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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Kııruılda :
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki
görüşmelere devam olunarak;
Sanayi Bakanlığıı
Petrol Dairesi Başkanlıgn
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçeleri ka
bul edildi.
13 Mayıs 1965 Perşembe günü saat 10 da
toplanılmak üzere birleşime saat 20,35 te, son
verildi.
Başkan
Başkanvekili
Fikret Turkmgü

Kâtip
Kırklareli
Ahmet Naci An

Kâtip
Afyon Karahisar
Mustafa, Yılmaz tnceoğhı
SORULAB
Yaeîh sorular
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerrin
Tüzün'ün, ıterfi edemiyen bayan hanım memu
ra dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/207)
2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in, terfi edemiyen bayan me
murlara dair yazılı soru önergesi Dışişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/208)
2. GELEN KAĞITLAR
Rapor
1. — 1965 yılı bütçeleri kaııuniaşmcaya ka
dar Devlet harcamalarına yetki veren 19.2.1965
tarihli ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/858,
Cumhuriyet Senatosu 1/544)
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Açılma saati : 10,10
BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil
KÂTÎPLER : Sakıp Önal (Adana), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)

BAŞKAN — Seksendördüneü Birleşimi açı-

yorum.

3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır.
Müzakereye başlıyoruz.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Üniversitelerin verimini artırmak ve
sıkıntılarına çare bulmak üzere teşkil edilen
Araştırma Komisyonunun çalışma süresinin iki
ay daha uzatılmasıyla dair, adî geçen Komisyon
Başkanlığı yazısı (10/4)
BAŞKAN — Bir takrir vardır, ıttılalarmıza
arz ediyorum.
Yüksek Başkanlığa
Üniversitelerimizin verimini artırmak, sıkın
tılarına çare bulmak için neler yapılacağına
dair Yüce Senatoca kurulan Araştırma Komis
yonumuz bugüne kadar muhtelif üniversite ve
gençlik teşekkülleriyle temas yapmıştır. Bu te
maslar çok faydalı istikamette inkişaf etmek
te olup, rejimimizin temel müesseseleri olan
üniversitelerimiz tarafından da ciddî alâka ve
memnunlukla karşılanmıştır.
Temaslarımızın neticesinde; meseleleri daha
derinliğine inceliyebilmek ve daha faydalı ola
bilmek zarureti ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Yüce Senatonun iki defa bütçe müzakerelerini yapması, araya resmî tatiller ve üniversi
telerin sömestr tatillerinin girmesi sebebi ile
zaman kaybı olmuştur.
Bu kadar önemli bir konunun incelenmesi
ve raporunun hazırlanması için, Komisyonumu
zun çalışma süresinin iki ay daha uzatılmasına
Genel Kurulca karar verilmesini arz ve teklif
ederim.
Araştırma Komisyonu Başkanı
Nevşehir
İbrahim Şevki Atasağun

BAŞKAN
yurunuz.

Sayın Komisyon Başkanı, bu-

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI İB
RAHİM ŞEVKİ ATASAĞUN (Nevşehir) —
Sayın Başkan, sayın senatörler, Yüce Meclisin
bir program çerçevesi içerisinde bütçe müzake
relerini takip ve müzakere ettiğini yakinen tak
dir ediyorum. Bu sebeple önergemizin kabul
edilmesi hususunda ileri süreceğimiz mucip se
bepleri kısaca arza çalışacağım ve kabulünü is
tirham edeceğim. Yüksek Heyetiniz; rejimi
mizin temel müessesesi olan üniversitelerimizin
ihtiyaçlarını, dertlerini yakından incelemek ve
müesseselerin bünyesinde araştırmayı sağla
mak maksadiyle Araştırma Komisyonunu teşkil
etmiş bulunuyor. Komisyonumuz hakikaten ve
rilen hizmeti tam ve uygun bir şekilde müesse
selerin içerisinde bu çalışmalara devam etmiş
tir. Ancak, çalışmalar içinde meselelerin derin
liğine kadar inilmek zorunluluğu karşısında
kalınmıştır. İçimizde üniversitelerin muhtelif
fakültelerinde hizmetler almış, tedris üyesi va
zifesini yapmış bendeniz ve diğer arkadaşları
mız olmasına rağmen geçmiş zamanlardan bu
güne kadar üniversitelerimizdeki inkişaf ha
linde bulunan ilerlemeleri hakikaten yakından
müşahede etmenin de zevki içinde bulunduk.
Karşılıklı çalışmalarımızda geniş ölçüde ihtiyaç
ları da yakından görmüş bulunuyoruz. Ancak,
araştırmalarımızı bitiremedik. Burada geniş öl
çüde bir zaman kaybımız oldu. Bu zaman kay
bının bir sebebi olarak dört aylık müddet için-
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de Yüksek Senato iki defa bütçe müzakeresini
yapmış ve tabiatiyle komisyonumuzun sayın
üyeleri bu Senato çalışmalarına ve Karma Büt
çe Komisyonundaki çalışmalarına devam etmiş
lerdir. Bu vazifeden mütevellit bir zaman kay
bıdır. İkinci bir sebep de elimizde olmıyan se
beplerdir. Bunlar da üniversitelerin sömestr
tatilleri, bu sırada iki dinî bayram, ayrıca res
mî tatiller gibi sebepler de bizim çalışmaları
mızı engellemiştir. Bu sebeple bir hayli zaman
kaybı içerisinde bulunuyoruz. Daha yapacağı
mız tetkikler vardır, önergemizin tasvip buyurularak iki ay çalışma süremizin uzatılmasını
sizlerden rica ederim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Hazer.
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, Komisyon Başkanının verdiği izahatı
dinledik. Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu
üzere konu birkaç aydan beri umumi efkârda
beklenen ve Yüksek Heyetinizde bir neticeye
bağlanması lâzımgelen bir haldedir. Buna rağ
men komisyon bâzı mütalâa ile bu müddeti uzat
mak istiyor.
Muhterem arkadaşlar, takdir buyurursunuz
ki, devre bitmek üzeredir, iki ay daha bu müd
det uzatılırsa bu tetkikat, bu araştırma bu dev
reye yetişmiyecek demektir, bu bir.
İkincisi; bu heyet sanki üniversiteleri yeni
den ihya edecekmiş gibi meselelerin derinlikle
rine inerek kendi şahsi görüşleri ile bu mües
seselere bir istikamet ve hüviyet vermeye kal
kıştığı müddetçe arada netice de temin edilemiyecektir. Bu sebeple bu tetkikatm Yüksek
Heyetinize verilen direktif istikametinde ve
kısa müddet içinde bitirilmesi hem mümkündür,
hem de lâzımdır. Heyetten bunu rica ediyo
rum. Bu teklifi, bu hale gelmiş, hazırlanmamış,
raporu tamamlanmamış halde bulunduğu için
sadece bu maksatla ancak 15 gün temdidetmek
mümkündür. Aksi takdirde arz ettiğim sebep
lerle bu tetkikattan bu devre içinde bir netice
almak mümkün olmıyaeaktır. Umumi efkâr tat
min edilmemiş olacaktır. Yüksek takdirlerinizi
bu istikamette kullanmanızı saygıyla istirham
ederim.
BAŞKAN — Sayın Ege buyurun.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Te
şekkür ederim, vazgeçtim efendim.

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen, bu
yurun Sayın Ertuğ.
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan,
muhterem senatörler, Sayın Hazer'in Üniversite
Araştırma Komisyonumuzun uzatma dileğine
karşı mütalâalarını dinledim. Sayın Hazer bu
yuruyorlar ki, şahsi görüşlerine ve birtakım lü
zumsuz teferruata inmek suretiyle vakit kaybediyormuş, bizim komisyonumuz. Muhterem
arkadaşlar, bu konuda İngiltere Parlâmentosu
nun yaptığı bir araştırma vardır. Bu araştırma
üçbuçuk sene sürmüştür. Bizim numune olarak
aldığımız diğer başka parlâmento araştırmaları
da vardır. Biz asla şahsi görüşlerimize veya
her hangi bir siyasi partinin görüşüne uyarak
araştırma yapma gayreti içerisinde değiliz. Üni
versitelerimizin meseleleri böyle 15 günde, 20
günde hallolacak mahiyette değildir. Huzuru
nuza getirdiğimiz zaman göreceksiniz ki, üni
versitelerimizde memleketimizin rejimi ve ka
deriyle alâkalı meseleler mevcuttur.
Şimdi gelelim devre meselesine : Muhterem
arkadaşlar. Şimdi Mayıs içerisindeyiz. İki defa
bütçe müzakeresi geçti ve parlâmento üyesi
olarak buraya bağlı bulunmak zorunda kaldık.
Bir ay sömestr tatili geçti, üniversiteye gideme
dik. Ankara üniversitesinde yaptığımız incele
meler göstermiştir ki, henüz İstanbul ve Ege
Üniversitesine önümüzdeki hafta içinde gitmek
üzere karar almış bulunuyoruz. Bu arada gö
rülmüştür ki, üniversitelerimizin pek mühim
meseleleri vardır. Üniversitelerimizin bu mese
lelerini parlâmentoya getirmezsek, üniversitele
rimizi politikacılar olarak: birtakım çıkmazlara
sokmaktan kurtaranlayız. Üniversitelerimiz, ka
pasitelerinin çok üstünde, politik sebeplerle
zorlanmışlar ve yapamıyacakları işler tahmil
edilmiş durumdadırlar.
Üniversitelerimizdeki
talebe - hoca nisbetinin bozulması, üniversitele
rimizin öğretim kapasitelerinin üstünde talebe
alması, birtakım mukavemet edilemiyecek po
litik tesirlerin neticesinde husule gelmiştir.
Parlâmento olarak üniversitelerimizdeki kar
gaşalıklarda, üniversitelerimizdeki huzursuzluk
larda ve üniversitelerimizin problemlerinin vü
cut bulmasında bizim de mesuliyetimiz vardır.
Bu itibarladır ki, esasen Haziran ortasında
Meclisin pratik olarak bu meseleyi müzakere
etmesi mümkün olacak veya olmıyaeaktır. Biz
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âzami iki ay rica ediyoruz. Elimizden gelen bütün süratle çalışacağız. Şayet kabil olursa bu
devre sonuna yetiştirmeye çalışacağız. Kabil
olmadığı takdirde önümüzdeki devrenin başmda raporumuzu matbu olarak elinize bırakaca
ğız ve komisyonumuz da bir hizmet görmenin
huzuru içinde vazifemizi ikmale çalışacağız.
Yoksa Sayın Hazer'in, bu intibaları nereden al
mıştır bilmiyorum, tasavvur buyurdukları gibi
mesele şahsi birtakım mütalâalarla lüzumsuz
teferruata inme mahiyetinde değildir. Mâruzâ
tım bu kadardır. Biz âzami süratle işimizi ba
şarmaya çalışacağız. Fakat huzurunuza medeni
ölçüler içerisinde ve dünyanın üniversite eği
timi kriterlerine uygun bir rapor getirmek is
tiyoruz. Bu itibarladır ki. zaman talebediyoruz
ve bugüne kadarki gecikmelerde de bizim ka
bahatimiz yoktur. Araya iki defa bütçe müza
keresi girmiştir, bir sömestr tatili girmiştir,
birkaç defa resmî tatiller girmiştir. 4 aylık za
manın 2,5 ayını bunlar almıştır. Saygılarımla.
BAŞKAN — Efendim, bir hususu arz etme
me müsaade buyurun. Cumhuriyet Senatosu
Anayasa muvacehesinde, devrevi değildir, daimilik taşır. Meclisimiz daimidir, devre ile mu
kayyet değildir.
Bir aleyhte, bir lehte olmak üzere söz ver
dik, mesele de bir usul meselesidir...
SIRRI ATALAY (Kars) — Bir aleyhte söz
verdiniz?
BAŞKAN — Bir aleyhte, bir lehte söz ver
dim, Sayın Atasagun Başkan olarak takririni
izah etti.
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir önerge
verdim, önerg3mi izah etmek istiyorum...
BAŞKAN — önergenizi mi izah etmek isti
yorsunuz? Önergeniz sarahat taşıyor, bir aylık
müddet istiyorsunuz...
SIRRI ATALAY (Devamla) — tzah edece
ğim.
BAŞKAN — Takririnizi izah etmek yönün
den buyurun.
Yalnız gene takririnizi bize okutmaya fır
sat vermeden izah etmek üzere söz istiyorsu
nuz....
SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğün 136
ncı maddesi... («Takrir okunmadı, takrir okun
sun anlamadık» sesleri)

BAŞKAN — Efendim, takriri var, ben şifa
I
I hen arz ettim. Müddetin bir aya indirilmesi
I hakkındadır, onu izah ediyorlar. Müdahale et
I meyiniz rica ederim.
Buyurun Sayın Atalay.
SIRRI ATALAY (Devamla) — İçtüzüğün
133 ncı maddesini okuyayım; «Araştırma Ko
misyonunun görev süresi iki aydır. Bu süre Ge
nel Kurulca uzatılıp kısaltılabilir.» Niçin İçtü
zük, Araştırma Komisyonunun görev süresini
tesbit etmiştir? Elbette bunun bir sebebi var
dır. Araştırma; bir soruşturma olmasa bile araş
tırmanın bir parlâmento murakabesi vasfı ol
ması sebebiyle uzatılmasında kanun vâzıı yasa
ma organının icra veyahut muhtar müesseseler
üzerindeki, etkisini bir süre ile görevlerin yani
kaza teşrii ve icra organlarının temsili bir par
lâmento prensibinde birbiriyle çatışır değil bir
biriyle anlaşır bir şekilde çalışmasını temin
içindir ki, bu hükümleri getirmiştir ve bunu
zamanla takyidetmiştir. Ancak, iki ay ve fakat
demiştir, bir zaruret çıkarsa Genel Kurul bu
müddeti uzatır veya kısaltabilir. Fakat bu uzat
ma veya kısaltma hiçbir zaman asıl araştırma
nın konusunu teşkil eden süreyi kapsıyamıyacağı gibi ona yakın da olamaz. Biraz önce bura
da Sayın Ertuğ, bu komisyonun üyesi olmasına
rağmen peşinen hükümler getirdi. Bu da göste
riyor ki, araştırma mutlak surette kısa bir süre
içinde bitmelidir. Çünkü. Araştırma Komisyo
nunda bulunan üyelerin bir kısmı peşin hüküm
sahibidir. Nitekim Celâl Ertuğ üniversitede
siyasi baskıların ve siyasi zorlamaların oldu
ğundan bahsettiler. Demek oluyor ki, bir ko
misyon üyesi henüz araştırmayı bitirmeden
Meclis kürsüsünde bir peşin fikre sahibolabiliyor. Bu peşin fikre sahip bir araştırmanın
uzun bir müddet devam etmesine imkân yok
tur. Bir süre ile takyidi lâzımdır. Kaldı ki, bi
raz evvel Savın Hazer izah ettiler, dediler ki,
şayet bu müddet iki ay olacak ise, çalışması
sonu ancak 1.5 ay da mümkün olabilecek, o za
man da Meclis tatile girecektir. Tatile girildiği
takdirde bu süre içtüzüğün derpiş ettiği süreyi
de aşacaktır. Ne olacaktır? Altı ay, yedi ay ola
caktır ki, asla böyle bir şeye imkân yoktur. Sa
yın Ertuğ dediler ki, şu kadar yıl süren araş
tırmalar olmuştur. Onlar hatalı olmuştur, İç
tüzüğe
uygun değildir, yanlış olmuştur. Ama
|
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hatayı nerede bulursak orada önlemek mecburiyetindeyiz. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum,
Eğer öyle bir şey olmuşsa ben de vazifemi yap
mamışım. Bu müddet asla iki ayı geçemez ve
Genel kurulların kararınca bunun iki ayı geçmemesi lâzım. Şimdi, iki ay olursa ve bir ay
sonra tatile girdiğimiz zaman araştırmanın ko
nusu ne olacaktır"? Beş altı ay olacaktır. Halbuki İçtüzük hiçbir zaman bunun iki aydan
fazla olmamasını takyidetmiş bulunmaktadır.
BAŞKAN — Sayın Atalay, Denizyolları
Araştırma Komisyonuna Genel Kurulumuz ilvi
aylık bir mühlet daha vermiştir.
SIRRI ATALAY (Devamla) — Vermiştir
ama süre henüz bitmemiştir, teşriî sürenin bitmediği bir zamandan evvel verilmiştir. İki ay
lık müddet de bitmek üzeredir veya bitmiş bulunuyor. Ama şimdi vereceğimiz iki ay, muh
temelen altı ay demektir. Bu sebepledir ki, İç
tüzüğün bu hükmüne ve araştırmanın esprisine
ve murakabenin hangi hudut dâhilinde yapıl
masını temin içindir- ki, bu sürenin bir ay ola
rak verilmesi hususunda önerge vermiş bulu
nuyorum. Sayın üyelerin bu önergemin kabulü
hususunda rey kullanmalarını istirham edeceğim.
BAŞKAN — Efendim, takrirleri oya arz
ediyorum. Takrir üzerinde bir lehte, bir aleyh-

O :1

;; te ve takrir sahibi de takririni izah etmek üzere
ii söz almıştır. Usulün 58 nei maddesi sarihtir.
Usul mevzuu üzerinde konuşmalar bir lehte,
bir aleyhte söz verilmek üzere oya gidilir, der.
Evvelâ Araştırma Komisyonu Başkanının
Ji
takririni tekrar okutuyorum :
(Araştırma Komisyonu Başkanının önergesi
J tekrar okundu.)
i
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyoıı rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... TakıI rir kabul edilmiştir.
Sayın Atalay'm takririni okutuyorum. (Okutamazsmız, sesleri) Evet biliyorum ama oya
| konmadı diye... (Gürültüler) Efendim, evvelâ
j müsaade edin de komisyonunkini koyayım. Ko
misyon çalışması bu. Genel Kurulun vazifelonII dirdiği kişilerin tensibettiği...

|
i
I

I

Yüksek Başkanlığa
Araştırma konusu üniversite ile ilgili olması
sebebiyle ve İçtüzüğün 136 neı maddesi ilk siireyi iki ay olarak tesbit ettiğine göre uzatma
nın. aynı süre şeklinde olması yerinde değildir.
Bir aylık süre verilmesini saygı ile arz ederim.
Kars
Sırrı Atalay

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Kabul
I| etmiyenler... Kabul edilmemiştir.

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. — 1965 yılı bütçeleri kanunlaşıncaya ka
dar Devlet harcamalarına yetki veren 19.2.1965
tarihli ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki
lamım tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/858;
Cumhuriyet Senatosu 1/544) (S. Sayısı : 625)
(1)
BAŞKAN — Kıbrıs'ta gelişen olayların son
aylar içinde çok nazik bir- safhaya girmiş bulun
ması ; gerek Kıbrıs'taki soydaşlarımızın korun
ması ve gerek Kıbrıs üzerindeki haklarımızın
savunulması maksadiyle Türk Silâhlı Kuvvetle
rimizin almak durumunda bulunduğu yeni ve
acele tedbirlerin ve tertiplerin gerektirdiği ve
Yüksek Senatoda Millî Savunma Bütçesinin

müzakeresi esnasında sayın üyelerin ortaya at
tıkları ve Genel Kurulca tasvip gören durum
muvacehesinde. «Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlığının gelen kâğıtlar meyanında bulunan
1965 yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet
harcamalarına yetki veren Kanuna ok Kanu
nun gündeme alınması hakkında bir takriri var
dır. Okutup ıttılaınıza arz edeceğim.
Yüksek Başkanlığa
Aşağıya ismi çıkarılan (625) sıra sayılı ka
nun. tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış
bulunmaktadır. Ehemmiyetine ve müstaceliye
tine binaen gelen kâğıtlardan gündeme alına
rak. öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim.

(1) 625 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun dadır.
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Tasarının ismi :
1965 yılı bütçeleri kanımlaşmeaya
kadar Devlet harcamalarına yetki ve
ren 19 . 2 . 1965 tarihli-ve 544 sayılı
Kanıma bâzı maddeler eklenmesi hak
kında kanını tasarısı
BAŞKAN — Gündeme alınıp öncelikle gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum.
Kabul- edeni er... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Karma Bütçe Komisyonu raporunu okutuyo
rum.
Karma Bütçe Komisyonu raporu
(Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
1965 yılı bütçeleri kanımlaşmeaya kadar
Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 , 1965
tarihli ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısı Maliye ve
Millî Savunma bakanlıkları temsilcilerinin de
iştirakiyle incelendi ve görüşüldü :
1965 yılı bütçeleri kanımlaşmeaya kadar
Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965
tarihli ve 544 sayılı Kanuna bâzı hükümler ek
lenmesini derpiş eden bu yeni hükümler, Kıb
rıs'ta gelişen olayların son aylar içinde çok na
zik bir safhaya girmiş bulunması; gerek Kıb
rıs'taki soydaşlarımızın korunması ve gerek
Kıbrıs üzerindeki haklarımızın savunulması
maksadiyle Silâhlı Kuvvetlerimizin almak du
rumunda bulunduğu yeni ve acele tedbirlerin
ve tertiplerin gerektirdiği masrafların karşı
lanması ile ilgili olarak muhtelif hizmetler için
istenen ve toplamı 250 milyon lirayı bulan ek
ödeneklerin zaruri olduğuna kaani bulunmak
tayız.
Bir kısım hizmetlerin karşılanması hususun
da yapılacak ihaleler- için, muayyen ölçüler içe
risinde, 1966 malî yılma da sirayet edebilecek
yetkiler verilmesi de uygun bulunmuş ve tasarı
aynen kabul edilmiştir.
öncelik, ve ivedilikle görüşülmek ve Genel
Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkan
Aydın
İ. Sezgin

Başkanvekili
Afyon Karahisar
R. Hancı oğlu

Sözcü
Sakarya
N. Bayar
Ankara
İ. Seçkin
Balıkesir
Görüşüm mahfuz.
A. A. Bol ak
Erzincan
İT. Atabeyli
Giimüşane
N. Küçüker
İstanbul
M. Güven
Konya
H. C. Yılmaz
Mardin
E. K. Aybar
Rize
E. Y. Âkçal

Kâtip
Nevşehir
A. B. Nıımanoğlıı
Artvin
S. O. Avcı
Oanakkale
Ş. tnan

Erzurum
A. Şenyurt
tçel
O. T. Okyayıız
Kayseri
H. Dikeçligil
Maraş
E. Kaplan
Mardin
Ş. Aysan
Sakarya
M. Güror
İmzada bulunamadı
Trabzon
Trabzon
A. Ş. Ağanoğlu
E. Dikmen
Van
Yozgat
F. Melen
İ. Yeşilyurt
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde görüş
mek istiyen... Buyurun Sayın. Hazer.
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin lüzum
lu gördüğü tertip ve tedbirlere sarf olunmak
üzere istenilen bu ödeneği Yüce Heyetinizin her
mensubu gibi bendemzde yürekten tasubeımekteyim. Yalnız getirilen tasarıda temas edi
len bir hususun o kadar müstacel olmadığı ka
naatindeyim. O da şudur; gelecek yıllara sâ
ri yetki verilmesi Yüksek Heyetinizce malûm
bulunduğu üzere özel bir kanun
mevzundur.
Bu geçici tedbirlerle, muvakkat yetkilerle yü
rütülen bütçe içinde mütalâa edilmemesi lâzımgelen bir husustur. Esasen hatırlanacağı veçhi
le son aylarda yani, eski Hükümetin çekilmesi
sırasında, getirilmiş, kabul olunmuş kanuna ek
bir kanunun bir maddesinde Hükümete geniş
yetkiler verilmişti. Gerçi o' madde Millet Mec
lisinde "bizim ısrarla üzerinde durduğumuz isti
kamette değiştirilmiş ama, -meriyette bulunan
şimdi maddesini ve fıkrasını unuttuğum bir hü
küm bu maksadı temine kâfi gelecektir. Yani
gelecek yıllara sâri yetki dışında kanunda mevcudolan hüküm hu ödeneğin sarfına müsait bu-
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Ilınmaktadır. Bu kayıt bu bakımdan zait ola
bilir, fazla olur.
Ödeneğin esasını bütün kalbimle tasvihediyorum. Lüzumuna inanıyorum. Yüksek He
yetin tasvibini rica ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz istiyen? Yok. Sayın Komisyon Başkanı konuşmak
istiyorlar mı?
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
İSMET SEZGİN (Aydm Milletvekili) — Soru
lar sorulacaktı. Sorulsun, izin verirseniz ko
nuşuruz efendim.
BAŞKAN — Siz buraya buyurun da bura
dan soru sorulsun.
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler, Sayın Hazer arkadaşımızın buyurduğu husus doğrudur.
Gelecek yıllara sâri mukavele yetkisi bir ka
nının mevzudur. Yalnız burada küçük bir nü
ans farkı vardır, bunda. Tasarının üçüncü
maddesi gelecek yıllara sâri mukavele yetkisi
ni değil 1966 yılma sâri mukavele yetkisini ifa
de etmektedir. Ek üçüncü maddede 1964 yılı
bütçesindeki ödeneklerin yansını geçmemek
kaydiyle 1966 malî yılma geçici hale getirmeye
Bakanlar Kurulu mezundur, diyoruz. Bu ek
üçüncü madde kuvvetini 1050 sayılı Muhasebei
Umumiye Kanununun 50 nci maddesinden al
maktadır. 1Ö50 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 50 nci maddesi tertibin deki' mevcut
ödeneğin yüzde 50 si nisbetincle sâri mukavele
akdetmeye salâhiyet vermektedir. Bu salâhi
yet Bakanlar Kuruluna verilmektedir. Bakan
lar, Kurulu bu salâhiyetim kullanması için büt
çede ödeneğin mevcudolması icabetmektedir.
Henüz bir bütçe mevcut bulunmadığı, sadece
harcamalara yetki veren bir kanun bulunduğu
cihetle bu kanun içerisinde, kanunun gerekçe- ,
sinde de ifade, edildiği gibi Kıbrıs'ta gelişen ve
değişen olaylar muvacehesinde alınmak duru
munda bulunan yeni tedbir ve tertiplerin tümü- ;
nün . kapsanabilmesini, temin ve düzenlenebil
mesi için Millî Savunmanın, Silahlı Kuvvetleri- ;
mizin 250 milyon liraya ihtiyaçları vardır. Bu
ihtiyaçlarının karşılanmasını temin maksadiyle
bu tasarı Senatomuzun yüksek huzurlarına gctirlmiştir. Mâruzâtım bundan ibarettir
Soru
sormak istij^enler varsa, cevap vermeye hazı-

rım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay, soru
nuzu sorun.
SIRRI ATALAY (Kars) — 1050 sayılı Mu
hasebei Umumiye Kanununa göre, gelecek yıl
lara sâri bir kanun geldiği zaman, yahut Büt
çe Kanunu, böyle bütçe yılının bitimine 5 - 10
gün kala kanun getirmek, bir ek ödenek ge
tirmek, şimdiye kadar bu şekilde, 1966 ya
aidolmak üzere, yani, 1 veyahut 1,5 yıl ilerisi
ne sâri bir kanun, kanun tekniğine uygun mu
dur?
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
H M E T SEZGİN (Devamla) — Sayın Ata
lay, görüşmekte bulunduğumuz kanun tasarısı
bir ek ödenek kanun tasarısı değildir; harcama
lara yetki veren bir tasarıdır. Kaldı ki, birbuçuk yıllık da değildir. Yüksek malûmlarıdır
kî, bu yeni bütçe ile yapılmış olduğu zaman
31 Mayısta, 1 Hizaranda ancak yürürlüğe gire
bilecektir. Bu yarm Millet Meclisinde görü
şüldükten sonra en geç Pazartesi günü yürür
lüğe girebilecektir. Şu anda Millî Savunma
Bakanlığının almak durumunda bulunduğu ted
birlerin ve tertiplerin çok tabiî bir gereği ola
rak yapmış olduğu birtakım mukaveleler var
dır. Bu onbeş günlük zaman içindeki mukave
leleri sâri hale getirdiğimiz takdirde Millî Sa
vunma Bakanlığının, Silâhlı Kuvvetlerimizin
mukavelelerin sâri hale gelmesinden temin ede
ceği büyük faydalar vardır.
SIRRI ATALAY (Kars) — Benim sormak
istediğim, ister ek ödenek olsun, ister harcama
lara yetki versin, esasmda beraberim. Yalnız
bu 'husustaki ricam; 1966 yılma sirayet edecek
şekilde yapılan bu kanunun kanun tekniğine ve
şimdiye kadar yapılan teamüllere uygun mu
dur?
İSMET SEZGİN (Devamla) — Tamamen
uygundur. Esasen biraz evvel arz ettiğim gibi
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun
50 nci maddesi tertibindeki mevcut ödenenin
yüzde 50 nisbetinde sâri mukavele yetkisini Ba
kanlar Kuruluna tanımaktadır. Biraz evvel
ifade ettiğimiz gibi bütçede mevcudolmıyan bu
ödeneğin bütçeden harcama yetkisini veren ka
nunun şümulüne almak suretiyle, 1050 sayılı
Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci mad
desi gereğini Bakanlar Kurulu uygulamış ol
maktadır.
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BAŞKAN — Sayın Öztürkçine,
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bu iza
hattan sonra vazgeçtim.
BAŞKAN — Başka söz istiycn yok. Madde
lere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
İvedilik teklifi vardır. İvediliği oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
1965 yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Dev
let harcaTa7ar;na yetki veren 19 . 2 . 1965 ta
rihli ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesi halikında Kanun
MADDE 1. — 544 sayılı Kanuna aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığı,
aşağıda gösterilen tertiplerden ek ödenekler de
dâhil olmak üzere 1964 y l ı bütçesiyle verilmiş
olan ödenekleri hizalarında yazılı miktarlar ka
dar fazlasiyle harcamaya yetkili kılınmıştır.
Bu tertiplerin hiza1 aranda yazılı miktarlarda
Millî Savunma Bakanlığiyle mutabakata var
mak suretiyle değişiklik yapmaya Maliye Baka
nı yetkilidir.
Madde
No.

Tertibin unvanı

Miktar
Lira

12.810 Sürekli görev yollukları
İ 000 000
12.832 Geçici görev yollukları
100O000
12.910 Manevra, tatbikat, kurmay ge
zileri yollukları
500 000
13.310 Yiyecek, yem ve yakacak
a1 imlan ve giderleri
25 000 000
13.320 Givim - kuşam alımları ve
giderleri
7 000 000
13.333 Savaş gereçleri ve savaş stok
ları alımları ve giderleri
128*500 000
13.400 Taşıma giderleri
30 000 000
14.596 Manevra ve tatbikat gider
leri
2 000 000
16.820 Makine ve teçhizat onarımı
5 000 000
EK MADDE 2. — Millî Savunma Bakanlığı
1965 yılı programında kabul edilen miktardan
gemi yapım ve onarımları için 40 000 000, makina, teçhizat ve büyük onarımları için 10 000 000
lira fazlasiyle harcama yapmaya yetkilidir.

EK MADDE 3. — 544 sayılı Kanunun 5 nci
maddesiyle, Millî Savunma Bakanlığının (Yi
yecek, yem, yakacak), (Giyim, kuşam), (Savaş
gereçleri ve stokları alım ve giderleri) için ve
rilen taahhüt yetkisini 1964 malî yılı Bütçesin
deki ödeneklerin yarısını geçmemek kayd'yle
1963 malî yılma geçici hale getirmeye Bakan
lar Kurulu mezundur.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istiyen? Buyurun Sayı Atalay.
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan,
şimdi okunan maddede 5444 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki maddeler eklenmiştir deniyor. Halbuki
ek madde 1, ek madde 2, ek madde 3 diye mad
deler birbirini takibediyor. Bu kanun tekniği
ne uygun değildir. «Aşağıdaki ek maddeler ek
lenmiştir» demek daha doğru olur. Sayın Ko
misyon Başkanı bu şekilde düzeltirlerse takrir
vermeye de lüzum yoktur.
BAŞKAN — Buyurun Komisyon Başkam.
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
İSMET SEZGİN (Aydm Milletvekili) — Efen
dim, 5444 sayılı Kanun değil, 544 sayılı Kanu
na aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir demekte
bir maihzur yoktur.
BAŞKAN — Sayın Atalay'm şifahi teklifi
ve komisyon başkanının kabulü veçhile...
MEHMET HAZER (Kars) — Bir şey sora
cağım.
BAŞKAN — Madde üzerinde mi?
MEHMET HAZER (Kars) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun.
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bir
yanlışlığa mahal kalmaması için bir noktayı ko
misyonun dikkat nazarına arz etmekte fayda
görmekteyim. Şimdi bu getirilen maddenin
3 neü ek fıkrasında 1965 Bütçesi kanunlaşmcaya kadar diye bir prensip vaz'edilmiştir. Bu
prensip kabul edilince üçüncü ek fıkra ile istih
sal edilen yetki kısa bir müddet içinde kulla
nılmadığı takdirde tesirsiz kalacaktır. Halbu
ki geçici yetkiden murat; ilerideki ihtiyaçları
karşılamaktır. Bu ciheti bilhassa belirtmek is
tiyorum.
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
İSMET SEZGİN ( A y d n Milletvekili) — Efen
dim, Sayın Başkan. Tasarı 31 Mayıs 1965 e ka
dardır. 15 gün gibi bir zaman içinde yapılacak
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mukaveleler ve yapılacak olan mukaveleleri sâ- l
S) imar ve İskân Bakanlığı bütçesi :
BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı Bütçe
ri, geleceğe sâri, hale getirilmesi maksadını sağ
sinin müzakeresine başlıyoruz. îmar ve İskân Ba
lamaktadır. 31 Mayıs 1965 de Bütçe çıkacağı
kanlığı Bütçesinin tümü. üzerinde söz alan sayın
na göre, 31 Mayıstan sonraki mukaveleler yeni
hatipleri arzediyorum.
bütçe hükümleri içinde yürütülecektir. Kendi
Adalet Partisi Meclis Clurupu adıma sayın
lerine arz ederim.
Enver İşıklar, Şahısları adına sayın Mustafa
BAŞKAN — Maddenin birinci fıkrasına,
•Yılmaz İneeoğlu, sayın Ömer Ucuzal, sayın Kifat
«Ek tâbiri» eklemek suretiyle, maddeyi oyları
Öztürkçine, Sayın Cemal Tarlan, Sayın Meh
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
met Ali Demir, Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu,
Kabul edilmiştir.
İlk söz C.H.P. G-rupıı adına Sayın Sabit KoMADDE 2. — Bu kanun, yayımı tarihinde
cabeyoğlu'mın.
Buyurunuz efendim.
• yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
C.H.P. (1.KUPIT ADINA SABİT KOCABEYrum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
0(1 LU (Ankara) — Sayın Başkan muhterem
miştir.
arkadaşlarını; İmar ve İskân Bakanlığının de
ğerli erkânı;
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini
İmar ve İskân Bakanlığının 1965 malî yılı
Bakanlar Kurulu yürütür.
Bütçesi üzerindeki görüşmelerimi C.H.P. Senato
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
Curübu adına arz ve izah eyliyeceğim.
yenler... Kabul edilmiştir.
Dördüncü koalisyon Hükümetinin progra
Kanunun tümü üzerinde söz istiyen?.. Bu
mında; plândaki esaslar öngörülerek; bölge
yurun Sayın Karasapan.
plânlama, şehircilik, konut yapı malzemesi, mes
ken ofisi kurma, ucuz arsa temini Hükümetin
CELÂL TEVFİK KARASAPAN
(Afyon
rehberlik et-masi ve kendi evini yapana, yardım
Karahisar) — Muhterem Başkan, sayın arka
da
bulunması gibi hususa t yer almış bulun
daşlarım, bu vesile ile birkaç kelime arz et
maktadır.
mekte fayda gördüm. Memleketimizin müda
faası yalnız Kıbrıs meselesi gibi bir mesele dolayısiyle değil umumiyetle varlığımızın müda
faası için bizden Silâhlı Kuvvetlerimizin, Millî
Savunma Bakanlığımızın istediği her türlü fe
dakârlığı millet namına kabul etmekte zerre
kadar tereddüt etmediğimizin bir nişanesi olan
bu kanunun memleket için hayırlı neticeler do
ğurması temennisiyle büyük bir memnuniyetle
karşıladığımı arz etmek isterim. Bilhassa bu
kanunun oylanmasında Yüksek Senatonun par
ti farkı olmaksızın oy birliğiyle karar vermiş
olmasının da zabıtlara geçmesinde fayda, oldu
ğunu arz edrim. Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Kanun açık oylarınıza arz edi
lecektir.
Gündeme geçiyoruz.
2. —• 1965 yılı Bütçe kamımı tasarısı ve Kar
ma Komisyon raporu (M. Meclisi î/825, O. Sena
tom 1/540) (S. Sayısı : 587)
(1)
(1) 587 S. [Sayılı basmayazı 5.6.1965
li 76 ncı birleşim tutanağı sonundadır.

tarih-

Aynı bütçenin birinci müzakeresi yapılırken
memleketimizin kalkınma hareketlerine muvazi
ve plânlı devirlerinin getirdiği metot çalışma
lara uygun olarak şelhir, kasaba ve köylerimizin
kalkınması, imar ve ihyası, memleket gerçekle
rine uygun mesken politikasının tesbiti, yapı mal
zemesi tedariki, mesken ihtiyacının en müsait,
şartlarla
karşılanması ve "nüfus akınlarının
rasyonel bir tarzda yerleştirilmesi maksadiyle
kurulmuş olan Bakanlığın mevcut bütçe imkân
ları ile bu vazifeyi tam manasiyle yapabileceği
düşünülemez. Bakanlık bu işleri görürken bel
ki de kendi iktidarı dışında olsa dahi bir Hükü
met meselesi olarak bâzı cesaretli hamleler gös
termesi icalbetmektedir, demiş ve görüşlerimizi
arz ederken plânlı ve programlı devirlerin kalkınmami'.zın rehberi olacağını söylemiş idik. Şük
ranla kaydetmek icalbeder ki, Türkiye'de ilme
ihtisasa, plâna ve programa kıymet vermek
devri gelmiş ve memleket gerçekleri mevzuubahsolunca ne parti düşünceleri ve ne de şahsi görüş
ler birinci plânda yeralmak imkânlarını bula
maz olmuşlardır.
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Bakanlıktan hâzı temennilerde bulunmama
müsaadelerinizi rica edeceğim.
1. Yeni pilot bölge çalışmalarına başlanmış
mıdır? Evvelce tesbit edilen pilot bölge çalışma
larından müspet sonuçlar alınmış mıdır?.
2. Şehir, kasaba ve köylerin imar haritaları
yapılmakta mıdır? Bu iş çok mühimdir, eğer bu
haritalar yapılmış olsa emin olunuz ki, vatan
daş kendi binasını şehir plânına uydurarak ya
par ve gecekondu yapmaz. Her şehirin imarını
aynı teknik anlayışla ve şehircilik düşünceleri
ne göre hazırlamak icabeder kanaatindeyim. Bir
vatandaş imar ruhsatı almak isteyince kanunen
mümkün olan bütün kolaylığı görmeli ve işi sür
atle intacedilmelidir. Aksi takdirde bir iki in
şaat mevsimi geçer ve memleket namına o kadar
gerileme olur. Onun için İmar Müdürlüklerini
Bakanlığın emrine verip, ilme ve ihtisasa hür
met • göstererek tatbikata geçilecek olur ise bu
mahzurlar önlenmiş olur.
3. İnşaat polisi üzerinde durulmasını arz
etmiş idim. Bakanlık bu teklifimi yerinde bulup
çalışılmakta olduğunu bildirdi. Temenni ederim
ki, bu çalışmalar müspet sonuçlar vermiş olsun.
4-. Yapı malzemesi standartları.
Türk Standartları Enstitüsü ile ahenkli ola
rak çalışılarak yapılacaktır.
Muhterem arkadaşlarım;
Türkiyede ilk defa Köy Bakanlığı namı al
tında bir Bakanlık kurulmuştur. Köylerimizin
kalkınması amacı ile köy işlerini muhtelif yön
leri ile ele alan bu Bakanlığın şüphesiz köyleri
mizin imar ve ihyası hareketleriyle de meşgul
olacağı muhakkaktır.
Bu iş ile uzaktan yakından İmar ve iskân
Bakanlığı da şüphesiz alâkadar olması icalbeder.
Şu hal ve vaziyete göre imar ve İskân Bakan
lığını-da ilgilendiren tatbiki mümkün olacak bâ
zı hususatı arz eyliyeceğim :
Her köyün haritası yapılabilecek vasıfta ha
va fotoğraflarının çekilmesi, kıymetlendirme ve
büro çalışmalariyle Köy Kanununa göre kroki
lerinin yapılması Harita Umum Müdürlüğü ile
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlükleri tarafın
dan koordine bir şekilde çalışılarak ve Bakanlıkça
da bu haritalar tasdik edilerek köylere gönde
rilmelidir. Ve bu iş İmar ve iskân Bakanlığı,
Millî Savunma, Devlet Bakanlığı koordinas
yonu ile sağlanmalıdır.

Bu takdirde her köy bir krokiye sahibolur
ve istikbalde köyler yapacağı imar hareket
lerinin neden ibaret olacağını da bilir. Bu
işin biran evvel halledilebilmesi için üzerinde dur
dum ve mütehassıslardan bilgiler aldım. Edin
diğim kanaate göre âzami 4 senede 35 bin kö
yün bütün krokilerinin temin edilmiş olabi
leceğini söylediler.
Bu işin ne faydası olacak diye belki de
hatıra bir sual gelebilir ?
Köylü, plân ve programın ne olduğunu ve
istikbalde ne yapacağını, işin neden ibaret ola
cağını ; gözleriyle görür ve "inanırsa yapmıyacağı iş yoktur.
Gecekondu meselesini geçen senelerde arz
etmiş idim! Bakanlıkça o yola gidilmekte ol
duğunu görerek memnun oldum. Yani ıslah,
tasfiye için halk konutları, nüve konutlar
için arsalar alınması, evini yapana yardım, şek
linde halka önder olarak memleketin imar ve
ihyas\ yoluna gitmek!.
Şehirleşmenin hızını ve yükünü ayarlıyabilmek, zirai karakterden endüstriel karaktere
geçişteki düzensizliklerin çözüm yollarını göste
rebilmek için bölge kaynaklarının devamlı
ve rasyonel bir şekilde kullanılmasını belirt
mek ve sektör faaliyetleri arasındaki koordi
nasyonu temine yararlı olmak amacı ile bölge
plânlama çalışmaları ile köy, kasaba, şehir
imar plânlarının tanzimi ve memleket reali
telerine uygun olan bölge plânlama çalışma
larının ışığı altında faaliyette ' bulunmak icabeder. Birinci Beş Yıllık kalkınma Plânında
derpiş edildiği veçhile İmar ve İskân Bakan
lığı yatırım yapan bütün dairelerle, koordi
nasyon halinde proje kontrolü, bina ihtiyacı
programlarının hazırlanması, yapı malzeme
sinin standardizosyonu ve maliyetlerinin dü
şürülmesi işlerinde rantabliliteyi sağhyacak şe
kilde ve yukarıda arz eylediğimiz gibi koordi
nasyon halinde kalkınmaya devam etmelidir.
Muhterem arkadaşlarım; Bakanlıkça; gece
konduların ıslahı, araştırma, etüt, değerlendir
me, alt ve üst yapı tesislerinin inşasına girilişilmiş olduğu, ve işlerin bir kısmının ta
mamlandığı bir kısmının da ikmâl edilmek üzere
bulunduğu, önleme bölgesi olarak tesbit edilen
mmtakalarda nüve konut inşası çalışmalarına
giriştiği, evini yapana yardım metodunun uy-
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gulanmasma geçildi, müspet sonuçlar alındığı, | nun 2 nci maddesinin tadili hakkındaki ta
sarının kanunlaşması ve Devlet Yatırım Ban
uygulamaya 1965 yılında da devam olunmak
kasından m'ktarı kâfi kredi temini, Belediye
üzere lüzumlu projelerin hazırlandığını mem
nuniyetle görmüş bulunuyoruz.
Gelirleri Kanununun biran evvel çıkarılması su
retiyle Bankanın istenilen şekilde çalışabil
Yurdun mesken politikasının tesbiti çalışma
mesi temin edilmiş olacaktır. Arz etmiş oldu
larına hız verildiği konut standartlarının tesğum hususattan gayrı 1965 yılı yatırım prog
bit ve ilân olunduğu, konut tasarısının hazır
ramında bulunan tesislerin 1965 yılı harca
lanarak Meclîs Kindeminc kadar gönderildiği,
özel sektör konut yatırımlarının lüks konut
malarını karşılamak üzere imar ve iskân Ba
tan halk tipi 1 konuta kaymasını sağlıyacak bâzı
kanlığı emrinde bulunan 91 milyon liranın tah
mevzuat değişiklikleri yapıldığı ve çalışmalara
sisi gerekmektedir. Ayrıca fon yönetmeliğinin
devam olunduğu, arsa konusunun bir spe
tadili suretiyle gelecek yılların fon gelirle
külâsyon metaı olmasının önlenmedi için sa
rini karşılık göstererek fazla tahsis cihetine gidil
nayi mmtakaları arsalarının tesbitine gidil
mesi geçmiş yıllarda 1 ;! gibi bu şekil tatbikat doladiği,
arsa ofisi kurulması
hakkında bir
yısiyle bir hayli borç teraküm etnrştir. Bu borç
kanun tasarısı hazırlanarak bakanlıkların mü
ların ortadan kaldırılması suretiyle Bankanın
talâasına sunulduğu, Türkiye Emlâk Kredi
çalışma imkânlarının temini bir zaruret halini
Bankası Anonim Ortaklığı eliyle mevzuatta
almıştır, kanaatindeyim. Türkiye
Emlâk ve
bâzı değişiklikler de yapılarak, mevcut im
Kredi Bankacı :
kânla daha çok sayıda konut inşasını sası
Banka yüklenmiş olduğu vazifeyi yapmak
yacak tedbirler alınmaya yönelinm'ş olduğu, ik
arzu ve çaban içerisinde kıvranmaktadır. An
raz, fon, hibe tahsisleri yapılarak köy, özel
cak tiler Bankasının duyduğu ihtiyacı bu ban
idare, belediyelerin kamu hizmetlerinin yürü
kada görmemekteyiz.
tülmesine iller Bankası eliyle devam olunduğu,
Bu millî müessesenin de arzu edilen memle
tiler Bankası kârlarından, mevcut nizam içe
ket hizmetlerini rasyonel fair şekilde ifası için
risinde, ayrılan ödeneklerle krylerde turis
sermaye tezyidi tasarısının biran evvel intacı,
ti!:
ehemmiyeti haiz tesisler inşasına yar
bankanın belediyelerden alacağı olan paraların
dım edildiği görülmüştür. 5 Yıllık icra Prog
derhal tahsili yoluna .gidilmesi, harikanın ya
ramının tatbikatı, Bakanlık Kuruluş Kanununda
kın
alâkası bulunmıyan iştiraklerinin alâkalı
(plânlama, araştırma, uvgulama,
denetleme)
müesseselere devri suretiyle bu işlerdeki banka
gibi esaslara göre tamim edilerek
yanılmasennayosinin soıtbcst bırakılması, bankaca, inşa
lıdır. Plânın Bakanlığa tahmil ettiği işlerde
edilen toplu meskenlerin toplu mesken ihtiyacı
diğer kamu kuruluş!arivle, irtibatı çok oldu
bulunan müesseselere satılması suretiyle ban
ğundan gerek Turizm ve Tanıtma ve gerekse di
kanın bu işlerden kurtarılması, banka tahvil
ğer bakanlıklarla tskı ve ahenkli bir koordi
lerinin 'satılması tedbirlerinin alınması, resmî
nasyon temin ve tesisi ile Türkçe'de sshirdaire ve müesseseler mevduatının, mevcut nilcsms, küçük sanayi faaliyetleri sitelcşmcd. tur.ıım zedelenmemek kaydiyle bankaya, yatırılması,
r H i k önemi olan bölgelerin acele tesbit ve
barkanın Merkez Bankası nezd'ndcki tahvil
ilâm ve halk i> birli'cte geniş ölçüde bu işe te
vessül edilmesi lâzımdır.
mukalbdli avans kredisi limitinin tezyidi imkân
larının aranması suretiyle bu millî müesseseyi
tiler Bankası :
de kendi öz kaynakları ile başbaşa bırakıp usul
Mahallî .idarelern çeşitli ihtiyaçlarına ce
leri1 hâkim kılıp işliyebilir ve plân gereğince
vap veren ve kasnaklarım kanun ve tüzü^ün^
yüklenmiş olduğu vazifeleri yerine getirebilir
göre yapılan ikrazlar ile belediyelerin % 20
bir hale koymak zamanı gelmiş olduğuna kaaist'rak pavlarından tem'n eden bu banka da
ni bulunmaktayım.
1933 senedinden beri a^ın ve irade ile çalışmış
takdire lâyık bir millî müessecmıizdir. Bu ban
Aziz arkadaşlarım; dördüncü defa arz edi
kanın 1965 yılı yatırım programının finansyorum Emekli Sandığı vasıtasiyle momur ma
m-vmm temin etmek ü^e^e halen T. B. M. M.
aşlarından % 10 - 15 kesilmek suretiyle her me
de buulnan 4759 sayılı İller Bankası Kanunu- | muru emekli olduğu gün bir mesken sahibi yap-
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m ak mümkündür. Allah kısmet ederse gelecek
sene de söyliyecek ve bu işin tahakkuku için
uğraşacağım.
İmar ve iskân Bakanlığının vazifelerini ko
laylıkla yapalbilmesi ve vatandaşa daha çok
yardımcı olabilmesi için geçen senelerde yapmış olduğum tavsiyeleri tekrar edeceğim. Her
halde faydalı olacağı kanaatiyle bu türlü dü
şüncelerimi hüsnü telâkki edecekleri kanısın
dayım.
1. — Bölge plânlı kalkınmasının bütün
memleket sathına hiç olmazsa parselasyon işle
rinin ikmali şeklinde teşmili.
2. — Şehirlerde lüzumsuz dağılmaları önliyerek belde hizmetlerinin ağırlaşmasına mani
olmak, yani şehiri toplu mütalâa etmek.
3. — îmar Müdürlükleri kadrolarının ge
nişletilip vatandaşın tek daireden ruhsat alma
sı imkânının sağlanması, yani vatandaşı kapı
kapı dolaşıp en sonunda yanlış aplikasyon ya
pılmış vaziyetine düşürülmemesi!
4. — imar Kanun ve Talimatnamesinin ısla
hı!

I ve iskân Bakanlığı, iller Bankası ve Emlâk Kre
j di Bankasının 1965 yılı bütçesi hakkındaki genel
görüş ve temennilerimizi; Adalet Partisi Cumhu
riyet Senatosu Grupu adına arz edeceğim.
Tarihin her çağında ve bu^ün, bütün idareler
I köy, kasaba ve şehirlerini ve tekmil topraklariyle
memleketlerinin tümünü, asrın icabına uygun
mamureler haline getirmek çabası içinde bulun
muşlardır.
I

Seneler ve asırlar harb felâketleriyle boğaz
laşmakta göz açamamış, mukaddes vatan toprak
larımızı düşman istilâsından korumak çaıbası yü
zünden bu güzel toprakları mamur hale getire
memiş asil ve kahraman bir milletin evlâtları
olarak mamur bir Türkiye meydana getirmek gi
bi çok büyük ve önemli problemleri, halletmek
mücadelesi içinde bulunuyoruz.
Türkiye'nin iman gibi ağır bir görev yük
lenmiş olan bu bakanlığın diğer bakanlıklar için
de müstesna bir yeri vardır. Çünkü bu büyük
dâvanın homen hemen bütün bakanlıklarla alâ
kalı bulunan artştırma, plânlama ve koordinas
yon gi'bi dimağını teşkil eden bir çalışma içinde
bulunmak zorunluğundadır.

