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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu ıbirl eşimde üç otu mm yapan Genel Ku
rulda ; 

1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ye Karma 
Bütçe Komisyonu raporu üzerindeki görüşme
lere devam olunarak: 

Devlet Üretme 'Çiftlikleri ile 
Onman ve 
Devlet Hatva Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlükleri 1%3 yılı Bütçe kanunu tasarıla
rı açık oya sunuldu ve Cum'huriyet .•Senatosun
ca tasarıların kanunlukları kalbul olundu. 

Sanayi Bakanlığı 1968 yılı bütçesi ka'bul 
edildi. 

Petı-ol Dairesi "Başkanlığı 1963 yılı Bütçe 
kamımı tasarısı 'görüşüldü ve tasarının ka-

nunluğu, Cumhuriyet Senatosunca, acık oyla, 
kabul -olundu. 

Basın - Vaym ve Turizm Genel Müdürlüğü 
ile 

İmar ve İskân Bakanlığı rve 
'Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul edildi. 
7 . 2 . 1963 Perşembe günü saat 10.30 da 

toplanıbııak üzere birleşime saa 1.20 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
B aşka n v e kili An ı asy a 
,Sırrı At al ay Macit Zerim 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin Özgül 

•« • • * 

B Î R I N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Nevşehir Üyesi İbrahim Şevki Atasa-
ğun'un Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine geç
tiğine dair, adı geçen Parti Başkanlığının yazıs-ı. 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Nevşehir Senatörü İbrahim Şevki Atasağuıı'-

un Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine geçmiş 
olduğunu arz ederim. 

C. K. M. Partisi 
Grup Başkanı 

Sivas Milletvekili 
Cevad Odyakmaz 

BAŞKAN —- Ittılaınıza arz olunmuştur. 

3. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

1. —• Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığı Bütçesi müna
sebetiyle, radyonun dili hakkında yaptığı konuş
manın yanlış anlaşıldığına dair demeci. 

FETHİ TUVETOĞU1 (Samsun) — Efen
dini, müsaade buyurursanız zaptı sabık hakkın
da bir küçük tavzihte bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FETHİ TEVETOÖLIT (Samsun) — Muhte

rem. Başkan, çok muhterem senatör arkadaşla
rım, dün akşam Basın - Yayın ve Turizm Ba

kanlığının bütçesinin tenkidi sırasında, tahdit 
edilmiş kısa bir zaman zarfında bendeniz rad
yomuzun dili üzerinde bir ufak beyanda bu-
lunduııı. Zamanın darlığı dolayısiyle düşünce
lerimi ve fikirlerimi sarih olarak açıkladığımı 
zaımetmişsem de, benden sonra son sözü konu
şan bir kıymetli arkadaşımızın sözlerimi tama
men yanlış anlayarak, benim âdeta öz Türkçe 
dilde yapılması lüzumlu ve gerekli yeniliklere 
aykırı bir fikir taşıdığımı beyan etmesi üzeri
ne bu hususta birkaç dakikanızı tavzihen işgal 
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etmeyi lüzumlu gördüm. 

Benim, radyomuzda dil kurumu tarafından 
böyle bir saat ihdası dolayısiyle, bir otorite ol-
nııyan kimselerin dilci diye ve tamamen uydur
ma, birtakım kelimeleri kulanmak kasdiyle 
Türk dili üzerinde yaptıkları tasarrufların mil
letimiz, memleketimiz, aydınlarımız ve köylü-
ınüzcc dahi iyi karşılanmadığını; dil üzerinde 
böyle yetkisiz insanların her hangi bir tazyik
te bulunamıyacağını ifade ettim. 

Bütün söylediğini şey budur. Yoksa; Dil Ku
rumu, Atatürk tarafından memleketimize bü
yük hizmetler etmek üzere, Türk İnkılâplarının' 
en mühim dâvasının halli için kurulmuş büyük 
bir Kurumdur. Yalnız, bu Kurumun ehliyetli 
ellerde bulunması ve buraya Türk diline kasdı 
olan insanların sızmaması için sorumluların dik
katini çekmek istemiştim. Bilhassa böyle insan
ların Türk Radyosuna gelip, Türk Milletine ve 
dünyaya hitabetine imkânından mahrum edilme
sini belirtmekti maksadını. 

Yoksa, Türk dili üzerinde özleşme ve sade
leşmeye giden insanların yolunda Olduğumuzu 
gösteren birçok eserlerimiz, etütlerimiz ve ki
taplarımız mevcuttur. Arkadaşımın beni yan
lış anlayışından dolayı buradaki beyanlarımın 
tashihini lüzumlu gördüm. Hürmetlerimle. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Udime) — (Um
dem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Maalesef müsaade edemiyece-
ğim. 
müzakeresine başlıyoruz. Tümü üzerinde Ada
let Partisi adına Lûtfi Tokoğlu. 

A.P. GPvUPü ADINA LÛTFİ TOKOĞLU 
(Kocaeli) — Muhterem Başkan, 0. Senatosu
nun muhterem üyeleri, Muhterem Maliye Ve
kili ve Bakanlık erkânı, sizleri A.P. si Senato 
(Irupu adına en derin hürmetlerimle selâmla
rım . 

Muhterem senatörler, 
Malûmuâlileri olduğu veçhile, 20 nci asrın 

7 . 2 . 1963 O : 1 
başlarında vergi, münhasıran âmme masrafla
rının karşılanması için bir vasıta olarak telâk-

1 ki edilirdi. 
'Bugün ise vergi, malî fonksiyonu yanında 

sosyal adaleti sağlamak, ekonomik hayatın ge
lişmesinde müdahaleci ve yapıcı' tesirleri haiz 
bir kuvvet kaynağıdır. Böylece vergi; istihsal -
istihdam - istihlâk - yatırım gibi ekonominin 
ana faaliyetlerine tesir icra eden ve millî ekono
minin gelişmesinde düzenleyici rol oynıyan bir 
kudrettir. 

Maliye Vekâleti ile müşterek olduğumuz bu 
görüşe rağmen, Maliye Vekâletinin vergi refor
mu ve vergi zam kanunlarında ihtiyar ettiği 
taktikte onunla tamamen ayrı cephede bulun
maktayız. 

Muhterem senatörler, 1963 malî yılı bütçesiy
le milletçe ümit bağlanılan plânlı devreye gir
miş bulunuyoruz. Beş yıllık plânın muvaffak 
olabilmesi 1963 malî yılı bütçesinin tahakkuk 
edebilmesine bağlıdır. 196.'' malî yılı bütçesinin 
tahakkuk edebilmesi ise bütçe gelir tahminleri
nin ve dış yardım tahminlerinin tahakkuk et
mesine, bu arada vergi reform kanunlariyle ver
gi zam kanunlarının Meclisler tarafından ka
bul edilmesine ve nihayet bu kanunlardan ümid-
edilen neticenin istihsal edilmesine bağlıdır. 

Bütçenin mûtat gelirleri ve dış yardım talı-
minlerindeki isabet derecesi bir tarafa, fakat 
bütçenin son görüşüldüğü bugün dahi vergi re
form kanunları ve vergi zam kanunları nere
dedir? Kaç tanesi Yüce Senatonun ıttılaına ve 
tetkikine arz edilmiştir? 

İtiraf' edelim ki, bu suallere müspet cevap 
sermek imkânsızdır. 

Hükümetin beyanlarından öğreniyoruz ki. 
Oelir ve Kurumlar Vergisi kanunlariyle memle
kette tasarruf sağlanacak, memlekette yatırım 
teşvik edilecek bu yolla istihsal artacak, istih
dam hacmi genişliyeee'ktir. 'Bu kanunlarla 1963 

4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. — 1963 yılı butça kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/323, 
O. Senatosu 1/167) (S. Sayısı: 16) (1) 

A — Maliye Bakanlığı Bütçe>si : 
BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bütçesinin 

(1) 16 ıfif. Sayılı basmayanı 30 . 1 , 1963 tarihli 34 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

- 6 2 3 -
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malî yılı bütçesinin gelir kısım takviye edile
cek, sosyal adalete kavuşulacak, mükellef ta
sarrufa teşvik edilecektir. 

Fakat memleketin sosyal ve ekonomik ha
yatına böylesine tesir edecek kanunlar, bütçe 
müzakerelerinin bitmek üzere olduğu şu yünde 
nerededir? 

Diğer taraftan, .190!) malî yılı bütçesinin te
vazününde mesnet teşkil eden ve yekûnu 1 134 
milyon T.L. suıa baliğ olan vergi zam kanun
ları nerede? 

Bu suallerimiz karşısında belki Maliye Ve
kili, bu. kanunları zamanında Meclise tevdi et
tiklerini beyan edeceklerdir. Fakat hemen ilâ
ve edelim ki, bu kanun tasarılarının, 

1. Veraset ve İntikal Vergisi kanun tasa
rısı 7.1.1963, 

2. Kıymetli Kâğıtlar kanun tasarısı 7.1.19(5!), 
3. Dış Harcamalar kanun tasarısı 16.1.190:5, 
4. Banka ve sigorta (lider Vergisi kanun 

tasarısı 16.1.1963, 
5. İthalâttan alınacak 0.05 Damga Resmi 

16.1.19 6! I, 
6. Hmlâk Alını Vergisi kanun tasarısı 

21.1.196ü, tarihinde alâkalı komisyonlara sevk 
edildiği tarafımızdan tesbit edilmiştir. Bu se
bepten Maliye Vekilinin beyanlarına iştirak et-
miyeceğimiz bedihidir. 

Muhterem senatörler, balâda zikredilen ta
rihlerde bütçe, Bütçe Karma Komisyonunda 
müzakere edilmekte olduğu nazara alınırsa, 
mevzuu bahis vergi kanunlarının vasfı hiç şüp
hesiz kendiliğinden meydana çıkmış olacaktır. 

Vergi ekspres kanunları : 
Yukarda bahsettiğimiz vergi zam kanunları 

rakamları cemedildiğinde görülür ki, Hükümet 
bu vergi zam. kanunlariyle 190!) malî yılı büt
çesine 1.134 milyon T.L. sı varidat sağlamak 
düşüncesindedir. Bu varidatın ise ancak 308 
milyon T.L. sı karşılığı vasıtasız vergi olup mü
tebaki 706 milyon T.L. sı karşılığı ise vasıtalı 
vergilerden ibarettir. 

Muhterem senatörler, biz vasıtalı vergiler 
lehine teşekkül eden bu nisbetsizliği vergi ada
leti, ve sosyal adalet fikri ile kabili telif gör
müyoruz. 

Muhterem Bakan, bütçe konuşmalarında ye
ni vergi nazariyeleri bakımından vasıtalı ver
gilerin adaletsiz sayılamıyacağmı ileri sürdü ve 
fikrini müdafaa sadedinde 'Birleşik Amerika 
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Devletlerinden ve Avrupa'nın iktisadeıı ileri 
gitmiş memleketlerinden misaller zikretti. Fa
kat bütün bu iddia ve müdafaaları Türkiyeıniz 
için esbabı mucibe göstermeye imkân yoktur. 
Nitekim; Genel Vergi Reformu raporunun 17 
nci sayfasında; «her sosyal müessese gibi vergi
cilik de memleketimizin sosyal ve ekonomik bün
ye ve şartlarına göre şekillenir. Bu bakımdan 
ileri Batı devletlerinin vergi sistemleri Türkiye 
için örnek olamaz» hükmü ile bu rapor Sayın 
Bakanı cerhetinektedir. 

Vasıtalı vergiler, eğer yalnızca malî iktidar 
sahiplerine hitabetse idi, o takdirde Maliye Ve
kiline, hak vermek belki mümkün olurdu. Yazık 
ki, memleketimiz iktisadeıı geri kalmış memle
ketler sınıfında- olduğu için vasıtalı vergilerin 
malî iktidar sahiplerine matuf olduğu fikrini 
benimsiyemiyoruz. 

Oünkü Türkiye'de ziraat erbabı fakirdir. İş
çi ücretleri kifayetsizdir. Küçük esnaf günlük 
maişet derdinden kurtulamamıştır. Memleketin 
idare edenleri, memur ve ücretli sınıfının eline 
gecen aylık para miktarı, onlara asgari hayat 
seviyesi temin etmekten uzaktır. Hulâsa maaşlı 
ve ücretli sınıfların kazançlarına nisbetle aşırı 
derecede yüksek vergi ödedikleri Türkiye'de 
yeniden ihdası düşünülen vasıtalı vergiler Türk 
Milletinin omuzlarına yükletilmiş ağır bir yük
tür. Çünkü ne kadar aksini iddia edersek ede
lim, 

1. Akar yakıttan alman İstihsal Vergisi, 
2. Banka ve Sigorta (lider Vergisi, 
3. Tekel maddelerine yapılacak zam, 
4. 'Bilhassa ithalâttan alınacak 0.05 Dam

ga Resmi, asgari hayat seviyesinin henüz teşek
kül etmediği Türkiyenıizde fakir milletimiz ef
radına inikas edecek, vergilerdendir. Kaldı ki 
ithalâttan alınacak 0.05 Damga Resmi kanım 
tasarısı, beynelmilel taahhütlerimize dahi mu
gayirdir. 

Muhterem senatörler, açıkça ifade edelim ki; 
1963 malî yılı bütçe tahmin gerekçelerinde rea
lite gizlenmiş, samimiyet zedelenmiştir. Şöyle 
ki : 

I. (ielir Vergisi tahmin gerekçesinde, «nor
mal ekonomik gelişme sebebiyle Gelir Vergisi 
hasılâtındaki artış, plânlı devreye geçiş sonun-. 
da. istihdam haemındaki gelişme nazara alına,-. 
rak», 
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2. Kurumlar Vergisi tahmin gerekçesinde, 

«geçen senelerin tahsilat seyri ile mükellef ade
dindeki artış nazara alınmak suretiyle», esbabı 
mucibesini ileri sürerek geçen yıllarda memle
ketimizde ekonomimizin normal gelişme vasa
tına malik olduğunu ifade ediyor. Kanaatimizce 
bu iddia yanlıştır. 

Çünkü, bir memlekette ekonomik gelişme 
mümkün olabilmesi için bu iktisadi faaliyetin 
neşvünema bulduğu toprağın sulh ve huzur ha
vası ve itimat gıdası ile beslenmesi iktiza eder. 
İtiraf edelim ki, koalisyon hükümetleri aziz 
vatanımızda bu vasatı teminde muvaffak ola
madı, aksine 2 nei Koalisyon Hükümetinin 
C.H.P. kanadına mensup bâzı Bakanları (Baş
bakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu ile Dahiliye 
Vekili Hıfzı Oğuz Bekata) ise memleketin ikti
sadi ve siyasi istikrara ve huzura olan hayatî 
ihtiyacından bihaber gözükmektedirler. 

Bu zevatın karşısında biz, memleketin ikti
sadi refaha, kavuşmasını, ekonomide gelişmesi
ni, yatırım politikasına ehemmiyet vermekte ; 
yatırım politikasının muvaffak olabilmesi için 
de siyasi huzur ve iktisadi emniyeti şart koş
maktayız. Nitekim, 1963 malî yılı bütçe tasarı
sına ait gerekçenin 37 nei sayfasında ; «memle
ketin âtisini ve refahını emniyet altına almak 
için plân ve programların zarureti ne derece 
aşikâr ise bunların sağlam bir zemin, huzur ve 
emniyete kavuşmuş bir çalışma ve teşebbüs orta
mına mu'htacolduğu da o derece aşikârdır» 'hük
miyle bu gerekçe bizim görüşümüzü teyidettiği 
halde, Hükümetin fiilî politikasının henüz bu 
fikri müdafaa eder kapasitede bulunmadığını 
teessürle müşahede etmiş bulunmaktayız. 

Muhterem senatörler, biz bütçede açıklık ve 
samimiyet prensibini yalnız bütçe rakamların
da aramamakta, bütçedeki gelir tahmin gerek
çelerinde ve hususiyle bütçe tasarısına ait ge
rekçelerde kül halinde görmek isteriz. 

Hemen itiraf edelim ki, biz, aradığımız bu 
samimiyeti bulamamakla müteellimiz. 

1962 malî yılı bütçesi Yüce Senatoda görü
şülürken, zamanın Maliye Vekili bütçe nutkun
da; «memleketin bir yıllık ekonomik faaliyeti
nin ifadesi olan gayrisâfi millî hâsıla, fiyat te-
mevvüçlerini bertaraf etmek üzere, 1948 fiyat
ları esas alınarak yapılan hesaplara göre bahis 
mevzuu 4 yıl içinde (1956 - 1960) ceman 0.28 
nisbetinde bir artış kaydetmiştir. Yıllık artış 

— 625 
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nisbeti 0.07 ye tekabül etmektedir» tarzında be
yanda bulunurken, diğer taraftan 1963 'malî yı
lı bütçe tasarısına ait gerekçenin 38 nei sayfa
sında ; «Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
yapılan tahminlere göre 1954 - 1958 yılları ara
sında senevi % 5-6 nisbetinde artışlar gösteren 
millî gelir, 1958 yılından sonra 0.02-3 arasında 
bir artış kaydedebilmiştir» şeklinde bir esbabı 
mucibe ile bir yd evvelki Maliye Vekilinin be
yanını reffediyor, daha kötüsü bizleri tereddüt 
ve şüphe girdabına sürüklüyor. 

Muhterem senatörler, bugün Yüce Senatoda 
ittifakla üzerinde durduğumuz müşterek bir 
fikir var. 1963 malî yılı bütçesi beş yıllık plâ
nın ilk yılının tatbik bütçesidir. Bu bütçenin 
tatbikatta muvaffak olması lâzımdır. A.P. si
nin en samimî temennisi budur. A.P. si aziz 
milletimize refah ve saadet getirecek bir bütçe
yi desteklemekten ancak zevk duyar. Fakat ya
zık ki, biz, 1963 malî yılı bütçesini bu karakter
de göremiyoruz. Oünkü : 

Malûm olduğu veçhile 1962 malî yılı bütçesi 
1963 malî yılı bütçesinin bir hazırlayıcısı idi. 
Bütün gayretlere rağmen maalesef tahakkuk 
edemedi. Ve sene ortasında bütün vekâletler 
bütçelerinden 0.12 tasarrufa riayete mecbur kal
dı ve Maliye Vekilinin ifadesi ile 400 milyon 
T.L. sı açık vermekten kurtulamadı. 

Bizim görüşümüze nazaran 1962 malî yılı 
bütçesi Meclisler tarafından muvazeneli bir 
bütçe olarak kanuniyet kesbetmiş, sene sonunda 
ise a-çık bir bütçe olarak 1963 malî yılı büt
çesine teslim edilmiştir. 

Bize göre 1962 mail yılı bütçesi açığı yal
nız 400 milyon T. L. smdan ibaret değildir. 
Bu açık, Vekâleti enin sene içinde 0.12 tasarruf 
ettikleri miktarı 'da kapsıyarak asgari 1,5 mil
yar T.L. sidir. Günkü vekâletlerin kendi büt
çelerinden bu tasarruf ya o Vekâlet bütçesinin 
yatırım tahsisatından yapılmış, böylece, mem
leketin istihsal ve istihdam hacmi gerilemiş ve
ya carî masraflardan yapılmış, âmme hizmet
leri aksamış, binnetice atiye muzaf birçok ih
tilaflı meseleler 1963 yılma 'devredilmiştir. 

Muhterem senatörler, biz beş yıllık plânın 
aksamadan tahakkuk ettirilebilmesi için yeter 
sayı ve vasıfta ihtisas erbabı personel yetiş
tirme dâvasını ve organizasyon problemini, fi
nansman .kaynaklarından daha ehemmiyetli 
görüyor ve bu dâva halledilmedikçe plânın 
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muvaffak olacağına inanamıyoruz. Bu dâva 
Maliye Vekâletinin içinde halledilmediğinden 
19(>;> malî yılı bütçesinin hattâ Maliye Vekâleti 
canibinden dahi ansıyacağından korkuyoruz. 

Muhterem senatörle]', kanaatimiz odur ki, 
zamanımızın MJaliye Vekâleti yalnızca J96.°> 
malî yılı gider ve gelirlerini tes'bit ile meşgul 
•olmuş, tatbik ettiği malî politikanın neticeleri 
üzerinde durmamış, enflâsyionîst malî politika 
sathı maili hududu içine girip girmediğini asla 
mütalâa etmemiştir. 

'Enflâsyonu, arz ile talep arasındaki nispet
sizlik şeklinde telâkki edip toptan fiyat ha
reketlerine sırtını dayıyarak rahatlığı tercih 
etmiştir. Halbuki bugünün maliyecisi takübet-
tiği malî siyasetin gelecekteki inikaslarını he-
sabel'mekle mükelleftir. 

Biz, memlekette istihsal arttığı - istihdam 
hacmi genişlediği - Millî gelir yükseldiği - iş
tira gücü arttığı takdirde ve o nis'befte emis
yon hacminin genişlemesinden asla çekinme
yiz. Fakat bir memlekette istihsal durur - İş
tira gücü zayıflar - istihdam hacmi da ivdir bu
na mukabil emisyon hacını nisbetslz bir şekil
de yükselir, bir de piyasada efektif para fık
danı 'müşahede edilirse, o zaman bu iktisadi 
'hâdise üzerinde titizlikle durmak gara kir. 

1. Türkiye'mizde 1960 Mayıs ayında emis
yon :} 888 000 000 T. L. iken, 

2. Türkiye'mizde 19(52 Ocak ayında emis
yon 4 837 000 000 T. L. 

.'!. Türkiye'mizde .196.') Ocak ayında emis
yon f> 199 000 000 T. L. miktarına yükselmiş
tir. 

Bu rakamlar karşısında mukadder olan şu 
sualleri sormaya mecbur kalıyoruz. 

1960 iptidasından bu tarihe, istihsalde - is
tihdamda - istihlâkte bir yükselme mevcııdol-
madığı halde emisyon hacmındaki bu 1,5 mil
yar T. 1J. sı artışın sebebi nedir? Para mikta
rındaki bu artışa rağmen piyasada efektif 
para fıkdanını ne ile izah edersiniz'? . 

Kayın Senatörler, şüplhe yok ki, bir miktar 
para kış uykusuna yatmış 'harekete geçmek 
için huzurun sıcak havasını ve ekonondk em
niyetin beslieyici gıdasını beklemektedir. O hal
de, milletçe ümit ve hasretle beklediğimiz bu 
iklime yakın bir günde kavuşur da, İm kış uy
kusundaki para büyük bir cömertlikle piyasa
ya akacak olursa, o takdirde fiyatla t VI a ki istik-
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rar ve ovleviyetle para kıymetini muhafaza et
mek mümkün olacak mıdır? Bu enflâsyon is t 
akımı durduracak tedbirleriniz nelerden ibaret
tir? Bu tedbirleri Maliye Vekilinden dinlemek 
•bize kıvanç verecektir. 

Sayın, senatörler, biz memleketimizin ikti-
saden kalkınmasında yabancı ecneJbi sermaye
ye ihtiyacımız olduğu fikrindeyiz, iyi kulla
nıldığı takdirde yabancı 'hususi sermayenin 
memleketin iktisadcn gelişmesinde müspet rol 
aynı ya cağın a inanıyor, bu mevzuda Hükümeti 
ikaz etmek istiyoruz. Bu arada gelişmiş eko
nomilerde sermaye bol; yatırım imkânları güç 
ve sermayenin verimi düşük olduğundan ecne-
1)i hususi sermayenin Türkiye'ye celbinin ko
lay olduğunu iddia ediyoruz. Ancak şunu bil-
meliki, ya'bancı hususi sermaye gideceği ülke
de istikrarlı bir siyasi ortam ve emniyetli bir 
ekonomik vasat arar. 

Sayın senatörler, memleketin ımdî politika-
ısını yalnızca ilmî metotlarla tâyin ve tesbit et
mek kâfi değildir. Asıl mesele bu malî politi
kanın' tatbikidir. Vergi ziyamı asgari hadde in
dirmek bir maliyecinin başlıca vazifesidir. Bu 
ivazifede muvaffak 'olabilmek için kontrol me
kanizmasına. bu arada, mükelleflerle geniş öl
çüde iş birliği yapı bırak suretiyle memleketle 
vergi terbiyesinin tesisi ve yengi şuurunun 
uyanmasını temin etmek gerekmektedir. Ma
liyi1 Bakanlığının bu zaviyeden muıvaffakİ3reti 
ise nakıstır, tenkide şayandır. Maliyi1 Vekilinin 
bütçe konuşmalarından sarahatle öğrendik ki, 
memleketimizde (lelir Vergisi beyannameleri
nin ancak 0.04 dü tetkik edilebilmektedir. O 
halde Türkiye'de vergi kontrol mekanizması
nın randımanlı çalıştığını iddia etmek muhal 
olsa gerektir. 

Binaenaleyh, en azından memleketimizde 
'bir an önce yeminli hesap uzmanı müessesesi
nin i'lıtası ica'betinektedir. 

.Velice olara.lv diyebiliriz ki: Maliye Vekâ
leti teşkilatı zamanın ihtiyaçlarını karşılama 
kapasitesinden uzaktır. Bu se'bepten, bu teşki
lâtta tez elden ye muvaffakiyetli surette bir 
reorganizasyon şarttır. 

Muhterem senatörler, Hükümet ve Maliye 
Vekâletinin üzerinde İsrarla durduğu A. V. si 
Senato O rupim un ise tasvi'betmediği bir husus 
'd a serv et beyaıın a m el eridi r. 

http://olara.lv
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1. ıBiz tetkika'tl arımıza ıdayanarak iddia 

ediyoruz ki, dünyada, servet yengisi alınmıyan 
.hiçbir devlette, Gelir Vergisini kontrol mak-
sadiyle servet beyannamesi alınmamaktadır. 

2. ıMaliye Vekâletinin servet beyanname
sinden ümidettiği feyizli netice istihsal edile
memiştir. 

3. Aksine, servet beyanı mecburiyeti ihdas 
edildiği tarihten bu yana Türkiye'mizin iktisadi 
hayatında elle tutulur gözle görülür nisbette 
bir gerileme tesbit edilmiş, bu müddet zarfın
da emisyon hacmmda bir artış olduğu halde pi
yasada. efektif para fıkdanı müşalhede edilmiş
tir. 

4. Nihayet, vergi kontrol mekanizmasının 
ancak yüzde 4 gelir beyannamesi kontrol edile
bildiği memleketimizde servet beyannameleri
ne derece bir Ota - kontrol vazifesi görebilece
ğini yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

Netice olarak, yukarda telhisan arz edilen 
sebepler dolayısiyle Hükümetin ve Maliyenin 
servet beyannameleri üzerinde ısrarcı olmama
sını temenni ederiz. 

Sayın senatörler, 21 o sayılı Vergi Usul Ka
nununda Vergi Temyiz komisyonlarının Devlet 
Şûrası kararlarına karşı ısrar yetkisi tanınmıştır. 
Bu hüküm kanaatimizce Anayasaya, aykırıdır, 
Eakat bütçe konuşmalarından öğrendik ki. Ver
gi Temyiz komisyonları Anayasanın geçici 7 ve 
8 nci maddelerine istinadederek bu hakkı kul
lanmakta musirdirler. Hemen ilâve edelim ki, 
biz bu hukuki görüşe iştirak etmiyoruz. 

Sayın senatörler, plânlı devre bir sıfat değil, 
bir edebiyat değil ve fakat bir milletin kalkın
ma hızını teşvik edecek bir nizam, ekonomik faa
liyetlerin ahenkle çalıştığı bir manzume olma
lıdır. Fakat .1963 malî yılı bütçesinin karara bağ
lanacağı şu günlerde, âmme sektörünün yatırım 
politikasında tesiri aşikâr olan Artırma ve Ek
siltme Kanunu ile Muhasebei Umumiye Kanu
nunun hâlâ meriyette bulunmasını plân fikriy
le kabili telif sayamıyoruz. 

Muhterem senatörler, 
Maliye Vekâleti bütçesi tenkitlerimizi biti

rirken, tasarruf bonoları ve Emekli Sandığı üze
rindeki tenkidlerimizi Sayın Ekrem Alican'm 
1 nci Koalisyon Hükümeti Programını tenkid 
nutuklarından pasajlar alarak ikmal etmek isti
yorum. 
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Sayın Ekrem Alican, 30 . 11 . 196 L tarihli 

Meclis konuşmasında tasarruf bonoları hakkın
da, «Tasarruf bonolarından temin olunan hası
latın Devlet gelirleri içerisine karıştırılmaksızın 
223 sayılı Kanunun .1 nci maddesi ile ihdas et
tiği (yatırımlar finansman fonu) nda biriktiril
mesi ve yine aynı kanunun aynı maddesinde 
ifadesini bulan tarım, sanayi ve ulaştırma ya
tırımlarımıza ait müşahhas yatırım projelerinin 
finansmanında kullanılması daha isabetli olur 
kanaatindeyiz. 

