 

Manisa 
Önol Sakar 

Erzurum 
Ahmet Mustafaoğlu 
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Manisa Bolu 
Muammer Dirik Nihat Bayramoğlu 

Antalya Ankara 
Ahmet Torgay A. Rıza Çetiner 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mıî'... Komisyon ve Hükümet katılmıyor
lar. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Efendim oylamada Başkanlık Divanında bir 
tereddüt hâsıl oldu. Bu itibarla, oylama tek
rarlanacaktır. Kabul edenler sarih olarak lüt
fen işaret buyursunlar. (A. P. sıralarından gü
rültüler) Müsaade buyurunuz efendim, önerge
yi okutuyorum efendim. 

(Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

(Halk Partisi milletvekillerinden beş üye 
ayağa kalktı) 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Çoğunluk 
yoktur, yoklama yapılmasını rica ederim. 

BAŞKAN" — Çoğunluk olmadığı ifade edili
yor, yoklama yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, beş arkadaşımız aya
ğa kalkmak suretiyle çoğunluk olmadığını id
dia etmişlerdir. (Soldan gürülütüler) Müsaade 
buyurun. Gerek İçtüzüğün sarih hükmü, gerek 
Başkanlık Divanının Yüksek Meclisin tasvibine 
sunulmuş kararı gereğince, yoklama yapmak 
mecburiyeti vardır. (Soldan gürültüler) 

MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Beş kişi 
ayağa kalkıyor, sonra salonu tahliye ediyorlar. 
(Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, onun önüne geçeme-
yiz. Nasıl. tesbit edeyim, Sayın Güven. (Soldan 
şiddetli gürültüler) Arkadaşlar lütfen, duyul
muyor, istirham ederim. 

MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Usul hak
kında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
A.P. GRUPU ADINA MUHİDDİN fiÜVEN 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım. Bütçe mü
zakerelerinin sona ermek üzere bulunduğu şu 
dakikalarda, elbette ki meseleleri en iyi bir şe
kilde değerlendirmek hepimizi i vazifesidir. Yok
sa, bir takririn reye arzı sırasında, bir siyas1' par
tiye mensup 5 arkadaşımız ayağa kal'ıacık. ek
seriyet yoktur dediği zaman da burada bulun

mayıp dışarıya çıkacak ve bu suretle ekseriyeti 
düşürecek bir kasdın içinde meseleleri engelliye-
cek... Böyle şey olmaz. (C.H.P. sıralarından, han
gi şey, sesleri) Böyle şey olmaz, ne olursa c!.*un... 
(Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Devam ediniz. Müdahale etme
yiniz efendim. 

A.P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜVEN 
(Devamla) — Ben Adalet Partisi Grurm okıak 
Yüksek Heyetin huzurunda bu gayritabiî davra
nışı, maksatlı davranışı tesbit etmek için söz al
dım. Bütün arkadaşlarımıza, Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından yapılmış olan ve müke-rer 
olarak yapılmakta olan bu hareketin, bir daha 
tekerrür etmemesi hususunu temenni ederek hu
zurunuzdan ayrılıyorum. (A.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim, Grup adına 
usul hakkında. 

Buyurun. (Soldan gürültüler) 
Müsaade ediniz efendim, usul dairesinde ıı:ü-

zakeremize devam edelim, rica edivorum. 
C.H.P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 

(Kocaeli) — Değerli milletvekilleri, bender iz de 
tutanaklara geçsin diye görüşümüzü arz ediyo
rum. 

Millet Meclisinde 450 kişilik milletv»VTeri
nin 240 ı Adalet Partisine kayıtlıdır. Bu 240 ki
şi Mecliste devamlı surette hazır bulundnŞu tak
dirde Meclisin karar alması için 226 ov dalma el
lerinde olacaktır. (A.P. sıralarından giiriltüj 
ler) 

BAŞKAN — Müsaade edin, müdahale etme
yin efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Devamla) — Kendileri 226 kişi olarak burada 
bulunmadıklarında, alınacak kararların \arar 
haline gelebilmesi için elbette ki. öteki muha rfet 
gruplarının buna katılması gerekecektir. Muha
lefet partileri bütçe müzakerelerinin haşiri lan 
beri oy çoğunluğuna dayanarak muhal efet'.n sö
zünü kısmak, muhalefeti 20 ^dakikadan. *W r! l i 
kadan fazla konuşturmamak, 'kinci defa söz ılın
dığında son söz A.P. sözcüsüne geliyorsa yeterlik 
önergesi vermek suretiyle, Bakandan sonra bir 
muhalefet sözcüsünün konuşmasını mümkün mer
tebe önlemeye çalışmak... (Soldan gürültrler) ve 
sinirli havalarda bazan milletvekilinin kend\sini 
kaybederek, ileri geri söz söylemeleri kar§ıs:ida, 
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muhalefete mensup milletvekillerine ceza vermek 
lâzımgeldiği zaman toptan el kaldırmak sureliyle 
ve mürteci derneklere yardım yapmak için öner
geler vererek Bütçe Komisyonundan ve Hükü
metten geçmiş olan (Soldan şiddetli gürültüler) 
bütçeyi değiştirtmek için girişmiş olduğunuz te
şebbüste, biz size, bilerek katılmıyoruz. Onun için 
226 kişiyi topladığınız zaman sorumluluğu üzeri
nize alır, kararı verirsiniz. Bunda kızacak ne var 
arkadaşlar? 

Bizim elimizde başka müeyyidemiz yok. İçtü
züğün bize verdiği imkân bundan ibarettir. Bu 
imkânı kullanarak Türk halk efkârına açıkça ala
cağınız kararda bizim iştirakimiz olmadığını gös
teriyoruz. Bunda kızacak, bunda darılacak ne 
var arkadaşlar? 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan, ,gürültüler.), (C. H. P. sıralarından, alkış
lar.) 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Usul hak
kında söz istiyorum.' 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlıkça yapılacak muamele gayet açık ve sarih
tir. Beş arkadaşımız ayağa kalkarak ekseriyetin 
olmadığını iddia ettiği zaman, gerek İçtüzük hü
kümleri ve gerekse Başkanlık Divanının Yüce He
yetin tasvibine sunulmuş ve tasvibinize mazhar 
olmuş kararı yoklama yapılmasını âmirdir. Buna 
rağmen, bâzı arkadaşlarınız usul üzerinde söz is-
tiyerek görüşmek istemişlerdir. Sayın Güven gö
rüştü, Sayın Erim görüştü. İki arkadaşımız daha 
söz istiyor. Ancak, şunu hatırlatırım ki, usul hak
kında ancak lehte ve aleyhte iki arkadaşa söz ve
rebilirim. 

CBVAT ÖNDER (Erzurum) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sizden evvel Mustafa 
Kaptan arkadaşımız rica ettiler. 

Sayın Kaptan, tahmin ediyorum ki, aleyhte 
görüşeceksiniz. 

Buyurun efendim. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok aziz 

arkadaşlarım, bugün zannedersem C. H. P. nin 
sıcağı sıcağına biribirine zıt fikirleri savunduğu
nu tesbit etmek imkânına sahibolmuş bulunuyo
ruz. (O. H. P. sıralarından, «Usul hakkında» ses
leri.) Evet, usul hakkında. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, hatip 
henüz yeni başlıyor sözlerine. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Vaka 
şu; bir takrir veriliyor. Takrir Atatürkçüler Ce
miyetine,. gençlik cemiyetine bir aktarma yapıl
sın... (Halk Partisi sıralarından, «Hangi Atatürk
çü Cemiyeti?» sesleri.), (A. P. sıralarından, «Se
nin dâhil olmadığın cemiyet.» sesleri.) 

Şimdi arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi 
Atatürkçü olarak geçiniyor, aktarma teklifi Ada
let Partisinden geliyor ve Atatürkçüler Cemiye
tine aktarma yapılsın, diyor. (Ortadan, şiddetli 
gürültüler.) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Siz Ata
türkçülüğü Başvekilinizden öğreniniz. (Soldan, 
maskeleri indirin, sesleri, şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bcevit, istirham ediyo
rum. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Şimdi 
garabete bakınız arkadaşlar; bütün milleti Ata
türklüyüz diyerek aldatmaya çalışanlar, Ata
türkçüler Cemiyetine yapılan aktarmaya karşı ge
liyorlar. (C. II. P. sıralarından, şiddetli gürültü
ler ve müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Kaptan daha sakin, lüt
fen. (C. H. P. den şiddetli gürültüler.) 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Bunun
la da kalmıyor; Atatürkçüler Cemiyetine aktar
ma yapılacak diye Halk Partisi (îrupu salonu 
terk ediyor, millet huzurunda Halk Partisi Gru-
pu salonu terk ediyor, müzakereyi terk etmek 
suretiyle bu aktarmaya mâni olmak istiyor. (C. 
H. P. sıralarından, şiddetli gürültüler.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sahtekâr 
Atatürkçü, bir cemiyeti Atatürk' adına istismar 
eden sahtekâr mürteci... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kırca istirham ediyorum 
sakin olun. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Bizzat, 
izah etmek istiyorum. Şimdiye kadar, bizzat Ni
hat Erim ve Halk Partisinin sözcüleri... (C. II. 
P. den, şiddetli gürültüler.) Lütfen bırakın şu 
lâfları. Sayın Başkan lütfen müdahale etmesin
ler. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit sakin olun. Sayın 
Kaptan, sizden de istirham ediyorum. Lütfen da
ha sakin bir şekilde hitabederseniz, Heyeti Umu
miye daha salim bir karara varmak imkânına sa-
hibolur. (Gürültüler) (A. P. sıralarından, «Sah
tekâr dediler, ne demek istiyorlar, bunu açıkla-, 
smlar», sesleri.) Efendim, müsaade buyurunuz... 
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(A. P. sıralarından «Mürteci dediler, izah etsin
ler» , sesleri.) Efendim, arkadaşımız «Sahtekâr 
Atatürkçü Cemiyet» dedi. Hatibe' veya grupu-
nuza bir sataşma yoktur. Sahtekâr Atatürkçü 
Cemiyet» dedi. Sayın Eevit, bu şekilde değil mi
dir sözünüz? 

BÜLENT ECEVIT (Zonguldak) — Ben söy
lemedim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, Sayın Kırca; 
lütfen ayağa kalkınız, size hitab ediyorum, lüt
fen ayağa kalkın. Bir «sahtekâr» sözü söyledi
niz, bunu cemiyet için söylediğinizi zannediyo
rum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Atatürk 
adını kullanarak aslında mürteci faaliyette bu
lunan bu cemiyeti sahtekâr olarak açıkça tav
sif ediyorum. (A. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sakin olun arkadaşlar. 
ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Sen

sin sahtekâr, alçak herif.. 
BÜLENT ECEVIT (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, Şevki Güler «alçak» diye hi/tabedi-

yor. (C. H. P. ve A. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler ve birbirlerinin üzerine yürümeler) 

BAŞKAN — Sakin olun arkadaşlar. A. P. li 
arkadaşlarımdan rica ediyorum, lütfen yerleri
nize oturunuz. Mesele gayet basittir; bir usul 
meselesidir. (A. P. ve C. H. P. sıralarından şid
detli gürültüler, ayağa kalkmalar) Arkadaş
larım, oturumu kapatmak .mecburiyetinde ka
lacağım. Lütfen oturun. (Şiddetli gürültüler) 
İdare Âmiri arkadaşlarımı vazifeye çağırıyo
rum. Lütfen oturun arkadaşlar. Oturun yerle
rinize lütfen, sakin olun. Muhterem arkadaş
lar, lütfen yerlerinize oturun. (Adalet Partisi 
ile Halk Partisi milletvekilleri ayakta olarak, 
birbirlerine karşı, bağırıp çağırmalar, şiddetli 
gürültüler) İdare Âmiri arkadaşları vazifeye 
çağırıyorum. Lütfen oturun arkadaşlar. (Şid
detli gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar; bu şekilde Birleşime 
devam etmek imkânı yoktur. Bu sebeple Bir
leşime yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma saati : 11,25 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 12,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Âdil Yaşa (Siirt), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Muh
terem arkadaşlarımın isimleri okunduğu zaman 
sarih olarak ve Başkanlık Divanında işitilecek 
şekilde «ıburada» demelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, («Ye

ni gelenler var» sesleri) Müsaade buyurun 
efendim. Yoklama yapılırken gelen arkadaşla
rın, sonradan gelip gelmediklerini kontrol için, 
isimleri okunurken burada bulunmadıkları için 

yanlarına işaret koymadığım arkadaşların 
isimlerini bizzat ben okuyacağım, kâtip arka
daşlarım da tesıbit edeceklerdir. 

(Yoklamada bulumnıyan üyelerin isimleri 
'tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, çoğunluğumuz var

dır, görüşmelere devam ediyoruz. (A. P. sıra
larından şiddetli alkışlar.) 
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Muhterem arkadaşlarım, Başkanlık Divanı
nın, muhterem arkadaşlarımın tasvibine maz-
har olacağını umduğum bir beyanı olacaktır. 
Yüksek malûmlarınız olduğu üzere İçtüzüğün 
95 nci maddesi aynen, «Söz kesmek, şahsiyatla 
uğraşmak, intizamı bozacak nümayişlerde bu
lunmak katiyen yasaktır.» hükmünü ihtiva et
mektedir. Aynı içtüzüğün 184 ve mütaakıp 
maddeleri ise, bu hareketlerde bulunanlara ih
tar, takbih, hattâ oturumdan çıkarma cezası 
verilebileceğini âmirdir. Ceza vermek yetkisi; 
ihtar mcvzuubahsolduğu zaman Başkanlığa, 
takbih ve oturumdan çıkarma cezası mevzuu-
•bahsolduğu zaman da Başkanın teklifiyle Yü
ce Heyetinize aittir. Ancak, hiç şüphe yoktur 
ki ; 91 nci maddede mebzuubahsolan ve İçtüzü
ğün sarih olarak yasakladığı hususlarla bütün 
üyeler kayıtlıdırlar, bağlıdırlar. Yani başka bir 
deyimle, İçtüzüğe aykırı her hangi bir hare
kette bulunduktan sonra, bunun gereğinin ya
pılmasını Başkanlıktan beklemek yanlış bir ha
rekettir. 

Bu itibarla, bütün sayın arkadaşlarımdan, 
Başkanlık Divanı adına tekrar rica ediyorum. 
İçtüzüğün 91 nci maddesinde yazılı olan kesin 
tolarak, menedilmiş hususlarla bağlı bulundukla
rını hiçbir zaman hatırlarından çıkarmasınlar. 

Ayrıca bu kürsüden kendi kanaatlerimize 
veya fikirlerimize aykırı bir fikir söylendiği 
zaman, bunu ret ve cerh etmenin yolu İçtüzü
ğümüzün 91 nci maddesinin sarih olarak ya
sakladığı yollara müracaatla değil, mesele oy
landığı zaman, oyları izhar etmek şekliyle olur. 
Bunu da Başkanlık Divanının bir hatırlatması, 
bir ricası olarak Yüce Meclise sunuyorum. 

MEHMET ATEŞOĞLU (Kayseri) 
Başkan, ufak bir mâruzâtım var. 

Sayın 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atcşoğlıı. 
MEHMET ATEŞOĞLU (Kayseri) — Bu söz

lerinizi, bu güzel temenninizi C. H. P. liler gel
diği zaman tekrar ederseniz çok iyi olur. 

BAŞKAN — Sayın Ateşoğlu, ben parti far
kı gözetmeksizin tarafsız Başkanınız olarak va
zife ifa ediyorum ve sözlerimle bütün partili 
arkadaşlara hitabediyorum. (Alkışlar.) 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Burdur) — Usul hak
kında söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim usul hakkında söz 
veremiyeceğim. İçtüzüğün usul hakkında ne za

man söz istenileceğine dair hükmü de gayet 
sarihtir. Henüz usulsüz bir işlem yapılmamış
tır. Bundan evvelki birleşimde beş arkadaşımız 
ayağa kalkarak çoğunluğun olmadığını ve yok
lama yapılmasını söylediler. Usul hakkında söz 
istiyerek kürsüye gelen arkadaşlar da, esefle 
ifade etmek mecburiyetindeyim ki, yine hangi 
partiye mensubolurlarsa olsunlar, ayırmadan 
isöylüyorum, hepsi usul hakkında beyanda bu
lunmadılar, verilen önerge hakkında görüştü
ler. Binaenaleyh, bir hakkın daha fazla suiisti
maline müsaadenizle müsaade edemem. (Al
kışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, kaldığımız noktadan 
görüşmeye devam ediyoruz. 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin 35.000 nci bö
lümüyle ilgili bir önerge vardır. Okutuyorum. 

(Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon 
katılıyor mu?.. Katılmıyor. Hükümet katılıyor 
mu?.. Katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, Komisyon filhal önergeye katılı
yor mu?.. Katılmıyor. Şu halde önergeyi Ko
misyona veriyoruz. 

Yine bölüm 35.000 le ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
35.000 nci bölümün 35.748 nci maddesinden 

50 000 lira kesilerek Ankara ve Türkiyemizde 
genç bir fikir hamlesinin başarılı mümessili ha
linde faaliyet gösteren «Türkiye Milliyetçi Genç
lik Derneğine» tahsis edilmesini saygılarımızla 
arz ederiz. 

Antalya ErzTU-nm 
O. Yüksel Serdengeçti Cevat önder 

İzmir Kütahya 
Zeki Efeoğlu t. Hakkı Yıldırım 

Çorum Erzurum 
Arslan Topçubaşı î. Hakkı Yıldırım 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

BAŞKAN — Okunan önergeye KjmL.yon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
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MALÎYE BAKANI ÎHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Katılmıyoruz. 

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

Komisyon filhal katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz 
BAŞKAN — Komisyon filhal katılmıyor Şu 

lıalde önergeyi Komisyona havale ediyorum; efen
dim. 

Yine bölüm 35.000 le ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (A/S1) j'P.rn.aye 

teşkili ve transfer harcamaları başlığı al\nda 
35.000 nci bölümün 35.772 nci maddes'nlen 
10 000; 35.788 nci maddesinden 15 000 lira ol
mak üzere toplam 25.000 liranın bölüm sonuna, 
«Sakarya Millî Mücadele Derneği» adı altında 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu?.. 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İHSAN CÜRSAN (İz

mir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 
Şimdi yine bölüm 35.000 ile ilgili Kars Mil

letvekili Celâl Nuri Koç'a ait bir önerge var, 
okutturuyorum. 

Türkiye B.M.M. Başkanlığına 
Bütçenin 35.772 nci bölümünden 25 000 lira

nın tenzil edilerek yeni açılacak 35.000 bölümün
de Anadolu Gazeteciler Birliğine 25 000 liranın 
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Karı 
Celâl Nuri Koç 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılıyor 
mu? 

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

BALKAN — Katılmıyorsunuz 

Hükümet? 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz-

mir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir, efendim. 
Sayın Süreyya Sofuoğlu ve Sayın Sedat Akay 

arkadaşlarımız, bölüm 35.000 nin madde madde 
görüşülmesini teklif eden bir önerge veriyorlar. 
Bu, Anayasanın sarih hükmüne aykırı olduğu 
için bunu muameleye koymuyoruz. 

Diğer bir arkadaşımız; Sayın Sabri özcansan 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin dernek, kurum» 
kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım
lar faslının, Yüce Senatodan geçtiği şekilde ka
bul edilmesini arz ve teklif ederim, diyor. Za
ten Senatodan gelen şekil üzerinde müzakere edi
yoruz. 

Bölüm 35.000 ile ilgili bir önerge daha var, 
okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
35.772 nci bölümünden 25 bin lira alarak 

Çankırı Milliyetçiler Derneğine verilmesini arz 
ve rica ederim. 

Çankırı 
Mehmet Ali Arsan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, efen
dim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılmıyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor efendim. 
Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor efendim. 
önergeyi oyunuza sunuyorum, kabul eden

ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir 
Efendim, bölüm 35.000 i, vâki tadil teklifle

rinin Komisyondan gelmesine intizaren biraz son
ra oylıyacağım. Şimdi bölüm 36.000 i okutuyo
rum. 

Bölüm Lira 

36.000 Borç ödemeleri 1 344 305 987 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın Gülek; sizin verdiğiniz önergeyi Baş
kanlık Divanına götürerek gerekli kararın istih
saline çalışacağız, efendim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — iki kelime ile 
izalha müsaade buyurur musunuz efendim? 

BAŞKAN — Bu bahiste müzakere açamıya-
cağım efendim, özür dilerim. 

Efendim, bölüm 35.000 le ilgili bir önerge da
ha geldi, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
İkinci Kuvvayı Millî Derneğine 35/7 madde

sinden alınarak 25 bin lira verilmesini rica ede
rim. 

İzmir 
O. Zeki Efeoğlu 

BAŞKAN — Efendim Komisyon katılıyorlar 
mı? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VBKlLÎ İSKENDER CENAP EGE (Cumhu
riyet Senatou Aydın Üyesi) — Katılmıyoruz. 

İBAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI ÎHSAN GÜRSAN (iz
mir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi »oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Efendim bölüm 35.000 le ilgili olarak Komis
yona havale edilen tadilnameyi verebilecek mi
siniz? 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
.... Sayın Komisyon üyelerinin yerlerini almala
rını rica ederim. («Kimi bekliyoruz Sayın Baş
kan» sesleri) 

Komisyon üyelerini bekliyoruz, efendim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Biraz sonra efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, Maliye Bakanlığı Büt
çesi bu bölümle bitiyor, ona intizar ediyoruz. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
Komisyonumuzun toplanıp bir karar verebilmesi 
için bir süre verilmesi lâzımdır. Malûmları oldu
ğu üzere 50 kişilik bir Karma Komisyonu şu an
da bir araya toplamak imkânsızdır. Sayın Divan 
bir süre verirlerse bize, meselâ saat 15,00 e ka
dar, bir Komisyon olarak fikrimizi ifade eder, 
kanaatimizi belirtiriz. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, Komisyon 
kendisine havale edilen önergeler hakkında bir 
karar ittihazı için toplanmaya mecbur olduğunu, 
onun için de kendisine bir süre verilmesi gerek
tiğini söylüyor. Saat zaten mûtat tatil saatine 
yaklaşmaktadır. Ancak bu arada Sayın Kemal 
Ziya öztürk arkadaşımız; «saat 13,00 te ara ve
rilmeksizin müzakereye devam olunmasını arz ve 
teklif ederim» diyor. Binaenaleyh bu durumu na
zarı itibara alarak önergeyi oyunuza sunacağım. 
(Gürültüler) Yani öğle tatili verilmeksizin... 
'('Geri alıyor, sesleri) Geri alıyorsunuz. Peki efen
dim. 

Şu halde, normal tatil saati geldiği için saat 
14,30 da tekrar toplanılmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 12,50 

• • • 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKlLl İSKENDER CENAP EGE (Cumhu
riyet Senatosu Aydın Üyesi) — Sayın Başkan, 
bunu bilâhara görüşsek olmaz mı efendim? 

BAŞKAN — Gecikecek mi? 

D Ö R D Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 

KÂTtPLEE : önol Sakar (Manisa), Âdil Kurtel (Kars) 
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KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÎLl İSKENDER CENAP EGE (Cumhu
riyet Senatosu Aydın Üyesi) — Gecikecek biraz... 

BAŞKAN — Efendim, bundan evvelki otu
rumda Komisyona havale buyurduğunuz deği
şiklik önergesi hakkında Komisyon henüz mesai
sini bitirip neticesini Umumi Heyete sunmamış 
bulunuyor. Bu itibarla. Maliye Bakanlığı Bütçe
sine ait bölümlerin oylanması işini erteliyerek, 
ikinci madde üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

& — GELİR BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı
nın ikinci maddesini okutuyorum. 

«MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
13 414 086 413 lirası normal kaynaklardan, 
2 661 167 266 lirası da özel kaynaklardan olmak 
üzere 16 075 253 679 lira tahmin edilmiştir./» 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde, yani 
Gelir Bütçesi üzerinde grupları adına şu arka
daşlar müracaat ederek söz almış bulunuyorlar. 
C.H.P. Grupu adına Sayın Şefik İnan, C.K.M.P. 
Grupu adına Sayın Alparslan Türkeş, T.l.P. 
Grupu adına Sayın Kemal Nebioğlu. Bilâhara 
ikinci defa C.H.P. Grupu adına Sayın îlyas 
Seçkin. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyon görüşünün 
alınması gecikeceği mülâhazası ile ikinci madde
nin görüşülmesine geçtiğimiz veyahut da başla
mak üzere olduğumuz şu sırada Komisyon ceva
bını getirmiş bulunuyor. Şayet tensibederseniz 
sırayı bozmamak için tekrar 35 000 nci bölüme 
ait önergeyi müzakere ederek Maliye Bakanlıp-ı 
Bütçesinin ıgörüşülmesini tamamlıvalim. Bu hu
susu oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonunun önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Milliyetçi Gençlik Derneğine 50 000 

liralık yardımı öngören takrire uyulması Karma 
'Bütçe Komisyonunca da uygun mütalâa edilmiş
tir. Saygılarımla arz ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Sakarya Milletvekili 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — Bir muhalefet, şerhi vardır, onu 
da okutuyorum. 
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«Muhalefet şerhi : 
Türkiye Milliyetçiler Derneği adında bir ku

ruluşun mevcudolup olmadığı ve varsa faaliyet 
ve gayesinin Atatürk Milliyetçiliğine hizmet olup 
almadığı hakkında Komisyonca her hangi bir fi
kir edinilememiştir. Hükümet de bu hususta bir 
bilgi verememiştir. Faaliyet ve gayesi meçhul 
bir derneğe yardım yapılması millet parasının 
gelişigüzel harcanması ve yağma ettirilmesinden' 
başka bir mâna taşımaz. Bu itibarla, karara mu
halifiz.» 

Ankara (Van C. Senatosu Üyesi) 
llyas Seçkin Ferid Melen 

Trabzon Balıkesir 
Ali Rıza Uzuner Fennî Islimyeli 

Samsun 
Salâhattin Kılıç 

BAŞKAN — Efendim. Komisyonun önerge
sini dinlediniz. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Şimdi 'bölümde bir değişiklik yapılmış oluyor. 
Bir takrir daha var, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurulca nazara alman ve Türkiye Yük

sek öğrenim Gençliği Atatürkçüler Derneğine 
50 000 liralık yardımı tazammun eden takrir 
Karma Bütçe Komisyonunda müzakere edilmiş 
ve Komisyonca tasvibolunmamıştır. Saygılarımla 
arz ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Sakarya 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — Bu önerge Komisyonca kabul 
edilmemiştir. Buna ait de bir muhalefet şerhi 
"ardır. Onu da okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Yüksek öğrenim Gençliği Atatürkçü

ler Derneğinin mevcudiyeti şüphesiyle Meclis 
Heyeti Umumiyesinin verdiği kararın reddine 
dair olan Bütçe Encümeni kararına muhalifiz, arz 
ederiz. 

Kayseri Trabzon 
Feyyaz Koksal Ekrem Dikmen 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun önerge-
nni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

— 687 — 
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Sayın Kemal Şensoy, sabahleyin verdikleri 
bir önergenin yanlış okunma yüzünden yanlış 
zannedilerek, yanlış anlaşılarak reddedildiğini 
söylüyorlar. Halbuki evvelce bu konuda veri-

\ len önerge elimizde, gayet sarihtir, sabahleyin 
verilen önergede aynen, «ikinci Kuvai Millî 
Derneğine» denilmiştir. Şimdi verilen önerge 
ile bunun «Kuvai Millî» değil, «Kuvai Milliye» 
olduğu söyleniyor. Fakat, bir tekriri müzake
reye imkân yoktur. Bu itibarla önergeyi mua
meleye koyamıyoruz. 

Efendim, şimdi Maliye Bakanlığı Bütçesi
nin 35.000 rakamını taşıyan bölümünü, kabul 
ettiğiniz tadil önergeleriyle yeniden oyunuza 
sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu suretle Maliye Bakanlığı Bütçesinin gö
rüşülmesi bitmiştir. Bütçenin yurdumuza ve 
ulusumuza hayırlı olmasını dilerim. (Soldan 
alkışlar.) 

1966 yılı Bütçe kanunu tasarısının ikinci 
maddesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Maddeyi biraz evvel okutmuş bulunuyorum. 
Grupları adına söz alan sayın üyelerin isimle
rini tekrar ediyorum: 

C. H. P. Grupu adına Sayın Şefik inan, C. 
K. M. P. Grupu adına Sayın Alpaslan Türkeş, 
T. î. P. Grupu adına Sayın Kemal Nebioğlu, 
bilâhara tekrar C. H. P. Grupu adına da Sayın 
llyas Seçkin söz almışlardır. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sa
yın Şefik Inan'ındır. Buyurunuz Sayın İnan. 

Affedersiniz efendim, bir zühul oldu. Sayın 
Şefik İnan bir dakikanızı rica edeceğim. 

Efendim, 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı
nın 1 nci maddesini, yapılan değişikliklerle 
tekrar oylarınıza sunmam iktiza ediyor. Bu 
itibarla, maddenin bu önergelerden sonra aldı
ğı şekli tekrar okutuyorum. 

«Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelere 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 8 288 026 634 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 2 305 951 701 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 6 181 275 344 
lira ki, toplam olarak 16 775 253 679 lira öde-
nek verilmiştir.> 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, birinci 
maddeyi yapılan değişikliklerden sonra, oku
nan şekliyle ve ona bağlı bütün cetvel ve bö
lümleriyle birlikte tekrar oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

İkinci maddeye geçiyoruz. Söz sırası C. H. 
P. Grupu adına Sayın Şefik Inan'ındır. Görüş
me süresi gruplar adına birinci defa yarım sa
at, ikinci defa onbeş dakikadır. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
r i ; üç aydan beri, Karma Bütçe Komisyonun
dan başlıyarak Yüce Senatodan Meclisimize in
tikal eden 1966 bütçe müzakerelerinin en son 
safhasını teşkil eden gelir bütçesi üzerindeki 
C. II. P. Grupunun görüş ve düşüncelerini arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Her ne kadar, bütçenin tümü üzerindeki 
müzakereler sırasında, tüm üzerindeki müza
kerelerin kavradığı çeşitli konular arasında, 
gelir konusuna da değinilmişse de, konuyu bir 
kere daha ve bu defa tamamen konuya mün
hasır olarak ele almakta isabet vardır. 

Kamu Maliyesinde geleneksel olarak gider 
konusu, gelir konusuna nazaran önceliği haiz
dir. Bu önceliğin sonucu olarak, Parlâmento 
çalışmalarında müzakerelerin büyük kısmını 
gider konuları işgal eder ve gelir konusu, mü
zakerelerin en son safhasına, Meclislerin artık 
yoruldukları bir zamana raslar. 

Diğer taraftan, bütçe gider kalemleri çe
şitli konularda Hükümete verilen harcama yet
kisinin tavanını tesbit ettiği halde, gelir büt
çesi kalemleri, nihayet tahsil edilecek gelirle
rin ulaşacağı umulan miktarları göstermeleri 
itibariyle de, öncelik giderler konusuna aittir. 
Oysa ki, gider bütçelerinde öngörülen Devlet 
hizmetlerinin yerine getirilebilmesi, gelir büt
çesinin gerçekleşmesine bağlıdır. Şu halde, büt
çe müzakereleri sırasında, öncelik giderlerde 
iken, bütçenin yürürlüğe girdiği günden itiba
ren, bütçenin icrası süresince bu öncelik gelir 
bütçesine intikal edecektir. 

Çünkü, gider bütçesiyle, bir hizmetin ifası 
için, belirli miktarda harcama yetkisi verilme
si kâfi değildir. Bu harcamanın fiilen yapılabil
mesi lâzımdır. Bu da ancak gelir bütçesiyle 
umulan gelirlerin gerçekleşmesine bağlıdır. 
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Sayın milletvekilleri, 1966 malî yılı Devlet 
Bütçesi ile katma bütçelerin konsolide gelir 
bütçesindeki umulan gelirler toplamı 17 milyar 
662 milyon liradır. 1965 bütçesinde, bu top
lam 15 milyar 192 milyon lira idi. 

Demek oluyor ki, 1966 bütçesinde, umulan 
gelirler toplamı, 1965 bütçe rakamlarına na
zaran 2 milyar 467 milyon lira, oran olarak, 
% 16,23 bir fazlalık göstermektedir. Bu artış 
1966 bütçesi gelir tahminleriyle, 1965 bütçesi 
gelir tahminleri arasında görülen bir artıştır. 
Bir de bu kıyaslamayı, 1966 bütçesi gelir tah
minleri ile 1965 bütçesinin fiilen tahsil edilen 
gelirlerini esas alarak yapmakta isabet vardır 
sanırım. 

1965 Devlet bütçesinin, 11 aylık gelir tahsi
lat rakamları elimizde mevcuttur. Şubat ayı 
tahsilatının ne miktar olacağını ve böylece, 
1965 bütçesinin gelirleri toplamının ulaşacağı 
miktarı geçmiş yılların Şubat aylarında yapı
lan tahsilatın yıllık tahsilat içindeki payını 
göz önünde bulundurarak, hemen hemen ke
sinlikle hesaplamak mümkündür. Buna göre, 
1965 yılında fiilen tahsil edilen Devlet gelir
leri toplamı, 12 milyar 800 milyon liradır. 

Katma bütçeli idarelerin öz gelirleri tahsi
latı hakkında eidc kesin bilgiler olmadığına 
göre, 1965 bütçesiyle tahmin edilen 774 milyon 
liralık gelirin aynen gerçekleştiğini, 1965 büt
çesiyle öngörülen 400 milyon liralık iç istikra
zın piyasaya çıkarılmış bulunan tahvillerinin 
tamamen plase edilerek, tamamen gerçekleşti
ğini farz ve kabul edersek 1965 bütçesinin fii
len tahsil edilen konsolide gelirleri toplamı 
13 milyar 974 milyon liradan ibaret olur. 

Şimdi, 1966 bütçesinin konsolide gelirler top
lamı 17 milyar 662 milyon lira olduğuna göre, 
bu miktar, 1965 bütçesinin fiilen tahsil edilen 
konsolide gelirleri toplamından, tam 3 mil
yar 688 milyon lira fazladır. Oran olarak ar
tış % 27,10 dur. 

Konsolide bütçe gelirlerinin, bir yıl için
de % 27,10 ölçüsünde bir artış göstereceğini 
öngörerek bütçe yapmak, gerçekçi bir davra
nış olmaktan çok uzaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Konsolide gelir bütçesi üzerindeki, genel ma

hiyetteki, bu açıklamalardan sonra, biraz da 
münhasıran Devlet bütçesi gelirleri üzerinde 
durmak gerekmektedir. 
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1966 Devlet bütçesi umulan gelirler toplamı, 
700 milyon liralık iç istikraz da dâhil olmak üze
re 16 milyar 775 milyon liradır. 1965 bütçesinde 
hu miktar, 400 milyon lira iç istikrazımız ile bir
likte, 14 milyar 421 milyon lira idi. Şu halde, 
1966 Devlet bütçesinin umulan gelirleri, 1965 
bütçesinin umulan gelirine nazaran, 2 milyar 
354 milyon lira fazladır. Oran olarak artış, % 
16,32 dir. 

1966 Devlet bütçesinin 700 milyon liralık iç 
istikrazda dâhil olmak üzere, 16 milyar 775 mil
yon lira tutarındaki umulan gelir toplamım, 
196o bütçesinin 400 milyon liralık iç istikraz hâ-
nlâtı ile birlikte fiilen tahsil edilen gelirleri top
lamı olan 13 milyar 200 milyon lira ile kıyaslı-
yanak olursak, 1966 Devlet bütçesi umulan gelir
lerinin, 1965 fiilî gelirlerine nazaran 3 milyar 
575 milyon lira fazla olduğu görülür. Artış ora
nı, % 27,08 dir. 

1965 yılının gerçek fiilî tahsilatının tutarı 
belli iken, bu sonuçları, bütçe hazırlandığı zaman 
8 aylık neticeler elde bukmduğu için kestirmek 
kabil iken, Devlet bütçesi gelirlerinin, bir yıl 
içinde % 27,08 oranında 3 milyar 575 milyon 
liralık bir artış göstereceğini tahmin etmek ve 
ona göre bütçe hazırlamak ciddî bir tutum ol
maktan çok uzaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Buraya kadar açıkladığım incelemelerden çı

kan sonuç, 1966 bütçesi hazırlanırken, gelirlerin 
aşırı bir iyimserlik içinde tahmin edildiğini gös
termektedir. Bu aşırılığın hangi gelir kategorile
rinde ve her kategoride ne miktarlara ulaştığını 
incelemekte fayda mülâhaza etmekteyim. 1965 
malî yılı içinde, fiilî vergi gelirleri tahsilatı 10 
milyar 250 milyon liradır. Halbuki, 1966 bütçe
sinde vergi gelirleri 12 milyar 677 milyon lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

Vergi hasılatını artırıcı istikamette hiçbir 
tedbir alınmadığı halde, vergi hâsılatının kendi
liğinden bir yıl içinde 2 milyar 427 milyon lira 
tutarında, % 23,67 oranında bir yükseliş kayde
debileceğini beklemek, gerçekten mümkün değil
dir. Bu durum karşısında, vergi hâsılatı tahmin
lerinde en az, 1 milyar liralık bir aşırı tahmin 
payı mevcut bulunmaktadır. 

Vergi dışı normal gelirler tahmininde de bir 
fazlalık vardır. Nitekim, 1965 yılında, bu kate
gori gelirler fiilî tahsilatı 550 milyon lira oldu-
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ğu halde 1966 bütçesinde bu miktar 737 milyon 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

Burada da en az 100 milyon liralık bir aşırı 
tahmin payı vardır. Özel gelirler ve fonların fiilî 
hâsılatı 1965 te 2 milyar lira olduğu halde, 1966 
bütçesinde bu kategori gelirler 2 milyar 661 mil
yon lira olarak tahmin edilmiştir. Burada da en 
az 400 milyon liralık bir aşırı tahmin payı mev
cuttur. Demek oluyor ki, 1966 Devlet bütçesi ge
lirlerinde aşırı tahmin payı cem'an 1,5 milyar li
radır. 

Diğer bir deyimle, 1966 bütçesinin, giderleri 
eksik, gelirleri fazla göstermek suretiyle tahas-
sül eden üç milyar liralık açığının gelirlerin faz
la tahmin olunması suretiyle, kamu oyundan 
gizlenmek istenilen kısmı, 1,5 milyar liradır. 

Sayın milletvekilleri; 
Gelir bütçesinin yapısını, morfolojisini ince

lemekte de, bâzı bakımlardan fayda mülâhaza 
etmekteyim. 

Şöyle ki, 1966 Devlet bütçesinin umulan ge
lirleri toplamı, en aşağı 1,5 milyar lirası biraz 
önce açıkladığım üzere aşırı bir tahmin payı ol
makla beraber, 16 milyar 775 milyon liradır. 
Bunun % 75,61 i vergi gelirleri, %. 4,39 u vergi 
dışı normal gelirler, % 20,03 ü özel gelirler ve 
fonlardır. Gelir konusunda, bu oranların belirt
tiği morfolojik yapı, Devlet gelirlerinde % 75,61 
ile en büyük payın vergi gelirlerinde bulundu
ğunu göstermekle beraber, aynı zamanda gelir 
bütçelerimizi daha sağlam bir yapıya kavuştur
mak üzere, vergi gelirleri payını daha da geliş
tirmenin bir zaruret olduğunu belirtmeye kâfi
dir sanırım. 

1966 Devlet gelirlerinin % 20,03 ünü teşkil 
eden özel gelirler ve fonların muhtevasını göz
den geçirmek, Devlet gelirleri içinde vergilerin 
payını artırmak, geliştirmek zaruretini belirtme
ye kâfi gelecektir. Özel gelirlerin 720 milyon li
rası zorunlu bir iç istikraz olan tasarruf bono
ları hasılatı, 700 milyon lirası, gönüllü iç istikraz 
hasılatı olmak üzere, 1 milyar 420 milyon li
rası iç istirakrazdan, 1 milyar 590 milyon lirası 
dış yardım ve kredilerden sağlanmaktadır. 

Bu koınu üzerinde biraz durmak istiyorum : 
Zorunlu bir iç istikraz olan tasarruf bono

ları konusu hepimizin malûmudur, ihdas mak
satları dışına _çıkılmış ve âdeta Devlet bütçe
sinin normal gelirleri imiş gibi mütalâa edil
meye alışılmış tasarruf bonoları, dört yıl sonra, 

yıllık hasılatı, yıllık mürettebatının ödenmesi
ne yetişmiyecek bir bütçe geliri mahiyetini 
iktisabedecektir. Esas maksadından inhiraf et
miş tatbikatı ile Devlet Malî itibarını tah-
ribedeın bu mecburi mekanizmasını, ya ihdasın-
daki temel maksat içine irca edip yeniden 
düzenlemek ve bu kaynağı bütçe kaynakları dı
şında bırakmak veya malûm mahzurlarını gi
derici tedbirlere süratle başvurmak, âcil bir 
mesele halini almıştır. 

Dış yardım ve kredilerden sağlanan kaynağa 
gelince : 

Yıllardan beri dış, yardım ve kredilerin 
karşılıkları, bütçelerimizin kaynakları arasında 
yer almakta devam etmiştir. Bu kaynağı, âdeta 
tabiî saymaya alışmış g'bi bir halimiz vardır. 
Oysa ki, dış yardım ve krediler, devamlı su
rette güvenilebilecek bir kaynak değildir. 
Bir Devlet maliyesi içim güvenilir kaynak, 
vergi kaynağıdır. Bu gerçeği daima göz 
önünde bulundurarak çalışmak zorundayız. 

Yeni Anayasa düzeninin birimci döneminde 
3 yıl 3 ay iktidar süresi içinde Birinci, İkinci, 
Üçüncü Inömü hükümetleri, bu alanda büyük 
gayretler göstermiş, 1963 ve 1964 malî yılları 
içinde yapılan vergi reform gayretleri ile, vergi 
hasılatı önemli surette artırılmıştır. 

Nitekim, 1961 de vergi hasılatı 6 milyar 699 
milyon iken, 1962 de 7 milyar 114 milyon 
liraya, 1963 te 8 milyar 424 milyon liraya, 1964 
te 9 milyar 292 milyon liraya, 1965 te 10 mil
yar 250 milyon liraya ulaşmıştır. ' 

Vergi gelirlerinde, dört yıl içinde kaydedi
len artış % 53 tür. Birinci dönemde, fiyat 
istikrarı içinde elde edilmiş olan bu sonuç, 
övünülecek bir başarıdır. Ancak, vergi konu
sunda yapılması gereken, gayret ve cesaret bek-
liyen reform konuları vardır. . Bilhassa gider 
vergileri konusunda durmak, uygulanmakta olan 
sistemi köklü bir yenilemeye ve gözden geçir
meye tabi tutmak zamanı gelmiştir. 

Ortak Pazar memleketlerinin ve diğer Ba
tı - Avrupa memleketlerinin birbiri ardından 
kabul ettikleri veya etmeye hazırlandıkları 
katma değer vergisi (taxe sur lavaleur ajontee) 
Gider Vergisi sistemimizi gözden geçirirken, 
büyük bir sempati ile incelenmesi gereken bir 
sistem olduğu inancındayım. 