5. — Ehliyetli ve 'bilgili bir inşaat polisinin
teşkili,
Bakanlık :
6. — Şehircilik sondajının nasıl yapılabile
1. — Plânlama ve imar Genel Müdürlüğü,
ceğinin alâkadarlara kurs açılarak öğretilme
si,
2. — Menken Genel Müdürlüğü,
3.
— Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü,
7. — Lüks inşaata kredi verilmemesi,
4. — Âfet l i e r i Reisliği,
8. — Köy ünitelerinin kasalba civarında nu
5. — Bakanlığa bağlı iller Bankası,
mune olarak tesisi, yani mesken yapmak demi
6. — Bakanlığa bağlı Emlâk Kredi Bankası
mesken yapılmışını kolaylaştırmak için tedbirle
gibi organlara sahiptir.
rin alınması lüzumuna inanmaktayız.
A7.İ7, arkadaşlarım, sözlerime nihayet verir
Muhterem arkadaşlar, nrr.shrm-ı, etüt ve
ken. imar ve İskân Bakanlığının çalışkan erkânı
plân1 amalar için evvelâ çeşitli ölçekte haritala
na basarılar diler, bütçenin memleketimize hayır
ra ihtiyaealdufhı malrimlarım-lır. Yurdumuzda
lı ve uğurlu olmasını temenni eder, cümlenizi say
bulunan 1 053 belediye teşkilâtından haritası
gı ile selâmlarım. (Alkışlar)
movcııt kasaba ve şahir adedi 830 olun, 1965 yı
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Enver
lında da harita yaptırılmasına, havadan fotoğ
Işıklar.
raf alınmalına ve haritaların kontrol ve tasdiki
A. P. SENATO GRUPU ADINA H. ENVER
ne devam edilecektir. Memleketin gelecekte kal
IŞIKLAR (Samsun) — Sayın Başkan, muhterem
kınmasını sağlıyacak bir analizi ihtiva etmekte
senatörler, Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı, mu
olan bölge plânlama çalışmalarının hedefi mem
kaddes vatan topraklarının kıymetlendirilmesi,
leketin çeşitli bölgelerine mahsus meseleleri tesköy kasaba ve şehirlerimizin imarı, bu konuda çe
bit ve bunların halli için lüzumlu tedbirleri al
şitli âmme hizmetlerinin sağlanması ve mamur
mak, nüfus hareketlerinin sebeplerini ve istika
bir Türkiye meydana getirmek için; araştırma,
metini tâyin ile millî menfaatlere uygun istika
etüdü, plânlama, koordino, kontrol ve uygulama
mete yöneltmek, toprağı kıymetlendirmek, ma
gibi mühim meseleleri halletmekle görevli imar I hallî kaynakların en iyi şekilde işletilmesini sağ-

— 709

C. Senatosu B : 84 13 . 5 . 1965 O : 1
bunaktır. B u önemli konu üzerinde merkezdeki
çalışmalardan ayrı olarak bölgelerdeki şimdiye
kadar yapılan çalışmalar henüz
netieelendirilınemiştir. Oeçen yıllarda ele alınmış
bulunan
M a r m a r a bölgesinin mühim bir kısmı, Antalya
bölgesi, Çukurova bölgesi plânlama
çalışmaları
tamaml anaınamıştı r.
19(55 programında bu bölgelere ilâveten Do
ğu ve (jüneydoğu bölgesi, Bge bölgesi, Orta
Anadolu bölgesi, Doğu Karadeniz bölgesi Keban
barajı plânlama ('alışmalarının ele
alınacağını
memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz.
Bölge plânlamalarının
memleketin
kalkın
ması ve imarı hususundaki büyük önemi aşikâr
dı]1. İmar, sanayi, tarım alanlarında, kalkınma
mıza esas olacak bilgileri bölge plânlama çalış
maları neticeleri verecektir. Zamana çok ihtiyaç
gösteren böyle mühim ve hayatî çalışmalara âza
mi derecede hız verilmesi kısa zamanda bütün
Türkiye çapında bölge plânlama
çalışmaların
dan verimli sonuçlar alınması en : samimî temen
ni m izdir.
Muhterem arkadaşlar; şelıir ve kasaba imar
plânlarının düzenlenmesine, sosyal mesken yer
lerinin ve âl'ele mâruz kalmış salıaların plan
lanmasına, uzun süren a r a ş t ı r m a l a r y a p ı l d ı k t a n
sonra memleket gerçeklerine ve modern şehir
ciliğin prensiplerine uygun olarak y ü r ü t ü l m e k
için çalışmaktadır.
(.'alışmaları birkaç; sene evvelden başlamak
şart iyi e senede vasati 100 k a d a r imar plânı ya
pılabilmektedir.
Bölgenin nüfus artışı, içtimai, iktisadi geliş
meleri, jeolojik, coğrafi, trafik ve saire d u r u m 
ları iyice l e t k i k edilmeden, yani önçalışmalar
y a p ı l m a d a n i m a r plânları yapılmamalıdır. Aksi
halde plânlarda sık sık değişiklikler y a p m a k
mecburiyeti hâsı! olur. Keza, b ü y ü k masraflarla. m e y d a n a getirilen i m a r p l â n l a r ı n ı n belediye
lerce rasgele ••değişi: iril memesi s a ğ l a n m a l ı ; plân
lar, zaman zaman
Bakanlığın yetkili
memur
ları t a r a f ı n d a n kontrol edilmelidir.
Daha fazla nüfus b a r ı n d ı r m a k , arsaları de
ğerlendirmek, 'belediye hizmetlerinin ifasını ko
layla şt inin ak için, bölge p l â n l a m a
kararlarına
dayanılarak, şehirlerimizin yol, şekil ve hacını
esasları teshil edilmelidir.
Nüfusu çok az en 'küçük b i r 'kasabanın imar
plânı :>()() 000 liraya mal olmaktadır. Buna mu
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k a b i l plânla ilgili vazife y a p a c a k olan belediye
lerimizde, fen işlerini y ü r ü t e n yetişmiş eleman
çok' azdır.
•Bir belediyenin i'vıı ve imar k o n u s u n a giren
( t Y u işleri i m a r işleri, k a m u l a ş t ı r m a
işleri,
p a r k ve bahçe işleri, mezarlık işleri n u ı n a r a t a j ,
trafik 'düzeni, t a h a k k u k a r a ş t ı r m a ,
inceleme)
gibi çok mütenevvi işler b u l u n m a k t a d ı r . iBu çe
şitli vazifeleri y ü r ü t e c e k personeli y e t i ş t i r m e k
üzere Bakanlık 9 ay süreli k u r s l a r a ç m a k t a bu
radan y e t k e n personel Verimli o l m a k t a d ı r .
İlk çağların basit 'barınaklarilyle 20 nci as
rın modern binalarına k a d a r çok değişik ve çe
şitli y a p ı l a r d a yaşanılan y u r d u m u z d a
mesken
problemlerinin halli için y a p ı l a n
çalışmaların
bu derece ehemmiyetli t e l â k k i edilmesi icabeder.
İnsanların gerek fert, gerekse aile, gerekse
cemiyet, olarak b ü t ü n faaliyetleri y a p ı l a r d a ce
reyan etmektedir.
Bir m e s k e n e sahibol manın bir aile
efradı
üzerindeki ruhi ve bedeni tesirleri
hattâ aile
reisinin vazifesini h u z u r içerisinde yapmasına
ve başarısına olan etkileri yaşanılan
'hakikat
lerdir.
Böyle mühim bir mevzuun halli çalışmala
rında ; evvelâ bir iskân a r k a s ı n d a n b i r mesken
politikasının önplânda
ele alı turnası gerekmek
tedir. Bu mevzua, da ışık t u t a c a k olan yine böl
ge' plânlama çalışmaları neticeleridir.
O ok cepheli k i r mesele olan mesken politikasımn memleket i h t i y a ç l a r ı n a cevap
verecek
nitelikte hazırlanması için lüzumlu a r a ş t ı r m a l a 
rın. t a k m i n edilen z a m a n d a n önce neticelendi
ril nıesi, bu meselenin halli için başlıca
çözüm
yollarından biri olacağı k a n a a t i n d e y i z .
İlk plân
devresinde •milyarlarca
liranın
meskene yatırılması
lüzumlu
görülmektedir.
Böyle muazzam bir dâvanın halli elbette ki, kü
çük bütçesiyle İ m a r ve t s k â n
Bakanlığından
'beklenemez, f a k a t bu d â v a y a yön verme
ve
d a ğ ı n ı k faaliyetleri k o o r d i n e
etmek gibi mü
him hizmetler de beklenir.
Mesken dâvasının diğer •'bir cephesi, şehir,
kasaba, ve k ö y konutları meseleisMir. Bu proble
min halli için şu tedbirleri düşünmekteyiz.
1. — H a k i k i ihtiyaç sahiplerine ucuz arsa
lar temin etmek meselenin yarı y a r ı y a hal ça
resi olacaktır.
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2. — Halkımızın bir kısmı gecekondularda,
bir kısmı lüks 'binalarda oturmalktadır. Sosyal
yapımızın ihtiyacı ise, bu iki tip konutun ara
sında ve büyük çoğunluğun gelirine uygun dü
şecek bir konut tipidir.
Bu hususta Bakanlık halk konutu standart
ları projeleri hazırlamıştır.
Faydalı alanı asgari 30, âzami 63 metrekare
olan ve çeşitli bölgelerin özelliğine göre muh
telif tipleri ihtiva eden projeler vardır-.
İsrail'de halkın çoğunluğunu 58 metrekare,
.Almanya'da 75 - 80 metrekarelik konutlarda
oturmakta olduğuna göre, projelet- memleketi
miz için ihtiyacı karşılıya c ak niteliktedir.
Bu projelerin ve bununla ilişkin teferruatlı
dokümanların imar plânları bulunan belediye
lere gönderilerek uygulanması ve halkın istifad esinin sağlanması lâzımdır.
3. — Halk tipi konut yapacak şahıslarla
kooperatiflere kredi önceliği tanınmalı, bu kre
dilerin ödeme gücünü kolaylaştırın ak için uzun
vadeli ve az faizli olması •sağlanmalıdır.
Yurdumuzda halkın % 50 si gayrisıhhi şart
ları haiz her türlü medeni imkânlardan mah
rum meskenlerde oturmakta, çok arzu .etme!erin'e rağmen bir mesken sahibi ol amanı anın
üzüntüsü içinde bulun maktadırlar.
Milyarların sarfını gerektiren hu ihtiyaç
karşılanamadığına göre tek çıkar yol, mesken
yapana her bakımdan âzami kolaylık göster-

m ektir.
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•Gerek ekonomik bakımdan, gerekse mesai
ye tesiri bakımından mahzurları bulunan bu
meselenin halli çarelerine başvurulmasını te
ntelini ederiz.
Bu arada muhtelif bakanlıklarca inşa ettiri
len resmî binaların daha ucuz, daha sağlam ve
bölgenin iklim şartlarına, uygun yapılması
için, teknik ve idari tedbirler almanın nasıl
mümlkün olacağı hakkında Bakanlığın düşün
celerini öğrenmek isteriz.
Muhterem arkadaşlar; memleketimiz ikti
sadi, içtimai, gelişmeler içerisindedir.
Bütün gelişen memleketlerde olduğu gibi
'bizde de iktisadi, sınai, ticari merkezlere doğ
ru bir vatandaş akışı olmaktadır.
Kolza, genel nüfusa ve diğer mesleklere nisbetle zuürra adedi en fazla olan memleketlerin
başında bulunmamız; nüfusumuzun süratle art
ması, köylerimizin yaşayış şartları şehirlere akın
sebeplerini teşkil etmektedir.
Bu hal ve maddi imkânsızlıklar şimdiye ka
dar olduğu gibi devam ettiği müddetçe gecekon
du problemi de devam edecektir.
Bu konuda yapılmasını lüzumlu gördüğü
müz hususları belirtmek isteriz.
1. — Bölge plânlama çalışmalarında alınan
neticelere göre sınai bölgelerin tcsbiti ile, sana
yinin birkaç şehir civarında toplanmasına mâni
olunması, bölgelerin özelliğine göre bütün mem
leket '«atlıma dağılması ve bölge sanayiinin teş
viki,

Bu arada dar gelirli vatandaşlarımızın da- I
2. — Nüfusumuzun % 70 i köylerde bulun
ha kısa yoldan meskene sahilbolm alarmı temin
makta; bunların hemen hepsi zirai sektörde ça
için, mensuıboldukları bakanlıkların ve Emekli
lışmaktadır. Bu muazzam kütleden bir kısmının
Sandığının 'kooperatifler kurmasının, hu koopesanayi koluna aktarılması,
ratilflere âzami kolaylığın ilgili müesseiselerce
3. — Gecekondu bölgelerine ait haritaların
gösterilmesinin iyi sonuçlar vereceğini düşün- I tamaınlanması ile parselasyon ve arsa işlerinin
inekteyiz.
I netice] endiril m esi,
4. — İslahı kabil gecekonduların ıslahı ve
Aile hasma aylık ortalama gelirin ço'k dü
kendi evini yapacak olanlaraa imkân dahilinde
şük olduğu ülkemizde temel varlığımız olan
ki her çeşit kolaylığın gösterilmesi ve yardımın
ailelerin, ayda ayıracakları 60 - 70 lira ile in
yapılması;
san gibi yaşıyan konutlarda oturmaları imkân
larının sağlanması için bakanlıkça çalışmalara
5. — Tasfiye edilecekler için halk -tipi stan
girişildiğini memnuniyetle kaydetmek isteriz.
dart konutların yapılması.
4. — Şehirlerdeki birçofe binalar Devlet da
Muhterem arkadaşlar, mesken
probleminin
ireleri tarafından kiralanmakta ve binnetiee
önemli bir yönünü yapı malzemesinin evsafı v<v
kira fiyatlarının
yükselmesini ve vatandaşla
•maliyeti teşkil etmektedir.
rın meskenlerinin % 40 na yakın bir miktarını
Bu sebeple yurdun çeşitli bölgelerinde mev
kiraya vermelerini intacetmektedir.
cut yapı malzemesi hammadde kaynakları ve en-
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düstrisinin iklim şartları, inşaat kolaylıkları ve
ekonomi gibi değişik faktörlere bağlı olarak ay
rı ayrı ele alınması gereklidir.
Memleketin çeşitli bölgelerinde inşa edilen
binalarda kullanılan yapı malzemesi, yapı ele
manı, bölgenin başlıca yapı malzemesi kaynak
ları ve ikame edilecek elemanların etüdü, mal
zemenin halihazır tüketmenin ve gelecekteki ih
tiyacın çarelerinin araştırılması, bütün Türki
ye'yi kapsıyacak şekilde plânlanmış ve bu göre
vin 1967 yılında tamamlanması öngörülmüştür.
Türk Standartları Enstitümü ve Bayındırlık
Bakanlığı ile yapılan işbirliği sonunda standart
yapı malzemesi seçilmesi için standart ve şartna
me hazırlanması programlanmıştır.
Yapı malzeme sanayiinin başlıbaşma bir en
düstri olduğunun anlaşılması lâzımdır.
Çimento - kireç sanayii, tuğla - kiremit sana
yii, ahşap sanayii, demir inşaat sanayii cam bo
ya sanayii hepsi yapı ile ilgili sanayi kollarıdır.
Yapı malzemesi endüstri ve ticareti mevzu
unda işletmeler kurulmalı ve sanayiciler ikaz ve
teknik bilgilerle teçhiz edilmelidir.
5 Yıllık Plânda, tabiî âfetlerin ehemmiyeti
nisbotinde mütalâa edilmediği, ciddî malî kay
naklara muhtacolan bu h'-metin önemi ile mü
tenasip bir şekilde finanse edilmediği ve bu yüz
den Bakanlığın bu husustaki tekliflerinin ancak
% 15 oranında karşılandığı bir gerçektir.
Tabiî âfetlerden zarar gören vatandaşlara
yapılacak konut yardımları da, ancak kendi evi
ni yapana teknik ve malı yardım şeklinde ol
makta, bu halde bile ayrılan ödenekler hizmeti
karşılamaktan ur^ak bulunmaktadır.
Âfetler mevzuunda muhtelif bakanlıklar fa
aliyet göstermekte ve bu arada çeşitli mevzuat
çatışmaları olmaktadır. Bu çatışmaların halli
muamelâtın daha salim, icraatın daha süratli ce
reyanım. sağlıyacaktır.
Harita, imar plânı, kanalizasyon, su, elektrik
ve saire gibi imarla ilgili konularda köy, kasaba
ve şehirlerimizin umut ve güven kaynağı olan
İller Bankası; belediyelerin istediklerini, serma
yesi, kanuni gelirleri, Devlet yardımları ve ya
tırımları çerçevesinde tahakkuk ettirmeye çalış
maktadır.
Diğer senelerden intikal eden açıklar dolayısiyle, banka zaruri olan yatırımlarını finans-,
m n imkânlarına göre ayarlamak cihetine git
miştir.

Bankanın sermayesinin artırılması, belediye
lerin borçlarını zamanında ödemeleri, ikraz yar
dımlarının artırılmasiyle bankanın, memleketin
imarı alanında daha çok faydalı olacağı kanaa
tindeyiz.
Yurtta yapı ve onarım işlerinde ve bilhassa
meskeni olmıyan yurttaşlara ucuz mesken temi
ninde, büyük mikyasta destek olan millî kaynak
lardan birisi de Emlâk Kredi Bankasıdır.
Banka uzun yıllar görevini mükemmel bir
tarzda başarmış ve pek çok vatandaşın ev sahi
bi olmasında ve memleketimizin imarında büyük
hizmetler görmüştür.
Kısa bir zaman kuruluş gayesinden v~aklaş
mış, ucuz menken yapma imkânından mahrum
milyonlarca vatandaş beklerken, lüks apartman
lar, pahalı daireler yapmak hevesine kapılmış
tı:-.
Memnuniyetle belirtiriz ki, bu çalışma tarzı
nın mahzurlarını farketmiş ve kuruluş gayeleri
ne uygun olarak vatandaşı ucuz mesken sahibi
yapma çalışmalarına geçmiştir.
Bankanın bugünkü malî yetersizliği vatan
daşa ve dar gelirliye destek olma görevini lâyikiylc başarmasına imkân vermemekte ve taah
hütlerini geciktirmektedir. Sermayesinin tezyidi
için hazırlanmış bulunan tasarının biran evvel
kanunlaşması lâzımdır.
Belediyelerin borçlarını ödemeleri, lüzum
suz iştiraklere bağlanan banka sermayesinin ser
best bırakılması, inşa edilen toplu meskenlerin
satılması suretiyle banka kaynakları artacak ve
bankanın fonksivonunu daha mükemmel yapma
imkânı sağlanacaktır.
Muhterem arkadaşlar, İmar ve İskân Bakan
lığının bütün organlarını ve alâkalı diğer bakan
lık ve müesseselerini bağlıyan dağınık kanun, tü
zük, talimatlar toplanmalı, çatışmaların önlen
mesi için bütün mevzuat gözden geçirilmeli ve
hazırlanmış bulunan veya hazırlanacak olan tek
mil mevzuat kısa -amanda yürürlüğe konmalı
dır. Böylelikle görevlerin ifasında ve koordinas
yonda kolaylıklar sağlanacak, memleketin imariylc ilgili tekmil çalışmalarımızda daha başarı
lı sonuçlar almak mümkün olacaktır.
Şehir, kasaba ve köylerimizin imarında fera
gat ve fedakârlıkla çalışan İmar ve İskân Ba
kanlığı, İller Bankası ve Yapı ve Kredi Banka
sının kıymetli mensuplarını ve muhterem sena-
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tör arkadaşlarımı hürmetle selâmlarken, Adalet
Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına büt
çenin memleketimiz için hayırlı ve faydalı ol
masını dilerim. Hürmetlerimle (Alkışlar)
BAŞKAN — 544 sayılı Kanuna ek Kanun
üzerinde açık oyunu kulanmıyan sayın üye var
mı? Lütfen kullanınız efendim.
Oy toplama muamelesi bitmiştir.
Sayın Mustafa înceoğlu? Yoklar.
Sayın Ömer Ucuzal? Yoklar.
Sayın Rifat öztürkçine.
R l F A T ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı, memleketin
mühim ve hakiki yarası olan gecekondu dâvasının
şiddetle ele alınmasının zamanının i ç m e k t e ol
duğunu belirtmek isterim. Gecekondu k a n u n e n
Millet Meclisinin gündemindedir. Millet Meclisi
ni tenkidetmek yetkimiz değil ama bir
TRT
mevzuunu a ^ ı ş mütemadiyen gidiyor, ö b ü r ta
raftan millî dâva olan, mühim mevzular ise sıra
beklemekte, belki de uzun senelerden beri verilen
bu eme^er, bu kanunlar kadük olmak suretiyle,
heba olacaktır. Hükümetin de bunun için ver
miş olduğu milyonlarca lira da boşa akıp gidecek
tir.
Savın Bakandan istirhamım şudur ki, Ge
cekondu Kanunu, Konut Kanununun diğer ka
nun 1 ara ta kd i men konuşulması hususunda Yüce
Meclise bir önerge sunsunlar, bu önergeleri kabul
edilmek suretiyle hiç olmazsa mern'eketm mühim
bir dâvası olan bu kısım da yerinden kesilip atı
lır, bu mesele de hallo^r. Gecekondu, konut, kira,
kat mülkiyeti, köy işlerini ilgUendirmesi hase
bi v]e toprak reformu kanunlarının biran evvel
çıkarılması hususunda temennilerimiz mevcuttur.
îmar ruhsat işleri süratle halledilmelidir. Bâ
zı köylere gittiğimiz zaman da bu köylerden ka
saba imar komisyonundan rapor alınmaktadır.
Kövlü kasabaya iniyor, bu imar komisyonunu
imkân yok bulamıyor. Köylüye bu bir masraf
olmaktadır. Bu itibarla eskiden olduğu gibi köy
lü vatandaşlarımızın bina yapma işlerine izin
köy idare heyetleri tarafından verilmelidir. Bü
yük şehirlerin nâzım ve istikamet plânları ele
ahnmadığı müddetçe gecekondu
yayılacaktır.
Hiçbir kanun bunu durduramayacaktır. Çünkü,
siz bir şehrin istikamet plânında, nâzım plânın-
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da hangi yerlerin sanayi bölgesi olduğunu ilân
etmediğiniz müddetçe fabrikaların civarı daima
gecekondularla dolacak, gecekonduların civarı da
daima fabrikalarla dolacaktır.
Sayın Hükümetimizden şunu kesin olarak is
temekteyim ki, gecekondularda oturan vatandaş
ların Devlete ve belediyeye ödemiş oldukları pa
ranın maalesef onbinde biri dahi harcanmamaktadır. Sosyal adalet prensiplerinin gecekondular
da tatbikini arzu etmiyoruz ama diğer taraftan
her hangi bir bölgenin ödemiş olduğu vergilere
muka'bil Devletin yapmış olduğu işleri karşılaş
tırdığımız zaman Devlet oraya milyonlar yatı
rırken bizden aldığı vergilerin hiç olmazsa binde
birini bize harcamazsa bir üzüntümüzü ifade et
mek isteriz.
Köy îşleri 8 numaralı proje ile Avrupa
Konseyi iskân Fonundan alacağı '25 mil
yon kredinin ilk parti olduğu, bir milyon 300
bin dolarlık kısmıyla ilk plânda köy yoları
yapımı, bakımı içme ve sulama suyu tesisi ya
pılacaktır. Bâzı müesseselerde, meselâ turizmde
eşyalar bile her türlü vergiden muaf tutulur
ken, çatalı, kaşığı, perdesi muaf tutulurken, bu
köy işlerine harcanacak olan hususlardan nav
lun, nakliye, sigorta, rıhtım resmi, istihlâk ve
muamele vergileri, antrepo resimleri, belediye his
sesi v.s. diye vergiler alınması gayriâdildir. Bun
lar nasıl ki Turizm Bakanlığında kaldırılmışsa
köy işlerine harcanacak olanlardan da bu vergi
lerden kalkmasının zaruri olduğu kanısındayız.
Toprak işleri, Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu ile Toprak Reformu kanunları arasında
çelişmeler mevcut mudur? Bu çelişmelerin şim
diden halledilmesinde zaruret olduğuna inanmak
tayız. Bir taraftan Devlet Bakanı der ki, bâzı
yerlerin kadastrosu ikmal edilmemiştir. Kadas
trosu ikmal edilmiyen yerlerde Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu nasıl tatbik edilecektir? Or
man köylerinin orman hudutları ile münasebet
leri yeniden ele alınmalıdır. Ve bunların hudut
ları ezbere değil fiilen mahallinde tesbit edil
mek suretiyle yapılmalıdır.
En mühim davalardan bir tanesi 7369 sayılı
Umumi hayata müessir âfetler Kanunu ile 7010
sayılı Kanunun tatbikatındaki çelişmelerdir. Bu
kanunlar düzeltilmelidir. Size en canlı misalini
vereyim : Fethiye; bu yerin yolu, suyu, elektri-
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ği, kanalizasyonu 7010 sayılı Kanunun 17 nei
maddesi gereğince îmar ve İskân Vekâleti tarafından yapılması ıcabetmektedir. Halbuki bu
mevzuu anlamıyan bir idare âmiri İller Bankasındaıı elektrik işini yaptırmak üzere Fethiye Betediyesinden (825.150,35 lira istemektedir. Bu
rada İller Bankası haklı olmakla beraber Fethiye
Belediyesi bu paravı ödiyecek durumda değildir. Esasen kanuni mevzuat da bu paranın öden
mesine müsait değildir.
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine bağlamanızı
rica ediyorum.
RİFAT ÖZTÜRKOÎNE (Devamla) — Yine
bu bölgeye okul, garaj, su isalc hattının yapılması icabederken bunların da tam olarak yapılmadiğim ela üzüntü ile müşahede
etmekteyiz.
Bütün temennimiz odur ki, Anayasanın eşitlik
prensiplerinin evvelâ gecekonduda yaşıyan insan
ların sosyal hakları, sosyal hukuk düzenine ay
nen tatbikidir. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Açık oy neticesini arz ediyo
rum. 1905 yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar
Devlet Harcamalarına yetki veren 19.2.19!6!5 ta
rihli ve 544 sayılı Kanun tasarısının oylaması
na 123 üye katılmış 123 kabul, salt çoğunlukla
tasarı kabul edilmiştir; hayırlı olmasını dilerim.
Buyurun Sayın Tarlan.
HEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem
Başkan, pek muhterem arkadaşlarım, İmar ve
İskân Bakanlığına bağlı bulunan ve verimli ça
lışmaları ile dikkati çeken İller 'Bankamızın çö
züm bekliyen bâzı problemlerine kısaca değin
mek için yüksek huzurunuzu işgal etmiş bulu
nu yorum.
Üzerinde duracağım mevzular şunlardır :
1. Belediyerin bir kısmı borçlarının konso
lide edilmesi,
2. İmar ve İskân Bakanlığının emrindeki
fonun durumu,
3. İller Bankasının yeniden şube açıp açma
ması, ile ilgili bulunmaktadır.
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4759 sayılı İller Bankası
Kamunu gereğince
İller Bankasının sermayesine iştirak etmek maksadiyle yıllık tahsilatlarından yüzde 5 i nlsbetinde bankaya ödemekle mükellef bulunduk
ları ve fakat bir kısım belediyelerce
Henüz
ödenmemiş bulunan payları da 'bu tahkime ta
bi tutulmuş bulunmaktadır. Şimdi yüksek
malumlarınız olduğu üzere
İller Bankasının
sermayesi bu kanuni paylardan terekküp ve
teşekkül etmektedir. Ve bu borçlarını "banka
ya kanuni mecburiyet tahtında ödemeleri de
icabetmektedir. Ama
belediyelerimizin malî
güçleri esasen azdır ve konsolidasyona gitme
mizin sbebi de bundan ileri gelmektedir. Şim
di arada şöyle çelişme gibi bir vaziyet doğ
maktadır. Acaba bu mevzuda Bakanlık Ha
zineyle, Maliyeyle anlaşmış mıdır? Ve bun
lar Hazine tarafından takabbül edilmek sure
tiyle ödenecek olursa hem İller Bankası bun
dan kurtulacak ve hem de 'belediyelerimiz bu
b'orçtan kurtulmuş olacaklardır. Bu durum hak
kında Sayın Bakandan izahat vermesini rica
ediyorum, bir.

İkincisi; İmar ve İskân Bakanlığına tahsis
I edilen fona aittir. Muhterem arkadaşlarım, bu
fon -belirli vergilerin yüzdelerinden terekkübetmektedir ve bu miktarın % 80 i belediyele
rimize tevzi olunmakta, % 20 si de İmar ve
İskân Bakanlığının emrine verilmeK suretiy
le yatırımlara tahsis edilmektedir. Bu paranın
sureti istimali 1961 senesinde
yapılan bir
yönetmelikle yürütülmektedir. Bu
paranın
% 60 ı yatırımlara, % 40 ı da eski müterakim
borçların itfasında
kullanılmaktadır. Şimdi
bu % 60 miktarındaki tutar olarak, 1965 yılı
programına göre ihtiyaç 91 milyon liradır. Bu
na karşılık bilhesap bu paylardan elde edile
cek miktar ise tahmin ediyorum, 48 milyon li
radır. Arada 43 milyonluk bir fark hâsıl ol
maktadır. Bütçe Karma Komisyonu, bunun
zannediyorum, 28,,5 milyonluk bir kısmını ka
bul ve takabbül
etmiş,
bütçeye koymuştur.
Arada 14,5 milyonluk bir açık kalmaktadır ve
bu her sene devam edip 'gitmektedir. Bu bir
mesele haline gelmiştir. Bunun kökünden hal
I ledilmesi için bir çare düşünülüyor mu bunu
I rica ediyorum, iki.

Muhterem arkadaşlarım, belediyelerimizin ve
belediyelerimize bağlı müessese ve işletmelerin
bir kısım 'borçlarının konsolide edilmesi ile ilgili bir kanun tasarısı hazırlanmış ve Yüce
Meclislere intikal etmiş bulunmaktadır. Bu ka
Üçüncüsü,
nun' tasarısının birinci maddesi ile belediyeleri- I
mizin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin | lelerini yalnız

İller Bankası bankacılık muame
merkezde yapmaktadır. Muhte-
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rem arkadaşlarım, 4759 sayılı iller Bankası
Kuruluş Kanununu
tetkik ettiğimiz zaman
buna, bankacılık muamelelerini ifa ve tevdiat
kabul etmek gibi birtakım vazifeler de tevdi
edilmiş bulunmaktadır. Bu mânaya gelen ban
kanın yani hariçte şube açmak gibi şimdiye
kadar yapamadığı işten dolayı ne
zararı ol
muştur ve Irandan sonra açmak
huşunda,
çünkü öyle tahmin
ediyoruz ki, bu yaygın
mânasiyle ekonomik hayatımıza böyle bu şu
belerin açılması
mutlaka hem mahalle ve
hem de bankaya fayda sağlıyacaktır, düşün
celerini ve alınmış olan tedbirler varsa bunla
rı lütfetmesini Sayın Bakandan rica eder, Yük
sek Heyetinizi hürmetle selamlarım.
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Mehmet Ali
Demir.
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muh
terem Başkan, muhterem, arkadaşlar, Muhterem
Bakan ve Sayın Bakanlık erkânı; bütçesi görü
şülmekte olan Bakanlık, gördüğü hizmet bakı
mından (A) dan (Z) ye kadar birçok âmme
hizmetlerini bünyesinde toplamıştır. Vatandaş
la bu kadar yakın ilgisi bulunan bir Bakanlı
ğın çalışmasına artık gerçeğe uygun bir istika
met verilmelidir. Kurulan hükümetlerin prog
ramlarında değer
verileceği ifade edildiği
halde, verileceği ifade edilen değer bugüne ka
dar kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm edilmiştir.
Bu görüşün en büyük delili, bölüm ve fasıllar
da yer verilen tahsisatla Hükümet programın
da yerini alan ifadeler arasındaki tezatta mev
cuttur.
Muhterem arkadaşları m; Teşkilât Kanunun
daki sıraya sadık kalmak suretiyle mevcut ge
nel müdürlüklerin ve daire reislikleri hakkın
daki 'görüşlerimi birkaç cümle ile arz etmek is
terim.
Plân ve t m ar Müdürlüğü : Bu genel müdür
lüğün görevleri arasında mütalâa edilen, şehir,
kasaba ve köylerin imar plânlarını hazırlamak
ve uygulamadaki çalışmalarını yetersiz görmek
teyim. 200 e yakın beldenin henüz şehir hari
tası ele alınmamıştır. Yapılanlar ise, bugünün
nüfus artışına cevap vermekten uzaktır. Bu
nun neticesi olaırak 'birçok şehir ve kasabaları
mızda resmî ve hususi sektör gereken yatırımı
yapamamaktadır,
• Köylerimizin mesken durumuna
gelince;
köylerin mesken durumunu tek bir cümle ile
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ifade etmek gerekirse çok fecidir. Fecaat du
rumu yaşiyanlar, görenler tarafından bilinmek
tedir. Yasamıyanlarm, görmiyenlerin de bu
hayatı yaşamalarını değil, bir kere olsun (görme
leri dahi bizim için kâfidir.
Az gelişmiş, özellikle Doğu ve Güney - Ana
dolu bölgesinde köylü vatandaşların barındık
ları yerlere bilmem ki, hangi insaflı vatandaşın
vicdanı bu sığmaklara mesken diyebilir. Bu
nun en küçük misalini kendilerini temsil etti
ğim seçim bölgem olan Tunceli'den verebilirini.
îl merkezindeki memurların % 50 si, 1938 de
bu bölgede yapılattı ve hâtıra bırakılan kışlalar
da, köylü vatandaşların büyük birçoğu da he
nüz mağaralarda yaşamaktadır. İktidar hükü
metleri az gelişmiş bölgelere bugünkü hizmet
anlayışı içinde hizmete devam ettikleri müddet
çe daha asırlar boyunca, Tunceli ve Tunceli
durumunda olan vilâyetlerde vazife gören me
murlar ve buralar sakinlerinin yaşayışlarında
asla bir değişiklik olmıyacaktır.
Bugünkü mesele yalnız gecekondu meselesi
değildir. Bu meseleden daha önemli olan 20 ne i
Medeniyet Asrında her vesile ile bu kürsüden
tekrarladığım gibi hayvanlariyle birlikte aynı
meskenlerde yatanların yerlerini ayırmaktır.
Henüz içyağına batırılan pamuk ipliğiyle mes
kenlerini aydınlatmaya çalışan kimselerin ya
şayış hayatlarını değiştirmektir.
Bugün her biri bir sosyal problem halini lalan
gecekondu gibi bu hu'suslar ne kuru kanunlarla,
ne bol keseden vaitlerle ve bol bol gönderilen
selâmlarla halledilecek meseleler değildir. Köy
deki hayat ile şehirdeki hayat arasındaki uçu
rum, köylünün aleyhine derinleştikçe, büyük
şehirlere doğru akın devanı edecektir. Köyle
rimizdeki açık ve (gizli işsizlik giderilmedikçe,
bu göçün önüne geçilmiyecektir. Ecdat hâtıralariyle dolu asırlık yurtlarını terk edenlerin
nedenleri üzerinde durmak lâzımdır. Nedenle
ri ve tedbirlerinin üzerinde durulmadıkça bu
göçler bugün sosyal bünyemizde tamiri güç ya
ralar açacaktır.
Ayrı bir konu : Çeşitli tabiat âfetlerinin vu
kuu anında ve vatandaşa yapılacak yardımlar da
bu Bakanlığın hizmetleri arasındadır. Fakat,
her yıl bütçeye konan ne tahsisat, ne de bu
günkü personel durumu çeşitli felâketlere uğriyan vatandaşların ıstıraptanım dindirmekten
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çok uzaktır. Yardım için karara bağlananların
sayıları, konan tahsisatla birkaç yılda değil,
'belki 10, belki de 30 yılda Ihalledilemiyecek
durumdadır.
Birkaç cümle ile de, Toprak Su İşleri Ge
nel Müdürlüğüne değinmek isterim : Sözü edi
len genel müdürlük gerek hizmet, gerekse sa
yısız menfaatler yönünden 'büyük vatandaş top
luluğu ile pek yakından ilgilidir. O kadar ki,
bugün iktid&tr ve muhalefet partilerinin tek
problemi haline gelen ve getirilen topraksız va
tandaşları toprak sahibi kılmaları da yine 'bu
genel müdürlüğün 'bünyesinde toplanmaktadır.
Hizmet alanı bütçelerine konan tahsisat, mevcut
kadro, bugünün ihtiyaçlarına cevap vermekten
yoksun, kanun ve mevzuatlarla işin yürütülme
sinin ne kadar imkânsız olduğunu bilenlerde
nim. Vazifelilerin tek üzüntüsü 'hiç şüphe yok ki
bugünkü imkânsızlıklar yüzünden genel müdür
lüğün az dahi olsa, kuruluş gayesinden uzakta
kalmış olmasıdır. Bu ıgenel müdürlüğün toprak
reformu kadar önemli problemlerinden biri de
yayla meselesidir. Hayvancılığımızın gelişme
siyle pek yakından ilgisi bulunan bu problem
katî surette halledilmelidir. Çözümü gereken
problemler zamanında çözülmez, pamuk ipli
ğine bağlanırsa, hayvancılığımızın geliştirilmesi
şöyle dursun bu millî servetin yok olmasına sebebolur. Doğan ve doğacak hâdiselere se'bebolanları ve olacakları can kaybı da o derecede önem
lidir.

zi bir kredi politikası takibedilmelidir. özellikle
az gellşm.ş, bilhassa Doğu ve Güney - Doğu
Anadolu bölgelerinde mesken dâvasının halline
çalışılmalı ve ıslaıhı cihetine gidilmelidir. Tun
celi, Hakkâri gibi henüz Emlâk Kredi Banka
sının nimetlerinden müsteıidolmıyan bölgelere
de bu banka hizmetini götürmesi az gelişmiş
bölgelerin temsilcilerini ve o bölge halkını mem
nun edecektir. Belediyelerin İller Bankasına
olan borçlarını tasfiyesi için Meclisin gündemi
ne kadar giren kamun çıkarılmalıdır. Yıllardan
beri sözü edilen raporların temenni kısmında
yer alan resmî dairelere ait mevduatın bir kıs
mı da bu iki 'bankaya yatırılmalıdır.
Konuşmamı burada bağlarken 30 milyon va
tandaşın yaşayışı ile yakından ilgisi bulunan
bütçelere konan tahsisat ve mevcut kanun ve
mevzuatların çerçevesinde hizmetleri en iyi şe
kilde ifası için büyük bir aşk ve imanla gay
ret sarf eden başta Sayın Bakan olmak üzere
Bakanlık mensuplarına şahsan takdir dolu şük
ranlarımı arz eder, bütçenin memleketimize ve
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni
ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar)

Bir iki temenni ile bu genel müdürlük hak
kındaki görüş ve düşüncelerime son vermek iste
rim. 1938 hâdisesinde mağdur edilen ve halen
mağduriyetleri devam ettirilen ve bugün sayı
ları ikibinin üstünde bulunan Tunceli halkının
mağduriyetlerine, ıstıraplarına artık bir son
verilmelidir.
iller ve Emlâk Kredi bankalarına gelince :
Diğer umum müdürlükler gibi en çok âmme
hizmeti gören iki değerli müessesedir. Kuruluş
itibariyle kısa bir tarihe sahi'bolmakla beraber
yurt sathında -gördükleri vazife gayet ulvî ve
büyüktür. Her iki banka maddi imkânsızlık
lar yüzünden son yıllarda çalışmalarında ufak
aksaklıklar görülmüştür. Hizmet sahalarının genişlet'tirilmesi, kuruluş gayelerine ulaşabilmesi
ancak sağlanacak imkânlarla orantılıdır. Az
gelirli vatandaşların ödeme imkânlarına muva-
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Kıymetli arkadaşlarım, Sayın Başkan, Saym Ba
kan ve kıymetli erkânı; ben konuşmamda daha
ziyade halk konutları standartlarına ait 1 - 2
meseleyi huzurunuza getirmeye çalışacağım.
Kıymetli
arkadaşlarım,
bildiğiniz gibi
24 . 3 . 1964 tarihinde «halk konutları standar
dı» diye plânlamaya uygun şekilde mesken ya
pımına ait çıkan ve İcra Vekilleri Heyeti ka
rarı ile bugün tatbika konulan kararın cemiye
timizde pek benimsenmediği ve arzu edilen ne
ticeyi istihsâl edemiyeceği kanaatindeyim.
Arkadaşlar, bildiğiniz gibi bodrum katların
da yükseklik ona göre yapılacak binaların
2.20, bunun üstündeki katlarda 2.40 olması âmir
bulunmaktadır. Metre karesi ise yine bildiği
niz gibi tatbikatta yeri olmıyacak şekil de bir
kaç kısma ayrılmıştır. Çocuksuz aileler için
asgari nitelikteki halk konutlarında otuz ve
beı çocuklu aileler için G3 metre kare, orta niteliktekiler iein çocuksuz ailelere de 40 metre kare
beş çocuktan yukarı aileler için nihayet yüz
metre kareyi âmir bulunmaktadır. Bunların
hepsinin yüksekliği 2.40 dır, Görüyorsunuz ki
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bir metre karenin de dışına çıkılmış bir metre j cek paraların miktarı şudur bu para ile eski
mikâbın içine girilmiştir. Kıymetli arkadaşla- | İmar Talimatnamesine göre şöyle yapılmaktadır,
2.80-3 metre yükseklik 2.20-2.40 a inerse şu ka
rım, verilecek binlerin, on binlerin karşılığında
dar tuğla, şu kadar şey azalır, binneticede şu
alınan bir aşiret çadırı değildir. Ömür boyun
kadar Devletin vereceği paranın bugüne kadar
ca, ömürler boyunca yaşanacak bir meskendir.
yaptırdığı binanın karşılığında şu kadar nisbette
Evet, vekâletin bir yetkilisinden sordum. Bana
bu Amerika'da da böyledir, Avrupa'da da böybir fazlalık husule gelecektir demesi lâzımdır.
dir; inşallah gücümüz yeterse ileride bunu de
Ama bu olmamıştır, hususi şahıslar ve müesse
ğiştiririz diye cevap verdiler. Ben büyük bir
seler serbest bırakılmıştır. Bu gayet tabiî ve
iddiada değilim. Avrupa'da kısa bir müddet
normaldir. O halde bu yatırım mevzuundaki
1 - 2 yeri gezdim, gördüm. Bu biçim halk ko
% 20 harcedilen paraları daha büyük, daha çok
nutuna raslamadım. Yine de değildir iddiasın
miktarda sosyal mesken yaptırılacağı iddiası
da mesele Avrupa ve Amerika çapında bu de
böylece kısmen hedefine varmıyacak bir hal halrecede asgari ölçüler içinde halledilmiş değildir.
mıştır.
Kıymetli arkadaşlarım, metrekaresini tahdidetBunun dışında şehir imar plânları nazarı iti
mişler metrekübünü de tahdidetmişler. Yani te
bara alınmış mıdır? Arkadaşlarım, şehirleri
neffüs edeceğiniz hava çok mahduttur. Bakı
miz genişliyor, büyük bulvarlar, caddeler açı
yorum esbabı mucibesine, yatırımın % 20 si ko
lıyor. Görüyorsunuz ki, serbest olanlar yine
nutlardır diyorlar. Tahminî bu % 20 konut için
2, 80 - 3, 20 metre irtifamda katlarını, binaları
ayrılan % 20 miktar para ile bugünkünden daha
nı yapmışlar ve yaptıracaklar, mevcut. Ama
çok mesken yaptırabilmeye mâtufmuş. Bu % 20
bundan sonra bir blok bina gelecek, mevcut be
rakamı neye göre konmuştur, onu bilemiyorum.
lediyelerin imar talimatına, imar plânına rağYani demek istediğim şu; bu % 20 rakamı acaba
nen, 2,40 yükseklik ve bodrumu 2,20 yüksekli
burada söylenildiği gibi, Devlet ve Devlete
ğindeki binalar gelecek bu büyük binaların yabağlı teşekküllerin yardımiyle yapılan konutla
nmda arzı endam edecektir. Bakacaksınız bi
rın yekûnu yatırımların yüzde yirmisini mi ihti
rinin penceresi iki metre yüksekte, birinin pen
va eder? Yoksa bunun dışındaki konutlarda
cereli üç metre yüksekte. Birisi dört kat ol
şahısların kendi sermayesiyle veya hususi te
duğu halde apartman 12 metre yüsekliğinde,
şekküllerin kendi paralariyle yatıracakları mes
birisi beş kat olduğu halde ondan 3 - 4 kat daha
kenler de Türkiye çapındaki plânın tatbiki ba
a-mğı seviyede bir apartman... Bunun üçü dör
kımından yapılacak yardımın yüzde yirmisine
dü bir araya gelecek; falanca kimse geldiği za
dâhil midir? Burada sarahat yok. göremedim.
man bulvarlar kenarında büyük blok apart
Bana öyle geliyor ki, bu yüzde yirmi yatırım
manlar ama hiç birisi diğerini tutmayan, birisi
Devlet eliyle Devletin vereceği veya Devlet^
diğerini bozan, ahenk tutmayan binalarla kar
bağlı bankaların verecekleri para ile yapılan
şılaşacak. Çünkü her nedense bu binaların da
binaların değil; onun dışındaki hususi şahısla
ha ziyade blok şeklinde yapılması itibar gör
rın da yaptıracakları meskenlerin para yekûn
mekte, yani büyük blok apartmanlar şeklindeki
larının bu yüzde yirmiye dâhil olduğunu zanne
bahçeli ve şehir dışındaki yapılacak binalara
diyorum, hesabın öyle olması lâzımgelir. O hal
mümkün mertebe itibar edilmemektedir.
de Sayın Vekâlet erkânı veya bu işe karışanlar
gene burada kabul edildiği gibi bu standarda
BAŞKAN — Sayın Kalpaklı oğlu, konuşma
tabi olmıyan hususi şahısların yine dün olduğu
nızı bağlamanızı rica ederim.
gibi bugün de kendi zevklerine ve bugünkü
PIÜSEYIN KALPAKLIOĞLU (Devamla) —
imar plânlarına uygun şekilde yaptıracakları
Bağlıyorum, efendim. Yukarda da sözlerime
binalara nasıl tatbik edeceklerdir? Öyle tah
başlarken arz ettiğim gibi bu meskenlerin su
min ediyorum ki, yüzde 20 rakamının istihsal
reti muti akada insan sağlığı bakımından mah
unsuru karşısında çıkacak binaların adadi ne
zurlu olmadığı iddiasının pek revaç göreceğini
derece çoğalacaktır? Bu büyük iddiaya giren
zannetmiyorum. Binaenaleyh, estetiğinden, şe
bu Bakanlığın hiç olmazsa Devlet eliyle verile- |
hirlerin güzelleşmesinden daha evvel insan sağ-
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lığının 'düşünülmesi Jâzımgelirdi. B u n u n d a dı
şında bizim cemiyetimizde nasıl bir aile siste
mi ile yaşadığımız, bir ailede e r k e k ve k a d ı n 
l a r d a n başka çocukların, yetişmiş büyük ço
c u k l a r ı n h a t t â , bun atı ila dışında anaların, ba
baların, d a h a da kayınvalideler, k a y ı n b a b a l a i'a, k a d a r , hepsinin bir a r a d a yaşadığı bir cemi
yetin. realitelerinin bu k a d a r nazara alınmama
sı, h a k i k a t e n calibi d i k k a t t i r .
Arkadaşlar,

bir mühim

mesele d a h a

d a d a ş l a r ı m b u n a r a ğ m e n Devletin
taahhüdü
v a r d ı r . O kişi, o mukaveleyi y a p a n kişi bu
güne k a d a r olan t a t b i k a t ı n 'değişi irilmiyeceğini, b u g ü n e k a d a r değiştirilmediğini, onun ken
disi için bir m ü k t e s e p hak olduğunu bilir ve
Devlet b a b a n ı n kendisinin aleyhine gitmiyeceğini d ü ş ü n ü r ve hüsnüniyet içinde im mukave
leyi imzalar. Siz gelirsiniz her şeyde olduğu
gibi posta idaresi mesuliyet kabul etmez diye
m a d d e k o r s u n u z orada da vatandaşı
Devletli 1
k a r ş ı l a ş t ı r d ı ğ ı n ı z d a v a t a n d a ş ı n aleyhine Devle
t i n lehine h ü k ü m vaz'edilip t a t b i k a t a geçildiği
gibi b u r a d a da bir ufacık açılan parantezden is
tifade ile binlerce mudiuin hakkını gasbe.der
elinden alırsınız. Sorarım, niye. 1963 tarihli..

var

dır.
B A Ş K A N — Müddetiniz bitti, efendim.
HÜSEYİN K A L P A K L T O Ö L U (Devamla) —
.Bir müktesep Üıa'k v a r d ı r . A m a nedense bu
müktesep h a k k a bu k a r a r n a m e l e r e de riayet
edilmez. 12 . 11 . 1964 t a r i h i n d e çıkan bir ka
r a r n a m e o t a r i h e k a d a r vâki mukavelelerin de
dışına çıkmak suretiyle m ü k t e s e p hakkı başın
dan sonuna k a d a r ihlal eder. 1 . 1 . 1903 tari
hinden m u t e b e r olmak üzere eski yapılan mu
kaveleleri de bir anda bertaraf etmek suretiy
le onların, bu
haklarını elinden alır,
çünkü
Devlet t a s a r r u f u d u r diye o ha-k sahipleri de
susmak, mecburiyetinde kalır. Bir hukuk dev
letinde bu olamaz a r k a d a ş l a r .
Bir insan ki
meyeııt statü ve kanun h ü k ü m l e r i n e göre mu
kavele y a p a r , b a n k a y a veya aidoldukla.rı mü
esseselere p a r a yatırır,
ona !>'öre .imkânlarım
hazırlar. İ m k â n l a r ı mahdut ise, belki de p a r a 
sı yet iniyorsa, eşyasını s a t a r bankaya para ya
tırır, bir mesken sahibi olacağım dev. "Bir de
bakarsınız Devlet baba o r a d a n gelir 10 ay son
ra sizin karşınıza çıkar, ben b u n d a n evvelki mu
kavelelerin hepsini iptal ettim, işbu 12.11.1964
t a r i h l i K a r a r n a m e y e göre 1 . 1 . 196.') tarihine
k a d a r olan mukavelelerin dışında ben onbir ay
oniki günlük, yapılan
mukavelelerin
kâffesini iptal ettim, o da bu tüzüğe t â b i d i r demek
suretiyle sizin karşınıza çıkar. İşte bizim hu
k u k devleti anlayışımız, işte bizim k a n u n u tat
bik ediş
şeklimiz a r k a d a ş l a r ı m .
Çok acıdır.
Bu k a d a r 'bir m ü k t e s e p h a k k ı n ihlâli yer yü
zünde görülmüş şey değildir.
BAŞKAN

Sayın Kalpaklı oğlu, lütfen bi-

tiriniz.
HÜSEYİN K A L P A K LIOĞLU (i levanı la )
Bitiriyorum, Keis Bey. Ç ı k a c a k l a r diyecekler
dir ki, bir madde var. Banka isterse değişti
rebilir bunu, her şeyde olduğu gibi. Ama ar-