Bugünkü tatbikat, bonolar hâsılalarını bir 
nevi vergi haline getirmekte, Devletin bütçe va
ridatı içerisinde bu hasılat da sarf olunup git
mektedir.» 

Yine Sayın Ekrem Alican aynı tarihli Mec
lis konuşmasında. Emekli Sandığının acıklı du
rumu hakkında, «bu vesile ile şunu da kaydet
mek isteriz ki, sayıları halen 60 bini aşan emek
li dul ve yetimin bağlı bulunduğu Emekli San
dığının şimdiden bir milyar 400 milyon lira açık 
verdiği, önümüzdeki 8 yıl zarfında bu açığın 6 
milyara yükseleceği göz önünde tutulursa. Hü
kümetin karşılaştığı dâvanın ehemmiyeti mey
dana çıkar. Bu mevzu derhal ele alınarak ge
rekli tedbirlere derhal başvurulmazsa. Devletin 
altından kalkanııyacağı siyasi, malî ve içtimai 
gayile pek büyük olacaktır. Programda bu ne
vi konulara yer verilmemiş olması meselelerinin 
önemi ile mütenasip ölçülerde ele alınmadığı
nın bir delilidir.» şeklinde bu iki müessese için 
tenkidlerde bulunmuştur. Bu kere aynı muhte
rem zat 2 nci Koalisyon Hükümetinin Birinci 
Başvekil Yardımcısı bulunduğuna ^öre, tasar
ruf boııolariyle Emekli Sandığının şu tenkide 
değer durumunu tez elden ıslah sadedinde Hü
kümetçe ittihaz ettikleri tedbirleri, alâkaları 
dolayısiyle Muhterem Maliye Vekilinden din
lemek bize sürür verecektir. 

Muhterem senatörler, 
Sözlerime son verirken 1963 malî yılının aziz 

milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
Yüce Senatoya sonsuz hürmetlerimi teyidede-
rim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın İnceoğlu. 
MlLLET PARTİSİ (IRUPU ADİNA MUS

TAFA YİLMAZ İNCEOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar; Maliye Bakanlığı 
bütçesinin müzakeresi münasebetiyle Millet 

627 
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Partili senatörler adına tenkid ve temenni
lerimi arz.etmek için söz almış bulunuyorum. 
Bütçenin tümü üzerinde vaktin darlığı se
bebiyle partimiz adına yapılan konuşmada 
temas edilen konular üzerinde durmadan 
sair hususlara kısaca temas edeceğim. 

Maliye Bakanlığının devlet 'teşkilâtı için
deki önemi herkesçe malûmdur. Maliye Ba
kanlığının. çalışmaları, memleketin iktisa
di ve sosyal hayatı ile çok yakından alâka
lıdır. Maliye Bakanlığı teşkilâtının iyi iş
lemesi memleketin kalkınması için birinci de
recede önemlidir. Fakat maalesef bakanlık 
teşkilâtı 'bugünkü ihtiyaçları istenildiği şe
kilde verimli bir hale getirmekten çok uzak
tır. 

Bu itibarla 1936 yılında 2996 sayılı Ka
nımla teşkil edilen mevcut kuruluşun muh
telif tadillere rağmen kâfi gelmediğinden 
esaslı bir reforma tabi tutulması zaruridir. 

Maliye Bakanlığı devletin malî politika
sını tesbit eden ve yürüten bir bakanlık 
olması itibariyle meslekte çok iyi yetişmiş 
yüksek tahsilli ve kaliteli bol miktarda ele
mana ihtiyaç gösterdiği halde halen hesap 
uzmanı sayısının yüz küsurdan fazla olmama
sı şayanı teessürdür. 

Bu itibarla teşkilât kanununun bir an ön
ce getirilmesi âcil bir zarurettir. Geçen se
neden beri devlet dairelerini ıtıerkez teşki
lâtlarının reorganizasyonu konusu üzerin
de mütehassıs elemanlardan müteşekkil bir 
komisyonun çalıştığı söylenmekte ise de; 
bu işlere Sayın Maliye Bakanı Bütçe Komis
yonunda 1962 yılında konulan yatırım tah
sisatlarından bir kısmının teknik eleman ki
fayetsizliğinden dolayı sarf edilemediğini 
ifade ve itiraf etmişlerdir. Bu sene âcil ted
bir olarak kontrol teşkilâtını takviye için 
bir kanım tasarısı hazırlandığını memnuni
yetle karşıladık. 

Yatıran ihalelerinin geçen seneki gibi güz 
aylarına kalmadan baharın iş mevsiminden 
önce yapılması, bu suretle işsizliğe sebebi
yet verilmemesi en halisane temennimizdir'. 

Aziz arkadaşlar; 
Gelir bütçesi tatbikatı ile ilgili olarak şu 

noktalar üzerinde bilhassa durmak isteriz. 
Vergi reformuna giderken Anayasamıza uy
gun sosyal adaletin temellerinin atılmasının 
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vergiciliğimizin, iktisadi sosyal ve malî ba
kımdan arz etmekte olduğu noksanlıkların 
tamamlanmasını temenni etmekteyiz. 

Vatandaşların ödeme gerçekleri nisbetin-
de vergiye tabi tutulmakla beraber kanun
larla ve arz edilen vergilerin fiilen tahak
kuk ettirilip tahsil edilmesi şarttır. Halbu
ki bugün tatbikatta, mükellefler ne beyan 
ederlerse onunla iktifa edildiği görülmekte
dir. Bu meyanda gelir vergisi defterine tabi 
olan aynı ayarda esna fi arın ve kamyon sa
hiplerinin daha az vergi verdikleri, gözden 
kaçmamaktadır. Kontrolü güç olan husus
larda meselâ : Kamyonları tonajlarına göre 
maktu bir vergiye tabi tutmak suretiyle tec
rübe edilmesi tavsiyeye şayan buluyoruz. 
Maliye teşkilâtıni'n ve vatandaşların biri-
birine davranışları ve bilhassa asgari ge
çim şartlarının hakikatin çok dununda he
saplanmış olması memleketimizde maalesef 
vergi ahlâkiyetini zayıflattığı mükelleflerin 
ekserisinin doğru beyanda bulunmadıkları 
bir gerçektir. Bu suretle gelir vergisinden 
beklenilen neticeler alınamamıştır. 

Maliye Bakanlığının vergi beyannamele
rinin geniş ölçüde tatbiki için gereMİ ted
birleri alması Vergi Usul Kanunun mı sürat
le değiştirilmesi lâzımdır. Vergi teklifi ile 
ilgili teşkilât kadrosunun takviyesi yanın
da mevcut hesap uzmanları ile maliye mü
fettişlerini çok mühim zaruretler olmadık
ça münhasıran beyanname tatbikatında va
zifelendirilmesine ve sayısı 10 bini geçmi-
yen büyük sermayedarların tam bir kontrol 
altına alınmamın ve birçok Garp memleket
lerinde olduğu gibi yeminli hesap uzmanları 
müessesesinin memleketimizde de ihdas edil
mesini önemle işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar : 
Vatandaş ile Devlet arasında karşılıklı iti

madın temini huzur için şart olduğu muhak
kaktır. Bilhassa vergi mükellefiyeti bakımın
dan Maliye Bakanlığına bu itimadı temin için 
büyük vazifeler düşmektedir. 

İhtilâli takiben kasalar tamtakır denildiği 
bir zamanda alınmış bulunan servet beyanname
lerinin hakikata uygun olmadığı aşikârdır. Bu
gün düşünüldüğü gibi servet beyannamelerini 
iade edip, hemen tekrar toplamak iyi bir netice 
vereceğine kaani değiliz. Memlekette huzur ve 
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istikrar tam mân asiyle teessüs edinceye kadar 
beklemek lâzımgeldiğine kaaniiz. 

înkilâptan sonra fevkalâde ahval dolayısiy-
le servet çekilmiş ve iktisa.di hayat büyük bir 
sarsıntı geçirmiş olması sebebiyle birçok tüccar 
ve küçük esnaf borçlarını zamanında ödiycme-
mek durumuna düştüklerinden protesto edilmiş
lerdir. Banka mevzuatına göre protesto edilen
lerin banka kredisi kesilir. Bu gibi şahıslar bu
gün banka." muamelesi yapamadıklarından top
tancılar ticari senedini kabul etmez, tabiî ona 
kredi ile mal veremez, Günkü, senedi banka da 
kırdırıp paraya tahvil edemez. Bu durum evvel
ce bir iş sahibi olan küçük esnafı işsizliğe ve 
yoksulluğa sevk etmekte olduğundan protesto 
edilenlerin bir defaya mahsus olmak üzere af
fedilmelerini vatani ve vicdani bir vazife telâk
ki ediyoruz. Tasarruf bonolarının da bugünkü 
sistem içinde devam etmesini doğru İnil inliyo
ruz. Bilâhara büyük yekunlara varacak olan bu 
istikrarın devamı halinde Devlet bir gün altın
dan çıkılmaz bir borç yükü altında kalacaktır. 
Bonoların % 80 e kadar inen bir tenzilâtla piya
sada satılması Devlet itibarını sarsmaktadır. 

Gider kanunları meyanmda Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile Artırma ve Eksiltme Ka
nunu öteden beri her vesile ile üzerinde duru
lan iki ana kanun olduğu halde bu kanunların 
değiştirilmesine mütaallik çalışmalar bir türlü 
ikmal edilmem işi ir. Bu 'hazırlıkların ne safhada 
bulunduğunun ve tasarıların ne zaman Meclise 
sevk edileceğini de (İğrenmek isleriz. 

Yüksek Heyetinizin malûmları olduğu üze
re devlet giderlerinin tahakkuk ve tediye mua
melelerini âmiri italar nezdindeki muhasebe mü
dürleri marifetiyle yapılmaktadır. Bugüne ka
dar yapılan bütçe tatbikatı masrafç.ı dairelerin 
bilhassa yıl sonlarında, kalan tahsisat bakiyele
rinin tenkis etmektense lüzumsuz her hangi bir 
yere sarf edilmesi zihniyetini kötü bir gelenek 
haline geldiğinden bu tatbikatın önlenmesi için 
yeni teşkilât kanununda tedbirler alınacağını 
ummaktayız. 

Aziz arkadaşlarım; 
Gerek merkezde ve gerekse taşra teşkilâtın

da muamelelerin süratle yapılması ve intizamı
nı temin bakımından muhtelif imza kademele
rinde salâhiyet tevziine taraftarız. 2490 sayılı 
Kanun değiştirilerek Devlet teşkilâtının fuzuli 
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! formalitelerden ve kırtasiyecilikten kurtarmak 
I lâzımdır. Sermayesi Devletçe verilen birçok mü-
ı tedavil sermayeli müesseseler muhtelif idare ve 

murakabe sistemine tabi bulunmakta oldukla
rından bunların bilhassa muhasebe sistemlerini 
bir tek usule irca etmek lâzımgeldiğine kaaniiz. 

Birçok kazalarımızda ayrıca millî emlâk me-
i m uru bulunmadığından millî emlâk ve âmme 
I mallarının durumu ve kiraları takibedilememek-

te olduğunu hatırlatmak isteriz. Kambiyo "işleri 
merkezi bir zihniyet ve karışıl: bir mevzuat ha
linde tatbik edilmektedir. 

Kambiyo kontrol merkezleri birkaç büyük 
vilâyete inhisar ettirilmiş 'olduğundan iş sahibi 
vatandaşlar fuzuli birçok masrafları ve zaman 
kaybını ihtiyar etmek mecburiyetinde kalmak
ta ve inkişafını istediğimiz ihracat işlerimiz güç
lüklere uğramaktadır. Bu itibarla kambiyo işle
rinin kolaylık sağlıyacak bir şekilde ayarlan
ması bir zaruret halini almıştır. 

Muhterem arkadaşlar; Emekli Sandığı Umum • 
Müdürlüğü, mütehassısların tetkik ve müşahe
delerine nazaran malubakımdan çok fena du
rumda olduğu anlaşılmakta olduğundan San
dığın malûl bulunduğu açıktan mutlaka kur
tarılmasını ve bunun için gerekli tedbirlerin va
kit geçirmeden alınmasını zaruri görmekteyiz. 
İkraız konusu ise, memurlarımızın geçim sıkın
tısına yardımcı olmak ve âcil vaziyetlerde im
dadına koşmak maksadiyle ihdas edilmiş oldu
ğu halde bugünkü miktarı ile ihtiyaçları kar-
şılıyamamaktadır. Amortisman Kredi Sandı
ğının da ıslah edilmesi lâzımdır. Devlet Mal
zeme Ofisinin daha iyi teşkilâtlanması temenni
ye şayandır. İktisadi Devlet Teşekkülleri : Ma
alesef Devlet Hazinesine yük olup gitmekte ol
duğundan gelir temin eden bir teşekkül haline 

j getirilebilmesi için onları basiretli bir tüccar 
gibi hareket etmelerini temin maksadiyle mü
essesenin yapacağı kâr nisbetinde pirim veril-

I mesi usulü kabul edilmelidir. Reorgaııizasyon 
zamanla tahakkuk ettirilmelidir.. 

Muhterem arkadaşlar; özel idare tahsildar
ları Maliye. Vekâleti tahsildarları gibi kefalet 
aidatları ödedikleri ve aynı cezai hükümlere 
tabi oldukları halde Maliye tahsildarlarına ta
nınan kasa tazminatının üzel idare memurla
rına tanınmamış olması adaletsizlik olduğun
dan bunun da düzeltilmesi lâzımdır. Enflâs-

! yon tazyiklerini önlemek maksadiyle yandan 
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% 12 Devlet tasarruflarını yatırımlara tesis 
etmiyer-ek mümkün mertebe fuzuli denilecek 
masraflardan karşılanmasını temenni ederiz. 

Tok muhterem arkadaşlarım; şu hususa te
mas etmeden geçemiyeceğim. Vakıflar bütçe
sinin müzakeresi sırasında 7.16 ncı bölüm tah
sisatının artırılması ve Maliye bütçesinden ak
tarma yapılması için verdiğimiz takrir müna
sebetiyle konuşan Sayın Maliye Bakanımızın be
yanı Maliye bütçesini de alâkadar ettiğinden 
fikirlerini burada tenkid edebilirim. 

Maliye Bakanımız (Bu fasıl tahsisatın ge
çen .yıllara uygun olduğunu ve daha fazlasına 
lüzum olmadığını ifade buyurdular.) Bu doğ
ru değildir. Yalnız geçen sen ekine uygun, di
ğer senelere uygun değildir. (Müzakere açıl
madığından cevap verememiştim.) Halbuki bu 
fasıl tahsisatı 195:] yılından beri her sene ar
tan bir tempo ile 1960 yılında 28 milyona çı
karılmış 1961 de 14 milyona indirilmiş ve 1962 
yılında Karma Hükümet 4 250 000 liraya in
dirmiş olması ihtiyaçların bu nisbette kapan
dığına bir delil sayılmaz. İhtiyaçlar meydanda 
ve gün gibi aşikar. 

Sayın Bakanımız hiç değilse Cuma günleri 
cami avlularında yere paltolarını sermek su
retiyle namaz kılanları görmüş olsa idi bu fa
sılda tasarruf yoluna gitmezlerdi. Hiç değil
se gelecek sene bütçesinde durumun düzeltil
mesini temenni eder, B)6o yılı bütçesinin mil
letimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

B-AŞKAİN" — O. H. P. Grupu. adına Sayın Arı 
buyurun. 

(\ H. P. GRUPU ADTNA AHMET SAVI 
ARI ('[vır ki a reli) —Sayın Başkan, sayın üye
ler, Sayın Hakan ve mesai arkadaşları . 

Maliye Bakanlığı 196:> yılı bütçesi üzerinde 
(\ Senatosu O. H. P. Grupu adına tenkid, temen
ni ve görüşlerimizi arz ediyorum. 

Bulgun, bütçesini incelemeye başladığımız 
Maliye Bakanlığı, Devlet İdaresinde önemdi gö
revler almış, iktisaidi ve malî konularda ağır so
rumluluklar yüklenmiş 'bulunmaktadır. 

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği harcama
ları karşılayacak gelir kaynaklarını bulmak, 
Devlet gelirlerini toplamak, Deıvlet maliyesini, 
para ve kredi işleri nü, iktisadi gerçeklere uy-
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gun ve kalkınma hedefleri ile ahenkli olarak 
yürütmek, milletlerarası malî (müesseselerle te
mas ve münaseibeler'i düzenlemek görev ve so
rumluluğu Hakanlığa aittir. 

Maliye teşkilâtının, bir bütün olara'k, ken
disine mevdu bu görevleri, büyük bir feragat
in ifaya gayret .sarf ettiğini memnuniyetle ve 
takdirle müşallınde etmekteyiz. 

Bakanlık, halen girmek üzere bulunduğu
muz plânlı kalkınma d ov resinin icap ve ihti
yaçlarına, sürat ve kolaylıkla cevap verecek 
çok taraflı ve şümullü bir /malî ıslahat gayreti 
içindedir. 

Bu ıslaihat gayreti; İh ir taraftan, vergi & İs te
inini izi çağdaş vergicilik anlam ve temel ilke
lerine uydurmaya, yönel'meikte, /diğer taraftan, 
kamu hizmeti görenlerin hareket serbestliğini 
köstekliyen, kalkınma programlarının uygu
lanmasını geciktiren, usul ve Formalitelerin 
kaldırılmasını, 'bunların yerine; rasyonel esas 
ve metotların konulmasını hedef tutanaktadır. 
Plânlı kalkınmanın lüzumlu kıldığı, sağlam ve 
müstakar 'bir malî bünyenin, süratle geliştiril
mesine matuf, bu 'gayretleri, az zamanda mem
leketimize, yeni ve ileri müesseseler kazandır
mış olacaktır. 

Vergi sistemleri ile ilgili ısla'hat hareketle
ri, genel olarak iki veçhe arz etmektedir: Bir 
taraftan, vergi sistemini meydana getiren çe
şitli mevzuat ve 'bu arada, vergi usul hükümle
ri ele alınmakta, değişen şartlara göre .yeni
den tertiplenip düzenlenmektedir. Diğer taraf
tan; ta'kibolunan iktisadi ve sosyal .gayelere, 
gelişen malî ihtiyaçlara göre, veHgi •strüktürü-
ne yeni ve değişik bir şekil/de ve hüviyet ve
rilmektedir. 

Maliye Hakanlığında, 'böyle .bir 'bünye deği
şikliğini gerçekleştirmek /üzere, profesörlerin 
ve özel sektör temvsilcilerinin de katıldığı, uz
manlardan müteşekkil bir Reform Komisyo
nu kurulduğu öğrenilmiştir. Bu komisyonun, 
'hazırladığı etüt ve raporlara dayanılarak. Ba
kanlıkça, tasardar "hazırlanmakta, ve .bu tasarı
lar, peyderpey Meclise sunulmaktadır. Bugü
ne kadar 21 tasarı hazırlanmıştır. { Halen üç 
mühim konu üzerinde, çalışmaların devanı et
tiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu ara/da; ma
hallî idareler maliyesine istikrar ve salâh ge
tirecek olan çalışmaların, kısa zamanda sonuç-
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] andırıl m asını, -ve 'bununla ilgili tasarının, 1.9f>.'> 
malî yılı başlarında 'Meclise getirilmesini tav
siyeye şayan görmek'teyiz. Ayın suretle, bü
yük bir ihtiyacı karşıl ıyaeak ve Balkanlığm unu-* 
rakabe ve kontrol elemanlarına yardımcı 'ola
cak scr'best hesap uzmanları müessesesinin de 
sürat le ihdasını temenni etmekteyiz. 

Maliye 'Bakanlığınca, gerçekleştirilen vergi 
ısla'hatının en mühim özelliklerinden birini, ka
naatimizce, ikt isadi ka lk ınma plânının derpiş 
ettiği, karma ekonomi düzenlinin temel olarak' 
kabul edilmiş olması ve bunun 'bir sonucu ola
rak da, -her iki sektörün vergi ta tb ikat ı 'bakı
mından eşit ve aynı muameleye tabi 1 utul muş 
hulunması teşkil e tmektedir . 

Muhterem arkadaş lar , 
Zamanımızda, vergiler, iktisadi hayal ve 

faaliyetler karşısında tarafsız, (nötr) telâkki 
ol inim a makta , 'bilâkis, ekonomide hareket ya
ratacak, iktisadi bünyeye dinamizm verecek, 
müessir bir vasıta addedi lmektedir . 

'Bu igerçek; bizdeki reform çalışmalarında 
göz önünde tutulmuş, vergiler 'genel olarak is
tihsal ar t ımında ve hususiyle, özel sektör ya
t ı r ımlar ında, müşevvik unsur olarak ele alın
mıştır. Bu bakımdan, yeni vergi muaflıkları 
ve indirimleri, ıbu teşviklerin en tesirli yönlerini 
teşkil e tmektedir . 

Vergi ıslahatının diğer bir özelliği de ; vergi 
sistemine, millî .gelir hareket ler ini ta'kibedecek 
bir esneklik getirmiş olmasıdır. 'Bu sayede, 
çeşitli konularda ka'bııl edilen istisna ve 'mua
fiyetler ve C<elir 'Vergisinde yapılan nis'bet in
dirimleri , hasılat, üzerinde -menfi tesirler icra 
etmiyecek, 'bilâkis uygulanan yeni usuller ve 
getirilen yeni müesseseler, zamanla ; t a tb ika t 
ilerleyip geliştikçe var idat ar t ış lar ına âmil 
olacaktır . 

Vergi ısla'hatı, biraz evvelde işaret ettiğimiz 
gibi, Maliye ıBa-kanlığı taraf ından yapılan ve 
plânlı kalkınmanın gerekli kıldığı sağlam ve 
dinamik bir ıbünyenin ıgeliştirilmesini lıedef tu
tan çalışmaların, saıdece ,bir veçhesini t eş/ki I 
etmiştir . iBunıın yanında, ileri -derecede bağla
yıcı 'hükümleri, ağır ve girift formaliteleriyie, 
değişen ışarliarı takibedemez, hususiyle, kal
kınma devresinin icaplarına cevap 'veremez İnt
ihale gelmiş 'bulunan, gider kanunlar ının tadil 
ve ısla'hı ıgavretleri gelmektedir . 

Mııhasebei Umumiye, Ar t ı rma - riksitlnıe ve 
ihale gibi malî kanunlar ın yepyeni bir gürüş-
le; murakabe ve kontrolü zaafa uğra tmadan 
görevlilerin yetki ve sorumluluklar ını a r t ı ra -
ralk, işlerin süra t 've kolaylıkla yürütülmesini 
sağhyacak şekil ve sure t te 'hazırlandığını ve 
yeni tasar ı lar ın, 'mütalâaları al ınmak üzere, 
Bakanlıklara gönderilmiş olduğunu memnuni
yetle öğrenmiş ibuiinııyoruz. Plânlı bir devre
de, tamamiyle yeni görüş ve anlayışla yürü tü
lecek olan işlerin, 'başarıya ulaşması bakımın
dan 'böyle ıbir teşebbüsü lüzumlu ve .zaruri gör
mekteyiz. ( l ider kanunlar ının değiştirilmesi 
konusunda, yapılan çalışmaları Devlet bütçe
lerinin bulgunun ilmî anlayış ve görüşlerine 
^öve teHtiplendirilmesine ve düzenlenmesine 
matuf mesainin takUbedeeeğini, ve '1*964 yılın
dan it ibaren, maliyet esa'sına dayanan progra
ma, 'bütçe ta tb ika t ında yer verileceğini ümide'f-
nıeikteyiz. 

Maliye Bakanlığınca ele alman konulardan 
'bir diğeri de, İktisadi 'Devlet Teşekkül ve mü
esseselerinin idari 've malî bünyelerinde yapıl
ması lâzımigelen ıslahat, feşlkil etmiştir, iktisa
di hayat ımızda-önemli bir rol. oynıyan nıı te
şebbüslerin, işletmecilik yönünden ve idari ba
kımdan serbestiye kavuşturulması 'buna mu-
'kabil, işletme sonuçlarının, yatır ım ve finans
m a n 'programlarının, sıkı bir kontrola tabi 
tutulması , kanaatimizce lüzumlu 'bulunmakta
dır. Yîine Ibu teşekküllerin fa al iye sahası dı
şında olan, iş t i raklerinin kısa zamanda tasfiye
sinde fayda mülâhaza olunmaktadır . 

Alman isabetli tedbir lerden biri de,- İktisa
di Devlet Teşebbüslerinin f inansmanında öte
den beri uygulanan, insicamdan maltınım, -is
t ik ra r prensiplerine aykı r ı Usullerin terki ol
muştur. İk t i sadi Devlet Teşelkkülleri finans
manında, uygulanan usullere i s t ikrar ve düzen 
getirecek olan, Devlet Yatır ım Bankası kanun 
tasarısını , im .'bakımdan memnuniyetle karşı
lamaktayız . 

Yine eksikliğini şiddetle hissettiğimiz, ser
maye piyasasının teessüs ve .gelişmesine im
kân bahşedecek mevzuatın hazırlanması, Sana
yiinin orta vadeli yatır ım ve işletme kredi ih
tiyacını karşı layacak olan Kallkmma 'Bankacı
lığının, memleket imizde (özel sektör eliyle ku
rulması için sari" edilen gayret ler i , burada şük-< 

l raııln- belirtmek isteriz. 
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Yasaklayıcı ve ön müsaadeye (bağlayıcı 'bir 

sistemden, tanzim edici ve sonrada, kontrol 
esasına, dayanan bir sisteme geçilmek suretiy
le, kam'biyo rejiminde 'gerçekleş tirit en refor
mu, bıı rejime vücut veren lf)C>7 sayılı Türk 
parasının kıyme'tini koruma .hakkındaki Ka
nunda yapılması «••erekli ıslahatın, takibcdece-
ğini ummaktayız, Bu sayede Türk parasına 
karşı içeride ve dışarıda, (güveni artıran 'karar 
ve tedbirler d allı a da takviye edilmiş olacaktır. 

'Beş yıllık kalkınma plânının, dış finans
man ihtiyacının kaavşılanması hususunda yapı
lan çalışmalarda, büyük 'bir meıhale katedil-
miş bulunduğunu memnuniyetle müşahade 
ediyoruz. Daha. 'bugünden, 1963 yılı ihtiya
cının 210 - 220 milyon dolarlık kısmının sağlan
mış olduğu anlaşılmaktadır. 'Büyün; gayret
lerin. ,1963 yılı için tes'bidolnnan 250 milyon do
larlık hedefin. ıgcrçekteştiril'mcsine 'yöneltildiği, 
vâde ve faiz bakımından en müsat şattları sağ
lamak üzere de, konsorsiyuma dâihil memteke't-
ler nezdinde teşebbüslere, ve ikili müzakerelere 
girişildiği görülmekt edir. 

Muhterem arkadaşlar : 
Vergi ıslahatı, malî mevzuat değişikliği, 

yeni usul ve müesseselerin ihdası, ancak iyi 
bir teşkilât ve ycnıitikleri tatbik edebilecek ele
manların mevcudiyetiyle faydalı sonuçlar vere
bilir. Yine Devlet gel iri erinin artmasında, ye
ni veııgi mevzuatı kadar, .gelir teşkilâtının ısla
hı, murakahe ve kontrol organlarının takviye
si ide önem arz etmektedir. Şayanı şükrandır 
ki, Maliye Dakanlığı; kontrol ve murakahe ci
hazlarının kadro bakımından kifayesiz olması
na rağmen, geniş bir- mükellef kütlesiyle temas 
temini hususunda, bir hayli mesafe kat/etmiş vo 
bu sallında oldukça 'başarılı sonu'clar elde etmiş
tir. Muraka'be ve kontrol elemanlarının disip
linli ve 'feragatli çalışmaları sonunda, idare ile 
mükellef arasınd a ki mü n asebetterde ka r'şi 11 k 1 ıı 
anlayış 've iyi niyet ihavası 'hâkim olnııya 'başla
mış ve eski davranışlardan doğan şikâyetlerin, 
mühim 'bir kısmı giderilmiştir. 

Dununla 'beraber, ibuıgün ; '.Alaliye 'Bakanlı
ğından ve onun dirayetli ve tecrübeli Bakanın
dan, âcil bir hal 'şekli bekliyen önemlıi mesele, 
'teşkilâ'tın revizyonu ve gelir 'servislerinin kifa
yetli elemanlarla, murakabe ve kontrol organ
larının; yeni kadrolarla takviyesi teşkil et
mektedir. 