Katma değer Vergisi sistemi verimli bir 
vergi olmasına ilâveten, kendi bünyesinde 
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mevcut Polyvalant kontrol imkânları ile diğer 
vergilerimizin verimlerinin de, vergi zayiatını 
önlemek suretiyle, artmasına hizmet edecek ni
teliktedir. 

Sayın milietvekilleri; 
Buraya gadar yaptığım inceleme açıklama

larından da anlaşılacağı üzere, Devlet gelir
leri konusu iktidarlardan, Meclislerimizden dik
kat, ihtimam, gayret ve cesur adımlar bekle
mektedir. 

Şurasını memnuniyetle belirtmek isterim ki, 
Bütçe ve Plân Komisyonumuzda 1966 bütçesi 
incelemeleri sırasında gelir konusunda bâzı 
gayretler sarf etmek lüzum ve zarureti hemen, 
hemen bütün üyeler tarafından belirtilmiş 
bulunmaktadır. 

Hal böyle iken, Adalet Partisi İktidarının 
ne Hükümet programında, ne de davranış
larında bu istikâmette bir gayret gösterece
ğine dair işaretler görülememektedir. 

Bilâkis, A. P. İktidarı, bir oto - kontrol ci
hazı olduğu artık herkesçe anlaşılmış, vergi 
verimini artırıcı, vergi adaletini sağlayıcı te
sirleri görülmeye başlanmış olan Servet Be
yannamesi müessesesini kaldıracağını ısrarla 
tekrar etmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
1966 Bütçesinin açığı, Hükümetin görüşü

ne göre 700 milyon liradır. Bu açı'k ela iç is
tikraz ile karşılanacaktır. 

Oysaki gelirlerin fazla, giderlerin eksik gös
terilmesi suretiyle bu açığın 3 milyar lirayı 
bulduğu bir gerçektir. 

3 milyar liralık açığın, 700 milyon liralık 
kısmı iç istikraz ile karşılanacağına göre, ge
ri kalan 2 milyar 300 milyon liralık kısmının 
nasıl karşılanacağı hususunda dün'kü Resmî 
Gazetede yayınlanan bir kararname ışık tutar 
niteliktedir. 

Dünkü Resmî Gazeteden öğreniyoruz ki, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Umum 
Müdürü, vazifesinden alınmıştır. Konumuz 
bakımından bu pek önemli bir olaydır. Çünkü, 
Merkez Bankası Umum Müdürünün vazifesin
den alınması lalettayin bir işlem değildir. .Mer
kez Bankası Umum Müdürlüğü pe'k önemli bir 
makamdır. Batı memleketlerinde, Merkez 
Bankası Umum müdürlerinin unvanı, umum 
müdür değildir; Gouvernerur'dür. 

Merkez Bankası muhtar bir müessesedir. 
Hattâ memleketlimizde mevcut muhtar müesse
selerin en eskisidir. Merkez Bankası Kuruluş 
Kanununa göre umum müdür, beş yıl için tâ
yin olunur. Yeniden tâyinde veya başka bir 
vazifeye atanmasında yönetim kurulunun mü
talâası alınır. 

Dün yayınlanan kararname kanunsuzdur ve 
haksızdır. (Ortadan alkışlar) Kanunsuzdur. 
Çünkü umum müdür beş yıllık müddetini dol
durmamış, ikihueuk yıldanberi umum müdür
dür. Hem de yönetim kurulunun mütalâası 
alınmamıştır. Haksızdır çünkü, eski maliye 
müfettişi, eski maliye başmüfettişi, eski Mali
ye Bakanlığı Müsteşarı olarak Devlete değerli 
Ihiznıetler yapmış olan, iki buçuk yıldanberi 
Merkez Bankası Umum Müdürlüğünü yapan 
zat, bu vazifesini de tam bir ehliyet ve dürüst
lükle yapmakta idi. Böyle bir zatın durup du
rurken vazifesinden alınması, 3 milyar liralık 
açığın 700 milyon liralık iç istikraz ile karşıla
nacak kısmı çıktıktan sonra, geri kalan 2 mil
yar 300 milyon liralık kısmı için Hükümetçe 
kaynak düşünülürken bulunmuş bir çare gibi 
görünmektedir. 

Demek oluyor ki, Hükümet, Merkez Ban
kası kasalarının ve Para Matbaasın:n anahtar
larını, kendisine, tam bir uysallıkla teslim ede
cek yeni bir umum müdür bulmak kararında
dır. (Ortadan alkışlar) 

Yeteri kadar kâğıt, yeteri kadar* mürekkep 
var iken, Para Matbaasının makinaları işler 
halde iken, bütçe .ihtiyaçları için lâzım olduğu 
kadar parayı Para Matbaasından tedarik et
mek yolları dururken, vergileme gibi zahmetli, 
sevimsiz, oy kaybettirici tedbirleri düşünmek
ten ise, Merkez Bankası Umum Müdürünü 
değiştirmek suretiyle meseleyi en kısa yoldan 
hal şekli tercih olunmuştur. (Ortadan alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, 
1966 Bütçesinin başarılı ve büyük milleti

mize ve yurdumuza yararlı olmasını diler, gru-
pum acbna hepinizi saygiylc selâmlarım. (Or
tadan ve sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası C. K. M. P. Grupu 
adına Sayın Alpaslan Türkeş'indir. (Yok ses
leri) 

Diğer sıraya geçiyoruz; T. 1. P. Grupu adı
na Sayın Kemal Nebioğlu. 
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T. t. P. GIIÜPU ADINA KEMAL NEBİ-
0(11 JU (Tekirdağ) -— Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, 

Vergi sistemimiz sosyal adalet içinde kal
kınmamızı sağlıyacak bir bünye ve nitelikte de
ğildir. Her şeyden önce gelişmemiz sanayileş
meye, sanayileşme ise, tarımda yaratılan fazla
nın sanayi yatırımlarına tahsisine bağlıdır. Ge
lişme olayını inceliyen kapitalist olsun, sosya
list olsun bütün iktisatçılar bu noktada birleş
mişi ertür. Oysa bizim tarımımızda bir fazla 
- yani birikim - yaratıl amam aktadır. Bu fazla
nın idari olarak yaratılıp sanayie yatırılmadı
ğı hallerde, Devletin vergi 1 eni e yetkisinin hare
kete geçirilmesi gerekmektedir. Bu noktada 
da birleşmiyen kapitalist, ya da sosyalist ma
liyeci, iktisatçı yoktur. Oysa, bugün Türkiye'
de tarımdan hiç denecek kadar' az vergi alın
maktadır. Büyük toprak sahipleri, senede mil
yonlarca liralık pamuk, tütün, buğday ürünü 
kaldıranlar fakir köylü halkının arkasına sığı
narak vergi ödemekten kaçınmaktadırlar. 

Tarımın vergilendirilmesi, daha doğrusu 
büyük toprak sahiplerinin vergilendirilmesi 
için atılan her adım Türkiye'de akim kalmış
tır. 1045 te ilk Gelir Vergisi tasarısına konu
lan tarımsal Gelir Vergisi, o zamanın Mecli
sinden geri çevrilmişti. 1950 - 1960 döneminde 
D. P. hükümetlerinin Arazi Vergisini mâkul 
hale getirme çabaları da D. P. grupunun di
renmesiyle boşa çıkmıştı. 1960 tan sonra Mil
lî Biri ile Komitesinin tarım alanında aldığı vergi 
gi tedbirleri, bugün tamamiyle kaldırılmıştır. 
Plânlama Teşkilâtınca İngiltere'den davet edi
len ve bugün İngiliz Maliye Bakanlığının da
nışmanı olarale çalışmakta bulunan çağdaş ma
liyenin büyük ismi Profesör Kaldor'un tavsiye
lerine karşı «bunlar komünist ideolojiye uygun
dur» denilerek karşı çıkılmıştır. Bütün bu kar
şı çıkma çabalarının ortaya çıkardığı sonuç 
şudur: Memlekette büyük tarım geliri elde 
edenlerin siyasal nüfuzu o kadar kuvvetlidir ki. 
bu nlanda bir gelir vergisi koymaya ya da ara
zi vergilerini artırmaya imkân bulunamamak
tadır. 

Sayın mil 1 etvo'kiİleri, 
1.964 yılında tarım gelirlerinin toplamı 20 

milyar lirayı bulmaktadır, liu sektöre % 3 
oranında uygulanacak bir vergi 600 milyon, 

% 5 oranındaki bir vergi ise 1 milyar gelir sağ
lıyacak, bütün sınai yatırımlarımız bu yolla 
gerçekleştirilecektir. Tarımın sanayi yatırım
ları için fazla yaratması konusu da bu suretle 
olumlu bir sonuca bağlanmış olacaktır. Hükü
metlerin bir avuç toprak ağasının nüfuzuna ar
tık sırt çevirerek bu alanda ciddî bir vergileme 
çabasına girmemesi vergi sistemimizin ekono
mik bünyesinin kalkınmaya uygun bir şekle 
gelmesini önliyen en büyük neden'dir. Hükü
metler bilerek ya da bilmiyerek, bu konuda ya
ni büyük tarım işletmelerine vergi koyma ko
nusunda «fakir köylüyü nasıl vergilendirelim?» 
demagojisine sarılmıştır. Oysa fakir köylünün 
vergisini artırmadan küçük çiftçiyi vergi dışı 
bırakarak, tarım alanındaki bütün gelirlerin 
% 5 ine eşit bir gelir toplanabilir. Hükümet 
birçok sınai kalkınma yapan ülkenin ancak ta
rımdaki gelir fazlasına dayanarak bunu ger
çekleştirdiğini biran gözden uzak tutmamalı, 
vergi bünyemizi bu gereği yerine getirecek şek
le sokmayı ilk vergi reformu adımı olarak gör
melidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Vergi ve Devlet gelirleri sistemimizde kal

kınmayı köstekliyen ikinci unsur vergi kaçak
çılığından ve bâzı gelirlerin vergiden kolayca 
kaçabilmesinden ileri gelmektedir. Bugün Tür
kiye'de spekülâsyona müsait alanlara meselâ 
arsa ticaretine, ithalâta; toptancı ticarete, ta
sarruf bonosu ticaretine çok para yatırılmakta
dır. Arsa ve çeşitli mallar üzerindeki fiyat 
oyunları, ithalât kazançları sanayie göre vergi
den daha kolay kurtulabilecek olanlardır. Ta
biî bunda kanunun tedvin tarzının da rolü ol
makla beraber asıl faktör vergi kaçakçılığının 
bu alanlarda daha fazla oluşudur. Vergi sis
teminde kaçakçılığı önliyecek yollara, meselâ 
servet beyanına karşı çıkmakla Hükümet sade
ce bir avuç kaçakçıyı korumaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Vergi kaçakçılığı bugün eski şeklinden da

ha da yaygındır. Adalet Partisi iktidarının 
özel teşebbüse yaptığı va idi erden cesaret alan 
iş ve ticaret çevreleri, servet beyanının vergi 
ilâmının kaldırılacağını da hesaba katarak ver
gi beyannamelerini hazır! ıyaeaklardır. 

Adalet Partisi Hükümetinin, sanki yurt ya
rarına yapılacak başka icraat yokmuş gibi, ser-
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vet beyanı ve vergi ilâmı konularında yaptığı 
vaidler, 1966 vergi beyanlarını etkilemek bakı
mından mevsimsiz olmuştur, Devlet gelirlerin
de bunun olumsuz etkilerini maalesef görece
ğiz. 

Sayın milletvekilleri, 
1965 in ilk onbir aylık tahsilatı geçen yı

lın aynı dönem tahsilatından % 8,2 fazla gö
rünmektedir. Ancak, aynı dönemler arasın
daki fiyat mukayeselerinde 1965 Bütçesinin ilk 
onbir ayında - Mart - Ocak dönemi - 1964 ün 
aynı dönemine göre fiyat artışının % 11 oldu
ğu görülür. Şu durumda sabit fiyatlarla Dev
let gelirlerinde bir artış değil bir gerileme ol
duğu meydana çıkmaktadır. Kaldı ki, bâzı 
vergi zamlarının 1965 Bütçe yılında 1964 e gö
re daha uzun bir süre uygulan'dığı düşünülür
se Devlet gelirlerindeki gerilemenin ne kadar 
büyük olduğu meydana çıkmaktadır. Bu geri
lemeyi Maliye Bakanı ve Hükümet 'belki de Şe
ker istihsal vergileri ile tekel hasılat ve resim
lerinin tahsil olunduğu halde Hazineye teslim 
olunmaması ile izah edeceklerdir. Ancak, bu 
olay, aslında enflâsyonun Devlet işletmelerin
deki tahribatının başladığından başka bir şeyi 
ispat etmez. 

Çünkü, enflâsyonla işletme giderleri arttık
ça, fiyat zammı yapamıyan Devlet işletmeleri, 
gider artışlarını karşılamak için Devlet adına 
tahsil ettikleri vergileri ödememe yoluna sapar
lar, bu yolla faizsiz bir kredi sağlamış olurlar. 
1950 - 1960 enflâsyonunda bu tip uygulamala
ra sık sık rastlanmıştır. 

Kaldı ki, fiyat artışları ve vergi zamları 
göz önünde bulundurulunca kalbul edilmek ge
reken gerileme, gayrisâfi millî hâsıladaki sabit 
fiyatlarla kaydolunan artış da hesaba katılır
sa, tekel ve şeker hasılatmda'ki eksilmeyle de 
iza'h olunacak bir keyfiyet değildir. Bu olgu 
ancak, ciddî malî gayretler yerine para basıp 
hayatı pahalıl aştırmayı tercih eden Adalet Par
tisi iktidarı ile izahı mümkün bir vakıadır. He
le son iki ayda, Aralık ve Ocak ayında, cari fi
yatlarla tahsilatın bile azalmış olması, malî 
istikrar ve 1965, 1966 bütçelerinin geleceği ba
kımından bizi endişeye düşürmektedir. Hükü
metten vergi alanında ciddiyet ve Devlet men
faatlerine daha uygun bir tahsilat gayreti bek
lemekte haklıyız. Çünkü, Hükümetin gönül

süz de olsa uyacağını beyan ettiği Beş Yıllık 
Plânın geleceği her şeyden önce millî tasarruf 
hacmini artıracak etkili bir vergi politikası uy
gulanması ve gelir hedeflerinin tutulmasına 
bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Vergilerin dağılışı da son derecede adalet

sizdir. Bu vergilerin % 67 si dar gelirlilerin 
üzerinde ağırlığını hissettiren vasıtalı vergiler
den gelmektedir. Bu oran 1961 Bütçe uygula
masında % 61 e kadar inmişken, ondan sonra 
gelen hükümetlerin vergi mükelleflerini, özel 
sektörü koruyan mevzuat tadilleri ve uygula -
malariyle derece, derece artarak bugünkü se
viyesini tekrar bulmuştur. Vasıtalı vergileri
mizin bugünkü vergi tarifeleri ve strüktrü bu 
vergiler içinde sosyal adalet ilkesinin kısmen 
bile uygulanmasına elverişli değildir. Bu ne
denle, geçen bütçe konuşmalarında bâzı hatip
lerin vasıtalı vergilerin vasıtasız vergilerden 
adaletli olabileceği bizim vergi sistemimiz için, 
asla doğru bir yargı olamaz. 

Vergi gelirleri içinde % 67 yi bulan vasıta
lı vergileri ödiyen ücretliler vasıtasız vergile
rin bel kemiğini teşkil eden Gelir Vergisinin de 
1964 te % 62 sini ödemiştir. Amerikan profe
sörlerinden Enos'un Amerikan Dış Yardım Teş
kilâtına verdiği raporda, ücretlilerin vergileri
nin azaltılmasını ve büyük çiftçilerle müteşeb
bislerin vergilerinin artırılmasını tavsiye eden 
raporu üzerinden 4 yıl geçmiştir. Ama vergi 
kaçakçılığı yine devam ediyor, vergiler yine 
ücretlileri, işçiyi memuru eziyor. Gelir Vergisi 
beyannamelerine bakarsanız yıllık beyanname 
verenlerin yani tüccarların, serbest meslek er
babının, mal, mülk, tahvilât sahiplerinin, şir-
'ket ortaklarının halleri yürekler acısıdır. Bu 
yurttaşlarımızın dörtte biri ayda 520 liraya, 
yüzde kırkı ise yılda 1 100 lirayla geçinmekte
dirler. (Rakamlar, bütçe gerekçesinin 199 ncu 
sayfasından alınmıştır.) Sadece şu raikamlar 
Adalet Partisi iktidarının servet beyanını kal
dırmak isterken kimleri korumak istediğini 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Kaldı ki, adaletsizlikler bundan ibaret değil

dir. Ücretliler kazançlarının vergisini hemen 
öderlerken, tüccarlar, emlâk sahipleri gelirleri
nin vergilerini epeyce bir süre sonra ödemekte-
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(lirler. Örneğin bir işçinin emeği karşılığı 
1 Ortakta aldığı yevmiyenin vergisi hemen kesi
lir ve 20 gün içinde Maliyeye yatırılırken bir 
apartman sahibinin elde ettiği '10 000 liralık 
kiranın vergisi ertesi yi İm Mart ayı sonunda ve 
bâzı hallerde Nisan ay mm 15 inde ödenir. Bir 
tüccarın aldığı ithalât komüsyonu 1 milyon lira 
da olsa, aynı işleme tabi tutulur, ama 10 lira 
yevmiye alan bir işçinin ücretinin vergisi hemen 
kesilir. Özel teşebbüs vergi konusunda hiçbir 
ülkede1, hattâ kalitalizmin en haşmetli örneği 
olan Amerika'da bile bu ölçüde korunmaz Ora
da her üç ayda bir «tahminî vergiler» şeklinde 
vergiler peşin alınır. 

Adalet Partisinin ilk icraatı, işte bu derece
de emekçilerin aleyhine iş I iyen bir sistemin bir 
yıl için onlar lehine haTil'tctilmeşini bağlıyacak 
indirimlerin uygulanmaması için bir kanun ge
tirip, bunu Meclisten geçirmek olmuştur. Adalet 
Partisi grup sözcülerinin konuşmalarını takiben 
verilen yeterlik önergeleri sadece işçi ve emekçi
ler lehine yükselen muhalefetin haklı sesini sus
turma amacını güdüyordu. Evet bunda sadece 
emekçiler' yararlanacaktı, çünkü emekçiler dı
şındakiler bu yılın kazançlarının vergilerini an
cak gelecek yılın Martında ödiyeeekler, indirim
den de o zaman yararlanacaklardı. Adalet Parti
si grup sözcüleri ve Hükümet bu hususta bile 
Meclise ve kamu oyuna yanlış bilgi verdiler. Hiç 
olmazsa 750 liralık ücretlerin indirimden yarar
lanması konusundaki, tekliflerimiz isçiye ve 
emekçinin çıkarlarına daima karşı çıkan A. P. 
Grupımca reddolundu. Adalet Partisi toprak 
ağaları, ithalâtçı, sanayici, emlâk sahibi yerine 
işçi ve memurların sırtından bütçe açığını kapat
ma yolunu seçmiştir. Büyük servetler yerine 
küçük gelirlerin vergilerini artırma yolunu tut
muştur. 

Sayın milletvekilleri, 
İncelememize sunulan .1966 yılı gelir bütçe

sinin gerçekle, hesapla, mantıkla hiçbir ilgisi 
yoktur. 1965 yılının 11 ayının vergi tahsilatı top
lamı 11 milyar 715 milyon liradır. Son bir ay
lık tahsilatın da Ocak ayı olacağı düşünülürse, 
1.965 bütçesi gelir tahsilatı 12.8 milyar lira ola
caktır. Buna karşılık Maliye Bakanlığı ve Hü
kümet 1900 bütçesinin gelirini istikraz hasılatı 
hariç 10 milyar 68 milyon olarak huzurunuza 
getirmiştir. Bir yılda Hükümet bütçe gelirlcri-
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ni şu hesaba göre 3,3 milyar lira artacağını he
saplamıştır. Bu % 25 in de üstünde bir yıllık 
artışa tekabül etmektedir. Fiyat seviyesinin 
% 10 dan fazla arttığı ve vergi zamlarının tam 
uygulandığı 1965 yılında bile gelirler zamların 
yarını uygulandığı 19(54 yılma göre sadece 
% 8.2 artmıştır. 1964- yılı Genel Bütçe gelirle
ri ise 1 yıl öncesine göre sadece % 3 artmıştır. 
Bu durumda Hükümetin bir yılda % 25 gelir 
artışını nasıl ümidettiği hiçbir hesapla anlaşıla
mamaktadır. 

Kaldı ki, 1965 yılı Bütçe gelirleri tahsilatı 
son aylarda büyük bir duraklama hattâ gerile
me içindedir'. Gerçekten 1964 yılı Aralık ayın
da 1 milyar 46 milyon lira civarındaki tahsilat 
s965 Aralık ayında 1 milyar 43 milyon lira ile 
hemen, hemen aynı seviyede kalmıştır. 1965 
Ocak ayı tahsilatı 1 milyar 128 milyon lira iken 
1966 Ocak ayı tahsilatı önemli bir gerileme ile 
1 milyar 7J milyon liraya düşmüştür. Hükümet 
fiyatlar yükselirken Devlet gelirlerinin durak
layıp gerileyişini bile göz önünde1 tutmadan ve 
geçmiş senelerle hiçbir istatistik ilgisi kurma
dan hayal rekoru olan bir bütçe ile huzurunuz-
dadır. Bundan önceki hiçbir Hükümet, gelir 
tahminlerini bu ölçüde şişirmemlştir. 