B A Ş K A N - Sayın Kalpaklıoğlu, 10 dakika
lık bir k a r a r vardır, 4 dakika geçti. Sizin ko
nuşmanızla uygun olmuyor, i h t a r ediyorum.
l'PMr.VlN K.AI . P A K D h M M : ( Devamla)
Hemen, bağlıyorum. Sayın Başkan.
O halde,
görüyorsunuz, Sayın Reis beni çok haklı ola
r a k ve h a k i k a t e n iyi y a k a l a d ı , madem ki bir
h a k k ı , h u k u k u müdafaa ediyorsunuz, siz de
mevcut bir .hukuka riayetle mükellefsiniz, dedi,
Eeis B e y doğru söylüyor. Kalan yerleri inşal
lah ileride h u z u r u n u z a getirmeye g'ayret ede
rim.
Beni dinlediğiniz için hürmet ederim. (Al
kışlar)
BAŞKAN - Sayın Baysoy:' Yok.
. Sayın Saki]) Önal.
SAKİP
ÖNAD (Adana) - - Sayın Başkan,
sayın senatörler, sayın Vekâlet erkânı, kalkı
nan her memlekette daima büyük şehirlerin ci
varına b ü y ü k akınlar olur. Bilhassa sanayileş
me yoluna girmiş olan memleketlerde bu hal şe
hirlerin, belediyelerin ve hükümetlerin en büyük
derdi haline gelir, eğer zamanında tedbirler alın
mazsa.. B u g ü n İstanbul, İzmir, A d a n a ' d a olduğu
gibi sanayileşme yoluna girmiş bulunan b ü y ü k
şehirlerimizin etrafında gayrisinin, gayriiktisadı, ıstırap verici, bilhassa, su, elektrik ve sıhhi
tesisat bakımından belediyelerin başına büyük
külfetler açan, çünkü b u r a y a yerleşen mem
leket evlâtlarının da suya, ışığa, yola ihtiyaç
ları vardır, gecekondular vücut
bulmaktadır.
Bu ıstırap her g;\m biraz daha a r t m a k t a d ı r . Bir
ziraat memleketi olmakla beraber sanayileşme
I ye doğru büyük hamleler başlamıştır. 10 - 15
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senedir başıboş bırakılan bu köylerden büyük
sanayi şehirlerine doğru akım önlenememiştir.
Bu yalnız bizim memleketimizde değildir. Av
rupa memleketlerinde böyle olmuştur. Ama
birçok Avrupa
memleketlerinde imar - iskân
mevzuu belediye ve hükümetler tarafından ele
alınmış, şehirler dışında münasip yerler a,yrılmış, buraların elektrik, su, kanalizasyon
ve yolu temin edilmiş, bunlar fakir halka
muayyen bir taksitle ve bu masraflarda ilâve
edilerek arsalar temin edilmiş bâzı tiplerde
evler yapılmıştır. Bunlar küçük, orta, büyük
tipler olarak. Bâzı memleketlerde de bu işler
bloklaştırılmıştır. Bizim memleketlerin gerçek
lerine riayet edeceksek,
sanayileşme yoluna
girmiş olan büyük şehirlerimizde blok apart
man sistemine gitmek daha iktisadi ve daha uy
gun olur. Gerek sıhhi tesisat bakımından, ge
rek sıhhi bakımdan, gerek iktisadi bakımdan
şehirlerin yayılmasını önler. Gözümüzde bü
yüttüğümüz bu gecekonduları 3-5 apartman iç
erisine yerleştirmek mümkündür. Fakat maale
sef bu yolda bir hazırlık göremiyoruz. Daima
gecekonduların ıslahı.,. Islah mevcudun muhahazası ile değil. Ecnebiler geldikleri zaman şe
hirleri görmeden önce etrafını saran pejmür
de gecekonduları gördükleri için üzerlerinde
kötü bir intiba bırakmaktadırlar. Bunların bu
gün arsalarını satsak, vaktiyle belki 2 - 3 liraya
almışlardır, şimdi 50 lira eder, bu arsaları sa
tarak blok apartmanlar sistemine gidecek olur
sak yarıdan fasla mülkiyetine sahibolacağı mes
kenin parasını ödiyecek duruma gelir ve geri
kalanı da tafeite bağlanacak olursa bu gece
kondu dâvasının mühim kısmı halledilir ve be
lediye hizmetleri kolaylaşmış olur.
Geçen sene Adana için 3 - 5 milyon lira
lık bir tahsis mevzuu vardı. Maatteessüf bâzı for
maliteler yüzünden bu yapılamadı. Yalnız Cey
han'a ufaktefek yardımlar yapıldığı kanaatin
deyim. Koskaca Adana şehri için de 100 bin
lira gibi bir tahsis yapılmış bulunmaktadır. İn
şallah bu sene, istanbul, izmir ve Ankara gibi
büyük şehirler yanında, Adana'nın da hakkı
müktesebi nazarı itibara alınarak bu mevzu da
lıal yoluna girerse memnun oluruz. Sonra, farz
edelim belediyelerce şehrin çarşı haline getiril
miş olan kısımlarında inşaatı olan bir kimse bu
nun üzerinde mesken yapmayı arzu ederse

ve belediye bu yolda bir kararla burası çarşı
dır ev yapamazsın derse yapacağı bütün in
şaatın hepsi, bir tek kat için Emlâk Kredi Ban
kasına, vereceği inşaat kredisi karşılığı, ipotek
edilmektedir, icabında böyle bir yere bir in
şaat yapılacağı zaman burada 10 tane dükkânla
beraber sahibi birkaç kat çıkmak isterse, bu
nun bir kısmına Emlâk Kredi Bankası yar
dım etsin, diğer . kısmını da satacağı birkaç
dükkân bedeli ile' inşa etsin. Bu suretle hem
o boş saha dolmuş her şehir güzelleşmiş ve
o insan da bir mesken sahibi olmak ve biran
önce borçtan kurtulmak imkânını bulmuş olur.
Fakat tek bir kredi için, yani 20 senede
40 000 liralık bir borç için belki 500 bin li
ralık bir şeyi ipotek
olarak tutmaktadır.
Bunun da tashihi yoluna gidilmesinde fayda
vardır kanaatindeyim.
Arkadaşlarım, diğer
mevzulara uzunuzadıya'dokundular. Onun için bendeniz uzun konıışmıyaeağım, sözümü burada kesiyorum. Ufak
tefek de olsa bilhassa bu gecekonduların ıslahı
ve belediyelerin başına büyük külfet olmaktan
kurtarılması, bloklaştırılmıya tabi olmak sure
tiyle halledilebilir kanaatindeyim. Hürmetleri
mi arz ederim.
BAŞKAN — İmar Bakanlığı bütçesi üze
rinde başka söz istiyen yoktur. Buyurun Sayın
imar ve iskân Bakanı..
İMAR VE İSKÂN BAKANI RECAİ. İNKEKDEROĞLU (Diyarbakır Milletvekili) — Pek
Sayın Başkan, kendim ve Bakanlığını adına si
zi ve Yüksek Senatonun sayın üyelerini saygı
ile selâmlarım,
Bilindiği gibi Bakanlığımız, 1958 yılında
7116 sayılı Kanunla kurulup yedi seneden beri
kendi görev açısında yurt hizmetlerini yürüt
mektedir.
1961 yılı sonuna kadar mahdut imkânlariyle
çalışmalarını yürüten Bakanlığımız, Senatonu
zun ve Yüksek Meclisin lûtuflariyle .1963, 1964
yılları bütçelerinin sağladığı daha yeterli öde
nekler sayesinde hizmet sunuşlarında nisbeten
daha belirli bir çalışma gösterebilmiştir.
Yeni bir siyasi görüş ve uygulama inancı
içinde bu yıl yapacağımız çalışmalarımızda,
Yüksek Heyetiniz arz edeceğimiz hizmet konu
larına teveccüh ve itibar gösterdiği takdirde,
kıymetli çalışma arkadaşlarımla birlikte direk-
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tiflerinizi gerçekleştirmeye ciddî gayret sarf
edeceğimize itimadınızı bilhassa rica ederken,
gerek bütçenin tümü, gerekse düzeltmeler hak
kında yıl içi çalışmalarımıza ışık tutacak olan
kıymetli tenkid ve temennilerinizi tesbit etmek
ve Bakanlık çalışmaları hakkında Yüksek Heye
tinizi sıkmadan kısa açıklamalarda bulunmak
üzere muhterem huzurunuza çıkmış bulunuyo
ruz.
Bakanlığımızın hizmet sunuşlarında görev
birimleri :
1. Plânlama ve imar
2. Konut
3. Âfet işleri
4. Yapı malzemesi
5. Türkiye Emlâk Kredi Bankası
6. iller Bankası
olmak üzere bölümlere ayrılmış olup, bu
yıl 1964 yılı bütçemize nazaran 15 163 109 lira
noksaniyle 77 170 839 lira olarak arz edilen tek
liflerin 7 121 891 lirası cari harcamalara,
80 002 000 lirası yatırım
harcamalarına,
47 002 lirası da sermaye teşkili ve transfer edi
lecek harcamalara ait bulunmaktadır.
Bakanlığımızın hizmet kapsamına giren yurt
ve yurttaş ihtiyaçlarının gerçek değerini yakın
dan bilen Sayın Heyetinizin bu portenin ne öl
çüde kifayetsiz olduğunu, takdir edeceklerin
den emin bulunmaktayız.

0:1

mlzin önemi kendiliğinden belirmektedir.
Yukarıda satır başlariyle sıraladığımız yurt
ve toplum gerçeklerini ele alarak bunların or
taya çıkardığı problemlerin çözüm yolları hak
kındaki düşünce ve göstereceğimiz çalışmaları
mızın anahatlarmı yüksek müsaadelerinizle ar
za başhyacağım.
Plânlama ve imar işleri :
Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları
1960 öncesindeki devirlerde yurt hizmetleri yö
nünden Devletimizin plânlı tek faaliyet konusu
nu teşkil etmektedir.
Plânlama ve bölge plânlama konuları, dünya
memleketleri için, henüz yeni yeni ele alınmış
konulardır. Plânlamayı, belirli bir bütün için
tesbit edilen bir zaman aralığında, mevcut im
kânların gelecekteki ihtiyaçlarla dengeleştirilmesinin çalışmaları olarak kabul ediyoruz. Bu
düşünce ile, gelişmekte olan memleketimizde,
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından yürütü
len millî plânlama çalışmaları yanında, bölge
plânlama faaliyetimiz, millî plânlamanın iyi
tatbik edilmesi gayretine matuf bulunmaktadır.
Millî plân tarafından teşhis edilemiyen imkân
ları. bölge plânı çalışmalarımızla ortaya koymak
gayemizdir. Kısa bir ifade ile, bölge plânlama
çalışmalarımızı, millî plânı tamamlayıcı şehir ve
köy plânlarına yön verici çalışmalar olarak ka
bul etmekteyiz. Dünya memleketleri içinde, ge
lişmekte olan ve karma ekonomiye sahip bütün
memleketler millî plânları yanında ve tamamlayı
cı unsur olarak bölge plânı çalışmaları yapmak
tadırlar.

Bugün Bakanlığımızın görevlerinde çözüm
bekliyen problemlerin başında köylerden şehir
lere doğru olan nüfus akınıdır. Nüfusumuzun
% 70 inden fazlasının köylerde oturduğu malû
munuzdur. Eğer Devlet ve onun otorite ve
kudretinin istismarı neticesinde millî gelirin
% 55 ini temsil eden özel kişi ve kurumlar kö
yü, oranın sakinleri için verimli ve yaşanır bir
ünite haline getirmezler veya Anayasamızda
ifadesini bulan sosyal Devlet anlayışiyle gerek
Devlet ve gerekse özel kurumlar kendilerine dü
şen her yönlü fonksiyonları görmemezlikten ge
lirlerse en yakın bir istikbalde ortaya çıkacak
şehircilik, sosyal ve ekonomik problemleri hukuk
düzeni içinde çözmeye imkân olmıyacaktır.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'dan müteşekkil
Doğu - Marmara alt bölgesi ilk o1 arak ele alın
mış ve 1965 yıhnda da Tekirdağ, Kırklareli ve
Edirne'nin dâhil olduğu Trakya alt bölgesi ça
lışmalarına başlanmıştır.

Konumuz bu gerçekler ve Yüksek Senatonun
vukuflu takdir ölçüleri açısından mütalâ edildi
ğinde ; kamu hizmetleri bekliyen toplumumuzun
alt yapısiyle ilgili ihtiyaçlar yönünden görevi-.

Bölgelerarası dengeyi sağlamak imkânlarını
aramak gayesiyle, 18 vilâyetten müteşekkil ve
Doğu ve Güney - Doğu bölgesinde de genel ça
lışmalara girişilmiştir.

Bakanlığımızca bu konuda yapılan araştır
malar sonucunda yurdumuzda büyüme ve geliş
me yönünden en önemli bölge İstanbul Bölgesi
görülmüş ve İstanbul ile birlikte 9 vilâyeti içine
alan Marmara Bölge plânlama çalışmalarına
1960 yılında başlanmıştır.
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Nitekim Keban Barajı projesi dolayısiyle,
baraj inşaatından evvel çıkacak problemlere kı
sa zamanda hal tarzları bulmak için Bakanlığı
mıza verilen ödevler de, Bakanlığımızca tutulan
yolun isabetli olduğunu gösteren deliller cümle
sinden bulunmaktadır. Bu çalışmalarımız, de
rinleştirilerek, baraj süreli bir bölge plânlaması
haline getirilmektedir.
Memleketimizin yegâne kömür madenlerini
ve demir çelik endüstrilerinin bulunduğu Zon
guldak, büyük bir ziraat ve istihsal sanayii im
kânını gösteren Çukurova, Birleşmiş Millerler
Gıda ve Ziraat Teşkilâtının da Devlet Plânla
ma Teşkilâtı ile birlikte çalışmakta olduğu An
talya Bölgelerinde Bakanlığımızca fiilen yapıl
makta olan bölge plânlama çalışmalarına
1965 yılında da devam edilecektir.
Bölge plânlama çalışmalarımızı çeşitli Bakan
lıklar, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve özel sektör
ile irtibat halinde yürütmekteyiz. Mühim olan
nokta sonuçlanan plânlama
çalışmalarının
tatbikatını sağlamaktır. Bu tatbikat,
ka
mu ve özel sektörün icra kuruluşları tarafın
dan Bakanlığımızın koordinasyonu ile yürütü
lecektir. Nitekim, Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğı, Sanayi Bakanlığı ve diğer kuruluşlar ile bu
mevzuda imzalamış olduğumuz protokoller, ça
lışmalarımızın önemini göstermekte ve plânla
ma safhasında olduğu kadar tatbikat safhasında
da ümit verici olmaktadır.
Keza Zonguldak bölge plânı çalışmalarımızı
ilgi ile takibeden Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, Sanayi Bakanlığı, içişleri Bakanlığı,
Tarım Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığı ve bakanlıklara bağlı kuruluşlar sö
zü geçen plânın uygulanabilmesi imkânlarında
bize sıcak yardımlarını esirgememekte ve bu
koordinasyonla hedefe varışı sağlamaktadır.
Memlektimizde, istanbul, İzmir, Çukurova ve
Ankara gibi büyük şehir bütünlerinin gelecekte
daha da artacağı ve bunun, gelişmemiz için el
zem olduğunu bölge plânlama çalışmalarımız
ortaya koymuştur. Diğer taraftan Doğu'da ya
pılan etütlerimiz sonunda, Diyarbakır, Gazian
tep, Erzurum, Van ve Elâzığ'ın bölgelerini kal
kındıracak merkezler olacağı, yine bölge plân
lama çalışmalarımız sonunda ortaya çıkmıştır.
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Gerek şehirleşmenin, gerek sanayileşmenin
ve gerekse turizm faaliyetinin meydana çıkardı
ğı arazi spekülâsyonu ile de, bölge plânlarının
tatbik edilebilmesi zaviyesinden ilgilenmekteyiz.
Nitekim bu maksatla hazırladığımız arsa ofisi
kanun tasarısı, alâkalı kuruluşların mütalâası
alınarak yakında Yüksek Meclise sunulacaktır.
Bölge plânlama çalışmalarımızın daha da ve
rimli şekle getirilebilmesi için, özellikle Devlet
Plânlama Teşkilâtının bu konuya büyük ilgi
göstermesine ihtiyaç vardır. Yatırımların daha
rasyonel dağılımına, bu çalışmalarımız ışık tu
tacaktır. Devlet Plânlama Teşkilâtının bu te
mennimize katılma yolunda olduğunu müşahede
ediyoruz ve bundan ötürü duyduğumuz sevinci
belirtmek isteriz.
Şehir ve kasabalarımızın büyük çoğunluğu
nun, özellikle şehir karakteri gösterenlerinin,
imar plânları mevcuttur ve imar faaliyetleri de
bu plânlara uygun olarak yürütülmektedir.
Bilindiği gibi, imar plânlarının gerçekleşti
rilmesi, sektörlerarası bir koordinasyona bağ
lıdır. Amacı da, şehir hayatında bütün yönle
riyle rahatlık sağlamaktır.
Mevcut imar plânları, son yıllara kadar, şe
hirsel hayatın gereklerine cevap verebilecek ve
şehrin düdeninde istenilen olumlu görevi ifa ede
cek nitelikte değildir.
Ancak, son yılarda şehirsel hayatta görülen
değişiklikler, insan hayatında meydana gelen ye
ni anlayış ve davranışlar ve tekniğin getirdiği
yeni imkânlar muvacehesinde şehir imar plân
larını, bu ihtiyaçlara da cevap verecek duruma
getirilmeltrini gerektirmektedir.
Esasen şehirsel gelişmelerle beraber, şehir
lere akımdaki olağanüstü artışlar, çalışmaların
bu amaca yöneltilmesini zaruri kılmaktadır.
Gerçekten nüfus artışının aynı oranda kalması
ve beklemedik gelişmeler olmaması halinde dahi,
önümüzdeki 15 yıl içinde en az 20 - 25 milyon
insanın şehirlerde yaşıyacağı, çeıitli araştırma
lar sonunda meydana çıkmış bulunmaktadır. Bu
günkü gelişmenin seyrine göre bu miktarın da
ha da artacağı tahmin olunmaktadır.
Gerek şehir nüfuslarındaki bu artışlar ve ge
rek büyük merkezlerdeki endüstriyel gelişmeler
sebebiyle, şehirsel yerleşmeler belediye sınırla
rını aşmakta ve dolayısiyle bu sınırlar dışında
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da yerleşme plânlarının düzenlenmesi gerekmek- I rının arttığı bu alan kârlı, dolayısiyle yüksek
gelirlere hitabeden bir konu olmaktan çıkarıla
tedir.
cak ve konut yatırımlarında sosyal amaç gü
Ayrıca, turizm dâvamızın çözümü yönünden
dülecektir.
de şehir dışı yerleşmelerin plânlaması zarureti
Büyük ölçüde, nüfus artışı ve hızlı şehirleş
aşikârdır.
me, âfetler, gecekonduların tasfiyesi, yenileme,
Bu itibarla, şehirsel plânlama çalışmalarının,
aşırı barınma- yoğunluğunun indirilmesi gibi
bu yönde de 'geliştirilmesine, başlanmış bulun
konut
ihtiyacını doğuran faktörlerden sadece
maktadır.
bâzıları
dikkate alınarak bu ihtiyacın karşılan
Şehir ve kasabalarınızda imarın alt yapısını
ması öngörülmüştür.
teşkil eden su, kanalizasyon, elektrik ve yol gibi
Buna rağmen % 20 nisbetindeki yatırımla
âmme tesislerinin de Bakanlığımızın faaliyet
bu
ihtiyacın dahi karşılanması kabul olınıyaeakollarından bulunması dolayısiylo, bu işlere ait
ğı için lüks konut inşaatlarının kısılması halk
teknik çalışmalar yapılmakta, bu maksatlar için
'konutu tipi inşaata kayılın ası, nüve konutlar
belediyelere Bakanlığımız emrindeki fondan fi
inşa edilmesi, toplu konut inşa edeceklere ön
nansman yardımları sağlanmaktadır.
celik tanınması, dar gelirli ailelerin oturacağı
Konut çalışmaları :
ınuız kiralı kiralık meskenler inşası plânda der
Anayasamız, uzun vâdede görülecek konul
piş edilmiştir.
politikasının ilkesini 4!) nen maddesinde belirt
Bu maksatla plânın hazırlandığı sırada bü
miş bulunmaktadır.
yük' ölçüde yokluğu hissedilen araştırmalara
Kuruluş kanunumuzda, memleketin bünyesi
geçilmesi belli süre içerisinde bâzı vergi ve kre
ne uygun konut politikasının esaslarını ve tat
di ayarlamalarının yapılması öngörülmüştür.
bik görevini Bakanlığımıza vermiş bul ummakta
Kon üt meselelerinin genel ekon'omi politi
dır. Devlet programında yer aldığı veçhile, (in
kası içinde ve ekonomik düzenle ahenkli bir şe
celikle ödeme gücü düşük olan ailelerin ve sos
kilde (de alınması hususuna daha çok plânlı
yal grupların sağlık şartlarına uygun konutlar
ekonomi uygula.mıyan ülkelerde raslandığı ge
da barınmalarını sağlıyacak tedbirleri aııagölişmiş Batı ülkelerinde 'dahi konut politikası
revleri arasında saymış ve evsiz vatandaşları bi
nın ikinci Dünya Savaşının yarattığı kesif ko
rer konut sahibi yapmak veya mutedil kiralar
nut darlığını giderici bir özellik taşımakta ol
la barınmalarım sağlamak şeklinde daha şümul
duğu malûmdur.
lü bir ifade ile şehir, kasaba ve köylerde sıhhi,
Kaynaklar ve imkânların değişikliği bir ya
sağlam ve ucuz konut inşası ifadesi ile de takina yabancı ülkelerde ilkeleri tesbit edilen ko
bedileeek yolu belirtmiş bulunmaktadır.
nut politikaları ayrıca büyük farklar göster
Bu açık ifadelere ve vazifelere yönelmek an
mektedir. Bu farkla i' içerisinde yine düşük ma
cak, imkânların elverdiği ölçüde ve dengeli bir
liyetli kiralık konut yapılması dar ve sabit ge
ekonominin düzen anlayışı içerisinde davrana
lirli ailelerin ucuz kiralı konutlarda barındırıl
rak mümkün olacağından amaca merhaleli bir
ması öncelik almakla beraber bu amaçlara ula
şekilde varmak zorunluğu aşikârdır. Kalkın
şılmak için politikanın uygulanmasında ve ted
manın gerektirdiği genel plânlama içinde yatı
birlerin alınmasında devletler oldukça önemli
rım kaynaklarının ancak bir kısmını konut a
derecede yetki ve sorumluluklar almaktadırlar.
ayırmak mümkün olabilmiş ve bâzı öncelikler
Bu sebepledir ki. bir yandan özel sektörün
tesbit ederek kalkınma plânımız konut politi
yaptığı
.konut yatırımları sınırlanırken diğer
kasının ana ilkelerini' belirtmiş bulunmaktadır.
yandan dar gelirli ailelerin konut ihtiyacına
Bu ana ilkelere kısaca temas edildiğinde görü
cevap verebilmek üzere ucuz kiralı kiralık ko
lür ki :
nut yapımının plândaki çerçeve içerisinde sı
Yatırımların ancak % 20 sinin konuta ayrıl
nırlandırılması ve kendi evini yapana yardım
ması öngörülmüştür. Hızlı bir millî gelir artıcı
sisteminin şehir ve köylerde geniş ölçüde uy
nın gerektirdiği bu devrede konut yatırımları
gulanmasına çalışılmasında Devletin birinci de
prodiktif sayılmamıştır, özel sektör yatırımlarecede salahiyetli ve sorumlu bulunması gerek-
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mektedir. Konut politikası ve Hükümet prog
ramı gereğince alman, alınmak üzere olan ted
birlerden öncelik verilen işler cümlesinden ola
rak : Kaımu sektörüııce inşa edilecek konut
lara, alınacak vergi ve kredi tedbirlerine esas
olmak halk konutları standardı tesibit edilerek
ilân edilmiştir. Zamanla İm standartların ihti
yaca göre ayarlanması pek ta'biî 'mümkün bu
lunmaktadır.
Kamu kaynakları kredilerinin hangi konut
lar mukabili açılacağı tesbit edilmiştir.
Bina vergisi muafiyetlerinin hangi konut
lara tanınanacağı tesibit ve ilân olunmuştur.
Bu tedbirlerle -büyük ve. lüks konutlar yeri
ne daha küçük alanlı maliyetleri daha ucuz
meskenler inşası yoluna gidileceği bu suretle
aynı miktardaki yatırımla daha fazla sayıda
konut inşası mümkün olacağı düşünül inektedir.
Alınan tedlbirlcrin (henüz tatbikatta
neticeleri
alınmış değildir. Ekle edilecek sonuçlara göre
bu tedbirlerde ayarlama da yapılacaktır. Diğer
taraftan üzerinde görüştüğümüz konut politi
kasının uygulanmasının ancak mevzuatla müm
kün olalbileceği talbiîdir. Bu sebeple mevzuatın
alınacak tedbir ve yapılacak uygulamalara im
kân verecek şekilde tadili anaprensiplerin bir
takım hükümlere bağlanması gerekli görülmüş
ve bu anlayış içerisinde Bakanlığımızca bir ko
nut kanun tasarısı hazırlanarak Yüksek' Parlâ
mentoya arz edilmiştir. Bu kanunla, yoksul ve
dar gelirli ailelerin konut ihtiyacını karşılıyacak mülk veya kiralık konutların yapılmasının
bir kamu hizmeti olduğunu 'bir kere daha be
lirtmiş bulunuyoruz. Mevzuubaihis tasarı genel
ve katıma bütçeli dairelere iktisadi kamu ku
ruluşlarına, sermayesine Devletin iştirak ettiği
teşebbüs ve şirketlere, mahallî idarelere, işve
renlere yardım sağlıyarak kiralık konut, koo
peratiflerin ve hakiki şahısların konut fonun
dan kredi almak ve kanundaki yardımlardan
istifade etm ek su reliyle ı n ü'Lk konüto yapm a I a rını öngörmüştür. Ayrıca tasarıda küçük ferdî
tasarrufların değerlendirilmesine de önem ve
rilmiştir.
Tasan kanunlaştığı takdirde İmar ve İskân
Bakanlığı bütçesine her yıl konacak ödenek ile
teşekkül, müessese, banka ve şirketlerin safi
kârlarından ayıracakları % 3. ler, muhtasar beyannanıe vermek zorunda olan işverenlerin per-

soneline ödedikleri ücretin kesintisi toplamları:
nın c/c 1 i her türlü bağış ve teberruda r, özel
kanunlarla kurulmuş d ali re ve müesseselerin
dağıtacakları ikramiyelerin % 5 i gibi çeşitli
kaynaklardan gelecek iştiraklerle kurulacak
konut fonu ile .büyük bir finansman imkânı
sağlanmış olacak; kamulaştırma ve alım sure
tiyle arsa temin etmek, bu arsaları inşaata ha
zır hale getirmek inşaatla ilgili her türlü mal
zeme, alet ve makineyi temin veya istihsal et
mek, genel 'bütçeye dâhil dairelerin memur ve
müstahdemleri için yapılacak kiralık konutla
rın inşa, bakım ve tamiri işlemlerini yürütmek,
kamu tesislerini yapmak, konut fonundan isti
fade suretiyle konut inşa edecek gerçek ve tü
zel kişilerin talepleri üzerinde bu konutları in
şa etmek görev ve yetkisi verilen konut ofisleri
ve ortaklıkları kurulmak suretiyle de Devlet
finansman ve inşaat yönünden konut sektörün
de büyük ölçüde görev alacaktır.
İslah edilecek konut toplulukları :
Af emi ekerimizde sanayileşme ve •şehirleşme
hareketlerini takiben, gecekondu adiyle anılan
ıslah edilecek mesken meselesi de ortaya çık
mış ve bilhassa büyük şehirlerimiz
etrafında
süratle çoğalan gecekondu barınakları ciddî ve
belli zaruri mesele halini almıştır. Diğer taraf
tan konunun ehemmiyeti yanında alınan ted
ibi rler kifayetsiz kalmış ve böylece g;ı\zel Tür
kiye'mizde günden güne sayısı artan ve halen
300 000 civarında olduğu tahinin edilen bu ge
cekondu âfeti zamanla büyük şehirlerden di
ğerlerine hattâ kasabalara kadar sirayet etmiş
ve hu suretle vatan sathına yayılmış ve nihayet
bir millî dâva karakterini iktisahetmiştir.
Bu sebepledir ki, Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında bir Hükümet politikası olarak ele
alınan bu millî dâva için, içinde oturanlara ko
nut temin etmeden gecekonduların yıkılmama
sı, oturulmaya elverişli görülenlerin kamu te
sislerinin tamamlanarak durumlarının düzeltil
mesi, arsa probleminin çÖ'zülmesi suretiyle ön
leme bölgeleri tesisi gibi tedbirlerle yanlı gece
konduları ıslah, tasfiye ve önlemek nüve .mes
kenler ve önleme sahaları temin etmek gibi bir
takım tedbirler alınması öngörülmüştür.
Bakanlığımız plânda öngörülen
tedbirler
uyarınca bütçeden alman ödeneklerle ıslah, tas
fiye ve önlemeye ilişkin uygulamatara girmiş-
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tir. ödeneklerin amaca uygun olarak harcan
ması sarf yönetmelikleriyle sağlanmaktadır. Bu
cümleden olarak kalmasında mahzur olmıyan,
bir süre için tasfiye edilmesine lüzum görülmiyen gecekondu ıbölgelerinin ıslahı maksadiyle bu bölgelere kamu tesislerinin götürülmesi
için •belediyelere para yardımı yapılmakta, ge
cekonduların yoğun olduğu b e l i başlı illerde
gecekondu bölgelerinde Bakanlığımız eliyle ve
ya Emlâk Kredi Bankası, belediyeye bağlı mü
esseseler marifetiyle yol, kanalizasyon, su elek
trik gibi kamu tesisleri inşa edilmektedir. Henüz
gecekondu kanunu tasarısı kanunlaşamadığrndan bu uygulamaların kanuni mesnedi teşkil
etmek üzere imar kanununa ek bir madde şek
linde çıkarılan «327 sayılı Kanun belediyelere
gecekondu bölgelerini tesbit etmek görevini
vermiş ve bu bölgelere «imar kanunu hükümle
rine bakılmaksızın kamu tesislerinin götürüleibiieceğini kabul etmiştir. Ayrıca büyük şehirle
rin gelişme sahalarında önleme bölgeleri tesbit
edilerek bu yerlerin kamu tesislerinin sağlan
masına ve kendi evini yapana yaardım voliyle
buralarda nüve konutlar inşasına çalışılmakta
dır. İstanbul, Ankara, tamir 'başta olmak üzere
'belediyelerle protokoller, akdedilerek bu husus
ta yapılacak çalışmaların istikameti tesbit edil
mekte ve bütçeden alınan ödeneklerden bu be
lediyelere kamu tesisleri ve sair hizmetleri için
yardımlarda bulunulmaktadır. Bu hususta da
ha geniş çapta bir uygulamaya girişilmesini
sağlamak üzere hazırlanan gecekondu kanun
tasarısı komisyonlarda görüşülmedi
bittikten
ve Meclisin tasvibinden çı'ktıktan sonra ancak
bu hizmetler daha müessir bir hale getirilmiş
olacaktır. Hazırlanan tasarıda gerek
mevcut
geet'kondu 'bölgeleriniln kamu tesislerinin ta
sarıda gerek mevcut gecekondu bölgelerinin
.kamu tesislerinin tamamlanması suretiyle du
rumlarının düzeltilmesi gerekse önleme bölge
leri ihdacı ve buralara kamu tesislerinin götü
rülmesi ve ayrıca ünite olarak gecekonduların
ıslahı ve tasfiye edilenlerin yerine yenilerinin
inşaası için kredi vermek üzere fon tesisleri de
derpiş edilmiştir. Bu tasarı kanunlaştığı takdir
de mahallî idarelere uygulamacı olarak görev ve
yetkiler verilecek Bakanlığımız da düzenleyici,
koordlhe edici, yardım edici ve gerektiğinde
denetleyici bir makam olarak görev alacaktır.
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Âfet işleri :
Âfetlerden önce ve sonra alınacak tedbir
ler, gerek teşkilât kanunumuzun ilgili maddesi,
gerekse 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir
Âfetler Kanunu ile Bakanlığımıza yüklenen
çok önemli bir görev bölümü teşkil etmekte
dir.
Bu ağırlık altında âfet işlerinin yürütülme
si, eldeki imkânlara göre teşkilât ve uygulama
bakımından bâzı gelişme safhalarından geçiri
lerek nihayet doğrudan doğruya bakanlığa
bağlı Âfet İşleri Reisliğinin kurulması ile bir
yıldan beri en iyi ve rasyonel bir şekilde sağ
lanmış bulunmaktadır.
Malûmları olduğu üzere 7269 sayılı Kanun
dan önce tabiî âfetlerle ilgili özel kanunlara
göre başlamış işler, Bakanlığımızın kurulması
ile birlikte Bayındırlık Bakanlığından dev
ralınmıştır. Ancak özel kanunların değişik hü
kümleri ihtiva etmesi dolayısiyle, gerek uygu
lama gerekse yardım şekillerinin ayrı ayrı ni
telik göstermesi sebebiyle genel bir âfet kanu
nuna ihtiyaç duyulmuş ve 25 . 5 . 1959 tarihin
de yürürlüğe giren 7269 sayılı Kanunla umumi
hayata müessir âfetlerden önce ve sonra alına
cak tedbirlerle yapılacak yardımlar, bir düzen
içerisine sokulmuş ve evvelki kanunlara göre
yürütülmekte olup, tamamlanamamış- bulunan
lar da, bu kanun hükümlerine tabi tutulmuş
tur. O tarihten bu yana geçen altı ay içerisin
de emanet ve ihale suretiyle ve son senelerde
özellikle kendi evini yapana yardım metodu
nun uygulanması suretiyle afetzedeler için Ba
kanlığımızca 355 000 000 lira harcanarak yur
dun çeşitli yerlerinde 9 000 den fazla konut ya
pılmış ve yaptırılmış bulunmaktadır. Bu raka
ma konutlarla ilgili olarak yapılan yol, su,
elektrik, kanalizasyon, kamulaştırma gibi har
camalar dâhil okluğu gibi, âcil yardımlar, âfet
lerle ilgili personel ve idari masraflar da dâ
hildir. Bu hizmetlerimizde Beş Yıllık Plân he
deflerine de uygun olardk günden güne emanet
ve ihale sisteminden uzaklaşılmakta ve vatan
daşın emek ve olanaklarına da dayanan ve böy
lece toplufm kalkınması ilkesine de uyan evini
yapana yardım metodu benlmıseıımiş (bulunmak
tadır. Malî kaynakları ihtiyaçlarına oranla ye
tersiz olan memleketimizde konut dâvasının
çözülebilmesi ancak devletle vatandaşın işbir-
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ligi yapması ile mümkün görüldüğünden, ta
rım sektöründeki âtıl iş gücünün değerlendi
rilmesi 'bakımından da önem taşıyan kendi evi
ni yapana yardım metodu bir politika olarak
•kabul edilmiş bulunmaktadır. Bugüne
kadar
yapılan uygulamalardan elde edilen sonuçlara
göre gerek âfet hizmetlerinin yürütülmesinde
daha büyük bir sürat sağlamak, gerekse vatan
daş lehine yeni bâzı hükümler getirmek amaciyle 7269 sayılı Kanunu değiştiren bir tasarı
hazırlanmış ve T. B. M. M. ne sunulmuş bulun
maktadır. Adıgsçen tasarı Millet Meclisi gün
deminde olup biran evvel (kanunlaşması âfet
hizmetleri bakımından önemli bir nitelik taşı
maktadır.
Tasarıda yapılan konut yardımı ile ilgjii
ödeme süresinin 20 yıldan 30 yıla çıkarılması,
geçim durumlarına göre borçlanma miktarla
rında % 50 ye kadar indirim yapılması gibi
hükümler yer almaktadır.
Ayrıca türlü sebeplerle afetzede vatandaş
lar tarafından kabul edilmeyip bekçi gözeti
minde bulunan 850 kadar konutun da değerlen
dirilmesi mümkün olacaktır.

bunlardan 53 ile yayılmış 26 ilçe 10 'kasaba, 187
köyde bugane kadar toplam olarak 2 503 konu
tun kendi evini yapana yardım metodu ile in
şaatı tamamlanmıştır. 3 768 konut da aynı me
totla inşaat halinde bulunmaktadır. Bu durum
da 1965 yılından önce programlanmış işlerden
7 477 konut inşaatına ise, kadastro işleri, arazi
temini ve ödenek yetersizliği gibi etkenler yü
zünden başlanılamamış bulunmaktadır. Yalnız
programlanmış işlerin tamamlanması için yak
laşık olarak 58 000 000 Tl. sına ihtiyaç vardır.
Bunun takriben 12 000 000 Tl. sı 1965 yılı için
de tamamlanacak olaaı ve halen devam etmekte
bulunan ihaleli işlere aittir.
Âfet hizmetlerinin bugünkü teknik ve malî
imkânlarla yeter bir şekilde yürütülebilmesi
için gereken her türlü tedbir devamlı şekilde
araştırılmakta ve malî olanakların artırılması
na da çalışmaktadır.

Şu kadar ki, halen genel hayata etkili âfet
lerle ilgili olarak 7269 sayılı Âfetler Kanunu
na göre kararnameleri alınmış ve
alınmakta
olan 421 yerde 20 O00 aile konut yardımı bek
lemektedir. Bunlardan ancak 100 yerde yakla
şık olarak 3 500 aileye yardım yapılması işi
1965 yılı uygulama programına alınabilmiştir.
Bu yardım malî ve teıknik nitelikte olup her
afetzede vatandaşa ortalama malzeme bedeline
denk 'bir para yardımı ile (bu yardım ortalama
olarak aile başına 7 500 - 10 000 Tl. dır.) teknik
yardım şeklindedir. Afetzede vatandaşı kendi
inşaatında bakanlığımızın teknik denetimi al
tında çalıştırmak, yardımın temel ilkesidir.
Programlanmış işlerin dışında daha 16 500 aile
kararnameleri alınmış veya alınmakta olarak
yardım beklemektedir. Kalkınma halindeki
memleketimizin çeşitli problemleri
arasında
ayrılabilen ödeneklerle bu afetzedelerle, bun
dan sonra meydana gelecek âfetlerden zarar
göreceklere de ancak 1966 veya daha ileriki
yıllarda yardım yapılabilecektir.

Yapı malzemesi işleri :
Yurdun yapı malzemesi ihtiyacının tesbiti
ile bu ihtiyacın karşılanması çarelerinin araştı
rılması ; özellikle konut yapımı yönünden, sıh
hi ve ekonomik inşaatın sağlanması amaciyle
yapı malzemeleri üzerinde incelemeler yapmak,
malzemelerin rasyonel istihsal ve imalât usul
lerini araştırmak iklim şartlarına göre yapı
malzemelerinin en uygun kullanılış tarzlarını
bulmak, mevcut malzemenin töknik özellikleri
ni tesbit ederek gerekli ıslah çarelerimi araştır
mak yapı malzemesi standartlarının tesfbitinde
ve kalite kontrolunda ilgili kamu 'kuruluşla riyle işbirliği yapmak şeklinde anahatlariyle özetlenff)!ilen konular Başkanlığımın yapı malzeme
si 'hizmetleri cümlesinden bulunmaktadır.
Yapı malzemesi genel ihtiyaç ve ikmal plân
laması konusunda, faydalı yeni malzeme cinsle
ri imali için teıknik ve ekonomik etütler yapıl
maktadır. Yafkm bir zamanda ilgili çevrelere
intikal ettirilecek olan ve henüz ınemlc'ketiaıizde imal edilmekte olan kireç - kum taşı malze
mesine ait etüt bu meyanda zikredilebilir. Ge
ne malzeme genel ihtiyaç ve ikmal plânlaması
çalışmaları olarak Ibölgesel malzeme inceleme
leri ve Türkiye yapı taşları etütleri yapılmak
tadır.

Öte yandan 1964 ve daha önceki yıllarda
programlanmış olan 376 yerde 13 748 felâket
zede aileye konut yardımı yapılmakta olup

Birbirini tamamlayıcı mahiyette olan ve
1963 te başlıyarak 1967 yılında bitirileceği ön
görülmüş olan bu iki projenin birincisinde yur-
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d u n çeşitli bölgelerinin b u g ü n k ü ve gelecekte
ki yapı malzemesi üretim ve t ü k e t i m i tesfoit
edilmekte ve ihtiyacın
karşılanması
çareleri
araştırılmaktadır. Tas vo toprak asıllı malzeme
kaynaklarımızın bellibaşlı yataklarının rezervİcri, yerleri ve İm. hammaddelerin
özellikleri
nin e t ü d ü ise y u k a r ı d a adıgeçon ikinci proje
nin k o n u s u n u teşkil e t m e k t e d i r .
Tapı malzemeleri üzerinde y a p ı l m a k t a olan
inceleme ve a r a ş t ı r m a l a r yukar'da a r / edildiği
voçbilo özellikle k o n u t inşaatının daha
ucuz,
şayianı ve sıhhi ş a r t l a r a u y g u n o l a r a k yapıla
bilmesi amacına yönelmişti!'. Bu cümleden ola
rak, 'bui»'ün kullanılmakta, olan belli 'başlı mal
zomenin, «'erekli teknik özellikleri ne derecede
haiz olduğu tesbit edilmekte vo 1 üzün tu h a l i n d e
k a l i t e l e r i n i n ıslahı çareleri a r a n m a k t a sonuçlar
ilgililere d u y u r u l m a k t a d ı r .
Halihazırda,
Bal1
Karadeniz K ö k n a r ı , Ankara ili tuğla vo birih eti eri k o n t r a p l â k l a r ve lif levhaları en'uh'dilmiş b u l u n m a k t a d ı r . .
Il)(i5 yılında y o n g a levhalarının ve bina. in
saat larındaki 'betonların
teknik
özelliklerini!!
t esinti ele a.lıuaoa'ki ir.
Y a p ı malzemelerinin rasyonel
kullanılış!;,rı
ile ilgili olarak y a p ı l m a k t a olan çalışmalar i<;if\•de, i k a m e t İtinalarında sağlık şartları ve v a k e 
tan t a s a r r u f bakılın I a r ı n d a n binaların ısı tecri
di k o n u s u n d a k i e t ü t l e r zikre değerdir, Bu etüt
lerin b u g ü n k ü sonucuna göre, ikamet ''binaları
nın projelendirilmesinde ısı tecridi önemle üze
rinde durulması gereken bir husus olarak orta
ya. ç ı k m a k t a d ı r . Keza, yurdumuzda, geniş ölçü
d e k u l l a n ı l m a k t a olan kerpiç malzemesinin ve
kerpiç yapıların ıslahı için alınması gerekli ted
b i r l e r b ü t ü n ilgili k u r u l u ş ve şak asların katıl
dığı bir somiırerde t a k ı ş ı l m ı ş olup sonuçları kı
sa zamanda ilgililerin istifadesine arz
edilmiş
olacaktı!-.
Yapı malzemesi inceleme ve araştırma faa
liyetlerinin çok çeşitli k o n u l a r ı n d a n
bâzıları
nı böylece zikret tikten sonra standart çalışmala
rına da. değinmek y e r i n d e olacaktır. T ü r k Stan
d a r t l a r Enstitüsü
tarafından
hazırlammaikta
olan s t a n d a r t l a r ı n yapı malzemesi ve konut in
şaatı ile ilgili 'olanlarında adıgeçcn E n s t i t ü ile
sıkı. bir işbirliği y a p ı l m a k t a d ı r , ll)î)4
yılında
Enstitünün bu konuda 50 standardı
ikmal et-
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m esi öncelik d u r u m u n u n teshili, finansman yar
dımı, t e k n i k bilgi sağlanınası gibi hususların sağ
lanın asiyle gerçekleştirilmiş b u l u n m a k t a d ı r .
Ayrıca, T ü r k S t a n d a r t l a r Enstitüsünce henüz
ele alınamamış k o n u l a r d a mevcut 'boşluğu kıs
men d o l d u r m a k amaciylc yabancı
standartla
rın tercüme ve yayınlanması işi de Bakanlığı
mızca y a p ı l m a k t a d ı r .
Yapı malzemesinin güvenle
kullanılmasını
sağlamak: amaciylc de kalite kontrolü konusun
da, Sanayi Hakanlığı ile işbirliğine önemle de
vam edilmektedir.
T ü r k i y e Emlak Kredi Bankası A. O. (leııel
Müdürlüğü :
4!)47 sayılı Kanunla 192Ö yılında k u r u l m u ş
olan "Emlak ve Eytam Bankasının aktif ve pasi
fini d e v r a l a r a k 11)40 yılından, itibaren T ü r k i y e
Emlâk Kredi Bankam olarak çalışmaya devam
eden bu banka, memleketin konut alanında ihtiyacolati geniş k a l k ı n m a y a takdirlerinizee 'be
lirtileceği üzere hizmet terde bulunmuş ve her
çeşit banka, çalışmaları yanında konut kredile
rinin toplandığı tek müessesi 1 olarak uhdesinde
mevdu ağır görevi başarı ile y ü r ü t m ü ş t ü r .
Bugün 2 milyar liraya, yaklaşan her çeşit
konut kredileri
alacaklarının
k a y n a ğ ı m '500
milyon liradan ibaret sermayesi ile k a n u n u n
kendisine tanımış olduğu y e t k i y e istinaden çı
karmış b u l u n d u ğ u tahviller ve d i ğ e r dış kay
nakları teşkil etmektedir.
Bu b a n k a n ı n 11)51 yılından itibaren vatan
daşın da yardımını k a t m a k suretiyle devam et
tirmek üzen 1 ihdas eylediği yapı tasarrufu sis
lenil içindeki k o n u t 'kredi I esi
çalışmaları bil
hassa HMiO - 11)62 yılları a r a s ı n d a ileriki yıllar
da, yani içinde b u l u n d u ğ u m u z İm. y ı l l a r d a kar
şılanması
lâzımgclen
taahhütleri
icabettireiı
mükellefiyet Icr o bırak bankanın,
bakanlığının
ve 1 lükiimetimiziu problemi olarak
karşımıza
çıkmış b u l u n m a k t a d ı r .
Bundan evvelki bütçe
görüşmelerinde de
gerek komisyonlarda ve gerekse Yüce Senato
da Sayın
Milletvekili ve senatörlerimizin vo
Sayın Seleflerim tarafından ifade edildiği üze
re bu problemin halli için çalışılmış
bulunul
makladır.
İlgili mercilere vo Başkanlık makamına da
zamanında, intikal ettirilmiş olan konu d a ; b a ş 
ta banka,-sermayesinin artırılması olmak üzere.
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bankanın belediyelerden- olan alacaklarının
ödenme imkânlarının aranması, yakından ilgilertönediği iştiraklerinden ilgili
müesseselere
devrini yapına(k suretiyle buralara
yatırılan
iımkânlarının serbest bırakılması ve bu suretle
ilerika yıllara sari've"kademeli'bir şekilde Batı' kaya kaynak temini imkânları aranması hu
susundaki çalışmalar devam
etmekte
olup
müstaceliyet arz eden kısım için Maliye Ba
kanlığı nezdinde ilk imkânlar temin
edilmiş
olunulmaktadır.
Bu çalışmalarda hei.lefimiz.iii yurtta vatan
daşın sıhhi birer konuda sahibolması şeklinde
ki banka amacının yerine getirilmesini sağla
mak olmıyanın da bankanın Ibir Devlet müesse
sesi olduğu da nazara alınarak her hangi bir
şekilde itibarının zedelenmesine imkân verme
meye çalışmak olduğunu belirtmek isterim.
Bütün imkânları ile vatandaşın konut ihti
yacını gidermeye çalışan Türkiye Emlâk Kre
di Bamkası'nm çalışmalarını genişletmek husu
sunda izhar buyuracağınız yakın ilgiye güve
nerek gerekenleri yapmakta kararlı •olduğumu
zu arz ederim.
tiler Bankası :
tiler Bankası belediyelerin âmme hizmeti
karakterinde tesislerini finanse etmek, tesislerin
etüt, proje ve tatbikat safhalarına ait bütün tek
nik hizmetleri yürütmek maksadiyle kurulmuş
cok önemli ve özel nitelikte bir müessesedir.
Başka memleketlerde benzeri bulunınıyan,
İller Bankasının; kuruluş ve çalışmaları, mahal
lî idareler yönünden, problemlerini bizden çok
ileri seviyede çözmüş bulunan milletlerin Devlet
adamları ve mütahassıslarının yakın ilgi ve tak
dirlerini çekmiştir.
Bankanın önem ve özelliği hakkında daha
aeık bir fikir vermek için bu hususu kaydetmiş
bulunuyorum.
Banka yüklendiği görevleri, tam bir vukuf
ve idrakle başarmak çabası içinde görülmekte
dir. Nitekim plânlı devrede kendisine tahmil
edilmiş yatırımları (% 90 - % 95) seviyesinde
tahakkuk ettirmiş bulunmaktadır.
Banka yıllık yatırım programlarını hazırlar
larken sosyal dengenin teessüsü prensibini dik
katle takibet m ektedir. İçme su mevzuunda oldu
ğu gibi nüfusun 3 000 den fazla olması tarzında
engelleyici bir hüküm bulunmadıkça priyorile
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esasları da göz önünde tutularak yatırımların
geniş ölçüde mahrumiyet bölgelerine ayrılması
na çalışılmaktadır,
6086 sayılı Kanun ile ihdas edilen turizm
kredisi teşkilât ve bünyesinin uygunluğu dolayisiyle İller Bankası yolu ile geniş mikyasta ta
hakkuk imkânı bulmaktadır. Nitekim banka ken
disine ayrılan krediyi, gerekli muameleleri ik
mal ederek % 95 nisbetinde müracaat sahiple
rine intikal ettirmiş bulunmaktadır.
Banka mahallî idarelerin içinde bulunduğu
malî güçlükleri göz önünde tutarak, aşırı derece
de borçlanmalarını önleyici tedbirler- alırken
bir yandan da âcil ve hayatî ihtiyaçlarını karşı
lamaktan geri kalmamıştır.
Borçlanma kabiliyetleri sınırlı olan mahallî
idarelerin acele ve önemli tesislerini tahakkuk
ettirmek Hükümetin "ve Yüce Meclisin desteğiy
le1 imkân dâhiline girmiştir.
1965 yılında bu yardım en yüksek seviyeye
ulaşmış olacaktır.
Bütçe Komisyonunda, 56,5 milyon lirası doğ
rudan doğruya tesislerin finansmanına Hazine
yardımı olarak, 28,5 milyon lirası da 5116 sayılı
Kanunla ihdas olunan belediyeler fonu karakte
rinde olmak üzere Hazine yardımı yapılması ka
bul edilmiştir. Bütçe bu şekilde kanunlaştığı
takdirde toplam olarak 85 milyon liralık bir Ha
zine yardımı sağlanmış olacaktır.
Esas itibariyle mahallî ihtiyaçların yine ma
hallî gelirlerle halledilmesi gerekir. Bunun için
mahallî idarelerin gelir seviyelerinin ihtiyaçları
nın finansmanına yetecek seviyeye yükseltilme
si gereklidir.
Ortak idarelerin borçlanma güçlerini artır
mak maksadiyle banka faiz haddinde indirim
yaparak yetkisi dâhilinde bir imkân sağlamış
bulunmaktadır.
Mahallî idarelerin gelirlerini artırmak mak
sadını güden kanunlar Yüksek Meclislerce kabul
edilince ortak idarelerin borçlanma güçleri arta
cak, Bakanlığın emrindeki fon gelirleri artacak
dolayısiyle Hazine yardımı olmadan hizmetlerin
görülmesi mümkün olacaktır.
Banka sermayesinin .1 200 000 000 a çıkarılma-"
'sı hakkındaki kanun yürürlüğe girdiği takdirde
sermaye gelirlerindeki tıkanıklık önlenmiş ola
cak bankanın finansman imkânları artacaktır,
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441 sayılı Kanunla kurulan yatırım banka
sında tiler Bankasının kredi alması imkânları
sağlandığı takdirde finansman teminindeki zor
luklar giderilmiş olacaktır.
Banka köy kalkınma paylarının topluma en
yararlı bir şekilde kullanılması için gerekli tek
nik yardımı yapmakta ve işleri denetlemektedir.
iller Bankası teknik yönden merkez ve taşra
teşkilâtlariyle ortak idarelerin ihtiyaçlarına ce
vap verecek niteliktedir.
Bölge müdürlükleri belediyelerin isteklerine
en kısa zamanda koşmak yardımcı olmak çabası
ve zihniyeti içindedirler.
İller Bankası bankacılık yönünden de yeni
hamleler peşindedir. Yakında şubeler açarak pa
ra piyasasına atılmak ve iktisadi sahada da yü
kümlü olduğu hizmetleri yerine getirmek hazır
lıkları içindedir.
Sayın Başkanım, toprak ve iskân hakkındaki
cevapları okumama müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Buyurun efendim.
IMAB VE İSKÂN BAKANI RECAİ ISKENDEROÖLU (Devamla) — Toprak ve İs
kan İşi eri Genel Müdürlüğünün 1965 yılı cari
yatırım ve transfer bütçeleri ile ilgili sayın mil
letvekilleri ve senatörlerin geçen sene bütçe gö
rüşmeleri sırasında temas buyurdukları husus
lar da göz önünde bulundurulmak suretiyle tet
kiklerinize arz edeceğim.
Müstakil bütçeli olup 7116 sayılı Teşkilât
Kanununun 19 ncu maddesi mucibince imar ve
iskân Bakanlığı kuruluşu içinde yer alan Top
rak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü, Bakanlar
Kurulunun 16 Temmuz 1964 tarihli 6/3349 sa
yılı Kararnamesiyle Köy işleri Bakanlığına bağ
lanmıştır. Ancak, Köy işleri Bakanlığının Teş
kilât Kanunu henüz mevcudolmadığından bu
Genel Müdürlüğün 1965 yılı bütçeleri, yine imar
ve iskân Bakanlığı bütçeleri meyamnda tetkik
lerinize sunulmaktadır.
Adı geçen Genel Müdürlüğün kanunlarla tâ
yin olunan çiftçiyi topraklandırma ve iskân gö
revleri malûmları olduğu üzere temel dâvaları
mızdan en önemlilerini teşkil etmekte ve tamamiyle âmme karekteri taşımaktadır.
Bu Genel Müdürlük, asli görevime ek olarak
18 Nisan 1961 tarihli 5/1108 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı uyarınca Doğu ve Güney - Doğu