Geçmiş yılların, iktisadi şartlarının, dar ge
lirli zümreler üzerinde yaptığı tahribattan, <cu 
çok zarar görenler arasında Maliye memurları 
'bulunmaktadır. Geçim sıkıntısı yüzünden ye-
tiş'miş memurların mühim bir kısmı görevlerin
den ayrılmış, taşra teşkilâtı zayıflamış, en oıii-
(him ıgörevlere müptedi kimselerin Igetirilmeleri 
mecburiyeti 'hâsıl 'olmuştur. Yıllardan (beri İs-
tanlbul, Ankara 'hariç, taşra teşkilâtına yüksek 
okul mezunu memur tâyini mümkün olamamış
tır. Hattâ tâyini (Bakanlığa ait gelir servisle
rine, ehil 'memur 'bulmakta haylıi miişkilât çe
kilmiştir. 

Mum dibine ışık vermez derler. 'Bir ata sözü 
vardır. Gerçekten de diğer daireler kadro ve 
ücret 'bakımından az çok memurlarının durum
larını düzeltmiş oldukları halde, Maliye 'Ba
kanlığı; emsal teşkil etmesin zihniyetiyle olacak 
yıllarca aynı dar ve düşük kadrolarla işleri yü
rütmeye devam etmiştir. Mahrumiyete katlan-. 
manın feragatin de 'bir 'hududu vardır. Bu 
hudut aşıldığı takdirde, 'fazilet artık yerini re-
daata, 'hayır şerre terk eder. Maliye Teşkilâtı
nın 'böyle 'bir kritik noktaya yaklaşmakta ol
duğundan endişe duymaktayız. Muhterem Ba
kanımızın da bu endişeleri paylaştığını zanne
diyoruz. Yapılacak iş, imali sallıada girişilen 
'büyük ıslahat hareketline muvazi olarak ibu teş
kilâtı kemiyet ve keyfiyet bakımından Ibir re
vizyona talxi tutmaktır. 

Devlet daireleri, merkez teşkilâtının kül 
halinde reoıiganizaSyonu işinin, Hükümet ça
pında ele alındığı ve 'konunun mütehassıs ele
manlardan müteşekkil bir komisyon tarafından 
incelendiği'bir sırada, (Bakanlık teşkilâtının ge
nel bir revizyonu şüphesiz hah is Ikonusu ola
maz ve 'böyle 'bir tedbir de tarafımızdan tavsi
ye oluuma'maktadır. 

Ancak, ağır mali sorumluluk allında hulu-
nan teşkilâtın, 'bahusus igelir ve vergi dairele
rinin cazip 'hale .getirilmesi, meslekten yetişmiş 
ehliyetli elemanların tekrar teşkilâta alına'bil-
mesi, kifayetli elemanların .görevleri başında 
tutulması için, imkânların 'hazırlanması ve ni
hayet murakabe ve 'kontrol cihazlarının takvi
yesi husu'sunda âcil karar ve tedbirler alınma
sını da faydalı ve lüzumlu görmekteyiz. 

'Bu hususta, atılacak 'her adımın, alınacak 
her tedbirin, Yüksek Heyetinizin desteğine 
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ıııazHıaı- olacağından eıııiin bulunuyoruz. 'Mali
ye 'Bakanlığı 1963 yılı 'bütçesinin 'hayırlı ve ba
şarılı olmasını temenni ederiz. Hürmeltlerim-
le. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) - - Yaz geç

tim. 

BAŞKAN — .Sayın 'Şevket Buladoğlu. (Yok 
sesleri) 

ıSaym A'hmet Yıldız ( Y'ok sCsleıti) 
Sayın "Rıfat Öztürkçine (Yok sekleri) 
Sayın (Sakıp Önal (Yok 'sesleri) 
•Sayın 'Kâmil Karavelioğlu. 

KÂMİL 'KAKAYULÎOÖLU (Talbiî Üye) - . 
Vaz geçtim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen hatip yok
tur. Sayın Bakanı rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler, sayın parti 
sözcüleri tarafındım ileri sürülen konuların 
mühim bir kısmı, umumi müzakere sırasında 
nıcvzuubahsolmuş ve hepsi hakkında görüşle
rimizi arz etmiştik. Bu sebeple vaktinizi al
mamak için bunları tekrar 'etmekte 'bir fayda 
görmüyorum. Sadece birkaç nokta hakkında 
mâruzâtta bulunmakla iktifa edeceğim. 

Bu defa evvelâ soldan başlıya hm. C. H. P. 
Grupu sözcüsü arkadaşımız Naci Arı Beyefen
dinin, maliye teşkilâtı mesupları hakkındaki 
iltifatkâr sözlerine candan teşekkür ederim. 
Hakikaten politika nankör şeydir. Ben Ma
liye Bakanı olarak bir şey beklemiyorum. Ama 
arkadaşlarım, hakikaten geceyi gündüze ka
tarak merkezden en ufak nahiyeye kadar, 
Maliye Bakanlığı teşkilâtında feragatle ça
lışan bu arkadaşlarım için gösterilen tevec
cühe candan ımüteşekkcrim. Bunlar hakikaten 
büyük bir fedakârlık ve feragatle çalışmakta
dırlar. Bütçe komisyonunda- da arz ettiğim gibi 
hangi kazaya, nahiyeye giderseniz gecenin 
geç vakitlerinde bir binada yanan lâmba gö
rürseniz orada maliyecilerin çalıştığına rahat
ça hükmedebilirsiniz. Çünkü, bu kadar geç 
saatllere kadar çalışırlar. 

Bu mevzudaki teveccühü diğer parti söz
cülerinden de beklerdim. İhtimal ki, unutmuş
lardır. Ama, eninim ki, onlar da aynı ka
naattedirler. 

Muhterem arkadaşlarımın ileri sürJilkleri 
noktalardan, vergi reformu hakkında mâru
zâtta bulunmıyacağım. Çünkü, birkaç güne 
kadar vergi reform kanun tasarısı huzuru-
za gelecektir. Onu, enine boyuna, o zaman tet
kik ederiz. 

Mahallî idareler kanun tasarısı da yakın
da Meclise gelecektir. Ayrıca serbest hesap 
uzmanlığı müessesesini kuvvetlendirmeye ait 
kanun tasarısı da gelecektir. 

Maliye teşkilâtında bir revizyona ilıtiya-
coiduğunu ben de ifade edebilirim. .Maliyeden 
12 yıl evvel ayrıldım. Tekrar maliyeye girdi
ğim zaman, maliyedeki bütün kadroların ge
niş nisbette karşılandığını gördüm. Memle
kette enfilâsyon tahribatı için tipik bir misal
dir. Maliyedeki elemanların bir çoğunun başka 
sahalara kaçmış olduğunu esefle, üzüntü ile 
gördüm. Hakikaten maliyenin, reorganizasyon 
demiyeyim, ama revizyona ihtiyacı vardır, 
takviyeye ihtiyacı vardır. Yüksek heyetinizin 
teveccühü baki kaldıkça, ki, kalacağına emi
nim, bunları süratle gerçekleştirme imkânını 
bulacağız. 

Çok muhterem İneeoğlu'nun yapıcı buldu
ğum konuşmasına candan teşekkür eder şük-
arnlarımı arz ederim. İleri sürdükleri maddele
rin hepsi bizim için istifadeli olmuştur, bun
lar bize rehber olacaktır. Hepsini not ettim, 
dikkatle tahakkuk etirmeye çalışacağım. 

Sayın İnccoğlu, Maliye Bakanlığı teşkilâ
tının reforma tâbi tutulması fikrini ileri sür
düler. Aynen iştirak ediyorum. Hesap uzman
ları sayısının çoğaltılması fikrine de iştirak 
ediyorum. Buna ait bir tasarı Y'iiksek Mec
lise gelmiştir, yakında 'belki Senatoya da ge
lecektir. 
Yatırımların kontrolü mevzuunda teknik ele

man noksanlığından dolayı kontrolün yapı
lamadığından bahsettiler. Buna da iştirak edi
yoruz. «Mükelleflerin Ibir kısmının asgari geçim 
şartlarının gerekli hâd dûnunda olarak tesbit 
edilmesi, mükellefleri kaçakçılığa, vergi ka
çakçılığına sevk etmektedir.» Arkadaşınım bu 
görüşüne iştirak edemiyeceğim. Çünkü vergi 
kaçakçılığının sebebi bu değildir. Vergi kaçak
çılığı, daha çok küçük mükelleflerde, yani 
asgari geçim haddinin tesiri altında bulunan 
mükelleflerde değil, gelirleri yüksek olanlar 
arasında müşahede etmekteyiz. P>u sebeple 
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teşhis yer inde değildir. Bu mevzularda ıs lahat 
yapmak gerekmektedi r . 

Tasar ruf bonosu her gün devlet 'borçlan
ılın mik ta r ım ar t ı racakt ı r . Bunun kaldırı l
ması yo lundaki müta lâaya iş t i rak ederim. 
Tasar ruf bonosu bir defa ihdas edildiği ve 
bütçede de buna bir yer verildiği için ha
k ika ten bııradfı ka ld ı rmaya imkân bulama
dık, Sadece, bunun ıslahına ait 'bir tasar ı ge
t i r iyoruz. Ama, yakın bir / a m a n d a t asa r ru f 
bonosunun kalkması lâzımdır. Oiuıkü, devlet 
borcunu her gün a r t ı rmak tad ı r . Yalnız bu
gün için. bir faydalı tarafı vardır . Biz küçük 
tasar ruf sahiplerini bu nev'i işlere teşvik etme
ğe, al ış t ı rmaya çalışmaktayız. Bunu, bizim 
memleketimizde sermaye piyasasının kurulma-. 
smda bir rol oynıyacağma kaaniinı. Bu, bir 
bakımdan büyük fayda sağl ıyacaktır . Bunu 
bilhassa bi rkaç sene tecrübe etmemiz yer inde 
olacaktır . 

Muhterem İnceoğlu'nün, Devlet ve Devlet 
muhasebesinin yenileştirilmesi, değiştirilmesi 
hususundaki görüşlerine işt irak ediyoruz. Kam
biyo işlerinin yeni bir zihniyetle ve kolaylık 
sağlıyaeak bir şekilde ele alınması hususundaki 
görüşlerim1 de işt irak ediyoruz. Knıckli San
dığının müşkül durumda olduğunu arz etmiş
tim, buna .Bütçe Komisyonunda da arz etmiş
tim. Hakikaten Ihnchli Sandığının ih t iyat lar ı 
4 milyar 200 milyon lira olmak lâzımgelir. Ri
yazi rakam budur . Bu miktarın yarı yar ıya 
düş tüğü, 2 milyara düştüğü görülmektedir . 'Bu 
gidiş devam ederse 1988 yılında iht iyat lar ı kal-
mıyacakt ı r . 'Bu i t ibarla rhnekli Sandığının kay
nakları takviyeye muhtaçt ı r . Bir hak verildi
ği zaman, Bmckli Sandığına bunun karşılığını 
da vermek lâzımdır. 

Şu zümreye, bu zümreye birtakım haklar , 
emeklilik haklar ı tanıdık . Veyahut da geçmiş 
haklar ını tanıdık . Bunların hepsi Hmekli San
dığına karşılıksız .yükler yüklemekte , .yeni .ye
ni yük altına sokmaktadı r . Ve Bınekli Sandığı
nı gi t t ikçe müşkül duruma sokan vaziyet de bu
dur . Bundan içtinabedilmesi faydalı olacak
tı r. 

Muhterem inceoğlu arkadaşımızı , Vakıflar 
bütçesi dolayısiyle bana, «Maliye .Bakanı cami
lere gidip palto üzerinde namaz kılanları gör
seydi, böyle hareket etmezdi.» dediler. Muh

terem arkadaşlar ım, benim bahsettiğim rakam 
1902 rakamıdır . 1902 den de bir şikâyet yok
tur . (dimiye gidip palto üzerinde namaz kılan
ları hepimiz görüyoruz. Bu sene bütün müş
külâta rağmen. Diyanet İşleri Sitesine, ki hiç
bir yardım olmamıştır, bütçeden bir yardım koy
duk. Belki bu hizmetimiz hepsini finanse ede
cektir. 

Sayın A. I*, sözcüsünün vergi reform ve 
vergi zam kanunlar ı hususunda bizim görüşü
müze iştirak etmediklerini söylediler. Bunu, 
bütçenin umumi müzakeresi sırasında da söy
lemişlerdi ve öyle olmakta da devanı etmekte
dir . Belki de kanaat ler i değişecektir, ama bu
radaki ifadelerinin değişeceğini sanmıyorum. 
1902 bülçesi t ahakkuk etmediği için, .190-» büt
çe tahminlerinin de t ahakkuk etmemesi lâzım
dır, zam kanunlar ı nerededir, dediler. Bütçe 
ile ilgili kanunlar , bütçe ile beraber Vüksek 
Meclislere sevk edilmiş, Millet Meclisinde şu 
anda müzakere edilmektedir . Bu zam kanunla
rı, bütçeyi te tk ik etmiş olan Bütçe Karma Ko
misyonu taraf ından da kabul edilmiştir. Kar
ma Bütçe Komisyonunda Senatoyu temsil eden 
a rkadaş la r da vardır , mevcut tur . Dunlar Se
nato adına Karma Bütçe Komisyonunda kanun
ları tetkik edip kabul etmişlerdir. Bu kanun
lar, arz ettiğim gibi, bugün Millet Meclisi Umu
mi Heyetinde müzakere edilmektedir . Bunu 
takiben huzurunuza gelecektir. 

Bütçe gelirlerini a r t ı rmayı istihdaf eden bu 
kanunlar ın kabul edilip edilmemesi hususuna 
gelince; bütçeye konan gelirler tahinindir sa
dece. Bu tahminde zam kanunlar ının da yeri 
vardır . Zam kanunlar ı kabul edilirse bu tah
minler t ahakkuk eder. Kabul edilmezse, ta
hakkuk etmez bütçe açık olur. Tabii, bu ka
nunlar ı reddeden Meclis başka bir kaynak gös
teril-. Hükümet de ona ait kanunu sene içinde 
huzurunuza getirir , kabulünü rica eder. 

Sayın arkadaşımız, vasıtasız vergiler hak
kındaki görüşlerini ifade ettiler. Bunları daha 
evvel münakaşa ett ik. Kanunlar huzurunuza 
geldiğinde t ek ra r münakaşa ederiz. Zannedi
yorum ki, a rakadaş lar ımı bu konu da ta tmin 
etmiş bulunuyorum. Bilhassa vergi kanunlar ı 
huzurunuza geldiği zaman geniş nisbette tat
min etmeye gayret edeceğim ve bunda, da mu
vaffak olacağımı zannediyorum. Valnız, bir 
nok ta hakkında bir işaret te bulunayım. Arkada-
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şımız, Hükümet bu kadar ağır zam kanunları, 
bu kadar ağır yük getirmektedir, dediler. Bil
hassa vasıtalı vergiler. Getirdiğimiz vasıtalı ver
giler bütçedeki nisbeti bozmıyacaktır. Getirdiği
miz vergilerin % :>() - .'15 i vasıtasız, mütebakisi 
vasıtalıdır. Bu vasıtalı ve vasıtasız münasebet
leri hakkında geniş maruzatta bulundum, ama, 
Sayın A. V. Sözcüsü arkadaşıma hemen ifade 
edeyim ki, eğer kâfi görmüyorlarsa, bu tasarı-
lardaki vasıtalı ve vasıtasız vergilerin nisbetle-
rini mahzurlu görüyorlarsa, faraza vasıtasız ver
gilerde muvazene temin etmek için artırma tek
liflerinde bulunabilirler, kabul de edilebilir. 
Hakikaten bir ahenksizlik görüyorlarsa, faraza 
zirai vergilerde adaletsizlik görüyorlarsa, daha 
çok çiftçiye teşmilini, birçok çiftçileri yeni ver
giye tabi tutabilirler. Biz bir kısım vergi mua
fiyetleri tanıdık. Bğer bunları artırmak istiyor
larsa, teklifte bulunabilirler. Biz bir kısım es
nafı vergiden muaf tuttuk. Bu esnaftan bir 
kısmını daha. vergiye tabi tutmak isterlerse, 
Are hakikaten beyan ettikleri gibi adaletsizlik' gö
rüyorlarsa, bu yola gidebilirler. Belki bu su
retle sosyal adaleti sağiıyabilirlcr. Arazi Vergi
si, Bina Vergisi hakkında, tasarruflarda buluna
bilirler. Yapacakları tekliflerde serbestirler. Are 
biz memnun ve mutmain de oluruz. Eğer bizim 
getirdiğimiz tasarılar sosyal adalete uygun de
ğilse, bunu burada düzeltmekte hakikaten mah
zur yoktur, imkânsızlık yoktur. 'Lütfetsinler, bu 
lütuf 1 arını bekliyorum. 

Muhterem arkadaşım, 19(>.'> "Bütçesi samimî 
değildir, dediler. 196o Bütçesinin gelir tahmin
leri tamamen samimîdir. Madde madde tetkik 
ederlerse bunu görürler. Biz, bilhassa, 196*2 -
1963 arasındaki normal inkişafı dahi bir miktar 
ihtiyat kaydiyle bütçeye koyduk. Zam tasarı
ları dolayısiyle tahmin ettiğimiz gelirler de ih
tiyatla bütçeye konmuştur. 19(>\> Bütçesinin 
tahakkuk etmemesi için hiçbir sebep mevcut de
ğildir, kanaatimizce.. 

Muhterem arkadaşım, iktisadi endişelerin 
hüküm sürdüğüne, memleketin huzura muhtaç 
olduğuna, memlekette huzurun ve emniyetin 
sağlanması I âzı m geldiğine işaret ettiler. Bu, 
bir bedahettir. Kvvelâ, iktisadi hayat huzur 
ister, sükûn ister, istikrar ister. Politik hayat
ta istikrarı olmıyan bir memlekette iktisadi is
tikrarın da olmıyacağı bir bedahettir. Tekrara 
lüzum yok, ama, mütemadiyen ortada hiçbir şey 

yokken huzursuzluk var denilmesinden bu mem
leketin fayda göreceğini zannetmiyorum. Haki
katen, sabahtan akşama mütemadiyen huzur
suzluk var dersek, birçok vatandaşı sebepsiz 
olarak endişeye sevk etmiş olmaz mıyız? Huzur
suzluk var demek için çok ciddî bir sebebe da
yanmalıyız. Sabahtan akşama kadar bu kürsü
den, her şeyin söylenebildiği bu memlekette, em
niyet yok, huzur yok, şu yok, bu yok demek 
hakikaten mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, ufak „tel'ek bâzı 
şeyler olabilir, dedikodular çıkaranlar vardır. 
Bu memleketin hakiki felahını, refahını istemi
ydi yabancı unsurlar, veya o yabancı unsurla
rın teşviki ile hareket eden, çok ufak, çok mah
dut kimseler vardır. Bunların yarattığı bâzı 
söylentiler, sağlam bünyeli memleketimizin hu
zurunu sarsacak şeyler değildir, buna ihtimal 
vermiyorum. Bu ufak tefek şeyleri ele alıp hu
zur yoktur, şu yoktur, bu yoktur diyerek ikide 
bir görüş ortaya atmayı, bu memleketin gele
ceği için doğru görmüyorum. Bunu söyliyen ar
kadaşları, bu noktada haksız bir durumda gö
rüyorum. 

Yabancı sermaye huzur ile gelir, diyorlar. 
Ta ma nıiyle doğru. Ama, belki benim sözlerime 
inaımııyacaklardır. İzin verirlerse bir yabancı 
vesikayı okuyarak, bu memlekette huzur var 
nııdır, yok mudur, münakaşasına bir son ver
mek istiyorum. 

Dünya Bankasının Filiyeıierinden başka 
memleketlerdeki hususi teşebbüse sermaye ver
mek üzere, yardım yapmak üzere Dünya Ban
kasının kurulmuş olan bir Fi I iye ıi var. TFC 
adlı Filiyer, bu Filiyerin bize ait raporundan 
bir cümle okuyorum : «Türkiye'nin bugünkü 
müstakar hali ve ekonomik sahada kaydettiği 
inkişaflar, ecnebi sermayedarların Türkiye'de 
yatırını yapmak hususundaki arzularını kamçı-
lıyacak mahiyettedir.» Bu bir yabancı vesika
dır. Ben ne deseni arkadaşlar inaımııyacaklar
dır. ama buna inanı]) inanmamada kendilerini 
muhtar bırakıyorum. 

Sayın arkadaşımın personel meselesine ait 
işaretleri yerindedir. Personel meselesi, bilhas
sa teknisyen, teknik personel meselesi ve bun
ların ücretleri üzerinde ciddî çalışmaya giril
miştir ve neticeleri pek yakında huzurunuza 
getirilecektir. 
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Arkadaşımız, istihsal hacminin, istihlâk hac

minin artmadığını iddia ediyor. Bütün rakam
lar iddiasını tekzip edecektir, elimizde bunla
rın istatistikleri vardır. İş Bankası istatistik
leri vardır. Yukarıya doğru gidiyor. 1962 ve 
.196:3 yılma ait istatistikler, bunun yukarıya 
doğru gittiğini göstermektedir. Bu rakamlar 
yanlış ise, bu arkadaşımızın dediği hakikaten 
doğrudur ve mesnetleri, belki bizim bilmediği
miz başka kaynakların hazırladığı rakamlar
dır. Bu rakamlar doğru olarak kabul edilir
se, bunların hepsinin yanlış olduğunun kabu
lü Iâzımgelir. Arkadaşımiz, bir ehemmiyetli 
noktaya işaret ettiler. 'Bilhassa emisyon, en
flasyon, paranın tedavül hacmi meselelerine 
•Bütçe Karma Komisyonunda da temas etti
ler. Buna arzı cevap etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, tedavüldeki para 
hacmi artmıştır. 1,5 milyar lira artmıştır. Di
yorlar ki, mademki artmıştır, bu para nerede
dir? Ve bundan şu neticeyi çıkarmaktadırlar : 
Bu para saklandı, çekildi, gizlendi. Niçin? 
istikrarsızlıktan. İtimatsızlıktan. Bunlar kül
liyen hakikatlara aykırı görüşlerdir. Bir il
mî tetkikin, neticesini arz edeceğim yüksek hu
zurunuza. Piyasadaki para tedavülünün sürati 
ve sairesi hakkında, bir ölçü kabul edilir umu
miyetle. Bu ölçü mevduat hacmıyla banknot 
hacminin birbiriyle olan münasebeti ve bun
dan çıkan neticedir. Bu nisbet düştükçe haki
katen para saklama, yani likidite tercih te
mayülü artar ve bunun büyük kısmı emniyet
sizlikten, istikrarsızlıktan ileri ıgelir. Yani 
ankes ihtiyacı büyür. Faraza bankadan para
nızı almak ihtimali yok ise veyahut bâzı teh
likeler varsa, bankaya koyduğunuz parayı git
tiğiniz saatte çekmek ihtimali yok ise o vakit 
bankadan parayı çeker. Hiç olmazsa bir, iki 
aylık çoluk çocuğunun iaşesini temin etmek için 
parasını cebine yahut kasasına koyar. Bir 
fabrika, hakikaten bir emniyetsizlik varsa ne 
yapar? işçinin yevmiyelerinin, ücretlerinin 
hiç olmazsa bir aylığını çeker kasasına koyar. 
Aksi hailde parasını bankaya koyar. Çünkü, 
l>ara faiz getirecektir. 

Ankes ihtiyacı emniyetsizlik zamanında bü
yük. Emniyet tesis edilince bu ankesler asgari 
hadde iner. işte buna bankacılık dilinde «liki
dite temayülünün artması veya eksilmesi» de
nir. 

Belki arkadaşım inanmıyacaktır. Bu hu
susta bizim de tetkiklerimiz var. Ama, ben 
sizlere şimdi, bu konu hakkında, iş Bankasının 
yapmakta olduğu bir tetkikin neticelerini arz 
ekleyim, yani piyasada para saklanıyor mu, 
saklanmıyor mu, paralar nerededir? Bu, bu 
hususta bir bilgi verecektir. 

İş Bankasının yaptığı tetkikleri arz ediyo
rum : 

1945 te, yani mevduatın para hacmına nis-
beti yüzde 52 imiş; ikinci Dünya Harbimden 
çıktığımız zamanlarda, herkes hakikaten ban
kadan kaçıyor, paranın cebinde olmasını isti
yor. 1956 da yüzde 6:5, 1947'de 74 olmuş, 1948 de 
87 olmuş, 1949 da 105 olmuş. 1950 de 123 ol
muş. Muhtelif seneleri geçiyorum. 1958 de yüz
de 181,5; 1959 da 196,5; 1960 Martında 194,7 
imiş. 1960 Haziranında, ihtilâli takibeden gün
lerde, 171 e düşmüş. Endişe bağlamış. Yani an
kes ve 1 ikildi!e tercihi temayülü artmış. Eylül
de 171 olmuş. 1962 Eylülünde 182 ye yüksel
miş, 1962 Kasımında 195 e varmış. Yani 1959 
seviyesine gelmiştir. Bu vesika zannediyorum 
arkadaşıma bir başka ufuk açar. Ve bu husus
taki görüşlerini tashih etmek üzere bir çalışma 
yapma lüzumunu hissettirir. 

Muhterem Senato üyeleri, arz ettiğim gibi, 
diğer konulara da daha evvel bütçe müzakere
leri sırasında cevap arz etmiştim. Ve bilhassa 
vergi mevzuları hususundaki tasarılar geldi
ği zaman geniş mâruzâtta bulunacağım. İzin 
verirseniz mâruzâtıma burada nihayet veriyo
rum. 

BAKİ O ÜZ EV (Bursa) — Bir sualim var. 
»Sayın Bakan buyurdular ki, «iBuıgünkü mik
tar 195 tir. Binaenaleyh, 1959 seviyesini bul
muştur.» 1959 seviyesiyle bugünkü para mik
tarını karşılaştırırsak hakikaten bu rakamın 
düşmüş olduğu neticesine varır mıyız? 

MALIVH BAKANİ EKRİİ) MiELEN (De
vamla) —- Cevap arz edeyim; bu likidite te
mayülü ölçüsü, mevduatın para hacmına nis
bet idi r. Para hacmi yüksek olur, mevduatta 
beraber yükselirse bunda bir değişiklik yok
tur. 19:59 daki para hacmına nazaran mevdu
at 196 idi, bugün ise 195 tir. Demek ki, muva
zene devam ediyor. 

BAŞKAN — Buyurun Ömer Lfitli 'Bozealı. 
ÖMER LÜTEİ P>OZCALI (ılzmir) — Efen

dim, Usul Kanununa göre 10 senede bir bina 
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ve arazilerin takriri yapılması iktiza ederken 
bu tahrir halen yapılmıyor. Halbuki Hazine 
durmadan gelir kaynakları arıyor ve başka 
vergiler alma yoluna gidiyor. Böyle olduğu 
halde halen bu tahrirler yapılmıyor. Acaba ne 
zaman yapılacaktır? 

MALİYE VEKİLİ FERİD M ULUN (De
vamla) — Vergi Usul Kanununda böyle bir 
hüküm mevcuttur. Ancak Vergi Usul Kanu
nunda diğer bir madde daha mevcuttur: Millî 
Korunma Kanununun tatbik edildiği devreler
de tahrir yapılamaz diye. O madde Millî Bir
lik Komitesi tarafından Vergi Usul Kanunun
da yapılan tadille ortadan kalktı. Ondan son
ra tahrir komisyonları teşkil edilerek tahrire 
başlandı. Fakat mahallî idareler vergilerini, bi
na, arazi vergilerini yenliden bir reforma tâbi 
tutmadan yapacağı tahririn tehlikeli olduğu 
düşünülerek bu tahrir şimdilik durduruldu. 

işaret ettiğim gibi, mahallî idare vergi re
formuna ait tasarı, bina ve arazi vergi refor
muna ait tasarılar geldikten sonra bu mevzu 
'halledilecektir. 

BERÇ TURAN (İstanbul) — Anayasamı
zın 5 nci maddesi kanun yapma yetkisini T. 
B. M. M. ne tanımış ve bu yetkinin devredile-
miyeceğini, Gi nci maddesi ise herkesin kendi 
malî gücüne göre kamu giderlerini karşıla
mak üzere, vergi, resim ve harçlar ve benzeri 
malî yükümlere ancak kanunla tâbi olacağını 
hükmetmiştir. 

Bir kanun <olan bütçe kanununda, kamu gi
derlerinin karşılanmasına esas teşkil eden ka
nuni mehaz meyanında, birtakım kararname, 
talimatname, tebliğ, yönetmeliklerin, gelir kay
nakları kanuni mehazı olarak gösterildiklerini 
müşahede ettim. Bu meyanda 1567 sayılı ka
nunla Hükümetin, malî ve cezai yükümler vaz'-
ettrğini (biliyoruz. 