10 ayda Tekel hâsılatı ve Savunma Vergisi 
olarak tahsilat 667 milyon lira iken 1966 yılında 
bu kaynaktan 1 milyar 442 milyon liralık tahsi
lat bekleniyor; keza 10 aylık tahsilat 249 mil
yon lira iken Şeker İstihlâk Vergisinden 1966 
yılında 480 milyon lira tahsilat bekleniyor. Hü
kümet anlaşılan Şeker Şirketi ile Tekel İdaresi
nin bugünkü müşkül durumlarından bir mucize 
ile kurtulup, topladıkları vergileri artık Maliye
ye yahi-abileceğini umuyor. Bu umutlarının 
dayanaklarım burada açıklar ve bizi ikna ede
bilirlerse ancak hoşnutluk duyarız. 

.1.0 ayda taksit ayları geçtiği halde, 2 milyar 
353 milyon tahsilat yapılan Gelir Vergisinden 
Hükümet 1966 da 3 milyar 280 milyon liralık 
tahsilat bekliyor. İthal edilen eşyadan alınacak 
vergilerin hesabı 725 milyon dolarlık bir ithalâ
tın yapılması esasına göre hesaplanmıştır. Oy
sa 1965 ithalâtı 570 milyon dolardan ibarettir. 
Yani, Hükümet ithalâtta % 28 bir artış bekli
yor. 

Sayın milletvekilleri, 
Yukarıdaki rakamlar Hükümetin getirdiği 

bütçe tahminleri üzerinde ciddiyetle durmanın 
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ne kadar anlamsız olduğunu ortaya çıkarmakta
dır. Bli, bu nedenle bütçe tahminleri üzerinde 
daha fazla dnrmıyarak bütçe gelirlerini ekono
mik ve sosyal yönleri üzerinde konuşacağız. 

Vergi .sistemimizin ekonomik ve sosyal yön
leriyle düzeltilmesi için fikirlerimizi söyliyeee-
ğiz. Ancak, bu konuya geçmeden çağdaş ekono
milerde vergiden beklenen fonksiyonlar üzerin
de bir parça durmakta fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugün vergi kapitalist ekonomilerde gelir 

dağılımı adaletini yerine getirmenin başlıca va
sıtalarından sayılır. Vergi sistemi sadece yurt-
daşlara Devlet giderlerine iktidarları ölçüsünde 
dağıtma aracı değil kapitalist ekonominin za
tında mündemiç haksızlıkları torpilleme, aşırı 
adaletsizlikleri kısmen de olsa giderme aracıdır. 
Böyle olunca malî gücü olanlardan daha çok 
vergi alma ve alman vergileri halk yararına har
cama yolunda yapılan tavsiyeler daha çok kapi
talist sistemin daha iyi işlemesi yolunda yapılan 
tavsiyelerdir. 

İkinci olarak meydana çıkması gereken nok
ta, az gelişmiş ülkelerde eski maliyecilerin zan
nettikleri gibi vergi ve kamu gelirlerini artır
ırlarım olanağı bulunmadığı hususunun yanlış 
olduğudur. Aksine az gelişmiş ülkelerde büyük 
kütlelerin istihkak seviyesi esasen düşük oldu
ğundan bu kütlenin yaşama seviyesine dokun
madan hattâ bu seviye yükseltilerek vergi ve ka
mu gelirleri oranı yükseltilebilir. Bu nedenle, 
«Memleket zaten fakir, kimden vergi alacağız?» 
tekerlemesi sadece fakiri koruyor görünüp, as
lında zenginden vergi almayı ihmal etmek, son
ra da finansman açığını para basarak kapatma
ya kalkıp enflâsyona yol açmak ve zengini daha 
zengin ederek fakir halkı ezmeye yönelmiş bir 
politikanın sloganıdır. Nitekim geçmişte böyle 
olmuştu. Toprak ağalarım, aracı tüccarları it
halâtçıları, emlâk, han, apartman sahipleri zen
ginliklerini artırırken vasıtalı vergilerle ve hele 
enflâsyonla emekçi halkımız adım adım fakirli
ği itilmiştir. 

Bu nedenler Türkiye "hçi Partisi, enflâsyon
la mücadelenin en iyi yolunun ciddî bir vergi 
politikası olduğu kanısı, ile Hükümetten kalkın
ma ve Devlet cari giderlerinin yükünün enflâs
yon yoliyle halka değil adaletli vergilerle varlık
lı sınıflara yükletilmesin! ister ve bu konuda ıs 

rarlıdır. Herkesten vaîlığmea vergi alınması 
zaten Anayasa hükmü ve maliye ilminin de em
ridir. Biz, varlıklı sınıflardan gerçekten vergi 
alınmasını isterken, varlıksız sınıfların haklan
ın korumakta ve onun enflâsyonist fiyat artış
ları altılıda ezilmesine karşı durmaktayız. 

Biz inanıyoruz ki, halktan yana bir iktidar, 
halkın yaşamasını düzeltmek istiyen bir iktidar, 
isterse varlıklı sınıfları vergilendiren, varlıksız 
sınıfları koruyan verimli, Devletin gider artış
larını karşılayacak bir vergi sistemini kurabilir. 
Bu konuda vergi alma ve vergiyi şu ya da bu KI-
ın fa yükleme politika kasa "lan almak demektir. 
Yergiyi varlıklı sınıflardan almayı istiyen bir 
iktidar ,'muun yolunu mutlaka bulur. Vergiyi 
şu, ya da ibu şekilde ahmak bir maliye tekniği 
meselesi olmaktan çok şu, ya da bu sınıfın men
faatlerini koruma yolunda verilmiş bir politik 
kararlar bütünüdür. 

Sa yııı milletvekilleri, 
Hükümetin halk yaıarma bir vergi sistemine 

gitmesine, yapısı elverişli değildir. Ama, bu ni
yeti gösterecek bir iktidara yardımcı olmak üze
re vergi sisteminin hangi yönde değiştirilmesi 
gerektiği hakkındaki görüşlerimizi açıklamayı 
da görev sayarız. 

Vergi konusunda yapılacak reformun ilk 
adımı şüphesiz tarım kazançlarının etkili bir şe
kilde vergilendirilmesidir. Tarımdan ekle edi
len kazançların vergilendirilmemeği hiçbir kal
kınma yöntemi ve mantığı ile izah olunamaz. 
Tarım için en iyi vergilendirme tarzı şüphesiz 
ortalama bir toprak verimi hesaplayıp bu veri
me uygulanacak bir arazi vergisidir. Birleşmiş 
Milletler tarafından düzenlenmiş incelemelerde. 
az gelişmiş ülkeler için bu yol tavsiye edildiği 
gibi, aslında tarım gelirlerini Gelir Vergisi sis
temi içinde vergilendiren - örneğin İngiltere gi
bi - ülkelerde de aslında tutulan yol götürü ver
gilendirmedir. Türkiye İşçi Partisi olarak, yur
dumuza uymıyan bâzı unsurları ayıHannıak par
tiyle Kaldor raporunda belirtilen vergilendirme 
tarzına, taraftarız. Topraktan, yani ekim ve di
kimden elde olunan gelirler ort.dama bir randı
man esasına göre vergilendirilirken, bir yandan 
Hazineye yeterli gelir sağlamı'. Öte yandan 
verimli tarım yöntemleri mükâfatlandırılmış, 
rasyonel tarım ilşetmeciliği teşvik edilmiş olur. 
Bu yolla yapılacak vergilendirmede küçük çift
çiler muaf tutulmalıdır. 
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Toprakla ilgili tarım gelirleri yanında hay
vancılıkla ilgili büyük kazançlar da vergilendi
ril mclidir. Birkaç hayvanı vergiden istisna edil
mesi gereken küçük köylüler dışında, büyük 
hayvan sürülerinin sahipleri mâkul bir vergile
meye tabi tutulmalıdır. 

Hükümetin vergi reformu alanında yapaca
ğı çalışmalarda ikinci safhayı çalışan sınıflar
la irat ve ticaret gelirleri ile geçinenler arasın
daki dengesizliği kaldırma teşkil etmelidir. Hü
kümet kaçakçılığı önlemelidir. Bunun için ser
vet beyanı mutlaka kalmalı, vergi kaçakçıları 
zaman geçmeden ve ibret teşkil edecek şekilde 
cezalandırılacak şekle sokulmalıdır. Aslında 
vergi mevzuatımızdaki cezalar hüsnüniyetli ver
gi mükellefi için çok ağırdır. Türkiye İşçi Par
tisi olarak kaçakçılık dışındaki vergi kayıpları 
için resmî faiz haddinin iki misli bir cezayı ye
terli görmekteyiz. Ama vergi kaçakçıları ka
nunlarda gösterilen hapis eczalaıiylc malî ceza
lara mutlaka çarpılmah, adaletin pençesinden 
kurtul anlamalıdır. Unutmamalı ki, özel sektör-
cülerin hayran oldukları Amerika'da «Adam öl
düren kurtulur, vergi kaçıran kurtulamaz.» slo
ganı vardır. Bütün takibatlardan kurtulan 
gangster Alkopon'a vergi kaçakçılığından hü
küm giydirilmiştir. 

Hileli vergi suçundan sanık olarak mahkeme
ye sevk olunanlar 3 yıla kadar hapis cezasına 
çarptırılırlar. Soruyoruz; bugüne kadar, hileli 
vergi suçundan mahkûm olmuş kaç kişi vardır. 
Bu sorunun cevabı, bugünkü yaygın vergi ka
çakçılığına rağmen, hemen hiçbir kimsenin hü
küm giymemesi, bugünkü kurulu düzenin kimler 
yararına çalıştığının ela cevabı olacaktır. 

Vergi kaçakçılığını önlemek üzere alınacak 
ikinci tedbir, kısa sürede vergi inceleyicilerinin 
yetkilerini genişletmektir. Üçüncü olarak, uzun 
sürede modern maliyecilerin «kendi kendini uy
gulayan» dedikleri bir vergi sistemine geçilme
si gelmektedir. Gelir, Servet, Veraset ve İnti
kal vergileriyle ve bunlara yardımcı tâli vergi
lerle öyle bir kontrol zinciri kurulmalıdır ki, 
bir vergiden kaçırılan bir meblâğın diğer bir 
şekilde vergilendirilme olanağı meydana gele
bilmeli. Tabiatiyle bu sistemin işlemesi için ser
vet ve servet artışlariyle, Veraset ve İntikal Ver
gisi gerçek bir etkinliğe kavuşturulmalıdır. 

Hükümet, Gelir Vergisinde, geliri, hiç ol

mazsa Amerikan Gelir Vergisi Kanunundaki gi
bi, tarif edip vergi!endirilmelidir. Bu tarif 
«Mamelekteki her artışın Veraset ve İntikal Ver
gisine mevzu değilse gelir sayılması» dır. Bizim 
vergiciliğimizde mamelekteki artışları kanun
larda yazılı tariflere uyarsa, vergiye konu ol
maktadır. Modern vergi kanunlarında ise aksi
ne mamelek artışları kanunda aksi yazılı olma
dıkça vergi konusudur. 

Ticaret ve irat gelirlerinde bu tedbirlerle ver
gi geliri arttıkça ücretlerin götürü indirimleri 
geçim indirimleri artırılıp, emekçilerin vergile
ri hafifi etil melidir. 

Diğer bir büyük hamle vasıtalı vergiler ala
nında yapılmalıdır. Gümrük resimlerimiz ve 
bununla beraber alınan vergiler millî sanayiimizi 
koruyacak hadlere çıkarılmalıdır. Gümrük hi
mayesi olmadan millî bir sanayiin kurulduğunu 
ekonomi tarihi kaydetmemiştir. 

Bugünkü Gider Vergileri Kanunu, vergilen
dirilmeyi ilk maddede yapmaktadır. Meselâ, çi
mento okul yapımına da harcansa, lüks villâ 
yapımında da kullanılsa, aynı vergiye tabidir. 
İplik, dokunan kumaşının nevi ne olursa olsun, 
aynı vergiye tabidir. Vergi alman işlem, ilk 
maddeden yavaş, yavaş son tüketime kaydırıl
malıdır. Bu suretle kimden ne vergi alacağı bel
li olunca fakir yurttaşların vergileri azaltılıp, 
lüks malların vergileri artırılmalıdır. Tekel ala
nında, Hükümet, Savunma Vergisi dışında Te
kel hasılatını vergiye çevirmelidir. Savunma 
ve Gider- Vergisi dışındaki hasılat Tekel İdare
sine kalmalıdır. Çünkü, bugünkü durumda 
Tekel ne hasılat elde etse, Hazineye gittiğinden, 
giderleri azaltıp gelirini artıracak rasyonalizas-
yon çabalarından uzak kalmaktadır. Vergile
me usulü İm şekilde düzeltildikten sonra, Tekel
de rasyonalizasyon tedbirlerine zaman geçmeden 
başvurulmalıdır. Gerek Tekel ve gerekse Güm
rük hasılatını azaltan Amerikan kaçak eşya sa
tışları, bu konudaki ikili anlaşmaları gözden ge
çirilerek azaltılmalı, hattâ önlenmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Amerika ile gümrük muafiyeti gibi, vergi mu

afiyeti gibi anlaşmalar karşılıklı olmakla beraber 
bizim aleyhimize işlemektedir. Çünkü, onların 
Türkiye'deki misyonları, bizim Amerika'daki mis
yonlarımızdan yüzlerce kat fazladır. Bize göre, 
«mütekabiliyet» gibi sureti haktan görülecek 
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bir formül arkasına sığınan bu muafiyetlerin 
hiç olmazsa elcilik dışındaki bâzı misyonlardan 
kaldırılmasından fayda vardır. Çünkü, bu per
sonel gümrük muafiyetli eşyaların birkaç mislini 
tedarik ederek, işin ticaretini yapmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, 
Yabancı kurumların vergilendirilmesi üzerin

de de durmak isterim. Türkiye'de kurulmuş ya
bancı kurumların ekserisinin anayurtlarında ödi-
yecckleri gelir, ya da kurumlar vergileri Türki-
ye'dekinden yüksektir. Örneğin: Stopajla bir
likte Türkiye'de % 36 vergi ödeyen bir Amerikan 
Şirketi, Amerika'da vergi % 48 oranında olduğun
dan %V1 vergiyi de orada ödemektedir. Kurumlar 
Vergisi Kanununda yapılacak bir değişiklikle bu 
verginin tamamının yani kazancın % 48 ine eşit 
bir verginin Türkiye'de alınması sağlanmalıdır. 

Bu vesile ile, yabancı petrol şirketlerinin öde
diği vergilere de dokunmak isteriz. Bu şirketler, 
diğer şirketlere göre avantajlı bir vergi düzeni 
içindedir. Hemen, hemen hiç vergi ödememek
tedirler. Oysa örneğin; İran'daki petrol şirket
lerinin ödediği vergiler % 75 i bulmaktadır. Hü
kümet, en azından petrol şirketlerinin diğer ku
rumlar statüsünde vergi ödemesini sağlıyacak 
kanunları Meclise getirmelidir. Bu suretle 
«tükenme payı» amortismanlar, zarar nakli ile 
ilgili hükümler genel mevzuata uydurulmalı-
dır. Türk işçisi, köylüsü gazından, benzininden, 
tuzundan vergi öderken yabancıların bizim sır
tımızdan, haksız yere, milyonlara milyonlar ek
lemesine yurtsever milletçi hiçbir Türkün vic
danı razı olamaz. 

Sayın milletvekilleri, 
Vergi dışı Devlet gelirleri üzerinde de dur

mak isteriz. Devletin mallarının gerek satıl
ması ve gerekse kiraya verilmesinde ve bu mal
ların korunmasındaki fikirlerimizi dünkü ko
nuşmamızda belirtmiştik. Vergi dışı gelirlerin 
en önemlilerinden biri olan tasarruf bonolarının 
getirdiği gelirlere rağmen, derhal kaldırılması
nı ve gerek, faiz gerekse anapara ödemelerinin 
gerçek ve ilk maliklere ödenmesini İsrarla isti
yorum. Yurttaşın sırtından birkaç ayda servet 
yapan spekülatörlerin ancak bu yolla cezalan
dı rılabileceği kanısındayız. x 

Sayın Milletvekilleri; 
Buraya kadar Devlet bütçesi içindeki gelir

lere değindik. Biraz da yurt içi mal ve hizmet 

dağılımını düzenlemek, haksız aşırı kârları top
luma mal etmek için alınması gerekli gelirleri 
anlatmak isteriz, önce değinmek istediğimiz ko
nu arsa spekülâsyonlarının vergilendirilmesi-
dir. Şe'hir içi arsalar, sahiplerinin hiçbir eme
ği olmadan birkaç yüz hattâ birkaç bin misli 
değerlenmektedir. Tamamiyle toplumun çalış
ma ve gelişmesiyle meydana gelen bu değer 
yükselmeleri, topluma mal edilmelidir. Şehir 
içi arsaları kazandığı değerlerin kısmen de olsa 
vergi ile topluma mal edilmesi, rasyonel ve hal
ka dönük bir konut politikasının da ilik şartı
dır. Arsaların zamanla kazandığı değerlerin 
topluma kazandırılmasının çeşitli şekilleri var
dır. Burada teknik taraflarını anlatarak Yüce 
Meclisi işgal etmek istemem. Bir yol olarak ör
neğin, etkin 'bir şerefiyle alınması tavısiye edi
lebilir. Ancak, Hükümetin havadan kazanılan 
paraları vergilendirme yoluna gitmeyi kalkıl 
ederse, daha başka yolların bulunabileceğini 
arz etmek isterim. Yeter ki, teflerar edelim ha
vadan para kazanılma yolu kapatılmak, hattâ 
sadece azaltılmaîk istensin. 
. BAŞKAN — Sayın Neibi'oğlu, vaktiniz dol

du, lütfen bağlayın. 
T. 1. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBÎOĞ-

LU (Devamla) — Bitiyor efendim. 
Diğer taraftan kara ulaştırmasında, şehir

lerarası yük ve yolcu taşımasında Devlet De
miryolları ile karayolları arasında bir haksız 
rekabet durumu vardır. Karayolu ulaştırmasın
da çalışanlar yolların bakım ve tamirine hiç iş
tirak etmemektedirler. Bu iştiraki sağlamak lâ
zımdır. 

Akar yalkıta zam bunun çaresi değildir. 
Çünkü, bu zaım fakir halkın gezme, şehir içi 
dolmuş ve taksilerin kullandığı benzine, tarım
da kullanılan traktörün mazotuna, endüstride 
kullanılan akar yakıta da intikal etmektedir. 
Bu nedenle Hükümet sadece şehirlerarası yolcu 
ve eşya taşımasının üzerinde kalacak, şehir için
de zaten geçim sıkıntısı çeken şoförlerin akar 
yakıtını paıhalılandırmıyacak, bir vergileme yo
lu bulmak, karayollarının maliyetini karayolla
rını kullananlara öd etmelidir. 

Sayın milletvekilleri; 
T. I. P. Meclis Grupu adına hepinizi sevgi 

ile selâmlarım. (T. î. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 

Sayın Mesut Erez. 
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A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, dün akşam Maliye Bakanlığı bütçesi 
üzerinde görüşürken, kendi grupumuzun müta
lâalarını arz etmiş idik. Bizim mütalâalarınım, 
hem Maliye Bakanlığının masraf 'bütçesi, hem 
de gelir bütçesi üzerinde arz edilmiş bulunmak-
ta idi ve bu yıla gelinceye kadar da Maliye Ba
kanlığı bütçesinin mutat müzakere usulü bu idi. 
Bu itibarla, şimdi arz edeceğim hususlarda bâ
zı tekrarlar 'bulunursa affınızı istirham ederim. 

Muhterem milletvekilleri, dün akşam bâzı 
rakamlar zikretmiştik. Demiştim ki, 1963 yılı 
bütçesi, inisiyal konsolide bütçe Meclisten çık
tığı haliyle 12 milyar 563 milyon liradır. Ve yi
ne arz etmiştim ki, konsolide 'devlet gelirleri 
11 milyar 971 milyon liradır. Görüyorsunuz ki, 
1963 yılında maisraf talhminlerıiyle, gerçekleşen 
gelir tahminleri arasında büyük bir i'aık mev
cuttur. 1964 yılı rakamlarını arz ederken, inisi
yal konsolide bütçenin 14 milyar 20 milyon 
lira olduğunu arz etmiştim ve gerçekleşen kon
solide gelirlerin de 12 milyar 584 milyon lit'a 
olduğunu söylemiştim. 

Arada 1,5 milyara yakın bir fark mevcut
tur. 1965 bütçesinin de bunlardan farklı olma
dığını, - sözü uzatmamak için rakamla arz et-
'iniyorum. - ifade •etmiştim ve 'bu rakamları ifa
de ettikten sonra demiştim ki, bütçelerimizin 
bu halinin sebepleri bünyeyidir. Ve Türkiye'
min ekonomisinde, Türkiye'nin maliyesinde ya
tan bünyevî sebep'lene dayanmaktadır. Esaslı 
operasyonlar yapılmaksızın bunların çaresini 
'bulmak ve kusa zamanda bulmak mümkün de
ğildir, tarzımda mütalâamı arz etmiştim. 

Şimdi muhterem Şefik İnan Beyefendinin 
'mütalâalarına geçiyorum. Bu durum yeni ibir 
şeymiş gibi üç aylık, dört aylık bir Hükümete 
bu durumun sebeplerini izafe etmek, benim ka
naatimce insaf ile pek kabili telif değildir. Evet, 
bu sebepleri gidermek için çalışmak lâzım ve 
tedbirleri almak icabeder. Bunda ittifak ediyo
ruz. Ben grııpumuzun mütalâası olarak ne gilbi 
tedbirlerin alınması lâzımgeldiğinıi de arz et
miştim. Ancak, 1965 yılı fiilî tahsilat rakamla
rını ele alarak, bunun 1966 tahminleri ile mu
kayesesini yapıp, varidat tahminleri ile muka
yesesini yapıp; arada % 27 faik vardır. Bina
enaleyh, bu büyük bir farktır. O halde, varidat 
tahminleri gerçekleşemez tarzında bir mütalâa 

'beyan etmek her zaman doğru değildir. Bu çe
şit mütalâalar daha evvelki yıllarda da beyan 
edilmiştir. Evvelâ 1965 yılı tahsilâtına menfi te
sir eden bâzı âmiller vardır ki, bu âmillerin 
1966 yılında-da aynı tarzda tesir icra edecekle
rini peşinen kalbul edemeyiz. 