17 ilimizi kapsıyan bölgede; sınırlı Ölçüdeki yer
leşimle ilgili olmak üzere yapılması öngörülen
çalışmalarını; D.P.T Müsteşarlığınca kabul olu
nan 5 yıllık Köy Envanter Etüdü Projesine gö
re yurdumuzun bütün köylerini içine almak suretiylo memleket ölçüsünde devam ettirmektedir.
ilgili diğer Bakanlık, daire ve müesseselerle iş
birliği yapılarak önem derecesine göre yürütül
mekte bulunan bu işler, ağır ve sorumluluk ta
şıyan bir hizmet teşkil etmektedir. Bu konuda
yapılacak çalışmaların koordinasyonu, kararna
me ile imar ve iskân Bakanlığına verilmekle
beraber ilgisi itibariyle uygulayıcı fonksiyona
sahip bulunan bu Genel Müdürlüğe devrolunmuştur. Bu hizmete ilâveten, imar ve iskân Ba
kanlığı Mesken işleri Genel Müdürlüğüne bağlı
(Köycülük Dairesi) ve Tarım Bakanlığı Orman
Genel Müdürlüğü bünyesindeki (Orman Köyle
rini Kalkındırma Dairesi) ifa ettikleri görevle
rin mahiyeti ve aynı amacı kapsaması dolayısiyle 16 . 7 . 1964 tarihli 6/3349 sayılı Kararna
me ile Köy işleri Bakanlığına bağlanmış ve adı
geçen Bakanlıkça da Toprak ve iskân işleri Ge
nel Müdürlüğü bünyesinde yer almaları tensibedilmiştir. Bu durum, Toprak ve iskân işleri Ge
nel Müdürlüğünün görevlerini biraz daha artır
mış ve faaliyet alanını genişletmiştir.
Fonksiyonun kısaca belirtilen Toprak ve is
kân işleri Genel Müdürlüğünün 1965 bütçesi
196-i yılı bütçesinden 6 913 563 lira fazla ve
5 781 310 lira noksan olmak ve 1 132 253 lira
lık fazlalık göstermek suretiyle 46 172 426 lira
dan ibaret bulunmaktadır. Bundan 30 198 253
lirasını cari harcamalar, 13 928 000 lirasını ya
tırım harcamaları ve 2 046 173 lirasını sermaye
teşkili ve transfer harcamaları teşkil etmektedir.
Toprak işleri: 1945 - 1964
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu; 1964 yılı
sonuna
kadar
5 652 köyde
uygulanarak
26 303 450 dönüm arazi tapuda Hazine adm.ı
tescil olunmuştur. Bu araziden 18 083 612 dö
nümü 203 443 261 lira borçlandırma bedeli kar
şılığında 361 291 aileye dağıtılmış, 1 440 690
dönümü 23 499 göçmen ailesine bedelsiz olarak
tahsis ve temlik edilmiş ve 6 782 148 dönümü
do toprak reformunun getireceği yeni esaslar
dairesinde muhtaç çiftçilere dağıtılmak üzere
Hazine uhdesinde bırakılmıştır. Aynı dönem içe
risinde kamulaştırma yolu ile Hazine adına tes-
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cil edilen arazi için 9 119 585 lira kamulaştır
ma bedeli ödenmiş ve uygulama yapılan köyler
ve belediyeler tüzel kişilikleri adına 22 364 420
dönüm arazi de ortamalı mera olarak tahsis
olunmuştur.
1964 yılı çalışmaları :
Çalışma programlan mucibince, Toprak Ko
misyonlarınca 1964 yılında 193 köyde Çiftçiyi
topraklandırma Kanunu uygulanarak tapuda
Hazine namına 1 250 000 dönüm arazi tescil ve
1 500 000 dönüm arazinin de köylerin tüzel ki
şilikleri adına ortamalı mera olarak tahsis edil
mesi gerekmektedir. Bu programın ortamalı me
ra ile ilgili kısmı yüzde 14 fazlası ile 1 172 871
dönüm olarak tahakkuk ettirilmiştir. Ancak ta
puda Hazine adına tescil edilen arazide progra
ma nazaran yüzde 33 yani 411 524 dönüm bir
noksanlık göze çarpmakta ise de bu noksanın ha
kikatte daha yüksek rakamlara baliğ olduğu ka
yıtların tetkikinden anlaşılmıştır. Şöyle ki;
1 250 000 dönümlük programın geçen senelerde
olduğu gibi yüzde 25 fazlası ile 1 562 500 dö
nüm olarak tahakkuk ettirilmesi mümkün bu
lunduğu halde buna karşılık 838 476 dönüm Ha
zine arazisi tes-bit ve tescil edilmek suretiyle
programın yüzde 47 noksanı ile tahakkuk ettiril
miş olduğu görüldüğünden sebepleri araştırılmış
ve bu durumun 4 Ağustos 1964 tarihinde yürür
lüğe giren 509 sayılı Tapulama Kanunundaki
hükümlerc : uyulmaktan ileri geldiği tesıbit edil
miştir.
Memleket nüfusunun hızla artmakta oluşu
karşısında iç iskânın önemli bir problem olarak
kendini hissettirmesi, toprak reformuna konu
olacak arazi kaynaklarının gelişi güzel sürülerek
işgal altına alınması, arazi ihtilâflarının çoğal
ması, Doğu ve Güney - Doğu illerimizde sınırlı
bir igkân uygulamasına geçilmesi gibi sebepler;
toprak ve i°kân işlerinin yeni bir görüş ve an
layışla ele alınmasını gerekli kılmıştır. Bu se
beplerle 1961 yılından itibaren toprak dağıtımı
durdurularak yalnız tevzie tabi tutulacak arazi
min toprak komisyonlarınca tesbit ve Hazine
adına tescil edilip toprak reformunun getireceği
yeni esaslar dairesinde yapılacak plânlı uygula
malar için elde tutulması faydalı görüldüğünden
Genel Müdürlüğün faaliyeti bu yöne teksif edil
miş ve ortamalı mera arazisinin tahsis işleri ise
mevzuat dairesinde yürütülerek tekemmül etti
rilmiştir. Bu anlayış içinde yapılan uygulama
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neticesinde 1964 yılı sonu itibariyle Hazine uh
desinde toplanan 6 782 148 dönüm arazi, pey
derpey etüdettirilerek arazi kullanma kabiliyet
haritaları hazırlanmakta ve plânlama yönünden
de gerekli çalışmalar yapılmakta olduğu anla
şılmakta ise de 509 sayılı Tapulama Kanunu
nun geçici 3 ncü madesindeki hüküm dolayısiyle Hazine uhdesindeki bu arazinin vatandaş
ile Hazine arasında dâva konusu olmaya başla
ması muvacehesinde toprak reformu için sağlam
bir temel kabul edilmesinde isabet görülmemiş
tir.
İskân işleri :
Sosyal yardım karekterini taşıyan iskân hiz
metlerinin bu genel müdürlük görevlerinden
bulunduğu malûmunuzdur. Bu hizmetler :
1. Fert, fert veya toplu olarak anayurda
sığman göçmen ve mültecilere,
2. Evvelce yasak bölge ilân edildiğinden
nakle tabi tutulmuş, sonradan yasağın kaldı
rılması ile yerlerine iade edilen çiftçi vatandaş
lara,
3. Kaçakçılığın önlenmesini sağlamak ama
cı ile Güney sınırımızda tesis edilen güvenlik
şeridi içinde kalan köyler halkının yerlerinin
değiştirilmesi ve bu vatandaşlara; ev, arazi,
kredi, tohumluk ve diğer çeşitli yardımlarda
bulunulmak suretiyle yürütülen iskân işleri,
önemli ve kamusal nitelikteki hizmetlerden bu
lunmaktadır.
Kısaca bahsettiğimiz bu hizmetler cümlesin
den olarak, 1964 yılı sonuna kadar yurda sığı
nan çiftçi ve sanatkâr göçmen ailelerine; şehir
ve köy tipi 30 355 ev verilmiş, 9 481 251 kilo
tohumluk dağıtılmış, 67 251 parça Tarım alet
ve araç tevzi edilmiş, 1 159 977 liralık kredi yar
dımında bulunulmuş, 1 440 690 dönüm toprak
tahsis edilmiş ve bu suretle göçmen aileleri üret
ken hale getirilmiştir. Buna ilâveten Güney sı
nırlarımızdaki igüvenlik şeridi içinde kalan köy
ler halkından Ibaşka yerlere naklini istiyen 84
aile; evleri yajptırıimak, toprak ve tarım âlet
ve araçları veHlmek suretiyle Orta - Anadolu'
ya yerleştirilerek müstahsil duruma getirilmiş
lerdir.
Yasaklığı kaldırılan bölgelere tekrar gön
derilmelerini kanuni, süre içinde talebeden 1 841
aileye de gerekli yardım yapılmış ve iskân hak
kı olan 181 aileye inşaat yardımında bulunu-
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larak iskânları sağlanmıştır. Ayrıca topraksız
lık yüzünden geçim sıkıntısı içinde bulunan or
man içi köylerimin de ele alındığı ve hu cüm
leden olarak Van ilinin Özalp-ilçesine bağlı Pönerdere köyü ile Gültepc mahallesi hudutları
dâhilinde Hazine adına tesbit ve tescil olunan
arazi üzerinde 1964 yılında mesken ve ahırdan
müteşe'kkil ve beheri2:>2 metrekare genişliğin
de olmak üzere yaptırılan 160 eve, Trabzon ili
nin Çaykara ilçesine bağlı ve -orman içinde bu
lunup âfete mâruz kalan köyler halkından 160
aile 1965 İlkbaharında nakledilecektir. Bu aile
lere verilecek araziden 19 000 dönümü hu genel
müdürlüğe ait traktörlerle açılmış ve bundan
10 500 dönümüne de .1964'Sonbaharında buğday
ekilmiştir. Çaykara'dan nakledilecek 160 aile
reisi, kendileri için yaptırılan evlerin inşaatın
da 'bilfiil çalışmışlardır. Bn aile reislerine;
Dünya Gıda Yardımı programından sağlanan
çeşitli gıda maddeleri bedelsiz olarak verilmiş
tir. Bn yardım, yerleştirilecek aileler müstah
sil duruma geçinceye kadar iki yıl devam etti
rileceği, ayrıca İskân Kanunu hükümlerine gö
re yakacak ihtiyaçlarının da karşılanacağı ka
nısındayız.
Yeniden tesis edilen .160 hanelik iki köyün
kalkınma merkezi ittihaz olunarak çevresi için
örnek çalışmalar yapılacağı bu meyauda 1965
yılında çevredeki 16 köye 'köysel alan şümullü
plânlama faaliyetine ve toprak reformu ilkele
rine uygun tatbikata girişilip sosyal ve halk
yapı hizmeti eni için gerekli etütlerin.-yapılarak
peyderpey uygulamalarına başlanacağı.
ayn
en evini yapana yardım metodu ile istiyenlere
mesken, ve işletme binaları yaptırılacaktır. Bu
suretle yerli halktan Çaykara'dan nakledilecek
aileler arasında çıkması muhtemel huzursuzlu
ğu önlemek ve çevre halkı arasında dayanışma
sağlamak maksadı ile tedbirler alınacağı öngö
rülmüştür.
Orman içi köylerde el sanatını yaymak ve
köylere gelir sağlamak amacı ile orman içi köy
lerden seçilen kızlara halıcılık öğretilmek maksadiyle Tuzla Maki yetiştirme yurdunda 6 ay
süreli ve 250 mevcutlu bir kurs yapıldığı ve
15 Şubat 1960 da çalışmaya başladığı tesbit
c< lil mistir.
Etüt, plan, proje, işleri :
Ktüt ve plânlama işlerine. .18'. 4 .1961 tarih
ve 5/1108 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ^erv-

ğince Doğu ve Güney - Doğu bölgesinde 17 ilde
niâlıdut ölçüdeki iskân sahalarını tesbit amacı
ile 1961 yılında başlanmış, Devlet Plânlama
Teşkilâtınca kabul olunan 5 Yıllı'k Plâna göre
de bu hizmet, yurdumuzun bütün köylerini
için alacak şekilde genişletilmiştir. 1964 yı
lında 15 grupla 20 ilde çalışılarak 5 650 köyün
envanter etüdü tamamlanmıştır. Halen bu köy
lere ait derleme ve değerlendirme çalışmalarına
merkezde devam olunmaktadır.
Şimdiye kadar yapılan çalışmalar neticesin
de ;J0 ilde 13 781 köyün envanter etüdü ikmal
edilmiş bulunmaktadır. Bu etütlerden; diğer
sektörlerin de yararlanabileceği temel •bilgiler
toplanarak yayınlanmasına çalışılmaktadır.
BAŞKAN — Sayın Ba'kan, bir hususu rica
edeyim. Çok değerli, kıymetli fakat çok ge
niş tafsilât arz ediyorsunuz. Sorulara da ce
vap vereeekseniz ki esas mesele de odur. Efen
dim, tatile geçmek istiyorum. Ancak konuş
manız uzun sürüyor. Takdirlerinize bırakıyo
rum.
RECAİ İSKENDEROĞLU
(Devamla) —
Arz edeyim, müsaade ederseniz yazılı konuş
mam haddizatında 6 - 7 satır kaldı. Ancak
Yüksek Senatonun sayın üyelerinin Bakanlığı
mızın faaliyetleri ve genel faaliyetlerine müte
veccih ten'kid ve temennilerinin bir çoğunun
cevabını kapsıyan bu yazılı konuşmamı bu iti
barla ifade etmek zaruretini hissettim. Ayrı
ca bu yazılı beyanatımın içinde bıılımmıyan tev
cih buyurulan başka sualleri ayrıca, cevaplan
dıracağım.
BAŞKAN ~— Peki efendim madem az kal
mıştır, devam edin.
IIEUAİ İSKENDEROĞLU
(Devamla) —
Toprak - İskân İşleri Umum Müdürlüğü. Köy
İşleri Bakanlığı kuruluşu ile köye yönelen hiz
metleri bir arada toplamak ve köye giden hiz
metleri bir tek faaliyet plânı içinde gerçekleş
tirmek amacı ile şümullü köysel alan plânla
ması tekniği içerisinde Bakanlık üniteleri ile
birlikte plânlama ve uygulama
çalışmalarına
Uşak, Manisa, merkez ilçeleri ile Ödemiş ilçesin
de başlanmıştır. Diyarbakır, Malatya ve Urfa merkez ilçelerinde 1965 yılında şümullü köy
sel alan plânlaması çalışmaları programa alın
mıştır.
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Sayın Başkanım, bu yazılı konuşmamın için
de, muhterem senatörlerin tevcih buyurduklar}
sualleri kapsamına almamış olan kısımlarını ce
vaplandırmak zaruretindeyıim. Takdir Yüksek
Başkanlığın ve Yüksek Senatonundur. Yalnız
cevaplarım bir haylidir, tensip nasıl buyurulursa.
BAŞKAN — Acaba kısa kısa cevap vermek
mümkün müdür? Biz saat yarıma kadar bi
tirmek ve öğlenden sonra 15,00 te de Maliye
Bakanlığı Bütçesine geçmek istiyoruz. Kısaca
buyurun.
RECAİ ISKENDEROÖLU
(Devamla) —
Kısaca arz ediyorum. Sayın Enver İşıklar'm so
rusuna cevaplarımı arz ediyorum.
Halk tipi konut yapacak 'kooperatif ve şa
hıslara kredi sağlanmasında öncelik tanınmalı
mıdır diye sormuşlardı. 1963 yılı başından iti
baren Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile yapı ta
sarrufu mukavelesi akdedenlerin tamamı, orta
ve asgari nitelikteki standartlara uygun konut
yapmak için kredi alabileceklerdir. Bu suretle
öncelik tanınmak yerine 'kredi ile münhasıran
bu amaca varmak gayesi ile kullandırılacaktır.
Pek tabiîdir ki 1963 yılma kadar mukavele
akdetmiş olanlar için 'bu şekilde bir kayıtlama
mcvzuubalıis değildir.
Sayın Öztürkçine bir sual sormuşlardı.'Gece
konduların düzenlenmesi Konut kira' kanunu
tasarıları Millet Meclisi gündemindedir.' Kat
mülkiyeti kanununun Adalet Bakanlığı tara
fından hazırlanmış olup Cumhuriyet Senatosıındadır. 7269 sayılı Âfetler Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılmış Millet Meclisi gündemin
dedir.
Sayın Kocabeyoğlu'nun sorularına cevapla
rımı arz ediyorum. Belediyelerde veya müs
tahsil imar müdürlüklerinde çalıştırılacak fen
adamlarının tâyinlerinin Bakanlığımızca yapıl
masını ve belediyelerin fen ve imar isleri ile
ilgili dairelerinin imar ve fen konularına giren
her türlü muamele ve işlemin teftişi tahkik ve
denetiminin "Bakanlığımızın yetkili olacağına
dair hazırlanan tasarı Millet
Meelisindedir.
Temennilerini Bakanlığımız da görüş olarak iş
tirak etmiş olduğu için tasarıyı o istikamette
hazırlamıştır.
Sayın Cemal Tarlan'm sorularına cevap arz
ediyorum, Belediye borçlarının tahkiminden
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sonra kredi limitleri açılacak mıdır, banka bu
isteği karşılayabilir mi diye sordular.
Belediye borçlarının konsolide edilmesi bir
ölçüde onların borç alma imkânlarını genişlete
cektir. Kanun tasarısı da belediye borçlarının
bir kısmının terkininin, bir kısmının tahkimini
öngörmektedir. Tahkime tabi olanlamı ilk tah
sisi de 5 yıl sonra başlayacak, 20 yıl vâdede
borçları itfa edilecektir. Banka yeni açaca
ğı kredilerle müstakbeldeki bu borç vâdelerini
dikkate alarak yeni kredileri hesaplayacaktır.
Asıl belediye gelirlerini artıracak konut tasa
rılarının süratle çıkarılmasını Hükümet olarak
çalışmaktayız. Bu takdirde Bankaya yeni fi
nansman imkânları da aranmış olacaktır.
Bir diğer sual, Bakanlığın emrindeki fonu
Hazineden yardım yapılmasını önleyici tedbir
leri. Sayın Tarlan tevcih etmişlerdi; 5116 sayılı
Kanuna istinaden kurulan fon müessesesinin
gelirleri kifayetli değildir. Bu sebeple geçmiş
yılların tatbikatından 412 milyon liralık fonun
da bakiyesi vardır. Bunun mahsubu için fon
gelirleri yüzde 40 ayrılmaktadır. İki da ye
tersizdir ki, bu sene 28,5 milyon lira ayrılmış
tır. İller Bankası programının uygulanması
için fona Hazine yardımı bugün için zaruridir.
Belediye gelirlerini artırıcı tedbirler arttığı tak
dirde bu ihtiyaçlar kalkacaktır.
Ortaklık payım vermemiş olan belediyelerin
bu borçların tahkimi esnasında Hazinece öden
mesi ve miktarlarını sormuşlardı. Ortaklık
payını ödememiş belediye sayısı 49 dur, islet
me sayısı ise 30 dur. Toplam sermaye katılma
borcu 3 milyar 433 bin Türk Lirasıdır.
Hazinece ödenmesi Tahkim Kanunu görüş
meleri sırasında Yüce Senatonun takdirleri han
gi istikamette belirirse onu şükranla karşıla
mak tabiî ödevimizdir.
4 ncü suali İller Bankası bankacılık muame
lelerini Ankara dışında da yapacak mıdır? Bu hu
susta cevabımız yazılı olarak okuduğum kısım
da bir pasajda yer almıştır. İmkânlar ve yurt
gerçekleri gerektirirse başka vilâyetlerde de o
şubelerin açılmasına devam edeceğiz.
Sayın Rifat Öztürkçine'nin diğer bir sualle
ri de şudur. Avrupa Konseyi İskân Fonundan
temin edilen 1 300 000. dol arlık kredi ile orman
köylerinin yolu, içme suyu, meskeni, toprak ve
muhafaza tedbirleri ile alâkalı makina, âlet ve
malzeme ithali mutasavverdir. Bu ithalâtın
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Gümrük muamele Vergisi gibi vergilerden muaf
olması hakkında temenniye şahsan ve Hükü
metin adına da aynen iştirak ederim. Takdir
buyurulur ki, bu husus bir Hükümet konusu
dur.
Sayın C. H. P. Grupu adına Sabit Kocabeyoğlu'nun bir suali vardır. îmar ve İskân Ba
kanlığı ve Köy işleri Bakanlığı köylerin imarı
yönünden hava fotoğrafları üzerinde değerlen
dirme yapıp haritalar meydana getirilmeli ve
köylere verilmelidir, temennisine paralel ola
rak Harita, Tapu ve Kadastro, Devlet İstatistik
Enstitüsü ve Toprak - İskân İşleri Genel Mü
dürlüğü delegeleri arasında toplantı yapılması
na başlanmış, hava fotoğraflarından faydala
nılarak süratleri köylerin imar plânlarının ya
pılması üzerinde çalışmalarımıza başlanılmış
tır. Hazırlanacak rapora göre ilgili Bakanlık
ayrıca bu istikamette gerekli tedbirleri alacak
tır.
Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu, halk konutları
standartları
kararnamesi
çıkıncaya
kadar
1 . 1 .1963 den itibaren yapılan mukavelelerde
çıkacak standartların uygulanacağı sarahaten
belirtilmiştir. Buna rağmen kararnamede bir
gceici nradde ile 1 . 1 . 1963 tarihine kadar ya
pılan mukavele lehdarlarma hiçbir tahdit uygulannnyacağı ve 1 . 1 . 1963 den kararname
tarihine kadar yapman mukavele lehdarlanna
da orta nitelik yani faydalı alanı 100 metrekare
olan diğer bir deyimle bürüt 115 ile 120 metre
karelik konutlardan edinmeleri işin imkân sağ
lanmıştır.
Yine Sayın Kalpaklıoğlu'mm bir sualine ce
vap veriyorum. Halk konutları standarlan
konusundaki kat yükseklikleri azdır, sıhhi de
ğildir, şehircilik kurallarına uygun değildir
dediler. Halkımızın şehirlerde öturanlari alış
kanlık ve belediye tehditleri yüzünden yüksek
tavanlara alışmıştır. Ancak bu sade alışkanlık
tır. Muhtelif şehirlerde yapılan tetkikler yük
sekliğin 50 - 00 yıllık bir devre içinde 4 ilâ 5
metreden, 2,60 metreye kadar düştüğünü ve
halkın buna alıştığını göstermiştir. 2,40 met
relik irtifa da yabancı memleketlerin bâzıların
da bu tip konutlar dçin kabul edilen 2,20 irtifa
da düşünülürse az değildir. Yakın gelecekte
rıormal olarak görülecektir,
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Kat yüksekliği ile sağlık ve havasızlık ara
sında bir ilgi mevcut değildir. Gayet basit, kül
fetsiz ve masrafsız havalandrıma tedbirleri ile
hava değişimi rahatlıkla temin edilebilir. Şehir
cilik kurallarına büyük bir aykırılığı yoktur.
Blok binalarda çıkacağı endişe edilen mahzur
lar ancak çok düz arazilerde ortaya çıkabilir.
Bunu da proje düzenliyenler standartlardaki
elastikiyetten istifade ederek asgari hadde in
dirmeye de muktedirler. Aksi takdirde blok
binalar için tanınacak bir istisna sonucunda
meydana gelecek anarşi çok daha kötü netice
ler doğurabilir.
Halk konutları standarlan çocuk adedine
göre metrekare tahdidine gitmiştir. Yakın ak
rabaları ile birlikte oturanların durumu düsünülmemıiştir diye bir sual buyurdular. Halk
konutu inşa ederek kamu imkânlarından fay
dalanmak istiyen vatandaşların konut politika
sı ve konut dâvasının halli yolunda alman ve
alınacak kararlara yapılması gerekli görülen
kısıntılara uymak zorunda olmalıdır. Bunun
dışında kalmak istiyenler kendi imkânları ile
ihtiyaçlarını karşılar, aksi halde yurdumuzun
konut dâvasının halli yolunda ileri adımlar at
mak kabil değildir.
Sayın Mehmet Ali Demir'in sorularına cevap
veriyorum. Tunceli ili dâhilinde iskânlarına
karar verilen 1 814 aileden, 1964 yılı sonuna
kadar 1 810 aileye 1 810 000 lira ev inşa yar
dım parası ve 772 aileye de 12 106 dönüm ara
zi tahsis ve temlik edilmiştir. 6 831 sayılı Or
man Kanununun 13 ncü maddesinin «B» fık
rasına göre tamamen orman içi köylerden bu
lundukları Tarım Bakanlığınca tesbit edilmiş
olan 22 köyde iskânlı bulunan 571 aileye or
man içi köylerde olmaları hasebiyle arazi tah
sisi mümkün olamamaktadır. Bahis konusu
22 köy Tarım Bakanlığınca orman rejimi dışı
na çıkarılırsa bu köylerdeki iskânlı ailelere de
arazi tahsis ve temlikine tevessül olunabilecek
tir. Henüz toprak istihkakları verilmemiş olan
471 ailenin oturdukları köylerde Hazineye ait
arazi tesbit olundukça namlarına tahsis ve tem
liki yapılmaktadır. Köylerinde Hazinej^e ait
arazi bulunmıyan iskânlı ailelere arazi verile
memektedir. Bunların durumu illeri dâhilinde
veya civar illerde yerli halkın ihtiyacından faz>
la arazi bulunduğu t i & d M e bu yerler için Şa^
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kanlıkça hazırlanacak yerleşim plânlarında bu
ailelerin durumları da göz önünde bulundurula
caktır. Halen Ovacık ilçesi hudutları dâhilinde
Hazineye ait 33 000 dönüm arazinin toprak ko
misyonunca ölçüsü yapılmakta ve haritası tan
zim olunmaktadır. Bahis konusu bu yerden
Ovacık ilçesinde topraksız çiftçilerle birlikte
arazi istihkakları verilmemiş olan iskânlı aile
lerin de topraklandırılmaları imkân dâhilinde
görülmektedir.
Yine Sayın öztürkçjine'nin kadastrosu ikmal
olunmamış yerlerde Toprak Kanununun uygu
laması konusundaki mütalâaları vardır. Bunun
cevabı uzundur, isterseniz kendilerine yazılı
olarak cevap arz edeyim.
BAŞKAN — Sayın üyeye yazılı cevap ve
rin Saym Bakan. Diğer suallere de yazılı ce
vap verebilirsiniz efendim.
İMAR VE İSKÂN BAKANI RECAI ÎS
KENDEROĞLU (Devamla) — Sualler bitti za
ten efendim. Emrinizdeyim Sayın Başkanım.
BALKAN — Başka sual var mı? Buyurun
Sayın Bin?ö1.
RtFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Bir
Fethiye hakkındaki sualim kalmıştı (Sayın Baş
kan.
'BAŞKAN — Yapılı olarak cevap verecek
efendim.
ISA BİNGÖL (Muş) — Toprak ve îskân
Genel Müdürlüğü şu anda Köy işleri Bakanlığı
idaresinde bulunduğuna göre soracağımız soru
ları Sayın Vekil cevaplandırabilecekler mi?
Sorum tfivzie tabi beyan buyurdukları araziler
hakkındadır.
Bir de, Dünya Gıda Yardım Teşkilâtı ile
akdedilmiş anlaşmalar hakkındadır.
BAŞKAN — Saym Bingöl, biz rica etsek
Başkanlık Divanı olarak, yazılı sorsanız, Sayın
Bakan da yazılı olarak cevap verseler, muvafık
olmaz mı efendim?
RECAI ÎSKENDEROĞLU (Devamla) —
Efendim, rakamları kapsıyan sualler değil ise,
gerek Genel Müdürlüğümüzü gerekse Hüküme
timi ilgilendiren sualler üzerinde izahat vere
bilirim. Ama rakamlar üzerinde bir etüdüm yok
tur.
USA BİNGÖL (Muş) —Efendim,
Saym
Bakan 1961 tevzii durdurulan araziden bah
settiler. Bunun miktar olarak ifadesini istirham
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edeceğim. 1961 den sanra tevzi edilmemiş, arazi
miktarını ifade edebilirler mi?
İMAR VE İSKAN BAKANI RECAI ÎS
KENDEROĞLU (Devamla) — Bu husus mü
saade ederseniz, idare yönünden, yani idari
bakımdan Köy işleri Bakanı arkadaş^nıız tara
fından yürütülmektedir. Bendenizin derinle
mesine bir etüdüm yoktur. Lütfederseniz ya
zılı olarak arzı cevapta bulunayım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Saym Vekil halk konutları standardının ne
denini, niçinini izah ettiler, bizler de dinle
dik. Bunu tetkik ettiklerine göre, Saym Ve
kil; orada şöyle bir madde vardır : «İşbu hü
kümler valiler, kaymakamlar, generaller ve em
salleri hakkında yapılacak binalar için tatbik
edilmez» felsefesini kendi izah tarzlariyle ka
bili telif görürler mi? Bunu rica ediyorum.
RECAI ÎSKENDEROĞLU (Devamla) —
Hayır kendi inançlarımla kabili izah görme
mekteyim. Zatıâliniz de, konuşmalarınızda ifa
de buyurmuştunuz kürsüde, imar ve iskân
Bakanlığının sosyal konutlar ve hattâ fonksi
yonu itibariyle
toplumun vasat ve vasattan
ziyade alt yapısına müteveccih bir fonksiyon da
yükümlü o1 an Bakanlığım Parlâmentoya sevk
ettiği 3-4 kanun tasarısı vardır ki, bunlardan
bir ikisi Parlâmentonun gündemindedir, çık
madığı takdirde haklı olarak işaret buyurduğu
nuz sakatlıklar maalesef
tezahür etmektedir.
Bunlara Bakanlığım devresinde bilhassa dik
kat göstereceğim. Zaten kanunlaşırsa bu tasarı
lar bunlar bir daha vâridölmıyacaktır.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Cesur bir cevap verdiniz, teşekkür ederim.
'BAŞKAN — Sorular
teşekkür ederim.

cevaplandırılmıştır,

RECAI ÎSKENDEROĞLU (Devamla) —
Cesaretim milletin demokratik idare içindeki
uyanışı ve Türk Milletinin demokratik mekaniz
ma içinde kendileri gibi basiretli kontrol yap
masına hassasiyet gösteren mümessilleri gön
dermesiyle müşahhas ifade ve delilini bulur.
Bu itibarla cesaretli değil, gerçek bir beyan
da bulunduğumu zannediyorum. (Alkış1 ar)
HÜSEYÎN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Teşekkür ederim.
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KEOAİ İSKENDEROĞLU (Devamla) —
Affedersiniz, bir şey arz edeceğim, müsaadenizi.
BAŞKAN — Buyurun.
KEOAİ İlSKENDEROCİbli (Devamla) —
Yüksek Senatonun sayın üyelerinin gerek temen
nilerini, gerekse kıymetli tenkidlerini önümüz
deki senenin bütçe tatbikatı
için aydınlatıcı,
uyarıcı ve yol gösterici olarak gerek bendeniz ve
gerekse mesai arkadaşlarım telâkki ediyoruz.
Bilhassa bunlara çok
dikkat edeceğimizi arz
ederken bu imkânı bize lütfeden Sayın Senato
Başkanlık Divanı ve Umumi Heyeti ile tenkid
lerini bizden esirgemiyen kıymetli arkadaşları
ma, teşekkürlerimi sunar, saygılarımı arz ede
rim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
(A/l) Cari harcamalar
B.
Lira
12 000
11.000 Ödenekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1-2.000 Personel giderleri
5 297 539
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir..
13.000 Yönetim giderleri
1 719 900
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
m 452
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli .gideriov
4.0 000
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. ..(A/3) 'Sermaye teşkili ve transfer
harcamaları
1 - Sermaye teşkili
B.
32.000 Kamulaştırma

Lira
ve

satınalma-

lar ' • ' • ' •

1

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
11 - Transferler
34,000 Malî transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
'35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç. ödemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Mtmiyenler... Kabul edilmiştir.
a) '.Toprak ve İskân İşleri
lüğü Bütçesi :

Genel

37 000

I

Müdür

• BAŞKAN-— Toprak ve İskân İşleri
Müdürlüğü Bütçesine geçiyoruz.
( J e t veli eri okut uyorum.

Genel

( A / l ) Cari harcamalar
12.000 Personel giderleri
22 813 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
5 ?27 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1 540 252

14.000 Hizmet- giderleri

BAŞKAN - - Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

10 000

(A/2) Yatırım 'harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri
18 011. 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
16.000 Çeşitli giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
60 '53*6 000'
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

(A/2) Yatırım lıarcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri
8 290 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

2:1000 Makina - teçhizat ve
taşıt
alımları ve onarımları
'1 175 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım.
.giderleri
8 398 000
BAŞKAN — Kaıbul edenler...
Etmiyenler..: Kabul edilmiştir.
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edenler...
edilmiştir.
11» 000
edenler....
edilmiştir.
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B.
Lira
23.000 Makina - teçhizat ve
taşıt
alımları ve onarımları
400 000
BAŞKAN — Kaıbııl edenler...
Etımyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer
harcamaları
I - Sermaye teşkili
32.000 Kamulaştırma ve satma!ma
lar
50 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
I I - Transferler
34.000 Malî transferler
1 747 273
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmivenler... Kabul edilmiştir
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35.000 Sosyal transferler

Lira
167 000

BAŞKAN — Kabul' edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri

81, 900

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi kabul edil
miştir. Memlekete hayırlı olmasını Cumhuriyet
Senatosu adına dileriz efendim. (Alkışlar)
(Görüşmelere saat 15,00 te devam etmek üzere
Oturumu kapatıyorum.
Kapanma saati : 13,45

OT U R U M

Açılma saati : 15,000
BAŞKAN — Başkan vekili Muhittin Kılıç
KÂTİPLER : ÂdüL Ünlü (CtHrihnrbaşkamnca S. Ü.), Sakıp Önal (Adana)

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Çoğunlu
ğumuz vardır.
Ş — Maliye Bakanlığı Bütçesi :
ÖAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. Söz alanların
isimlerini okuyorum. C.H.P. Grupu adına Ah
met Naci An, Millî Birlik Grupu adına yok.
Kontenjan Senatörleri Grupu adına yok. A.P.
Grupu adına Mehmet Ünaldı. Y.'T.P. topluluğu
adına yok. C.K.M.P. topluluğu adına yok. M.P.
topluluğu adına yok.
Bağımsızlardan Kâzım
Yurdakul, C.H.P. den Mebrure Afcsoley, Y.T.P.
den Meihmet Ali Demir, Adalet Partisinden Rı
fat öztürkçine, M.P. den Inceoğlu. Söz alanlar,
bunlar. 9öz alanlar esasen 6 kişi olduğundan
dolayı gruplar haricinde İdilinde, aleyhinde, ve
üzerinde diye tefrik yapmaya lüzum ve mahal
yoktur. Şimdiden bu sıraya göre söz vereceğim.
Şimdi söz C.H.P. Grupu adına Sayın Ahmet
Naci Ari'nindir, buyurun efendim.

C.H.P. GRUPU ADINA AHMET NACİ
ARI (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, Sayın Bakan ve değerli mesai arkadaş
ları; Maliye Bakanlığının 1905 yılı
Bütçesi
üzerinde tefarruattan
kaçınarak Cumhuriyet
Sentosu C.H.P. Grupunun görüş ve temennileri
ni arza çalışacağım.
Maliye Bakanlığımız, Devlet idaresinde, ma
lî ve ekonomik konularda en önemli görev ve
sorumluluğun sahibidir.
Devlet gelirlerini hassas ve dikkatli bir ölçü
içinde, iktisadi, psikolojik ortamın yumuşak ha
vasında toplamak, kamu hizmetlerimiz için ge
rekli harcamaları karşılıyacak gelir kaynakla
rını bulmak, Devlet maliyesini ekonomik gerçek
lere muvazi, plânın öngördüğü kalkınma hedef
leri ile hemâhenk olarak yürütmek, uluslararası
malî ve. iktisadi kuruluşlarla temas ve münase
betleri ölçülü, yararlı bir tarzda düzenlemek,
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görev ve sorumluluğu bu bakanlığa ve onun fe
ragatli, memurlarına aittir.;
Bu çalışmaların karşılıklı anlayış, memleketsciver bir görüş, titiz bir çalışma ile yürütülegeldiğini (görmekle memnuniyet ve şükranlarımızı
ifade etmek isteriz.
Bakanlık plânlı kalkınma devresinin icabett'irdiği çok taraflı malî bir ıslahat başarmış, gü
nün ihtiyaç ve isteklerine arzu edilir bir sevi
yede süratle cevap verecek hale gelmiştir.
Yorucu ve sürekli bir çalışmanın gayreti
olan bu seviyenin daha da üstüne çıkılmak için
gerekli gayretin esirgenmiyeceğine eminiz.
Zira; Devletin ekonomik alanda üzerine yük
lendiği mükellefiyet ve vecibeler
her geçen
gün biraz daha artmakta ve genişlemektedir.
Nitekim, gelir temini ve masrafların Öden
mesi para, kredi ve borçlanmalarla ilgili gö
revlerinin ifası, malî idare ile ilgili anlaşmaz
lıklarda yargı mercileri nezdinde Hazinenin
temsili, Devlete ait değerlerin yönetim ve de
netlenmesi, Devlet mallarının yönetim ve he
saplarına ait kayıtların tutulması, uluslararası
kuruluş, malî ve ekonomik müesseselerle olan
temasların yapılması ve düzenlenmesi ve bu
yönden münasebetlerin 'geliştirilmesi, bu ba
kanlığın görevlerini her geçen gün biraz daha
yüklü hale getirmektedir.
Bunun için daha sağlam ve
istikrarlı bir
malî bünyeye kavuşmak gayesiyle, görevleri bu
derece ağır ve sorumluluğu havi Maliye Bakan
lığı teşkilât ve bünyesi içinde bugünün ve ya
nın artan ihtiyaçlarını, görevlerini kapsıyacak.
plânlı ekonominin zaruri kıldığı sürat ve an
layışa paralel, yeni bir teşkilât
kanununun
biran evvel yürürlüğe konduğunu görmek arzu
sundayız.
Yapılacak rcorganizasyonla, bu bakanlıkta,
tazminatsız, ek ödeneksiz, Devletin bütün yü
künü ağır bir sorumlulukla yürüten, feragat
hisliyle vazife gören teşkilât mensupları da da
ha huzrlu bir çalışma sistemine kavuşarak gö
rev, yetki ve sorumluluklarının verimine, ve
rim katmış olacaklardır.
Bugün için; bütçeden mesul Maliye Bakan
lığı olduğuna göre, Devlet gelirlerinin ve bü
tün vergilerin Maliye Bakanlığı bünyesi için
de toplanması için çözüm yollan bulunarak, bu
hal tahakkuk ettirilmelidir.

Malî istikrarı temin ve idame için, bir yan
dan vergi ziyamı önleme gayretlerine devam
la, diğer taraftan Devletin cari giderlerinde
tasarruf zihniyetini hâkim kılmaya çalışmak,
Devlet hizmetinde memur ve müstahdem kad
rolarını asgari hadde getirmek, tüketici değil,
üretici unsurun çoğaltılmasını izlemek, Dev
let dairelerinde ve İktisadi Devlet Teşebbüsle
rinde her türlü israf ve lükse son vermek için,
gerekli tasarruf tedbirlerinin alınmasını, uy
gulanmasını lüks Devlet inşaatlarından kaçı
nılmasını zaruri görmekteyiz.
Millî emlâk mevzuatının başitleştirilme ve
sadeleştirilme zarureti ile, Hazine avukatları
nın halihazır durumlarının ıslahı, mukaveleli
avukat istihdamından sarfınazar edilmesi ile
arazi tescil dâvalarında Hazine arazisi ve men
faatleri için daha titiz bir takip ve çalışma yo
luna girilmesi zorunluğunu
ifadede fayda
mülâhaza ediyoruz.
Vergi ziyamı önlemek için bakanlığın ve ma
hallî teşkilâtın vergi mükelleflerinin beyaname1 erini, daha müessir bir murakabe ve kon
trolü için, hesap uzmanları,
kontrol memur
ları kadrolarının takviyesine teşkilât mensup
larının kurs ve seminer yolu ile eğitim ve ay
dınlatılmalarına devam ile, murakabe bakı
mından gerekli kanuni yetkiler'e teçhiz edil
mek suretiyle bütçe kontrolörlükleri ihdas edil
melidir.
Bu arada diğer yıllarda da işaret ettiğimiz
•gibi özlem1 e gözlenen Serbest malî müşavirlik
Kanununun çıkartılması için gerkli ilgi esirgenmiverek bu müessese biran evvel faaliyete
geçebil melidir.
Gerek yurt içi, yurt dışı seyahatler, gerek
se ücretli izinlerde israfın önüne geçilmesi ve
bu imkânların en faydalı ve yararlı bir şekil
de kullanılması için titizlikle incelemelerde bu
lunulması, kambiyo işlerinde merkeziyetçilikten
uzaklaşma gayretleri daha da yaygın hale geti
rilmelidir.
3202 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (C)
fıkrası gereğince bütçenin % 1 oranında bir öde
neğinin Ziraat Bankası sermayesine gereği gibi
eklenebilmesi için Ziraat Bankası sermayesinin
yeni bir kanunla artırılmasına çalışılmalıdır.
Devlet personel rejimi ile sıkı bir bağlantısı
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olan emeklilik mevzuatı ve dolayısiyle Emekli
Sandığının malî bünyesi üzerinde Personel Ka
nunu çıkar çıkmaz gerekli ve yeterli tertip ve
tedbirlerin alınabilmesi için, Sandığın malî bün
yesini takviye mevzuu üzerinde önemle durulmalı, Devlet Malzeme Ofisinin lükse, israfa
kaçmıyan demirbaş eşya, mefruşat ve evrakı
matbua çeşitlerinin standart ölçüler halinde -tes
pitinde hassasiyet esirgenmemelidir.
il ve ilçe hükümet konaklarının yeni inşaatlarına tahsisat ayrılması ve yapımı için Plân
lama dairesi ile anlaşma, fikrî uyuşma imkânl a n sağlanmalıdır.
Maliye Bakanlığınca 1963 yılından bu yana
yapılan çalışmalar sonunda hazırlanan ve T. B.
M. Meclisine ve Hükümete sevk edilen, Genel
Muhasebe kanun tasarısı, Menkul kıymetler ve
Kambiyo borsaları kanun tasamı, Türk para
sının kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı
Kanunun temdidi hakkında kanun tasarısı, Ta
rım kredi kooperatifleri Kanununa bâzı madde
lerin eklenmesine dair kanun taoansı, Belediyeler ve belediyedere bağlı işletmelerin bir kisim borçlarının terkin ve tahkimi hakkında ka
nun tasarısı, Serbest malî müşavirler kanunu
tasarısı, Malî kaza ile ilgili kanun tasarısı, Malî
tevzin kanunu tasarısı, Bina Vergisi Kanu
nunda tadilâta ait kanun tasarısı, Kambiyo ve
denetleme kamunu tasarısı, Belediye gelirleri
kanun tasarısı, Proje ve Mühendislik Hizmetleri
Kurumu hakkında kanun tasarısı ve bilhassa
Devlet ihale kanunu tasarısının en kısa zamanda çıkartılabilmesi için Sayın Bakanın ilgilerini bizzat esirgememeleri şayanı arzudur.
Sayın senatörler; tasarruf bonolanndan va
tandaşların haklı olarak şikâyetlerinin devam
etmekte oluşu malûmunuzdur.
Sayın Maliye Bakanı bu konuya bütçenin tumü üzerindeki müzakereler sırasında da temas
etmiş ve Sayın inönü Hükümeti tarafından
Meclise sunulmuş olan tasarının kanunlaşması
nı istediğini beyan etmiştir.
Hükümet programının müzakeresinden bu
yana çıkarılacağı beyan ve taahhüdolunan bu
tasarı hakkında maalesef komisyonlarda her
hangi bir muamele yapılmamıştır.
Meclislerin tatile girmesi uzak olmadığına
göre, bu tasarının bu devrede kanunlaşmasından
ümit kesmek icabediyor.

ı

I
I
I
I
I
I
I

I
I

Vergi reformu üzerinde Hükümetin düşünce
lerini program müzakereleri ve bütçenin tümü
görüşülürken öğrenmek için yapılan gayretler
de maalesef boşa gitmiştir. Hükümet diğer bir
çok konularda olduğu gibi umumi yuvarlak söz
ler söylemek suretiyle bu konuda nedense açık
olmamayı tercih etmektedir.
Sayın Maliye Bakanı işin komisyona tevdi
edileceğini söylemekle yetinmiştir. Bu durum
da ; gerek içinde bulunduğumuz ve gerekse önü
müzdeki yılda bütçe açıkları ve plânın finans
manı çözüm bekliyen birer program olarak ka
lacaktır.
Dördüncü Koalisyon Hükümetince getirilen
bütçeye 443 milyon zam yapıldığı malûmdur.
Sayın Başvekil ayrıca ordu ihtiyacı için 250 mil
yon liralık ödenek istemeyi ilân etmiştir. Millî
Savunma Bakanı birkaç gün evvel bu talebi bir
kanun tasarısı ile hemen Meclise getirecekleri
ni beyan etmiştir. Bu hale göre yıl içinde yeni
ödeneklere ihtiyaç olacağı şimdiden ortaya çık
mıştır.