Anayasamızın yukarda mâruz hükümleri 
muvacehesinde, bu halin Anayasaya aykırı ol-
duğunu düşünmez misiniz? 

MALİYE VEKİLİ FERİD MELEN (De
vamla) — Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki Kanunun Anayasaya aykırılığı id
dia edilmiştir. Ve bu husus Anayasa Mahkeme
since tetkik edilmektedir. Bizim almakta oldu
ğumuz para 'da primdir. Bu, bâzı ithal madde
lerinden Türk parasının kıymetini mütevazin 
tutmak için alınmaktadır. Meselâ otomobil it- I 
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halinden prim alınmaktadır. Şimdiye kadar bu 
kaynak bütçe dışında idi. Bu defa biz bunu da
ha samimî bir hale getirmek için bütçe dışın
daki bu nevi fonların hepsini bütçeye aldık. 
Bunun dışında bâzı borçların taksitleri de büt
çe dışında bırakılmıştı, şimdi, bunları da al
dık ve bütçeyi daha umumi, daha samimî bir 
hale getirmek maksadını güttük. Halbuki, 'as
lında bunlar yıllardan beri tahsil ediliyor ve 
edilmektedir. Yaptığımız ameliye bütçe dışında 
olan borçların bütçeye alınmasından ibarettir. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Söz istiyo
rum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN -— O halde sualler bittikten son
ra «son söz milletvekilinindir» esasına göre si
ze son sözü vereceğim. 

Buyurun, Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Mali

ye Vekâleti kendi memurlarına kasa tazminatı 
vermektedir. Mülhak bütçelerde para işleriyle 
uğraşan veznedarlar da aynı para işiyle uğraş
tıklarına göre, bunlara da bir kasa tazminatı 
verilmesi düşünülüyor mu ? 

MALİYE VEKİLİ FERİD MELEN (De
vamla) — Bu halde cevap arz etmiyeceğim. Bu, 
mevcut bir kanunun tatbikatı işidir. Mevcut 
kanun onları ihtiva etmiyorsa şüphesiz onlara 
tatbik edilemiyor. Ama verdiğiniz misale göre, 
para işiyle uğraşan diğer kimselere de bunu ver
mek daha uygun olur. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bu hu
susta bir kanun teklifi verdim. Destekleyin. 

MALİYE VEKİLİ FERİD MELEN (De
vamla) — Bu husustaki kanun teklifini Hükü
met kendisi getirmeyi tercih eder. 

Sözlerim bu kadardır-. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tokoğlu. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler, muhterem Mali
ye Vekilinden, üzüntü ile arz edelim ki, tenkid-
lerimizin tam karşılığını bulamadık. Şimdi, bu 
fikrimizi hangi esbabı mucibeye istinat ettirdi
ğimizi arz edeceğim : 

Biz vasıtalı ve vasıtasız vergiler bahsinde 
bu kürsüden Saym Maliye Bakanının polemik 
yapmamasını temenni ederdik. Halbuki, Saym 
Maliye Bakanı gördük ki, bu kürsüden polemik 
yapmıştır. 
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BAŞKAN — Lütfen bugüne kadar devam 

eden nezahati bozmıyalım. Maliye Bakam niha
yet noktai nazarını ve Vekâletin noktai nazarı
nı müdafaaya mecburdur. Lütfen esasa geçin. 

LÛTFİ TOKOÛLU (Devamla) — Maliye 
Bakanı dediler ki, «Bütçede mevcut olan gider 
fasıllarının karşılığım bulmak için köylü, işçi 
ve buna mümasil kimselere vasıtasız vergi koy
sunlar, biz de kabul ederiz.» Halbuki bendeniz 
vasıtasiz vergiler hakkında şu beyanda mu-
lunmuştum. Biz diyoruz ki, Muhterem Ba
kan, bundan evvelki bütçe konuşmalarında. 
vasıtasız vergilerin âdil vergi olduğunu iddia 
ettiler ,ve son nazariyelerin bu şekilde te
celli etmekte olduğunu ileri sürdüler. Neti
cede de hem Birleşik Amerika Devletlerin
den ve Avrupa'nın iktisaden ileri gitmiş mem
leketlerinden misaller verdiler. Biz ona kar
şı şu cevabı verdik, dedik ki, «Bu misfılleri 
Türkiye için vermek mümkün değildir.» (Ji'm-
kü vasıtalı vergiler eğer yalnızca malî ikti
dar sahiplerine hitabetseydi biz o takdirde 
Maliye Vekiline hak verebilirdik. Yazık ki, 
memleketimiz iktisaden geri kalmış memleket
ler sınıfında olduğu için vasıtalı vergilerin 
malî iktidar sahiplerine matuf olduğu fik
rini beniınseyemiyoruz. (jünkii Türkiye'de 
ziraat erbabı fakirdir, işçi ücretleri kifayet
sizdir. Küçük esnaf günlük maişet derdin
den kurtulamamıştır. Memleketin idare eden
leri «memur ve ücretli sınıfına, geçimleri için 
ödenen aylık para miktarı bunların asgari 
hayat seviyesini temin etmekten uzaktır» di
ye arz ediyor. Biz arzu ederdik ki, bizim 
su mütalâaamıza karşı «Hayır, bu yanlıştır. 
Türkiye'mizde asgari hayat seviyesi vardır, 
bu ortaya, koyduğumuz vasıtalı vergiler; son 
nazariyelerin ışığı altında ve medeni memle
ketlerin seviyesine, misâl olarak vermiş oldu
ğumuz Amerika, Birleşik Devletlerinin, ve Av
rupa'nın iktisaden ileri gitmiş memleketlerin
den vermiş olduğumuz misâllere uygundur» 
demiş olsaydı ve bunun müdafaasını yapmış 
olsaydı o takdirde zannederiz ki, bizim sual-
limizin cevabını vermiş olurlard*. O sebep
le Muhterem. Vekilin 'burada vasıtalı vergi 
ile vasıtasız vergiler hususundaki konuşması
nı bizim tenkidimizin cevabı olarak telâkki 
etmediğimizi samimiyetle arz etmek isteriz. 

Muhterem Vekil Beyefendi, memlekette 
.190.1 den sonra istihdam, istihlâk ve istih
sal hacminin gelişmekte olduğunu beyan et
liler. Kaka t biz ortaya bir mesele koyuyo
ruz. Biz diyoruz ki, 1900 Haziranında bu 
memlekette emisyon hacmi ;> milyar 388 mil
yon lira idi. Bugün ise 5 milyar J99 milyon 
liradır. Emisyon hacmindeki artış farkı .1,5 
milyar liradır. Ve fakat diyoruz ki; Sayın 
Maliye Vekiline ve kıymetli erkânına ; bize 
bütçe gerekçelerinde verdiğiniz rakamlar an
cak 190.1 senesinin sonu itibar edilerek alın
mış rakamlardır. Halbuki biz meseleyi enf-
lâsyonist malî politika bakımından tetkik eder
ken, bu artışın başladığı tarihten itibaren ik
tisadi meselelerimiz üzerinde titizlikle dur
mak gerekir. O halde rica ediyorum ! ve so
ruyorum, 1900 Haziranındalki istihdam lıac-
mına bugün varlmış mıdır» Kaldı ki, bizim 
problemimize ve meselelerimize göre varıl
mış obuası değil, 1.5 milyar liralık emisyon 
hacminin genişlemiş olmasından dolayı bu 
istihdam hacmında. istihlâk' hacmında ve is
tihsal hacmında. o nisbette l>ir artışın bulun
ması. iktiza ederdi. .Yitekinı teııkidlerinıizi be
yan ederken şu cümleyi de kullanmış bulu
nuyoruz. 

«Memlekette istihsal arttığı, istihdamı hac
mi genişlediği, millî gelir yükseldiği, iştira 
gücü arttığı takdirde o nisbette emisyon hac
minin genişlemesinden iaslâ çekinmeyiz» diye 
de malî politikamızın portesini ortaya koyuyo
ruz. Onun icıin diyoruz 'ki, «bu artış uisheti 
1900 Haziranına göre nedir?» Sayın vekilimi
zin bize vermiş olduğu un isa İler, bütçe gerekçe
lerinde tekrar arz ediyorum, vermiş olduğu imi-
sallerde ancak 1901 yılı sonu nazarı itibara 
ialmmıak suretiyle veriLmiştir. Yine 'arz edeyim, 
geçen sena muhterem Ekrem Alicaıı Meclis {mü
zakerelerinde bütçelerin hazırlanırken beş se
nelik rakamların .mukayeseli olarak ıbütçede 
gösterilmesinin elzem olduğunu beyan etmiş ve 
'bu hususta, bir de takrir Yermiştir. Kendileri 
ve şahıslarına, hürmet: ettiğim ve ilmi - irfanı

na inandığım bu zatın geçen seneki bu takriri 
karşısında hazırlanmış olan, Maliye Vekâleti 
namına hazırlanmış olan gerekçelerde yalnız 
bir senelik rakamların ortaya atılmış ©İmasını 
da biz o zihniyetle mıüteııafik 'bir gelişme telâk-
'ki etmiyoruz. Simidi telhisen arz ediyor ve di-
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yorum ki, istihdam hacınmda, istihlâk hac
mında ve istihsal hacmında elimizdeki mevcut 
rakamlara göre ancak, 1962 senesinin ikinci 
yarısında 'artış başlamıştır. Fakat, bu artış yi
ne 1960 senesinin başında mevcudolan seviye
ye ulaşmıştır. O sebepten bu ımevzudaki tenki
dimizin de Maliye Vekili tarafından cevaplan
dırılmış olması hususundaki kanaatimizde ısrar 
ediyoruz. 

Muhterem Maliye Vekili arkadaşımız bu 
'memlekette ekonomide gelişmenin şartlarından 
birisinin sulh ve sükûn ve iktisadi hayatta em
niyet olduğunun bir bedahat olduğunu ifade 
ediyorlar. Biz de o bedahatin peşindeyiz ve fa
kat maalesef o bedahati Hükümet tarafından 
idralk edilmiş olarak görmediğimiz iyin burada 
tenkidlerimizi arz ediyoruz. Eğer Hükümet de 
bizim gibi düşünmüş olsa 'idi, eğer Hükümet 
muhterem Maliye Vekilinin düşündüğü gibi, 
düşünmüş olsa idi, daha dün Millet Meclisi kür
süsünden Başvekil Yardımcısı, malûım olan o 
hitapta bulunmazdı. Hükümetin ne şekilde 
düşünmüş olduğu hususu, daha dün Dahiliye 
Vekilinin bu kürsüden hâlâ ihtilâl teranelerini 
\G havalarını bize aksettirmezdi. Biz bu ımem-
leketin... 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu Maliye Vekili 
vekâleti bütçesi üzerinde konuşurken, bütün 
izahatı kemali hürmetle dinlemiş ve size şük
ranla başlıyaraik mutabık olduğunu ve mutabık 
olmadığı noktalar üzerinde cevap vermiştir. 
Huzur bakımı; Maliyenin umulmi memleket, 
malî politikası bakımındandır. Bu mevzuda 
konuşmanıza müsaade edemiyeoeğim, lütfen 
sözlerinizi telhis ediniz, esasen müddetiniz dol
muştur. 

LÛTFÎ TOKOĞLU (Devamla) — Muhte
rem efendim, anevzuubahis edildiği için 'arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Heyecana kapılmanızı mazur 
ve haklı görüyorum. Arkadaşların kürsü heye
canı tabiî bir şeydir. Onu anlıyorum. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Devamla) — Bu kürsü 
heyecanından gelmiyor, sayın Başkanım, mem
leketin ana (meselesi olmasından ileri geliyor. 

BAŞKAN — Tekrar rica ediyorum, kıymetli 
mütalâanızı telhis ediniz lütfen. 

LÛTFÎ1 TOKOĞLU (Devamla) — Efendim, 
huzurun mevcudolduğu 'bahsinde izahat verir
lerken, İş Bankasının rakamlarını belirttiler. 
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Dikkat buyurulursa bu rakamlar 1960 yılında 
197 nisbetini gösteriyor. 1960 dan 1963 sonu
na kadar temevvüçler iarz ediyor ve nihayet 
1963 te yine 197 rakamı üzerinde duruyor. De
mek ki, 1960 dan bu yana bu mevzuda bir iler
leme yoktur. Fakat buna rrağımen görülüyor 
ki ; emisyon hacmında 1,5 milyar Türk lirası bir 
artış vardır. Biz bu meselenin üzerinde eğilme
nin Maliye tarafından kaçınılmaz bir mesele ol
duğunu tekrar ve tekrar ifade etmek isteriz. 

Kıymetli zamanlarınızı müdahaleler içinde 
işgal etmiş bulundum. Hatalarımı bağışlama
nızı istirham ederim. Fikirlerimi arz edebil-
diımse çok bahtiyarım. Hürmetlerimin kabulü
nü istirham ediyorum, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
Birinci kısım - Ödenek ve 

benzeri özlük haklar 
101 Bakan ödeneği 12 000 

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

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 114 757 000 

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

202 Ücretler 20 146 840 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 1 147 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tl - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 3 555 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

5434 sayılı Kanunun 14 ucu 
maddesinin (D) fikrasiyle 34, 
38 ve 39 neu maddeleri gere
ğince T.O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 8 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina servisinde mesai saati 
dışında çalıştırılacaklara ve-
verilecek ücret 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 3 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
G995 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ödenek 817 800 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 

— Kabul edenler... 
... Kaıbul edilmiştir. 
büro giderleri 
— Kabul edenler... 
... Kabul edilmişti i'. 

BAŞKAN 
Etmiyenler 
Vilâyetler 
BAŞKAN 
Etmiyenler 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN 
Etmiyenleı 
Giyecekler 
BAŞKAN 
Etmiyenleı 
Yolluklar 
BAŞKAN 

930 000 

525 000 

- Kabul edenler. 
. Kabul edilmiştir 

- Kabul edenler.. 
. Kabul edilmişti]' 

000 000 

3 655 000 

850 000 

160 000 

11 557 000 
Kabul mlcı 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

7, 
B. 
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418 
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4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış teşkilât giderleri 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Yugoslavya'da devktleştirilen 
Türk m allan karşılığı verile
cek tazminatın tevzii ile vazi
feli komisyonun personel ve 
sair her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

.Matbaa giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhascbei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonlar huzur ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

»iderleri 
Kabul edenler... 

Etmiyenleı1... Kabul edilmiştir. 
Hazine muameleleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî mülkler muameleleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenleı-... Kabul edilmiştir. 
4353 sayılı Kanunun 36 nci 
maddesinin gerektirdiği gider
ler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi tahsil 
BAŞKAN -

Lira 

788-000 

47 500 

1 100 000 

148 800 

1 635 000 

140 000 

19 500 000 

925 000 

1 060 000 

20 800 000 

1 605 000 

764 000 

640 — 



C. Senatosu B : 42 7.2.1963 O : İ 
B. 

•422 

Lira 

423 

424 

426 

446 

447 

450 

451 

452 

453 

456 

3242, 5254 ve 6182 sayılı ka
nunlar gereğince tohumluk iş
leri için T.C. Ziraat Bankasına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5420, 5826 ve 6093 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet binalarının yangına 
karşı emniyeti ve yangından 
korunma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İstihbarat arşivlerinin kurul-
masiyle ilgili her çeşit giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 

•BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversite ve yüksek okullar
da.okutulan öğrencilere verile-

'•cek burslar 
«BAŞKAN — Kabul edenler... 
.Etmiyenler..: Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

vStaj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Düşünül miyen giderler 
BAŞKAN — .Kabul • edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

40 000 000 

140 000 

400 000 

100 000 

100 000 

1 000 000 

400 000 

455 000 

405 000 

4 457 000 

100 000 

B. Lira 

460 İhtiyat ödeneği 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs ve okullar genel giderleri 1 275 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

479 Muhasebe makinalarmm her 
türlü bakım giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

488 Hazineye bağışlanan ziynet eş-
y asiyi e Hazinede mevcut kıy
metli ayniyatın değerlendiril
mesi için bilirkişi ücret ve her 
çeşit giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

489 4.8.1958 tarihinden önce mer'i 
Kanun ve kararnameler hü
kümleri dairesinde yabancı 
memleketlere tahsil veya staj 
için gitmiş olanların geri ka
lan normal tahsil ve staj dev-
releriyle ilgili mûtat döviz 
istihkaklarına ait kur farkları 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

491 Bina ve arazi tahriri ile ilgili 
her çeşit giderler (Bu ödeneği 
ilgili tertiplere aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir) 1 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

492 Kıbrıs'a yapılan 500 bin ster
linlik yardım için Türkiye İş 
Bankasına ödenecek faiz ve 
kredilerle ilgili gider karşılık
ları 1 458 129 
BAŞKAN — -Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

493 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 246 ncı maddesi gereğince 
muhtar ve ihtiyar kurulu 
üyelerine verilmesi gereken 
ücret 3 000•000 
BAŞKA.V — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 (Geçen yıl borçları 400 000 

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

502 Eski yıllar borçları 210 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Katma bütçeli idarelere yapı

lacak yardımlar 211 123 566 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

602 6987 sayılı Kanun gereğince 
Petrol Dairesine yardım 737 622 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

f)03 Belediye ve özel idarelere ya
pılacak ödemeler 109 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Hükümetçe ittihaz edilen ted
birler dolayısiyle zarara uğrı-
yan iktisadi Devlet 'Teşekkül
leri ve benzeri müesseselere 
yapılacak yardımlar 195 000 000 

BAŞKAN -— Bir takrir var, okutuyorum. 
C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Yıllardan beri Türk hukukunu yaymak ve 
hukuk devleti ilkelerinin halka mal edilmesini 
sağlamak için müessir bir surette çalışan Türk 
Hukuk [Kurumunun asıl gelir kaynağı, bütçe
den yapılacak yıllık yardımlardan ibaret bulun
maktadır. 

4 000 cilt kitap ve 10 000 aded dergi, bro
şür ve sair eseri ile himaye, teşvik ve asgari 
muhafazaya müstahak ve muhtacolan bu Ku
ruma, Devletin yakın ilgisini esirgememesi ge
rekir. 

Kuruluşundan itibaren, bütçelere bu Kuru
ma yardım ödeneğinin konulmakta olması da 
bu lüzumu çok eskiden beri takdir edildiğini ve 
takdirine devam olunduğunu göstermektedir. 

Yalnız, 1935 yılının 10 000 lirasının mâna ve 
değeri ile paranın iştira gücünü dikkate aldığı
mızda, insan hakları esasından mülhem hukuk 
devleti ilkelerine yaklaşıldıkça, Ödeneklerin 
artmamış olması ve azalma mânasına gelmesini 
müşahede etmiş oluyoruz ki, bu da teessür ve
ricidir. 

7 . 2 . 1963 O : 1 
Türk Hukuk Kurumunun binası, içindeki 

eserlerin ziyaa uğramadan muhafazasına bile 
imkân bırakmıyacak kadar çok eskimiş ve ha-
rabolmuş bulunduğundan, eserlerin muhafaza
sını ve hizmetin devamını sağlıyacak surette 
tamirinin yapılması mecburiyeti, bilhassa bu 
yd, Kurumu pek müşkül vaziyete sokmuştur. 

Bu itibarla, Hükümetin menfi tesirli müda
halelerden kaçınmayı prensip ittihaz etmiş ol
ması da göz önünde tutularak, 1963 Maliye Ba
kanlığı bütçesinin 604 bölümündeki «Hükümet
çe ittihaz olunan tedbirler dolayısiyle zarara 
uğrıyan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve ben
zeri müesseselere yapılacak yardımlar» için ay
rılan 195 000 000 liradan 40 000 lirasının ten
zili ile bunun 194 960 000 lira olmasını ve bu
radan alınacak 40 000 liranın 617 sayılı «Türk 
Hukuk Kurumuna yardım» bölümüne ilâvesi 
ile bu bölümün 50 000 liraya çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Tabiî Üye Manisa 

Suphi Gürsoytrak Ferit Alpiskender 
Artvin Malatya 

Fehmi Alpaslan Mehmet Zeki Tnlunay 
Konya, İzmir 

Ahmet Onar Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cumhurbaşkanı nesa S.Ü. Tokat 

Sahir 'Kurutluoğlu Zihni Betil 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

Esat Çağa Hasan Kangal 
ıSiirt Kars 

Lâtif Aykut 'Sırrı Atalay 
Tabiî Üye Kastamonu 

ıSami Küçük Nusret Tuna 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. Kırklareli 

Âdil Ünlü Ahmet Naci Arı 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bu 604 ncü 
bölümdeki 195 milyon liradan 4 000 liranın 
tenzil edilerek 617 nci bölüme ilâvesi teklif edi
liyor. Komisyon iştirak ediyor mu efendim? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA ARİF HİK
MET ONAT (Ordu Milletvekili) — İştirak edi
yoruz efendim. 

BAŞKAN 
efendim î 

Hükümet iştirak ediyor mu 

MALİYE BAKANI FEBİD MELEN 
bul ediyoruz efendim, 

Ka-
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'BAŞKAN — Teklifi oylarınıza arz ediyo

rum. 'Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

604 ncü bölümü, 40 000 lira tenzil ile, 
194 960 000 lira olarak oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
Diğer yardımlar 

605 Kızılay Kurumuna yardım 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

606 Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yardım 375 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

607 Barüşşaf akaya yrdım 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

608 Yurtlar için Türk Eğitim Der
neğine yardım 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

609 Musevi Hastanesine yardımı 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

610 Balıklı Rum Hastanesine yar
dım 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

611. Yedikule Ermeni Hastanesine 
yardım ' 100 000 
BAŞKAN. — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

612 'Manisa'da Moris Şinasi Has
tanesine yardım 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

613 İstanbul Esnaf Hastanesine 
yardım 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

614 iSağır, dilsiz ve körler dernek
lerine yardım (tahsisler İSağır, 
dilsiz ve körler dernekleri Fe
derasyonuna yapılır, münferi
den derneklere yapılmaz) 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. 
B. 
615 

616 

2 . 1963 

Şehitlikler 
yardım 
BAŞKAN -
Etmiyenler 
Kazı işleri 
Kurumuna 
BAŞKAN -
Etmiyenler 

O :1 

îmar Derneğine 

— Kabul edenler... 
.. Kabul edilmiştir. 
için Türk Tarih 
yardım 
— Kabul edenler... 
.. Kabul edilmiştir. 

Lira 

10 000 

200 000 

617 Türk Hukuk Kurumuna yar
dım 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

618 Türk Coğrafya Kurumuna 
yardım 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

619 Bâzı milletlerarası derneklere 
yardım 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

620 Milletlerarası Kızılhaç Komi
tesine yardım 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

621 Türk Ööçmen ve Mülteciler 
Federasyonuna yardım 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

622 Belediyelere yardım 11 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

623 Mevlâna Celâleddini Rumi'nin 
türbesi etrafının tarh ve tan
zimi için Konya Belediyesine 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

624 Belediye hastaneleri umumi gi
derlerine yardım 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

625 Türk Ocağına yardım 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

626 Türk Kültür derneklerine 
yardım 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. 
627 

628 

629 

630 

631 

632 

633 

634 

635 

636 

637 

638 

ö. Senatosu 

Kırkpmar güreşleri için Edir
ne Belediyesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Harb Malûlü Gaziler 
Cemiyetine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Adana'da Kuvayi Milliye Mü
cahit ve Gazileri Cemiyetine 
yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Darülâeezeye yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yardımsevenler Derneğine yar
dım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk El Sanatlarını Tanıtma 
Derneğine 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Kanser Araştırma ve Sa
vaş Kurumuna (inşaat ve teç
hizat için) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski Muharipler Birliği Genel 
Merkezine 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kıbrıs Türk Kültür Derneği 
Merkez Komitesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Çocuk Sağlık Derneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Zeynep Kâmil Anne 
ve Çocuk Bakım Derneğine 
yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Göz Bankası Derneğine yar-
y ar di m 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B :42 

Lira 

25 000 

20 000 

15 000 

25 000 

200 000 

15 000 

1 000 000 

30 000 

10 000 

2 000 000 

100 000 

200 000 

7. 
B. 
639 

640 

641 

642 

643 

644 

645 

2 .1963 O : 1 

Çocuk Dostları Derneğine 
yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
T°tanbul Belediyesine yardım 
(İstimlâk borçlarına karşı
lıktır) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Dil Kurumuna yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zekâca Geri Kalmış Çocukları 
Koruma Derneğine 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Çocuk Bakım Derneği
ne yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Gençlik teşekkülleri
ne yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Sivil Genel Emekli 
Derneğine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

10 000 

25 000 000 

75 000 

10 000 

100 000 

550 000 

15 000 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
bir takririmiz vardı, okutmadan bölümü reye 
koydunuz. (Geçti sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi geldi. Biraz daha evvel 
göndermelerini arkadaşlardan rica ederim. Bö
lüm onaylandı, devam ediyoruz. 

B. 
646 

647 

648 

Ankara Verem Savaş Derneği
ne yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hacıbektaş'ı Turistik Bakım
dan Güzelleştirme Derneğine 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Kooperatifçilik Kurumu
na yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

10 000 

15 000 

10 000 
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B. Lira 
649 Türk Halk Oyunları ve Halk 

Türküleri Federasyonuna 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

650 İhtiyarlık Huzur Köşkleri Der
neğine 5 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

651 Konya Cemiyeti Hayriye Der
neğine . 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

652 Polis Emekliler Derneğine 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Maliye Memur ve Müstahdem
leri Tutum ve Muavenet Sandı
ğına (Memur ve müstahdemle
rin öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

701 Bina onarımı 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..., Kabul edilmiştir. 

703 Makina, teçhizat onarımı 187 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
II - İstimlâk ve satmalmalar 

.705 Kamulaştırma ve her.nevi gay
rimenkul satmalmalar 9 875 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
TTT - Transfer edilen yatırım 

fonları 
711 Katma bütçelere 1 626 909 557 

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

712 İller Bankasının 1963 yılı iç 
plasman programına giren 
kredi alma gücünü yitirmiş be
lediyelerin 1963 yılındaki hibe 
sarfiyatını karşılamak üzere 
İller Bankasına 20 000 000. 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Gebol oğlu'ıran 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

7.2 .1963 O : 1 
Sayın Senato Başkanlığına 

Maliye Bakanlığı bütçesinin 712 nci bölü
münde yer alan İller Bankası eliyle belediyelere 
sarf olunacak 20 000 000 T.L. na ait formülün, 
bu işlerin ikmali için mütaakıp senelerdeki ve
rilecek tahsisata da şümulünü ifade etmek üze
re aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bitlis 
Cevdet Geboloğlu 

İller Bankasının 1963 yılı iş ve plasman 
programına giren kredi alma- gücünü yitirmiş 
belediyelerin, Hazine yardımiyle yapılabilecek 
işlerinin, 1963 yılındaki sarfiyatını karşılamak 
üzere İller Bankasına 

BAŞKAN — Bölümü bu tashihle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
713 Türk Devrim Diyanet Sitesi 

Yaptırma Derneğine (Diyanet 
İşleri Başkanlığı binası inşaatı 
için) 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

714 İzmir Belediyesine (Tiyatro 
ve opera binası inşaatı için) 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

715 Sermayesine mahsuben İktisadi 
Teşekkül ve benzeri müessese
lere yapılacak ödemeler 70 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

716 351 sayılı Kanunun 28 nci mad
desi gereğince Yüksek Ö gre
nim Kredi ve Yurtlar Kuru
muna 30 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

717 6086 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi gereğince Turizm 
Kredi fonuna 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

718 Milletlerarası kurumlara yapı
lacak ödemeler 78 055 763 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

7 . 2 . 1963 O : 1 

IV - İştirakler 
722 Sermayesine mahsuben Ziraat 

Bankasına 25 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

723 3202 sayılı Kanunun 6 neı mad
desi gereğince ihtiyat sermaye 
olarak Ziraat Bankasına 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

726 6854 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Halk 
Bankasına 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

727 313 sayılı Kanun gereğince 
Ereğli Demir ve Oelik Fabri
kalarına 150 000 000 
BAŞKAN .— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makin a ve teçhizat alım
ları ve esaslı onarımları 

781 Darphane için satınalınacak 
makina ve aletler 4 388 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

782 237 sayılı Kanun gereğince 
alınacak taşıtlar 45 138 101 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B - Devlet Borçları Bütçesi 
BAŞKAN — Devlet Borçları Bütçesini oku

yoruz. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

T - Aylık, ücret, ödenek ve 
benzeri 'özlük haklar 

801 Emekli, dul ve yetim aylık ve 
lödenekleri 240 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

802 Vatani hizmet aylıkları 2 150 420 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
803 Mülga 551 sayılı Kanun gere

ğince malûllere verilecek arazi 

B. 