Meselâ tekelden temin edilecek Devlet vari
datı tahakkuk etmiş olduğu halde, tahsil edile
memiştir. Bunlar bu müesseöelerin bünyesinden 
gelen sebepler dolayısiyle tahsil edilebilmiş ol
saydı, 1965 yılı tahsilat rakamları, - ki tekel'c 
şeker tahmin ediyorum, 500 milyona yakın bir 
rakamdır - tahsil edilebilmiş olsaydı o miktar 
fazla olacaktı. Ve 1965 yıüı tahsilat rakamlariy-
le, 1966 yılı tahminlerini mukayese ederken, 
bunu nazarı itibara aldığımız zaman, daha dü
şük bir nisfbet elde etmiş olacaktık. 1966 yılın
da Hükümet olabilir ki, tedbirler alır. Varidat 
tahminlerinin usulü böyledir. Peşinen tahak
kuk edecek Devlet varidatını biz tahsil cdemi-
yeceğiz diye peşinen Maliye Vekâleti bunu ka
bul edip, tahsil edamiyeceğine göre, bir taihmin 
yapamaz. Elbette ki, tahakkuk edecek Devlet 
varidatına göre varidat tahminleri yapılır. Bu 
varidat tahakkuk edeceğine göre, yapılmış va
ridat kalemleri arasında her yıl olduğu gilbi bu 
sene de o şekilde yer almıştır. 

Saniyen biz. Bütçe Komisyonunda bir ka
nun tasarısını görüştük ve kalbul ettik. Yakında 
tahmin ediyorum ki, huzurunuza gelecektir. Bir 
vergi kanunudur. Tomrukları vergiye tabi tu
tan 'bir kanundur. Ellbette ki, bunun tesiri 1966 
yılı içinde görülecektir. 

Varidat tahminleri düşünülürken, üzerinde 
konuşulurken bunları da nazarı itibara almak 
lâzi'migelir. Ayrıca akar yakıtlardan, ithalde ya
pılacak indirim veya yapılmakta ola-n indirim 
dolayısiyle maliye 1906 yılında, 1965 yılında 
olmıyan bir fazlalık 'beklemektedir. Bu da va
ridat tahminlerine müspet tesirler icra etmekte
dir. Bunun haricinde vasıtalı vergilerin tahmin
leri bir evvelki yıldaki talhsilât rakamlarına 
'bakılarak ve otomatik usullere göre yapılma
maktadır. 1966 yılındaki ithalât pro'gramına 
göre, kaç milyon dolarlık ithalât derpiş edili
yorsa, 'bu rakam ele alınarak bu ithalâtın ger
çekleşeceğine göre tahminler yapılmak tadır. 
Ayrıca, Maliye Bakanlığınca alma'caık tedbir
ler, yıl içinde yapılacak tahsilata tesir edebilir. 
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Bilfarz vergi tecillerinin fevkalâde zaruri hal
lere inhisar ettirilmesi, vergi 'bakayasının tahsi
lâtına hız verilmesi, Gümrük ve Tekel Bakan
lığı ile gümrük resimlerinin tahsilatı bakınım
dan koordinasyon temin edilip, birilikte hare
ket edilmesi vergi tahsilatını artırıcı sebepler 
olaibilir. Bundan başjka eknmıamMeki inkişaf, 
ekonomideki canlılık devam ederse ve 'müspet 
olarak devam ederse, bu dahi vergi tahsilâtına 
artış getirir. Bunda hiç kimsenin şüphesi yok
tur. Bütün, bu unsurları nazarı itibara alarak, 
varidat tahminleri yapılır. 

Şimdi, Maliye Bakanlığının neşretmiş oklu
ğu gelir bülteninde bâzı rakamlar var. Ben on
ları arz etmek istiyorum. 1951 yılında bir ev
velki yıla nazaran Devlet varidatının artışı 
yüzde 4, 1962 de yüzde 22, 1953 te yüzde 17, 
1954 te yüzde 12, atlıyorum bâzı rakamları, 
1957 de % 14, 1958 de % 15, 1959 da % 32, 
1960 da % 36, 1961 de %35, 1962 de % 10, 1963 
tıe % 28. Bu rakamlar gösteriyor ki, Devlet ge
lirlerinin tahsilatında % 32 gifbi, % 35 gilbi, 
% 28 gibi artışlar mevcudolalbiliyor. Tabiî o 
yılların özelliklerini de nazarı itibara alarak 
bu rakamları mütalâa etmek iktiza eder. Ama, 
şu vardır ki, bu kabîl artışlar movcudolabili-
yor. 

Muhterem arkadaşlar, dün akşam grupurnu-
zun mütalâasını arz ederken, şu tedbirlerin üze
rinde durulması lâzıimgeldiğini ifade ctmiişti'in. 
Bir taraftan masrafları azaltıcı tedoirlcıin alın
ması iktiıza ederken Devletin sarf ettiği her ku
ruş mahalline masruf edilmelidir. Biz bunu te
min ettiğimizi iddia edemeyiz. Bu bakımdan 
masraflar üzerinde esaslı operasyonlar yapmak 
icaibeder. Maliye Bakanlığı sarftan evvel malî 
kontrolü müessir hale getirecek tedbirleri al
malıdır, ona göre teşkilâtlanmalıdır. 

Masraf kanunları çıkartılmamalıdır. Zaruri 
haller dışında ek ödenekler almak cihetine gi
dilmemelidir. Bunları arz etmiştim. Diğer ta
raftan Devlet gelirlerini artırmak için vergi re
zervlerini harekete geçirmek lâzınıgeldiğini, 
vergi ziyaı ile müessir bir tarzda mücadele edil
mesi icabettiğini, keza arz etmiştim. Benden 
evvel konuşan hatiplerin mütalâaları, bizim bir 
akşam önceki söyledMeri'mizm bir nevi tekra
rı veya daha teferruatlı ifadesinden ibaret kal
dı. 

Muhterem milletvekilleri, bir de- burada vâ
ki olan şu beyana arzı eevabetmek isteriz; ser
vet beyannamelerini kaldırryorısumi'z, bu, vergi 
varidatına menfi tesir eder ve servet sahipleri
ni himaye ediyorsunuz, dar gelirli vatandaşla
rın lehinde hareket etmiyorsunuz, tarzında be
yanlar oldu. 

Muhterem milletvekilleri, Devlet faaliyetle
ri, Devlet idaresi vatandaşları dar gelirli, yük
sek gelirli diye ayıramaz. Vatandaşların men
faatlerine Devlet idaresi ve Devlet tasarrufla IM 
yöneltilir. Elbette ki, vatandaşlarııınızın men
faatine uygun hareket edilir. Simidi servet be-
yannamieleri mevzuunda Hükümet programında 
bir kayıt var. Servet beyannameleri yerine ilmî 
ve müessir tedbirler getirilecektir. 

Hükümetin ne düşündüğünü veyahut da 
sevk etmek istediği tasarıyı gördük mü? Servet 
beyannameleri yerine ilmî ve müessir tedbirler 
konuluyorsa, bunda vergi ziyamı önlemek bakı
mından ne gibi bir sakınca mevcuttur ? Servet be-
yannalmelerinin faydaları da vardır, mahzurları 
da vardır. Onun mahzurlarını ortadan kaldıracak 
ve 'vergi zıyaıyla da müessir bir şekilde müca
deleyi sağlıyacak bir tedbir getirildiği takdir
de, zannediyorum ki, bunun üzerinde ittifak et
memek için hiçbir sebep kalmaz. 

Benim mütalâalarım bundan ibarettir. Say
gılarımı sunarım. (Adalet Partisi sıralarımdan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Ilyas Seçkin. 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Vazgeçtik 
efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın İhsan Ataöv, şahsı adına... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bir iki husus üze
rinde durmak için söz almış bulunuyorum. 

Bâzı konuların burada tesbit ve zabıtlara 
tescilinde fayda vardır. Beş senedir bu Parlâ
mentoda bulunuyoruz. İhtisas sahibi arkadaş
larımızı bu kürsüde dinledik. Dinlediğimiz ar
kadaşlar, bize bundan önce bu bütçelerin gerek
çelerini, gelir ve gider tablolarını Yüce Mec
lise takdim eden arkadaşlardır. Fakat, neden
se meseleleri ele aldığımız zaman daima bir ta
rafın içinde bulunuyoruz. Bakıyorum, bir za-
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manlar Maliye Bakanı olan bir arkadaşım bu
rada bir bütçe savunmuştur. O zamanki, bütçe 
karekterini kaybetmeden devam etmiştir. Ay
nı arkadaşımız, aynı karekterdeki bir bütçeyi 
bugün samimiyetsizlik ve zararlı gibi vasıflarla 
anlatmaya çalışmaktadır. Türkiye'de değişen 
nedir? Çeşitli gelir kaynakları mı bulunmuş
tur? Yoksa mevcut gelirlerin mütemadiyen gi
der kaynaklarımı açılmıştır? Bunun içinde, 
beş yıllık Pilâna bağlı lOİan bir memlekette, he
nüz birinci Beş Yıllık Plânın hedefleri içinde 
bulunduğumuz bir sırada, başka türlü hare
ket etmek imkânımı vardır?, 

Bu samimiyetle üzerinde duracağımız ko
nulardır. Ama, bunları bırakıyoruz, diyoruz 
ki, bütçe gelirleri samimî olarak tahmin edil
memiştir... Ama, bu gelir kaynakları, daha 
önce sorumluluk yüklenen arkadaşlarımızın ken
di tahmin ettiği kaynaklardır. Düşününüz, 
oradan gidiyoruz, Resmî Gazeteyi elimize alı
yoruz, bir gün evvel çıkarılan bir kararnameye 
Türkiye Maliye Bütçesinin gelirini dayıyoruz. 
Ne yapıyoruz.? Bu bütçe samimiyetsizdir. Bu 
bütçenin gelirlerini, bu Hükümet temin ede
mez. Ama ne yapacak, çok vatanperver, çok 
dürüst olan Merkez Bankası Umum Müdürünü 
çıkaracak, onun yerine kendi fikrine, kendi 
arzularına ram olacak bir umum müdürü getirip 
bankmot fabrikasının anahtarını ona teslim 
edecek... 

Sevgili arkadaşlarım, bir defa bu memleket
te hizımet almış olan Devlet memurlarının, bil
hassa, bu ön kademede bulunan, memleketin 
kaderi ile birinci derecede alâkalı olan Devlet 
memurlarının hem gidenini, hem yerine geleni
ni bu sakîm zihniyetten, bu kötü taarruzdan 
tenzih ederim. Zira Türkiye'de bu makama gele
cek olan insanlar Hükümetlerin emrinde, meri 
Anayasa ve kanunların içerisinde keyfi hare
ket edecek insanlar değildir. Eğer, o vasıfları 
böyle umum müdürlere izafe edecek olursak, 
19G0 dan beri iktidarda bulunanlara, bu Ban
kanın başına getirdiğiniz insanları emrinizde 
bankmot fabrikasını çalıştırmak için mi kul
landınız diye sual sormak bizim hakkımuz olur. 
Bir Hükümetten birçok şeyler isteriz. Ama, o 
Hükümete deriz ki, siz bu hizmetleri görebil
mek için kendi karakterinize, kendi yapınıza 
uygun bir çalışına içerisine girmiyceeksiniz. Ya 

ne yapacaksınız?. Bizim koyduğumuz kalıp 
içerisinde çalımaya mecbursunuz. Peki ben so
rabilir miyim, tenzih etmekle beraber sorabilir 
miyim; bu çok müdafaasını yaptığınız umum 
müdürlerle yeni Hükümetin muvaffak olmama
sını baltalamak için siz de bâzı tc. tiplerin için
desiniz, diyebilir miyim? Eğer, böyle söylerse
niz, bu kadar fazla iddia ederseniz bu şüphe
ler bizimi içimize girmez mi? Onun için muh
terem arkadaşlar; Devletin kıymetli adamları
nı böyle basit düşüncelerin arkasında yıprat-
mıyalım, adeta insan yiyen bir -nakina haline 
gelmiyelim. Yeni kıymetlere, yeni enerjilere, 
yeni teşebbüslere, huzurunuzda yeni bir zihni
yetle gelen Hükümetin çalışma imkânlarına 
müsaade edelim. Ben, şu bütçe müzakerelerine 
baktım, sanki Adalet Partisi iktidarı üç aylık 
bir iktidar değil de, 1960 dan beri bu memle
ketin malî politikasını yürüten ve bugünkü sı
kıntıların mesnedi olan bir Hükümetmiş gibi 
ona taarruz edilmeye başlandığını gördüm. Dik
kat ettim, İşçi Partili arkadaşla*' Adalet Par
tisine saldırıyor. Aynı yoldan Halk Partililer 
de saldırıyor. Ama işçi Partili arkadaşlarım, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri konusunda C.H.P. 
ni itham ediyor. C.H.P. li arkadaşlarım çıkıp 
onlardan gelen taarruzlara karşı kendilerini 
müdafaa etmiyorlar. Yani bir anlayışlı taarruz 
ama, çok müsaade ederseniz, Hükümetin, kendi
sini memleketin mesuliyetini de/uhde edeceği 
yolda, saboteye uğramıyacak, mesuliyetlerini 
tekeffül edecek kadro ile yürümesine müsaade 
buyurunuz ve bu memlekete Merkez Bankası 
Umum Müdürlüğüne getirilmiş olan bir vatan
perver memleket evlâdını, banknot fabrikasını 
enflâsyon için Hükümetin emrinde kullanacak 
bir makina halinde yıpratmayınız sevgili arka
daşlarım; günahtır, yazıktır. 

Şimdi vergi meselesi üzerinde durduk. Ar
kadaşlarım diyor ki, vergi reformları, yeni 
Vergi kanunları gelmedi ki, vergi reformları 
yarıda kaldı... Sevgili arkadaşlarım, buraya çık
tık mı Türk halkı fakirdir, diye hepimiz bir
den başlıyoruz. Fakat Türk halkının dertlerini 
ele alarak, ona selâm çakmıyan partimiz ve 
partilimiz yoktur. Ama, o fakir Türk halkının 
veremiyeceği daha çok vergileri istemekte de ga
yet cömert bulunuyoruz. Peki, ben soruyorum 
aziz arkadaşlarıma; eğer bu halk daha fazla 
vergi verebilecek ise, bu parlâmento sıraların-
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da oturan insanlar Anayasanın ve İçtüzüğün 
verdiği yetkileri kullanarak, niçin bu güzel yol
larda vergi teklifleri getirmiyorsunuz? Kanun 
teklif etmek hakkını haizsiniz. Neden bu toklii'-
leri getirip de parlâmento huzurunda takdim 
etmiyorsunuz? Hayır, yapamazsınız... Günkü ve
rim kabiliyeti olmıyan halk size kızamıktır. Ne-
istiyorsunuz ? İktidar kamudan getirsin. Siz bi
tarafta durun, yıkın burada, yek fakir köylü
den almıyabm, emekçiden almıyalım, t .prak 
ağasından alalım. Türkiye'de lc:e tane t >prak 
ağası var? Toprak Reformu Kanununu hazı.iı-
yanlar bunu gayot iyi bilirler; 52 tane 52 toprak 
ağaoı Türkiye'nin bu açık bütçesini kapatır mı? 
Kapatmaz. Demek ki, toprak ağacını: sanki Tür
kiye'de büyük çapta toprak ağaca varmış gibi 
istismar etmek suretiyle bâzı art düşüncelerin 
tahakkukunu istiyoruz. Bunu bırakalım. 

Emekçileri vergiden muaf tutalım. Aziz ar
kadaşlarım, Türkiye'nin % 70 - % 80 i emekçi
dir. Emekçiliğide mi inhisarımız altına aldık? 
Yani sizler emekçisiniz de, biz sömürücü, kapi
talist, büyük toprak ağası, büyük para ağası... 
Yok böyle şey. Eğer bir başka konuda bunları 
tartışmak icabederse, Parlâmento içerisindeki in
sanların nelere dayandığını, malî kapasitelerinin 
ne olduğunu, servetlerinin ne olduğunu ölçer
sek, bu iddiayı yapan arkadaşların çok yanıla
caklarını ve kendilerinin hakiki kapitalist, top
rak ağaları olduklarını bizatihi anlayacaklardır. 
Bir milletin verim gücü ne ise alınabilir. Bu, şu
na benzer aziz arkadaşlarım : Geçen devre vergi 
reformları kanunu görüşülürken de beyan etmiş
tim; bir damızlık süt ineğinden beş kilo süt alı
yorsunuz. Onun verim gücü beş kilo süttür. Siz 
eğer, bu inekten ben 1.0 kilo süt alacağım diye 
mütemadiyen onun memesini süt versin diye sık
maya devam ederseniz, gelecek sene memesi ya
lama olur ve iki kilo süt alamazsınız. Beş kilo 
sütü altı kilo süt yapmanın yolu nedir?.. Bu hal
ka beş lira vergi yerine, altı lira vergi verdirmek 
imkânını sağlamanın yoludur. Onun verim kabi
liyetini artırmak lâzımdır. Siz halkın verim im
kânlarını artırmazsanız, halka teşebbüs imkânları 
vermezseniz, halka iş sahası açmazsanız, işsizliği 
önliyemezseniz o zaman nereden gelir sağlıya-
eaksmız? Bütçe önümüzde. Bunu yapmıyoruz. 
Ama, mütemadiyen vernıiyecek olan bir kütle
ye, vergi gücünün sonunu istediğimiz Türk hal
kına daha çok vergi koymak için ısrarda bulu

nuyoruz. Biraz evvel grup sözcüsü arkadaşım 
ifade etti, hakikaten Hükümetin yapacağı bir 
şey var, bugüne kadar bu konuda Hükümetin, 
ben şahsan müşahadcmde, olumlu bir hareketin 
içinde olduğunu görmedim; cari giderleri kıs
mak, tasarruf yapmak yok. Bizim hükümetlerde, 
bugünkü de dâhil, bu çalışmaya gitmek yok. Bi
rinci iş bunu yapacağız, bunu yapmak mecburi
yetindeyiz. Bir kişinin gördüğü vazife 5 kişiye 
tevzi edilmiştir. Mütemadiyen kadrolar kabar
maktadır. Buna artık bir dur demek lâzım. Mü
temadiyen personel çoğaltmak, mütemadiyen gi
der çoğaltmanın mânası yoktur. Buna bir dur 
demek lâzım. 

Sonra vergi kaçakçılığı... Dünyanın hiçbir ye
rinde vergi kaçakçılığının olmadığı iddia edile
mez. Fakat, vergi kaçırıyor diye burada Türk 
halkını, Türk mükellefini vergi kaçakçısıdır di
ye, hepsini birden itham etmenin de mânası yok
tur. Muayyen vergi kaçakçıları vardır. Getirilmiş 
olan kanunlar namuslu vergi veren insanları 
cezalandırmaktan başka bir şey değildir. İstedi
ğiniz kanunu getiriniz, vergi kaçakçısı olmıyan 
insanlar bu kanuna tabi olur, ama öte yandan, 
vergi kaçakçılığını bir itiyat haline getiren, ona 
müptelâ olan insanlar sureti katiyede vergi ka
çakçılığına devam eder. Şimdi Hükümet vergi 
kaçakçılığını önliyecek tedbirler almalı, bu ted
birler üzerinde durmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, üç, dakikanız kal
dı efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, şunu demek isterim ki, meselelerimizi 
ciddiyet ve samimiyet içerisinde, bu Devlet hiz
metinde sorumluluk almış, şimdiye kadar, bu yol
lardan hepimiz geçmiş, grup olarak; İşçi Partisi 
müstesna, diğerlerinin hepsi bu yollardan geç
miş kişileriz. Partilerimiz iktidarda bulunmuş, 
yeni Anayasa çerçevesi içerisinde böyle olduğu
na göre, bir Şefik İnan Beyefendinin buraya çı
kıp da, yeni bir bütçe dersi vermesine lüzum 
yok. Bu büyük bilgilerini kendi Maliye Bakan
lığı zamanında kullanamadığına göre, demekki 
memlekette meselelerin bir tatbik kabiliyeti var. 
Ama tatbik kabiliyeti içerisinde, samimî düşünce 
ve anlayış içerisinde bunlara el koymak lâzım. 

Yine meselâ, bundan evvelki iktidarın bütçe
sini yapan Ferkl Melen Beyi ben Senatoda din
ledim, o da aynı; ama onu biraz daha insaflı 
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gördüm. O diyordu ki, şu bütçe bizim getirdiği
miz bütçenin aynıdır. Gerekçesi de aynıdır, tak
dir ediyorum, dediler. Ama işte A. P. bütçesi, 
ondan evvelki iktidarın bütçesinin aşağı - yuka
rı aynıdır. Çünkü, 5 Yıllık Plâna göre bir mec
buriyettin içindedir. Gelecek yıl, A. P. iktidarını 
böyle bir bütçenin içinde görmemeyi gönlüm ar
za eder. A. P. niıı malî politikasını, iktisadi po
litikasını memleketin gerçeklerini 2 nci 5 Yıllık 
Plânın çerçevesi içinde tahakkuk ettirecek ve al
nında A. P. damgasını taşıyacak bir bütçe ile 
Hükümetin buraya geleceğini talimin eder ve 
mecburiyetler tahtında ortaya koyduğu, 5 Yıllık 
Plânın tahakkuku için ortaya koyduğu bu bütçe
den dolayı da kendilerini her hangi bir şekilde 
tariz altında bulundurmanın doğru ol mıya cağı 
kanaatiyle, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış-
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, söz istemiştiniz, 
buyurun. 