Bu durumda plân ve program aksatılmaksızm bu giderlere karşılık bulunabilecek midir?
Sayın Bakan bütçenin tümünün müzakeresi
esnasında, otomatik tasarrufları bir karşılık
olarak düşünmüştür. Ancak, açık miktarına
göre bunun yeter bir karşılık olması mümkün
I
değildir.
I
I
I
I
I
I

I

Yıl içinde bilhassa seçim şartları muvacehe
sinde çok kolay bir yol olan açık finansmana
başvurulması endişesi şimdiden yayılmaya baş
lamıştır. Ekonomik bir dengesizlik doğmadık
ça ve ekonomik durum gerektirmedikçe açık
finansmanın yoluna gidilemiyeceği hususunda
Maliye Bakanından kesin ve açık taahhütler is
temek zorundayız.
Başta bugünkü Sayın Maliye Bakanı olmak
üzere dörtlü koalisyon meydana getiren partile
rin hemen hepsi vergi reformları kanunlarının
görüşülmesi sırasında vergi kanunlarında yapı
lan değişikliklerin vergi reformu adı altında
vergilere zam yapmaktan başka, bir maksat güt
mediğini ve vergilere yapılan bu zamların eko
nomimizi tahribedeceğini ve halkı ezeceğini
İsrarla iddia etmişler ve hattâ, mahallî se- *
çimlerle ara seçimlerinde geniş bir kampanya
ile. istismar konusu yapılmıştı. Şimdi görüyo
ruz ki, bu vazifeleri sayın Hükümetimiz seve
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seve tahsil etmekte ve hattâ, gecen yıl beyenmedikleri tadilâtın, bilhassa Gelir Vergisinin, bu
yıl sebebolduğu vergi artısından çok menimin
olduklarını ifade etmektedirler.
Eski iddialarında samimî iseler ekonomiyi
tahribeden ve vatandaşları ezen bu vergileri
neden dolayı tatbik etmeye devam ediyorlar?.
Bütçe Kanununa konulacak tek bir madde
ile bunların tatbiki durdurulmaz mı idi?.
Bu durumda millete kötülük ettiklerine mi
kaanidirler? Yoksa; iktidar sorumluluğu bu
görüşlerinin değişmesine mi sebobolmuştur?
Sayın Maliye Bakanının bu husustaki görüşünü
merakla beklemek mecburiyetindeyiz.
40 - 50 milyarlık aktif ile çalışan ve memle
ket ekonomisinin mühim bir unsuru olan İktisa
di Devlet Teşekküllerimizin rantabl bir hale
getirilmeleri için Yüce Meclisler 440 ve 441 sa
yılı kanunları kabul etmiştir.
Birkaç aydan, beri Hükümet İktisadi Devlet
Teşekküllerinin bünyelerini ve çalışma usulleri
ni bu kanunun prensipleri dairesinde İslah et
mek. gayreti içindedir.
Bilindiği gibi bu kanunun prensiplerinden
birisi de İktisadi Devlet Teşebbüslerinin kârlı
lık esasına göre çalıştırılması idi.
Bunu sağlamak içinde bu teşekküllere tam
bir muhtariyet verilmiştir.
Buna göre teşekküller, temel, maddeler ha
riç fiyat ve tarifelerini piyasaya şartlarına göre
kendileri tâyin edeceklerdir.
Ancak; son birkaç; tatbikat Hükümetçe bu
prensibe riayet edilmek istenmediğini ortaya
koymuştur.
Son günlerde Başbakanlıktan bu. teşekkülle
re gönderilen bir emirle Hükümetten mezuniyet
alınmadıkça fiyat ve tarifelere zam yapılmaması
tebliğ olunmuştur.
440 sayılı Kanuna açıkça aykırı olan böyle
bir emrin Başbakanlıktan çıkmış olmasını üzün
tü ile karşıladığımızı ifade etmek isteriz.
Anlaşıldığına göre Hükümet ekonomimizi
sağlam esaslara istinadettirmek üzere Meclisle
rin tesbit etmiş olduğu çok mühim bir esası
yaklaşmakta olan seçimlere feda etmektedir.
Ekonomimizin yeniden sarsılmasına zemin hazırlıyan böyle bir emri Hükümet için büyük bir
sorumluluk konusu saymaktayız.
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Sözlerime son vermeden evvel, Devlet perso
nel rejimi için büyük bir reform olduğuna şüp
he bulunnuyan, Personel Kanununun bu dev
rede kanunlaşmasını sayın iktidarın bu konuda
gayretlerini artırmasını temenni ediyoruz. Dev
let personelini istikrarlı ve geçim şartları ile
dengeli bir ücret sistemine kavuşturacak olan
bu tasarının bu devrede kanunlaşması zaruretin
de sanırım ittifak da vardır.
Ayrıca otokontrol yoluyla vergilemede gü
venliği sağlamaya matuf organik bir tedbir ola
rak mütalâa edilen ve tâdil edilen hükümlerle
alman servet beyanlarının, servet beyanı mües
sesesinin bugünü ve yarını hakkında Sayın Ma
liye Bakanının açık ve seçik kanaatlerini, dr
şüncelcrini öğrenmede, duyurmada fayda gör
düğümüzü ve bunu kesin bir ifade ile bekledi
ğimizi söylemekle sözlerime nihayet verir,
(!. H. i \ Grupu adına Yüce Senatonun değerli
üyelerini saygılarımla selâmlarım.
lîHif) yılı Maliye Bakanlığı Bütçesinin Türk
ulusumuza hayırlı ve başarılı olmasını dilerim.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Adalet Partisi (Irupu adına Sa
yın Mehmet Ünaldı.
A. P. GRUPU ADİNA MBHMET ÜNALDI
(Adana) — Sayın Başkan, sayın senatörler.
Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı; Parlâmento
tarihimizde ilk olarak bir bütçenin ikinci defa
müzakeresi yapılmaktadır, 1965 bütçesinin bir
cüzünü teşkil eden Maliye Bakanlığı Bütçe
si üzerinde Adalet Partisi görüşünü arz ve iza
ha geçmeden önce Yüksek Heyetinizi şahsım ve
Grupum. adına saygı ile selâmlarım.
Sözlerime başlarken bir önemli noktaya işa
ret etmek isterim. Karşımızdaki Hükümet bir
parti Hükümeti olmayıp, Koalisyon Hükümeti
olduğu cihetle meseleleri parti program ve gö
rüşlerine göre değil koalisyon protokolü ve
Hükümet programı esaslarına göre değerlendir
mek icabetmektedir.
Geçmişte Devlet gelirlerinin tanzim, tarh ve
cibayeti ile Devlet masraflarını nisbeten basil
olan Devlet hizmetlerine tahsisi vazifesi ile yü
kümlü olan bu Vekâletin bugün artık modern
Devlet anlayışı muvacehesinde vazife hudutla
rı genişlemiş, topyekûn millet hayatını siyasi,
iktisadi, içtimai ve malî yönden tesiri altına
alan bir mahiyet iktisabetmiştir.
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Vergi, artık sadece- «Devlet masraflarına
halkın iştirakidir.» basit tarifi ile ifade edile
memekte, malî hüviyetinin yanı başında aynı
zamanda siyasi, iktisadi ve içtimai hayatın mu
harrik bir unsuru olmaktadır. Bu itibarla Ma
liye Bakanlığının ve onun hizmet bilançosu
olan bütçesinin ehemmiyeti aşikârdır. Bu ehem
miyete atfen şimdiye kadar gelmiş geçmiş mü
zakerelerde gerek partileri adına gerek şahısları
adına görüşen birçok hatipler bu Bakanlık-büt
çesinde söylenebilecek her şeyi- söylemişler,
söylenenler ise artık birer tekrar halini almış
olmasına rağmen bâzı mühim noktalarda girişi
len teşebbüsler tatminkâr bir hal alamadığı için
görünüşe göre bizden sonrakiler de aynı. mev
zular üzerinde aynı şeyleri söylemeye» devam
edeceklerdir. Bu cümleden . olarak önce Ba
kanlık Teşkilât Kanunu üzerinde durmak, icabetmektedir.
Kuruluşu ile, işlemesiyle, personeliyle bu.Ve
kâlet gerçek bir reform beklemektedir. 39<>(> yi
yin da yapılan elbisesi artık ona dar gelmekte,
tamir ve tadiller ise maksada kifayet edememek
tedir. Vekâlet teşkilâtı, mülkî teşkilâta muva
zi olan imparatorluk zamanındaki karakterini
bugün de muhafaza etmektedir. Teşkilâtın her
dalında ve her hizmetinde senelerin getirdiği
kâfi tecrübeler mevcuttur.
Bugün artık Vekâletin münferit hizmet dal
larında girişilen ıslahat tedbirleri yerine topyekûn bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Her ne kadar
Gelirler Genel Müdürlüğü İller Teşkilâtının
10 bölgeye ayrılması ve kü.çük merkezlerde tam
teşkilâtlı vergi daireleri yerine vergi şeflikleri
ihdasını derpiş eden teşkilât çalışmalarını duy
duk ve memnun olduk ise de diğer kollarda da
buna muvazi çalışmaları iştiyakla beklemekte
yiz.
19 bin personele salıibolan Maliye Bakanlığı
nı, merkez ve taşra teşkilâtı olarak ayrı ayrı mü
talâa edersek her iki yönden de kadro bakımın
dan bir kifayetsizlik olduğu söylenemez. Ancak
personel kalitesi bakımından da bu terazinin, bu
sikleti çekmesi kabil olamaz.. - Muhterem Ba
kanlık mensupları alınmasınlar, kendilerine bir
kasdım yoktur. Bugün Maliye Bakanlığı •memur ihraeeden
bir teşekkül, halindedir. Bugün Maliye Bakan-
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lığında personelin umumi tahsil derecesi vasa
tisi düşüktür.'
Bugün malî mevzuatımız çok çeşitli ve muğ
lâktır. Tekâmül dolayisiyle de sık sık tadiller
görmektedir;
(lene bugün maliye memurları ciddî suret
te, bir zihniyet ıslahına muhtaçtır. Devlet hiz
metlerinde mcvcudolması gereken teadül pren
sibinin ortadan kalkmış olması dolayisiyle Ma
liye Bakanlığından diğer daire ve müesseselere
yıllar yılı memur transferi devam etmektedir.
Bu vekâlette kalifiye eleman yetiştirme kay
nağı olan teftiş ve murakabe 'organlarından sa
bit vazifelere eleman çekme güçlüğü ile karşıkarşıya kalınmaktadır. Vekâlet bugün için
mecburi hizmetli elemanlarını dahi tutabilmek
güçlüğü içerisindedir, Yüksekçe kademelerde
buna bir misal vermek, istersek vilâyet teşki
lâtlarının başı olan. il idare kurullarının mühim
bir üyesi durumunda bulunan defterlarm tahsil
durumuna işaret etmek kâfi gelecektir. Bugün
67 vilâyet defterdarının ancak 20 tanesinin
yüksek tahsilli olduğunu açıklamak bir yaraya
neşter vurmak demek olacaktır.
Diğer taraftan, aşağıya doğru .mülki taksi
mata muvazi teşkilât kadrolarında ise tahsil-ve
kültür seviyesi hususi bir yetişme ve ehliyet
istiyen muğlâk, malî mevzuatı anlamaya ve
doğru tatbik etmeye yeterli bulunmamaktadır.
Bu itibarla da davranışlarında mükellefi ür
kütücü, hizmetlerinde vergi maliyetini yüksel
tici olmaktadırlar. Binaenaleyh, Bakanlığın iki
mevzu üzerinde ehemmiyet ve ciddiyetle dur
ması icabetmektedir. Bunlardan birisi memur
larm yetiştirilmesi mevzuu, diğeri de idari or
ganizasyon ve metot çalışmalarıdır. Bilindiği
üzere asrımızda her sahada olduğu gibi malî
mevzuat ve usuller de daimî tekâmül halinde
dir. Üniversite ve yüksek okullarda verilen te
mel bilgilerin malî hizmetlerin yürütülmesi için
yeter sayılmıyacağı anlaşılmış olduğundan bil
hassa Garp memleketlerinde memurların yetiş
tirilmesi bakımından hizmet içi eğitime birinci
derecede ehemmiyet, verilmeye başlanmış ve bu
maksatla' memurların fasılalı olarak büyük mer
kezlerde açılan kurs ve seminerlerden geçiril
mesi yoluna gidilmiştir. Bu mevzuda Maliye
Bakanlığımızın ilk teşebbüslerini görmek bizdere inşirah vermektedir. Son zamanlarda gerek
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hususi sektörde, gerek âmme sektöründe hiz
met maliyetlerinin süratle artması birçok mem
leketleri metot ve organizasyon çalışmalarına
sevk etmiştir. Bu mevzuda Maliye Bakanlığı
Teftiş Kurulu bünyesinde de AID nin yar
dımı ile böyle bir organizasyon ve metot ünite
sinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılı
yoruz.
Muhterem arkadaşlar; malûm olduğu uüzere
zamanımızda vergi politikası umumi iktisat po
litikası içinde mütalâa edilmekte ve ekser ah
valde vergi politikası iktisat politikasının bir
vasıtası olarak telâkki olunmaktadır. Bu ba
kımdan vergi sahasında yapılacak reform ve
değişikliklerin memleket gerçeklerine uyması
yanında iktisadi hayatın gelişmesini öniiyeeck
bir faktör haline gelmemesi hususunda gereken
dikkat ve gayretin sarf edilmesi iktiza edeceği
kanaatindeyiz.
Bu mevzuda aynı zamanda vasıtalı ve vası
tasız vergiler arasında bulunması icabeden
ahenk ve münasebetin de gözden uzak tutulma
ması, vergiyi fakir halk kütlelerine kaydırmak
yerine onları vergi verebilecek seviyeye getir
menin malî ve iktisadi yönlerini aramak icabetmektedir. Bizde vasıtalı vergilerin umumi vergi
tahsilâtına olan nisbeti daima yükselme tema
yülü gösterdiğine bakılırsa bizim maliyecileri
mizin anestezi fiskâl görüşünden istifadeye he
vesli bulundukları neticesine varılmaktadır.
Vergi randımanının, yalnız nisbetlerin artırıl
ması suretiyle değil, vergi uygulamasında mü
kellefle idare arasında karşılıklı anlayış ve iti
mat havasının yaratılması yoliyle daha müessir
neticeler elde edilebileceğine inanmakta ve Ba
kanlığın çalışmalarını bu istikamete tevcih et
mesini isabetli mütalâa etmekteyiz. Daha önce
vergi reformu ismi altında çıkarılan muhtelif
vergilere zam getiren kanunların vergi refor
mu anlayışı içerisinde yeniden ele alınması yo
lunda bir gayret beklemekteyiz. Vergi reformu
çalışmalarında şimdiye kadar alışılmış basit ve
kolay metotlar terk edilerek yeni bir görüş ve
anlayış içinde sadece gelir noktasına saplanma
dan vergiler başka cepheleri ile ilmin ve tatbi
katın verdiği esaslara uy durulmalıdır.
Vergi ziyaı maliyemizin «n mühim proble
midir. Bu sebepten de mükellef ile idarenin ara
sı daima açık bulunmaktadır. Mükellefe her
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halükârda vergi kaçakçısı gözü ile bakılmamalıdır.
Kanaatimizce Bakanlık devamlı öğretici
neşriyat yaparsa, memurunu eğitirse, kolay tatbikat usulleri bulursa, mükellefle muhasemat
halini kaldırır, dost olursa, kontrol cihazını tak
viye eder, beyanamelerde tetkik nisbeti yük
seltilirce, Meclis gündeminde bulunan serbest
malî müşavirlik Kanununun çıkarılması yolun
da gayretlerini esirgemezse vergi ziyamı bü
yük ölçüde önleme durumuna girecektir. Buna
ilâveten vergi randımanını artıracak iktisadi
tedbirler yanında piyasayı ürkütücü davranış
lardan sakınmak mükellefi her an tehdidaltmda bulunduğu hissini veren servet beyanna
melerini iade etmek, memleket sathında alabil
diğine bir pervasızca gelişmekte olan aşırı sol
cereyanların ve servet düşmanlığının düşün
dürdükleri ve yaptırdıklarını izale etmek dev
lete daha geniş malî imkân sağlıyacağmı bil
hassa kaydetmek isteriz.
Bu mevzudaki görüşlerimizi bu suretle hu
lâsa ettikten sonra vergi komisyonunda iş ve
meslek gruplarının daha müessir bir şekilde
temsil edilmeleri için alınmış olan tedbirlerden
dolayı Sayın Maliye Bakanına ayrıca teşekkür
lerimizi arz ederim.
Gelir seviyesinin düşüklüğü ve diğer bâzı
âmiller dolayısiyle tasarrufun mahdudolması
bir sermaye piyasası teşekkülüne imkân verme
miştir. Bizde iç istikrazlar umumiyetle cebri
istikraz mahiyetindedir. Tahviller piyasada satılamadığı için umumiyetle bankalar kapatır
lar. Bu hal ise ister istemez iktisadi hayatı zor
lar ve nihayet enflâsyona varan bir emisyona
dayanır. Hal böyle iken bir de nevi şahsına
münhasır tasarruf bonoları vardır. Bugün hiç
de sevimli olmıyan tasarruf bonoları tatbikatı
Sayın Bakanın verdiği izahattan anlaşıldığına
göre muayyen seviyedeki kazançlardan kaldırıl
makla biraz ferahlık getirecek hüviyete gir
mektedir. Bu mevzuda ilk tatminkâr adım ola
rak telâkki ettiğimiz bu davranıştan dolayı Sa
yın Maliye Bakanını tebrik etmek, ancak ta
sarruf bonosu ticaretinin bugün en kârlı tica
ret olduğuna ve vergiden muaf kazançların
şampiyonu bulunduğuna da işaret etmek iste
riz.
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Dış istikrazlar mevzuunda ise Hükümetin,
kalkınmamızın dış finansmanı için gerek kon
sorsiyum kanalı ile gerek ikili anlaşmalar su
retiyle uzun vadeli ve düşük faizli kredi almak
hususundaki politikasını tasvibetmekle beraber
bu nevi istikrazların kendisini ikna edecek ya
tırımlara tahsisini tavsiye eder, ileriki seneler
de ödiyeceğimiz borç mürettebatının dış ödeme
imkânlarımızı aşmamasına dikkat edilmesini
hatırlatmak isteriz.
îç konsolidasyona tabi borçların yavaş da
olsa itfasına itina gösterilmesi lüzumuna kaani
bulunmaktayız.
Devlet dairelerindeki lüks ve israf hakkın
da şimdiye kadar çok şey söylenmiş olduğu ci
hetle bu mevzua dokunmak istemiyoruz. Ancak,
Devlet memurlarının dış memleketlere yaptık
ları çok ve çeşitli seyahatlerin muayyen ve
mâkul bir rejime tabi tutulması ve bu seyahat
lerin memlekete ne getirdiğinin yapılan büyük
masraflarla bir mizana vurulması icabettiği ve
hele dış seyahatlere gitmeyi sanatı mûtat ha
line getirenlerin hizmet maliyetlerinin tesbit
edilmesine muhtelif yönlerden zaruret bulun
duğu kanaatindeyiz.
Devletin malî bünyesiyle yakından ve sıkıca
alâkalı bulunan İktisadi Devlet Teşekkülleri
hakkında ayrıca bahis açmadan bir noktaya
temas etmek zaruretini duymaktayız. 3460 sa
yılı Kanunun yerine kaim olan 440 sayılı Ka
nun iktisadi Devlet Teşekküllerine kârlılık ve
verimlilik getirdiği iddiasında bulunadursun,
kanaatimizce bu kanunun getirdiği en isabetli
hüküm geçici bir maddesiyle İktisadi Devlet
Teşekküllerinin yeniden organize edilmesi hük
müdür. Ancak, bu reorganizasyonu yapacak
komisyon kendisinden bekleneni maalesef za
manında ve kıvamında veremiyecektir. Komis
yonun tarzı terekkübü hatalıdır. Günlük mesai
leri zaten dolu olan müsteşarların bir araya
gelebileceklerine ihtimal veremiyoruz. Şayet bir
iki defa geldilerse bunu da ahvali fevkalâde
den telâkki ediyoruz. Bu şartlar altında da me
saisini zamanında bitiremiyeceğini ve kanuni
müddet dolduktan sonra yeni müddet istiyeceğini söylemeyi de bir kehanet saymıyoruz.
Vekâletin, iktisadi teşekküllerin reorgani
zasyonu ile dajha ciddî alâkalanmasını mevcut

teşekküllerin bekâsının veya tasfiyesinin mem
leket şartları, tatbikat ve umumi Devlet ikti
sadi politikası görüşü içerisinde sağlam ve doğrru bir neticeye bağlanmasını ısrarla istemek-teyiz.
Muhterem arkadaşlarım, sözü buraya getir
dikten sonra Sayın Ahmet Naci Arı arkadaşım
Hükümetin iktisadi Devlet Teşekküllerine şim
diden emir verdiğini, bunun 440 sayılı Kanuna
aykırı bulunduğunu ifade ettiler. Kanaatim
odur k i ; Sayın Naci Arı arkadaşım yanlış bir
fikir ortaya attılar. Bu Hükümetin İktisadi
Devlet Teşekküllerinin çalışmalarına emir ver
mesi veya müdahale etmesi kanaatimizce 44Ö
sayılı Kanuna aykırı bir keyfiyet değildir. An
cak, 440 sayılı Kanunun kabul ettiği hüküm
odur k i ; Devlet veya Hükümet, İktisadi Dev
let Teşekküllerine müdahale etmek suretiyle'
onları bir zarara sokarsa o zararı bütçeden kar
şılamak mecburiyetindedir. Ve 440 sayılı Ka
nunun getirdiği hüküm de bundan ibarettir.
Yoksa Hükümetin verdiği emirler 440 sayılı
Kanuna aykırı değildir ve olamaz.
Muhterem arkadaşlar : Maliye Bakanlığı
bünyesine ait tenkid ve temennilerimize bu su
retle işaret ettikten sonra şimdi de Maliye Ba
kanlığı ile ilgili müesseseler hakkındaki görüş
lerimizi arza çalışacağız.
1. Emekli Sandığı; geçen zaman içerisinde
değişen şartların meydana getirdiği gediklerle
doğuşta mevcut bünye sakatlıkları dolayısiyle
Emekli Sandığı Kanununun bugüne kadar 106
kanunla bir kısım esas ve geçici maddeleri
tadil edilmiş ve birçok yeni hükümler getiril
miş olmasına rağmen bu kanun maksada kifa
yet eder bir hal alamamıştır. Bu itibarla San
dık Kanununun yeni şartlar ve geçmiş tecrü
beler nazara alınarak yeniden düzenlenmesi
icabettiği kanaatindeyiz.
İştirakçiler sermayesinin tamamı devredil
diği halde emekli, dul, yetim ve malûl aylığı
almakta olanlar için 1963 yılı sonu itibariyle
hesaplanan 6 milyar lira tutarındaki tahsis
karşılıklarının kâfi gelmediğinden dolayı aktifleştirilen ve açık olarak görülen kısmı 3 mil
yar lirayı aşmıştır. Yekûnu 450 bine yaklaşan
aktif iştirakçiler için aktüariyel hesaplara göre
tesisi zaruri görülen riyazi ihtiyatlar da düşü
nüldüğü takdirde mevcut açığın takriben 10
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milyar lirayı geçeceği anlaşılmaktadır.- Sandık
Kanununa göre her beş yılda bir yaptırılan
aktüariyel hesaplara göre sandık malî bünye
sindeki muvazenesizliğin geçici olmadığı ve
emekli keseneklerinin % 20 ye çıkarılmadığı tak
dirde 1974 yılıma kadar iştirakçilerden kesilen
keseneklerle ödenmesi icabeden emekli maaşları
nın denkl eşeceği ve bu tarihten sonra da Devlet
bütçesine her sene 500 milyon liralık bir külfet
yükleneceği anlatılmaktadır. Tedbiri ise mevcut
'kanunu tatbik, yeni kanunu getirmekten iba
rettir.
2. Devlet Malzeme Ofisi: .Devlet daireleri
nin malzeme ihtiyacım karşılamak için 6400 sa
yılı Kanunla kurulmuş olan Devlet Malzeme
Ofisinin yıllardan beri başlıca sıkıntısını, zama
nında ve yeteri kadar döviz alamaması teşkil et
mektedir. Bu yüzden ithali zaruri yazı, hesap,
teksir makinalariyle nakil vasıtalarını kâfi dere
cede tedarik edememektedir. Bütçelerine nakil
vasıtası ödeneği korumuş daireler Malzeme Ofi
sinde bulunmadığı için serbest piyasadan çok
yüksek fiyatlara vasıta tedarik etmekte, bu hal
ise gerek suiistimallere gerek yüksek bedel öde
melerine yol açmaktadır. Bu hususta tedbir alın
masına bilhassa işaret etmek isteriz. Diğer taraf
tan 6400 sayılı Kanun gereğince Devle't daireleri
ve îktisadi Devle't Teşekkülleri elindeki matbaa
lar birleşmeye tabidir. Ve on yıldan beri bunun
çalışması yapılmış ve son safhaya gelmiştir. Yal
nız Ankara'da Devlet daireleri ve îktisadi Dev
let Teşekkülleri elinde 26 matbaa vardır. Ve bun
lar maalesef % 028 ile % 29 arasında randıman
vermekte ve sadece tek vardiye olarak çalışmak
tadırlar. Hal böyle iken Devle't Plânlama Dai
resi bir teşekküle matbaa kurması için ilâveten
5,5 milyon lira yatırım yapmasını öngörmüştür.
Birleştirme faaliyetine geçilmcdiği takdirde da
ha, yeni yeni matbaalar için Devlet parasının
sarf edileceğini şimdiden hatırlatmak isteriz.
Muhterem arkadaşlar, .mâruzâtıma son verir
ken ehemmiyetli gördüğüm iki hususa da kısaca
temas etmek istiyorum. Hisselerinin yüzde 98 i
Hazineye aidolan Güneş Matbaacılık Türk Ano
nim Şirketine ait tesisler münhasıran piyasaya.
is yaptığı cihetle bu hisselerin satışa çıkarılma
sını, Devletin piyasaya bu derece sokulmamasmı
tavsiyeye şayan görürüm.
Bir de Dış Seyahat Harcamaları Vergisi var
dır. Belki yanlış tatbikat anlayışından, belki ka

nunun boşluğundan hangi sebepten olunsa ol
sun, döviz kaçakçılığına, vergi kaçakçılığına,
Devlet Denizyolları ve-Türk Havayollarına zarar
İrasına ve para yolu ile bunlar arasında haksız
rekabet yaratmasına yol açılmıştır. Kışa bir mi
sal vereyim arkadaşlar, Karayolunda otobüsler
işliyor İstanbul'dan, Müniçh'e kadar, faraza bi
let ücreti 500 lira. ise diyor ki, bu ücretin 400
lirası t'staniburdan Kapıkule'ye kadardır, 100 li
rası da Kapıkule'den Münich'e kadar olan ücret
tir diyor, o zaman 400 lirası vergiden muaf olu
yor, 100 lirası vergiye talbi oluyor. Bu suretle
de gayrimeşru bir kazanç temin edilmiş oluyor.
Yukarda ballısı geçen kanun mevzuunda Mali
ye Bakanlığının, Ulaştırma Bakanlığı ile temas
temin ederek şayet memleket zararına bir durum
varsa bunun tashihini rica eder bu vesile il'>
Yüksek Heyetinizi grup um. adına hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Kâzım Yurdakul.
KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Sayın
Başkan, sayın arkadaşlarım; bütçenin tümü üze
rindeki konuşmalar sırasında bütçenin taihlili ya
pılmış ve benden evvel konuşan arkadaşlardan
sonra bana konuşacak çok az şey kalmış oluyor.
Son zamanlarda umumi politikada başlamış olan
tartışmalar millî bünyemizde ve bilhassa malî
politikamızda bâzı tesirler yapması müilâhazasiy1 e huzurunuzda ben malî millî politikanın uımuımi hatlarının çizilmesi teklifiyle çıkmış bulunu
yorum. Biliyorsunuz ki, 27 Mayıstan sonra Ana
yasamızın tedviri sırasında, bir maddede Türki
ye'nin bir maddede Türkiye'nin sosyalist cum
huriyet olduğuna, dair bir kayıt konulmuştu.
Bu kayıt, sosyalist tâbirinin iktisadi bir doktiri
ni temsil etmesi, ayrıca demir perde arkası mem
leketlerinin sosyalist cumhuriyet olmasının yarat
tığı endişe havası içinde, bu tâbir ile Anayasa
dan çıkarıldı, yerine sosyalist devlet ve sosyal
adalet tâbiri ile iktisadi tutumlumuzun hedefleri
tâyin edilmiş oldu. Bugünkü cereyanlar malî
umumi politikamızda zaman zaman ve başka baş
ka partilerin iktidara gelmesi ile sarsıntı yara
tabilir.
Bu itibarla Anayasamızın sosyalist ve sos
yal adalet veya sosyal Devlet tâbirlerini nazarı
itibara alarak bir millî politikaya ıgidilmesi za
rureti vardır. Bu millî (politikamızda milletimi
zi gün geçtikçe zedeliyen bâzı tedbirlerin alın
masına da zaruret vardır. Arkadaşlarım, son
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zamanlarda daha aşağıda da beyan edeceğim
gibi sosyaıl adaletçi Türkiye Cumhuriyetinin,
sosyal adaleti , zedeliyen vasıtalı
vergilerinde
korkunç artma meydana gelmektedir. Bu art
malar eğer böyle devam ederse herkes Türkiye'
nin nasıl bir sosyal Devlet olduğunu hayretle mü
şahede edecektir. Bu itibarla millî iktisadi po
litikamızın içinde meselâ vasıtalı vergilerin bu
günkü nisbetini durdurmak ve 'hattâ belki bun
ların 10 sene gibi bir zaman içerisinde nisbetini
yaraş yavaş indirecek tedbirleri alan bir poli
tikayı tâyin etmek artık zaruretindcyiz.
Sayın arkadaşlarım, ayrıca da foütçe parlâmenterlerce zaman zaman zedelenmektedir. Ge
tirdiğimiz kanunlarla bütçeyi taHıamnıülünün
dışında bâzı sarfiyatla perişan haile getirmekte
yiz. Bu itibarla bu cihetin de disipline alınma
sını ve her gelen, masraf getirici tekliflerin, bil'hassa parlömaııterlerin masraf yükseltici teklif
lerine karşı varidat bulma zaruretiyle karşı kar
şıya bulunmalarını mecburi hale sokmalıyız.
1 - 2 kelime ile ifadeye çalıştığım ana millî
politikamızı elbette ki, hazırlıyacak olanlar ben
den çok ileri fikirlerini bu politikanın içerisine
koyacaklardır.
ikinci temas etmek istediğim husus, bugün
kü yatırım politikamızdır.
Muhterem arkadaşlarım, yatırım politikasın
da Maliye Vekâletinin >çok mühim rolü bulun
maktadır. Bugün Türkiye'de münevverler ara
sında ve dışardan gelmiş keza fikir adanılan
arasında Türkiye'deki yatırımların şekli müna
kaşa mevzuu olmaktadır. Biliyorsunuz, seneler
ce ihmal edilmiş sosyal yatırımlara büyük ihtiya»ç vardır. Fakat, bütçe imkânlarımız ise bu
yatırımları realize ede'bilecek kadar kudrete sa
hip değildir. O halde bir muvazene, bir denge
kurmak zarureti ile karşı karşıya bulunuyoruz.
Eğer Türkiye'de sosyal yatırımlara bu denge
dışında hudutsuz bir önem verilecek olursa bir
gün bu sosyal yatırımları ayakta tutma imkâ
nına iktisaden malik olamayacağız. Bu itibarla
'bu sosyal yatırımları iktisadi yatırımlarla den
geli olarak ve iktisadi yatırımları, sosyal yatı
rımları yaşatacak derecede olmak kayıt ve şartiyle muvazeneyi kurmak zorundayız. Bu sı
kıntılar bugün yavaş yavaş banlamaktadır. Ma
liye Bakanlığının ehemmiyetle dizerinde duracağı
meselelerden biri olarak bendeniz bu meseleyi
ortaya atmaktayım,
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Muhterem arkadaşlarım,' bütçe tahminleri
son zamanlarda büyük münakaşalara mevzu ol
maktadır. Bu tahminler maalesef iktisadi istik
rarsızlığımız yüzünden 'bâzauı 'hakiki miktarla
rından cok farklı
görünmektedir.
Nitekim
1956 dan ibu yana 'bu nisbetler, bilhassa 1956 da
bu talhminleıie netice arasında nisbet 1956 dan
bu yana 1956 da 1957 ye .nisbetle 28 ve 1958 de
17,1; 1959 da 38; 1960 ta 12,2; 1961 de 27;
1962 de 12,6 r e 1963 te 19 a yakın fark .göster
miştir. Bu farklar tahakkuk ve tahsilat mikta
rına tesir etmiş ve tahsilat miktarı 1956 dan
bu yana :
1956 da 256 milyon (noksan)
1957 de 357 milyon
1958 de 491 milyon
1959 da 900, 1960 ta 1.500 milyar, 1911 de
1.479 milyar, 1962 de 1.693 milyar, 1963 te
1.273 milyar miktarına varmıştır. Bu şerait
altında geçmiş bütçelerin samimiyet hakımından müdafaasını yapmak elbette ki çok güç
olmaktadır.
Türkiye'nin vergi ödeme kabili
yetlerini nazarı itibara alarak vergi kanunları
nı getirmek ve hayalî rakamlarla bütçe tatbi
katına geçmemek zarureti vardır.
Muhterem, arkadaşlarım; bu zaruretin neti
cesi olarak Eylül -aykırına doğru gelince derhal
bütçede tasarruf tamimleri yayınlanır ve bu
suretle Meclisimizin, Büyük Meclisin kabul et
tiği bütçe tasarruf zaruretleriyle gerekli sar
fiyatı yapamaz, asıl sarfiyatın, yapılması gere
ken sarfiyat bu tarzdaki tasarruf zihniyeti do
lay isiyle yapılamamak durumunda bulunur, bu
tip yollara gidilmemesi ve hakiki bütçe rakam
ları ile açıkça vaziyetimizin Meclise arz edil
mesi doğru olur kanaatindeyim,
Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar gelen
reform kanunlarında dikkat buyurulursa daima
vergi artırıcı tedbirler ele alınmıştır. Harede
resimdi, vergiydi gibi bâzı esbabı mucibelerle
değiştirdiğimiz kanunlarla daima, yeni bir şey
yüklemiş bulunuyoruz. Vatandaş nazarı müta
lâaları bilmez. Vatandaş kendisine yüklenen
vergi miktarını bilir. Muhtelif kanallarla her
gün vatandaşa yeni vergi yükü yüklenilmekte
dir.
BAŞKAN — Sayın Yurdakul
kaldı, toparlayın lütfen.
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KÂZIM YURDAKUL (Devamla) — özür
dilerim, ben vakti ayarlıyaanadım. Çok kısa, da
ha ilerde söyliyeceğim bâzı noktalara geçmeme
müsaadenizi rica edeceğim.
Reform kanunları maalesef birer zam kanu
nu haline gelmektedir. Beri yandan vasıtalı ve j
vasıtasız vergi dengesi her gün bozulmaktadır.
1960 yılından bu yana vasıtalı vergilerin mik
tarı artmıştır. Ve bunun umumi malî politika
bakımından hakikaten tasvibedilmiyecek bir yol
olduğunu takdir buyurursunuz.
Muhterem arkadaşlarım; hulâsa etmek mec
buriyetinde bulunuyorum. Bilhassaı kısaca te
mas edeceğim diğer bir husus noksanları 2490
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu yeri
ne Devlet ihale kanun tasarısı hazırlanmıştı.
Bu Devlet İhale Kanununun Hükümete gelme
mesi yüzünden bütçeye ne kadar ağır külfetler
yüklendiğini bütün vatandaşlarımız bilmekte
dir. Ben yalnız bir iki misalini size arz ede
yim : Bulvardan geçerken gördüğünüz binala- I
rm birkaç sene gecikmesinin bütçeye ne kadar
ağır yükler yüklediğini elbette takdir buyurur
sunuz. Bu itibarla Devlet ihale Kanununun I
süratle getirilmesini temenni ederim. Çünkü bu I
suretle birçok gecikmelerin sebebi ortadan kal
kacaktır.
Keza Menkul kıymetler ve kambiyo borsası
Kanunu da gelecek diye vadedilmiştir, bugüne
kadar gelmemiştir. Bunun doğurduğu zorluklar
ıstırap yaratmaktadır. Bunun ferdî tasarrufa
büyük faydası olacağı düşünülürse biran evvel
getirilmesinde zaruret vardır.
1567 sayılı Türk parasının kıymetini koru
ma Kanununu «fecaat» diye vasıflandırmama
müsaade buyurunuz. Meriyetten kalkmış bir ka
nunu üç gün sonra tekrar meriyette imiş gibi
görünerek müddeti uzatılmış ve halen tatbiki
ise hakikaten çok acıdır. Bu acı kelimesi dahi
benim söylemek istediğim şeyi ifade etmemek
tedir. Maliye Bakanlığının bilhassa, hazırdır,
'diye ifade ettiği ve Anayasa Mamkemesinden bu
sebeple de kolayca çıkan bu kamunun artık ta'hammül edilir hali kalmamıştır. Biran evvel
yenisini getirmeye mecburdur. Hakikaten mem
leketin en büyük ıstırabını teşkil etmektedir.
Bu yüzden mahkemelerde binlerce vatandaş müş
kül durumda bulunmaktadırlar.
Müsamahanıza teşekkür ederim. Daha konu
şacaklarım vardır. Zamanın müsaade etmemesi I

dolayısiyle bâzı mevzularda ilerde sırası geldikçe
noktai nazarımı arz edeceğim. Teşekkür ederim.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Aksoley.
MBBRURE AKSOLEY (istanbul) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler 1965 yılı Maliye
Bakanlığı bütçe tasarısı görüşülürken hepinizin
yıllardan beri bildiği acıklı bir sosyal konuya
temas etmek istiyorum. Azıiz arkadaşlarım; üze
rine emniyetle bastığımız, hür havasını rahat
rahat teneffüs ettiğimiz bu aziz vatan toprakla
rına yıllarca büyük bir feragatle hizmet etmiş
olan, eski emekliler, bunların dul ve yetimleri
ne esefle ifade etmek lâzımgelirse, lâyık olduk
ları maddi, mânevi değeri veremedik. Istırap
larını bildiğimiz halde yardım elimizi uzatama
dık. Bir eski emekli general kızının ayda 190
lira aldığını söylemek bu ıstırabın derecesini an
latmaya kâfidir sanırım. Günden güne zorlaşan
yaşama şartları altında ezilen bu dar gelirli va
tandaşlar büyük bir sıkıntı ve perişanlık içinde
dir.
Çanakkale Savaşlarında hastalanarak ölen bir
hekimin eşine; tavassutumla Yardım Sevenler
Derneğinin himayesi istenmiştir.
Yardım sevenlere yazılan dilekçede bu dok
tor eşinin bir küçük odada barındığı, pompalı
bir gaz ocağında bir tencere karıştırarak ısınma
ya çalıştığı bildirmektedir.
Ve yine istanbul Emniyet müdürlerinden bi
rinin kızı yardıma muhtaç durumdadır. Millet
vekili arkadaşlarımızdan Şefik inan ve Hilmi încesulu'nun bu konuda hazırladıkları kanun tek
lifini memnunlukla karşılıyorum, fakat bu teklifi
yeter bulmuyorum. Her üç ayda bir yapılacak
olan % 5 zam bu derdin devası değildir. Bu g r
dişle eski emekli dul ve yetimlerinin yeni emek
lilerle eski emekliler arasındaki eşitliği görmeye
korkarım ki, ömürleri vefa etmiyecektir.
Aziz arkadaşlarım ben bir tedbir düşünüyo
rum, Yüce Senato kürsüsünden milletvekili ar
kadaşlarıma bütün gücümle yüreğim yanarak
sesleniyorum ve diyorum ki: Sayın Şefik inan
ve Hilmi incesulu'nun kanun teklifi Meclise gel
diği zaman eski emekli dul ve yetimlerine her üç
ayda bir yapılacak olan % 5 zammın hiç. olmaz
sa % 10 a çıkarılması suretiyle kanun teklifini
tadil etmelerini ve bu tadili bütçe ve Plân Ko
misyonunun ve bilhassa Sayın Hükümetin des
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1 içerisinde topraktan 2,- 300 bin lira bir gelir sağlıyan ziraatçi, ayda 200 lira ücret alan bir müs
tahdemin kadar vergi ödemezse, vatandaşta im
kânları nisbetinde maddeten ve bedenen iktidar
hükümetlerinin yanında yer almazlarsa o vakit
I ne 40 bin köyün 150 bin kilometrelik yolu, 20
bin okulu, 20 bin çeşmesi, binlerce sağlık ocağı,
I milyarlarca dekar susuz arazisinin sulanmasının
tomini, ne 25, ne 50 yılda değil, belki 3 - 4 asır
I içinde gerçekleşemiyecektir.
I
Onun için iktidar hükümetlerinin zaman za
man vegi'-erde yapmak isledikleri reformların
'karşısında değil, daima onların yanımda bulun
Bu müddet zarfında üyesi bulunduğum ve
mak lâzımdır. Bu cesareti gösteren hükümetler,
bulunmadığım zamanlarda Karma Bütçe Komis
oy peşinde değil, vatandaşın hizmet'.nde oldu*
yonu çalışmalarını ayrıca bütçelerin Yüksek Se- I
ğunu kabul etmek lânmdır.
natoda görüşmesi sırasında mümkün olduğu nisMuhterem arkadrş'arım; iktidar hükümetleri
ıbetto müzakerelerini takibedenlerden biriyim.
I
vergilerde yaptıkları ve yapacakları refonn
Karma Bütçe Komisyonunda ve Yüksek Se- I
kadar bü'çenin esri masraflarında da hertürlü
natoda,bütçenin tümü ile Bakanlık bütçeleri üze- I
reformu ve tnsarrufu yapmalıdırlar Bunu yap
rinde konuşan hatiplerin çoğu belli bir noktada I
tıkları takd'rde yılda en a z m d n 100 mi'yona
ittifak ettikleri görülmüştür. Bütçelere konulan I
yakın bir tasarruf sağlanacaktır. Bugün bir çok
tahsisatın kifayetsizliği, kanun ve mevzuatların
ievairde bilhassa îktisadi Devlet Teşekküllerimiz
noksanlığı...».
I
de lüks ve israf âdeta yarış halindedir. Bu gö
Gönül arzu ederdi ki, dertlere deva, yara- I rüş aynı rulette devam. ettiği . müddetçe va
lara melhem olmak konusunda da hatipler, aynı
tandaş bilhassa köylü vatandaş kavuşmayı ar
noktada birleşmeliydi.
I zuladığı nimetlere kavuşabilmesi için daha nice
sene1 er beklemesi gerekir.
Muhterem arkadaşlar; çağdaş medeniyetin I
Muhterem arkadeş'ar; bu . memlekette den
icaplarından olarak artık şehir, kasaba, nahiye
gesizlik,
yalnız bölgeler arasında değil bakan
ve köylerimizde yaşıyan vatandaşlarımızın yanı
na kadar götürülmesi gereken hizmetlerin sayısı | lıkların Merkez ve Taşra Teşkilâtımda aynı şebugün için sayılmıyacak kadar çoktur. Vatandaş I ki'de dengesYik mevcuttur. Merkezde bir ba
özellikle, köylü vatandaş bunları iktidar hükü- I yan sekreterin odasındaki mefruşatın değeninin
metlerinden ve parlâmento üyelerinden istemek- I rııVırı Hakkâri ve Tunceli gibi vilâyetlerin bilû
tedir. Arzulanan hizmet yerine getirilemediği I mum daîrelerine bir yıl içinde verilen mefruşar
tın 4 - 5 misli tutarlıda olduğunu söylersem, o
an, ihmali iktidar hükümetlerine yüklemeyi en
vakit
bö1 gederdeki dengesiz" ik ya'nız yatırımlar
'kolay ve kurtuluş yolu olarak kabul edenlerden
da değil, vatandaşın h"zmetindc buluran vazife
değilıim. isteklerin gerçekleştirilmesi ancak, her
lilerin
çakışma yer'ernde kullandıkları mefruşat
şehir, kasaba ve köylerimizde yaşıyan vatandaş
larda
dahi
mevcu't-ur.
larımıza düşen büyük vazifeler vardır. Her va- I
tandaş, kazancı nisbetinde Hükümetin yanında,
Bir evrakın zarfını tornistan edip, ikinci bir
milletin beklediği hizmetlerin yanıbaşmda olmak
defa aynı zarfı kullanan rckeılik şube1 er'm iz'n
durumundadır. Bunu yerine getirmek şöyle dur
ve asker ik şubelerinr'zle aynı durumda o'an
sun, bâzı vatandaşlar kaçamak yollarla ve ka
Tapu, Nüfus, Maliye, Emniyet ve kan kol1 arımız
nunlarımızın boşluklarından faydalanmak sure
kırtrdyesinin yete'sizliği karş ı sm ; 'a lüks zaaf
tiyle kazançlarını kaçırdıkları bir gerçektir. Va
ları birinci hamur bloknotlar, 403 - 533 l'ra de
tandaş vergi vermemek için kazancını kaçırırs.ı
rindeki sümen ve aynı değerde parker kalem
ve bir yıl evvel aldığı arsayı bir yıl sonra 1 5 - 2 0
leri kulananlar kauçuk koltuklarla tefriş edi
misli fiyatla satar, fakat o arsa için ödediği ver
len makamlar yanında hazeren sandalyelerin
gi kesilen makbuzun parasını ödemezse, bir yıl | hasretini çekenleri unutmamak lâzımdır,
tekletmesini candan, ' gönülden diliyorum. Sayın
senatörler bu konuyu Yüksek Heyetinize arz et
miş olduğumdan vicdan huzuru içindeyim.
Yüce Senatoyu saygıyle selâmlar 1965 yılı
bütçesinin tümünün aziz milletime hayırlı olma
sını dilerim. (Alkışlar)
MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı 3 - 4 yıldan beri az ge
lişmiş bir bölgenin temsilcisi ve Yüksek Senatonun nâçiz bir üyesi olarak aranızda bulunmaktayım.
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Muhterem arkad"ş\ar; g2çmiş biUçe yıMannda birçok değerli hatiplerin değindiği benim de
d e ğ n n r ş olduğum bir hulusu, gerçekleş1 :rinc>
ye kadar milletin hizmetinde, bu kutsal çatı al
tında vrzifeye devam ettiğim müddetçe, daire
lerde kul'anılmakta olan mefruşat ve malzeme
lerinin biran evvel standart b'r hale geliri me
şinde ısrar edeceğim. Bir kal mde yapılan de
ğişiklik yılda bütçeye ne kazanç temin ettiği
raporda yer almıştır.
Aynı unvanı taşıyanlar hangi Bakanlığın
bünyesinde vazife alırlarsa alsınlar, o makam
da aynı mefruşatı bulmalıdır. Ne bir eksik ne
bir fazla. Kendi paralariyle saltanat sürmek
ten kaçınanlar, bunrün büyük bir çoğunluğu su
dan, yoldan, okuldan, hastaneden yoksun fa
kir bir milletin parasiyle saltanat sürmemelidirler. Bu işin başında bulunan vazifelilerin vazi
fe anlayışı ve gayretleri en kısa zamanda bu
problemi halledeceği ümidi bizlerde mevcuttur.
Birkaç cümle ile de, tasarruf bonolarına de
ğinmek isterim; 2H0 bine yakm dar gelirli me
murların bu mükellefiyetin dışında bırakılma
sı yarinde ve isabetli bir karardır. Tasarruf
bonosu ticareti yapanlardan da vergi alınma
yolları aranmalıdır.
Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz tasar
ruf bonoları bugün fakir vatandaş alır almaz
hemen bakkala, kasaba, v. s. ye olan borcunu
ödemek için götürün yüzde 60 - 70 noksanca
bono ticareti ile uğraşanlara satmaktadırlar. Bu
ş a h l a r bunları toplayıp depo etmektedirler.
Bu bir kazançtır ve bunlardan da vergi alınma
yolları aranmalı ve bulunmalıdır.
Muhterem arkadaşlar; son olarak bu^fir»
yurt earvn'la milvonlama vatandasın hizmetin
de en önemli â^r^e hizmetini gören ve gör
mekte olan Anadolu basmiyle mensuplarının
ufak bir arzusunu yerine getirilmesidir.
Muhterem a r k a d a ^ a r ; bugün için Anadolu
basınımızın ve mensuraarmm durumu nenimi
zin mab* mudur. Ana^nbı'muzun çeşitli ısıran
larını dile getiren, ilgililere intikal ettiren, bn
konuda âzami gayret gösteren tek bir cümle ile
yılların ihmaline uğrayan bölgelerin ve sakin
lerinin fahri avukatlığını yanan Anadolu basını
mensuplarına da diğer büyük
şehirlerimizde
aynı vazifeyi gören basın mensuplarına Hükü
met ve Parlâmento üyeleri tarafından uzatılan

yardım eli uzatılmalıdır. Yıllardan beri Mali
ye Bakanlığı tarafından derneklere yardım fas
lından çeşitli derneklere yapılan yardımlar
meyanında 1965 bütçesinin aynı fasıl ve mad
delerine Anadolu basınının genel merkez kuru
lu tarafından Ankara'da yaptırılması veya satmalınması istenen genel merkez binası için 250
bin liralık bir tahsisatın yardım faslında bir
madde açılarak diğer fasıl ve maddelerin bir
ikisinden bir miktar tenzil edilmek suretiyle
yardımda bulunulması için verdiğimiz takrire
Hükümetin, komisyonun ve muhterem senatör
lerin yardımcı olmalarını Anadolu basını adına
rica ediyoruz.
BAŞKAN — İki dakikanız vardır Sayın De
mir.
MEHMET ALÎ DEMİR (Devamla) — Baş
üstüne efendim.
Bu yardımın yapılması hususunda Karma
Bütçe Komisyonunda verilen bir takrir, bir iki
oy gibi, cüzi bir farkla reddedilmiştir. Redde
dilen bu takrir aynı esbabı mucibe ile huzurunuzdadır. Müspet oylarınız fedakâr Anadolu
mensuplarının ıstırabını dindirecek, onlar da
Hükümetin ve Parlâmentonun kendilerine yar
dım elinin uzatılmış olduğunu görmek bahti
yarlığına ereceklerdir.
Konuşmamı burada bağlarken, bütçenin
memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını
diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Tüzüğümüze göre, verilen öner
ler üzerinde görüşme yapılmaksızın işari oyla
Senato kararını verir. Ama yeni bir yol bul
du sayın arkadaşlar. Tümü üzerinde konuşur
gibi önergenin aleyhinde ve lehinde söz ediyor
lar, tüzüğe pek uymuyor ama bizde söz kesemi
yoruz, böylece devam ediyoruz. Buyurun Sa
yın tnceoğlu.
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU
(Afyon
Karahisar) — Sayın Başkan ve sayın sena
törler, Muhterem Bakan ve Bakanlık Erkânı;
bâzı dilek ve temennilerimi vaktin darlığı se
bebiyle süratle arz edeceğim. Ekonomide bir
canlılık yaratılabilmek için iş adamlarına kredi
temini hususuna çok önem vermek mecburiye
tindeyiz. Bunun için Maliye Bakanlığı Merkez
Bankasındaki kredisini kullanmak ve karşılığı
bulunduğu nisbette para basmakla mümkün
olacağına kaaniim.
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Sermaye sahipleri çekindikleri bâzı sebepler
le sermayesini tamamen piyasaya çıkarmadık
larından para tedavülde görüldüğü halde piya
sada arzu edilen canlılık görülmemektedir. İş
te bu sebeple Hükümet tedavülden çekilen pa
ra nisbetinde piyasaya para çıkararak musluğu
açıp sonra kapamak veya kısmak suretiyle bir
ayarlama yapması lâzımgeldiği kanaatindeyim.
Kısacası bugün kredi darlığı yüzünden iş
yapamıyan küçük esnafın, orta halli tüccarla
rın, iş adamlarının ıstıraplarına süratle bir çare
bulmak lâzımdır.
Muhterem arkadaşlar, bugün çiftçilerimize
verilmesi lâzımgelen ve Hükümetçe normu tesbit edilmiş olan zirai krediler ancak yarı n'sbette verilebilmektedir. Hattâ çiftçiyi Toprak
landırma Kanununun öngördüğü çevirme kre
disi hiç verilmediği halde verilen toprak bizzat
işletilmediğinden mahkeme marifetiyle geri
alınmaktadır.
Muhterem
arkadaşlarım
memleketimizde
vergi adaleti bir türlü tesis edilemediği hepi
mizce malûmdur. Mükellefimizin çoğu maale
sef elinden geldiği kadar vergi kaçırmaktadır
lar. Vergi kaçırmak âdeta mubah bir gelenek
haline gelmiştir. Bilhassa sermaye sahipleri
büyük iş adamlarının kazançları nisbetnde ver
gi ödemedikleri göze batmaktadır. Bu hal di
ğer vatandaşları kıskandırmakta memlekette
bir sermaye düşmanlığı yaratmaktadır.
Sayın Ekrem Alican İkinci Koalisyonda Bar
bakan Yardımcısı olarak bulunduğu zaman
Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda Vasıtalı
Vergiyi tenkid eden hatiplere verdiği cevapta
Gelir Vergisi mükelleflerinin bugün ancak % 1
nisbetinde kontrol edilebildiğini maalesef vak
tiyle bu hususta eleman yetiştirilmemiş oldu
ğundan Gelir Vergisine güvenmenin doğru ol
madığını Vasıtalı Vergiden vazg^eemıycceklerini söylemişlerdi. Halbuki Türkiye'de hesap
uzmanları az değildir. Ancak Hükümet onlara
da tatmin edecek para vermediğinden serbest
çalışmakta veya özel sektörde iş bulmaktadır
lar.
Hesap uzmanlarına dolgun aylık veya taz
minat vermek suretiyle çalıştırmak her halde
sermayedarların vergi kaçırmasından ve mem
leketimizde vergi ihtilâf mm gittikçe bozulma
sından ve sermaye düşmanlığının artmasından
daha faydalı olacaktır.