804 

805 

817 

821 

Lira 
32 000 bedeli 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T.O. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 103 755 667 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mülga 1683 ve 4992 sayılı ka
nunlara göre ödenecek emekli 
ikramiyesi 6 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım 
I - İç borçlar 

A) Konsolide borçlar 
806 4057, 4275, 4625, 4938, 5072, 

5185, 5382, 5864, 6218, 6583, 
6764, '6804, 11, 154 ve 223 sa
yılı kanunlara istinaden .ya
pılan istikrazlar 293 533 012 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B) Dalgalı borçlar 
1513, 2248, 2354, 2701, 2808 
ve 3523 sayılı kanunlar gere
ğince nakden ödenecek borç
larla kaldırılmış Hatay Devle
tinden devredilen borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

822 6684 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Dış borçlar 
826 1375, 2745, 5676, 5824, 6336, 

6377, 6849, 7005, 7019, 66, 315 
ve 319 sayılı kanunlar gere
ğince temin olunan kredi ve 
istikrazlar 570 428 232 

1963 yılı gider bütçesinin bölümlerinin görü
şülmesi bitmiştir. Şimdi 1963 bütçe kanunu 
tasarısının birinci maddesini tekrar okutarak 

oyunuza sunacağım.. 

000 

4 000 000 

1 132 090 
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1963 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1963 Bütçe yılı yatırımlar dışında 'kalan 
giderleri için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 8 164 798 319 lira ve yatı
rım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 3 936 839 839 lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar 'bütçe üzerinde 
yaptığımız tetkikat, oyunuza iktiran eden ye
kûnu ifade etmektedir. 

Maddeyi cetvelleriyim 'birlikte oyunuza arz 
ediyorum. Kabul cdenlr... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDİ] 2. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1963 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan 
gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 9 471 634 158 lirası normal kaynaklar
dan 2 630 000 000 lirası da diğer kaynaklar
dan olmak üzere ceman 12 101 638 158 lira 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutup oylarınıza 
sunacağım. 

B. Lira 
1 - Vergiler 

A) İrat ve servet vergileri 
11 Gelir Vergisi 2 383 000 000 

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

12 Kurumlar Vergisi 440 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13 Binalardan alman Savunma 
Vergisi 38 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
15 Veraset ve intikal Vergisi 33 Ö00 000 

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

16 Hususi Otomobil Vergisi 33 000 000 
^ B A Ş K A N — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
17 Mülga İrat ve Servet vergi

leri artıkları 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7 
B. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2 .1963 0 : 1 
Lira 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

B) Gider vergileri, Gümrük 
Vergisi, istihlâk Vergisi ve 

Tekel giderleri 
İstihsal Vergisi 2 279 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet vergileri 449 660 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük Vergisi 776 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tekel gelirleri 1 297 584 280 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şeker İstihlâk Vergisi 345 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mülga vasıtalı vergiler artık
ları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C) Diğer vergiler varidatı 
(Resim ve harçlar) 

Resimler 597 665 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Harçlar 235 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış seyahat harcamaların
dan alınacak vergi 100 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Devletçe idare »edilen 
kurumlar hasılatı ve 

Devlet payları 
Devletçe idare edilen kurum
lar hasılatı 66 675 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet payları 31 337 620 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Muayyen masraflar karşılığı 
varidatlar 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 647 
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B. Lira 

1.11 - Devlet emvali 
varidatı 

30 Gayrimenkullerden alınan 23 93ü 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
31 Menkul mallar satış bedeli 14 000 000 

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

32 Menkul kıymetler varidatı 152 602 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
33 Değerli kâğıtlar 8 500 000 

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

IV - Çeşitli varidat ve 
cezalar 

34 Tavizlerden ve ikrazlardan 
geri almanlar 20 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
35 Cezalar 44 500 000 

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

36 Müteferrik varidat 98 209 258 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Özel gelirler ve 
fonlar 

37 Özel gelirler 2 445 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
38 Özel fonlar 185 000 000 

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

BAŞKAN — Mttddeyi tekrar okutup oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1963 bütçe yılı içerisinde 
millî savunma ihtiyaçları için Birleşik Ameri
ka'dan askerî yardım yoliyle veya sair suret
lerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedel
lerini bir taraftan, bağlı, (B) işaretli cetvelde 
bu adla açılacak bir bölüme gelir ve mukabi
lini Millî Savunma Bakanlığı bstçesinde açıla
cak hususi bir bölüme ödenek ve gider kay
detmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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BAŞKAN — Madde hakkmaa söz istiyen? 

Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler'... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Yapılmiış ve yapılacak bağıt
lara dayanılarak 1963 yılı içinde kısa süreli 
avanslar almaya ve hesaplar "açtırmaya ve en 
çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve 
banka ve ortaklıklarının Hazineye yatırmak is-
tiyeceklcri paraları alarak karşılığında Hazine 
bonoları vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Şu kadar ki, özel kanunların verdiği yet
kililer dışında çıkarılacak Hazine bonoları 
500 000 000 lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan millî esham ye tahviller 
karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek 
krediler veya bunların satış bedelleri ile uzun 
süreli Devlet tahvilleri satınalnraya ve Hazi
nenin iştiraki bulunan ortaklıklardaki sermaye 
hisselerini ödemeye veya Bakanlar Kurulu ka-
rariyle bu türlü ortaklıkların hisse senetlerini 
satınalnraya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 22 Ağustos 1960 tarihli ve 65 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine dayanılarak 
tesis edilen «Kambiyo karşılık fonu tasfiye he
sabı» mıı nakledildiği «Kambiyo karşılık fonu 
provizyon hesabı» nııı bakiyesi ile 1567 sayılı 
Kanunun 6258 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci 
ve 16 Eylül 1960 tarihli ve 79 saydı Kanunun 
9 ucu maddelerine göre Bakanlar Kurulunun 
2 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 «-ayılı kararı ge
reğince tesis edilen «İstikrar fonu» nun alacak 
bakiyeleri (B) cetvelinde açılan özel bölüme 
gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetveli ile birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
'edilmiştir. 

MADDE 6. —. Dairelerin, 30 . (} . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 4 
ncii maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, 
bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine 
ait kadrolar da, bağlı (S) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 
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3656 s&yılı Kanunun 9 ucu maddesi gere

ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen yok. Maddeyi cetveli ile birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli : 

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

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (O) 
cetveli; 

c) Maliye Bakanlığı bütçesinin 460 ncı 
(Ihtiyttt- ödeneği) bölümünden aktarma yapı
labilecek bölümleri gösteren (F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Devlet gelirlerinin, hususi 
hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1963 bütçe 
yılında da- devam olunur. 

Musul petrollerinden müterakim 100 milyon 
liralık hisseden 1963 malî yılı içinde tahsil 
edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin müteferrik 
varidat bölümüne irat kaydolunur. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millî Eğitim Bakanlığı ta
rafından idare edilecek okul ponsiyonları hak
kındaki 6 . 7 . 1.931 tarihli ve 1838 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerini değiştiren 11 . 6 . 1932 
tarihli ve 2005 sayılı Kanunun ikinci maddesi 
gereğince öğrencilerden 1963 yılı içerisinde 
alınacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında* söz istiyen 
yok. Maddeyi cetveli ile birlikte oylannıza 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

•Kabul edilmiştir. 
MADDE 10. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 

sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her 
yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kad
rolar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 3»3, 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince 
her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken misil, 
nisbet ve miktarlar, ilişik (H) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Miktar ve nisbetleri bu cetvelde gösterilen 
yevmiye, tazminat ve yer değiştirme masrafları 
1963 malî yılı içinde % 25 zamlı olar&k ödenir. 

Ancak, 
a) 33 ncü maddenin (b) fıkrasının son 

bendi uygulanmamak üzere bu fıkranın şümu
lüne dâhil olanlardan maaş veya ücret tutarı 
1 100 ve daha yukarı olanların yevmiyeleri 
40 lira, tutarları bu hadden aşağı olanların 
yevmiyeleri de 35 lira üzerinden verilir. 

b) 33 ncü maddenin (a) fıkrasında yazılı 
6 lira asgari yevmiye miktarı 10 lir»a, belediye 
hudutları haricinde vazife gören defterdarlık 
kontrol memurları için bu miktar 18 lira, 37 
nci maddede 4 lira olarak gösterilen asgari 
kurs yevmiyesi 8 lira olarak tesbit edilmiştir. 

e) 29 ve 45 nci maddelerin 1 nci fıkrala
rında ve bu kanuna bağlı (T) sayılı cetvelin 
1 nci sütunu ile (II) sayılı cetvelde yazılı 475 
liralık tutar 950 liraya, (TT) sayılı cetvelde ya
zılı 1 000 liralık tutar da 2 000 liraya yüksel
tilmiştir. 

d) 34 ncü madde şümulüne girenlerin yurt 
dışı yevmiyelerine tatbik olunacak emsaller 
4 . 8 . 1958 tarihinden evvel ellerine geçen dö
viz miktarını geçmemek üzere Bakanlar Kuru
lunca tesbit olunur. 

Harcırahın tesbitinde ve % 25 zammın tat
bikinde bu maddeye bağlı (H) işaretli cetvelde 
gösterilen tutar ve miktarlar nazara alınır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cet veliyle birlikte oyunuza 'arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

— 64£ 
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MADDE 12. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 

«ayılı Kanun ve ekleri ile çeşitli kuruluş kanun
larındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1963 'bütçe yılında kulla
nıl anıaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Pa-
sinH arkadaşımızın bir takriri var. Encümen 
mutabıktır. Okuyoruz : 

C. Senatosu Başkanlığına 
.Bütçe Kanununun 13 ncü maddesinde ta

şıtların alınmasına ait (T) cetvelindeki (Ounı-
hurreisi, Meclis Reisleri Başbakan ve bakan
lara alınacak otolar bu limitlerin dışında 
mütalâa edilecekler) kaydının kaldırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Pasinli 

BAŞKAN — Encümen kabul ediyor. Oyu
nuza, arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyeuler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 ncı maddesi gereğince millî müdafaa mükel
lefiyeti yolu ile alınacak hayvanların 196*3 
bütçe yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli 
cetvelde ve 38 nci madde gereğince alınacak 
motorlu taşıtların alım değerleri de, bağlı (P) 
işaretli cetvelde, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 
sayıl t Kanunun 9 ncu maddesi gereğince ku
rumların satınalacakları taşıtların âzami sa
tmalına bedelleri, bağlı (T) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kaimi 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Geçen yıl borçlan bölümle
rindeki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı büt
çesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 

7 . 2 . 1963 O : 1 
bu bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

1928 - 1961 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göro zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1963 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri Veya 3 - (i ncı 
kısım bölümleriyle yatırım bölümleri artıkların
dan eski yıllar borçları bölümlerine Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenil-. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 2 . 6 . 1929 tarihli ve 1513 
sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gere
kecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği 
halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen 
tahvillerin, karşılıkları .1963 bütçe yıl'ıuda para. 
ile ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyeuler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDK .17. — Katına bütçeli idarelerle 
umumi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin 
umumi bütçeye dâhil dairelerce idare1 olunan 
her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memle
ketlerde kendi hesaplarına okutturacakları öğ
rencileri için bütçelerine konulmuş olan öde
neklerden gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gelir ve bu öğrencilerin her türlü gi
derleri ile ödeneklerine harcanmak üzere, bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde;1 mevcut, veya yeniden 
açılacak bölüm ve maddelere ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı mezundur. 

BAŞKAN— Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul' edil
miştir. 

MADDE 18. — 1963 bütçe yılı içinde millî 
savunma ihtiyacı için ecnebi memleketlerden 
getirilecek ithalât umumi tarifesinin 27.10 nu
marasına giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) 
Gümrük Resmi ve zamlariyle Rıhtım resimleri 
ve Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idare 
ve belediyelere ait her türlü vergi, Hazine his
sesi, resim, hare ve zamlardan ve ardiye ücret
lerinden ve dâhilde1 Belediye İstihlâk Resmin
den muaftır. 

BAŞKAN— Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 
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MADDE .11). — Yabancı devletler veya ulus- ı 

lararası kurumlardan, yapılmış ve yapıl'acak 
anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taahhüt
ler veya projeler için 196o malî yılında sağla
nacak imkânların Türk lirası karşılıkları ile 
malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan büt
çeye gelir, diğer taraftan ilgili idareler tertip
lerine ödenek kaydetmeye Maliye .Bakanı yet
kilidir. 

Bütçe ihtiyaçlarına tahsis edilecek yardım 
ve kredi karşılıklarını (B) cetvelinde açılan 
özel. bölümüne gelir gaydetmeye Maliye Bakam 
mezundur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oyunuza' sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Maliye Bakanlığı, yukarda-
ki maddede sözü peçeli kaynaklardan, bağış ve
ya istikraz .suretiyle sağlanan imkânları İkti
sadi Devlet Teşekkülleri yatırımlarının finans
manında katlanabilir ve ekonominin çeşitli sek
törlerinde gelişmeyi artırmak maksadı ile kamu 
kurumlarına, ve bankalara belli gayelerle kredi 
açmaları için ikraz edebilir, veya bunlar nez-
dinde belli gayeleri olan fonlar kurabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 21. — a) :J1 . 8 . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Orman Kanununun l'î ve 64 ncü I 
maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı bütçesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesinin her yıl 
Orman O en el Müdürlüğü bütçesine konulacak 
ödenek miktarlarına ait hükümleri; 

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

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 712:! sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun :>7 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmü; 

c) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 0964 sayılı Zi
raat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu
nun geçici :> ncü maddesi hükmü ; 

d) 16 . 8 . 1961 tarihli ve -'551 sayılı Yük
sek Öğrenim ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
28 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü; 

e) 1:5 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Cİİ-
der Vergileri Kanununun GG nci maddesi hük
mü ; 
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196.'] Bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/ l ) 

ve (A/2) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine 
konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik olunur. 

f) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 2Ö.:j.J95ö 
tarihli ve 6096 sayılı Kanun hükmü; 

196o Bütçe yılında tatbik olunmaz. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

in iyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 22. — Sürekli görevle yabancı 

memleketlerde bulunan memurların 4 Ağustos 
1958 talihinden evvel 4991 sayılı Kanuna, göre 
ellerine geçebilecek âzami döviz miktarını aş
mamak üzere mezkûr kanunun muaddel 1 nci 
maddesinde derpiş olunan emsaller 19ö:> malî 
yılı için Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Et m iyeni er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2:5. — 27 . 2 . 1959 tarihli ve 72:50 
sayılı Kanunun emekli keseneği ve karşılıkları 
hakkındaki muvakkat 2 nci maddesi hükmü 
196o malî yılında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 
sayılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer enerji 
sahasında hukuki mesuliyete dair Sözleşme) nin 
7 nci maddesi şümulü dâhilinde vukua gelecek 
hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli öde
neği Başbakanlık bütçesinde açılacak bir terti
be kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDti 25. — 5 . 1 . 196.1 tarihli ve 222 sa
yılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 nci 
maddesinin (a) fıkrası gereğince Devlet bütçe
sinden. yapılacak yardımlardan meslekî eğitim 
merkezi giderleri için 7 milyon lirayı geçme
mek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca tefriki uy
gun görülecek miktarı aynı Bakanlık bütçesin
de mevcut veya bu maksatla yeniden açılacak 
bir tertibe nakil ve ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 26. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 

işaretli cetvelin VI - Bina, hastane, okul, loj
man ve garaj inşaatı ve esaslı onarımları; VII -
Fakriba, imalâthane, çiftlik binaları, tamirhane
ler, depoları v. s.: Satınalmması, yapımı ve ona
rımı ; 

VIIL - Sosyal sermaye yatırımları ve esaslı 
onarımlar kısımlarına dâhil bölümler ile istim
lâk ve satmalmalra bölümü arasında aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — 2 . 0 . 1951 tarihli ve 5/J.280 
sayılı Kararname gereğince her türlü dış seya
hatler ile yolcu ve bagaj bilet bedellerinden mü-
tehassıl meblâğların transferi dolayısiyle yapı
lacak döviz satışlarından alman istikrar fonuna 
katılma paylarının gelir bütçesinin 26 ncı «Dış 
seyahat harcamalarından alınacak vergi» bölü
müne, yine aynı kararnameye müsteniden oto
mobil ve benzeri nakil vasıtalarından alman is
tikrar fonuna katılma paylarının 38 nci bölümü
nün «istikrar fonu hesabından Hazineye yatı
rılacak miktar» adlı 11 nci maddesine, Merkez 
Bankasındaki 34 No. lu NATO hesabında tahas-
sııl eden miktarlardan Maliye Bakanlığınca tes-
bit olunacak kısmı ise 38 numaralı özel fonlar 
bölümüne «34 No. lu NATO hesabından Hazine
ye devrolunacak miktar» namı altındaki 13 neü 
maddesine irat kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — 6 Aralık 1960 tarihli ve 154 
sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri 
uyarınca tahkime tabi tutulan miktarların 1963 
uralî yılı resülmal ve faiz mürettebatından 1963 
malî yılında ödeme yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Meclislerin teşkilât kanun
larının çıkarılmasına kadar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 1963 yılı bütçesindeki müşterek 
bölümlerdeki maddelerde âmiri italik yetkisi 
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Millet Meclisi Başkanlığına aittir. Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi için ayrılmış bulu
nan bölüm ve maddelerle ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına bağlanan ve bağlanacak olan 
memur ve ücretlilere ait bölüm ve maddelerde 
âmiri italik yetkisi de Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına aittir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt 
ve şartı ile, C. Senatosunun hizmetlerini yerine 
getirebilmek için ne miktar memur ve hizmetli
lerin daha C. Senatosuna ayrılmasına iki Mec
lisin müşterek Başkanlık Divanları karar verir. 

Halen C. Senatosu Başkanlığı emrinde bulu
nan memur ve hizmetlilerin niteliklerine ait bü
tün yetki ve tasarruflarla âmiri italik yetkisi 
O. Senatosu Başkanlığına aittir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Ata-
lay, Betil ve Kurutluoğlu arkadaşlarımızın, en 
son fıkradaki, «halen» kelimesinin kaldırılması 
hakkında bir teklifleri vardır. Encümen de mu
tabıktır. Okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
1963 yılı bütçe kanunu tasarısının (29) ncu 

maddesinin 3 neü fıkrasının başındaki (halen) 
kelimesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kars Tokat 
Sırrı Atalay Zihni Betil 

Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. 
Sahir Kurutluoğlu 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Bu tashih ile madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3ü. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Sayın arkadaşlar, İçtüzüğün 1.10 ncu mad
desi mucibince tasarının görüşmeleri bittikten 
sonra leh ve aleyhte iki arkadaş konuşabilir. 
Çeçen sene bütçe müzakeresinde, hatırlıyacağı-
nız gibi, Sayın Sırrı Atalay arkadaşımız parti
lerin taaddüdetmesi vesilesiyle diğer partiler
den de birer arkadaşın konuşmasını teklif etmiş. 
Ve bu teklifi Heyeti Umumiyeniz oy birliğiyle 
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kabul etmişti. İki itibarla gruplar leh ve aleyh
te olarak sözcülere konuşma imkanı verelim. 
Ancak, tensibederseniz, konuşma müddeti için 
geçen seneki müddete riayet edelim. O zaman 
alman karar; oylamaya geçmeden evvel bu ko
nuşmaların .15 dakika ile tahdidi mahiyetinde 
idi. Binaenaleyh, bu hususta bir müddet rica 

BAŞKAN — O kır ıı m u açıyor um. 
Bütçenin tümü üzerinde aleyhte .konuşmak 

üzere Adalet Partisi 'Sözcüsü Sayın İhsan Sab-
î'l (,1ağlayangil. 

İHSANSABKİ (;AÜLAYAN(!İL (Bursa) 
Muhterem 'Başkan, Sayın Maliye Vekili, değerli 
senatör arkadaşlarım; İkinci Koalisyon Hükü
meti 'tarafından hazırlanan 1963 yılı Bütçie Ka
nunu tasarısının 'müzakeresi sona erdi. Her 
şeyden evvel bu çalışmaların devamı sırasında, 
Yüce Senatonuzun 'gösterdiği dikkat ve gayreti 
takdirle karşıladığımızı belirtmek isteriz. Ha
kikaten 'göz ve gönül dolduran bir manzara 
karşısındayız. Gece gündüz demeden, usanmak, 
yorulmak bilmeden çalışıldı. Müzakere ve mü
nakaşaların Yüksek Heyetinize yaraşan ilmî ve 
fikrî seviyeyi muhafaza etmesi her türlü tesir
lerden uzak kalması için birçok arkadaşları
mızın gösterdiği titizlik, özlediğimiz ahenkli 
çalışmaların güzel 'bir örneği olmuştur. Bizle
ri reyleri ile teçhiz ve !bu mukaddes çatıyı ken
di iradesiyle tezyin eden Türk Milleti kendisi
ne dalha fazla huzur, dalha fazla refah getir
mek. için lıer biri gönüllü fedai halinde didi
nip çırpınanların gayretlerini değerlendirmek
te elbette ki, kusur etmiyeöektir. 

Hepimizin şunu iyi bilmesi lâzımdır ki, hu 
mübarek ve çile çekmiş millete ıgönül hoşluğu 
ve iyi niyetle hizmet edebilmek ibadet kadar 
mutlu ve şerefli bir vecibedir. Fikirlerimiz bir-

edeceğim. Eğer tensibederseniz, bunda da, ha
len sözcülere kabul ettiğimiz 20 dakikalık müd
dete riayet edelim. Ondan sonra oylamaya geçe
riz. (Muvafık sesleri) 

Saat 15 te toplanmak ve görüşmelere devanı 
etmek üzere oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

'birine ka:rşı ve istikametleri ayrı bile olsa, 
eğer yüreklerimizde milletin selâmetini sağla
maktan gayrı bir endişe bırakmaz ve bu yola 
yönelirsek güçlüklerin mutlaka yenileceğine, 
mensubiyeiiyle iftihar ettiğimiz büyük milletin 
hakkı olan hür, ileri yaşama şartlarının Türk 
yurdunda da kısa zamanda yerleşeceğine ta-
mamiyle inanmış 'bulunuyoruz. iBu imanı ve 
memlekete hizmet aşkını kuruluşuna ruh ve 
hayat veren ana fikir olarak 'benimsemiş bulu
nan Adalet Partisinin 1963 yılı 'bütçesinin tü
mü üzerindeki kanaat ve kararlarını açıkla
mak üzere yükslek huzurunuza çıkmış bulunu
yor ve cümlenizi grupum adına hürmetle selâm
lıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, cümlenin malûmu
dur ki, modern Devletin inkişafı bütçe huku
kiyle başlar. Millet Meclisleri vergi vlerenin, 
yani milletin kendisinden alınan parayı harcı-
yauları yani Devleti murakabe etmek fikrin
den doğmuş; bu suretle bütçe parlâmentoların 
kuruluşunda, ve yaşayışında yegâne .â/m il olmuş
tur. Demokrasi rejimi ile idare 'olunan memle-
.ketlerde bütçe müzakerelerinin değişmez, bo
zulmaz bir hürriyet havası içinde ceneyanmı 
sağlıyacak usul ve kaidelerin menşeini bu ana 
fikirde bulmak kabildir. Günlerdir uzayıp gi
den çalışmalarımız sırasında parti ve zümre 
farkı gözetmeksizin bütün millet mümessilleri
nin şu kürsüden fikirlerini serbestçe açıklıya-

İ K İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 
KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 
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bilmeleri için partimizin ifrat derecesinde gös
terdiği gayret İm fikre yürekten 'bağlı olma
mızdandır ve yine 'bu mülâhaza iledir ki, hüt-
vo 'müzakerelerinde usule aidolarak kanaatimi
ze uymıyan 'bâzı noktaları da bilâhara ele al
mak üzere şimdilik itiraz 'konusu yapmadık. 
Biz şuna, inanıyoruz ki, siyasi partilerin kuv
veti 'bütçeyi 'hazırlamalarında ve incelemelerin
de güsteılecekleri dirayet >ve liyakatle ölçülür. 
Onun içindir ki, 'bir bütçeyi ret 'veya kaibule 
karar veren siyasi 'beyciler 'kendilerini bu ta
sarrufa sevk eden sebep ve âmil Heri ıuiJie't 'hu
zurunda. açıkça teşrif ve 'tahlile mecburdurlar. 
ıBütçe, müzakerelerini 'bu hüviyet içinde anlı 
yan bir partinin mensubu olarak mâruza tımı-
za 'bu esaslara sadık kalacağız. 

Yüce ıSlenat'onun «ayın üyeleri; Hükümetçe 
hazırlanıp 'meclislere 'sunulan 'bütçeler 'hakkın
da her 'hatı'gi ibir .karara varmak mıechuriyetiu-
de olan muhalefet partileri'tetkiklerini iki nok
taya teıvcilh etmek >mec'buriyetindedirler. 'Bun
lardan 'birincisi 'bütçenin 'hazırlanışında huku
ki ve iktisadi mânasiyle klâsik ilmî esaslara 
riayet olunup olunmadığının araştırılması; ikin
cisi bütçeyi tetkik ile muvazzaf olan Hüküme
tin milletin arzu ve ihtiyacına uygun 'bir prog
ramı, 'bu programa uygun 'bir davranışı ve ni
hayet hedefinle varmaya elverişli 'bir ehliyeti 
mevcudolup olmadığıdır. Biz de 'bu esaslara 
uyarak dlKfcJ yılı bütçesini evvelâ 'teknik ha-
krmdau ele alacağız. Yüce 'Heyetinizin malû
mudur ki, 'hukuki ınânasiyle 'bütçeler hir biân-

ço hesap d elitleri veya 'vasati hesaba müstenit 
'bir tahmin cetveli değildir. iBütçeler Devletin 
muayyen 'bir devreye ait faaliyet plânlarıdır. 
;Bu itibarla 'her şeyden evvel açıklık isterler. 
'Bütçede vuzuh olmazsa incelenmesi müşkülâta 
uğrar, sarfiyatta israflara, yersiz tediyelere 
imkân 'bırakılmış 'olur. Elimizdeki 'bütçe mas
raf 'bölümlerinde tasnif vie tanzim bakımından 
teamül haline gelmiş eski usullere uymaktan 
kendini kurtaramam iş, 'bu sahada yapılması 
miinı'küıı tadillere yanaşılmamıştır. Diğer ta
raftan. masraf ve gelir arasındaki 'büyük fark 
ne şekilde, ne zaman, ne miktarda sağlanacağı 
hâlâ nıleçjhul 'bulunan yardımlara dayatılmak 
suretiyle ikapatıknış, 'hattâ gelir ki'sınında he
nüz kanuniye! kes'beümiyen yüksek heyetlerini
zin kabul eylemediği kanunlardan istihsal edi

lecek gelirlier dahi hesaba katılarak tevazün o 
suretle kurulmaya çalışılmıştır. 

liHvî yılı bütçesinin iktisadi bakımdan tah
liline gelince; bunun da takibine mec'bur oldu
ğumuz politika ile ne dereceye kadar telif olu
na bileeicğinin izahı imkânsız 'hakledir. Filhaki
ka. 1!)'G'> yılı bütçesinin pek önemli bir özelliği 
plânlı ,'kalkıiMiıa devresinin ilk 'bütçesi 'oluşu
dur. Fakat 'bütçe ile .plân arasında esa«lı çatış
malar vardır. Bakanlık bütçelerinin müzakeresi 
sırasında, 'sözcülerimiz 'tarafından teferruatlı ve 
arık 'bir şiekildc ortaya konan 'bu intiıbaksızlı-
ğın haşlıeaları yatırımlar ve onunla, ilgili hiz
metler 'bölümlerinde igori.ili.iyor. Filhakika, kal
kınma, 'plânında. Devlet yatırımlarının uzun sü
reli gelişmeler için gerekli sahalara veya. özel 
'teşebbüsün •gerçekleş tirem iyeceği mevzulara, 
inhisar edildiği kabul edilmiş iken bunların 'hu
susi sektörü harekete ıgeçirecek 'saikalara gerek
li kredi imkânlarına iç 've dış csermayleyi güve
ne kavuşturacak istikrarlı 'bir ekonomik lortam 
yara'tinak 'gayelerine tatvsis olunması icaheder-
keıı, hal böyle 'tecelli etmemiştir. Sermayenin 
ne kadar ürkek olduğu ve meydana çıkmak 
için. ne 'büyük bir emniyet, aradığı ilmî bir (be
dahettir. 'Samimî olara.k hatmi etmeliyiz ki, na
zik coğrafi durumumuz, kambiyo gümrük mev
zuatımız, malî formalitelerden doğan [bürokra
tik nizamımız 'bilhassa dış sermaye için 'düşün
dürücü konular olmakta, devam etmektedir. Ulu 
hendikaplara, harsı Ibâzı -avantajlarımız da yok 
değildir. Her türlü sermayeyi imrendirecek 
yüksek 'bir potansiyel var... Yer üstünde, yev 
altında işlenmemiş iktisadi 'servetlerimiz var. 
Memleketimize yatırılacak sermayeler için yük
sele nisbettle kâr imkânlarımız var. 'Bu imkân
lardan. faydalanarak dış sermayeyi kalkınma 
hamlemize hevesle ve yüksek 'hacımla, iştirak 
ettirehilmek için ilk şaıt: salim sıhhatli bir ik
tisadi ortamını kurulması ve istikrarını bir pa
ra politikasının yürütülmesi ile kabildir. Hal 
höyle iken hütçienin tanziminde 'bu zihniyetin 
hâkim olduğunu 'belirten müsmir tahsisatlara 
rastlanmamış, bilâkis 'Devlet ile özel sermaye 
yan yana değil karşı karşıya 'getirilmiş, kar
ma, ekonomi diye adlandırılan bir iktisadi po
litika, Devlet sektörüne doğru yöne İm iştir. Bu 
konuyu varlığının tiemel şartlarından İbir i ola
rak tanıyan Adalet Partisi adına ışu hakikati 
hu kürsüden ifade etmek isterim ki, mazideki 
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acı tecrübeden alman derslerden sonra zarar
ları artık 'bütün 'millet 'tarafından anlaşılan 
aşırı devletçilik siyasetini, adını karma ekono
miye Çevirerek, bu millete 'tekrar takdim etme
nin mümkün solacağına inananlar var ise bü
yük bir gaflet içinde bulunuyorlar demektir. 
Zira Türk Milleti hangi nam altında olursa 
olısıın, aşırı devletçiliği derhal teşlhis ede
cek iktisadi rüş'te çoktan vasıl olmuştur. 