MALİYE BAKANİ İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla
rım ; 

Gelir bütçesi üzerinde grupları adma konu
şan değerli arkadaşlarımı dikkatle dinledim. 
Temas edilen konuların hemen hepsine bütçele
rin tümü üzerindeki konuşmaların başlan
masından bu yana yapmış olduğum mütaaddit 
konuşmalarda çok geniş bir şekilde temas et
miş ve cevaplarımı arz etmiştim. 

Ben, daralan zamanınızı da fazla işgal et
memek için, muhterem arkadaşlarımızın an
cak tavzih dilmesine lüzumlu gördüğüm bâzı 
tenkid ve görüşlerine karşı mütalâalarımı tek
rar arz etmekle iktifa edeceğim. 

Sayın Şefik înari; 
1966 yılı gelir tahminlerini, 1965 yılı ge

lir tahsilâtiylc kendilerime göre mukayese 
ederek konsolide bütçede 3.5 milyar ve câri büt
çede 1.5 milyarlık fark olduğunu belirterek, 
böyle bir bütçe yapmanın gerçekçi telâkki cdi-
lemiycccğini beyan etmişlerdir. 

1966 senesi gelir bütçesinde yer alan gelir 
tahminlerinin tamamen objektif esaslara da
yanmak suretiyle yapılmış olduğunu, Karma 
Bütçe Komisyonunda, Senatoda ve Yüce Huzu
runuzda birçok defalar belirtmiş bulunmak
tayım. Hükümetçe Yüksek Meclise sunulan Büt
çe kanunu tasarısına bağlı gelir bütçesinin 

madde gerekçelerinde, her gelir kalemine ait 
tahminlerin ne şekilde yapıldığı teferruatlı 
olarak açıklanmıştır. 

Malûm olduğu üzere, gelir tahminlerinde 
uygulanan metotların hepsinde de, ithalât tü
ketim, istihsal gibi istikbale ait tahminlere 
dayanılmaktadır. Bahis konusu tahminlerde 
iso, ilgili kuruluşlardan alman ve çok de
fa yıllık programlarda yer alan resmi ra
kamlar esas alınmaktadır. Kemdiler inin de eski 
bir Maliye Bakanı olarak uygulanan bu me
totlara bir itirazı olmadığını zannederim. Eğer 
itirazı olsaydı kendilerinim devresinde çıkan 
bütçelerde de bugün burada yapmış olduğu 
konuşmayı aynen yapmaları icabederdi. Kaldı 
ki, Sayın İnan, 1966 gelir talimimi erinin 1965 
senesinde yapılması muhtemel tahsilat miktarı
na nazaran % 27 nisbetinde ve 3 milyar lira
dan fazla olduğumu ileri sürerken de, bizce ma
lûm olmıyan kendi şahsi hesap ve düşüncele
rine istinadetmekte olduklarını zannediyorum. 

Öte yandan; bu gelir tahminlerinin, Bütçe 
Karma Komisyonunca kabul edildiğini, yani bu 
rakamların, aynı zamanda Komisyonun ve 
Senatonun da tasvibini kazandığını açıklamayı 
da zait buluyorum. Oükü,, orada da üzerinde 
enine boyuna duruldu, tetkik edildi, bir ne
ticeye bağlandı, tasvibedildi. Bizim yaptığımız 
hesaplara göre, 1966 malî yılı gelir bütçesinin 
1965 senesi tahsilatı tahminime göre fazlalığı 
2 milyar 600 milyon lira civarında ve % 19,4 
nisbetindedir. 

Sayın Şefik İnan, bu Mecliste pek çok temas 
olunan bir konuya daha değindiler 'ki, bu da 
servet beyanının kaldırılması hususudur. Bu 
husustaki görüşümüzü evvelce ve hattâ dün de 
arz etmiş bulunuyoruz. Bununla beraber bir 
defa daha açıklamayı faydalı görüyoruz. 

Bilindiği gibi, servet beyannamesi bir 
oto -kontrol müessesidir. Vergi tatbikatında, 
oto - kontrol bir gaye olmayıp bir vasıta bu
lunduğuna göre, bu fonksiyonu ifa eden başka 
bir tedbir ile maksadım sağlanması halinde ser
vet beyannamesinin kaldırılmasında her haıngi 
bir tehlike bahis konusu olmamak icabeder. Yani, 
bir oto - kontrol müessesesine daha müessir 
diğer bir müessese ve bu fonksiyonu aynı şe-
şekilde veya daha iyi bir şekilde ifa edecek bir 
sistem bulunduğu takdirde, servet beyanının 
kaldırılması bir tenkid ve hattâ üzerinde du-
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rulacak bir mevzu olmamak icabeder. Kaldı ki, 
bu tasarı yakında huzurunuza müzakere edil
mek üzere gelecektir. Üzerinde durulacaktır, gö
rüşler belirtilecektir, münakaşalar yapılacaktır, 
tasvibedilecektir, tenkid edilecektir veya iade 
edilecektir. 

Gerçekten servet beyannamesinin kaldılara'k 
yerine oto - kontrol sağlayıcı tedbirleri muhtevi 
bir kanun tasarısı hazırlanmış bulunmakta
dır; iki - üç güne kadar Meclise sevk etmek üze
reyiz. 

Bu konuda hazırlanan kanun tasarısını gör
meden ve servet beyananmesi yerine teklif olu
nacak tedbirin mahiyetini incelemeden, bu hu
susta mütalâa dermeyan olunması zannediyo
rum ki, bu mevzuda ihtisas, bilgi ve tecrübe 
sahibi hiçbir kimse tarafından doğru görülemez. 

Sayın Şefik inan; vergi gelirlerinin top
lam gelir içindeki, nisbetin % 71 olduğunu 
ve bu nisbetin az olduğunu, geliştirilmesi 
icabettiğini; taasrruf bonolarının ıslah edilmesi 
veya kaldırılması gerektiğini; dış yardım ve 
kredi karşılıklarınla güvenilemiycceğini, asıl sağ
lam kaynağın vergi olduğunu beyan ve ifade 
ettiler. 

Vergi gelirlerinin toplam gelir içindeki nis-
betiniın aktarılması gerekeceği tabiîdir. Biz de 
esasen bu nokta üzerinde çalışıyoruz. Vergi 
reformu komisyonu, daha evvelce muhtelif 
vesilelerle arz ettiğim üzere, çalışmalarına 
bugün de devam etmektedir. Adı geçen ko
misyonun faaliyeti, belli bir devreye münhasır 
olmayıp devamlıdır. 

Genel görüşlmede de arz ettiğim üzere, ta
sarruf bonosu konusu üzerinde durmaktayız. 
Yeni esasları ihtiva eden tasarı çok yakında 
huzurunuza getirilecektir. 

(Dış yardım ve kredilere gelince; bütçe du
rumumuz ve kalkınmamızın gerekleri icalbı dış 
kredi ve yardımlardan elbette istifade edeceğiz 
ve istifade etmemiş de zaruridir. 

Sayın arkadaşım Şefik İnan'ın hakikaten 
ciddiyetle bağdaştıramadığım bir sözüne de de
ğinmek istiyorum. 

Sayın İnan; «Bütçe açıktır, bu bütçenin ne 
suretle kapatılacağını dün Resmî Gazeteden 
çıkan bir haberden anladık. Merkez Bankası 
Umum Müdürü değiştirilmiştir.» diyor. Yani, 
Merkez 'Bankasının kaynaklarını koruyan bir 

Umum Müdür, bu tutumu dolayısiyle değiştiril
miştir, bütçe açığı bu suretle kapatılacaktır. 

Değerli arkadaşınım- bu sözlerini hakikaten 
işitmemiş olmayı tercih ederdim. Bir Merkez 
Bankası Umum Müdürünün böyle bir mütalâa 
ile değiştirilmesinin veya başka bir vazifeye 
nakledil meşinin irtibatlandırılması ciddiyetle 
kaıbili telif değildir. Bütün davranışlarımızın, 
hareketlerimizin kanunlarla tâyin edilmiş ol
duğunu unutan bu beyanın gerçeklerle hiçbir 
alâkaısı olmadığını izaha daıhi hacet yoktur. 

Kendi zamanlarında da birçok Merkez 
Bankası Umuım Müdürü değişikliği olmuştur. 
Acalba kendileri de bu umum müdürleri büt
çedeki açığı kapatmak için mi yapmışlardır? 

Şimdi muhterem arkadaşım iki noktayı ile
ri sürdüler: Kanunsuzdur, dediler; haksızdır, 
dediler. Bir tâyin keyfiyeti vardır ortada, Bu 
Hükümetin, Bakanlar Kurulunun tasvibettiği 
bir tâyin keyfiyetidir. Bu tâyin keyfiyetinin 
hukukî prosedürü; tâyin edilen yerin kanun
larında tcsib.it edilen esaslar dairesinde vâki ol
muştur. Yani 3460 sayılı Kanuna göre ve zan
nederim bunun 440 sayılı Kanunla da bir irti
batı vardır, bunun teslbit ettiği hukukî mesnet
ler daircisinde vâki olmuştur. Binaenaleyh, bu 
müesseseye, yani Başibakanlık Yüksek Denetim 
Kuruluna tâyini mevzuunda kararnamenin but
lanını ortaya koyacak her hangi bir mesnedi 
hukukiye ortada mevcut değildir. Sayın arka
daşımın, Merkez Bankası Umum Müdürünün 
tâyinine beş senelik bir müddet vardır, alın
masında da bu beş senelik müddetle mukayye-
dolunacağına dair kendi kanununda olan bir 
hükmü ileri sürerek bu mütalâayı izhar etmiş 
olduklarını zannediyorum. Fakat, bu mevzu 
üzerinde esaslı surette durularak, bir hukukî 
tetkike, çok ciddî bir tetkike tabi tutulması 
ve bir netice çıkarılması lâzımgelen bu mev
zudur. Çünkü aynı şekilde bu hükmün son fık
rasında da beş senelik müddet bitmeden de 
tebdile cevaz veren bir hüküm vardır. Şimdi, 
Saym Şefik İnan'ın, alınmasındaki zaruretin 
ne olduğu hususunda, imaen de olsa ortaya 
koymuş olduğu suale cevap verebilirim. 

19-6.1. den bu yana üç tane umum müdür de
ğiştirilmiştir. Yani dört sene içerisinde beş se
nelik, kanunun tosıbit etmiş olduğu müddete 
bakılmaksızın üç, umum müdür değiştirilmiştir. 
Bunların bir tanesi Nail Gider, diğeri merhum 
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Münir Boşlar, onun yerine de Ziya Kaya. Dör
düncü sene bittikten sonra biz de simidi Ziya 
Kayayı oradan alıp, daiha yerine birisi tâyin 
edilmemiştir, icabına göre düşüneceğiz, oraya 
da birisini getireceğiz. Sebep? HIçıbir zaman şa
hısların şu veya bu vaziyette olarak ele alın
maması gerekir. Temel müesseselerdir, temel 
müesseselerde hükümetlerin kanaatleri, bu mü
esseseleri sevk ve idare vazifesi ve sorumlulu
ğu tevdi edilen şahısların muayyen bir şekilde 
'hükümetlerin 'kanaatloriıyle irtibatlandırıp, ona 
göre bir tâyin ve mesuliyet birliğinin yapıldı-
ğmdaki zarurettir ki, bu her Hükümet zama
nında aynı şekilde mütalâa edilir. Makamlar 
ve mesnetler ebedî değildir. Halbuki, Devletin 
sevk ve idare sorumluluğunu üzerine alan bir 
Hükümetin sorumluluğunun icabı olarak tasar
ruflarına bir istikamet vermesindeki zaruret 
sureti katiyede münakaşa edilemez ve bunlara 
şahısların kaprislerine göre de bir istikamet 
verilemez. 

Şimdi, Bayın Kemal Nelbioğiu'nun değinmiş 
«olduğu hususlara geçiyorum; tenkidlerine, mü
talâalarına cevap vermek istiyorum. 

Tarım kazancı elde eden vatandaşların si
yasal kuvvetlerinin bu memlekette tarım ka
zançlarının vergilendirilmesine imkân vermedi
ğini beyan ettiler. 

İnsaf sahibi her vatandaş ve bu işin tekni
ğine vâkıf herkes kabul edecektir ki, bu mem
lekette tarım kazançlarının arzulanan ölçüde 
vergilendirilememesinin sebebi siyasi değil, 
tekniktir. 

Açı'k bir ifadeyle, tarım kazançlarının çe
şitliliği, elde edilen zürra sayısına göre çok bü
yük bir kütle için vergilcndirilemiyecek kadar 
az olması ve kültür seviyesi; bütün bunların 
yanında vergi teşkilâtımızın henüz bu mükel
lefleri de teklif edecek, imkânlara kavuşamamış 
bulunması bu sebeplerin başlıcalarıdır. Bunun
la beraber bu kaynaktan gerektiği şekilde fay
dalanabilmek için Bakanlığımız bünyesi içinde 
çalışmalar geldiğim zamandan beri yapılmak
tadır. 

Muhtelif kaynaklardan, teşekküllerden ve 
vatandaş kütlelerinden bu verginin tatbikatın
da. yöı-ülen aksaklıkları da ayrıç o. hususi kuru
lan ve teşekküllerin bütün mümessillerini bün

yesinde toplıyan bir heyet tarafından tetkik 
edilmektedir. Bu çalışmaların sonu alınmalk üze
redir. Yakında bitirildiği takdirde, zannediyorum 
ki, tatbikata tatminkâr bir istikamet vermek 
mümkün olabilmektir. Ama tasarı hazırlanma
dığı, bu ekiplerin çalışmalarının nihayeti alın
madığı 'müddet';e burada kati olarak bir ifadede 
bulunmak her halde bir tahminden ileri gitmez. 

Sayın Kemal Nebioğlu'nun, vergi sistemimiz 
ve tatbikatımız üzerindeki diğer görüş ve mü
talâalarını tamamen mensuboldukları siyasi te-
te.jokk'ülün benimsediği, siyasi doktrinlerinin 
.'v, as hırına uygun düşen birtakım mütalâalar 
manzumesinden ibaret telâkki ediyorum. Bu ko
nuda da tartışmayı uygun görmemekteyim. Ken
di görüşlerine göre meseleleri değerlendirmekte 
ve bir yargıya varmakta serbest olacakları şüp
hesizdir. Bizim bunlara karşı diyecek hiçbir sö
zümüz yjiktur. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (A.P. sıralarından aıkıslar). 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde başka 
söz istiyen? 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — (trup adına söz istiyorsunuz, 
buyurunuz. 

Sayın İnan, gruplar adına ikinci defa ya
pılan -konuşmalar 15 dakikalık bir süre ile sı
nırlandırılmıştır. 

C H P . GRUPU ADIMA ŞBI'İK İNAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
evvelâ Sayın Maliye Bakanının değindiği konu
lara temas etmek istiyorum. 

Buyurdular ki, Şefik İnan Bütçenin gelir 
rakamlarını, 1965 yılının filî taıhsilât rakam-
lariylc mukayese ettiler. Halbuki biz, bütçe ge
rekçesinde de açıklandığı üzere, objektif usul
ler tatiblk ediyoruz, bu usullere Şefik İnan'ın 
bir itirazı olsa idi, İ nci Koalisyonda Maliye 
Bakanı olduğu zaman, bu usulleri uygulamaz
dı, dediler. Birinci Koalisyonda Maliye Baka
nı iken, bendeniz bu kürsüden bütçeyi takdim 
ederken, İm bütçe güç hal ile ayakta duran, 
gelirleri iyimser olarak tahmin edilen bir büt
çedir, ne olunsunuz, ilâve falan yapmayın, diye 
rica ettiğim bir bütçe idi. Bütçe komisyonunda 
aynı «özleri söyledim. Yüz milyon lira ekledi 
Bütçe Ko'misymıu ve sonra Meclis bunu tasdik 
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etti. Bütçe izah edildikten sonra, bu bütçe 102 
milyon lira açık verdi. Demek ki, Komisyon ve 
Meclis 100 milyon lira koymamış olsa idi, bütçe 
iki milyon lira açıkla kapanacaktı. O zaman 
kendim de söyledim; bu bütçe açıktır, bu büt
çenin gelirleri iyimiser olarak tahmin edilmiştir, 
güç hal ile muvazenesi sağlanmış bir bütçedir, 
diye kimseye söz bıraikmadan daha önce ken
dim söylemişimdir. 

Servet beyanı konusuna gelince; Tasarıyı 
yakında getireceklerine göre, bu mesele üze
rinde uzun boylu görüşme fırsatını bulacağı
mız anlaşılmaktadır. Yalnız, önümüzdeki Mart 
ayı beyanname ayıdır. Beyannameli vergi mü
kellefleri bilirlerse ki, biliyorlar zaten seçimler
den bu yana, daha önce de tahmin ediyorlar
dı, 4 ncü Koalisyonun kuruluşundan itibaren, 
tahmin ederler de derlerse ki, nasıl olsa kalkı
yor, vergi verimleri üzerinde bunun nasıl bir 
tesiri olacağını takdir etmek kolay bir keyfi
yettir. Bir kontrol mekanizması kallkacalk. Son
ra yerine ne konulacak! O ayrı bir dâva. Yerine 
konuncaya kadar Allah kerim, diye düşünülür. 
Bunun tesirini Sayın Maliye Bakanı arkaıdasım 
hiç olmazsa benim kadar bilir. (A.P. sıraların
dan «senden iyi bilir» sesleri) benden iyi bilir. 
Affedersiniz. (A.P. sıralarından «bravo» ses
leri). 

Merkez Bankası Umum Müdürünün değişti
rilmesi keyfiyetine gelince: Biz, üç yıl üç ay 
iktidarda bulunduk. Koalisyonduk ama, biz ik
tidarda bulunduk, diyoruz koalisyonun en bü
yük kanadı idik, sorumluluğu kabul ediyoruz, 
şerefli üç yıl, üç aylık devrenin bütün sorum
luluğunu kabul ediyorum. Bu devrede Merkez 
Bankası Umum Müdürü değişmemiştir. Evet 
ihtilâlde umum müdür değişmiştir. İhtilâldir bu, 
değişmedik ne kaldı; ihtilâl değiştirdi tabiî 
değiştirir. İhtilâlin kanunları ayrıdır, ihtilâl
den sonra tâyin edilen umum müdüre bir ar
kadaşımız vekâlet etmiş idi, evvelâ, şinıdi Plân
lama müsteşarıdır, ondan sonra tâyin edilen 
arkadaş vefat etmiştir. Şu halde, 3 yıl, 3 ay 
içinde yapılan tâyin vefat üzerine vukubulmuş 
olan bir tâyindir. Tâyin, vefat üzerine vuku-
bulmuştur. Yani beş yıl dolmamıştır diye bu 
kürsüden söylemek doğru değildir. Vefatet-
miştir, yerine yenisi tâyin edildi. (A. P. sırala
rından gürültüler.) 

BAŞKAN — Konuşmayınız efendim. 
C. H. P. ADINA ŞEFİK İNAN (Devamla) 

— Şimdi arkadaşımız diyor ki, Merkez Bankası 
Kanununda senin söylediğin madde var, beş yd 
konulmuş, ama biz diyoruz ki, 3659 sayılı Ka
nun var. Yani Memurin Kanunu, bu kanunun 
tayinlerindeki usule göre değiştirilir, onu uy
guladık, umumi ahkâmı. Peki vazı'ı kanun özel 
bir kanunla Merkez Bankası gibi bir müeessesc 
kurarken, özel olarak yazarsa ki; müdür beş yıl 
için tâyin edilir.... O takdirde, bu maddenin 
hukukî kıymeti yok mudur? Hukukî kıymeti 
ötekinin üstünde değil midir? özel bir kanun
daki, özel bir maddenin hukukî kıymeti öteki
nin üstünde değil midir? En basit hukukî bil
gi bunu icabettirir. Şu halde, 5 yıllık müddet 
için tâyin edilir, diyor. Ne demokratik bu? Bu
nun fevkalâde bir kusuru olmadıkça, varsa bir 
kusuru bunun yönetim kurulu mütalâasında 
bildirir, o zaman değişir. Ama, bunun dışında 
5 yıl müddetle dokunmıyacaksın. Sebebi şu: 
Bu müesseseler .mühim malî müesseselerdir, 
bankalar bankasıdır, Merkez Bankası. Bunun 
başına getirdiğimiz adam lâalettayin bir umum 
müdür değildir. Bu Hükümetin karşısında bir 
adamdır. Size bir şeyi nakledeyim: Jacques 
Luette vardı; Fransız Merkez Bankası Guvar-
nörü idi. Maliye kendisi üzerinden para bakı
mından biraz baskı yapıyordu; tuttu bir cevap 
yazdı, basına da açıkladı cevabını, Hükümet 
tepetaklak gitti. Böyledir bu umum müdürler. 
Merkez Bankası Umum Müdürlüğü şaka değil, 
öyle keyfe mayaşâ değiştirilecek bir insan de
ğildir, bir makam değil, bu son derece ciddî 
bir makamdır. Oraya getirilen adam da 
lâalettayin bir umum müdür değildir, farklıdır. 
Onun içindir ki, vaktiyle özel kanuna madde 
koymuşlar, Merkez Bankasını kurarken, şu 
halde, Sayın Maliye Bakanımız, işte hukukan 
tetkik edilebilir, hani cayi şüphedir hangisinin 
tatbik edilmesi lâzım, demekte. Cayi şüphe fa
lan tarafı yok bu işin. 