Kaldı ki, işi biraz daha sıkı tutmak suuretiylc adedi 3 - 5 yüzbini geçmiyen sermaye sahip
lerinin yarısı olsun kontrol edildiği takdirde
diğerlerinin de vergi kaçırma cesaretleri kırı
lacak bu suretle büyük mikyasta vergi zıyaı
önlenmiş olacaktır.
Muhterem senatörler; banka faizleri kredi
ile iş yapanların içinden çıkanııyacağı bir hadde
yükselmiştir. Bankalarımızın yaptığı kârdan
başka; ikramiye olarak dağıttıkları milyonlar
tasarruf sahiplerine ve faizle para alanların
sırtma yüklenmektedir.
Bu itibarla ikramiye usulünün kaldırarak
gavet cüz'ü olan mevduat faizVrini arfrrmak su
retiyle teşvik etmek kredi faizlerini indirmek
böylece sermaye piyasasını ayarlamak lâzımgel
diği zaruretine inanıyorum.
Muhterem arkadaşlar; son zamanlarda Av
rupa imali mamul eşyalar ve bilhassa lüks eş
yalar fevkalâde artmış ve artmaya devam et
mektedir. Parası olanlar bu lüks eşyaları al
makta yarış etmekte orta halli olanların da gü
nün modasına uymak için borçlanmaktadırlar.
Biz bu israftan kurtulmadıkça milletçe kal
kınmamıza ve yerli sanayii inkişaf ettirmemize
imkân göremiyorum.
Şu husus da dikkate şayandır. Merkez me
murlarından Avrupa memleketlerine sık sık gi
dip gelmiyen hemen hemen yok gibidir. Fa
kat görgülerini ve bilgilerini her halde kaçak
çılık olmasın diye yanlarında getirmiyorlar,
çünkü memleketimizde bir tatbikatını göremi
yoruz.
Muhterem arkadaşlar, önüne gelen, aklına
düşen bir dernek veya cemr'y^t kurarak mak
buzlarını istediği g'bi matbaalarda
bastırıp
rasgele kimseler kapı kapı dolaşarak para top
lamaktadırlar. Böylece dolandırıcılık yapan
lara da raslandığmdan halkımızm bunlara iti
madı kalmamıştır. Halkın Devlet hizmetlerine
yardımını sağlıyacak bu müessese zedelenmiş
bulunmaktadır. Buna mutlaka bir şekil ver
mek lâzımdır.
Kanaatimce makbuzlar Maliye Bakanlığın
ca bastırılmalı ve soğuk damga ile damgalana
rak maliyet fiyatına idare âmirleri veya malmüdürlükleri vasıtasiyle zimmetle verilmeli ve
mutlaka hesabı da sorulmalıdır.
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Biz halkımızın psikolojisinden
hayırseyerlik duygularından lâyıkı veçhile istifade etme
sini her nedense beceremiyoruz. Vaktiyle bü
tün dünyanın hayran kaldığı ve mükemmel bir
sosyal müessese olan vakıf kaynakları maalesef
kurutulmuştur. Geriye hayrata yardım işi kal
mıştır. Dernekler Devlet bütçesinden 5 er.
10 ar bin lira yardım etmek suretiyle sanki
Hazineye yüzbinlerce liralık bir bina kazandı
rılması, şehrin veya köyün imar edilmesi istenmiyormuş gibi bir tutum vardır.
Meselâ : Vakıflar Bütçesindeki köy ve der
nekler tarafından yapılan hayrata yardım mad
desine konulan para her sene bir miktar indi
rilmektedir.
Dikkat buyurun 1960 yılında bu maddeye
konulan para 28 milyona kadar çıkarıldığı hal
de 1961 yılında 14 milyon liraya indirilmiş,
1962 yılında 4 250 000 liraya indirilmiştir. Bu
sene reddedilen bütçede 6 mı'yon lira olarak
kabul edildiği halde bu bütçede yine Hükü
met teklifi ile 4 250 000 lira olarak teklif edil
miştir. Geçen sene ve bu sene bu maddeye ko
nulan tahsisatın artırılması için verdiğim tak
rirler de maalesef reddedilmiştir.
Kazm geleceği yerden tavuk esirgenmez der
ler ise de her nedense bu maddeye konulan pa
ra göze batmaktadır. Kurulan bir derneğe ilk
hamlede 5 - 1 0 bin lira bir yardım yapılırsa o
para ile temeli çıktıktan sonra halk yapılacak
eseri gözü ile görünce ikmali için yardım eden
ler çoğalmaktadır.

0:2

allerimi de bilâlhara sormak hakkım mahfuz
kalmak üzere yeni yıl bütçesinin mmelekete ve
millete hayırlı olmasını diler, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın öztürkçlne.
(A. P. milletvekilleri tarafından, vazgeçti,
sesleri)
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Saym
Başkan, muhterem
arkadaşlar; grupumdaki
bâzı arkadaşlar, vazgeç, dedi ama şimdiye kadar
konuşulan mevzularda bu kısma temas edileme
diği için grupumun isteğine maalesef uyama
dım, özür dilerim. Merkez Bankasının para po
litikası ihracat ve ithalât mevsimlerine göre
ayarlanmalıdır. Merkez Bankası para politika
sını ithalât ve ihracat mevsimlerine göre ayar
lamadığı müddetçe tüccarlar mütemadiyen za
rar etmektedir.

Muhterem arkadaşlardan bir tanesi kanun
tekliflerinin bütçeye yük tahmil ettiğini ileri
sürmüşlerdir. Yeni Hükümetimizden dilek ve
arzumuz şudur ki; teklif edilen kanunların büt
çeye hakikaten yük tahmil edip etmediği kesin
olarak tesbit edilmelidir. Bir kanun teklifimiz
vardı, gecekonduları ilgilendiren, bu kanun
teklifinin 23 ncü maddesinin tadili hakkındaki
Hükümet görüşü 100 milyon lira bütçeye yük
tahmil edecektir, diyordu. Halbuki bu kanun
teklifi ile 19 seneden beri Hazine, belediye ve
Evkaf arazileri üzerinde bedava oturan şahıs
lara bedel takdiri ile satılmasını öngören bir
teklif bu müesseselere bir gelir getireceği hal
Bütçeler tanzim edilirken Maliye Bakanlı
de, eski Hükümet bu teklifin 100 milyon lira/
ğının rolü büyük olduğundan burada arz edi
bir portesi olduğunu iddia ederek reddini iste
yorum. Hiç olmazsa gelecek seneler arz ettiğim j mekte idi. Yeni Hükümetten temennimiz ocjur ki,
zaruretler nazara alınarak bu maddeden kısın- [ bir teklif verildiği zaman esaslı inceleme yap
madan reddetmemelidir.
ti yapmıyarak bilâkis Hazine menfaatini de
düşünülerek fazla tahsisat ayrılmasını arz ve
Diğer bir mevzu, Türkiye
Cumhuriyeti
temenni etmekteyim.
Emekli Sandığı Kanununun % 7 olarak, fakat
Muhterem arkadaşlar, bütün belediyelerin
% 6 olarak alman Emekli 'Sandığı kesenekleri
malî durumu yürekler acısıdır. Başkent Anka
bir kanunlaı % 8 e çıkarılmalıdır. Bu ilk lâhza
ra Belediyesinin 160 milyon liradan fazla is
da gayet bol bir gelir getirmektedir. Buna kar
timlâkler sebebiyle borcu olduğu söylenmekte
şılık olarak da Devlet kendi memurlarının ya
dir. Bu borcu kendi kaynaklarından ödemesi
şayış tarzlarını, sosyal adalet prensiplerine uy
ne mikan olmadığından başkentin imarı için
gun olarak 'hareket edeceğine göre, bu Devlet
sarf edilmiş olduğundan istenilen yardımın da
memurunun bakmakla mükellef olduğu çocuk
sağlanmasını arz ve temenni etmekteyim.
larının da ücretsiz olarak tedavi edilmelidir.
Muhterem arkadaşlarım, vaktin dolmuş ol
Üçyüzbin memur, yüzde bir artış olduğu takdir
ması sebebiyle sualler kısmına geçmiyorum, sude, yüzde bir de Devletin onu ilgilendiren dai-
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resi verecektir, bu suretlealtıyüzbin lira ayda
Emekli Sandığına bir gelir olacaktır. Hiçbir
zaman bir ay zarfında Devlet memurlarının
bakmakla mükellef olduğu çocuklarının tedavi
ücreti altıyüzbin lirayı geçmiyecektir. Bu hu
susta Hükümetin ne düşündüğünü öğrenmek is
teriz.
Diğer bir husus; ecnebi bankalar, Veraset ve
intikal Vergisi Kanununun 23 ncü maddesine
uygun olarak hareket ediyorlar mı, etmiyorlar
mı? Aldığımız bir habere göre bâzı ecnebi ban
kalar ölümden sonra da vekâletnamenin mer'î ol
duğu iddiasiyle Hükümet temsilcileri hazır bu
lunmadan gelişi güzel kasaları açtığı ve bu su
retle de Veraset ve İntikal Vergisini ödemediği
ni işitiyoruz. Bunun da tetkikini istemekteyiz.
Diğer bir husus; kısa kısa çınlatacağım.
Peul - Oile ait bir kararnamedir. Bunun en
sonu 7 . 1 . 1963 tarih ve 6/1245 sayılı Karar
name.
Bu kararname ile bir ton 87.50 lira.
Muafiyet kaldırılıyor. Beş Yıllık Plân gereğince
İzmit Kâğıt Fabrikası 55 bin ton, Darıca Fab
rikası 40 bin ton, Zeytinburnu 38 bin ton, ce
man 143 bin tondur. Eski fiyat üzerinden yani
34 lira 50 kuruş üzerinden yapıldığı takdirde
4 milyon 933 bin lira yalnız 3 fabrikadan ver
gi alınacaktır. Fiyat artmak suretiyle Fuel - Oil
harice ihracedilmektedir ve bu suretle bu fab
rika Fuel - Oile geçmemek suretiyle de Devlet
büyük
bir zarara girmektedir. ÎPRAŞ ve
ATAŞ'ı da buna ilâve ettiğimiz zamanda senede
kırkdört milyon lira vergi ziyaı olmaktadır.
Acaba Sayın Maliye Vekilimizin bu kararname
üzerinde düşünceleri nedir öğrenmek isteriz.
Diğer bir mevzu da, Yugoslavya göçmenleri
nin Yugoslavya Hükümeti tarafından Hüküme
timize tevdi edilen istihkak paralarının, istih
kak sahiplerine aradan uzun zaman geçtiği hal
de tediye edilmemesidir. Bunlar perişan bir va
ziyettedir, aç bir vaziyettedir. Kendi paraları
nı Maliye Bakanlığından biran evvel tediyesini
beklemektedirler. Komisyona
havale edilmiş,
maalesef senelerden beri komisyon gerekli ve
olumlu bir sonuca varamamıştır.

lâm olmasına ve Türk olmasına rağmen bunların
Rumlar gibi statüye tabi oluşu çok ağır bir ha
rekettir. Sayın Bakanımızdan bu gibi şahısların
muamelelerinin Hükümet olarak tecilini ve bu
gibi şahısların 2007 sayılı Kanuna göre daha mü
samahalı yapılmasını temenni etmektir.
Gelir artırıcı sebeplerden bir tanesi de men
sucat sanayiine ait ihracat usulünün değişmesidir, muhterem arkadaşlarım. Her sene ihracettiğimiz 130 bin ton pamuğu, pamuklu mensucat
olarak ihracetmiş olsak elimize geçecek dövdz
miktarı bugün 73 bin dolardan 108 bin dolara
çıkacaktır. Yani pamuk yerine mamul eşya sattğımız takdirde 35 bin dolar kârımız olacaktır.
Sayın Hükümetimizden de bu hususu inceleme
lerini, pamuk yerine mamul eşya satılması hu
susunun yerinde olacağı kanaatindeyim. Hepi
nizi hürmetle selâmlar, yeni bütçenin memleket
ve millete hayırlı olmasını temenni ederim. Hür
metlerimle. (Alkışlar)
BAP.KAN — Sayın Karavelioğlu.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Muhterem Başjkan, muhterem arkadaşlarım, iki
konu hakkında kısaca fikrimi açıklamak üzere
huzurunuzdayım. Konulardan birincisi; bildiği
niz gibi İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonunu tanzim eden 440 sayılı Kanuna gö
re, İktisadi Devlet Teşekküllerinin iki sene için
de hususi kanunları çıkacaktı. Bunlar bir büyük
yekûn tutacağı tabiîdir. Bu kanunların şimdiden
Bakanlar Kurulundan geçip Meclise verilmesi
lâzımdır. Fakat Meclisin son senesi olması dolayısiyle Meclise vermekte acele etmeye pek lüzum
yoktur. Ancak sonbaharda seçimden sonra yeni
kurulacak Hükümete devretmek üzere tasarıla
rın tamamlanmış olması lâzımdır. Maliye Vekâle
tinin İktisadi Devlet Teşekkülleri nezdinde tem
silcisi vardır. Bu meseleye hâkim olmasını ve hız
landırılmasını ve tasarıların o vakte yetişmesine
yardım etmesini rica ediyorum. Anayasanın em
rettiği kanunlar haline dönmesin veya sonradan
440 sayılı Kanunun muayyen maddesindeki müd
deti uzatmak gilbi bir duruma Maliye Vekâleti
düşmesin. Bunu hatırlatıyorum, birinci konu bu
dur.

Diğer bir mevzu, aslen Türk olan fakat tesa
İkinci konu; dışardan transfer edilen işçi
düfen Yunanistan'da kalan Türk vatandaşları
dövizlerine ait 499 numaralı Kanunun muayyen
nın Türk tabiiyetine geçtikleri zaman yapılan
hükümlerinin fikir işçilerine teşomil edilmemesi
muamelelerin uzun sürmeai, nüfuslarını bir tür
lü alamamaları, bunların hakikaten dininin İs- | meselesidir. Yani işçilerin kazançları 285 kuruş-
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luk kurla Türkiye'ye transfer edilebildiği hal
de; doktor, mühendis, mimar, dişçi gibi münev
verler, işçilerden daha çok tasarruf kabiliyeti
olan bu insanların Türkiye'ye dövizleri 285 ku
ruşluk kurdan transfer edilmiyor. Netice ne olu
yor? Gayri kanuni yollarla bu münevverler ka
zandıkları paralan transfer etmek imkânını ve
yollarını arıyorlar. Kanaatimce bu durumun der
hal düzeltilmesi lâzımdır. Yine kanaatimce arz
edeceğim 499 sayılı Kanuna bir ek madde teklif
edilmeden, bir kanuni değişiklik yapmadan bir
kararname ile bunu temin mümkündür.
Biliyorsunuz ki, Konsorsiyumdan yardım ala
bilmek için irili - ufaklı devletlerden bir milyon,
beş milyon, 1,5 milyon dolar, 15 milyon dolar
yardım pazarlığına giriyoruz. Bir senede tahak
kuk edebiliyor. Ne bileyim Türkiye Cumhuriye
ti, Lüksenburg Devleti ile bir milyon dolar, iki
milyon dolar bir kredi almak için başbaşa otu
ruyor. Ayrıca müzakere ediyor. Sonunda bir kre
di tahakkuk ediyor ve şartlı olarak tahakkuk edi
yor. Program yardımı olarak ve yüzde 5,5 faiz
li tahakkuk ediyor, hattâ işimize de elvermiyen
bir vâde ile tahakkuk ediyor. Bunların -yerine
bence bu Türk münevverlerinin parasını yani
kendi paramızı alsak ve bu şartlı yardımlardan
ve bu haysiyet kırıcı müzakerelerden kurtulsak,
bu büyük faizli veya faizlerini biriktirmesiylo
dünya kadar borç tahassui edecek yardımlardan
ikurtulsak daha iyi olur. Çünkü, Türkiye'de bu
münevverler İşçi Sigortalarının sağladığı sosyal
güvenlik şartlarına tabidirler, fikir işşisidirler.
499 sayılı Kanunda hiçbir tadile lüzum kalma
dan bir kararname ile kanaatimce bu kararna
meye de lüzum kalmadan bu insanların kazanç
larını Türkiye'ye transfer etmek lâzımdır, millî
menfaatlerimiz bakımından lüzumludur ve bir
mâni de yoktur. Bilhassa bu konuda Sayın Ba
kanın görüşlerini rica ediyorum. Saygılarımla
(Alkışlar)
BAŞKAN — Başka söz alan yoktur. Maliye
Bakanına söz veriyorum. Buyurunuz Sayın Ma
liye Bakanı.
Bundan sonra konuşacak arkadaşlar sözlerini
telhis ederlerse yani Anayasanın bahsettiği söz
hürriyetinin özüne dokunmadan kelime fazlalığı
na dokunarak onları telhis buyururlarsa 19,30
da veya 20,00 de bütçeyi tamamlarız. Gece me
saisi yapmaktan arkadaşlarımız da, hepimiz dt
kurtuluruz.
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MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Muhterem Başkan, Sena
tonun muhterem ve değerli üyeleri; değerli se
natör arkadaşlarımın kıymetli fikirlerini tesbit
ettim, takibettim. Bilhassa grupu adına konu
şan Sayın Naci Arı arkadaşımın, bilhassa vergi
reformu ve bu mevzu üzerindeki daha evvelki
konuşmalarımızı ileri sürerek serd etmiş olduk
ları mütalâalara gerek bütçenin Yüce Heyeti
nize takdimi münasebetiyle yaptığım konuşma
da, gerekse kıymetli fikir, mütalâa ve tenkidlerini serd eden saym senatörlere vermiş oldu
ğum cevaplarda etraflı bir şekilde belirtmiştim.
Eğer müsaade ederseniz kıymetli vakitlerinizi
almadan umumi mahiyet arz eden fikir ve mü
talâalarımızı tekrar burada serd etmeden doğ
rudan doğruya arkadaşlarımın cevaplarına ge
çeyim ve kısaca kendilerini tatmin etmeye ça
lışayım.
Saym Naci Arı ve Sayın Mehmet Ünaldı
Maliye Teşkilâtımızın bugünkü durumuna te
mas ederek ıslah edilmesi lüzumuna işaret etti
ler ve feragatkâr maliye memurlarının durum
larının düzeltilmesi gerektiğine işaret ettiler,
Saym senatörlerin bu kanaatlerine tamamen iş
tirak halinde bulunduğumu bilhassa samimi
yetle belirtmek isterim. Çünkü, ben de bu teş
kilâtın çeyrek asırdan fazla içerisinde hizmet
etmiş olan nâçiz bir arkadaşınızım ve kendimi
de bu şekilde ve bu sıfatla huzurunuzda tak
dim etmek isterim, bu benim için de büyük bir
haz membaıdır. Ve kendilerine, büyük kadirşi
naslık göstererek, sarf ettikleri sözlerden dola
yı gerek kendi adıma, gerek Bakanlığım teş
kilâtında çalışan arkadaşlarım adına teşekkür
etmeyi bir vazife bilirim.
Uzun senelerden beri sadece kadro takviye
leri ile yetinilmiş olan Maliye Bakanlığının her
dalında hem organizasyon ve hem de kalite dü
zeltmelerine ihtiyaç vardır. Hele maliye me
murlarının özlük haklarının diğer bakanlıklar
mensuplarına nazaran çok geride kalmış olduğu
da bir vakıadır. Devlet mekanizması içinde her
gün durmadan artan önemdeki vazifelerini hakkıyle ifa etmeye gayret eden Maliye Bakanlığı
mensuplarının bu durumlarının da en kısa za
manda düzeltilmesi gerekmektedir. Bu konu
larda şimdiye kadar oldukça geniş çalışmalar
yapılmıştır ve bilhassa gelir teşkilâtının takvi-
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yesi hususunda bir çalışma vardır. Fakat bunu
da kifayetli görmemekteyiz. Eğer imkân bu
lursak bütün bu teşkilâtın durumunu yeni baş
tan ıslah edecek bir tasarının hazırlanmasına
süratle geçmek kararındayım.
Sayın Naci Arı gelir bütçesi ve vergi siste
mi ile ilgili olan aşağıdaki hususları sordular
ve tenkidlerde bulundular. Şimdi sayın sena
törün sual ve tenkidlerine sırası ile cevaplarımı
arza çalışacağım.
1. Sayın senatör Devlet gelirlerinin ve bü
tün vergilerin Maliye Bakanlığı bünyesi içeri
sinde toplanması gerektiğine temas ettiler. Ma
lumları olduğu gibi memleketimizde Devlet ge
lirlerinin bir kısmı Maliye Bakanlığı dışında
kalan kuruluşlar tarafından tahsil edilmekte
dir. Bu arada belirtmeye değer en büyük ku
ruluş Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır. Ve gelir
bütçesi içinde büyük bir yer işgal eden Güm
rük vergileri bu idare eli ile cibayet olunmak
tadır. İdari teşkilât ve reform konusunda ince
lemeler yapan yabancı ve yerli uzmanlar güm
rük idarelerinin de Maliye Bakanlığına bağ
lanması zaruretine işaret etmişlerdir. Takdir
buyurulur ki; bu iş uzun zamana ihtiyaç gös
teren çalışma ve etütlere bağlı bulunmaktadır.
Bunların tamamlanmasından sonra gerekli ted
birlere müracaat edilecektir.
2. Sayın senatör, vergi ziyamı önlemek için
beyanname inceleme nisbetinin ve vergi incele
me elemanları adedinin artırılması zaruretine
de temas ettiler ve Serbest malî müşavirler
Kanununun bir an evvel çıkarılmasını temenni
ettiler. Evvelce de konuşmalarımda temas etti
ğim gibi geçen senelerde vergi incelemeleri
randımanını artırmak gayesi ile hesap uzman
ları ve vergi kontrol memurları kadrolarına
ilâveler yapılmıştır. Bu kadroların doldurulma
sı suretiyle inceleme elemanları aded bakımın
dan matlup seviyeye kısa bir zamanda ulaştırı
lacaktır.
3. Malî tevzin, malî kaza, belediye gelirleri
ve Emlâk Vergisi kanun tasarılarının bir an
evvel kanunlaştırılması yolunda gayret göste
rilmesi için de sayın senatör temennilerde bu
lundular. Bahis konusu tasarılardan malî tev
zin ve Emlâk Alım Vergisi kanun tasarıları ha
len Millet Meelisi Geçici Komisyonunun günde-
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mindedir. Bu kanunların bir an evvel çıkarıl
ması için gerekli gayret gösterilmektedir.
Belediye gelirleri konusunda Maliye Bakan
lığı ve İçişleri Bakanlığı iki ayrı tasarı hazır
lamış bulunmaktadırlar. Bu tasarılar Hükü
metçe incelenecek ve en uygun olanı Yüksek
Meclise sunulacaktır. Hemen hemen de nihai
bir vaziyete gelmiştir.
4. Sayın senatör eski Hükümet tarafından
Meclise sevk edilen tasarruf bonosu kanun ta
sarısının yeni Hükümet tarafından ihmal edil
diği ve gereği veçhile takibedilmediğine de te
mas buyurdular. Eski Hükümet tarafından Mec
lise sunulan bahis mevzuu tasarı halen Bütçe
ve Plân Komisyonunun gündeminde bulun
maktadır. Yeni Hükümet tarafından hazırlana
rak Meclise sunulan 1965 yılı Bütçesi üzerinde
yapılan çalışmalar dolayısiyle Karma Bütçe
Komisyonu devamlı olarak faaliyette bulundu
ğundan Meclisin Bütçe ve Plân Komisyonunun
bu tasarıyı bir an evvel karara bağlaması
mümkün olamamıştır.
5. Sayın senatör yıl içinde alman olağan
üstü ödeneklerin finansmanının nasıl karşılana
cağı ve geçen yıl tenkid edilen vergi tadilâtı
nın yeni Hükümetçe benimsenip benimsenmediğini sordular. Olağanüstü ödeneklerin nasıl
karşılanacağı mevzuu üzerinde şimdiden dur
mak için vakit erkendir. Bütçe gelirleri tahsi
latı müsait bir gelişme gösterdiği takdirde bel
ki de bir ek finansman ihtiyacı bahis konusu
olmıyacaktır. Bu sebepten bu hususta bütçe
uygulaması devresinin bir müddet daha ilerle
mesini beklemek lâzımdır. O zaman tezahür
edecek duruma göre elbette bir karar verile
cektir. Geçen yıl kabul edilen vergi kanunları
nın yeniden ele alınıp tadili konusuna gelince
bu konuda daha önce de gerek Karma Bütçe
Komisyonunda ve gerekse Yüce Senato huzu
runda yapmış olduğum bütçe takdim konuşma
larında etraflı açıklamalarda bulunmuştum,
kıymetli vakitlerinizi almamak gayesi ile ve
aynı şeyleri tekrar etmek durumuna düşmemek
için bu hususta teferruata girmekten sarfına
zar ediyorum.
Sayın senatörün son olarak servet beyanla
rı hakkında bugün ve yarın için yeni Hüküme
tin ne düşündüğünü sordular. Daha evvel de
tafsilâtı ile izah ettim. Servet beyannamesi mü-
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yetine mütaallik
hükümleriyle , Artırma ve
Eksiltme ve İhale Kanununa, Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununa ve çeşitli özel kanunların
hükümlerine dayanmaktadır. Bu kanunlardan
Artırma
Eksiltme ve İhale Kanunu değişti
rilmekte ve basit bir hale sokulmaktadır. Bu
mevzuatın
sadeleştirilmesi bütün
ilgili ka
nunların revizyondan geçirilmesini icabettirdiğinden bunun yapılması
bittabi şimdilik
mümkün değildir. Uzun zama ve çalışmaya
bağlıdır.
İl ve ilçe hükümet konaklarının inşaatı 5
Yıllık Plân çerçevesi içerisinde her yıl ayrılan
ödenekler dâhilinde yapılmaktadır. Zannediyo
rum ki, bunları da kendileri bilirler. İdare bi
naları içerisinde yer alan il ve ilçe hükümet
konakları için gerekli ödeneklerin plân çerçe
vesi içinde verilmekte ve o yıla isabet eden
miktarlar dâhilinde inşasına
devam etmekte
dir.

essesesi kendilerinin de bildikleri gibi vergici
lik de bir oto kontrol vasıtasıdır, bir oto kon
trol müessesesidir. Bu müessesenin ticari hayatı
ve ekonomik gelişmeyi kösteklediği hakkında
iddialar vardır. Tenkidler vardır,
şikâyetler
vardır. Fakat bunların mevcudiyeti bu müesse
senin ortadan kaldırılması için bir sebebolarak şu anda ele alınamaz. Bir tetkik mevzuu
dur, tetkikler ilmî açıdan ve objektif ölçüden
Ibir incelemeye tabi tutulduktan sonra nihai
bir karar veya kanaat arz etmek mümkün olabi
lir.
Sayın Senatör kambiyo muamelelerinin mer
keziyetçilikten kurtulmasını
tavsiye ettiler.
1081 yılı Temmuz ayından beri kambiyo mu
ameleleri geniş ölçüde Merkez Bankasının şu
b e s i n c e ifa olunmakta ve bilhassa bu muame
leler geniş ve liberal bir zihniyet çerçevesi
içinde cereyan etmesi temin
edilmektedir.
Merkeziyetçilikğin hu bakımdan bahis konusu
olmadığı kanısındayım.,

Savın Mehmet Ünaldı Hazineve aido^n Gü
neş Matbaacılık Türk Anon'm Şirketinin hisse
senetlerinin piyasaya satılması ve Devletin özel
sektöre bu kadar poku1 mamasını temenni etmek
tedirler. 1 560 000 lira sermayeli Güneş Mat
baacılık Türk Anonim Şirketinin 1 560 hisse
1 500 hissesi mefsuh Demokrat Partiden Hazine
ye intikal etmiştir. Bu suretle
sermayesinin
büyük bir ekseriyetine Devletin sahip bulun
duğu bu şirket 23 sayılı Kanun gerekince iş
tirakti Devlet teşekkir.ü sayılmış ve 440 sayılı
Kanun uyarınca da bu gibi iştirakler Devlet te
şekküllerinin durumlarının tetkiki ve bu tet
kikler sonunda durumlarına göre tasfiye veva
bu kamın gereğince ıslah edilmesi icabettiğ'nden şirketin durumu
bu kanuna, göre kuru
lan yeniden düzenleme komisyonuna intikal
ettirilmiştir. Bu komisyonun vereceği karara
göre şirketin nihai durumu tâyin edilecektir.

Sayın Senatör, hesap uzmanları ve
diğer
kontrol elemanlarının adedîerinin artırılması
gerektiğine ve bütçe kontrolörlüğü ihdas edil
mesi lüzumuna işaret ettiler. Sayın arkada
şıma şurasını bilhassa arz etmek
isterim ki
hesap uzmanları ve diğer kontrol elemanları
mız için son senelerde çıkarılan kadro ve tak
viye kanunları yoliyle ihtiyaçlar bugünkü şart
lara göre karşılanmıştır denilebilir. Halbuki
meşe1 e sadece kanunu kadro adedleri ile ar
tırmak meselesi değildir. Bu konunun
en
önemli kısmı bu kadrolara kifayetli ve vasıflı
eleman bulmak meselesidir.
Meseleyi bu ba
kımdan ele aldığımız takdirde son senelerde he
sap uzmanları adedlerinde oldukça önemli artış'ar sağlandığını görmemiz mümkündür. Bu
yöndeki gayretlere devam
ederek vergi kon
trol mekanizmamızı iyice işler bir hale sokma
nın zaruretine biz de
inanmaktayız.
Bütçe
kontrolörlüğü ihdasına dair olan kanun tasa
rısı ise Yüksek Mecliste bulunmaktadır.

Sayın Naci Arı Ziraat Bankası sermayesinin
kifayetsizliğinden bahis ile bunun artırılması
ve Banka Kuruluş Kanunu gereğince bütçe tah
sisat toplamının yüzde biri nisbetinde yapıl
ması gereken sermaye tahsislerinin muntazam
bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini ifa
de etmişlerdir. Ziraat Bankası sermayesinin
750 milyon liradan 1,5 milyar liraya yüksel
tilmesi için kanun tasarısı Meclise takdim edil
miş bulunmaktadır, komisyonda da müzakeresi

Sayın Senatör, millî emlâk mevzuatının ba
sitleştirilmesi ve il ve ilçe hükümet konakları
nın inşaatı için gerekli paranın Plânlama Dai
resi ile anlaşma yapılarak bulunmasını temen
ni etmektedirler. Millî emlâk mevzuatı, umu
miyetle Medeni Kanunun gayrimenkul mülki71
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tamamlanmış bulunan tasarının kısa bir za
man içerisinde kanunlaşacağını ümidetmekteyiz.
Sayın Naci Arı, Başbakanlıktan bakanlıkla
ra, 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine ay
kırı o1 arak, teşekküllerin fiyatlarını yükselt
memeleri hususunda yapılan tamimi tenkid et
mektedirler.
.İktisadi Devlet Teşekküllerinin 440 sayılı
Kanunun amacına uygun bir tarzda kârlı ve
verimli çalışmaları esastır. Bunun tabiî neti
cesi o^rak da mal ve hizmet fiyatlarının tesbiti bu teşekküllere ait bulunmaktadır. An
cak temel mal ve hizmet mahiyetinde olanla
rının tesbiti 440 sayılı Kanunun 24 ncü mad
desine istinaden Bakanlar
Kuruluna ait bir
keyfiyettir. Bu takdirde tesbit edilecek fiyat
lar maliyetin altında bulunduğu zaman zarar
bütçeden ödenilecektir.
440 sayılı Kanunun
18 nci maddesi gereğince Başbakan Yardımcı
sının başkanlığında bugünlerde yapılması ön
görülen
koordinasyon
toplantısında hangi
mal ve hizmetlerin
temel mal ve hizmet sayı
lacağı tesbit edilecektir. Bu itibarla teşekkül
lerin fiyat hususunda şimdilik acele bir ka
rar vermemelerini temin bakımından Başba
kanlıktan bahis mevzuu yazı bakanaklara ta
mim edilmiştir. Bu izahatım Sayın Ünaldı'ya
da bir cevap teşkil etmektedir.
Sayın Naci Arı, demirbaş eşya ve matbuanın
standart hale getirilerek tasarrufun sağlanma
sı temennisinde de
bulundular. Arkadaşıma
şunu arz edeyim ki; demirbaş eşyadan büro
mefruşatı Devlet Malzeme Ofisince standart
hale ogetirilnrş bulunmaktadır. Evrakı mat
buanın standart hale getirilmesi
hususunda
da çalışmalar yapılmaktadır.
Sayın Mehmet Ünaldı, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin yeniden düzenlenmesi
için ku
ru1 muş olan komisyonun tarzı hareketinin ha
talı olduğu ve bu komisyona tanınmış olan iki
senelik çalışma süresinin kifayet etmiyeceğini ifade buyurdular. İktisadi Devlet Teşek
küllerimizin millî ekonomimiz için haiz oldu
ğu önem yüksek malûmunuzdur. Bu teşekkül
lerin bugüne kadar süregelmiş o^n gayretle
rinin ne derecelerde başarı kazanabildiğini de
hepimiz bilmekteyiz. Bu teşekkülleri
millî
ekonomiye faydalı, kârlı ve yatırım kaynağı
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yaratabilir bir hale sokabilecek şekilde reorgınize edilmek maksadiyle Mart 1963 te 440
sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu kanunun geçici
1 nci maddesi gereğince kurulan Yeniden Dü
zenleme Komisyonu İktisadi Devlet Teşekkül
lerini 440 sayılı Kanuna intibakını sağlıyacak
ve diğer konularda yapılması lâzımge^n düzen
leme ameliyelerinin esaslarını tesbit edecek
tir.
Reorganizasyon Komisyonunun esas çalış
malarını yürüten ve daimî olarak da çalışan bir
teşkilât da meveutur. Ve bu teşkilâtta yerli, ya
bancı uzmanlar çalışmaktadır. Komisyon bu
teşki'âtça yapılan çalışmalarının neticelerini
tetkik ederek ve Maliye Bakanlığına gerekli
teklifleri yapar. Bu bakımdan komisyon üye1
erinin aralıklı tor>lanabi!me imkânlarına sahibo1 maları esas iş1 emi aksatmaktadır. İşleri
normal süre içinde bitirmeve gayret etmekte
dir. Süre kâfi gelmezse elbette ki gereği ya
pılacaktır. Ancak şurasını arz edeyim ki; te
vekküllerin idari ve teknik ıslahatı uzr>n süreli
bir çalışmaya muhtaçtır, nitekim yabancı uz
manlar da bunu böylece teşhis ve tesbit etmiş
lerdir.
Savın arkadaşınım Dış Sevahat Harcamaları
Vergisi bakımmdan Denizyolları ve Türk Ha
vayolları ile Karayolları arasında vergi bakı
mından haksız rekabet olduğu ifade?'ne gelince:
Başka bir ifade ile kendi'eri motorlu kara ta
şıtlarının daha az,
deniz ve havayorarmm
daha fazla vergi ödediklerini ileri sürmekte
dirler. 196 sayılı Dış seyahat harcamaları Ver
gici Kanununa göre dış memleketlere seyahat
edenlere tahsis okunan döviz ile bunlarn satmaldıVarı yo'cu hileleri ve bagaj biletleri be
lcileri verdiye tabidir. Ve^gi dıs harcamalarlan alındığından bilet bedellerinden Türkiye
"•.ınır'armı kadar olan kısmı yani iç parkur
vergiye tabi t u t m a m a k t a d ı r . Tatbikatta mo
torlu kara taşıtları ve demiryolu ile
yapılan
1
sevahat er de iç parkur
tefrik
ed^ebrınekte
fakat havayo^arı ve denizvolları ile yapılan sevahatlerde iç parkura aidolan bedel tefrik edi
lememektedir. . Şikâyet de buradan gerektedir,
bu hususun da kanunun tadili ile halledilmesini
mümkün görmekteyiz.,
Sayın Ünaldı, dış seyahatlerde tasarruf ya
pılmasına da temas ettiler. Bütçedeki ödenekler
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çerçevesinde lüzumlu ve zaruri hallerde yapıl
maktadır. Bütçe dışı resmî kuruluşlar içinde
lüzumlu bâzı işleri dolayısiyle seyahat edecek
personele Merkez Bankasınca müsaade edilmek
tedir. Resmî sektöre dâhil müessese ve daire
lerin kongreye, konferans v.s. toplantılara ka
tılacak olan mensupları için yapılacak döviz ta
lepleri ise son defa Başbakanlıkta kurulan bir
komisyonca incelenmektedir. Böylece de bu ko
nuda da Hükümet elinden gelen dikkat ve te
yakkuzu gösterme yoluna girmiş bulunmakta
dır.
Sayın Mehmet Ünaldı, resmî sektör elinde
ki matbaaların biran evvel birleştirilmesini te
menni etmektedir. Matbaaların birleştirilmesi
keyfiyeti 1932 yılından beri tahakkukuna çalı
şılan bir konudur. Bu matbaaların ve matbaa
larda yer alan makinaların bir araya getiril
mesi için gereken bina ve tesislerin inşası ve ik
mali iktiza eder. Bunun için istanbul, Ankara
asfaltı üzerinde Haydarpaşa limanına yakın
Merdivenköy'de inşa edilmekte olan bina ve te
sislerin bir kısmı ikmal edilmiş, fakat mütaahhitlerin işi terk etmesi üzerine geriye kalan
kısmı ikinci bir mütaahhide ihale edilmiştir.
Yeni ihale şartlarına göre inşaat 1965 yılının
sonunda ikmal edilebilecektir. Diğer taraftan
resmî sektörün elinde 43 matbaa mevcut bulun
maktadır. Bunlar hakkında yapılmakta olan
etütler de bu inşaata mütenazır olarak 1965 yı
lı sonuna kadar tamamlanacaktır. Bunların ik
malinden sonra Bakanlar Kurulundan karar alı
narak gereken muamele tekemmül ettirilecektir.
Sayın Mehmet ünaldı Maliye Bakanlığı ye
teri kadar döviz verilmediği için Devlet daire
lerinin ihtiyaçları bulunan yazı ve hesap makinaları ile nakil vasıtalarını Devlet Malzeme
Ofisinden temin edememekte olduklarını ve
nakil vasıtaları için dairelerin yüksek fiyat
larla piyasadan mubayaada bulunduklarını ifa
de ettiler. Mevcut döviz imkânları nisbetinde bahis konusu malzeme için Devlet Malzeme
Ofisine döviz tahsisine çalışılmaktadır. Nakil
vasıtalarına gelince : 1964 ve 1965 yılları ta
şıtlar bakımından bir intikal yılı olmuştur.
Bilindiği gibi bu yıllara ait icra programla
rında monte edilmiş taşıtların memlekete it
hali durdurulmuş ve bunların parça halinde
getirilerek burada monte edilmesi derpiş edil-

mistir. Memlekette teşekkül ve tevessül edilen
bu sanayiin ihtiyaçlara cevap verecek seviyeye
ulaşması için bir intikal müddetinin geçmesi
zaruri bulunmaktadır. Bununla beraber âcil
ihtiyaçların giderilmesi için memleket dâhilin
de monte edilme kaydı ile Ofise 500 000 dolar
tahsis edilmiştir. Yapılan ihale de yakında ne
ticeye bağlanacaktır.
Sayın Mehmet Ünaldı kouşmalarında vergi
sistemi ile ilgili çeşitli konularda kıymetli te
mennilerde bulundular. Bu arada ezcümle
gelirler teşkilâtının ıslahı, vasıtalı ve vasıtasız
vergiler arasındaki ahengin temini, servet be
yannamesi müessesesinin ıslahı, Malî müşavirlik
kanunu tasarısının biran önce çıkarılması ve
tasarruf bonolarının tedavülünün önlenmesi gi
bi konulara da temas ettiler.
Şimdi Sayın Senatörün tenkid ve temennile
rine vaktin müsaadesi nişbetinde kısaca arzı cevabetmek isterim. Gelirler teşkilâtının ıslahı
konusunda yapılan idari çalışmalar halen çok
ileri bir safhaya gelmiş bulunmaktadır. Hazır
lanacak kanun tasarısının kısa zamanda Yük
sek Meclise sunulacağını tahmin ediyorum. Ver
gi hasılatı içinde Vasıtalı Vergilerin payının git
tikçe artması konusuna gelince; burada bu mev
zuun enine, boyuna münakaşası için maalesef
zamanımız müsait değildir. Ancak şu kadarını
belirtmek isterim ki; her Vasıtalı Verginin sos
yal adalet ilkelerine uygun olmıyan karakter ve
vasıflar taşıdığı hususunda peşin bir hükme var
mak hatalı bir hareket olur. Türk vergi sis
temi içinde yer alan Vasıtalı Vergilerin büyük
bir kısmı sosyal adalet bakımından mahzurlu
bir durumları yoktur. Şeker hariç hiçbir gıda
maddesi üzerinden vasıtalı vergi alınmamakta
dır. Son senelerde inkişâf eden modern vergi
tekniğinin sağladığı imkânlar vasıtalı vergile
rin de sosyal adalete uygun karakter taşımala
rını mümkün kılmaktadır. Diğer taraftan son
senelerde vasıtasız vergiler hasılatında kayde
dilen gelişmenin yavaşlama göstermesi bilhassa
Gelir Vergisinin nisbetler ve asgari geçim indi
rimine ait hükümlerine de sosyal adaleti temini
gayesi ile yapılan hafifletmelerin büyük tesir
leri olmuştur.
*•
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Servet beyannamesi müessesesi ve Malî Mü
şavirler kanun tasarısı hakkında Sayın Naci
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Arl'ya cevap arz ederken temas ettiğim
burada da tekrar etmiyorum.

için .

Sayın Senatörün son olarak tasarruf bono
larının tedavülünün önlenmesi gerektiğine te
mas ettiler. Halen Mecliste Bütçe ve Plân Ko
misyonunda bulunan Tasarruf bono kanun tasa
rısında bonoların devir ve temlikini önlemek
gayesi ile çeşitli tedbirler derpiş edilmiş bulun
maktadır. Bu hükümler kanunlaştığı takdirde
tasarruf bonosu sisteminin mahzurlarının ge
niş bir ölçüde giderileceğini ümidetmekteyiz.
Saym Kâzım Yurdakul hayalî rakamlara da
yanan bütçeler yapıp yıl sonuna doğru tasarruf
tedbirlerine başvurmanın ne derecede samimi
yetsizliğin delili olduğunu söylediler ve tasarı
ları hazırlarken gerçek malî gücü nazara al
manın daha uygun bir yol olacağım ifade etti
ler. Ancak ödenek ihtiyacının, tesbiti ile bu
ödeneklerin kullanılmasındaki ölçüler farklıdır.
Meselâ, kadroların tam karşılığı için ödenek ka
bul edilir. Fakat münhaller dolayısiyle bir kı
sım kullanılmıyabilir. Yatırımlara ait ödenek
ler, ihale tenzilâtı, müteahhitlerle çıkan ihti
lâflar ve benzeri sebeplerle tamamen harcanamı
yor. Kaldı ki, Hükümet tasarılaraı gerçek malî
gücümüzün üstünde görülüyorsa Yüksek Meclis
tenzilât icra edebilir. Halbuki tatbikat aksi
istikamette tezahür ediyor.
Sayın Yuradakul'un 567 sayılı Kanunun kal
dırılması hakkındaki temennilerine gelince; he
men şunu ııade etmek gerekir ki, bizim gibi kal
kınma yolunaa olan memleketler tediye muvazer
nesi açiKİarı devam ettiği müddetçe kambiyo
teduir ve takyitlerini şu veya bu ölçüde muha
faza etmek zorundadırlar. 1958 istıKrar prog
ramının tatbikine başlanmasından bu yana para
mızın kıymetinde tesis edilen istikrar tediye mu
vazenemizde sağlanan gelişmeye muvazi olarak
kambiyo takyitlerini tahdit ve liberasyona doğ
ru birçok tedbirler alınmış bilhassa görünmiyen kalemlerle bâzı sermaye hareketlerinde li
berasyon usulü kabul edilmiş, dış seyahatlerde
geniş bir serbesti tanınmış, yolculara müteallik
takyitler gevşetilmiştir. Daha liberal bir gö
rüşle yeni bir kanun tasarısı hazırlanarak mü
talâaları alınmak üzere diğer bakanlıklara da
gönderilmiştir. Kısa bir zamanda tasarı Yük
sek Meclise sunulacaktır.

Sayın Kâzım Yurdakul Devlet İhale Kanu
nun geoiKuıesı ıie bütçenin büyült zararlara uğraaıgmı aa ifade buyuruular. Suzu geçen ta
san Millet Meclisi üucçe ivumisyuııunua uuiunmaktadır ve 27 nci maddesi de muzaüere ve
kaoui edilmiş bulunmaktadır. Saym lurdakulun konuşmalarında temas ettiği Hususlarla
mutabakat halinde bulunduğumu da kısaca be
lirtmek isterim. Esasen çok eski ve değerli bir
arkadaşımdır, birçok hususlarda kendileri ile
mutabakat halinde olduğumu bilirler.
Sayın Mebrure Aksoley, eski emeklilerin du
rumlarının biran önce ıslahı gerektiğine de te
mas ettiler. Bu konuda kendileri ile tamamen
mutabakat halindeyim. Bir ıstırabın giderilme
sidir. Bu hususta muhakkak ki bir çare bulmak
icabeder kanaatindeyim ve iştirak halindeyim.
Saym Şefik inan ve Hilmi incesulu'nun ka
nun teklifi Hazineden aylık alan emekli, dul
ve yetim aylıklarının son rütbe ve derece aylı
ğına göre yükseltilmesi ve bu muamelenin yapılı
şına kadar bu aylıklara üç ayda bir yüzde 5 ilâ
ve yapılarak ödenmesi hakkındadır. Devlet Per
sonel Dairesinde teşkil olunan komisyonda yeni
emekli rejiminin esasları üzerinde çalışmalar
yapıldığı gibi, bundan ayrı olarak Hükümetçe
eski Emekli, Dul ve Yetim aylıklarının yüksel
tilmesi hakkında da bir kanun tasarısı hazırla
narak Bakanlar Kuruluna sunulmuş bulunmak
tadır.
Sayın Şefik Inan'm kanun teklifi yalnız Ha
zineden aylık alanları şümulüne almaktadır.
Halbuki Hazineden ve Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığından aylık alanlardan başka
katma bütçeli dairelerden, özel idarelerden, zat
maaşları, Devlet Demiryolları ve daha bâzı ku
rumlardan aylık alanlar da vardır. Tasarı bun
ların hepsini kapsamına almakta ve aylıklar
ve sosyal sigortalar mevzuatına milletlerarası
teamüle göre aylıklar da bir alt sınır kabul
edilmekte ve bu suretle asgari geçim haddine
göre aylık tesis olunmaktadır.
Saym Şefik tnan'ın teklifi ile bir kısım emek
linin aylıkları yükseltilirken sandıktan emekli
aylığı alanların seviyesini geçmekte bu suretle
yeni bir eşitsizlik meydana gelmektedir. Bu se
beple bugünlerde Yüksek Meclise sunulacak
olan Hükümet tasarısı ile Sayın Şefik Inan'm
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teklifin birlikte müzakeresi olursa daha iyi so
nuçlara ulaşılacağı kanaatindeyiz.
Bir kısım sayın senatör arkadaşlarımın
Emekli Sandığı hakkındaki mütalâalarına da
kısaca • temas etmek isterim. Emekli Sandığı
Kanununun bugünkü şartlara uygun bir hale
getirilmesi ve bilhassa malî durumunun ıslahını
hedef tutan kanun tasarısı üzerindeki çalışma
lara esasen başlanmıştır. Maliye Bakanlığı ve
Devlet Personel Dairesi ve Emekli Sandığı ele
manlarından müteşekkil bir heyet çalışmalarına
muntazaman devam etmektedir. Personel ka
nunlarının prensiplerine mütenazır olarak yapı
lan bu çalışmalar, personel kanunları prensip
leri meydana çıktıktan kısa bir müddet sonra
huzurunuza gelmiş olacaktır. Ancak sandığın
üeri yıllara matuf açığı üzerinde hassasiyetin
durulurken bu açığı artırıcı mahiyetteki kanun
teklifleri üzerinde de aynı hassasiyetle durul
ması lâzımdır kanaatindeyim. Emekli Sandığı
Kanunu tadili hakkında halen Senato ve Meclis
Umumi Heyet ve komisyonlarında mevcut 100 ü
mütecaviz kanun tasarısının mevcut açığı bir
parça daha yükseltmeye âmir olacağıda şüphe
sizdir. Hükümet tarafından tasarı ürerinde ça
lışılırken sandığın bu kanun teklifleri dol ayı siyle de yadımınıza muhtacolduğuna ibaret et
meme müsaadenizi bilhassa istirham ederim.
Savm Kâmil Karavelioğluı İktisadi Devlet
Teşekküllerinin yeniden düzenleme komisyonu
nun, teşekküllerin kuruluş kanunlarını Sonba
hara kadar Meclise intikal ettirilmesi için Ba
kanlığımın alâkasını istediler. Bu konuda kı
saca şurasını arz etmek isterim k i ; komisyonun
bugünkü çalışma durumuna göre teşekküllerin
kuruluş kanunlarının tamamı pek k»sa zamanda
hazırlanıp ikmâl olunarak ilgili bakanlıklara
iade edilecek şekle gelmiştir.

halli kabil değildir. Başka bir deyimle fikir iş
çilerinin 499 sayılı Kanundan istifade ettirilme
sini mümkün görmemekteyiz. Ayrıca tatbik
bakımından şunu bilhassa ifade etmek isterim;
işçi tâbiri işçi kanunu ile kavranmaktadır. Eğer
bu şekilde fikir işçilerinide kavraması icabediyorsa bunun bir kanun mevzuu olması lâzımgelir. Fakat prensipler bakımından da üze
rinde esaslı surette durulup mahzurlarının göz
önünde tutulması da gerekir kanaatindeyim.