Eğer bu hal, sosyal adaletin ancak Devlet 
eliyle kemalini bulacağı mülâhazasına dayan
mak isteniyorsa bu zihniyet de hatalıdır. Şu 
vesileden faydalanarak sık sık ortaya atılan ve 
üzerinde çok konuşulan sosyal adalet mev
zuu etrafındaki görüşlerimizi açıklamak iste
riz. Son zamanlarda bu kürsüden gayrimeşru 
yollarla kazanılan servetler vergilerle geri gel
melidir gibi hayret ve ibretle işitmekte oldu
ğumuz birtakım iddialara rastladık. Hattâ 
bu kapitalist rejimlerde böyledir, binaenaleyh 
bunun aksi yolda, hareket etmek lâzımdır veya 
mevduatı esham piyasasına itmek icabeder 
gibi birtakım mülâhazalara en ciddî ve resmî 
vesikalarda bile tesadüf eyledik. Biz 20 nci 
asırda temeli başkalarının emeğine dayanan 
büyük servetlere karşı taihammül hislerinin 
azaldığını biliyoruz. Sermayelerinden doğan 
imkânlarla geniş refaha erişenlerin kendilerini 
o hale getirenlere modern yüksek seviyede bir 
hayat standardı, temin etmeleri lâzımgeldiği-
ııo de inanıyoruz. Kazananın ister Devlet, is
ter fert olsun kendisine kazandıranı düşünme
ye mecbur olduğunu da kabul ediyoruz; ve yi
ne biz biliyoruz ki, sol cereyanlar zahirî man-
zaralariyle cazip görünen birtakım mevhum 
refahlar vaadediyorlar. Bunların tahakkuk 
imkânlarını münakaşa ile vakit geçirmekten 
ise 'hak, emek sahiplerinin mâkul isteklerinin 
Devletçe yerine getirilmesini ve bunları sağlı-
yacak tedbirlerin bir an evvel alınmasını doğ
ru buluyoruz. Bugünkü cemiyet nizamı için 
en büyük kaygu olan komünizmden bu suret
le çok iyi korunulabileceğine inanıyoruz. Eğer 
sosyal adalet, bu zihniyetin hakkaniyet ve âdil 
esaslar dâhilinde Türk toplumunda kaide, ni
zam haline ıgelmesi demekse cüınlemizce mak
bul ve muteberdir. Biz sosyal adaleti zengini 
yoksun hale getirerek milleti sıkıntı ile dolu 
bir hayat seviyesinde eşit kılmak mânasına an
lamıyoruz. Tam aksine fertleri varlığa kavuş-
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turarak müreffeh. bir cemiyet yaratmak diye 
kabul ediyoruz. Programımızda zengin Dev
let, zengin milletten çıkar hükmü bu inanışa 
dayanır. Biz vatandaşın elindeki servet kayna
ğı gayrimeşrudur gibi keyfî hükümlerle yahut 
fısıltılarla, dedikodularla elinden almıya yaihut 
bu zihniyete yer veren bir zihniyetin davranı
şına asla razı değiliz. Her hangi bir kimsenin 
elinde kökü gayrimeşru servet bulunduğuna vâ
kıf olanların kendi kanaatlerini bir hakikat 
halinde bize kabul ettirmeleri için sarf ettik
leri gayrete beyhude diye bakıyoruz. Karşı
sındaki sanığın hırsız olduğuna kaani olan bir 
hâkim bile, ben biliyorum, bunun doğrusu bu
dur, onun için mahkûm ediyorum, diyemez. 
İlmi hâkim, medarı hüküm olamaz. Bu yolda
ki ihbar ve şikâyetlerin mercileri Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kürsüleri değil, şerefli 
Türk Adliyesidir; oraya gitsinler. Bütçenin 
iktisadi bakımdan tetkike değer ikinci ciheti 
tasarruf konusudur. 

Bu memlekette masraflarda tasarruf yap
mak suretiyle malî ıslahata girişmenin uzuav bir 
mazisi vardır. İsraf ve tasarruf mevzuları bir
birlerine rakip siyasi heyetlerin veya yekdiğe
rini istihdaf eden devirlerin elinde bir silâh 
halinde daima karşılıklı kullanılmış, fakat hiç
bir devirde tasarruf zihniyeti teessüs edememiş, 
bu gayretler fiyasko ile neticelenmiştir. Bunun 
sebebi aşikârdır. Çünkü tasarruf, masraflardan 
kısıntı yapmak suretiyle sağlanacak bir hesap 
muamelesi olmayıp bir zihniyet meselesidir. Bu 
memlekette tasarruf zihniyetini kurabilmek 
için her şeyden evvel çok eskiden kurulan ve 
gelişi güzel inkişaf eden müesseselerde bünye-
vi istihaleler yapmak lâzımdır. Bizde devlet 
daireleri, müstakil bir varlık oldukları zeha
bında hattâ iddiasındadırlar. Muhtelif vekâ
letlerin mahiyetleri itibariyle birbirlerine bağlı 
olan hizmetlerinde koorddne 'bir mesai yapmak 
imkânı yoktur. Her dairede ayrı basımevi, ay
rı dergi, ayrı kitaplık, ayrı vasıta, ayrı garaj, 
ayrı sistem, ayrı metot vardır. Hattâ son za
manlarda muhtelif vekâletler kendilerini dış 
memleketlerde dahi müstaıkillen temsil ettir
mek hevesine kapılmışlardır. Bu memlekette 
değil muhtelif vekâletlere 'ait hizmetleri tev
hit edebilmek, bir dairenin muhtelif şubeleri
ne ait hizmetlerin, aynı mahiyetteki hizmetle
rin dahi tevhidine dmkân yoktur. İdare haya-
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t ımızda nıesellâ Bayındı r l ık Vekaletinin Sn İş
ler], Karayol lar ı İşleri, Vilâyet Nafıası gibi 
hizmetler inde her dairenin birbir ine ayrı ve 
âde ta rakip hal inde çalışt ıklarını , Veteriner, Zi
raat Müdür lükler i , ziraat okulları a ras ında ay
nı mahiyet te görülen hizmetler bak landa bir 
t ü r lü mesai teşr ikine gidilemediğini gördük. 

B A Ş K A N — Üç dakikanız kaldı Say 1:1 üağ-
iayangill. 

İ H S A N SABRİ OA(İLAYAN(HL (Devam
la) — Bu i t ibar la t a sa r ru fu hesap üzerinde de
ğil, zihniyet üzerinde yapmanın zaruri olduğu 

kanaa t in i taş ıyorum. Buraya kada r olan mâru
zât ımla 'bütçenin t e k n i k bakımdan, 'hukuki ve 
ik t isadi nıânasiyle aradığımız esaslardan 'inalı
n ı m olduğu hakk ındak i görüş]erimizi, kanaa t 
lerimizi tebel lür ettiğimizi zannediyorum. Şim
di 'bütçenin ta tb ik i ile 'mükellef'o'l'an Hüküme
t in durumuna , t u t u m u n a ve davranışı kısmına 
müsaadenizi rica edeceğim. 

Değerl i arkadaşllarını, 'bir hükümet in ilk 
vazifesi el bet teki halkı kendi idaresinden .mem
nun ve hoşnut k ı lmaktad ı r . Bu Jâzımeyi sa-
miyetle kabu l eden Hükümet sözcüleri huzu
runuza geldiler ve bunu t a h a k k u k 'ettirebil
mek için tarafsız idare kurmanın ilk şar t ol
d u ğ u n u ısöylediler votarafsız idareyi ikt ida
ra değil Devletin 'bekasına inanan memur is
t iyoruz ya l ımda tar i f eltiler. Tarafsız me
mur evvelâ, onu t ây in eden â'mirin t a sa r ruf
larına adaletle tarafsız ka l ı r ve o şekilde te
celli eder. Biz bu güzel sözlere rağmen iş 1 Misi
mi gelen veya iş bas ından ayr ı lan m e m u r l a r 
e t raf ında bir i k t ida r kendi koalisyon ortak-
lariyle dahi da ima ihtilâf haline düş tüğünü 
görerek ne dereceye kada r muvaffak olaca
ğına kolaylıkla hüküm verebil iyoruz. Bizce 
tarafsız idare kurabi lmenin en önemli şart ı 
tarafsız memur bulmakla beraber ve her şey
den evvel halkı kendi kendini idareye 'alış
t ı rmakt ı r . Esasen ,adı demokrasi olan bir re
j imde bu hal hükümet şeklinin zarur i bir rük
n ü olarak mü ta l âa edebilmek icabeder. iBiz 
Üçüncü Sel im'den Tanzimat devrinden be
r i bu devleti Ba t ı âlemi seviyesine yükselt
mek her yönden ıslâh etmek için pek çok te
şebbüslere girişt ik. Bu gayret ler in arzu edi
len neticeye ulaşaınnamasının t ek sebebi şekil
den uzaklaşamamamız, zihniyetimizde ciddî, 

zecrî değişikliklere el a tacak cesaret veya 
•basıi i'cti gösterememenıizdir. 

BALKAN — Bir dakika, sayın (jağlayan-
gil müddetiniz dolmuştur . Ne k a d a r müdde t 
rica, ediyorsunuz? Tasvip olmaya mecburum. 

İHSAN KABRİ (JAfİBA YANCI İL (Devamla) 
— 15 dak ika veya 10 dakika Jıitfedersimiz. 

B A Ş K A N — A r k a d a ş l a r ; bir noktayı arz 
etmeye mecburum. İç tüzüğün 88 nci maddesi 
yazılı konuşmalar ı 20 dakika ile tahdidetmiş
tir. Ayrıca Heyet i Umumiye b u n u teyidetmiş-
tir. Arkadaşımız da 10 - 15 d a k i k a k a d a r konuş
maya, ihtiyar; hissediyorlar. İ lânihaye vermeye 
imkân yok. Buna ne tüzük bakımından, ne de 
elimizdeki işlerin intacı bakımında imkân yok. 
Yalnız arkadaş lar , son bütçe... (Müdahaleler , 
konuşsun sesleri) Müsaade edin, i lânihaye mü
saade edemem arkadaş la r , o müsaadeyi verseniz 
dahi ben onu veremem. Tüzük mânidir . Binaen
aleyh bu vaziyetle 10 dakika temdidini kabul 
edenler... (l,r> dakika olsun sesleri) Pekiyi. Sa
yın sözcünün konuşmasının lö dakika temdidini 
kabul edenler... Btnıiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Jrup sözcüsü diğer a rkadaş la ra da aynını tat
bik edeceğim. Buyurun, devam edin. 

İHSAN ıSAB'Rİ O A d L A Y A N O İ L (Devamla) 
— Biz modern mânada Devlet kurmak istiyor
sak, bunu, eskiyi t amir veya taklit yoluyla de
ğil, onu bir tarafa bırakıp, yepyeni bir zihni
yetle ve inşa. yoluyla vücuda getirebiliriz Mo
dern nıânasiyle Devlet, Devlet olmanın vazife ve 
icapları ile meşgul yüksek seviyede1 bir varlık
tır. Dış siyaseti idare eder, memleket çapında, 
bir ikt isadi politika yü rü tü r , rejimin baka ve 
teminatı olan hususları , insan haklar ını hassa
siyetle. korur , mahallî gelirlerin kifayetsiz olan 
bölgelere zengin bölgeler hasılatının fazlasını 
kanalize edecek tedbi r le r alır, âmme hizmetle
riyle iştigal eder, hulâsa her biri kendi bölgesi
ni idareye kaad.ir, müstakil mahallî idarelerin 
müzahiri , t ekn ik yardımcısı ve nâzımı bir otori
te hal inde ortada durur . O zaman âmme hiz
metlerinin her bölgeye eşit olarak uzanıp uzan
madığı, araya dış, yan sebeplerin karışıp karış
madığı münakaşa vevzuıı olmaz. Köyler, bele
diyeler, kasabalar , vi lâyet ler merkezi müdaha
lelerden kur tu lmuş olur. Vatandaş Devlet mas
rafı için ne kadar , kendi bölgesinin imarı için 
ne mik ta r vergi verdiğini bilir. Van'ın, Kars' ın, 
Bge'nin Marmara sahillerinin nasıl kendisine 
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has türküsü, oyunu, şivesi varsa yine öylece bir
birinden farklı örfleri, âdetleri, iklimleri yani 
hareket halinde bir sosyal bünyesi vardır, ün 
bölgelerin bütün memlekete şamil kaide ve ni
zamlarla idare edilmesinde müşkülat olur. Biri
ne uyan öbüründe aksat*. Şu hal nıer'i kanunla
rımızdan doğmuş bir zaruret de değildir. Bugün 
yürürlükte bulunan İl İdaresi Kanunu yetki ge
nişliği, görev ayrılığı esaslarına dayanır. Vali
lere kendi bölgelerine has genel emirler ısdarı 
salâhiyetini verir. Bugün elimizdeki Idarei Ilu-
susiyei Vilâyat Kanunu her vilâyette birer kü
çük parlâmento halinde genel meclisler tanır. 
Bizde de mahallî idarelerin hür muhtar kurul
ması için, öyle, kanunların toptan değiştirilmesi, 
Anayasa'da tadilât yapılması gibi külfetli, usu
le mütallik engellere tesadüf edilmez. Ancak 
mahallî idarelerin iktisadi kaynaklarına bugüne 
kadar yapılan müdahaleler ve mahallî idare 
fikrinin gelip geçen iktidarlar tarafından kâh 
ehemmiyetle ele alınması, kâh bir tarafa bıra
kılması yolunda tecelli odcn manzaralar bu in
kişafa mâni olmuştur. Halbuki mahallî idareler 
demokratik icaplara göre kurulabilseydi, hem 
devlet teferruata ait işlerden kurtulur idi, hem 
de mahallî idareler verimli çalışma sahasına ka
vuşurlardı. Vatandaş kendi kendini idare et
menin müşkülâtını anlardı. Kendisini idare 
edenler hakkında verilecek hüküm de daha in
saflı olurdu. Millet Meclisini seçerken daha 
dikkatli olurdu, bugün mahallî idarelerde malî 
istiklâl kalmadığı için, iktisadi kifayetsizlik 
mevcudoldıığu için bit idareler Devletin eline 
bakan ve ondan aldığını onun gösterdiği yere 
hareıyan birer daire haline gelmişler, birer mas
raf kapısı olmaktan gayrı bir durumdan kurtu
lamamışlardır. Demokrasiler milletin kendi ken
dini idare etmesi mânasını mahallî idarelerden 
tatbika başlamışlardır. Diz bugün huzurunuzda 
akıbetini elinizdeki bütçenin alacağı karara bağ-
lıyan Hükümetin bu mevzuda büyük inkılâplar 
yapmasını beklerken, istediğimiz adımın atıl
ması şöyle dursun, kanunların âmir hükümleriy
le iş başına getirilmesi icabeden mahallî idare 
mümessillerinin dahi seçimlerine gidilmemiş ve 
şimdiye kadar gelip geçen iktidarların hiç biri
nin aklından bile geçmiyen yeni bir sistem icad-
edilerek mahallî idareler mümessilsiz, seçimsiz 
ve kanunun emrettiği vazifeleri ifaya ehil or
ganlardan mahrum bir halde bırakılmıştır. Biz 

âmme hizmetlerinin ifasında merkeziyetten kur
la rılmadığımız müddetçe bu Devlete modern 
mâna siy] e ilmî bir hüviyet verileceğine asla 
inanmıyoruz. Hükümetin başarıya ulaşabilmesi
nin şartları arasında kuvvetli ve otoriter olma
sı da pek önemli bir yev işgal eder. Anın Dev
let kudreti cebrü şiddete, kanuni zorlamalara 
dayanırsa geri teper. Otoritenin iki büyük has
talığı vardır : Diri cebrü şiddet, öbürü lâuba
lilik. Hakiki otorite ancak sevgi ve saygı ile 
elde edilir. Halkın sevgisini kazanmıyan hükü
metlerin icraatında zaman zaman cebrü şiddet, 
vakit vakit lâubalilik gösteren iktidarların ta
rifini benden isteyeceğinizi zannetmiyorum. 
(jünkü bunun en güzel örneği elinizdeki bütçe
nin sahibi olan Hükümetin icraatında, pek güzel 
müşahede edilmektedir. «En iyi Hükümet ken
disini hissettirmiycn Hükümettir» derler, doğ
rudur. Dürüst, namuslu, nizama riayetkar va
tandaş hükümeti hiç hissetmeksizin yaşamalı
dır. Ama suçlular fesat erbabı, eşirra Hükümet
ten tiril tiril titremelidir. Demek ki, otorite, hil
elinde ipek, birinde çelik eldiven taşıyan bir ha
va içinde karşımızda durmalı. Hükümet sözcü
sü «bir yerdeki insan vardır, o yerde SIK; var
dır, faili meçhul vaka vardır» dedi. Doğru, ama 
Hükümetin vazifesi suç işlesinler ben de gidip 
yakalayayım diye beklemekle geçmez. Hükümet 
her şeyden evvel işlenen suçlara mâni olacak 
önleme tedbirlerini almakla mükelleftir. Ne za
man, nerede, kimin tarafından yapılacağı bilin-
nıiyen suçların vukuuna imkân vermemek için 
zabıta kuvvetini zamana, mekâna yayan bir teş
kilât haline irca etmek icabeder. Bugün şehir 
ve kır zabıtası yani polis ve jandarma çok hak
sız şekilde hırpalanmış ve mağdur olmuş olma
sına rağmen vefakâr, cefakâr şekilde hizmete 
gayret etmektedir. Fakat kendisinden esirgenen 
teknik vasıtalar, imkânlar yüzünden memleket 
ihtiyacını kapsıyacak bir kudrete erişememiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar, bize kalkınmak için 
sadece maddi değil, mânevi bir program da lâ
zımdır. Bir millet sadece malî plânlarla kalkın-
maz. Milletleri mucizevi bir şekilde yükselten 
atmosfer onları bir ideale sahip kılmakla baş
lar. Her hangi bir rejim, devleti modern hale 
getirmek için yapılan plânlar bunlar maddi ga
yelerdir, ideal olamazlar. Tarihinde büyük kah
ramanlar, Atatürk'ler yetiştiren bir millet dev-
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I et olmanın, devlet kurmanın dünyaya ilk örne
ğini veren bir millet, ana dilini kendi sınırları 
haricinde bütün dünyada yaygın bir hale geti
ren bir millet bir ideal bulamaz mı ? Bunda müş
külâta mı uğrar? Bu milletin gençliğine verile
cek her hangi bir ideali yok mudur? Bu ideali 
sınırları sağa, sola taşnıamak suretiyle tesbit et
mek ve telkin etmek en büyük kültür davamız
dır. Bunu yapmadığımız müddetçe Türk gençli
ğini dört yandan gelen çeşitli zıt cereyanların 
zararlı tesirlerinden, kasıtlı tahriklerinden ko
rumak, kurtarmak mümkün olmaz. 

BAŞKAN — Dört dakikanız kaldı, Sayın 
Çağlayangil. 

tHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
- - Bütçe Kanununda herkesin fikirlerini ser
bestçe müdafaa ve 'beyan etme'k için dafhi 'tah
didata uğramamı bilmem ne şekilde t ofisi r ede
yim. Dört dakika liginde devam edeyim. 

»Hükümetlerin ibir de samimî olup olmadıkları 
meselesi vardır. 'Samimiyet 'mânevi 'bir faktör; 
Hükümetin (samimiyetini nenden anlarız d.emi-
yelim. IBiz burada Hükümet samimiyetimi kav
li ile fiilî ara'sında'ki rabıtada arıyoruz. Hükü
met plân fikrine sadık îkaldığmı her fırsatta. İd
dia ediyor. Fakat tatbilkatiyle bunu ihlâl «di
yor. Bütçe müzakereleri sırasında yline Hükü
met 'Sözcüsü «ITürk 'halkının $önül huzuru mev
cut değildir» dedi. Biz bunu kabul ediyoruz. 
Ama sebepleri üzerinde 'mutabık mıyız, değil 
-miyiz? Bu, ayrı dâva. Herkes ibu huzursuzlu
ğu muayyen İbir mebdeye 'bağlar. Demokratik 
rejimlerde halk 'huzursuzluğa düşerse 'hiçbir 
zaman bu huzursuzluğun suçunu kendi rejimi
ne yüklemek aklından ıgeçmez. Bugün fniğil-
tere'de İkinci Cihan 'Harbinin en sıkıntılı za
manlarında veya iktisadi Ikriz izam a ularında sı
kıntıya düşüldüğü zaman şu 'kralı devirelim, 
ışu 'rejimi yıkalım bundan sonra rahata kaıvu-
şalım fikri kimsenin aklına ıgelmez. Bu adam
lar 'bizi 'iyi idare edemiyor, Ihelle bir seçim za
manı gelsin biz iyisini getirelim derler. Dünya
nın bütün erkekleri ive bütün kadınları iyi in
sanlar değildir. Ama bunlar ana veya baba 
olabilirler ve Ihüçbir evlât hiçbir zaman ne ka
dar kötü 'olursa 'olsun babasına taarruz eyle
meyi, anasına kasdetmeyi düşünmez. O halde 
ne kadar sıkıntıya düşersek düşelim, evvelâ 
bağlı olduğumuz rejimi her türlü taarruzdan 
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masun bir halde tutmaya mecbur okluğu imiz 
noktasında ittifalk edersek birço'k dâvaları hal
letmiş olacağız. 'Efendim evvelâ memleket, (son
ra rejim, ınemlektin âli menfaati hikmeti Hü
kümet edebiyatı işin içine igirinee manzara de
ğişir. Demokrasi 'kül halinde bir nizamdır, ak
robasiye tahammülü yoktur. Demokrasinin ta
rifinde ittifak etmeye, 'onu w, ışekilde aıılladiği
mizi bebemalhal birbirimize telkin etmeye mec
buruz, Bunun rizikosu yok mudur? Olabilir. 
Demokrasiyi böyle anlamıyan heı' haıııgi bir 
kaba kuvvet ıgelip hepimizi, b'u zihniyette olan
ları bir Ikaranlık denize alabilir; ama o zaman 
biz o deniz içinde boğulurken, dahi, meşhur hii-, 
kâyede 'olduğu ıgibi, elimizi çıkarıp 'makas işa
reti yaparak demokrasiyi ne mânada, anladığı
mızı yine tekrar ederek, o imanı ruhumuzla 
beraber geriye vermekten başka 'çare bulama
yız. (Alkışlar ve bravo sesleri) Bizden 'sonra 
gelenler yine aynı fikri müdafaa (ittikçe işte o 
zaman özlediğimiz, resanet bulmasını istediği
miz demokratik nizam bir memleketin doku
nulmaz temel taşı olur. Rejimden •e'vıvel mem
leket ne demeik? Memleketin ta'şı, toprağı kı
yamete kadar 'bakidir. Rejimden evvel •mem
leket lâfıyla eğer (bayrağımızı veya 'minareleri
mizi muhafaza etmeyi kaydediyorsak işte o 
keyfiyet bizzat korumakla m ilkelle I' olduğu
muz rejimdir. O halde her şeyden e'vvel reji
mi ayakta tutmamanın, rejim (i lâf 'getirmenin, 
rejim üstünde koıiiii'şma'nıu İkimsenin hakkı ve 
haddi •olmadığının bu memlekette bir iman ha
line ıgetmesi icabeder. 

BA'ŞKA.N' Vaktiniz dolmuştur Sayın 
Çağlayangil. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANUİL (Devamla) 
— 'Biz getirdiği bütçe 'hakkında kaırar vermek 
mecburiyetinde olduğu'muz Hükümette 'bu zih
niyeti, bu azmi, bu tutumu göremediğimiz için 
kendisine kırmızı oyla cevap vereceğiz. Belki 
bana dersimiz ki muhalefet partisi değil misi
niz, başka ne yapardınız? Öyle değil arkadaş
lar; 'hakikaten memleketi hep beraber bir iyi
liğe ıglötürebilmenin çarelerini alabilmek için 
Hülkümete hlçolınafZisa 'bir zaman kredisi açınak, 
hiç'oilhıazsa bir intizar ile icraatını murakabe 
etme kurgusuna 'kapıldık. IManiveleyi icadedeıı 
adanı «bana bir istinat noktası 'gösteriniz dün
yayı veriliden oynat ayım»1 demiş. Biz de H I N 
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küm ette 'bu fikre yer 'verecek küçük bir ümit, 
bir (istinat n'oktası aradık. Onu bulamadığımı/ 
içindir ki, eli 'boş döndüğümüz içindir 'ki, oy
larımızı ve itimadımızı vebalini üstünde tuttu
ğumuz, müdafaa ile mükellef 'bulduğumuz 'mil
let namına 'bu 'Hükümetten esirgemeye 'karar ver
dik Huzurunuzda bunu arz eder Hıürmetle ay
rılırım. (Bravo sesleri ve 'şiddetli aıllkışlar) 

BAŞKAN — Sayın ISedat Oumralı. 
O. ÎT. P. GRUPU ADİNA SEDAT CTJMPA-

LT (Konya) — Pek değerli arkadaşlarım, 
19163 yılı Sbütçesi, iki aya yakın vukuflu ça

lışmalarıyla iBiilçe Karma 'Komisyonunun tet
kikinden geçmiş ve W Aralık ta ruhinden 'beri
de Yüksek Senatomuzda değerlıi arkadaşları
mızın kıymetli görüş ve mütalaalarına konu 
teşkil etmiştir. 

İktidar kanatlarının ve muhalefetin 'bütçe 
konuşmaları, yapıcı, şuurlu olmuştur. Bu 'hu
susu ş ü'k rai ila !k a y d ede r i z. 

Bütçe konuşmalarında IBaşkanlık Divanının 
salbırlı tutum ve tarafsız davranışlarını saygıy
la anarız. 

Bütçe müzakerelerinin sona erdiği şu an
da. V. H. P. ıSenafo Grupu olarak, Türk mille
tinin 'siyasi, ekonomik, iç ve dış güvenlik ve Tin-
zurunu, istikrar içinde katkı um asrın temine ma
tuf 'büyük '.gayretler sarf eden vo etmekte olan 
Karma Hükümete 'ba'şarılar dileriz. 

Mulı t ereni a rkadaş'larım, 
Parlâmentolarda, bütçe, Hükümetin geçmiş 

ve 'geleedk yıllara ait icraat ve tasavvurlarının, 
memleket meselelerinin dile getirildiği 'bir he
saplaşma devresidir. 

iBu vesile ile Hükümet çalışmaları, tahlil, 
ten'kid, tcş'vik ve denetlenir. 'Bütçeler bir yılın 
ıgelir ve giderlerini içinde toplıyan kalın haeim-
lı 'bir kitap 've kuru rakamlar 'manzumesi değil
dir. 

Bütçelerin değerini, ve ona kareklcrini ve
ren özelliğini, memleketin, milletin, 'hayatında 
aldığı istikamet ve hedefine varabilmek için 
tanıdığı 'mânada aramak lâzımdır. 