Merkez Bankası Kuruluş Kanununun hususi 
maddesi vardır. Umum müdür ona göre tâyin 
edilir, ona göre yerinden alınır. Ha, buyurdu
lar ki, Sayın İnan, onu para tedariki için değiş
tiriyorsunuz diyor. Elbette ki, şüphe etmekte 
hakkım vardır. Dur bakalım arkasından ne gele
cek. Niye değiştiriyorsunuz durup dururken. (A. 
P. sıralarından bir ses : Niçin soruyorsun) Evet, 
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sorulması bize düşer. Burada sizin kadar ben de 
aynı haklarla konuşuyorum. Tamam mı? Öğre
nelim. Hâtıra olarak Sayın Maliye Bakanına 
arz edeyim. Bir zamanlar rahmetli Selâhattin 
Çam bu Bankanın Umum Müdürü idi, ilk za
manlarda. Hazinenin çok sıkışık bir zamanında 
5 milyon lira istemişlerdir. Diretmiş, vermemiş
tir. Ve o zamanın iktidarı da kendisinin kılma 
dokunamamıştır. 

Bu memur konusunda şunu öğrenmemiz lâ
zım; memurlar iktidarların memurları değildir. 
(Alkışlar) Memurlar ezeli ve ebedi Türkiye Cum
huriyeti Devletinin memurlarıdır. (Alkışlar) Bu
nu öğrenmemiz lâzımdır. Kurucu Mecliste yeni 
Anayasa metniyle ve ruhiyle bunu sağlamaya 
çalışmıştır. Anayasayı iyi öğrenirsek bunları an
lıya cağız, çabuk anlarız. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

C. H. P. (İRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 
(Devamla) -— İyi öğrenmeye çalışınız, Anaya
sayı . 

Diğer sözcü arkadaşlarımın bâzı sözlerine te
mas edeceğim, o kadar. Üç aylık Hükümet, di
yorsunuz. Hayır arkadaşlar, siz tam bir yıllık 
Hükümetsiniz. Hattâ bir yılı biraz geçti. Başba
kan, o zamanın Başbakan Yardımcısı, 4 ncü Ko
alisyonun en büyük kanadı. Maliye Bakanı hep 
aynı Maliye Bakam. Yani üç aylık... Neresi üç 
aylık? Tam bir yıldan beri bu memleketi sevk ve 
idare eden parti sizsiniz. Dördüncü Koalisyonun 
en büyük kanadı sizdiniz, şerefi de, sorumluluğu 
da sizindir. Bunu niye kabul etmiyorsunuz? Bi
rinci Koalisyonda beraberdik, eşittik aşağı - yu
karı bir farkla beraberdik. Öyle olduğu halde 
sorumluluğunu alıyoruz, biz. Siz niçin almıyor
sunuz? Üç aylık Hükümet... Hayır efendim, bir 
yıllık Hükümetsiniz. 

1966 bütçesini aynı Maliye Bakanı, daha se
çimlerden önce hazırlamakla görevli idi. Çünkü 
Muhasebei Umumiye Kanunu, Ağustos ayı için
de bütçeler hazırlanır, der. Yüksek Plânlama 
Kurulu Başkanı, Başbakan Yardımcısı, şimdiki 
Başbakanımız Sayın Demirel'di; 1966 yıllık pro
gramını hazırlamak ve Ekini ayının sonunda 
yayınlamak zorunda idi. Devlet idaresinde de
vamlılık vardır. Üç aylık iktidar değil, bir yıllık 
iktidarsınız. 1.3 Şubatta kırmızı oyların sayısı be
yaz oylardan fazla çıkmıştır, 18 Şubatta vazifeye 

başlamışsmızdır. Şu halde bir yıl, 8 günlük ikti
darsınız. 

Şimdi Ataöv arkadaşınım mütalâalarına da 
cevap verdiğimi sanırım. Kendi kendimle hiç te
zada düşmek âdetim değildir. Çünkü hiç, yalan 
söylemem. 

Hürmetlerimle. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ikinci 
madde üzerinde başka söz istiyen arkadaşımız 
yoktur. Maddeye bağlı «B» işaretli cetveli oku
tuyorum. 

Bölüm Lirft 
51.000 İrat ve Servet vergileri 4 135 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

52.000 Gider, gümrük, Tekel 
İstihlâk ve dış seyahat 
harcamaları ile Damga 
ve Emlâk alım vergileri 
gelirleri 8 022 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

53.000 Diğer vergi gelirleri 520 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

61.000 Devletçe yönetilen ku
rumlar hasılatı ve Devlet 
payları 76 275 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

62.000 Devlet malları gelirleri 168 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 492 811 413 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

71.000 Özel gelirler ve fonlar 2 661 167 266 
BAŞKAN — Kahul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
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(2 nei madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi okunan cetvel-

leriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin 
edilen gelir arasındaki 700 000 000 lira fark iç. 
istikrazla karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mi l Olmadığına göre maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — 1966 bütçe yılı içerisinde Millî 
Savunma ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan 
askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle fiilen 
sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bağlı (B) 
işaretli cetvelde bu adla açılacak bir tertibe gelir 
ve mukabilini Millî Savunma Bakanlığı Bütçe
sinde açılacak özel bir tertibe ödenek ve gider 
kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Olmadığına göre, maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Birinci madde ile sarfına me-
. zuniyet verilen ödenek, altışar aylık devreler 

itibariyle tevzi olunur. Birinci altı aylık tevziat 
bütçe kanununun neşrini takip eden ay içinde, 
ikinci altı aylık devrenin tevziatı Ağustos 1966 
ayı içinde hazırlanır. Maliye Bakanlığı ile il
gili Bakanlık bu tevziatı, tahsilat, liberasyon 
ve döviz kurumunu ve umumi iktisadi şartları 
göz önünde tutarak tesbit eder. 

b) Bakanlar Kurulu, tahsilat liberasyon, 
döviz durumunun ve umumi iktisadi şartların 
elverişsiz seyretmesi halinde ödeneklerden bir 
'kısmını' mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. Olmadığına göre maddeyi oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir, 

MADDE 6. — Yapılmış ve yapılacak bağıt
lara dayanarak 1966 malî yılı içinde kısa süreli 
avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en 
çok bir yıl süreli Hazine Bonoları çıkarmaya 
ve banka kurumların Hazineye yatırmak is-
tiyecekleri paraları alarak karşılığında Hazine 
bonoları vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

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

Hazinede bulunan millî hisse senetleri ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde e-
dilecek krediler veya bunların satış bedelleri 
ile uzun süreli Devlet tahvilleri satmalmaya, Ha
zinenin iştiraki bulunan ortaklıklardaki ser
maye hisselerini ödemeye veya Bakanlar Ku
rulu kararı ile bu ortakların hisse senetlerini 
satmailmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Olmadığına göre, maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Özel fonlardan : 
a) 22 Ağustos 1960 tarihli ve 65 sayılı Ka

nunun 1 nci maddesine dayanılarak açılan 
(Kambiyo karşılık fonu) hesabının aktarıldığı 
«Kambiyo karşılık fonu provizyon hesabı* na 
1966 malî yılı içinde yatırılacak miktarlar, 

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

c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki NATO hesabından toplanan paralardan 
Maliye Bakanlığınca belirtilecek meblâğ. 

ç) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğin
ce T. C. Ziraat Bankasında açılan Akar yakıt 
fiyat istikrar fonunun 10 milyon lirayı aşan 
kısmı, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Olmadığına göre, maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Dairelerin, 30 . 6 . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncd maddesi
ne giren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 
4 ncü maddesinde sözü geçen maaşlı memur
ları, bağlı (D) işaretli cetvelde, Hayrat ha
demesine ait kadrolar da, bağlı (S) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 633 sayılı Kuruluş Ka
nununun geçici 3 ncü maddesine göre aylıklı 

— 707 — 



M. Meclisi B : 57 26 . 2 . 1966 O : 4 

kadrolara intibakları yapılanların (S) işaretli 
cetveldeki kadroları mülgadır. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
.kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara e t olmaması şart
tır. 

BAŞKAN — Efendim, bu maddeyle ilgili 
bir tadil önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük Millet Meclisi bahçe ve parklarının 

bakım ve tanzimi işlerinin genişliği ve bu işler
de çalıştırılmakta olan 54 hizmetlinin daha ve
rimli bir şekilde çalıştırılmalarını sağlamak, bu 
işlerde sorumlu olmak üzere Millet Meclisi (D) 
cetveli kadrosunda 1 100 lira ücretli ziraat tek
nisyeni kadro unvanının, bahçe amirliği olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara Sivas 
Zühtü Pehlivanlı Gültekin Sakarya 

BAŞKAN — Efendim yalnız bir unvan de
ğişikliğidir. Komisyon katılıyor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz

mir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değişiklikle birlikte 8 nci maddeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

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

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

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunları gösteren (G) cet
veli; 

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

Bu kanuna bağlıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 

Olmadığına göre maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. .Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Devlet gelirlerinin özel hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1966 bütçe yı
lında da devam olunur. 

Musul petrollerinden teraküm eden 100 mil
yon liralık hisseden 1966 malî yılı içinde tahsil 
edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli ge
lirler) maddesine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Olmadığına göre, maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1838 
sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağ
lık okulları öğrencilerinden 1966 yılı içerisinde 
alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Olmadığına göre, maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Olmadığına göre, maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — 30 . 6 .1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanun ve ekleri ile çeşitli kuruluş kanunların
daki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1966 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?... Olmadığına göre, maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) bendlerin-
de yazılı nisbet ve yevmiye miktarlarına ilişkin 
kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere bu 
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madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci mad- I 
deleri gereğinoe her yıl bütçe kanunu ile tesbiti 
gereken misil, nisbet ve miktarlar, bağlı (H) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak, belediye hudutları haricinde vazife 
gören Defterdarlık kontrol memurları için en az 
yevmiye miktarı, 20 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Bunların Maliye müfettişi ve hesap uzmanları 
ile birlikte memuriyet merkezleri dışında terti-
bedilecek çalışmalara katılmaları halinde gün
deliklerinin bu miktar üzerinden ödenmesine de
vam olunur. Ayrıca Harcırah Kanununun 37 nci 
maddesindeki asgari 4 lira yevmiye de 8 liraya 
çıkarılmıştır. 

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

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapacak
ları vazife seyahatlerinde Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakan
lar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Ge
nelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ile 
resmî davete icabet suretiyle seyahat eden eşleri 
ve kadro aylık tutarı 2 000 lira olan subay ve 
Devlet memurları, müsteşarlar ve elçilerin, Ba
kanlar Kurulu kararma müsteniden yaptıkları 
daimî veya geçici vazife seyahatlerinde birinci 
sınıf, bunlar dışındakilere turist sınıf üzerinden 
yol masrafı ödenir. 

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

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

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

MADDE 15. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 6434 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa mükel
lefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1966 büt
çe yılı alım değerleri, bağlı (0) işaretli cetvel
de, ve sözü geçen kanunun 38 nci maddesi gere- ' 
ğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri 
de bağlı (P) işaretli cetvelde 5 . 1 . 1961 tarihli 
ve 237 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince I 

kurumların satınalacakları taşıtların âzami sa
tmalına bedelleri, bağlı (T) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?... Olmadığına göre, maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16. — Gider tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 16 nci madde ile ilgili bir öner
ge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1966 yılı bütçe Kanununun 16 nci maddesi 

gereğince gider tertiplerinden aypılacak harca
malara ait (R) işaretli cetvelin giyim - kuşam 
alımları ve giderleri kısmındaki, «kanun» keli
mesinden sonraki, «ve kanunlarma istinaden 
hazırlanan» ibaresinin tatbikattaki güçlükler ba
kımından metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Bursa Zonguldak 
Barlas Küntay Kemal Doğan Sungun 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) —- Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. önergeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 16 nci maddeyi, değişiklik önergesiy
le birlikte, tekrar oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Geçen bütçe yıllarına aido-
lup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1966 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil öde
neklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Olmadığına göre maddeyi oyunuza arz ediyo-
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mm, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Katma 'bütçeli idarelerle ge
nel bütçe dışındaki daire ve müesseselerin genel 
bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her dere
cedeki yatılı okullarla yurt dışında kendi hesap
larına okutturacakları öğrencileri için bütçeleri
ne konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktar
larını, bağlı (B) işaretli cetvele gelir ve bu Öğ
rencilerin her türlü giderleri ile ödeneklerine 
harcanmak üzere, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Olmadığına göre, maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — 1966 malî yılı içinde, Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin 27.09 pozisyonuna 
giren ham petrolün Millî Savunma ihtiyaçları 
için yabancı memleketlerden ithali ve yabancı 
memleketlerden ithal edilen veya yerli ham pet
rolden istihsal olunan ve Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 27.10 pozisyonuna giren akar yakıt 
ve madenî yağların Millî Savunma ihtiyacı için 
ciheti askeriyeye teslimi Gümrük Vergisi, Bele
diye Hissesi, Damga Vergisi, Rıhtım Resmi, 
ithalde ve dâhilde alman İstihsal vergileri ve 
Hazineye, katma bütçeli idarelere ve özel idare 
ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, hare 
ve zamlardan ve ardiye ücretlerinden müstes
nadır. 

Ancak Millî Savunma ihtiyacı için muafen 
ithal olunan ham petrolden elde edilen ürünle
rin ciheti askeriyeye tahsis olunmıyan kısmı yu-
kardaki istisnadan faydalanamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Olmadığına göre, maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan, yapılmış ve yapılacak an
laşmalar gereğinee belli hizmetler, taahhütler, 
yatırımlar veya projeler için 1966 malî yılında 
elde edilecek imkânların Türk lirası karşılıkları 
ile malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan 
bütçeye gelir, diğer taraftan ilgili idareler büt
çelerinin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

1965 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlar
la temin edilmiş bulunan Türk lirası karşılık
ları ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkında 
da yukarda yazılı esas dâhilinde işlem yapıla
bilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Olmadığına göre maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

21 nei maddeyi okutuyorum. 

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

1965 ve daha önceki yıllarda da aynı maksat 
için açılmış ikraz ve kurulmuş fonlar hakkında 
da madde hükmü dâhilinde işlem yapılabilir. 

Türk parası karşılıklarından serbest bırakıl
mış olup da Hazine muamelesi olarak Devlet 
borçlarına karşılık harcanmış meblâğları bütçeye 
gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Olmadığına göre, maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 22. — 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 maddesinin 
her yıl Orman Genel Müdürlüğü bütçesine ko
nulacak ödenek miktarlarına ait hükümleri; 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 
6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (ç) fık
rası hükmü; 
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e) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) fık
rası hükmü; 

ç) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 ııci maddesinin (a) 
fıkrası hükmü; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Zi
raat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu
nun geçici 3 ncü maddesi hükmü; 

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

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

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

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

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

1966 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertip
lerine konulmuş miktarlar dâhilinde uygulanır; 

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

j) Gider Vergileri Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 'bâzı 
hükümler ilâve edilmesine dair 282 sayılı Kanu
nun 15 nci maddesi hükmü; 

1966 bütçe yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 

Buyurun, Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın mil

letvekilleri, bu maddede yer alan kanunlar, dik
kat buyurmuşsanız bir politikanın yürütülme
sine medar olacak özel surette üzerinde çalışıl
mış, bir takım âmme hizmetlerinin mevkii tat
bike konulmasına matuf ödeneklerle ilgili hu
suslardır. Ben, bunların hepsi üzerinde durrnı-
yacağım. Fakat, bir tanesi var ki, Meslisle ve 
Türkiye'de bunun ehemmiyetini takdir etmiyen 
her hangi bir vatandaşımız olmadığını bildiğim 
için, o hususta biraz vaktinizi almak istiyorum. 
Bu da, Türkiye'deki orman ve ormanlık bölge
lerde yaşıyan vatandaşlarımızın yaşayışları hu
susudur. 

Hükümet vaktiyle, Türkiye'deki orman tah
ribatını önlemek için ne gibi bir politika taki-
betm elidir, konusu uzun yıllar, hattâ 100 küsur 
yıldan beri Devlet dairesinin sorumluluğunu 
taşıyanların zihnini işgal ettiği için, İsveç'ten 
bir mütahassıs celbetti; Profesör Hesken. Bu 
profesör, matbu bir rapor hazırladı ve Türkiye'
nin orman bakımından son derece fakir oldu
ğunu ve gidişinde, telâfisi son derece güç olan 
bu millî servetin süratle tahribedilmek istika
metinde olduğunu gösterdi. Fakat, her hangi 
birimizin göstermesi gibi, kalmadı, bunun telâ
fi edilmesinin tedbirlerini de beraber getirdi. 
Bu tedbirler kısaca şu idi: Ormanlık bölgeler
de yaşıyan vatandaşlarımızın, o bölgelerde or
manların tahribine sebebiyet vermeden geçim
lerinin sağlanması imkânı varsa, o bir politi
ka olarak yürütülmelidir. Fakat, orman tah
ribine sebebiyet vermeden mahallinde kalkınma 
imkânlaıı olmıyanlar varsa, o da ayrıra bir iç 
iskân politikası ile yürütülmelidir. 1956 da uzun 
münakaşalar neticesi Orman Kanunu çıktı. Bu 
Orman Kanunu son derece iyi hükümleri ihtiva 
etmesine rağmen, bu politikanın yürütülmesine 
medar olarak tahsisat konmadığı için hiçbir 
netice elde edilemedi. Ama, yine her yıl bir 
Kıbrıs erozyan ile kaybolmaktadır, ormanları
mız şöyle olmaktadır, falan demekte devam 
ediyoruz. Arkadaşlar, devletlerin ciddî mesele
leri devamlı takipler neticesi uğraşa, uğraşa 
halledilebilir. Geçici beyanlarla, muvakkat dav
ranışlarla ciddî bir problemin halledildiğinin 
dünyada misali yoktur. Türkiye'deki orman 
mevzuu da budur. Şimdi burada bir madde 
vardır-, 22 nci maddenin ilk maddesi ki, Orman 
Kanununda üç maksat için, her yıl bütçesine 
bir miktar tahsisat koymayı emreden hüküm
ler, bu yıl, bundan evvelki yıllar tahsisat kon
mamış olan meselelerimizdir. Bunu şimdi oku 
yacağım, hangi meselelerimiz; diyor ki, 
3 1 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 13 ncü, 64 ncü maddelerinin her yıl 
Tarım Bakanlığı bütçesine ve aynı Kanunun 
35 nci maddesinin her yıl Orman Genel Mü
dürlüğü bütçesine konulacak ödenek miktar
larına ait hükümleri (Sonunda bu maddenin) 
1966 bütçe yılında uygulanmaz. 

Şimdi uygulamıyacağmız hükümler nelerdir, 
onu kısaca huzurunuzda arz edeceğim.. Orman 
Kanununun 13 ncü maddesi, «Devlet ormanları 
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içinde veya kenarında bulunup da, civarlarında-
ki ormanlardan geçimlerinin sağlanmasına imkân 
olmıyan köylerde ve dağınık evlerde oturan
lardan: 

a) Bulundukları yerlerde muhitin icapla
rına göre ve muhtelif suretlerle kalkmdırılma
ları mümkün görülenlere Ziraat Vekâletinin 
izni ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasın
dan kalkınma kredisi açılır. Kalkınma kredisi 
için 20 yıl müddetle Ziraat Vekâleti bütçesine 
senelik miktarı 50 milyon liradan aşağı olma
mak şartiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban-
kansı sermayesine mahsuben ayrıca tahsisat ko
nulur.» 

Bunu takibeden fıkrası iç iskânla alâkalı
dır. Orada ödenek konulmasına âmir hüküm yok
tur, onu okumuyorum. 

Şu halde ormanlık bölgelerde kendi muhitin
de kalkmdırılmaları imkânı olan köylülerimiz 
varsa, her yıl bütçeye 20 yıl müddetle asgari 
50 milyon lira onları kalkındırmaya medar ola
cak bir parayı koyacağız, Ziraat Bankasının büt
çesine, sermayesine mahsuben vereceğiz ve bu su
retle bir politikanın yürütülmesi mümkün ola
cak. Şimdi, bunu koymuyoruz. Evvelce de kon
mazdı. 13 ncü madde bu. 

35 nci madde : Şimdi ormanlık bölgelerde, 
fevkalâde, orman mühendislerini çok takdir 
ederim, çok vatanperverce çalışırlar, bu ar
kadaşlar düşünür, taşınır, tahribe na^ıl mâni 
olalım, kanun getirmekle orman tahribine 
mâni olmak mümkün değil. Sebepleri üze
rinde çalışmak lâzım. Tetkik etmişler ve bul
muşlar; taşocağı, kremit veya tuğla imalâtha
nesi, kireç ocağı, köyler veya köy birlikleri 
veya şahıslar işletmek isterlerse, bunların bu 
teşebbüsünün mevkii tatbika konabilmesi için yine 
kurulacak bu kabîl ocakların müteşebbislerine 
belirtilecek şartlar dairesinde ve umumi büt
çeden Orman Umum Müdürlüğü tarafından ay
rılacak fondan ikraz suretiyle yardımda bulu
nur, fonun karşılığı her yıl iki milyon lira
dan aşağı olmamak üzere Orman Genel Mü
dürlüğü bütçesine konulur. Bu da konmuyor? 
Yalnız, bu yıl değil, bundan evvelki yıllarda 
da... Şu halde orman bölgelerinde çok ke
reste israfı vardır. Bunu önlemeye medar 
olacak bir kısım inşaat malzemesi yapmak is-
tiyenler varsa; imal ve istihsal etmek istiyen

ler; onlara da kredi verelim diye iyi niyetle 
konmuş bir hüküm, ama tatbik edilemiyor. 