Sayın Karavelioğlu yurt dışında bulunan
mühendislerimizin ve doktorlarımızın da 499 sa
yılı Kanundan istifade etmelerinin bir karar
name ile mümkün bulunduğunu ifade ettiler. Ka
naatimizce 499 sayılı Kanun hükümleri münha
sıran hariçte bulunan emek işlileri için istihsal
edilmiş bulunmaktadır. Fikir işçileri ya yurt
dışmda bulunan sair kimseler bu kanunun şü
mulü dışında bırakılmıştır. Bunun da sebebi
paramızın kıymeti ile mevzuun alâkalı oluşu
dur. Bu itibarla konunun bir kararname ile
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Sayın Rifat Öztürkçine, Merkez Bankasının
para politikası, ithalât ve ihracat mevsimlerine
göre ayarlanmalıdır buyurdular. Merkez Ban
kasının para politikası arkadaşımızın ileri sür
düğü gibi ihraç mevsimlerine ve çeşitli ihraç
mahsullerimizin idrâk tarihlerine göre ayarlan
maktadır. Meselâ tarım satış kooperatiflerinin
mevzuuna giren ürünlerde bu tamamen böyle
dir. Keza tütün v. s. mahsullerde de tatbikat bu
şekilde cereyan etmektedir. İthalâta gelince
tediye muvazenemizin arz ettiği durum dolayısiylc Merkez Bankası ithalâtı finanse etmemek
tedir.
Sayın öztürkçine emekli keseneklerinin yüz
de 8 e çıkarılması ve buna karşı memurlarının
eş ve çocuklarının tedavi ve yardımlarının sağ
lanmasına dair ne düşünüldüğünü sordular. Te
davi yardımının memur, eş ve çocuklarına teş
mili 4598 sayılı Kanunla ilgili bir husustur ve
emekli keseneği ile alâkası yoktur. Bu konu
Devlet Memurları kanun tasarısının kabulü ile
hal suretine bağlanmış olacaktır.
Sayın öztürkçine Yugoslav göçmenlerinin
orada bıraktıkları gayrimenkullerine karşılık
olarak Yugoslavya Hükümetinden alman tazmi
natın ihtiyaç sahiplerine henüz tevzi edilmediği,
bunların perhan bir vaziyette bulundukları ve
kurulan komisyonun çalışmalarını bitirmediği
ne temas etmişlerdir. Yugoslavya'da devletleştirilen Türk malları karşılığında Yugoslavya
Hükümetinden 8 senede ödenmek üzere 3 milyon
dolar tazminat alınması kararlaştırılmış olup
19G2 yılından itibaren bu para ödenmektedir.
Şimdiye kadar alman paraların taksit tutarı
olan 15 milyon liradır, istihkak sahipleri ola
rak da Dışişleri Bakanlığına müracaat edenle
rin dosya adedi 6 742 dir. Bakanlığında ku
rulan takdir ve tevzi komisyonu bu dosyalardan
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şimdiye kadar 1 207 dosyayı karara bağlamış,
1 643 adedinin de adresleri malûm olmadığından
adreslerinin tesbitine tevessül edilmiş, muhabe
re safhasında olup henüz komisyonca karara
bağlanacak duruma
gelmemiş olanlar ise
3 752 dosyadır. Bunlarında durumlarının sürat
le tesbitine çalışılmaktadır. Yugoslavya Hükü
metinin son tediyesini mütaakip hak sahipleri
ne garameten tevzi edilecektir.
Sayın Öztürkçine Fuel - Oil inGümrük Ver
gisinin 7 . 1 . 19G3 günü ve G/1245 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı ile beher tonda 87,50 lira
ya çıkarıldığı, bunun ise İzmit, Darıca ve Zeytinburnu çimento fabrikalarının Fuel - Oil'e çev
rilmelerine engel olduğu ve bu maddenin dışarı
dan ihracına sebebiyet verdiğini ve bu suretle
vergi kaybına mâruz kalındığım ifade etmekte
dirler. Fuel - Oilin Gümrük Vergisi beher ton
da 27,50 lira iken 1963 yılında bu vergi 87,50 li
raya çıkarılmış, bilahara 14 . 5 . 1964 günlü ve
474 sayılı Kanunla 75 liraya indirilmiştir,
Fuel - Oil den gümrük spesifik esasına göre
alınmaktadır. 4 Ağustos 1958 tarihli kararla
bu devalüasyon emsali nisbetinde azalmıştır.
Fuel - Oilin kalorisi taş kömürün kalorisinden
bir misli fazladır. Kalori esas alınmak suretiyle
bu iki maddenin fiyatları mukayese edildiği za
man Fuel - oilin bir tonundan 75 lira vergi alın
ması lâzımgeldiği neticesine varılmıştır. Bu
sebeple Fuel - Oilin vergisi bu miktarda tesbit
ettirilmiştir.
Sayın Mustafa Yılmaz Inceoğlu, zirai kredi
lerin yarı nisbetinde verildiğini, çevirme kredi
lerinin verilemediğini beyanla zirai kredilerinin
artırılmasını istemektedirler. T. C. Ziraat Bansmea 1964 yılı içerisinde zirai sektöre açılmış
olan krediler 2 775 000 000 lira olup bankanın
umumi plânsmanmm yüzde 61 ine tekabül et
mektedir. 1965 yılı içinde tatbik edilmekte olan
plasman programında zirai sektöre tahsis edi
lecek krediler 512 milyon lira bir artışla
3 287 000 000 lira olarak öngörülmüştür. Bu
suretle zirai kredilerin bankanın umumi plas
manı içerisindeki nisbeti yüzde 64 e yükseltil
miştir. Görülüyor ki Ziraat Bankasınca zirai
sektöre açılan krediler miktar ve nisbet itibariy
le bankanın imkânları ölçüsünde her sene de
vamlı bir artış kaydetmektedir.
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Sayın Inccoğlu, iş adamlarına kredi temin
edilmesi hususuna da temas ettiler. İş adamla
rına kredi temini için alman tedbirler pek şü
mullüdür, bu husus banka kredilerini tanzim
komitesi çalışmalarında devamlı olarak üze
rinde durulan bir konu olduğu gibi; Bakanlığı
mız bunun dışında temin ettiği dış kredilerle,
karşılık paralar yolu ile de bu hususta lâzımgclcn hassasiyeti göstermektedir. Dünya Banka
cının bir müessesesi olan kalkınma kurumların
dan temin edilen kredilerle Avrupa Yatırım
Bankasından temin edilmiş olan kredileri iş
adamlarının dışarıdan yapacakları ithalât için
kullandırma yoluna gidildiği gibi, karşılık pa
ralardan da Halk Bankası, Ziraat Bankası,
Türkiye Smai Kalkınma Bankası, Vakıflar
Bankası, Etibank nezdinde ihdas ettiği fonlar
yardımı ile de maden, turizm, imalât sanayiine
mensup iş adamlarının ve hususiyetle küçük es
nafa kredi sağlanmaktadır. Bu hususta çok
önemli bir adım teşkil edecek olan Özel Yatırım
Bmkası tasarısı da Yüksek Meclise getirilmiş
bulunmaktadır.
Çok muhterem ve değerli senatörler, bu ma
ruzatımla sayın senatör arkadaşlarımın sor
dukları sorulara ve yapmış oldukları tenkidi ere
arzı cevap etmiş olduğumu sanıyorum. Huzuru
nuzdan ayrılırken hepinizi bir kere daha hür
metle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, soru so
racak arkadaşlarımız var. Lütfen ayrılmayı
nız. Soru soracak arkadaşların isimlerini okuyo
rum. Sayın Kalpaklıoğlu, Sayın Tevetoğlu ve
Sayın tnceoğlu.
Sayın arkadaşlar, pek çok defa tekrarladı
ğım gibi, soru kısa olacak ve soru vasfında ola
caktır, temenni mahiyetini asla taşımıyacaktır.
Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu.
BAŞKAN — Buvurun Savın Kalpaklıoğlu.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Efendim, üzernde çok durulmuş bir mevzu ama
mühim gördüğüm için soruyorum. Tasarruf bo
noları tertip tarzı ve sahiplerine veriliş tarihine
göre kanunun tâyin ettiği faiz halen yüzde altı
mıdır? Yoksa bunun altına düşmekte midir?
ÎHSAN GÜR3AN (Devamla) — Yüzde altı
olduğunu zannediyorum. Fakat teknik bir sual
dir, tetkik ederek yazılı olarak cevap vereyim.
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HÜSEYÎN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Sayın VeÜril yazılı olarak isterseniz cevap vere
bilirsiniz.
ÎHSAN GÜRSAN (Devamla) — Bilhassa ri
ca edeceğim, teknik olarak cevap vermeyi tercih
ederim.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) —
Hükümet bir senede daireler için kaç lira kira
ödemektedir? Bunun telâfisi için elindeki bina
lardan istifade etmeyi düşünmekte midir?
ÎHSAN GÜRSAN (Devamla) — Bunun da
tetkike muhtaç bir sual olduğunu takdir eder
siniz.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) —
Banka ilânlarının vergiden muaf olduğu Sayın
Vekilce malûmdur. Bunların vergisinin miktarı
na tesiri var mıdır? Bunun için Maliye Bakan
lığı bugün halen bu ilânların devam edip etme
mesi hakkında bir düşüncesi var mıdır?
İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Efendim.
(bunlar teknik suallerdir, tetkike ihtiyaç gösterir
ler. Bu hususu takdir buyurursunuz. Onun için
müsade ederseniz yazılı olarak size cevap vermek
isterim.
BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu.
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bir so
rum bulunmaktadır. Cevap verilmemiştir.
Bakanlığınızla ilgili Basın ilân Kurumunda
ki çeşitli tasarruflar yolsuzluklarla doludur. Bu
nun hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ayrıca fakir Anadolu basını başta olmak üze
re Türk basınının bu baskıdan ne zaman kurta
rılacağını öğrenmek istiyorum.
İHSAN GÜRSAN (izmir) — Sayın Tevet
oğlu haklıdırlar. Bir sözlü soruları vardır, ona
cevap vermek idrâki içindeyiz. Fakat mevzu, bir
çok da şikâyetler ve bu mevzuda bize intikal et
miş talepler olduğu için esaslı bir tetkike tabi
tutulmaktadır. Şimdiye kadar Bakanlık sorum
luluğunu aldığım tarihten bu ana kadar bu so
rularına cevap vermeyişimin esas sebebini ken
dileri de takdir ederler ki, yüklü bir bütçeyi ha
zırlamak ve Türkiye Büyük Millet Meclisine in
tikal ettiği için onların çalışmaları içindeyim.
Fakat çok kısa bir zamanda belki de Haziran ayı
içinde her halde bu mevzuda kendilerini tatmin
edecek ve çok esaslı bir hazırlığın mahsulü olan
bir cevap vereceğimi ümidederim.

— 758

BAŞKAN — Saym înöeoğlu, buyurun.
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon
Karahisar) — Dışardan alman borç miktarı ne
dir, bunun faiz nisbeti ve vâdesi nedir?
İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Bütçenin
tümünü izah ettiğim sırada ve gerekse bilâhara
sayın senatör arkadaşlarımın sordukları sorula
ra cevaplarımı arz ederken çok etraflı olarak
izahat verdiğimi zannediyorum. Kendileri eğer
isterlerse bir listesini de takdim ederim.
BAŞKAN —> Saym Somunoğlu.
O. EDlP SOMUNOĞLU (Erzurum ^ — An
kara Gazeteciler Cemiyetine, Devlet bütçesinden
yardım yapılması talebedilmiş ve Komisyonca da
kabul edilmiştir. Anadolu'yu ilgilendiren Umum
Gazeteciler Cemiyetinin talebi ise reddedilmiş
tir.
Şimdi Ankara Gazeteciler Cemiyetinin kaç
tane âzası vardır ve bu azalar hangi gazetelere
mensuptur?
BAŞKAN — Buna Dahiliye Vekili dahi tet
kiksiz cevap verecek durumde değildir. Saym
Maliye Bakanı bile şimdi cevap veremez gibi ge
liyor bana.
İHSAN GÜRSAN (izmir) — Saym senatör
arkadaşım takdir buyururlar ki, bu mevzuda ce
vap vermek imkânına malik değilim.
O. EDtP SOMUNOĞLU (Erzurum) — ikin
ci sualim: Gazeteciler Cemiyeti Cemiyetler Ka
nununa göre kurulmuş olduğuna ve Devlet Ha
zinesinden yardım aldığına göre şimdiye kadar
bir murakabe görmüş müdür?
İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Bu mevzu
da bir tetkike ihtiyaç gösterir, az da olsa. Eğer
senatör arkadaşım isterlerse bu mevzuu inceliyerek neticeyi kendilerine yazılı veya şifahi olarak
arz ederim.
BAŞKAN — Saym Rendeci, buyurun.
REFET RENDECt (Samsun) — Ben Sa
yın Kalpaklıoğlu arkadaşımızın sorularını ta
mamlayıcı bir şekilde sorularımı soracağım. Bun
ların da tetkik edilerek yazılı olarak verilmesini
istirham edeceğim.
Kirada olan Devlet dairelerini Saraçoğlu Ma
hallesinde Devletin kiraya verdiği yerlere nakil
suretiyle Devletin kira bedelinin ödememesi te
min etmek mümkün müdür? Ve Devletin bu iş
te ne kadar kârı olacaktır? Bu ciheti öğrenmek
istiyorum.
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BAŞKAN — Talebi zaten yazılı olarak ce
vabı icabettiriyor.
Sayın Kudret Bayhan.
KUDRET BAYHAN (Niğde) — Efendim,
Ordu Pazarlarının bir anonim şirket olduğunu
bundan evvelki Maliye Bakanı olan arkadaşları
mız açıkladılar. Bunlar anonim şirket oldukları
na göre vergi verip vermediklerini öğrenmek is
terim.
ÎHSAN GÜRSAN (Devamla) — Vermeleri
lâzımgelir. Çünkü vergi mevzuatında, tatbikatın
da böyle bir istisna yoktur. Tetkik etmedim. Ano4. — BAŞKANLIK

nim şirket ise, muhakak ki, anonim şirketlerin
tabi olduğu vergi esaslarına onlarda tabidir. Ve
buna riayetle mükelleftir, icabederse tetkik edi
lir.
BAŞKAN — Buyurunuz yerinize Sayın Ba
kan. (Alkışlar)
Efendim, Maliye Bakanlığı bütçesinin tümü
üzerindeki müzakereler bitmiştir. Başka söz alan
arkadaşımız yoktur. Maddelere geçilmesi hususu
nu oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bu arada bir tezkere var, onu okutuyorum.

DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI

2. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinden 20 ki
şilik bir heyetin Türkiye petrolleri merkezi Raman'a davetine dair Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı Genel Müdürlüğü yazısı
BAŞKAN — Bu arada bir tezkere var, oku
tuyorum. Bugün bir haftalık bir ara vermeye
gireceğimiz için bu tezkerede bahis konusu da
vete icabet bu arada olabilir, tatil fasılasında
olabilir diye, bütçe arasında bunu okutmayı uy
gun buldum. Yoksa tezkereyi bütçenin müzake
resi esnasında okutmayı uygun görmiyecektim.
Okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Bâzı muhterem senatörlerimizin memleketi
mizde günün konusu haline gelen petrol istih
sal sahalarımızı mahallen tetkik etmek arzusunu
izhar buyurdukları memnuniyetle öğrenilmiş bu
lunmaktadır. Daima takdirlerini esirgememek
suretiyle çalışmalarımızı teşvik eden Senato
nuz üyelerinden yüksek makammızca teşkil Du
yurulacak 20 kişilik bir grupunu ortaklığımız,
bölge merkezi Batman'da misafir edebilecekle
rini, bilgilerinize sunar, bu büyük şerefin or
taklarımıza bahsedilmesi hususunda yakın ilgi
ve yüksek emirlerinizi istirham eyleriz.
'Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Genel Müdürlüğü
ihsan Topaloğlu
(Söz isteriz sesleri)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, söz istiyen arkadaşlardan özür dileyerek bir hususu
belirtmek isterim. Başkanın tutumu yanlış ola
bilir. O zaman sözveririm, düzeltebiliriz. Ben-

deniz şöyle düşünüyorum : Bu bir davet tezkere
sidir, ıttıla için okuttum. Bunun şekil ve şart
larını grupların ve şahısların müracaatı üzeri
ne Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulu tâyin
ve tesbit edebilir. Burada bütçe arasında bir
münakaşa) açmazsak, lûtfedilirse çok uygun dü
şeceği kanaatindeyim.
Aksi düşünen arkadaş varsa söz vereceğim.
Buyurun Sayın Ünaldı.
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Çok muh
terem arkadaşlarım; huzurunuzda biraz önce
okunmuş bulunan tezkerenin bendeniz aleyhinde
konuşmak üzere şu kürsüyü işgal etmek mecbu
riyetinde kaldığımdan dolayı önce özür dilerim.
Muhterem arkadaşlarım; Türkiye Petrolle
ri Anonim Ortaklığı bu hareketiyle bu memle
ketin millî bir dâvası olan ve muhtelif vesile
lerle bu kürsüye yakındaı gelecek bulunan pet
rol dâvası hakkında Sayın Parlâmento üyele
rini tesir altında bırakmak için bir davette bu
lunmaktadırlar. Politika mevzuu olmaktadır.
(Soldan gürültüler, yok öyle şey sesleri) Çıkar
cevap verirsiniz, bundan önce de muhterem ar
kadaşlar,
(Soldan gürültüler, müdahaleler)
dinleyin, dinlemek mecburiyetindesiniz. Ben
bir fikir getiriyorum. Bunu kabul etmiyenler,
aksini gelirler bu kürsüden söylerler, o da bir
fikirdir, hürmet ederim.
Muhterem arkadaşlar, muhtelif zamanlarda..
(Soldan gürültüler) Fazla gocunuyorsunuz, be
ni şüpheye düşürüyorsunuz. Muhterem arkadaş
lar, bu yolda iki üç seneden beri devamlı su
rette gidilmektedir. Muhtelif defalar gazeteci
ler, Parlâmento üyeleri davet edilmiş ve gör
müşlerdir. Bu mevzuun hararetli bulunduğu
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ve kısa zamanda huzurunuza gelecek bir millî
mevzu olması hasebiyle bu politika mevzuu ya
pılmak istenen bu davete icabet edilmemesini
arz ve istirham edeceğim. (Gürültüler ve sıra
kapaklarına vurmalar) Fazla gocunuyorsunuz.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlık Divanı, (Soldan gürültüler) bir dakika
efendim.
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Söz
istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Bir dakika efendim, (Gürültü
ler) Bir dakika efendim, bir dakika... Ben her
kese söz veremem burada.
Muhterem arkadaşlarım; bu münakaşanın
böyle gelişeceğini Başkanlık Divanı isabetle
takdir etmiştir. Ve bunu oylarınıza sunmuştur.
Fakat bu arkadaşlarımız konuşmakta İsrar et
mişlerdir. Hiçbir arkadaşımız da oturduğu yer
den kimseye söz verilmesin, diye teklifte bulun
madığı için Başkanlık Divanı da büsbütün söz
hakkını
kctmedlyor, durumuna
düşmemek
için bu sözü vermiştir. Şimdi Başkanlık Divanı
şu sunuşu yapmaktadır : Arkadaşlardan bir
kişi bu davetin aleyhinde konuştuğuna göre,
lehte konuşacak bir arkadaşa söz vereceğim.
Lehinde konuşacak arkadaşlar sırası ile, ilk
defa Sayın Koçaş ve ikinci olarak da Sayın
Atalay istemişlerdir. Bir dakika efendim...
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Usul hakkında
söz istiyorum.
BAŞKAN —• Bir dakika efendim, ben oyla
yayım da ondan sonra usul hakkında söz ister
siniz. Aleyhte bir arkadaş konuştu. Lehte de bir
arkadaşa söz vereceğim. Münakaşayı burada
keseceğim. Başkanlık Divanının bu sunuşunu
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Lehte olarak Sadi Koçaş'a söz veriyorum.
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın
Ünaldı arkadaşımız davetin evveliyatını bil
mediği için belki de kendi zaviyesinden haklı
olarak ağır bir ithamda bulundu. İthamların
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına değil
de, eğer bir itham varit ise, şu Senatoda bu
lunan ve ilk müteşebbisler olarak başlarında be
nim bulunduğum on arkadaşa teveccüh etmesi
gerekir. Bu bakımdan Yüce Heyetinizi tenvir
etmek ve bu işte hiç, alâkası olmıyan, bir mü
esseseyi ithamlardan kurtarmak için lehinde
söz almış bulunuyorum.
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Muhterem arkadaşlarım, durum şu, aynen
arz ediyorum : Sayın Ünaldı'nm çok güzel be
lirttikleri gibi petrol mevzuunun yakında kür
sülerimize intikal edeceğini, basının ve etrafta
rivayet şeklinde dolaşan bâzı sözlerin tesirinde
kalmadan bu kürsülerden durumu en iyi mü
dafaa edebilmek ve reylerimizi en iyi şekilde
kullanabilmek için işi kökünden, ve yerinde gö
relim, dedik. Acaba talibolan bulunur mu, diye
muhtelif partilerden arkadaşlara böyle bir şey
olursa gitmek ister misiniz, diye sorduk, isim
lerini de tesbit ettik. Her partiden arkadaşımız
isimlerini yazdırdı, 10 kişi den fazla talep de
Adalet Partisinden oldu. 10 kişi kadar isim
tesbit edilince arkadaşlarımızın miktarının ar
tabileceğini düşündük ve evvelâ petrol bölge
sinde tesisleri bulunan Türk Petrolleri Anonim
. Ortaklığı Umum Müdürü ile, kendisini hiç ta
nımıyorum, hiç görüşmemiştik, ben müracaat
ettim. Dedim ki, biz Diyarbakır'a kadar gide
biliriz kendi kendimize hiçbir resmî mahiyeti
yok işin. Ama ondan sonra petrol bölgesine gi
derek inceleme ve araştırma yapabilmemiz için
bize yardımcı olabilir misiniz? Tetkik edeyim,
dediler, üzerinden birkaç gün geçti. Bunun üze
rinden cevap çıkmayınca, arkadaşlarım gayet
iyi hatırlıyacaklardır, dün akşam Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçe görüşmele
ri sırasında aynı soruyu, soru değildir bir rica
dır, diyerek bu konuyu Bakandan sordum. Ba
kan da bize dediler ki, bütçe bittikten sonra her
iki Meclisten bir heyetin götürülmesini düşü
nüyorum. Bunun üzerine ilk teşebbüs eden bir
kaç arkadaş oturduk, konuştuk ve dedik ki,
Sayın Bakan her iki Meclisten bir grup götü
recektir. Böyle bir bölgeyi yüz kişi gezemiyeceğine göre Senatoya düşecek ancak beş ilâ on ki
şidir. Daha şu anda 1 0 - 1 2 talip var. O halde
biz ayrı bir grup halinde gitmenin imkânım
arıyalım. Tekrar Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığına dedik ki, bize bir şey tetkik edip
bildirecektiniz, eğer mümkünse, bize cevap ve
rin, değilse biz başımızın çaresine bakalım.
Onun üzerine biz 20 ile 25 arkadaşı- götürüp
gezdirebiliriz, dediler. Biz de kendilerine bu işin
resmî tarafı olmadığını, gidecek arkadaşların
Cumhuriyet Senatosundan bir harcırah talebin
de bulnnmıyacaklarını tamamen özel mahiyette
olduğunu söyledik. Fakat şirket, şimdi isabet
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olduğu çok daha iyi anlaşılıyor, ben bunu an
cak Senato Başkanlığına bildiririm diyerek Se
nato Başkanlığına bir yazı yazdı. Sayın Senato
Başkanı ile, halen celseyi idare etmekte olan
Başkanvekili ile görüştük. Büyük bir ileri gö
rüşle bu işin partilerce başka türlü düşünülebi
leceğini, belki arkadaşların yanlış fikirlere sa
pabileceklerini söyliyerek, bunu
okuyalım,
icabedersc siz de izahat verin, dediler. Biz de
Sayın Adalet Partisi Grup Başkanı ile, C. II. F.
Grup Başkanı burada bulunmadığı için bâzı ar
kadaşlarla görüştük. Durumu anlattık, nasıl
arzu edersiniz, dedik. Onlar da gayet uygun
dur, istiyen arkadaş gider, istemiyen gitmez,
dediler. Bunun üzerine biraz evvel dinlediğiniz
mektup okundu. Eğer bu iş Sayın Mehmet Ünaldı'nm dediği gibi birtakım art niyetlerle hazırlanmışsa Senatodaki her partiden 10 arka
daşınız başta ben hazırlamış duruma düşüyo
rum. Ama bizim niyetimiz münhasıran dâvayı

yerinde görmek, tetkik etmek, en küçüğünden
en büyüğüne kadar bütün ilgililerden bilgi al
mak ve buraya mücehez olarak gelmektir. Ba
sında falanın yazdığı, sokakta falanın söylediği
dâvanın arkasına takılmamak gnyesini istihdaf
ediyordu. Bu durum karşısında kararı Yüksek
Heyetinize arz ediyorum.
Tekrar ediyorum, eğer gitmek istiyen arka
daşların sayısı 25 in üzerinde olursa mütaaddit
gruplar halinde, 20 ilâ 25 in altımla olursa bir
grup halinde biz gitmeye taraftarız. Ama derse
ki Sayın Ün aldı, Senato bunu yapmakla yanlış
yola gider, o zaman biz hiç Senatoyu karıştır
madan'belki kılavuzsuz kendi kendimize gide
ceğiz. Hürmetlerimle arz ederim.
(Sağdan ve soldan, alkışlar)
BAŞKAN — Demin tefhim ettiğim gibi bu
hususta bir müzakere açılmamıştır. Başkanlık
Divanında bu işin şekil ve şartları tezekkür
edilip Heyeti Umumiyeye arz edilecektir.

GÖRÜŞÜLEN IŞLEE
1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu
raporu (Millet Meclisi
1/825, Cumhuriyet. Senatosu 1/540) (S. Sayısı:
587)
Ş — Maliye Bakanlığı Bütçesi :
BAŞKAN — Maliye Bakanlığının Bütçesi
nin müzakeresi bitmiştir. Maddelere geçiyoruz.
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Usul- hakkında
söz istiyorum.
BAŞKAN —- Vermiyorum efendim, (Mad
delere geçilmesi oylanmadı, sesleri) Tümü üze
rindeki müzakereler bitmiştir, Maliye Bakanlı
ğının, maddelere geçilmesini, oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir. (Evvelce oylandı, sesleri) Efendim,
oylanmadı, deniyor. Bâzı arkadaşlar oylandı,
diyor. Biz de senatörlere inanıyoruz. Tekrar da
olsa bir daha oyladık.
Cetvelleri okuyoruz.
( A / l ) Cari harcamalar
B.
11.000

Ödenekler
BAŞKAN -- Kabul edenler....
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.

Lira
12 000

B.
12.000

Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
13.000 Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
15.000 Kurum giderleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
16.000

201
edenler....
edilmiştir.
18
edenler....
edilmiştir.
22
edenler....
edilmiştir.
1
edenler...
edilmiştir.

Lira
606 121

241 000

445 004

340 200

Çeşitli giderler
7 710 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

(A/2) Yatırım harcamaları
Etüt ve proje giderleri
487 500
BAŞKAN — Kabul edenler....
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri '
38 600 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları
59 042 001
21.000
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BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. Konuşan arkadaşlar tekrar konuşmazlar
ve mutlaka konuşmaları icabedenler de kısa ve
yavaş konuşurlarsa, müzakereye devanı imkânı
olacaktır. Önergeyi okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Birinci Beş Yıllık icra programlarında sa
nayi bölgeleri kuracak mahalli ticaret odaları,
ticaret borsaları ve sanayi odalarına Hükümet
maddi yardımda bulunur, denmesine rağmen
Maliye Bakanlığı 1965 yılı Bütçesindeki 22.312
No. lu maddede yalnız koperatifler ve beledi
yeler yazılmış ve yukardaki plâna girmiş hu
suslar nazara alınmamış bulunduğundan mez
kûr madde unvanının ilişik şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
Manisa
Burdur
Refik Ulusoy
Faruk Kmaytürk
İstanbul
Şevket Akyürek
Teklif edilen 22.312 nci madde
Organize sanayi bölgeleri kuracak koopera
tiflere, belediyelere, ticaret odaları, ticaret bor
saları ve sanayi odalarına veya bunların müş
terek teşekkül veya teşebbüslerine yapılacak
kredi yardımı için T. Halk Bankasında veya
Maliye ve Sanayi bakanlıklarınca müştereken
kararlaştırılacak diğer bir bankada teşkil edi
lecek fona yardım (tahsisler, Sanayi Bakanlı
ğınca, ilgili yönetmelik esaslarına göre yapı
lır.)
BAŞKAN —• Tüzüğümüze göre demin de arz
ettiğim gibi önerge üzerinde görüşme yapıla
maz. önerge hakkında komisyonun, Hükümetin
mütalâasını alıp Heyeti Umumiyeye arz edece
ğim.
Komisyon katılıyor mu?
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Ka
tılıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Hükümet?
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Senatonun takdirine bıra
kıyorum.
BAŞKAN — Hükümet Senatonun takdirine
bırakıyor, önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, önerg'e dikkate alınmış
tır.

0:2

önergede yazılı değişiklikle birlikte bu mad
denin düzelmiş şeklini oylarınıza arz ediyorum...
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bölüm 23.000 i tekrar okutuyorum.
(Bölüm 23.000 tekrar okundu.)
BAŞKAN — Matbu yazıdaki cetvelde makina teçhizat ve taşıt alımları yazılmış, hataen
onarım masrafları yazılmamıştır. Bu bil- matbaa
hatasıdır. Cetvelde yine 59 042 001 olarak ya
zılmıştır, halbuki bu da hatadır. 58 702 001 ola
rak tashih edilerek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
I - Sermaye teşkili
B.
Lira
31.000 Kurumlara katılma payları ve
sermaye teşkilleri
152 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 7 250 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

33.000

II - Transferler
İktisadi transferler

34.000

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Malî transferler
2 839 071 644

505 000 000

BAŞKAN — Bir grup önerge vardır, bun
ları okutuyorum.
Hor önergeyi ayrı ayrı okutup komisyonun
ve Hükümetin mütalâalarını alacağım, sonra
oylarınıza arz edeceğim.
Senato Başkanlığına
Türk Gazeteciler Derneği Ankara'da Genel
Merkez binası yaptıracaktır. Bu Dernek 65 vi
lâyette şubeleri bulunan cefakâr ve vefakâr ça
lışan Anadolu gazetecilerini sinesinde topla
mıştır.
İşbu dernek için Maliye Bakanlığı transfer
harcamaları bölümünde 34.559 No. lu madde
den yüzbin lira aktarılarak Anadolu basınım
ayakta tutan Türk Gazeteciler Derneğine 35.779
No. lu maddeden sonra bir madde açılmak su-
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retiyle konulmasını, bu büyük dâva için arz ve
istirham ederiz.
Tabiî Üye
Adana
Ahmet Yıldız
Mehmet Ünaldı
Tabiî Üye
îzmir
Sıtkı Ulay
Enis Kansu
Afyon Karahisar
Zonguldak
Rasim Haııcıoğlu
Akif Eyidoğan
Adana
Gümüşane
Galip Afşar
Halit Zarbun
Niğde
Kırklareli
Kudret Bayhan
Ahmet Naci Arı
BAŞKAN — Hepsini okumaya lüzum yok
tur. Komisyon katılıyor mu?
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
NURÎ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Mik
tarı anlıyamadım, efendim.
BAŞKAN — Yüzbin lira.
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
NURt BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Ka
tılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Hükümet?
MALÎYE BAKANI ÎHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, önerge
nin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyorum...
Kabul edenler
MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Arka
daşlar bunlar Anadolu gazetecileridir, oy ve
rin... (Umumi Heyete hitaben yerinden müda
halede bulundu.)
BAŞKAN — Yerinizden konuşmayın Sayın
Demir, size ihtar veririm. Dikkat ediniz oyla
mada konuşulamaz.
MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) - - Baş
kanım, bunlar
BAŞKAN — Hâlâ Reise de cevap veriyor
sunuz.... Kabul etmiyenler... önergenin dikkate
alınması kabul edilmiştir. Maddeyi önergede
bahsi geçen değişiklikle birlikte oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir. Aynı bölüme taallûk eden önergeler
vardır, onları da okuyoruz.
Yüksek Başkanlığa
Anadolu basınımızın ve kıymetli mensupla
rının bugünkü acıklı durumu hepimizin malû
mudur. Çeşitli mahrumiyetler ve imkânsızlıklar
içerisinde her türlü maddi fedakârlığa göğüs

germek suretiyle büyük bir aşk ve imanla vazi
felerini ifa eden, Anadolu'muzun çeşitli dâva
larını dile getiren, ilgililere ulaştıran ve Ana
dolu'muzun kalkınması hususunda kendilerine
düşen vazifeyi kısır imkânları içerisinde şerefle
ifa eden bu basın mensuplarının Genel Merke
zine de diğer dernekler meyanmda az dahi olsa
bir yardımın yapılması zaruretine inanıyoruz.
Anadolu Basın Mensuplarının Genel İdare Ku
rulu tarafından Ankara'da alınması veya yap
tırılması istenilen Genel Merkez binası için
34.003 nci bölüm 34.559 ncu maddeden 200 000
lira tenzili ile, Maliye Bakanlığının Bütçesinin
görüşüldüğü sırada derneklere yardım faslında
yeni bir maddenin açılarak kesilen tahsisatın,
açılacak fasla konulmasını arz ve teklif ede
riz.
Niğde
Çanakkale
Kudret Bayhan
Nahit Altan
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Ka
tılmıyoruz. Daha evvel 100 bin liraya iltihak
etmiştik...
BAŞKAN — Hükümet?
MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (îz
mir Milletvekili) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Demin 100 bin liralık bir tah
sisat kabul edildiği için buna iştirak etmiyor
lar. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... önerge reddedilmiştir.
Bu konuda iki aded önerge daha var, aynı
mahiyettedir, arz ederim.
MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Geri
alıyoruz, efendim.
BAŞKAN — Diğer iki önerge aynı mahiyet
te olduğuna ve Heyeti Umumiyenin de tema
yülü belli olduğuna göre sahiplerinden okunur
ken bu önergeyi geri almalarını rica ediyorum.
(Oya konsun, sesleri)
Efendim, 200 bin lira reddedilmiştir. 250
bin lira evleviyetle verilmez.
NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Önergemi
geri alıyorum.
BAŞKAN — O halde okutmuyoruz. Bir baş
ka önerge var onu okuyoruz.
Yüksek Başkanlığa
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği
memleketimizde tek kanser savaş ve tedavisi
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merkezini Ankara'da kurmuş ve modern bir fa
aliyetin. içine girmiştir.
Bu dernek tesisinde yurdun dört bucağın
dan gelen binlerce hasta yatarak ve ayaktan
tedavi görmektedir. Ancak, yurdumuzun tek
kanser teşhis ve tedavisi merkezi olan bu mü
esseseye o kadar tehacüm olmaktadır ki, Ana
dolu'nun uzak şehir ve kasabalarından gelen
birçok kanserli hasta sefil bir halde han köşe
lerinde sıra beklemektedirler. Bu durumu göz
önünde tutan dernek müesseseye ek bir inşaata
başlamıştır. Bu inşaatın ikmali için tahminen
750 000 liraya ihtiyaç vardır. Bütçede kabul
edilen miktara ilâveten 34.559 maddeden
150 000 (Yüzolli bin) liranın 35.71.7 nci madde-,
ye naklini arz ve teklif ederiz.
Elâzığ
Giresun
Celâl Ertuğ
Şevket Koksal
İstanbul
Zonguldak
Tekin Arıburun
Akif Eyidoğan
Cumhurbaşkanınca S. ü .
Sadi Koçaş
BAŞKAN — Komisvon?
KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
NURİ BAYAE (Sakarya Milletvekili) — Bu
takrirde bu müessesenin ikmal edileceği ifade
edilmiştir. Böyle bir hayır maksadına hizmet
için katılıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?
MALİYE BAKANİ İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Bütçe Komisyonunda kâfi
miktarda ilâve yapıldığı için katılmıyoruz.
BAŞKAN —• Hükümet katılmıyor. Komis
yon katılıyor, önergenin dikkate alınmasını
oyunuza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bir önerge daha var okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Memleketimizin bilhassa ihraç ürünlerinin
kalitelerini yükseltmek ve endüstri
alanında
yapılan yatırımların müstehlikin menfaatini
sağlayacak vasıfta olmalarını temin etmek,
plânlı kalkınma devresinde temel şartların ba
şında geldiği malûmdur. Bu şartın yerine ge
tirilmesi ise ancak uygar memleketler seviye
sinde bir standart ve kontrol sisteminin yürü
tülmesi ile kabildir. 132 sayılı Kanunla ku
rulmuş olan Türk Standartları Enstitüsü ki;,a
müddet içinde verimli çalışmalar yapmış ve bu-

güne kadar 225 Türk standardı hazırlamıştır.
Plân mucibince de daha 703 standardı haz-rlamayı programlaştırmıştır. Bilindiği gibi ensti
tü, iç ve dış yardımlarla 7 000 metrekarelik bir
sahayı kaplayan lâboratuvarlara da sahip kı
lınmıştır. Bu lâboratuvarlar standardın hazır
lanmasında, mükemmcllcştirilmesinde
araştır
ma görevi ve mahsul ve mamuller üzerinde ha
kem rolü oynayacak deneyler yapacaktır. 132
sayılı Kanunun enstitüye sağladığı gelir bu
gelişen faaliyeti karşılamaya yetmemekte ve il
gili bakanlık!ararası bir komite raporuna göre
bü p ,nl 'rlerin daha ydda 2 500 000 lira ile
desteklenmesi gerekmektedir. Bu duruma gö
re bu ödenek verilmediği takdirde lâboratuvar
lar 11 000 000 liralık yatarıma rağmen çalış
maya açılamıyacaktır. Elimizdeki
tasarıda
2 500 000 liraya karşı Maliye Bakanağı Büt
çesinin 34 ncü bölümünün 234 neü maddesine
yalnız 500 000 lira yardım ödeneği konulmakla
yofnilmhtir. Bu da gayenin benimsendiğim
<r"ster™ektc ohluu'una göre ve konunun memle
ket ekonomisi bakımından kaçınılmaz bir zaru
ret olduğu göz önüne alınarak bakanlıklararası
raporun zaruri gördüğü 2 500 000 lira seviye
sine yükseltilmesi gerektiği inancındayız.
Yukarda belirttiğimiz sebepler muvacehe
sinde Maliye Ba.kanlığmuı 34 neü bölüm 559 ncu
maddesinden 2 000 000 lira indirilerek yine ay
nı bakanlığın 34 ncü bölümünün 230 ncu mad
desine ilâve edilmesini arz ve teklif ederiz.
Tabiî Üye
Şükran Özkaya

Tab'î Üye
Supilıi Karaman

Tabiî Üye
Haydar Tuııekanat
BAŞKAN — Komisyon.
KATIMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
NURİ BAYAT* (Sakarya Milletvekili) — Ka
tılmıyoruz.
BAŞKAN —Hükümet?
MALİYİ] BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Dikkate alınmasını kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Büyük Bir ekseriyetle ka
bul edilmemiştir, reddedilmiştir.
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Yüksek Başkanlığa
Şimdiye kadar nıütaaddit müracaatlar yap
masına ve gerçekten faaliyetini yürütecek malî
imkânlarının çok sınırlı olmasına rağmen yardım
alamayan İstanbul'daki Türk Ortodoks kilisesi
ne bir yardımın yapılması görüşümüzün payla
şılmasını Yüksek Senatodan rica ederiz.
Geçen bütçede Senatoda 100 000 lira bir yar
dım kabul edilmişti.
34.559 diğer hizmet kesimine, yardım terti
binden düşülerek 35.781 (Bağımsız Türk Orto
doks kilisesine yardım) adiyle yeniden açılacak
bölüme 50 000 liranın aktarıîmasmı arz ederiz.
Tabiî Üye
Kayseri
Ahmet Yıldız
Hüsnü Dikeçligil
BAŞKAN — Komisyon.
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
İSMET SEZGİN (Denizli Milletvekili) — İş
tirak etmiyoruz Saym Başkanım.
BAŞKAN — Hükümet...
MALİYE BAKANİ İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Dikkate abnmasmı kabul erlcn1cr... Ka
bul etmiyenler... Sağımdaki arkadaı ı m tarafın
dan 44, Robımdak! arkadan tarafından 43. ben
deniz tarafından da 42 heıabedilmiştir. Vasati
si ^3 ^1 m a k i l e r . Kabul etmiven... Sağdaki ar
kadaşım tarafından 50, soldaki arkadaşım ta
rafından 56, bendenizde 53 olarak sayılmıştır.
Bu ihtilâf surdan i^eri geliyor arkadaşlar. Bâ
zı arkadşlar ellerini şöyle kaldırıyor sonra da-.
ha çok yukarı k a v r ı y o r l a r . Bundan dolayı
oluyor. (Gülüşmeler) Netice itibariyle önerge
reddedilmiştir.
Başka bir önerge var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 34.559 ncu
maddesindeki 5 milyon liradan bir milyon in
dirilerek; Ankara Belediyesi istimlâk borçları
kısmen karşılanmak üzere 34.430 ncu maddesi
ne ilâvesini arz ve teklif ederiz.
Ankara
Ankara
Hıfzı Oğuz Bekata
N. Ağırnaslı
İstanbul
Ankara
Ekrem Özden
Rifat Etker
BAŞKAN — Komisyon?
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — İndi-

rilmesi teklif edilen madde iki büyük şehrin
dışında mütevazi belediyelere aittir, o suretle
katılmıyoruz.
BAŞKAN —Hükümet?
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Önergenin dikkate almlıas:m oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnlcr...
Vasati 40 olan kabul oylarına karşı vasatisi
60 olan oylarla reddedilmiştir.
Kabul edilen önergelerdeki değişikliklerle
birlikte maddenin tashihli şeklini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
413 064 071
BAŞKAN — Bu bölüme ait önergeler var
dır, onları da okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Halk sağlığı üzerindeki büyük çalışmaları
mukabili reddedilen bütçede 50 000 liralık bir
yardım yapılması kabul edilmişken müzakeresi
yapılan bütçeye her hangi bir meblâğ konulma
mış bulunmaktadır.
Mezkûr derneğin çalışmalarını teşvik etmek
üzere 35.720 nci maddeden 50 000 liranın ten
zil ile (Ankara'da Halk Sağlığını Koruma Der
neğine) adı ile yendi en açılacak 35.733 ncü
maddeye ilâvesini arz ve teklif ederiz.
Adana
Kocaeli
Nuri Âdemoğlu
Rifat Özdeş
Zonguldak
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Akif Eyidoğan
Nadir Nadi
BAŞKAN — Komisyon?
BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Efen
dim, değerli bir müessese olduğu hakkında katî
teminat verildiği cihetle iştirak ediyoruz.
BAŞKAN — Hükümet ?
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Takdirinize bırakırım.
BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını
kabul edenler... Etmiyenler... Dikkate alınması
kabul edilmiştir.
Yüksek Başkanlığa
Maliye Bakanlığı derneklere yardım
faslı
35.735 numaralı maddeden 10 000 liranın alı
narak 34.749 numaralı Türkiye Millî Talebe

— 765 —

Ö. Senatosu B : 81 13 . 5 .1935 O : 2
Federasyonuna yardım maddesine eklenmesini
arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Tabiî Üye
Haydar Tunçkanat
BAŞKAN — Komisyon?
BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — İştirak
ediyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Takdirinize bırakırım.
BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını
kabul edenler... Etmiyen^cr... Kabul edilmiştir.
Cumhuriyet Senatoau Başkanlığına
Türk Anneler Derneği, Büyük Atatürk'ün
Türk kadını ve anneleri hakkındaki sözleri ile
kıymetli nutuklarını kendi sesleriyle genç ne
sillere intikal ettirmek amacıyla bir plân hazır
lama yolunda çalışmalara girişmiştir.
Bu güzel teşebbüsün gerçekleşmesi için yeterli
malî güce sahibolmadığından geçen bütçe görüş
meleri sırasında yardım talebinde bulunan adı
geçen derneğe 30 000 liralık yardım yapılması
teklifi Yüce Senatonuz tarafından memnunluk
la karşılanmış ve tasvip görmüştü.
Ancak, Batçe Karma Komisyonuna götürül
mediği için, bu seferki bütçede yer almadığını
gördüğümüz bu ulvî teşebbüsün gerçekleşebilme
si için bütçenin 35.778 nci bölüm vo maddesin
den 30 000 liralık ödeneğin «Türk Anneler
Dsrneğinin hazırlattığı Atatürk plâklarına sarf
edilmek üzere» 35.780 nci bölüm ve madde ola
rak aktarılmasını arz ve teklif ederiz.
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Urfa
Zerrin Tüzün
Konya
Sedat Çumralı
Yozgat
Sadık Artukmaç
Giresun
Şevket Koksal
Maraş
Nedim Evliya

Esat Mahmut Karakurt
Erzincan
Fehmi Bay soy
Tabiî Üye
Fahri özdilek
Kars
Ziya Ayrım
Elâzığ
Rasim Giray

BAŞKAN — Komisyon.
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
İSMET SEZGİN (Denizli Milletvekili) — Sa
yın Başkan, bundan önceki bütçe müzakerelerin
de Yüce Senatomuz kararlarını izhar etmişler

ve kabul etmişlerdi. Bu teklif olmadığı cihetle
Bütçe Karma Komisyonunun metninde yer ala
madı. Kabul ediyoruz efendim.
(BAŞKAN — Hükümet?
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — İştirak ediyoruz.
BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor, Hü
kümet iştirak ediyor. Önergenin dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
genin dikkate alınması kabul edilmiştir.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
1958 yılından beri, Ankara'da kurulmuş bu
lunan merkezi ve 18 ildeki şubeleriyle kendini
•halkın kültürüne hasretmiş bulunan (Türkiye
Halk Eğitimi ve Sosyal Geliştirme Derneği),
açtığı muhtelif kurslar, yaptığı köy etütleri,
folklor araştırmaları, yayımladığı Arkadaş adlı
dergi, kurmakta olduğu kitaplık, ve sair hiz
metlerle tüzüğü çevresinde çalışmaktadır.
Bu dernek bugüne kadar bütçeden yardım
almamıştır. Şimdi ise, teşkilât genişlediği için
maddi yönden desteklenmeye muhtaçtır.
Bu münasebetle 1965 yılı Maliye Bakanlığı
Bütçesinin (Dernek, birlik, kurum, kuruluş, san
dık ve benzerlerine yardım bölümünde) (Türki
ye Halk Eğitimi ve Sosyal Geliştirme Derneği
ne yardım) diye bir madde açılmasını, aynı
bölümün 35.752 nci maddesinden (5 000) lira
nın yeni açılacak olan bu maddeye tahsisini say
gılarımızla arz ve teklif ederiz.
Kars
Ordu
Sırrı Atalay
Şevket Koksal
Elâzığ
Elâzığ
Celâl Ertuğ
Rasim Giray

BAŞKAN — Komisyon?
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Katı
lıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Senatonun takdirine bırakı
yoruz.
BAŞKAN — Komisyon iştirak edip, Hükü
met Senatonun takdirine bırakıyor. Önergenin
dikkate alınmasını kabul edenler...
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Ko
misyon iştirak ediyor mu?
1
BAŞKAN — Sayın Demir müzakere esna-

— 766 —

C. Senatosu B : 84 13 . 5 .1985 Ö : 2
sında bir kere daha bir tek kelime söylerseniz
size ikinci ihtarı vereceğim.
.Kabul etmiyenler...
Sayın arkadaşlar, Divanda tereddüt hâsıl ol
duğu için önergenin dikkate alınmasını kabul
edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmi
yenler lütfen ayağa kalksınlar... önerge vasa
tisi 44 oya karşı 53 oyla reddedilmiştir.
Bir önerge daha vardır. Bölümü, maddesi
gösterilmemiştir.
Bursa Eski Eserler Onarım
Derneğine, öyle mi Sayın Güzey?
BAKI GÜZEY (Bursa) — Komisyon göster
seydi.
BAŞKAN — Komisyon da göstermemiştir
efendim.
Yüksek Başkanlığa
Bursa Eski Eserler Onarma Derneğine otuzbin lira yardım yapılmasının oya konmasını rica
ederim.
Bursa
Baki Güzey
BAŞKAN — Bir madde, bölüm ve fasıl gös
terilmediği için ve bölüm ve faslı gösterilmiyen
bir Önerge Tüzüğümüz gereğince oya konamıyacağı için önergeyi oya koymuyorum.
Kabul edilen değişiklik önergeleriyle birlikte
maddenin değişen şeklini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
B.
Lira
36.000 Borç ödemeler
1 164 465 845
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
1965 yılı Bütçe kanun tasarısının 1 nci mad
desini tekrar okutuyorum.
MADDE 1. — Genel bütçeye giren dairelere
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 7 269 518 682 lira, yatırım
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 1 835 908 943 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 5 315 991 488
lira ki, 'toplamı olarak 14 421 419 113 lira
ödenek verilmiştir
BAŞKAN — Bu kere okunan (A/l), (A/2),
(A/3) cetveileriyle, evvelce aidolduğu daireler
namı hesabına okunan cetvellerle birlikte 1 nci
maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri,
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
11 696 419 113 lirası normal kaynaklardan,
2 325 000 000 lirası da özel kaynaklardan ol
mak üzere 14 021 419 113 lira tahmin edilmiş
tir.
BAŞKAN — Maddede mevzuübahis (B) cet
velini okutuyorum.
T)

Gelir Bütçesi
B - CETVELİ

B/l Vergi gelirleri
B.
Lira
51.000 İrat ve Servet vergileri
3 629 578 249
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
52.000 Gider, Gümrük, İstihlâk, dış
seyahat harcamaları ve Tekel
vergi gelirleri
6 818 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir.
53.000 Diğer vergiler
585 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
B/2 Vergi dışı gelirler
61.000 Devletçe yönetilen kurumlar'ha-sılatı ve Devlet payları
78 084 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
62.000 Devlet mallan gelirleri
167 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar
418 756 864
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
64.000 özel gelirler ve fonlar
2 325 000 000
BAŞKAN — Kabul edeler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci maddeyi tekrar okutuyorum.
(2 nci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Maddeyi (S) cetveliyla oylarıniza sunuyorum. Kabul edenler.. Ettıiyenler.
Kabu] 'edilmişti*.
MADDE 3. — ödenekler top'amı ile tahmin
edilen gelir arasındaki 400 000 000 lira fark
i^ istikrazla karşılanacaktır.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul eclimiştir,
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MADDE 4. — 1965 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan
askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle fiilen
sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı
(B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir ter
tibe gelir ve mukabilini Millî Savunma Bakan
lığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek
ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — a) Birinci madde ile sarfına
mezuniyet verilen ödenek, altışar aylık devreler itibariyle tevzi olunur. Birinci altı aylık tevziat Bütçe Kanununun neşrini takibeden
ay içinde, ikinci altı aylık devrenin tevziatı
Ağustos 1965 ayı içinde hazırlanır. Maliye
Bakanlığı ile ilgili Bakanlık bu tevziatı tahsi
lat, liberasyon ve döviz durumunu ve umumi iktisadi şartları göz önünde tutarak tesbit eder.
b) Bakanlar Kurulu, tahsilat, liberasyon,
döviz durumunun ve umumi iktisadi şartların
elverişsiz seyretmesi halinde ödeneklerden bir
kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir.
Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında
da uygulanır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Yapılmış ve yapılacak bağıtlara dayanarak 1965 malî yılı içinde kısa süreli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve
en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya
ve banka ve kurumların Hazineye yatırmak istiyecekleri paraları alarak karşılığında Hazine
bonoları vermeye Maliye Bakanı yetkilidir.
özel kanunların verdiği yetkiler hariç, çıkarılacak Hazine bonoları toplamı 500 000 000
lirayı geçemez.
Hazinede bulunan millî hisse senetleri ve
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleri ile
uzun süreli Devlet tahvilleri satmalmaya, Ha
zinenin iştiraki bulunan ortaklıklardaki sermaye
hisselerini ödemeye veya Bakanlar Kurulu kararı
ile bu ortakların hisse senetlerini satmlamaya
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
etm'yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 7. — özel fonlardan :
a) 22 Ağus'cs 1960 tarihli ve 65 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine dayanılarak
açılan