'P)iı açılan 190:3 yılı bütçesini eie alırsak', 
memleketimizin 'bulgun içinde bulunduğu şaft
ları, imkânları ve bu şartlar ve imkânlar için
de yarının m.üre'l'fe'h Türkiye'sini yaratmanın 
çarelerini Hükümet olarak millet olarak düşün
mek mecburiyetindeyiz. 
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Kıym e t li arka daşla rı m, 
Tanziimattan Iberi Türk Milleti, hürriyet, 

miliî egemenliğin telsisi, medeni milletler ara
sında 'lâyık olduğu mevkii ala'bilmenin gayret 
ve çalbası içerisindedir. 

'Tarihî seyri, •memleketimizin coğrafi duru
mu, demokrasiye geçişte 'bütün 'milletlerin ha-, 
'yatında görülen 'çekilmeleri, 'bizde de kendisini 
göstermiş ve 'her yeniliğe karşı duyulan reak
siyon Ibizim toplumumuzda da vukua (gelmiştir, 

Demokrasi, millî egemenlik, iktidar ive 'mu
halefete dayanır. lİk'tidarlar, aklına gelen her 
şeyi yapmak kudreti mânasına gelmediği gibi 
mulhalefette bdheme'hal iktidara (gelmek ve Hü
kümetin 'bütün işlerini kötülemek mânasına da 
değildir. 

îttiihat ive 'Terakki, hürriyet ve itilâf müca
delesi, ordunun politikaya karışması, SBalkan 
Harbinde koskoca Rumeli'nin kaybedil'mesine 
nıurakabesiz Birinei Cihan Harbine giriş ve 
harb sonrası da yine koskoca bir İmparatorlu
ğun yılkılıp çökmesine se'beb'olmuştur. 

Misaki Millî 'hudutlarımız içinde bugünkü 
toprağımız, bağımsız Türk vatanıdır. /Bu kut
sal toprağı 'bağrımıza 'basarak korumak ve bu 
topraklar' üstünde yaşayan 'büyük milletimizi 
lâyik olduğu re'fa'ha kavıtşturmak her yatanda
sın, Hükümetiyle, Millet 'Meclisi ve iSeııatosııy-
1 a lb a şt a gel en vazifesi di r. 

Tarihte devletler kurmuş ve yaşatmış, hiç
bir zaman Devletsiz kalmamış olan Türk Mil
leti ebediyen payidar olacaktır. 

Arkadaşlarım, 1946 yılından 'beri giriştiği
miz dem'okrasi mücadelesi acı tatlı hatıralar ile 
1900 yılı 27 Mayısına kadar devam etti. ''21 Ma

yıs lnkılâbiyle toplum hayatımızda yeni bir 
devre 'başladı. Demokrasinin gerekçesi olan 
Anayasa, ve Anayasa düzeninin icabettirdiği 
müesseseler kuruldu, çaiışma devresine girdi. 
Nizamın bekçiliği ve kanunların 'hâkimiyeti va
zifesini ve sorumluluğunu üzerine aldı. Şimdi 
mu'hta'çolduğumuz ihusus, milletimizin huzuru, 
süratle kalkınması ve yarınlarından emin hale 
gelmesidir. /Bu cihetleri teminde glörevii ve 
baş, sorumlu olan Millet Meclisimiz ve İSenato-
muzdur. Milletçe elbirliği etmenin ve tez yol
dan kalkınmaya, erişmemizin ilk şartı iktidar 
ve muhalefet olarak birbirimizi1 sevmemiz ve 
İ>irlbirimi ze ıgüvenme'mizdir. 
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Partilerimize ve siyalset adamlarımıza dü

şen vazife 'bunu sağlamaktır. Milletimiz, zarar-
lı f ilk ir cereyanlarından, partili 'vatandaşlar ara
sına sokulan ayırıcı, kinleri artırıcı, 'birlbiti e fi
ne düşman edici, 'bölücü davranışlardan şi'kâ-
yetçid i r. 

'Millet 'mümessilleri olarak, Hükümet olarak 
'bu gidişi 'önlemek zorundayız. IMemleket Ihay-
rına yapılan işleri öğmek, 'millet ve .memleket 
zararına, olanların tekrar 'edilmesine mâni ol
mak, el 'birliği ile 'bu milletin dertlerine çare 
bulmak zorundayız. 

Politikacılarımızın iktidar Ihırsı ile 'bu ger
çeklere Igöz yumması millet için (de, 'kendileri 
için de zararlı olur. 

'T. IB. M. 'Meclisinin açıldığı günden 'beri bir 
İkisini politikacılarımızın tuttuğu yol, zaman 
zaman Türk Milletini demokrasinin akıbetin
den yeis ye ıvevmieliye düşürmek' istidadını 
göstermiştir. (Milletimizin arzu ve istekleri 
aksine davranışlardan, tahriklerden meclisler 
olarak, politikacılar o'lara'k 'süratle sıyrıl'nıanıı-
zm zaruretine inanıyoruz. Aksine tutum vatan
severlik değildir, çıkar politika yolu 'değildir. 
İşlerimizde 'başarı kazanmak milletimize 'hiz
met edebilmek için attığımız adımların .gerile
me igöstermdksizin, Ibü'tün iktidar]a ıra. Ihenimse-
nip yürütülmesi, işlerin 'bozulmaması ve her 
İktidarın aklına geleni yapmaması için ana dâ
vaları ortaya koyup parti mülahazalarına yor 
vermeksizin üzerinde 'birleşmek /'orundayız. 

'Çiftçimizi ınüsta'hsıl İhale .getirmek, karnını 
doyurmak ibu vatan parçasında, 'benim de 'bir 
avuç. toprağım var diyebilmek için, toprak dâ
vasında, günden güne !bir döl 'manzarası alan 
yurdumuzu bu Felâketten korumak için orman 
dalyasında., 'Türle köylüsünün kalkınma.sında 
•eas's olan teJknik ziraat ve 'bilgili çiftçi yetiş
tirme davasında, Türk işçisini geçinir, maişeti
ni teinin eder ve yarınlarından emin ve İnakla
rına 'sa'hip kılma dâvasında, grrçekten toplumu 
endişe ile üzerinde durmaya mecbur eden gece
kondu dâıva'Sinda, 'bilgisizlikle ve ümmilikle de
mokrasi yatşayamıyacağından öğrenim ve eği
tim dâvasında (ve bunun .gibi toplum 'hayatımı
zı ilgilendiren ve Ibir proigram ile süratle kal
kınmamızı sağlayacak olan ve göklerimiz önün
de 'bulunan ana .meselelerde iktidar ve mıVhalc-
fet farkı gözetmeksizin ,görüşleri bir araya t-op-
lamak ve 'birieştirmek zorundayız. 

Milletin Devlete olan güvenini, işlerimizde 
istikrarı, vatandaşların yarınına emniyetle 
balkmasi.ni aivca'k bu yolla .sağlamamız müm'kün-
d ü r. 

İktisaden (geri kalmış milletlerin Ihayatında 
görüldüğü gi'bi Ibizinı de memleket dâvalarımı
zın 'bir anda 'halledilmesi mümkün değildir. (Be
liren ihtiyaç ve zaruretlerimizi önemine ıgöre sı-
ralıyarak giderilmesi zarureti karşısındayız. 

('. İT. P. Grupu olarak, plân fikrine inanışı
mız 'bıı .sebepledir. Ilhtiyaçları sıralamada ve 
bunların tahakkukunda ellbette sıkıntı çe-
k'eceğiz. Plânın tahakkukunda teknik ele
man noksanlığı, ic ve dış finansman zor-* 
luğu ve bu finansmanın temininde çe
kilen 'güçlük ve milletimize yüklediği külfet 
gizli 'kapaiklı 'Devlet vsırrı değildir. Vasıtasız 
vergiye alışmamışız. İler 'vatandaşı 'geliri nis-
'betinde yurt kalkınmasına iştirak ettirmenin 
zorluğu da meydanda. Oereekler bu yolda ol
duğuna göre vasıtalı vergilere1 milletin'takati ııis-
Ibetinde (gitmenin zarureti de aşikârdır. -'Mille
timizin Ihayatında, 'büyük fedakârlıklar bizim 
neslimize düşmüştür. 'Bu külfetlere katlana
rak millî mücadeleden beri kateddiği.miz mer-
Ihale küçümsenecek derecede değildir. Emeği 
geçenlerin gayreti övülmeye lâyıktır.' Plânla
manın beşer senelilk devrelere ayrılışı işleri sı
ralamanın yanında, teknisyen 've 'gerekli perso
nelin yetiştirilmesine matuftur. Söz 'buraya 
gelmişken Millî Eğitim 'Bakanlığımızın orta
okullarımızı cesaretle ele almasını ve teknik 
eleman yetiştirmek için de sanat enstitülerine 
önem vermesini ısrarla isteriz. 

Bakanlıkların genel ve katma Ibütçeye dâ
hil daire ve müesseselerimizin 'bütçeleri konu
şulurken arkadaşlarımız tarafından grupumu-
zun görüşleri ayrı ayrı ifade edildiğinden, 'her 
'birine ayrı ayrı temasta fayda görmekteyim. 

HMi.'t yılı bütçesinin 'Türk Milletine huzur, 
güvenlik, fedalkâtiık getirmesini diler ve 'beni 
dinlemek iûtfunda bulunan sayın senatör ar
kadaşlarıma, teşekkür eder, ıgrııpumaız adına. 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cemal Tarlan, Yeni Tür
kiye1 Partisi adına. 

Y. T. P. ADINA OEMAL TARLAN (Te
kirdağ) — Muhterem Başkan, muhterem ar
kadaşlarını, Muhterem "Başbakan ve İmkan
lar; lOOo yılı bütçe tasarısı ü/e>rindeki gö-
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r üşmeler nihayet bulmuştur. 30 . 1 . 1963 ta
rihinden beri bütçeler üzerindeki grup söz-
eüleriyle şahısları adına konuşan muhterem 
arkadaşlarımızın beyanlarını ve bunlara, kar
şılık Hükümetin verdiği cevaplardaki görüş
lerini dikkatle izlemiş ve bunlardan beraber 
olduklarımız kadar, mâruz bulunduğumuz 
fikirlerin mevcudiyetine rağmen izahlarına 
girişmenin bütçede nihai müzakeresi sırasın
da bahis konusu edilmesini uygun görmedi
ğimizden bundan sarfı nazar etmiş bulunu
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar, evvelce ki, mâru
zâtımızda da tebarüz ettirdiğimiz veçhile, bu 
yıl bütçesinin geçen yıllardan farklı olarak 
Yüksek Meclisçe daha evvel kabul edilmiş bu
lunan beş yi'lluk kalkınma plânının ilk tat
bik senesini teşkil eden 1963 yılı programını 
karşılamak üzere hazırlanmış bir bütçe ol
duğuna tekrar dikkati çekmek istiyor ve bu 
hususda, yalnız bu hususta çok kısa bir mâ
ruzâtta bulunmayı faydalı telâkki ediyorum. 
O da, ana karekteri bu olan 1963 yılı büt
çesiyle programın kabul ettiği masraf hedef
lerine ulaşmanın mümkün olup olamayacağı
na temastır. İlk konuşmamızda da belirttiği
miz veçhile cari yıl bütçe tatbikatı ve ge
lecek yılın şimdiden bilinen iktisadi şartları 
muvacehesinde 1963 yılı bütçe gelirlerinin ta-
mamiyle tahakkuk ettirilemiyeccğinden en
dişe duymakta ve bu sebeple Hükümete yar
dımcı olmanın zaruretine inanmaktayız. Ak
si takdirde 1963 yılı bütçesinin açıkla kapan
ması veya enflâsyonist bir tatbikata gidil
mesi gibi bir vaziyetle karşılaşılacaktır 'ki, 
bu neticenin grupumuzu olduğu kadar diğer 
grupları da en azından üzeceğine emin bu
lunmakta ve bu duygumuzu da izhardan bü
yük bir memnuniyet duymaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, önemli gördü
ğümüz bu mevzua böylece işaret ettikten 
sonra yine grupumuzu yakından ilgilendiren 
iki zihniyet üzerinde yüksek dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum. 

Birincisi; bütçe tartışmaları yapılırken 
gerek Hükümete mensup siyasi parti temsil
cilerinin ve bilhassa Hükümet sorumluları
nın eski devrin muhasebesini yapmaya ve me
seleleri hep hissi zemin üzerine çekmeye mü-
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teveccih hiç tasvip etmediğimiz gayret ve dav
ranışlarıdır. 

İkinci zihniyete gelince : O da partilerin 
sık sık görüş ve fikir değiştirmeleri mesele
sidir. Biraz evvel bütçenin tümü üzerinde 
nihai konuşmayı yapan sayın muhalefet söz
cüsünü dikkatle dinledik ve bu konuşmayı din
lerken, geçen sene aynı partinin sayın grup 
sözcüsünün kapanış konuşmasını hatırladık. 
Hafızalardan henüz silinmemiş olmakla bera
ber, sırf metnine sadık kalmak için Yüksek 
Heyetinize bu husustaki beyanlarını zabıt
lardan aynen okuyacağım muhterem arkadaş
larını. 

Cumhuriyet Senatosu, 10 . 2 . 1962 gün 
tarihli Tutanak Dergisi sayfa 632, Sayın söz
cü konuşmasını şu şekilde bitiriyor {muhte
rem arkadaşlarını. Adalet Partisi Grup Söz
cüsü muhterem arkadaşlarım. (Müdahaleler) 

BAŞKAN — Zabıtta yazılıdır arkadaşlar 
merak eden zaptı tetkik buyurur. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Tarih ve 
numara veriyorum, biz şahıslarla ilgili de
ğiliz efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız metin okuyorlar. 
Dinleyiniz efendim. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Eu muh
terem sözcü arkadaşımız diyor ki ; «Muhterem 
arkadaşlar, biz Koalisyon Hükümetine Ada
let Partisi olarak beyaz reylerimizi verece
ğiz. Yereceğimiz beyaz reylerle Hükümetin 
yüzünü ağartacağız. Adalet Partisi Koalisyon 
fikrini o kadar benimsemiştir ki ; Koalisyon 
Hükümetinin ımuhterenı lideri belki kendi 
grupunda müşküllerle karşılaşabilir, fakat 
bu memleketin beklediği siyasi ve iktisadi 
huzuru getirmek için yapacağı her şeyde ve 
atacağı her adımda Adalet Partisi kendisi
ni destekliyecektir.» (Müdahaleler) Bitmiyor, 
muhterem arkadaşlarım devam ediyorum : 
«Adalet Partisinin mühim prensiplerinden bi
ri de iktisadi hayatta dinamizmdir. Biz ıSaym 
Başvekilin bu memleketi demir ağlarla ördüğü 
zamanki dinamizmi bekliyoruz. (Alkışlar) ve 
hattâ bugün onun da üstünde bir dinamizm ile 
hiçbir şeyden eekinnıiyerek icraatına cesaretle 
devam etmesini temenni ederken, kendisine 
bir senelik icraat yolunda muvaffakiyetler di
ler hepinizi hürmetle selâmlarım.» 
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Muhterem arkadaşlarım, o zaman ısrarla 

prensiplerden bahseden ve bugün mulhalefete 
ge-eince bir sene evvelki anlayış ve tutumunu 
tamamen terk ederek karşınıza bugünkü fikir
leriyle çıkan bir parti yüksek kademesinin 
maksat ve davranışı hakkında tek bir söz da
hi etmeden bunu yüksek takdirlerinize ibretle 
terk ediyor ve her türlü 'hissî düşüncelerden 
uzak ola<rak, 1963 yılı bütçesine 'beyaz oy ver
menin âdeta bir vazife olduğuna' işaret etmekle 
yetiniyoruz mıfhterem arkadaşlarını. (Alkışlar)-
Tanrıdan yeni yıl. bütçesi ve geleceğimiz için 
ancak hayırlar diliyor ve hepinizi .hürmetlerim
le selâmlıyorum muhterem arkadaşlar. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğiu. 
TABİÎ ÜYEUER AD1NİA KÂMİL KARA-

VBldOffBU (Tabiî Üye) — .Bütçenin tümü 
üzerinde yaptığım konuşmada memleketin için
de bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal şart
ları samimî tenkid ve temennilerle dile getir
miştik. Gelir bütçesinin vergi adaleti ve sos
yal adaleti tesis edici yönde olmadığını belirt
miştik. Zaman zaman sorumluluk duygusun
dan mahrum, kamu oyunda 'huzursuzluk yara
tan ; rejimin istikrarına güvenci sarsan beyan 
ve davranışları, bütün politikacılara şâmil ol
mak üzere, tenkid etmiştik. 

•'Bununla beraber bu devre de plânlı ve is
tikrarlı siyasi, ekonomik ve sosyal politikaya 
her zamandan fazla duyulan ihtiyaç dolayısiyle 
Hükümete yardımcı olmayı zaruri telâkki edi
yoruz. Bu sebepten bütçeye biz, Tabiî Senatör
ler olarak beyaz oy vereceğimizi arz ediyorum. 

Saygı'l arı mi a. (Alkışl ar) 

"BAŞKAN — Bütçe müzakereleri bitmiştir. 
Ad çekmek suretiyle oylamaya geçiyoruz. (Zeki 
Arsan Corum) 

Efendim, Corum vilâyetinden başlıyoruz. 
(Çorum Üyesi Zeki Arsan'dan başlamak 

üzere oylar toplandı.) 
BAŞKAN' — Oylanın kullanan arkadaşlar 

yerlerini muhafaza etsinler, çünkü 'hem gündem
deki işlerimize devanı edeceğiz, hem de Sayın 
Başbakan tasniften sonra Hükümet namına ko
nuşmasını yapacaktır. 

Oylarını kullanmıyanlar varsa lütfen kul-
lansınl] ar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

7 . 2 . 1963 O : 2 
Oylama sonucunu arz diyorum. Oylamaya 

iştirak eden sayın üyelerin adedi (153) olup, 
(98) kabul, (52) ret ve (3) cekinser vardır. 
Bütçe kanun tasarısı (98) oyla kabul edilmiş
tir. (Alkışlar) 

Şimdi Hükümet adına Sayın Başbakanı ri
ca, edeceğim. 

BAŞBAKAN ÜSMKT İNÖNÜ (Malatya Mil
letvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun pek değerli üyeleri; 1963 yi'lı bütçesi
nin Yüce Senatoda müzakeresi karara bağlan
mıştır. Bek dikkatli ve kesif bir çalışmadan 
sonra. Yüce Senato, Büyük Meclise bütçe gö
rüşmeleri için iyi bir başlangıç vermiştir. 

1963 bütçesi 'Yüce Senatonun bildiği gibi, 
5 yıllık plânın ilk senesinin uygulamasını ha
zırlamaktadır. 1963 bütçesi plânlı kalkınmaya 
bir geçiş ve hazırlık devresi ifade ediyor. 1963 
yıllı bütçesi, kalkınma devrinin başlangıcı ola
rak enflasyonsuz bir malî politika ve istikrar 
içinde, milletin en yüksek derecede malî fe
dakârlıkları ıgöze alarak işe başlaması ile ken
dini göstermektedir. 

İnkılâptan beri belirli bir surette Sosyal 
adallet konusun a milletçe 'vermiş 'olduğumuz 
büyük ehemmiyetin dikkati çeker bir ölçüde 
tatbika konması da, 196.') bütç.e!si ile başlıya-
caktır. Bütün hu ilkeler, temeller, 1963 bütçe
sinin ilk tatbik senesini, milletçe çok ümitle 
ve dikkatle takibetmemizi hazııiıyacaktır. 

Yüce Senato emin olabilir ki, 1963 bütçesi
nin tatbiki, Cumhuriyet tarihinde en verimli, 
başarılı seneleıdıen biri sıfatını ve meziyetini 
kazanacaktır. 

Muhterem Senatörler, bu bütçenin hazır
lanmasından sonra, bunun (temelini 'teşkil eden 
bir konu, yüksek dikkatinizi daima /eelbetme-
ye lâyık olacaktır. Bu dikkat, 'bütçenin ge
rektirdiği vengi kanunlarının Yüce Senatodan 
/geçmesinde himımctinizi, iliğinizi çekmeye ma
tuftur. İ'ç (finansman ye dış finansman dediği
miz malî temel ve malî kaynakların hepsi bir 
plânlama, devresinin 'başlıca unsurlarıdır. Bu 
unsurları, 'bütçeye sağlam karakterde temin et
me kaygusu, Hükümetin zihnini işgal eden bir 
mesele 'olmuştur. Hükümet, Yüce [Senatoya, 
tatbiki mümkün olan, Sosyal adalete uygun, 
plânlama devrinin hu esaslı ihtiyaçlarını temi
ne matuf mâhiyette (görülen kaynakları getir
miştir. Buna kizel olarak dikkat lütfetmenizi ve 
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en iyi bir şekilde çıkmaları için yardımınızı Hü-
(kümet <adma istirham ederim. 

Yüce Senatörler, 1963 (bütçesi ile memleket
te bir malî yıl zarfında, 'büyük (ölçüde yatırım 
imkânını bahşetmiş (oluyorsunuz. 9 milyara ya
kın bir yatırımın bir senede tatlbik edilmesi 
muvaffak olursa, memleketimizin ekonomik ha
yatında ve sosyal hayatında büyük bir adım 
atılmış olacak; memleketimiz baştan aşağı her 
köşesinde Ira ıgeniş yatırımların uyandırıcı, 
ilerletici tesirini kuvvetle hissettirecek durum
da olacaktır. 

Yüce Senatodan, hütçe geçerken olduğu gi
bi, h/emen [gelmek üzere iolan vergi kanunları 
geçerlken 'de ive 'bütün uygulama senesi esna
sında, daima yapıcı, irşadedici, yol 'gösterici 
yardımlarını 'bekleriz. 

Yüce (Senatörleri saygılarla selâm lıyarak, 
sözlerimi 'bitiri-yorum. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, şu anda. 
bütçe 'görüşmielerini tamamlamış bulunuyoruz. 
10 (gündür, ıgünde ortalama, 10 - 12 saat ara
lıksız çalışan ive çalışma ıgüeünü yalnız ve yal
nız Aziz Türk Milletinin saadet ve selâmetine 
hasreden Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
lerine Başkanlık Divanı adına şükranlarımızı 
arz dderiz. 

(Bu çalışmanın lörnek (bir seviyede tutulma
sında ve devamında değerli arkadaşlarımın 
(Başkanlık İDivanma ıgösterdikleri yardım ve 
müsamaha en. 'büyük mükâfatımız olacaktır. 
Kusurlarımızı 'bağışlamanızı rica ederken, 1963 
yılı 'bütçesinin aziz vatanımıza hayırlı 'olmasını 
diler, Hükümetimize dtc, Türk Milletinin em
rinde eniğin haşarılar dilerim. ('Sürekli alkış
lar) 

Şimdi, sayın arkadaşlarım Maliye Bakanı
mızın, (Senatomuza intikal eden 'bâzı ıvengi ta
sarıları hakkındaki teklifleri vardır. Onları 
okutuyorum. 

O u mh u ri y et lS en a tosu B aşk ani ı ğ J na 
Dış Seyahat Harcamaları Vieilgisi kanun ta

sarısı Millet Meclisince kabul edilerek Yüksek 
Senatoya sunulmuş bulun m aktadır. 

19(63 bütçesiyle ilgisi dolayısiyle bu 'bütçe
den evvel yürürlüğe .girmesi icabeden mezkûr 
tasarının Malî ve İktisadi İşler ve (Bütçe (komis
yonlarından seçilecek 7 şer üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyonda müzakeresini saygılarımla 
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arz ve teklif ederim. 

Maliye (Balkanı 
Ferid Melen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
7338 sayılı Veraset -ve İntikal Vergisi Ka

nununun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi ve 
muvakkat 1 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı Millet Meclisince 'kabul edilerek 
Yüksek ISenatoya sunulmuş 'bulunmaktadır. 

•1963 (bütçesiyle ilgisi dolayısiyle 'bu bütçe
den evvel yürürlüğe ıgirmesi icabeden mezkûr 
tasarının Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe Ko
misyonlarından seçilecek 7 şer üyeden (müteşek
kil ıgeçici komisyonca, müzakeresini saylgılarım
la arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Cumhuriyet (Senatosu (Başkanlığına 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci 

maddesinin, değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı 'Millet Meclisinde kabul edilerek Yük
sek Senatoya sunulmuş Ibulunmaktadır. 

1963 'bütçesiyle ilgisi dolayısiyle hu bütçe
den evvel yürürlüğe girmesi icalbeden mezkûr 
tasarının Malî ve İktisadi İşler /ve Bütçie ko
misyonlarından seçilecek 7 şer üyeden müte
şekkil Geçici (Komisyonda müzakeresini saygı
larımla arz ve teklif ederim. 

'Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bamiga Resmi Kanununun bâzı maddeleri

ne ilâveler yapılmasına ve bu kanuna ıgeçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı Mil
let Meclisince kabul edilerek Yüksek Senato
ya sunulmuş bulunmaktadır. 

1963 bütçesinden lönce yürürlüğe girmesi 
icabeden bu tasarının. 'Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonlarından seçilecek 7 şer üye
den müteşekkil Geçici Komisyonda müzakere
sini saygılarımla arz ve te.klif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
'6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 

neü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı 'Millet Meclisince kahul •edilerek 
Yüksek Senatoya sunulmuş bulunmaktadır. 
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H>(>;> bütçesiyle ilcisi dolayısiyle 'bu bütçe- \ BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar ını , bu 

den .önce yürür lüğe irmesi ieat)eden 'bu tasarı- j t a s a n l a r 'Senato Başkanlığına verilmiş Ve ala
nın. .Malî ve İkt isadi İşler ve Bütçe Komisyon
lar ından seçilecek 7 şer üyeden müteşekkil (Se
çici Komisyonda müzakeresini .saygılarımla arz 
ve teldil' ederim. 

Maliye Hakanı 
Herid Melen 

Oıımhuriyet .Senatosu 'Başkanlığına 
Oider Vergileri Kanununda bâzı değişiklik-

Icv yapılması , İstihsal ve (Üinırük 'vergileri 
hadleri ar t ı r ı lmış olan akar yakı t lar ın Stok | misyonlardan yedişer üye almak suret iyle biı 
Yengisine tatıi tutulması hakk ındak i kanun I (Jeçici Kanım Komisyon teşkili istoniyor. Öner 

.kalı encümenlere intikal ett ir i lmiş, Bütçe ve 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonlarına havate 

edilmiştir. Ancak Meclisten gefen teklif ve ta

sarıları in taç için âzami süremiz, 94 ncü mad

de ıgereğince, 15 «•ündür. 4>u 15 gün, yukarda 

bahsedilen tasarı lar ın ayrı ayrı komisyon hır

da te tk iki iıçiıı kâfi gelmiyebilir. BinaienaJeyh 

t ak r i r l e rde il'aide olunduğu şekilde, ilgili ko-

tasarısı Millet Meclisince ka'bul edilerek Yük
sek Senatoya sunulmuş ibulunma'ktadır. 

\(.)(h\ bütçesiyle ilgisi dolayısiyle bu bütço-
(U'iı önce yürü r lüğe girmesi ica'bedon mezkûr 
tasarının Malî ve İktisadi İşler ve 'Hütce Ko
misyonlarından seçilecek 7 şer üyeden müteşek
kil (Jeçk'i Komisyonda müzakeresini saygılarım
la. arz ve. tekl i f ederim. 

A Taliye imkanı 
Kerild 'Melen 

ıgeleri t e k r a r t eke r teker 'okutup reylerinize arz 
edeceğim. (Tekrar okumaya lüzum yo,k, 'hepsi 
'birden oya. konsun, sesleri) 

Yüksek Heyetinizin arzusu madem böyto, 
o halde takrir ler in 'hepsini birden oyunuza arz 
lediyorıını. Kalbul edenler... Kail m I etmiyenler... 
({eçiei 'bir Karma Komisyon kurulması ka'bul 
edilmiştir. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

2. — • Trabzon Üyesi Kesat Z al oğlu ve arka
daşlarının Ankareı'daki müessif uçak kazasında 
Ankara Hastanesi vazifelilerinin Lübnan Sefiri 
re heraherindeki heyetle Kadınlar Birliği tem
silcilerine yaptıkları muamele ve kaza- karşısın
da takındıkları durum /taklanda Ulus Gazete-
sinde vâki neşriyata re bu hususta JHııs Gazete
sinde vâki neşriyata ve bu hususta tetkik at yap
mak üzere dört kişilik bir Meclis Araştırma 
I f ey eti seçilmesine dair önerge ile Kayseri 
(Tycsi Hüseyin Kalpaklıoğlunun bu mevzu ile 
•ilgili önere/esi okundu, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Batanı Yusuf Aziz oğlunum, hâdise hak
kında demeci 

(*. Senatosu Başkanlığına, 
4 . 2 . 19fi:> tarihli Ulus gazetesinin sayfa 5 

sütun o te kad ın la r birliği hastaneleri gezdi baş
lığı al t ında neşriyat yapılmıştır . 