Son maddede şu : 64 ncü madde hükmü de 
uygulanmıyacak. «Ziraat Vekâletinin vereceği 
ağaçlandırma plânı gereğince ve tâyin edeceği 
ağaç nevilerinden, bu kanunun 63 ncü maddesi
ne göre gerek kendi topraklarında ve gerekse 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki, arazi
de yarım hektardan aşağı olmamak şartiyle 
orman yetiştirecek veya kavak, okaliptüs ve 
kızılağaçlıkları tesis edecek hususi şahıslara 
veya hükmi şahsiyeti haiz teşekküllere Ziraat 
Vekâletinin izni ile Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasında kuruluş kredisi açılır. Ku
ruluş kredisi için 15 yıl müddetle Ziarat Ve
kâleti bütçesine miktarı 2 milyon 500 bin lira
dan aşağı olmamak şartiyle Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ay
rıca tahsiast konulur.» 

işte bu madde ile demin belirttiğim üç ehem
miyetli konu ki, Türkiye'nin orman politika
sını romantizmden çıkarıp, gerçekçiliğe ulaş
tırmak maksadına mâtufen hazırlanmış hüküm
ler tatbik edilememektedir. 

Beri tarafta muhterem arkadaşlar, hiçbir 
kanuni mecburiyetimiz .olmadan, öğleden ev
vel gördük, birtakiim kurumlar ve teşekküller 
hattâ 'bir kısmının (mahiyeti üzerinde münakaşa 
edilebilen teşekküller pekâlâ 13 milyon küsur 
lira giıbi küçümsenmiyecek, bu yıl bütçesinden, 
bundan evvcllki bütçelerde de bir o kadar yar
dım görmeikte devam ediyorlar. 

Aziz arkadaşlarım, eğer Türkiye'nin onman 
probleminde ciddî olarak halli gereken hususlar 
olduğumda ittifak ediyorsak ki, ettiğimizi zan
nediyorum, bunun politikasının ne olacağı 1956 
da çıkan kanunla tesbit edilmiş, ama bu kâfi 
değil. Bunun maddi imkânlara kavuşturulması 
behomahal zaruridir. 

Size bu konuda bir şeyi bilhassa belirtmek 
istiyorum, demin söyledim, Devletin ciddî me
seleleri üzerinde uğraşa, uğraşa; didine, di
dine devamlı ve azimli çalışmalarla behema-
hal müspet bir sonuca ulaştırılır. 

Sene 1954, İşletmeler Bakanıyım. Garp 
Linyitleri ma'den direği alacak, ıdöviz yolk. İs
tiyoruz; içeriden temin edilsin... Bir koordinas
yon yok. Uğraştık arkadaşlar, şahsan uğraş
tım. Bakanluklararası komisyon kuruldu. SE-
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KA'nın, Türkiye Selüloz ve Kağıt fabrikaları; 
travers de vardı o za)man Devlet Demiryolları
nın traversi ve Türkiye ımaden ocaklarında kul
lanılacak anaıden direğinin evvelâ Türkiye'deki 
ormanlardan sağlanması 'hususundaki bir prog
ramı, (kanunsuz, ona Bakanliklararsı bir karar 
gereğince yürüttük ve bugün % 90 a yakın iki 
teşekkül de memleketin kaynaklarından sağ
lanabilmektedir. Bu bakımdan, ben, Hükümet
ten şunu rica edeceğim. Şimdi imkânı yok, büt
çede tadil teklif etmek uzun şeylere vabeste, 
esasen ıgeç'ti; Parlâmentoyu, Bütçe Komisyonu
nu ve (bilhassa Tarım Bakanını ve Hükümeti 
»on derece yakından ilgilendiren bu konuda, 
bundan sonraki meseleler içerisinde ehemmi
yetlileri de var, ama benim kendi takdir ölçü
me göre diğer meseleler, eğitim meselesi 
müstesna bu ehemmiyette değil. Ama Tür
kiye'de yıllar yılı devam eden ve fakat 
halli ıbir türlü mümkün olmıya dâvaların 
özel kanunlarımda halli yolları gösteril
miştir. Ama Ibu, her yıl bütçelere konacak tah
sisatla muvaffakiyete ulaştırılabilecektir. Önü
müzdeki yıl .bütçesine, Tarım Balkanından ehem
miyetle rica ediyorum, Maliye Bakanlığındaki 
arkadaşların da büyük bir anlayış gösterecek
leri hususumda inancı olduğunu da ilâve ede
rek, ıbu orman dâvamızı ve ormanlık bölge
lerde yaşıyan ve Türkiye'de en çok üzerinde 
durmamız lâzımgelen vatandaşlarımız oldu
ğuna kaani .olduğum, sosyal adalet bakımın
dan Ibu vatandaşlarımızın dertlerime ve onların 
dertleriyle beraber, orman meselemize hal çare
si Ibulacak ve her yıl bütçesine konacak 'bu tah
sisatı behemahal koymıya çalışalım. 

Aziz arkadaşlarım, onman bölgesinde oturan 
vatandaşlarımız, çok mühimdir. İhtilaflı olan 
araziden io ıbölgede oturan vatandaşlarımızın 
ilgisi kesiliyor. Mahkemelere gidiyor; tehir, 
tehir, talik devam ediyor. Ama beri tarafta 
özel idareler bunların tasarrufumdan alınmış 
olan arazinin arazi vergisini almakta devam 
ediyor, arkadaşlar. Dünyanın neresinde bu tat
bikat olabilir. Ama, Türkiye'de var ardakaşlar. 
Bu balkımdan Tarıım Bakanından rica edeceğim, 
esasen bunu mühim ,bir konu olarak getireceğim, 
Türkiye de onman bölgelerimde yaşıyan vatan
daşlarımızın hali bütün diğer vatandaşlarımız
la kıyas edilemiyecek kadar ciddiyet kazanmış 
durumdadır. Adaletsizlik puvandır, arkadaşla

rım, ıbu balkımdan bu vatandaşlarımıza Anaya
sa, her vesile ile söylüyoruz, insanca yaşama 
imkânlarını sağlamak maksadına matuf olacak, 
malolacak, onmanda yaşıyan vatamdaşlrımız in
sanca yaşamak hakkına sahip değil mi? Niye 
ona sahip çıkmıyalmı ? 

Bu itibarla, ben kısa keseceğim. Tarım Ba
kanlığımızdan, ıbu mevzuları yakından bildiği
ne kaani ıbulunduğum, gerek çalıştığı bölgeler
de gerekse kendi menşe bölgesinde cid
den bu memleketin derdine deva olma
nın yolunu göstermiş, kanun son derece güzel, 
ama biz politika adamları mevzu' üzerinde ge
reken ciddiyeti göstermediğimizden ıhalledeme-
mişiz. 

Bu itibarla, önümüzdeki yıl için edemııni-
yetle rica edeceğim, Sayın Tarım Bakanı, bi
rinci derecede mükellefiyet kendisinin ve dâva
yı yürütmek için istifa ağırlığını da koyabilir. 
O kadar mühim bir dâvadır. Hükümette inandı
ğı dâvayı yürütmenin şartlarından bir tanesi de 
dâvanın müşkülâtının ağırlığını gösterebilmek 
için; her hangi bir kanuni tahsisattır. Çünkü 
bunlar 'konmadığında istifa edebilmesini bil
mektir, arkadaşlar. Bu bakımdan Sayın 
Tarıım Balkanımızın başına böyle bir şe
yin igelmesini temenni etmem ve fakat bu 
dâva için istifa edecek bir Tarım Bakanı, 
emin olunuz Türk tarihinde en mühim bir dâva 
için ısiyaset adamına yaraşır bir davranışın sa
hibi olarak tebcil edilir, arkadaşlar. 

Teşekkür ederim ve Hükümetten bu yömde 
önümüzdeki yıl bütçesinde tedbir almasını 
halisane temenni ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Komisyon adına söz istenmiştir. 
Buyurum Sayım Sezgin. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 

SEZGİN (Aydın) — Vaz 'geçtim. 
BAŞKAN •— Vaz geçtiniz. 
Efendim okuttuğumuz 22 nci madde ile ilgili 

komisyonun ibir önergesi vardır, matbua hata
sının düzeltilmesi hakkında. 

Okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Bütçe Kanununun 22 nci maddesinin (j) 
fıkrasındaki kamum numarasının 282 yerine 482 
olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
ismet Sezgin 

Aydın 
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BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul ddenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu önerge ile birlikte nazarı dik
kate alarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — 27 . 2 . 1959 tarihli ve 
7236 sayılı Kanunun Emekli keseneği ve karşı
lıkları (hakkındaki muvakkat 2 nci maddesi 
hükmü 1966 ımalî yılında da tatbik olunur. 

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

MADDE 24. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 
sayılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer Enerji 
sahasında (hukukî mesuliyete dair Sözleşme) nin 
7 nci maddesi şümulü 'dâhilinde vukua gelecek 
hasar bedellerini karşılamak üzere ıgerekli öde
neği Başbakanlık 'bütçesinde açılacak bir terti
be kaydetmeye ve tediye iş art ve esaslarını teıs-
bit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi Ikabul 'edenler'... ritmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. —Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretle cetvelin (Yapı, tesis ve büyük ona
nım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden 
(A/3) işaretli cetvelin (Kamu!aştırma ve ısatı-
nalmalar) bölümüne ve Bayındırlık Bakanlığı 
yatırım ıbütçeısinde -ödeneği bulunan Bakanlık 
ve dairelere ait (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümünden kendi bütçelerindeki 
(Kamulaştırma ve ısatmalmalar) bölümüne ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsıt i yen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 26. — NATO müşterek enfrastrük-
tür programına dâhil inşaata ait hak edişler 
üzerimden yapılan tasarruf bonosu tevkif atma 
aidolup 19 . 6 . 1963 tarihli ve 253 sayılı Ka
nun gereğince çıkartılan 26 . 8 . 1963 tarihli 
ve- 6/2119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
hükümleri dairesinde erken ödemeye tabi tutu
lacak tasarruf bonoları için lüzumlu ödeneği 
Maliye Bakanlığı bütçesinin 36.130 ucu (Erken 
ödeımeye tabi tasarruf (bonoları karşılığı) mad
desine kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

27 nci maddeyi ok utuyorum. 
MADDE 27. — Sermayeleri teısbit edilen li

mite ulaştıktan sonra ekle edilen kârlar /hak
kında ne; şekilde işlem yapılacağına dair ka
nunlarında bir hüküm bulunmıyan ıgenel ve 
katma bütçeli dairelere bağlı döner Sermaye 1 i 
işletmelerin sermaye fazlası gelirlerini genel 
bütçeye irat kaydettirmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza ıs unu yorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 28. — Norminal sermayelerini ta

mamlamış olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
Hazineye intikal edecek kârları ile Hükümet 
kararları veya kanun gereğince Hazinece öden
mesi -gereken zararları, teşekküllerin Müdürler 
Kurulu veya idare .meclislerince kabul edilen 
bilânçolarmdaki kâr veya zarar esas alınmak 
suretiyle tahsile veya ödemeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

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

MADDE 29. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları 
Kurumu. Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 
20 nci ıınaddçisinin (B) fıkrasında ifade edilen 
tahvillere yatırılacak yedek akçeler için madde
de öngörülen % 40 İlk limit 1966 bütçe yılında 
uygulanmaz. 

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

MADDE 30. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 154 ncü maddesi ile Grenci Bütçe 
Kanununda yer alması öngörülen katsayı genel 
kadro kanunu ile belirtilir. 

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

31 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 31. — Genel kadro kanunu yürür

lüğe .girinceye kadar, 657 sayılı Kanunun 237 
nci maddeni ile 238 nci (maddesinin 4 ncü fıkra
sındaki (Kanunun diğer .maddeleri, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi 'izliyen 'malî yıl başın-

— 714 — 
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<lan itibaren yürürlüğe girer.) hükmü, uygulan
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi aylarınıza ısunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

32 nci (maddeyi okutuyorum. 

MADDE 32. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 195, 199, 202, ve 207 nei maddele
ri 1966 malî yılında uygulanmaz, 2005 sayılı 
Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 
2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı ödemme-
.sine dair olan 5049 ve doğum yardıımı öden-
•ımesine dair 5504 ısayılı Kanun lıüküımlerinin 
uygulanmasına 1966 malî yılında da devaım olu
nur. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner söz is
temişsiniz, buyurunuz efendim. 

ALİ RİZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, maruzatım 
31 nci maddeyi de içine alacak şekilde olacak
tır, özür dilerim. Verdiğim önergede 31 nci 
madde üzerinde söz almam gerekirken, bir tak
dim tehir oldu. Beni bağışlıyacağmızı ve Sayın 
Başkanın da müsamaha görtereceklerini ümi-
detmekteyim. 

Şimdi efendim, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu, katsayının her yıl Bütçe Kanunu ile 
tesbit edileceğini âmirdir. Halen yürürlükte 
bulunan bir kanun, değişmemiş. Ertelenmeye 
şayet zaruret hissediliyorsa, 657 sayılı Kanun
da bir değişiklik yapmak lâzımdır. Çünkü, 
657 sayılı Kanun diyor ki, «katsayı Bütçe Ka
nunu ile tesbit edilir.» Bütçe Kanununda ise 
biz bugün bu madde ile, daha evvelde kabul 
ettiğimiz 31 nci madde ile, Kadro Kanunu ile 
tesbit edilir, diyor. Burada paradoksal bir 
durum var. Ortada korkunç bir boşluk var. 
Bunun telâfisi şart. 

Öte yandan, kadro kanunlarının 1 Marttan 
önce Yüksek Meclisten çıkacağı, hiç olmazsa 
müzakere konusu olacağı Sayın Maliye Baka
nı tarafından Bütçe ve Plân Komisyonunda sa
rahaten ifade edilmişti. Ama bu ana kadar 
böyle bir kanunun, değil Meclise gelmesi, halen 
tüzükleri üzerinde tartışmaların bitmediğini 
üzülerek müşahede etmekteyiz. 250 kadar tü
zük müzakere konusu olmakta, göstergeler üze
rinde itirazlar yapılmakta, çeşitli meslek grup
ları kendi haklarını alabilmek için Parlâmen-
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to üyelerine görüşlerini meslek grupları halin
de intikal ettirmekte ve hattâ bu tüzükler ta
mamlanıp da Devlet Şûrasına intikal etmemiş 
durumdadır. Yani kadro kanunları değil 
1 Martta, belki 1966 yılının ortalarına kadar 
gecikeceğe benzer. Hattâ Sayın Başbakanı
mızın bayram vesilesiyle memurlarımıza müjde 
olarak tavsif edebileceğimiz ve herkesi memr 
nun eden sarih beyanları da maalesef gerçek
leşmemiş bulunmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarım, Sayın Cihat Bilge-
handa aynı şeyi teyidettiler. Ama, insanın 
aklına geliyor, Hükümetimiz kanunların âmir 
hükümlerini yerine getirmeyi bir tarafa bırak
mış, her halde münhasıran onların nakliyle ve 
tâyini ile meşgul olmakta. İnsaf edilsin, kanu
nun âmir hükmü ortadadır. En yetkili şahıs 
dâhil, Sayın Maliyo Bakanı ile Sayın Başbaka
nın sarahati ortada iken, bunların ihmal edil
mesi doğru değildir. Asıl bu vesile ile temas 
edeceğim şu: Ya 657 sayılı... 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — İşte ilgi
lilerin zamanında çalışmaması yüzünden oldu 
bu iş. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Arkada
şım müsaade buyurun bildireyim, zatıâliniz de 
buyurunuz görüşlerinizi intikal etiriniz. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin. 

ALt RIZA UZUNER (Devamla) — Şimdi 
31 nci ve 32 nci maddede katsayıyı belirtmek 
mecburiyetindeyiz, 657 sayılı Kanun yürürlük
te iken. Eğer, bunu koymıyacaksak, 657 sayılı 
Kanunda mutlaka bir değişiklik yapmak lâ
zımdır. Çünkü, 657 sayılı Kanun ki, halen ka
nundur, yürürlüktedir, Bütçe Kanununa atıf 
yapıyor. Biz bu Bütçe Kanunu ile 657 sayılı 
Kanunun kadro kanunlarına atıf yapıyoruz. 
Bu hakikaten, tâbirimi mazur görün, belki de 
yerinde göreceksiniz, tipik paradoksal bir du
rumdur. Bunun izalesi şarttır. Bu maddenin 
değiştirilmesi gerekiyor. Fakat Maliye Bakan
lığının bu konudaki hazırlığının tamam olma
dığını da yetkililerden duyuyoruz. Ama 657 
sayılı Kanunda bir değişikliği tazammun eden 
madde en kısa zamanda Meclise sevk edilme
lidir. Memurlarımıza vadedilenlcr maalesef 
tahakkuk etmemiştir. Sabırsızlıkla bunu bek
liyorlar. Bu işe bir son vermeliyiz. Kanun 
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tekniği bakımından arz ettiğim paradoksal dı> 
rum mutlaka izale edilmelidir. 

Teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is

tiyen?. Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 33. <•— Millî Savunma Bakanlığına 
muhassas lojmanların bakım, onarım, idame 
ve muhafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 ta
rihli ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Ko
mutanlığı teşkilâtı için de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Olmadığına göre, maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul •edilmiştir. 

34 neü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 34. — Katma bütçeli idarelerin 

bütçelerini denkleştirmek maksadiyle, Maliye 
Bakanlığı bütçesinin Hazine yardımı tertiple
rine ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin 
(B) işaretli cetveline gelir kaydolunan miktar
lardan bu maksada göre fazla olduğu tesbit 
edilen kısımlar malî yıl sonunda Maliye Bakan
lığınca ilgili idarelere ödenmiyerek iptal olu
nur. 

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

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

35 nci maddeyi okutuyorum, 

MADDE 35. — Türkiye Petrolleri A. O. yıl
lık programlarla öngörülen yatırımlarının fi
nansmanı için Devlet Yatırım Bankası kredile
rinden faydalandırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Bulunmadığına göre maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 36. -~ Maliye Bakanlığı Hazine 
Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi tş-
'birliği Teşkilâtı nezdinde kamu teşebbüsleri 
adına tekevvün eden borç ve alacaklar ile bu 
teşebbüslerin birbirlerine olan horç ve alacak
larını, bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydet
mek suretiyle mahsup ettirmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen î 
Bulunmadığına göre maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 37. — Genel Kadro Kanunu çıkın
caya kadar Cumhuriyet Senatosu bütçesinde 
ödeneği bulunmıyan ve Millet Meclisi bütçesi
nin müşterek bölüm ve maddelerindeki harca
malarda âmiri italik yetkisi Millet Meclisi Baş
kanlığına aittir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt 
ve şartı ile, Cumhuriyet Senatosunun hizmet
lerini yerine getirebilmek için ne miktar me
mur ve hizmetlilerin daha Cumhuriyet Sena-
tosuna ayrılacağına, iki Meclisin Başkanlık 
Divanlarının aralarında mutabık kalmaları su
retiyle karar verilir. Bunlar hakkında da, 
üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygula
nır. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen î 
Bulunmadığına göre maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 38. — Teşkilât Kanunu ve bütçe
si çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı harcamaları, Sanayi Bakanlığı büt
çesindeki tertiplerden yapılır. Ve bu harcama
lar Sanayi Bakanlığı sarfiyatı olarak gösteri
lir. Sanayi Bakanlığı teşkilâtına dâhil kadro
lardan iki Bakanlık arasında varılacak anlaşma 
ile tesbit edilecek olanlar, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının emrine tahsis ödilir. 

İki bakanlık arasında varılacak anlaşmaya 
göre her tertipte Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına ayrılacak ödeneklerin âmiri itası 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz istiyen t 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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39 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 39.'— Teşkilât Kanunu ve bütçe-

si çıkıncaya kadar 4951 sayılı Kanuna dayanı-
laraık Köy İşleri Bakanlığına bağlanmış bulu
nan dairelerin müstakil tertiplerindeki ödenek-
lerden ve müşterek tertiplerin ilgili bakanlıklar 
ile varılacak anlaşma ile Köy İşleri Bakanlığına 
ayrılacak paylardan yapılacak harcamalarda 
ita âmiri Köy İşleri Bakanıdır. 

Bağlanan dairelerin kadroalrı ve ilgili Ba
kanlıklarla yapılacak anlaşma suretiyle Köy 
İşleri Bakanlığına tahsis edilen kadrolar, Köy 
İşleri Bakanının emrine intikal eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Olmadığına göre, maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

40 ncı maddeyi okutuyorum. 

MADDE 40. — Bu kanun 1 Mart 1966 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Olmadığına göre, maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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41 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 41. — Bu kanunun kendi meclisle

ri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanları, diğer hükümleri
ni Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Olmadığına göre, maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle 19*66 yı
lı Bütçe kanunu tasarısının maddelerinin gö
rüşülmesi ve kalbulü bitmiştir. Bütçenin, ulu
sumuza ve yurdumuza hayırlı olmasını dilerim. 

Başkanlıkça hazırlanan ve Yüce Meclisin 
tasvibine maahar olan çalışma programına gö
re; bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere ya
rın devam edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir usuli hata yap
mamak için Birleşimin yarın saat 11,00 e kal
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu itibarla, 27 Şubat 1966 Pazar güuü saat 
11,00 de toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati: 17,42 

.« . . • • >•-« 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
57. BİRLEŞİM 

26 . 2 . 1966 Cumartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — İmar ve İskân Bakanı Haldun Men-

teşeoğlu'nun, 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla deği
şik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin havale edilmiş olduğu Ticaret, 
İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından seçi
lecek beşer üyeden kurulu Geçici bir Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi. (1/131, 4/48) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 716) [Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1966] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 

İŞLER 