Bu yazıda Ankara 'da vâki olan müessif uçak' 
kazasında 84 dü mütecaviz ölü ile bir o k a d a r 
yara lanma hâdisesi vâki olmuştur. 

Ölü ve yaralı sahipleriyle Lübnan Sefiri ve be

raberinde bulunan heyete Ankara Hastanesin
deki vazifelilerin fena muamele ettiklerini belir
ten neşriyat ciddî bir teessürün âmili olmuş
tur . 

84 vatandaşı fecî bir takdi r in (dinde ve göz 
yaşları arasında toprağa verdiğimiz bugünlerde 
int işar eden bu haber muhterem Senatoda ol
duğu kadar bütün yurdda ve vatandaşlar arasın
da büyük bir teessür yara t t ığ ı aş ikârdır . 

Kabil olduğu kadar hasta lara yardımcı ola
bilmek için gösterdiği büyük a lâkadan dostu
muz Amerika ve Almanya 'ya duyduğumuz de
rin minnet ve şükran yanında , vücudu hastala
ra ve dert l i hasta sahiplerine yardımcı olması 
lâzımgelen Ankara, Hastanesinin çok acı bir şe
kilde gazetelere kadar int ikal eden kayıtsızlık 
ve alâkasızlığı derin bir teessürü1 karş ı lamamak 
mümkün değildir. 

Milyonların sarfı ile meydana getirdiğimiz 
ve Hcdka.nların en modern mimarisi ile imkânla-
rina sahip bu hastanenin kuru luş gayesine ma
tuf hizmetlerini görmek' ve istemede tabiî hakkı 
mızdır. 
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Millî teessürümüzün ve insani hislerimizin 

en hassas bu lunduğu bir anda ortaya alılmış, bu
lunan bu hadisenin s ıhhat derecesini mahiyet ve 
mesullerinin varsa tesbit i yönünden Meclis Araş
t ı rması yapılmasın] ve bu maksatla dört kişilik 
te tk ik heyeti kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

İlişiği : l d us gazetesi 
Trabzon Artvin 

Reşat Zaloğlu Kelimi Alpaslan 

Zonguldak Yozgat 
Tarık Remzi Baltan Neşet (Jet ini aş 

'BAŞKAN — Bununla beraber ikinci bir tak
rir vard ı r ki, o da bu mevzuu ahi kada r ('diyor 
ve bir komisyon teşkilini istiyor. Onu da oku
talım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Teşkiline' ka ra r verilen tahkik heyetine aşa

ğıdaki arkadaş lar ın seçilmesini arz ve teklif ey
lerim. 

Kayseri 
. Hüseyin Kalpaklıoğlu 

1. ( \ II. P. den -Kolimi Alpaslan 
2. A. I\ den Fikret Turhangi l 
.'}. V. T. P. den Osman Hacıbaloğlıı 

BAŞKAN -— Sayın a rkadaş lar , bu takr i r i 
a ldıktan sonra Sayın Sağlık Bakanından rica
da bulundum. Belki Yüksek Heyetinizi tenvir 
vx\vr. Ondan daha salim bir karara varmak 
mümkün, olur. Buyurun, efendim. 

SAOLIK VI-] SOSYAL YARDIM B A K A M 
YLSld ' 1 A / İ Z O O L L (Mardin) — Muhterem 
Başkan, muhterem sena tör le r ; bir Şubat »'ünü 
Ankara 'da vukubulan uçak kazasının nasıl fecî 
bir netice tevl idet t iği ve kazanın bilançosu he
pinizin yüksek malûmlarıdır . Kazayı haber al
d ık tan kısa bir müdde t sonra bizzat- Numune 
.Hastanesinden başlamak suretiyle bendeniz bü
tün hastaneler i dolaştım. 

Vazifeli a rkadaş la r ımın vazife başında bü
tün d ikka t ve hassasiyetini göstererek has ta lan 
tedavi etmek, teselli etmek, hastane kapısında 
biriken, ağlayan, sızlayan, feryat eden binlerce 
hasta, sahibini teskin etmek için ne çeşit feda-
kârane ve fe raga tkârane çalıştıklarını ve anla
yışlı bir durum içinde bulunduklar ın ı »•örmekle, 
meslekin bir mensubu olarak, i f t ihar ettim. (Al
k ış la r ) . 

Muhterem arkadaşlar ını , hâdiseyi başından 
sonuna kada r bir meslek neferi gibi bizzat ta-
kibettim. \\vv gün hastanelere f i t t im, hastalar
la temas ett im, hasta sahipler i ile konuştum. Bir 
gazetede çıkan bir havadis dışında bu hâdise 
münasebetiyle hastanelerimiz ve meslekdaşları-
ıııız hakkında bir tek şikâyetle karşı karşıya 
ka lmadık Bu öyle bir hâdise idi ki, hakikaten 
kazazedelerin ve ilgililerin her bakımdan tat
min edilmesi, bü tün dert ve ihtiyaçların bir an
da mükemmel şekilde karşı lamanın son derece 
güç olması meydanda iken vazifeli arkadaşla
rım bütün gayret ler ini sarf ederek hizmetlerini 
yapmışlardır . Bunun . neticesinde görüş! üğüın, 
temas ettiğim has ta lardan, hasta sahiplerinden 
ve va tandaş lardan teşekkür ve memnuniyet duy
gusundan başka bir beyan ve hareket le karşı 
karşıya gelmedim. 

Muhterem Kadınlar Birliğinin gazetelere 
akseden neşriyatı üzerine meseleyle yakından 
ilgilendim. Kadınlar Birliğinin hastaneyi ziya
reti sırasında hastanede bulunan gazeteci arkadaş
la r ımdan da bu hususta bilgi aldım. Ayrıca Ve
kâlet Müsteşarını, Heyet i Teftişiye Reisini ve 
hastane başhekimini ,ayrı ayrı tavzif ederek me
seleyi t e tk ik ve t ahk ik etmeleri enirini verdim. 
Bana esaslı t ahk ika ta girişilmeden ilk getirilen 
malûmat vazifeli arkadaşlar ımızın bu istika
mette, iddia, edildiği g ib i ; hiçbir ihmallerinin, 
bir vazifeye karşı mukavemetin, yahut da kötü 
bir hareket in olmadığı i s t ikamet indedir . Hâdi
se şöyle cereyan e tmiş t i r : Her hastanemizde 
düzünelerle en ağır yaral ı hasta lar ın bulunduğu 
bir s ırada, hastanelerin kapısında yüzlerce has
ta. sahibi içeriye girmek için hastaneyi zorladı
ğı ve idareye tazyik yapt ığı bir zamanda ve kü
çük bir mahşer halinde bulunulan bir vaziyette, 
kad ın la r birliğini temsilen bir heyet hastaneyi 
ziyaret, ve hasta lar ı ziyaret etmek arzusunu iz
har etmiştir . Hu s ı rada vazifeli bulunan nöbetçi 
hekimimiz, içinde bulunduklar ı d a r vaziyet, has
taların perişan d u r u m u itibariyle hastaları ziya
ret etmelerine müsaade etmemiş. Bu tedbir in 
hastane nizamı ile bir l ikte hastalar ın selâmeti 
namına alınması zarur i görülen bir tedbir ol
duğunu söylemekten başka Kad ın la r Birliği he
yetine karşı hiçbir bed muamelede bulunulma
mıştır. Bilâhara, neş r iya t t an iki üç, gün sonra 
Kadınlar Birliğinin İda re Heyet i vasıtasiyle 
sahsınm bir mektubu gelmiştir. Bu mektubun 
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mahiyeti şudur: Bu mektupta hastane idareci
lerinin hastalara tazyikinden, hastalara kötü 
muamele ettiğinden, bahsedilmemektcdir, işaret 
edilen husus ancak kendilerine bir fena muame
le yapılmış olmasıdır. 

Şimdi mektubu aynen okuyorum : 
«Sayın Yusuf Azizoğlu, Sağlık Bakan, 1 Şu

bat .lî)(i:î tarihinde vukubulan uçak kazasının 
yaralılarını ziyaret etmek ve ihtiy a (darını tes-
bit etmek üzere iki Şubat 1903 tarihinde Türle 
Kadı ular Birliği O en el M. erk ez idarecileri, Gül
lüme, Hacettepe, Tıp Fakültesi, işçi Sigortala
rı, Mevki, Ankara ve Numune hastanelerini 
gezmişlerdir. Burada, bütün hastanelerde dok
torları vazil'e başında, sorumluluk duygusu için
de çalışırken görmenin! memnuniyetini duymuş
tur. Ancak Ankara, Hastanesinde sorumluluk 
duygusundan uzak bir anlayışı görmenin üzün
tüsünü belirtmeyi görevimizin tabiî bir neticesi 
sayıyor! uz. 

Doktor Neriman Şatır, ilki göstermemiş» Ki
me ilgi göstermemiş1?.. Belli değil. Kendilerine 
ilgi göstermemiş, bunun mânasını ben böyle an
lıyorum. 

«Doktor Rüştü Oğuz ise heyeti kovarcasma 
hakaret etmiş. Ve (Ben burada lütfen bulunuyo
rum.) diyerek, Tıp Fakültesinden mezuniyet dip
loması alırken ifa ettiği yeminine sadık kalma
mıştır. Gerekli tahkikatın yapılarak görevle
rine son verilmesini saygılarımızla talep ve ri
ca, ediyoruz.» (Oooo sesleri'.) 

Mesele bundan ibarettir. Hâdisenin şahitle
ri olarak en iddialı ve en mevsuk vesika da 
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budur. Lâzım gelen alâkayı göstermemişler, bir 
iddiaya göre de hakarete mânız kalmışlardır. 

Muhterem senatörler, ben meseleyi Teftiş He
yetime ve Müsteşarıma havale ettim. Bu Heyet 
gereken tahkikatı yaparak Bakanlığa arz ede
cektir. Ama henüz mevsukiyeti teyit edilme
miş, bir iddiadan ibaret olan bir mesele üzerin
de, çeşitli konularda okluğu gibi bu konuda-
da tekrar ediyorum ve inanarak soyuyorum, 
büyük feragat, fedakârlık ve mesuliyet duygu
su içinde çalışan arkadaşlarımızı bir Senato 
tahkikatı açmak suretiyle rencide edeceksiniz. 
Bu kararın isabetli bir karar olmıyacağını ifa
de ederken neticeyi yüksek takdirlerinize suna
rım. Hürmetlerimle. (Bravo sesleri ve alkış
lar.) 

BAŞKAN •-- Şimdi arkadaşlar, sayın takrir 
sahipleri Sağlık Bakanının, izahatı üzerine tak
rirlerinde Lsrar ederlerse müzakere açabilirim. 

TARİK REMZİ BALTAN (Zonguldak) 
İsrar etmiyoruz. Hükümetin izahatı bizi mem
nun etmiştir. Biz, meselenin tavzih ve neticenin 
ümidettiğimiz şekilde tezahurundan bilhassa, 
zevk duyduk. 

BAŞKAN — Mesele yok. O halde mevzu ka
panmıştır. 

Gündemimizde başka madde yoktur. Lvvel-
ce arz ettiğim veçhile yarın, yarım saat süre
cek bir birleşik, Milet Meclisi âzalariyle Senato 
âzalarının yapacakları, birleşik oturum vardır. 

Önümüzdeki Salı günü saat 15 t e toplanmak 
üzere oturum a, son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,55 



5. — DÜZELTÎŞLEE 

1963 yılı katma bütçesine ait basmayazılarda aşağıda gösterilen düzeltişler yapılmıştır. 
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2 

— 

— 
1 
1 
1 
1 
1 

— 

4 
6 
1 

— 
7 

50 
B/741 

12 
2 
6 
4 
2 

— 
Başlık 

E/cetveli 2-3 
12 

B/604 
5 
2 
8 
i 

B/782 

2 

o o 
4 
1 
8 
6 

Başlık 

E-cetveli 2 
o 
4 

— 
B/204 

16 
B/701 

6 
3 
1 
1 
1 

Başlık 

nulur. bunların 
ki ödenek üstünde 
terildiği üzere 22 600 000 
karşılıklar yılları 
bağlı, (R) 
yadabancı 
lojman ve garaj inşaatı 

hizmetleri 
geçmiş yıllar vergileri dâlıil-

kayyumları 
kadroların 
kanunun 
takımlarda 
401, 421, 423 ve 428 

IX - Makina ve teçhizat satm
alımı ... 
Ecnebi 
vam olnur 
hizmetlerine ati 
bütçe yılllarına 
Ecnebi profesör 
16 Diğer ödemeler 
I - Küçük onarımlar 



asnıa-
S. 

Sayısı Bağlı olduğu birleşim Sayfa Sütun Madde Satır 

19 

19 

19 

19 
19 
19 

19 
20 
20 
20 

20 
20 

Yanlış 

3 . 2 . 1963 o-ünlü 38 nei 

19 
19 
19 
19 
19 

3 
3 
o o 
o o 
o o 

2 
2 
2 
•> 
2 

1963 
1963 
1963 
1963 
1963 

günlü 38 
günlü 38 
günlü 38 
günlü 38 
günlü 38 

nei 
nei 
nei 
nei 
nei 

3 . 2 . 1963 »ünlü 38 nei 

3 . 2 . 1963 günlü 38 nei 

3 .2 .1963 günlü 38 nei 
3 . 2 . 1963 günlü 38 nei 
3 . 2 . 1963 günlü 38 nei 

2 . 1963 günlü 38 nei 
2 . 1963 günlü 38 nei 
2 . 1963 günlü 38 nei 
2 .1963 günlü 38 nei 

2 . 1963 günlü 38 nei 
2 . 1963 günlü 38 nei 

32 

36 
36 
37 
3S. 

39 

— B/741 Başlık VI - Yeni yapı ve esaslı ona
rımlar 

1 AID tarafından 
16 1 Bönt genci 
17 4 Teknik Uza mm 
37 11 Hemşire 

10-13 

40 
42 
43 

1 — 
E-cetveli 

1 -

18 
R/204 

- Son 

47 
14 
14 
14 

14 
17 

1 
1 
1 
1 

2 
1 

O 

4 
5 

2 
B/206 

1 
Son 

1 

2 
— 

3 1 250 

3 Oscaneğraf 
Ecnebi 
7 Kriminioloji Enst. Psiki

yatri Asistanı 
8 Kriminoloji Enst. Psiki

yatri Asistanı 
9 Kriminoloji Enst. Psiki

yatri Asistanı 
601 11.12 
1963 yılında da 
kadro alabilecek 
İstanbul Teknik Üniversitesi 

2 olan gelir '(B) işaretli 
gereğince zam ve yardımlar 



x>asma-
yazı S. 
Sayısı 

20 
20 
20 
20 
21 
21 

21 
21 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 

22 

22 

22 

22 

Bağlı olduğu birleşim 

3 .2 .1963 
3 .2 .1963 
3 .2 .1963 
3 .2 .1963 
3 .2 .1963 
3 .2 .1963 

3 .2 .1963 
3 .2 .1963 

3 .2 .1963 
3 .2 .1963 
3 .2 .1963 
3 .2 .1963 
3 .2 .1963 
3 .2 .1963 
3 .2 .1963 
3 .2 .1963 
3 .2 .1963 
3 .2 .1963 
3 .2 .1963 

günlü 38 nci 
günlü 38 nci 
günlü 38 nci 
günlü 38 nci 
günlü 38 nci 
günlü 38 nci 

günlü 38 nci 
günlü 38 nci 

günlü 38 nci 
günlü 38 nci 
günlü 38 nci 
günlü 38 nci 
günlü 38 nci 
günlü 38 nci 
günlü 38 nci 
günlü 38 nci 
günlü 38 nci 
günlü 38 nci 
günlü 38 nci 

3 .2 .1963 günlü 38 nci 

3 .2 .1963 

3 .2 .1963 

3 .2 .1963 

günlü 38 nci 

günlü 38 nci 

günlü 38 nci 

Sayfa 

29 
35 
36 
37 
15 
35 

35 
37 

39 
39 
39 
41 
41 
42 
48 
16 
16 
25 
28 

28 

28 

28 

29 

Sütun 

— 
2 
1 
2 

Son 
— 

— 
1 

1 
2 
2 
2 
2 
1 

— 
1 
1 
1 
2 

2 

2 

2 

1 

Madde 

B/741 
— 

1 

Satır 

Başlık 
Başlık 

28 
L-cetveli Son 

31 
B/714 

B/741 
B/5 

— 
— 
— 
— 
— • 

— 
B/421 

4 
6 

• — 

B/741 

B/742 

B/782 

B/782 

Son 
— 

Başlık 
Son 

17 
25 
27 
41 

Son 
2 

Son 
10 
5 

24 
Başlık 

1 

Başlık 

Son 

1 

Yanlış 

... inşaatı 
Elektronik Kurumu 
Hidroloji 
9 Profesör 2 600 
2754 000 
714 Döner sermayeler 

... inşaatı 
5 Eski yıllardan devreden [Na
kit) 
4 İnce Mekanik Uzmanı 2 
Teknisiyen (Botabik) 

» (T. Fikiz) 
4 Teknisyen 4 800 
6 Arşiv Memuru 1 600 
6 Sekreter 1 600 
hizmetler için teşkil ettiği 
sunulmuştur. 
Bakanlıkça arttırılacak 
453 4489 ve 4936, ... 
VI - Yeni yapılar ve esaslı ona
rımlar 

742 Ege Üniversitesi sitesi, inşa
atı genel giderleri 
IX - Makina ve teçhizat satm
alımı ve esaslı onarımları 
781 Taşıtlar satmalımı ve ona

rımı 
B. 

782 ... 



Bağlı olduğu birleşim Sayfa Sütun Madde Satır Yanlış 

3 .2 .1963 günlü 38 nci 
3 . 2 .1963 günlü 38 nci 

3 .2 .1963 günlü 38 nci 

3 .2 .1963 günlü 38 nci 
3 . 2 . 1963 günlü 38 nci 
3 . 2 . 1963 günlü 38 nci 

3 . 2 . 1963 günlü 38 nci 

4 . 2 . 1 9 6 3 günlü 39 nen 

4 . 2 . 1 9 6 3 günlü 39 ncu 
4 . 2 . 1 9 6 3 günlü 39 ncu 
4 . 2 . 1 9 6 3 günlü 39 ncu 

31 
34 

34 

36 
36 
37 

3 
3, 
4. 
4. 
4. 
4 
4. 
4, 

. 2 

.2. 

.2. 
, 2. 
.2. 
. 2. 
.2. 
. 2 

. 1963 günlü 38 nci 

. 1963 günlü 38 nci 

. 1963 günlü 39 ncu 

. 1963 günlü 39 ncu 

. 1963 günlü 39 ncu 

. 1963 günlü 39 ncu 

. 1963 günlü 39 ncu 

. 1963 günlü 39 ncu 

37 
38 
46 
46 
46 
47 
51 
55 

56 

34 
35 
40 

31 

— — — L - Cetvelinden ünce 

12 . 6 . 1946 
10 Hayvan Bakıcı Yardımcısı 

1 350 

f 
J 
1 
l — B/420 1 ... malzemelerle sahip 

— B/420 6 Sterilasyon 
— B/421 3-4 421 Yüksek Hemşire Okulu gi

derleri : 
Demirbaş, döşeme, öteberi, kır
tasiye 

— B/422 4-5 422 Laborant Okulu giderleri 

— B/424 10 ... ölümlerin her çeşit ... 
— B/459 5 ... forma, yatak, ayakkabı, ... 
1 3 3 ... hükümler bağlı 
1 4 4 kadrolar bağlı 
1 6 1 geçen yıl borçlar 
2 10 1 ... ve müesseselerle 
2 B/305 1 305 Kira 
2 B/741 Başlık VI - Bina, hastane, okul, loj

man, garaj ve inşaatı 

2 B/796 Başlık XI - Yolluklar 

2 B/204 "1 
2 B/207 1 
2 B/741 Başlık 

Ecnebi 
... dil bilenlere 4656 ... 
VI - Bina yapımı 

1 
1 



Basma-
yazı S. 
Sayısı Bağlı olduğu birleşim Savfa Sütun Madde Satır 

25 

24 4 . 2 . 1963 günlü 39 neu 

4. 
4. 
4. 
4. 
4. 

,1963 günlü 39 neu 
. 1963 günlü 39 ncu 
. 1963 günlü 39 ncu 
. 1963 günlü 39 ncu 
. 1963 günlü 39 ncu 

25 4.2. 1963 günlü 39 ncu 18 

25 4.2. 1963 günlü 39 ncu 18 

25 4.2. 1963 günlü 39 ncu 23 

26 4.2. 1963 günlü 39 ncu 39 
26 4.2. 1963 günlü 39 ncu 41 
26 4.2. 1963 sünlü 39 ncu 48 

27 5 . 2 . 1963 günlü 40 ncı 19 
27 5.2. 1963 günlü 40 ncı 21 

27 5 . 2 . 1963 günlü 40 ncı 27 
27 5.2. 1963 yünlü 40 ncı 27 

27 5.2. 1963 günlü 40 ncı 30 

Yanlış 

41 

11 
11 
11 
12 
18 

— B/781 Başlık 

1 4 2 
1 5 3 
1 5 Son 
1 7 2 
2 B/741 Başlık 

IX - Makina ve teçhizat satın-
almması ve onarımı 
... 30 . 6 . 1939 tarihli 3656 
... kadrolarda bağlı ... 
1 anılmaz. 
... ait formül bağlı (R) ... 
VI - Bina, hastane, mektep, 
lojman ve garaj inşaatı 

2 B/701 Başlık yatırımlar 

2 B/731 Başlık 

— B/741 26 

IX - Makina ve teçhizat alım
ları, esaslı onarımlar 
VI - Bina, ve hastane, mektep, 
lojman, garaj ves. inşaatı 

1 10 10 
2 B/204 1 
2 B/741 Başlık 

1 3 5 
1 B/203 1 

2 B/701 Başlık 
2 B/741 Baslık 

... ekmek bedellerinin .., 
Ecnebi uzman 
VI - Bina, hastane, okul. loj
man, garaj ve inşaatı 

... gelirin tarih ve tahsiline ... 
203 Geçici hizmeler ücretleri 

1 - Küçük onarımlar 
VI - Bina, hastane, okul, loj
man, garaj v. s. 

•— H-cetveli — 203 Geçici hizmetler ücreti 



Basma-
yazı S. 
Sayısı Bağlı olduğu birleşim 

28 5 . 2 . 1963 günlü 40 ncı 

28 5 . 2 . 1963 günlü 40 ncı 
28 5 .2 .1963 günlü 40 ncı 
28 5 .2 .1963 günlü 40 ncı 
28 5 .2 .1963 günlü 40 ncı 

28 5 .2 .1963 günlü 40 ncı 

28 5 .2 .1963 günlü 40 ncı 

28 5 . 2 . 1963 günlü 40 ncı 

28 5 . 2 . 1963 günlü 40 ncı 
28 5 .2 .1963 günlü 40 ncı 

29 5 . 2 . 1963 günlü 40 ncı 
29 5 .2 .1963 günlü 40 ncı 
29 5 .2 .1963 günlü 40 ncı 
29 5 . 2 . 1963 günlü 40 ncı 

29 5 . 2 . 1963 günlü 40 ncı 
29 5 . 2 . 1963 günlü 40 ncı 

29 5 .2 .1963 günlü 40 ncı 
29 5 . 2 . 1963 günlü 40 ncı 

Sayfa Sütun Madde Satır Yanlış 

32 

32 
35 
43 
46 

47 
48 

40 

50 
54 

23 
23 
23 
27 

27 
29 

29 
31 

1-2 

1 
2 
2 
2 

— 
— 

— 
— 

2 
2 
1 
2 

2 
Son 

Son 
— 

Başlık 

5 
B/203 
B/421 
B/502 

— 
B/741 

B/781 

B/782 

r-l 

1 
2 
1 

2-3 

2 
Başlık 

Başlık 

Başlık 
E-cetveli — 

1 
2 
4 

B/304 

B/305 
B/453 

B/476 
B/741 

5 
2 
3 

1-2 

1 

— 
Başlık 

Orman Genel Müdürlüğü 1963 
malî yılı 
Orman Geneel 
vilâyetler 
421 Harita ve kadastro işleri 
1957 - 1961 
1937 - 1956 
I - Küçük onarımlar 
... lojman, garaj inşaatı ve esaslı 
onarımı 

203 12 Vilâyetler geçici hiz
metler ücreti 

13 Aynen 
14 Aynen 

307 50 Ecnebi uzman ve hiz
metlilerle ... 

lira ve yatırım 
işeltmesi 
giren hizmetlerine 
posta, telgraf, telefon ücret ve 
giderleri 
kira 
453 Kongre ve konferanslara 
katılacakların yolluk ve .gider
leri 15 000 
476 Kurs giderleri 475 000 
... inşaatı 



Basma-
yazı S. 
Sayısı 

29 

29 

29 

29 
29 

29 
29 

30 
30 
30 

Bağlı olduğu birleşim 

5 .2 .1963 

5 .2 .1963 

5 .2 .1963 

5 .2 .1963 
5 .2 .1963 

5 .2 .1963 
5 . 2 . 1963 

6 .2 .1963 
6 .2 .1963 
6 .2 .1963 

günlü 40 

günlü 40 

günlü 40 

günlü 40 
günlü 40 

günlü 40 
günlü 40 

günlü 41 
günlü 41 
günlü 41 

ncı 

ncı 

ncı 

ncı 
ncı 

ncı 
ncı 

nci 
ncı 
nci 

Sayfa 

32 

32 

35 

38 
38 

38 
39 

10 
12 
17 

Sütun 

— 

— 

2 

— 

— 
— 

1 
2 

.— 

Madde Satır 

B/761 Başlık 

B/781 Başlık 

D-cetveli 25 

E-cetveli 3 
E-cetveli 4 

E-cetveli 5 
20 Sondan 7 

6 Sondan 1 
B/204 1 
E-cetveli 1 

Yanlış 

Depolar v. s. 

X - Makina teçhizat ... 

4 Uçak Elektrik Teknisyeni 
2 1 250 

12 Vilâyetler 
204 Ecnebi uzmanlar ve 

Personelin yolluk ve ücretleri 
20 Handling, lokanta satış yer
leri ve benzeri hizmet giderleri 
malî yılı bütçesinin 
Ecnebi uzman 
204 Ecnebi uzman 



C. Senatosu B : 42 7 . 2 . 1963 O : 2 
1963 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul c<lilmişı ir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 153 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 52 
Oekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 29 
Açık üyelikler : 3 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mueip Ataklı 
Vehbi Ersii 
Suphi Grürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgün eş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yüdız 
Muzaffer Yuv<\aküler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansıu- Ulus oy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Oeboloğlu 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
llalit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hâmit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğiıı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Xu retti ti Aymıksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
NMzamettin Özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
A lı met Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulus m an 

KONYA 
Sedat Cumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
f. Ş. Atasağun 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Oekemoğlıı 

Ziya Önder 
lîul fisi Söyleınezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Şelfimi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osm an Hacıbaloğlıı 

TUNCELİ 
Mehmet Alıi Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıladın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydı ne r 
Esat Çağa ı 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Uluç 

674 



€. Senatosu B : 42 7 .2 .1963 O : 2 

[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Nuri Ademoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünal di 
Sakıp Ön al 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zercn 

ANTALYA 
.Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hanıdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
İhsan Sabri Çağ]ayangi 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celal Erfuğ 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
TalSp Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Rıfat Öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Bere Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçlrigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lîıtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Sücrsan 
Refik Uhısoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğln 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlıı 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Şevket Buladoğiu 
Yusuf Denıirdağ 
Reşat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âdil ünlü 

[Çekinserler] 

AFYON KARAHİSAR 

Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

YOZGAT 
Neşet Cetintas 

[Oya katıl mıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanııllah Çelebi 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
d-) 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Cahit Ortaç. 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (t.) 

ÇORUM 
AJâeddiıı Çetin 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu (İ.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
(D 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
RiÜal i)zi\vK (İ.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahaltiu Özbel 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemaleltin Bulak 

SİVAS 
Rıfat Öçten (ii.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

675 



C. Senatosu B : 42 7.2.1963 O : 2 
4 

[Açık üyelikler] İ 
Eskişehir 1 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 

- « • Hgasg>-<: 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

KIRKtKİNGİ BİRLEŞİM 

7 . 2 . 1963 'Perşemlbe 

Saat : 10,00 

I 
BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK 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 GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

il. — 1963 yılı ıbütçe fcanu-ım tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/323, 
C. Senatosu 1/167) (İS. Sayısı : 16) [Dağıtma 
tarihi : 28 .1.1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