I (Kamb'yo Ka şılık Fonu he~rbınm aktarıldığı
«Kamb'yo Ka şı'ık F o m » Provizyon Hesabına)
1965 malî yVı içinde yatırıkc k miktar'ar,
b) 1567 s yılı Kanunun 6253 sayı11 Kanın
la değ%ik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 tarh 1 ! ve 79
sayrı Kanunun 9 ncu ma idelerine dayanılarak
Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 tarihli ve
5/1280 sayılı K r . r ı ge eğince tesis edilen «İs
tikrar Fonuna» y t ı r f a c a k paralar.
I
c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki 34 rayı'ı NATO hcsabır.da top 1 anan para
I lardan M.liye Bakanlığınca be irtilccck meb
I lâğ,
I
ç) 16 . 9 . 1960 ta-illi ve 79 sayılı K nü
nün 5 nci maddemin 1 nci fıkrası gereğine2
T. C. Zirrıat Bankasında cçıkn akar yakıt fiyat
ist krar fonunun 10 mi1 yon lirayı aşan kısmı,
I
Bütçeye gelir kaydolunur.
BAŞKAN — Mad:!eyi oylarınızı sunuyorum.
I
I Kabul eden'er... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
MADDE 8. — Dai elerin, 30 . 6 . 1939 tarih
I li ve t 3856 say ılı Kanunun 19 ncu maddecine gi
I ren h'zmef ileri ile aynı kanunun geçici 4 n c i
maddesinde sözü geçen marşlı memurları, b ğ'ı
I (D) işaretli cetvold^, hayrat hademesine ait kad
I ro ar da, bağlı (S) işaretli cstveldc gösterilnr'şj tir.
I
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğ'nI ce geçici mahiyett ki h'zmetler içiı B a ' a n h r
Kurulu kararı i'c kadro almabilcc k te'tipbr,
I bağlı (E) işaretli cetvelde gemler İmiş ir. Bu
I kadrolar ert ni yıl bütçesi ile TLuk'ye Büyük
I Millet Meclisi-e su-ulur.
I
Bunların eldeki kadrolaıa ek olmaması şart
I
tır.
I
BAŞKAN — Maddeyi kabul eienler... E'.miI
yenler... Kabul cdilm ştir.
MADDE 9. — 26 . 5 . 1927 t.rih'i V3 1050
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ncu
maddcGİ gereğince :
a) Ge'ir çcoitlerbden hor birini ı dayaniığı hükümleri gösteren (C) cetveM;
b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet ma:şlarmı gösteren (Ç) cet ve i ;
c) Gelecek yi lara geçici yük'eıme'ere girişueye yelki veren kanuaları göteıen (G) Ç3tveli ;
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ç) Mahiye Bakanlığı Bütçesinin; 14 430 nci
(iht'yat öclcneğ ) m^.dde .inden aktarma yapıla
bilecek madleleri gösteren (F) cetveli ;
Bu kanuna brğlıdır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edeciler... E.miyen\or... Kabu 1 cdimiş'ir.
MADDE 10. — Devlet g^ir'e in"n özel hü
kümler ns gör3 tarh ve tahs line 1965 Bütçe
yi-inda da devam olunur.
M^.ıu'l petrollerinden teraküm eden 100 mil- .
yon liralık hisseden 1965 malî yılı irinde tafsil
edilecek kısım, (B) işareti C3tveliı (Ç3ri"1 g3lYe^) mrdle.ine gdir kaydolunur.
BAŞKAN — Mıddeyi oy'arnıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul cdi miştir.
MADDE 11. — M T î Eğitim Bakanlığı tara.
fındsn idare edilecek okul. paııs : yo 1 ^.rı hakkın
daki 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1838 s yılı Kaimimi
bâzı maddelerini değiştiren 11 . 6 . 1932 tarihli
ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddeni g3"eğ'iice
öğrencilerden 1965 yılı işç r "sinde alınacak üc
retler b : ğ h (M) işaretli cetvelde gösteri1 mis
tir.
BAŞKAN—-Maddeyi kabu1 edenler... Et
miyenler... Kabul cdilm'ştir.
MADDE 12. — 11 . 6 . 1932 tarih1,' ve 2005
cayılı Kanunun 3 •rcü maddes ; ( g3 eği"C3 h?r
yıl Bütçe K°nunu::a bsğlraım-sı gereken kad
rolar bağ ı (N) işıretli C3tve1de gcatorilnrştir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul, edenler... Etmi
yenler... Kebul cdilm'ştir.
MADDE 13. — 30 . 6 , 1939 t a r h l i vs 3653
sayılı K?nun ve ek'eriy'e çeşitli kuruluş k-v
nunlarındrki kadrolardan, bağlı (L) işaretli
cetvelde gösterilenler 1965 Batçe yi ında kulla
nılmaz.
BAŞKAN — Maddeyi kabul eienler... E.miyenler...,Kabul edilmiştr.
MADDE 14. — 6245 sayı 1 ! H a c r a h Kanu
nunun 33 ncü maddesin'n (a) ve (b) bend'erinde yazılı rifobet ve yevm'ye miktarlarına, il'şkin
kayıtkyıeı hükümler uygulanmamak üzere bu
madde i'e aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci •maddele
ri gereğince her yıl. Bütçe Kanunu i'e terbi t i
gereken misil, nisbet ve miktarlar, bağı (H)
işaret i cetve , d3 gösterilmiştir.
Ancak, belediye hudutları, haricinde vazife
gören defterdarlık kontrol mamurları için en
az yevmiye mikan, 20 lira olarak tesbit edilmiş*

tir. Bunların ma'jye müfettişi,ve h e r p uzmanlariyle binlikte memuriyet me *' özleri dışı da
tertibcdil eek çalışmalara katılmaları halinle
günde ike i i:ı bu miktar üzerinden ödenmesine
devam, olunur. Ayrıca H?rcr ah Kanununun 37
nci maddeskdeki a,' gar i 4 lira yevmiye da 8
liraya çıkarılmıştır.
Harcırah Kanununun ,29 ncu ve 45 nci mad
deleriyle GÖZÜ geçen kanuna Tişik (I) ve (II)
sayılı cetvebrdeki 475 liraık tutar 950 liraya
(II) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar da
2 000 liraya yükselt lmiştir.
Yurt dışına ve yurt dışında .uçak1 a yapacak
ları vazife seyrhat 1 erinde Cumhıııiyet S natosu
ve Mi]'et Meclis' Başkanları, Başbakan, Bakan
lar. Gene"kurmay B:şka.ıı, Kuvvet Komutanları
ile.reomî davete icabet suretiyle seyahat eden
eşleri bk'neı sınıf, bun'ar dış ndal ilere turist
sınıf üzerinden yol masrrfı ödedir.
Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şümu
lüne" girenlerin yurt dışı yevmivo1 e iıd3 tatbik
olunacak emsal,"er 4 . 8 . 1958 tarihinden evvel
ödenen döv.'z m'k'armı geçmemek üzere Ba
kanlar Kurulunca teobit olunur.
Harcırahın tesbtinde (H) işıretli cetvelde
gösterilen tutar ve miktarlar n zrra alınır.
BAŞKAN — M ddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil.: işt'r.
MADDE 15. — 7 . 6 . 1939 t a l h r i v e 3331 sa
yılı Millî Müdafa.a Miike'lefiyeti Kanununun 36
nci maddesi gereğince Millî Mülafaa mük^lefiyeti yo'iyi e a'macak hayvanların 1965 Bü'çe
yılı alım değerleri, bağlı (O) ibaret" i cetvelde
ve sözü g3Ç3n kanunun 33 nci maddeci gereğines
alınacak mo'crlu taşıtların al:m değerleri de
bağlı (P) işaret"i cetve'de, 5 . 1 .1961 t a r i k i ve
237 «ayık Kanunun 9 ncu maddesi gereğince
kurumların satmak çaklrn taş tla in âzami sa
tmalına bedel .'eri, bağlı (T) işırejli cetvelde
gösterilmiştir.
BAŞKAN — 15 ne", maddeyi kabul edenler...
Emiyen'er... Kr.bul edilmiştir.
MADDE 16. — Gidsr tertiplerinden yapıla
cak hare:malara ait formül, bağlı (R) işaretli
cetvelde geoter mrştir.
BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Senatör ve milletvekillerinin ödenek ve yol
luklarına Bütçe Karma Komisyonunca yapılan
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ilâvenin, Anayasa Mahkemesi kararı neticesine
kadar ödenmemesini teminen Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi bütçelerinin aşağıdaki
tertiplerine ait «R» formülüne (Anayasa Mah
kemesine müracaat halinde netice alınıncaya 'ka
dar istihkaklar ödenemez) kaydının ilâvesini
arz ve teklif ederiz.
Tabiî Üye
Tabiî Üye
Suphi Gürsoytrak
Haydar Tunçkanat
Tabiî Üye
Sami Küçük
Cumhuriyet Senatosu :
11.310 Cumhuriyet Senatosu üyeleri ödeneği
11.330 Cumhuriyet Senatosu üyeleri yollukarı
Millet Meclisi : .
11.310 Millet Meclisi üyeleri ödeneği
11.330 Millet Meclisi üyeleri yollukları
BAŞKAN — İkinci bir önerge var, bunu
okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Dışişleri Bakanlığı ''bütçesinin
16540 nu
maralı dış memleketlerde Türk kültür varlı
ğını koruma ve tanıtma giderleri maddesi ile
ilgili (R) formülünün sonuna ekli gerekecimizdc
arz ettiğimiz sebeplere binaen aşağıdaki ek fık
ranın ilâvesini arz ve teklif ederim saygılarımda.
Aydın
Saim Sarıgöllü
Ek fıkra :
Yııkardaki 1, 2, 4, 7 ve 9 ncu maddeler yurt
dışındrvki Türk isçileri için de uygulanır.
BAŞKAN — Gerekçesi var, onu okutuyoruz.
Gerekçe :
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin Türk kül
tür varlığını koruma ve tanıtma giderleri faslına
ilâveten 400 000 liranın yurt dışındaki işçile
rimizin çeşitli ihtiyaçları için konulduğu ma
lûmdur.
16.450 «R» formülü halihazır şekli ile yurt
dışındaki yabancıları ve soydaşlarımızı istih
daf ettiğinden bütçeye işçilerimiz için konulan
ödeneğin kullanabilmesini sağlamak amacı ile
«R» formülünün ilgili hükümlerinin bir ek
fıkra ile vatandaşlarımıza teşmili lüzumlu görül
mektedir. 1, 2, 4, 7 ve 9 ncu maddeler yurt dı
şındaki vatandaşlarımıza uygulanabildiği tak
dirde ödeneğin
işçilerimize temini zaruri olan
sosyal, kültürel ve dinî hizmetler için kulla-

nılması imkânı sağlanmış olacaktır. Bu iti
barla 16.450 numaralı dış memleketlerde Türk.
kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri
«R» formülünün sonuna ek fıkra yukarıdaki
1, 2, 4, 7, ve 9 ncu maddeler yurt dışındaki Türk
vatandaşları için de uygulanır fıkrasının ilâve
sini arz ve teklif ederiz.
16.450 dış memleketlerde Türk kültür var
lığını koruma ve tanıtma giderleri «R» formülü :
Bu maddeye konulan ödeneğin 20 milyon li
rası Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Başbakanın
muvafakatiyle, 1 500 000 lirası da teklifi ve Dış
işleri Bakanının mutabakatı ile Başbakanlık
bütçesinin 16.610 ncu maddesine Maliye Bakan
lığınca aktarılabilir.
1. Bu konu ile ilgili olarak yaptrılacak
yayın giderleri ile fotoğraf, filim yaptırma ve
satınalma ve yollama giderleri.
2. Dış memleketlerdeki soydaşlarımıza ait
okullar ve Türk sosyal ve kültürel teşekkülleri,
Türk kurul ve derneklerinde ve Türk tarih ve
kültürü ile ilgili tarihî ve bedihi kıymeti haiz
binalarda görevli öğretim, memur ve personelin
ödenmesi kabul edilecek maaş, ücret ve yol gi
derleri.
3. Mezkûr kurum ve derneklere yapılacak
yardımlar ile binaların bakım, onarım ve yöne
tim giderleri, bunların kontrol ve teftişi için
görevlendirileceklerin yolluk ve zaruri giderleri.
4. Türk dil ve kültürünü dış memleket
lerde tanıtmak amacı ile faydalı hizmetlerde
bulunan yabancı uyruklu tüzel ve özel kişilere
ve yabancı ülkelerdeki Türk kültür, kurum ve
ya derneklerine yapılması uygun görülecek yar
dımlar.
5. Türk soyundan yabancı uyruklu kimse
lerin mahallerinde veya Türkiye'de tahsil ve
staj yapmalarını mümkün kılmak üzere yapı
lacak yardımlar. Dış memleketlerde Türk kül
tür varlığını koruma ve tanıtma konusu ile
ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı veya Dışişleri
Bakanlığının önceden yazılı muvafakati alın
mak suretiyle alâkalı diğer daire ve kurum
larca memleketimize davet olunacak kimsele
rin yolluk ve zaruri ihtiyaçları giderleri.
7. Türk kültür ve sanatını tanıtma ve yay
ma amacı ile konferanslar, konserler, temsiller
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vermek ve folklar gösterilerinde bulunmak,
Türk sanat ve eserlerine ait sergiler açmak
üzere bu işlerde ehil oldukları ve memleketi
mizi yurt dışında bihakkin temsil edebilecekleri
sabit olan şahıs ve toplulukların yolluk ve üc
retleri ve davet suretiyle yabancı memleket
lere gitmeleri Dışişleri Bakanlığınca uygun gö
rülecek öğretmen ve çeşitli sanat ve kültür ku
rumları mensuplarının davet edenler tarafından
ödenemiyen yolluk ve zaruri giderleri.
8. Türk kültürünü ve sanatını tanıtmak
üzere yabancı memleketlerde tertibolunacak
sergi ve sanat gösterileri giderleri,
9. Dış memleketlerdeki yurttaşlarımızın dini
ve ahlâki bilgi ve görgülerinin geliştirilmesi
ve Anavatana olan bağlılıklarını takviye gayesi
ile yapılacak giderler ile gönderilecek veya
maahllindcn temin edilecek hoca, vaiz ve der
siamların ücret ve yollukları 16.450 nci madde
den ödenir.
BAŞKAN — îlk önergeyi tekrar okutuyo
rum.
(Haydar Tunçkanat ve arkadaşlarının öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Sakarya milletvekili)
—• Bırakılınca bir fayda getireceği kanaatinde
değiliz. Ayrıca Parlâmento kendi hakkında ver
diği bir kararda yine bizzat kendisi bir te
reddüde düştüğü zehabı uyandıracağı için ka
tılmıyoruz. (Sağdan bravo sesleri.)
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor, önergenin dikkate alınmasını oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Soldaki arkadaş
27, sağdaki arkadaş 29 saymış, ben de 29 say
dım. Kabul etmiyenler... iki arkadaşım da itti
fakla 71 saydığı için 71 kabul ediyorum, ben
75 saymıştım ama.. Bu itibarla 71 oyla redde
dilmiştir. Yani 29 kabul oyuna karşı 71 ret
oyu ile önerge reddedilmiştir. Diğer önergeyi
okutuyorum.
(Osman Saim Sarıgöllü'nün takriri tekrar
okundu.)
BAŞKAN — Komisyon?
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
NURt BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Katı-

lıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet?
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN "(İz
mir Milletvekili) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... önergenin dikkate alınması
kabul edilmiştir.
Maddeyi önergede bahsi geçen değişiklikle
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 17. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1964 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı
bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertiple
rinden bu maddeye,
b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylık ve
ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3)
cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar
borçları) maddesine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten
ödenir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et*
miyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın arkadaşlarım, üye olan sekreter arka
daşımız ben okuduğumu duymuyorum, diyor,
hakikaten fazla gürültü yapıyorsunuz. Lütfen
sükûnetle takibedeilm, müzakereleri.
MADDE 18. — Katma bütçeli idarelerle
f?enel bütçe dışındaki daire ve müesseselerin genel
bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derece
deki yatılı okullarla yurt dışında kendi hesap
larına okutturacakları öğrencileri için bütçelerine
konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlanı, bağlı (B) işaretli cetvele gelir ve bu öğrenci
lerin her türlü giderleri ile ödeneklerine harcan
mak üzere, bağlı (A/l) işaretli cetvelde mevcut
veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 19. — 1965 malî yılı içinde yabancı
memleketlerden ithal edilen veya yerli ham
petrolden istihsal edilip Mîllî Savunma ihti-
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yacı için ciheti askeriyeye teslim edilen ve
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.10 pozisyo
nuna giren akar yakıt ve madenî yağlar, Güm
rük Vergisi, Belediye Hissesi, Damga Resmî,
Hazine Hissesi, Rıhtım Resmi, ithalde ve dâ
hilde alınan İstihsal vergileri ve Hazineye, kat
ma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere
ait her türlü vergi, resim, hare ve zamlardan
ve ardiye ücretlerinden müstesnadır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 20. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan
yapılmış ve yapılacak
anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler
yatırımlar veya projeler için 1965 malî yılın
da elde edilecek imkânların Türk Lirası kar
şılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini b'r
taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan
ilgili
idareler bütçelerinin özel tertiplerine ödenek
kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir.
1964 ve daha önceki yıllarda avnı maksat
larla temin edilnrş bulunan Türk Lirası karşılıklariyle malzeme ve hizmet bedelleri hakkın
da da yukarda yazılı esas dâhilinde işlem yapıla
bilir.
Bütçe ihtiyaçlarına tahsis edilecek yardım
ve kredi karşılıklarını (B) cetvelinde açılan özel
tertibine gelir kaydetmeye ve harcanmıyan gelir
ve ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Ba
kanı mezundur.
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir Se
nato içinden, Senato haricinde bir şahıs ile
konuştuğunuz için ve daha evvel iki defa da
yaptığım ikaza riayet etmediğiniz için size
bir ihtar veriyorum. Devam ediniz.
Maddevi kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 21. — Maliye Bakanlığı, yukardaki maddede sözü geçen kaynaklardan bağış
ve istikraz suretiyle sağlanan imkânları İkti
sadi Devlet Teşebbüsleri yatırımlarının finans
manında kullanmaya,
ekonominin çeşitli sek
törlerinde gelişmeyi artırmak maksadiyle kamu
kurumlarına ve bankalara belli gayelerle kredi
açmaları için ikraz etmeye veya bunlar nezdinde belli gayeleri olan fonlar kurmaya yetkili
dir.
1964 ve daha önceki yıllarda da aynı maksat
için açılmış ikraz ve kurulmuş fonlar hakkında

da bu madde hükmü dâhilinde işlem yapılabilir.
Türk parası karşılıklarından serbest bırakıl
mış olup da Hazine muamelesi olarak Devlet
borçlarına karşılık harcanmış meblâğları bütçeye
gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 22. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 64 ncü
maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı büt
çesine ve aynı kanunun 35 nci maddesinin her
yıl Orman Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenek miktarlarına ait hükümleri;
b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik
yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (ç) fıkrası
hükmü;
c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a)
fıkrası hükmü;
ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Zi
raat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanu
nunun geçici 3 ncü maddesi hükmü;
d) 16 . 8 . 1961 tarihli ve 351 sayılı Yük
sek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanu
nunun 28 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü;
e) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider
Vergileri Kanununun 66 nci maddesi hükmü;
f) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Mo
torlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci
maddesi hükmü;
g) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkın
daki 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hük
mü;
h) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun 76 nci maddesi
nin (a) bendi hükmü;
1965 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/1),
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertip
lerine konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik olu
nur;
i) Muhafazasına lüzum kalmıvan evrak ve
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26 . 3 . 1956
tarihli ve 6696 sayılı Kanunun hükümleri.
1965 bütçe yılında tatbik olunmaz.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 23. — 27 . 2 . 1959 tarihli ve 7236
sayılı Kanunun emekli keseneği ve karşılıkları
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hakkındaki muvakkat 2 nci maddesi hükmü 1965
malî yılında da tatbik olunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 24. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299
sayılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer enerji
sahasında hukukî mesuliyete dair Sözleşme)
nin 7 nci maddesi şümulü dâhilinde vukua gele
cek hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli
ödeneği Başbakanlık bütçesinde açılacak bir ter
tibe kaydetmeve ve tediye şart ve esaslarını tesbit etmeve Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Mıddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3 5 . — Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3)
işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satmalmalar)
bölümüne ve Bayındırlık Bakanlığı yatırım
bütçesinde ödeneği bulunan bakanlık ve daire
lere ait (yapı, tesis ve büyük onarım gider
leri) bölümünden kendi bütelerindeki (kamu
laştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Mıddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 26. — NATO Müşterek Enfrastrüktür Programına dâhil inşaata ait hak edişler
üzerinden yapılan tasarruf bonosu tevkif atı
hakkındaki 19 . 6 . 1963 tarihli ve 253 sayılı
Kanun gerekince çıkartılan 26 . 8 . 1963 ta
rihli ve 6/2119 sayılı Bakanlar Kurulu Karar
namesi hükümleri dairesinde erken ödemeye
tabi tutulacak tasarruf bonoları için lüzumlu
ödeneği Maliye Bakanlığı bütçesinin 36.130 ncu
(erken ödemeye tabi tasarruf bonoları karşı
lımı) maddesine kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 27. — Sermaveleri tesbit edilen li
mite ulaştıktan ponra elde edilen icarlar hak
kında ne şekilde işlem yapılacağına dair kanun
larında bir hüküm buîunmıyan genel ye kat
ma bütçeli' dairelere bağlı döner sermayeli işlet
melerin sermaye fazlası gelirlerini genel bütçeye
.irat kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir,

MADDE 28. — Nominal sermayelerini ta
mamlamış olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin
Hazineye intikal edecek kârları ile Hükümet
kararları veya kanun gereğince Hazinece öden
mesi gereken zararları, teşekküllerin müdürler
kurulu veya idare meclislerince kabul edilen bilânçolarındaki kâr veya zarar esas alınmak su
retiyle tahsile veya ödemeye Maliye Bakanı yet
kilidir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 29. — 4792 sayılı îşçi Sigortaları
Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla deği
şik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında ifade edi
len tahvillere yatırılacak yedek akçeler için mad
dede öngörülen % 40 lık limit 1965 bütçe yılın
da uygulanmaz.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 30. — Millî Savunma Bakanlığına
muhassas lojmanların bakım, onarım, idame
ve muhafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 ta
rihli ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Ko
mutanlığı teşkilâtı için de uygulanır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 31. — Katma bütçeli idarelerin büt
çelerini denkleştrimek maksadiyle, Maliye Ba •
kanlığı bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine
ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B)
işaretli cetveline gelir kaydolunan miktarlar
dan bu maksada göre fazla olduğu tesbit edi
len kısımlar malî yıl sonunda Malive Bakan
lığınca ilgili idarelere ödenmiyerek iptal olunur.
Söz konusu ödeneklerden her hangi bir se
beple yılı içinde nakdn ödenmiyen kısımlar
ertesi vıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine
alınabilir.
BAŞKAN — Maddevi ovunuza smvıvornm.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 32. — Yasama organları teşkilâ
tına dair kanunun çıkarılmasına kadar Cum
huriyet Senatosu bütçesinde ödeenği buîunmı
yan ve Millet Meclisi bütçesinin müşterek bö
lüm ve maddelerindeki harcamalarda âmiri ita
lik yetkisi Millet Meclisi Başkanlığına aittir.
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Muhterem arkadaşlar; iki madde kalmıştır;
Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt I
bunlar yürürlük maddeleridir. Takrirler vardır,
ve şartiyle, Cumhuriyet Senatosunun hizmetle
tekriri müzakere takrirleri vardır. Tekriri
rini yerine getirebilmek için ne miktar memur
müzakeredeki usulü, Riyasetin tutumunu arz
ve hizmetlilerin daha Cumhuriyet Senatosuna
edeceğim. Bütçe, bizim tüzüğümüze göre bö
ayrılacağına, iki Meclisin Başkanlık Divanla
lümler arasındaki değişiklikler, önerge oku
rının aralarında mutabık kalmaları suretiyle
nur üzerinde görüşme açılmaksızm,
önerge
karar verilir. Bunlar hakkında da 3 ncü ve
sahibine
dahi
KÖZ
verilmeksizin,
Komisyonun,
4 ncü fıkra hükümleri uygulanır.
Hükümetin mütalâası alınarak oylanır. Tekriri
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrinde bu
müzekerenin bütçede nas:l olacağına dair bir
lunan memur ve hizmetlilerin niteliklerinin tâ
hüküm
yoktur. Tekriri müzakerenin kendi hük
yin ve tesbitinde bütün yetki ve tasarruflar
münde
önerge sahibine, Komisyona, Hüküme
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aittir.
te
söz
verilir
deniyor. Fakat, aslında, asıl mad
Yasama Organları
Teşkilât
Kanununun
desinde yani değişiklik önergesinin aslında
yürülüğe girmesinden sonra Millet Meclisi büt
söz
sahibi olmıyan önerge sahibi tekriri müzake
çesindeki ödeneklerin lüzumlu miktarlar müş
rede
evleviyetle söz sahibi olamaz, takriri oku
terek Başkanlık Divani kararı ile Cumhuriyet
nur,
kısaca
Komisyon ve Hükümetin mütalâası
Senatosu bütçesinin ilgili bölümlerine aktarılır.
alındıktan
sonra
oylamaya geçilir. TakibedileBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
cek
usul
budur.
Bunu arz ettim, önergeleri
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
okutuyorum.
miştir.
MADDE 33. — Teşkilât k ı ^ ı m . ve bütçesi
Yüksek Başkanlığa
çıkıncaya kadrr Enerji ve Tabiî Krya-ak'ar
önergemiz, 34 559 maddesindeki 113 milyon
Bakanhğı harcamaları, Sınayi Bakanlığı Büt
dan Ankara Belediyesi istimlâk borçlarına öden
çesin deki t e; tiplerden yapı 1 ir ve bu h° re ani",1 ar
mek üzere 34 430 maddesine bir milyon ilâvesi
Sanayi Bakanlığı sarfiyatı o1 arak gösterili-. Sa
hakkındaki önergemize komisyon sözcüsü yan
nayi Bakanlığı teşkilâtına dâhi], kadrolardan iki
lış bir maddeden, bahsetmek suretiyle diğer «be
bakanlık aracında varılacak an1 aşna ile fenb'.t
lediyelerden alınacak geliri göstermiş» ve Yüce
edilecek olanlar, Enerji ve Tabiî Krynaklar
Senato bu yanlış izah üzerine karara varmış
Bakanının emrine tahsis edilir.
tır. Senatonun gerçeğin dışındaki izaha göre
tki bakan'ık arasında va.pdacık anlaşmaya
oy kullanması durumundan kurtarılması için,
göre her teıtipte Enerji;ve T a b î Kaynaklar Ba
önergenin tekrar oya konulmasını arz ve tek
kanlığına ayrılacak ödeneklerin âmiri itası Ener
lif ederim.
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır.
Ankara
BAŞKAN — Maddeyi kabul eden1 er... Etmi
Hıfzı
Oğuz
Bekata
yenler... K^bul edilmiştir.
MADDE 34. — Teşkilât kanunu ve bütçesi
BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun efen
çıkıncaya kadarı 4951 sayılı Kanuna dayanıla
dim.
rak Köy işleri Bakanlığına bağlanmış bulunan
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
daireleri müstakil tertiplerindeki ödeneklerden.
NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Sa
ve müşterek tertiplerin, ilgi] bakanlık i e varı
yın Başkan, muhterem senatörler, Sayın Bekalacak anlaşma ile Köy iş 1 eri Bakanlığına ayrı
ta'nın okunan ve evvelce bize gösterilen takri
lacak paylarından yapıl ?cak harcamalarda ita
rinde benim yerimden bahsettiğim madde var
âmiri Köy iş'eri Bakanıdır.
dır. Sarih usrette bunlar vardı. Bilâhara de
Bağlanan dairelerin kadroları ve Tgilı ba
ğiştirmişler, bizim bundan
haberimiz olma
kanlık'arla yapılacak anlaşma suretiyle Köy iş
mıştır. Bir zühul olmuştur. Bunu kabul edi
leri Bakanlığına tahsis edi'cn kadrolar, Köy iş
yorum, itiraf ediyorum. Eğer bu zühul sayın
leri Bakanının emrine intikal eder.
senatörlerin kararma müeesisr bir faktör olarak
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ei- | tesir etmişse takriri müzakere talebinde fayda
miyenler... Kabul edilmiştir.
i vardır arz ederim. Saygılarımla.
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BAŞKAN —- Hükümet takriri müzakere hak
kında ne buyuruyor.
MALÎYE
BAKANI
ÎHSAN GÜRSAN
(îzmir Milletvekili) — Umumi Heyetin takdi
rine bırakıyoruz.

doks Kilisesine yardım) adiyle yeniden açıla
cak bölüme 50 000 liranın aktarılmasını arz
ederiz.
Tabiî Üye
Kayseri
Ahmet Yıldız
Hüsnü Dikeçligil

BAŞKAN — Umumi Heyetin takdirlerine bı
rakıyorlar. Tekriri müzakereyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edenlerin vasatisi 38, kabul etmiyenlefin vasa
tisi ise 65 olmak üzere tekriri müzakere talebi
reddedilmiştir.
Başka bir önerge daha vardır, onu okutuyoyorum.

BAŞKAN — 34.000 bölümü önergede bahsi
geçen değişiklikle tashihan ve tekriri müzakere
yoliyle tekrar oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenled... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maliye Bakanlığı 34.000 bölümü önerge gere
ğince tashihan kabul edilmiştir.

Sayın Başkanlığa
Türk Ortodoks Kilisesine yardım meselesi an
laşıldığından reddedilmiştir. Konunun tekriri
müzakeresini ve kabul edildiği takdirde ekli
önergenin oya arz edilmesini arz ederim.
Aydın
Osman Saim Sarıgöllü
BAŞKAN — Komisyon?
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU
BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın Millet
vekili) — Sayın Başkanım, daha önce bu ko
nuda komisyon olarak fikrimizi ifade etmiştik.
Başka ilâve edecek bir husus yoktur. Takdir
Yüce Heyetindir.
BAŞKAN — Hükümet? .
MALÎYE
BAKANI
ÎHSAN GÜRSAN
(îzmir Milletvekili) — Takdir Yüce Heyetin
dir.
BAŞKAN — Hem komisyon ve hem de Hü
kümet takdiri Yüce Senatoya
bırakıyorlar.
Tekriri müzakere talebini oyunuza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Tekriri mü
zakere talebi kabul edilmiştir.
Şimdi verilen önergeyi okutuyorum.
YüksekBaşkanlığa
Şimdiye kadar mütaaddit müracaatler yap
masına ve gerçekten faaliyetini yürütücek malî
imkânlarının çok sınırlı olmasına rağmen yar
dım almıyan istanbul'daki Türk Ortodoks Ki
lisesine bir yardımın yapılmasını Yüksek Se
natodan rica ederiz.
Geçen bütçede Senatoda 100 000 lira bir yar
dım kabul edilmişti.
34.559 Diğer hizmet kesimine yardım, terti
binden düşülerek 35.781 (Bağımsız Türk Orto-

Başka tekriri müzakere önergesi yoktur.
35 nci maddeyi okutuyorum.
MADDE 35. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 36. — Bu kanunun kendi Meclisleri
ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi Başkanları, diğer hükümlerini
Maliye Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Tüzüğümüze göre tasarının müzakeresinden
sonra bir alevhte bir lehte birer üyeye söz
vermek ieabettiğinden ilk sözü alevhte olarak
Mehmet Hazer istemiştir. Buvurun Savm Hazer.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Kars) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, Yüce Heyetinizde 3 ay içinde iki defa
incelenen 1965 bütçesinin cansız, heyecansız ge
çen son müzakereleri de bitmiştir.
Birinci bütçe, Plân Karma Komisyonunun iki
aylık. Cumhuriyet Senatosunun on gülük geceli
gündüzlü çalışmalarına, milletin
milyonlarca
paraya mal olmuştu. Şimdi avnı emekler ve mas
raflar bütçe vesilesiyle Hükümet değiştiril
mesi yüzünden bir kere daha ihtiyar olunmak
tadır.
Buna mukabil ne yeni bir fikir ne de yeni
bir metot getirilmiştir.
Acık olduğu iddia olunan bütçenin gider ve
rakamları daha da kabarmış, yeni bir gelir kay
nacı bulunmadığı gibi bir tasarruf tedbiri de
düşünülmemiştir.
Hükümete katılan partilerden birine göre
bir milyar, birine göre bir buçuk milyar, bir
diğerine göre de 3 milyar açığı olan 1965 büt-

^-775^-

C. Senatcsu B : 84 13 . 5 . 1935 O : 2
çesi, aradan iki ay geçtikten sonra yeni gi- I
Plân hedeflerini gerçekleştirme
bakımın
der artışları da hesaba katılmadan denk bütçe
dan vazgeçilmez bir unsur saydığımız vergi
olarak takdim edilmiştir.
reformunun eksiklerini tamamlıyacak bir tedbir
ve teşebbüs de görülmemektedir. Bu da plâ
Kısa zaman içinde iktidar partilerinde gö
nın gerçekleşmemesi endişesini artıran önemli
rülen bu değişikliğin tılısımını çözmek bizim
bir noktadır.
için mümkün olmadığı gibi hesabını yapmak ve
nedenini bulmak da mümkün olamamıştır. Red
Yeni bütçenin umumi karekterini kısaca arz
dedilen bütçe ile getirilenin farkını rakam
etmiş bulunuyoruz.
larla da göstermeye
çalışacağız. Görülecek
Değerli senatörler.
tir ki, kamuoyu ve Meclisler denetimi de he
Şimdi de Hükümetin yapısına gidişine göz
saba katılmadan hareket edilmiştir. Demokra
atalım
: Hükümet; bütçesi programına, programı
silerde oy çokluğu ile Hükümet değiştirmek
protokolüne
uymıyan, tatbikatı
başka hava
hem meşru hem de olağandır, fakat bunun
ve
heveslere
kaymış
bir
halde
ve
manzarada
inandırıcı nedenleri olmak gerekir.
görülmektedir. Gerek bu sebepten, gerekse içeri
13 Şubatta, Hükümet değiştirmek için ileri
den ve dışarıdan idare edilmek istenen, zıt men
sürülen sebeplerin birer bahaneden ibaret ol
faatlerin etkisinden kurtulamıyan bu Hükümet
duğu şimdi daha iyi anlaşılmaktadır.
başarılı hizmetlerde görememektedir.
Görülen odur ki, Hükümet içinde ve Bakan
lık mevkiinde seçime gitmek bâzı partiler için
Sayın senatörler,
büyük seçim şansı savıl mı ştır.
Karma Hükümetin bir ortağı, daha; Hükü
Diğer taraftan, reddedilen bütçe müzakere
met Programının okunduğu ilk günden itibaren,
lerinde; israftan, cari giderlerin fazlalağmdan,
«Hükümet Programı iyiniyetli temenniler
yatırımların
yetersizliğinden
sikâvetle ağır
den ibarettir bir tedbir getirmemiştir.» demiş.
tenkid yapanlar, şimdi susmakta rakamların be
«Hükümet var, fakat Başbakanı yoktur.»
lagatını bile görmemezlikten gelmektedirler.
iddiası ile de birlik ve beraberlik çemberini ya
Muhterem arkadaşlarım;
rıp çıkmıştır.
Malûmları olduğu üzere, yeni bütçede gi
«Bir gün uyandığımız zaman kızılları başı
derlere 125 milyonu Hükümetçe, 218 milyonu da
mızda göreceğiz» ithamları da Ürgüplü Hükü
Bütçe Komisyonunca olmak üzere 343 milyon
metinin iş başında bulunduğu bir sırada ortak
luk bir zam yapılmıştır. Buna ordunun müsta
lardan biri tarafından ileri sürülmüştür.
cel ihtiyaçları için lüzum görülen yürekten
tasvibettiğiimz 250 milyonluk ödeneği de ekle
Basma aksettirilip yalanlanmıyan haberlere
mek icabecler. Böylece giderlerde 600 milyon
göre A. P. kanadı da M. P. giderse, Koalisyon te
liralık bir artış husule gelmiş olacak. Bu artış
mizlenmiş olur görüşünü savunmaktadır.
lar reddolunan bütçenin gerçekleşemiyeceği İs
Bunlardan başka, küçük partilerin desteği
rarla ileri sürülen gelir tahminlerine ve istik
ile
kabul olunan nispî temsili ve Millî Bakiye
raz bölümlerine açıktan
ilâveler yapılmak su
Kanununu
diğer ortak «sadaka kanunu» olarak
retiyle ayarlanmış sıkı bir denge sağlamak is
adlandırmakta, böylece Koalisyona vücut veren
tenmiştir.
Hatırlanacağı gibi, evvelki büt
sistemin
edasında ve temelinde mevcudolan
çede açık görülen 300 milyon lira iç borçlan
ihtilâfın
hâlâ
devam ettiği anlaşılmaktadır.
ma ile karşılanacaktı.
Ayrıca, Hükümetin bu kanadının; siyasi tu
Yukarıda işaret
ettiğimiz karşılıksız 600
tumları,
fikir ve kalemleri ile bir devri batı
milyon da buna eklenirse yeni bütçenin açığı
ranların
etkisi
altında olduğu da kendi men
şimdiden 900 milyonu bulmaktadır. Bu yeni
supları tarafından açığa vurulmuş bulunmakta
ilâvelerin önemlice bir kısmının seçimde sem
dır.
pati masrafı olarak heder edilmesi ihtimali
işte bu sebeplerle Hükümet iyi işlemiyor,
de vardır. Malî yılın üç ayının geçici yetki ve
işler iyi görülmüyor. Hükümet durumu da bu
bütçelerle geçmesi de 1965 programının gerçek
leşme şansını azaltacaktır..
J dur sayın arkadaşlarım. Koalisyon sisteminin
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memleketimizde yeni olduğunu, bâzı bünyevi
zorlukların tabiî sayılması lâzımgeldiğini ka
bul ediyoruz. Bundan daha mühim olarak her
hangi bir meşru Hükümetin değişinceye kadar
tesirli ve istikrarlı olması lüzumuna da inanı
yoruz.
Muhterem arkadaşlar.
Şimdi müsaadenizle bir de uygulama ala
nına kısa bir göz atalım; temin ve teslim edi
len eok müsait siyasi bir ortama rağmen Hü
kümetin istikrar şartlarını devam ettirmemesin
den ciddî surette endişe etmekteyiz.
. Siyası derişmelerden müteessir olmıyacak ta
rafsız bir idare kurulması yolunda sarf olu
nan gayretlerin ve alman tedbirlerin yeni Hü
kümet tarafından tesirsiz hale getirilmek üzere
olduğunu esefle görmekteyiz.
Bakan
oldum, memur
değiştirebilirdim
başka bir şey düşünmiyen ve bilmiyen politi
kacıların idari bünyede yapacakları tahribatı
şimdiden durdurmak Meclislerin vazifesi haline
gelmiştir.
Partizan maksatlarla memur deriştirmeden,
Devlet kadroları huzursuzdur. Kamu hizmet
leri de bundan zarar görmektedir.
Maalesef teknik bir idare o^n Sağlık Ba
kanlığında bile bu partizan tatbikatı görmek
mümkündür. Diğer bakanlıklarla da buna ben
zer icraattan endişe edilmektedir, fikir ve ka
nun yerine şahsi otorite havası ve partizan
gayretler hiçbir devirde fayda vermemiştir. Hü
kümetin ve yeni bakanların bunu bilmesi lâ
zımgeldiğini inanmaktayız.
Ayrıca bu Hükümet tütün, fındık gibi ko
nularda müstahsil mallarının değerlendiril m nc,i
hususunda başarılı hareket etmemiştir. Mil
letçe beklenen Toprak Reform Kanunu, Devlet
Personel Kanunu gibi konularda bile ortak
ların henüz esasta birleşmemeleri de dikkatle
izlenecek hallerdendir.
Yedi
aylık
siyasi
ömrü olan bir Hükümetin yarı ömrünü bir
TRT ile uğraşarak geçirmesi ise ibrete değer
bir mrtizanlık örneğidir.
îşte bu sebeplerle Hükümeti tasvibetmiyoruz.
Bütçe açıktır. Hükümet ise samimiyetle bunu
kabul ve ifade etmemiştir.
Böyle bir bütçeye kırmızı oy vermek bizim
için vazife haline gelmiştir,
Muhterem arkadaşlar.
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belirtmek itseriz. 3 ncü înönü Hükümetince
uygulanan Kıbrıs politikası hakkında türlü
dedikodu ve iftiralar yapılmasına, Sovyet Rusya
ile iyi komşuluk münasebetlerinde
sağlanan
gelişmeleri memleketin kominizme kaydıracağı
açık ve gizli iddia olunmasına rağmen yeni Hü
kümetin de aynı politikayı devam ettirmesini
hem başarılı bir yol hem de bu yalan ve ifti
raların reddedilmesinin bir delili olarak kabul
ve tasvibediyoruz. 3 ncü inönü Hükümeti za- manında başlıyan canlı ve haysiyetli dış politi
kaya devam ettiği müddetçe de bu Hükümeti
destekliyeceğimizi bir kere daha ifade eder, büt
çenin milletimize hayırlı olması dileğiyle Yüce
Heyetinizi C. II. P. Grupu adına saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Lûtfi Tokoğlu.

A. P. GRUPU ADINA LÜTFÎ TOKOĞLU
(Kocaeli) — Muhterem Başkan, muhterem se
natörler, Muhterem Hükümet Reisi ve azaları,
Yüce Heyetinizi A. P. si Cumhuriyet Senatosu
Grupu adma hürmetle selâmlar ve 1965 malî
yılı genel ve katma bütçe tasarılarına, grupumuzun beyaz oy vereceğini ifade etmekle bahtiyar
lığımı arz ederim.

Bütçenin tümü üzerinde vâki konuşmamızda
da bir istidrat yapmak mecburiyetinde kaldığı
mız Yüce Heyetinizin malûmlarıdır. Şimdi de
C. H. P. sayın sözcüsünü burada dikkatle din
ledikten sonra gene sözlerimizde bir istidrat yap
mak mecburiyetini duyuyoruz. C. H. P. sözcüsü
koalisyonun bir birlik içinde bulunmadığı, biLHassa Adalet Partisi Senato Grupu Millet Par
tisi koalisyondan çekildiği takdirde Hükümetin
temizleneceği hususunda bir fikre sahibolduğunu ileri sürdüler.
Adalet Partisinin bir kolunu teşkil etmiş ol
duğu iktidarı bir devreyi batıran kimseler tarafın
dan idare edildiğini ileri sürmekle aramış oldu
ğumuz ve kaA-uşmuş olduğumuzu sandığımız hu
turun yok etmeye gayret sarf ettiklerini müşa
hede etmiş bulunmaktayız. Bu memlekette bil
hassa Yüce Senatoda birlik ve beraberliğin örne
ğini vermek mecburiyetindeyiz.
O sebepten dolayıdır ki, Cumhuriyet Halk
Partisi sözcüsü arkadaşımın sözlerine bu birliği
temsil etmek gayretinde ve örnek vermek mecYüksek huzurunuzda önemli bir noktayı daha I buriyetinde bulunduğumuz kanaati ile daha faz-
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la esvap vermek istemiyorum. Yalnız bir h$sıısu I tarafsız idareleriyle takdir toplamış buluftıaaı
ifade etmek istiyorum. Koalisyon birlik içinde
Başkanlık Divanı Başkan ve üyelerine teşekkür
dir, beraberlik içindedir ve aziz milletimin hiz
etmeyi zevkli bir vazife telâkki etmekteyim.
metinin emrindedir.
Muhterem senatörler, müsaade ederseniz bu,
paragrafta da, 1965 malî yılı genel ve katma but
Muhterem senatörler;
ça tasarılarına, beyaz oy vermemizin sebepleri
1965 malî yılı genel ve katma bütçe taşan
ni tadadetmek istiyorum.
ları, malûmları olduğu veçhile 5 Mayıs 1965 taBu sebepler kısaca şunlardır : Biz inanıyo
rihinde ikinci defa Yüce Senatoda müzakere
ruz ki, Türkiye'nin anamemleket dâvalarını an
edilmeye başlamış ve dokuz gün aralıksız devam
cak kuvvetli hükümetler başarmaya muktedirdir.
eden çalışmalar, bugün sona ermek üzeredir.
Bugün, Sayın Ürgüplü Hükümeti ise bu vas
A. P. si Cumhuriyet Senatosu Grupu, Yüce
fa sahiptir.
Senatonun 1965 bütçesi dolayısiyle 9 gün sü
Biz inanıyoruz ki, Türkiye'de iktidarların ilk
ren devamlı çalışmalarının göze çarpan husu
olarak
ele alacağı mesele memlekette siyasi istik
siyetlerini, bu konuşmamda, tebarüz ettirmek- I
rarı
ve
huzuru
tesis etmektir.
te, Yüce Senatonun siyasi atmosferini tesbit et- I
Bugün genç iktidar, memlekette siyasi istik
inekte, memleket menfaati bulunduğuna inan- I
rarın
temelini, bilhassa anamemleket meselelerin
dığmdan, bu müzakerelerin mütebariz vasıfları I
de
anamuhalefet
partisi ile danışma dayanışma
üzerinde durmak istemektedir.
I
geleneğini
kurmakla
atmıştır.
Grupumuzun bu müzakerelerde teşhis ettiği
mütebariz vasıflar şunlardır :
Memlekette toplumun güvenlik ve huzur
1. Bütçe müzakereleri devammca, sayın se- I içinre yaşamasını temin sadedinde aldığı tedbir
natörler, umumiyetle politik sıfatlarını bir tara
lerle, yani, memurların ancak kanun emrinde ve
fa iterek memleket meseleleri üzerine eğilmek
aziz milletinin hikmetinde olduğunu ilân einıcİT\
imkânını bulmuşlardır.
iktidarın, aşırı sol ve aşın sağ cereyanların kar
2. Bütçe müzakereleri göstermiştir ki, Tür- I şısında olduğunu açıklamak suretiyle teminat
kiye'nin iktisadi ve malî meseleleri bütün huşu- I altına almış bulunmaktadır.
siyetleriyle tetkik mevzuu olmuş,
Bugün genç iktidar, memlekette, âmme hiz
Sayın senatörler memleket meseleleri hak
metlerinin
muvaffakiyetini sağlamak için adama
kında ya gruplarının görüşü veya şahsi kanariş
politikası
yerine işe adam politikasını .takibe*
atleri bakımından, en uygun buldukları muhte
deceğini
müjdelemek
yolu ile de özlemini çekti
lif hal çarelerini Hükümet azalarına tavsiye et
ğimiz
personel
politikasının
rotasını çizmiş, ni
mişlerdir.
I
hayet
âmme
varidatını
rasyonel
bir surette âm
Sayın HiUdimot azaları, sayın senatörler ta- I
me hizmetine teksif edöbilmelk için, Hüküme
rafından vekâletlerine yapılan tenkidleri dikkat
tin,
her sahada ve her türlü suiistimale karşı
le dinlemişler, bu tenkidleri mücerret ve muta
tedbir
alacağı va'dinde bulunmakla da, grupu
assıp bir nsfsi müdafaa zihniyeti ile karşılamamuzun,
Hükümet icraatında, hükümetlerin ti
mışlardır.
tizlikle üzerinde durmalarını arzuladığı pren
Neticade, dokuz günlük bütçe müzakereleri,
sipleri •benimsemiş bulunmaktadır. Diğer taraf
sayın bakanlarla sayın senatörler arasında bir
tan, Sayın Ürgüplü Hükümeti, tarih yapmış,
köprü vazifesi görmüş ve taraflar birbirleri ile
medeniyet yaratmış, günümüzde ise tarihî se
daha yakın bir anlaşma zemini tesis etmiş, böy
bepler yüzünden iktisaden geri kalmış büyük
lece, Sayın Hükümet ile senatörler Türkiye'nin
Türk Milletini maddi ve mânevi sahada refaha
kalkınma dâvasında müşterek bir azme sahibolkavuşturmak vazifelini üzerine almış bulunduğıına dünya efkârı umumiyesine duyurmak
malttadır.
imkânını bulmuşlardır.
Dikkatli ve devamlı 'müşahedelerimîz bize
Grupumuz adına, Yüce Senatonun, bu mesut
ispat etmiştir ki, genç iktidar, bugün deruhte
neticeyi istihsalinde ferden ferda dâhili bulunan
ettiği bu hizmeti ifa edebilecek kuvvet ve kud
partili ve partisiz sayın senatör arkadaşlarıma
ve bütçe müzakereleri devammca dirayetli ve | reti taşımaktadır. Çünkü bu iktidar, 1965 yılı
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&afcmm programını tahaikikuk ettirmek ^azmin
dedir. Çünkü bu iktidar, hattâ geçmiş yıllar
programlarına alınıp, muhtelif sebepler dolayışiyle tamamlanamamış, aslında memleketin iktisaden kalkınmasında mühim rol oynıyan,
A — Enerji yatırımları,
B — Pipe - üne,
C — Gübre projesi,
D — Petro - kimya, gibi endüstri tesislerini
dahi realize etmek azmindedir.
Bundan başka, genç iktidarın sayın başkam,
1965 bütçe tertibi hakkında da:
1. — 1965 bütçesinin açık olduğunu kabul
etmek,
2. — Bütçede tasarrufu mümkün masrafla
rın mevcudolduğıınu kabul etmek,
3. — Bütçeyi Türkiye Büyük Millet Mecli
sine zamanında yetiştirmek mecburiyeti sebe
biyle bu tasarrufların tespit edilemediğini iti
raf etmek,
4. — Ancak, yıl içinde, bu tasarrufların fii
len istihsal edileceğini temin etmek, nihayet,
5. — Bütçe tanzimi siyasetinde, yeniliğe
gitmek zaruretini benimsemekle, bütçede, sami
mî - realist - ve • telkâmülcü bir zihniyetin tem
silcisi olduğunu ispat etmiş bulunmaktadır.
Sayın Ürgüplü Hükümeti, memleketin iktisaden gelişmesinin, yalnızca, vergi zamlan yolu
ile fazla gelir temin etmekle mümkün olmıyacağını müdrik bulunmakta, memleketin iktisadcn
(kalkınmasında; bunun ötesinde, dinamik, mesu
liyetten korkmıyacak, süratle iş gören yeter
miktarda müteşebbise ihtiyaç olduğunu, ve
memlekette yabancı hususi sermayeye gere
ken ehemmiyeti göstermekle mümkün olacağı
nı kabul etmekle, memleketin iktisaden kalkın
masında doğru yolu keşfetmiş bulunmaktadır.
Nihayet, günümüzün çok ehemmiyetli bir
meselesi olan 10 Ekim 1965 tarihinde yapılacak
olan milletvekili seçimleri hafokmda ise, Sayın
Ürgüplü:
Bu mevzuda, önümüzdeiki seçimlere gölge
düşürmemek için ortaya şerefimizi kokuyoruz,
demelk suretiyle, grupumuzu olduğu kadar aziz
Türk Milletini de tatmin etmiş bulunmakta
dır.
Yukarda kısa da olsa tadadettiğimiz sebep
ler d'Oİayısiyle, grupumuz, 1965 malî yılı genel
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ve katma bütçe taşanlarına beyaz oy verecek
tir.
Muhterem senatörler;
Sözlerime son verirken, muhterem Hüküme
te icraatında muvaffakiyetler, diler, 1965 malî
yılı bütçesinin aziz milletime hayırlı ve uğurlu
olmasını temenni eder, Yüce Heyetinize saygı
larımı teyidederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Bütçenin tümü açık oyunuza
sunulacaktır. Açık oydaki usul; üç dakika müd
detle çıngıraklar çalınacaktır; üç dakika son
ra şimdi çekeceğim ismin memleketinden başla
mak üzere isimler okunarak açı'k oylar kulla
nılacaktır.
Sırrı Atalay... Karstan başlanarak oylama
yapılacaktır.
Evvelce Sayın Atakan çıktı, Cumhurbaşka
nınca seçildiği için seçim dairesi olmadığından
ikinci bir ad çektim Saym Atalay çıktı.
Muhterem arkadaşlar reylerini bir zarfa ko
yarak Riyaset kürsüsünün önündeki sepete ata
caktır.
(Kars'tan başlanarak oylama yapıldı)
BAŞKAN — Bütçe tasarısı üzerinde oyunu
kullanmıyan arkadaşımız var mı? (Var sesleri)
Oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı?
Oylama işlemi bitmiştir.
1965 yılı bütçe kanun tasarısı hakkında 139
oy kullanılmış 41 ret, oyuna karşı, 98 oyla büt
çe tasarısı Senato'da kabul edilmiştir. (Sürek
li ve şiddetli alkışlar)
Kurucu Büyük Atatürk olan Tuıfe Devleti
ne, Büyük ve asil Türk Milletine 1965 yılı büt
çesinin hayırlı olmasını dilerim. (Çok şiddetli
alkışlar)
Söz, Saym Başbakanın.
(Başbakan Suad Hayri Ürgüplü çok şiddet
li ve sürekli alkışlar ve bravo sesleri arasında
kürsüye geldi.)
BAŞBAKAN SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ
(Kayseri) — Saym Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri; 1965 yılı bütçesini tasvibetmekle Hükümete gösterdiğiniz güven ve te
veccühe Hükümet adına şükranlarımı arz ede
rim. Bütçenin müzakeresi sırasında bir taraf
tan takdir ve bir taraftan kıymetli tenkidk-re
nıuıhatabolduk. Her ikisi de bizim için kuvvet
kaynağı olacak ve çalışmalarımızda bizi bir ta
raftan teşvik ve bir taraftan uyarıcı unsurlar
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olarak tesir gösterecektir. Bu arada Karma Ko
misyonun değerli mesaisini huzurunuzda şük
ranla takdir etmeyi zevkli bir vazife saymakta
yım.
Muhterem arkadaşlarım, bütçede büyük de
ğişiklikleri bundan sonra beklemek imkânsızdır.
Bütçenin cari harcamaları kabul buyurulan ka
nunlarla hudutlanmış bir vaziyet arz eder ve
böyle devam edecektir. Meclislerin tasvibine ik
tiran eden, plânlı kalkınmanın neticesi olan ya
tırım harcamaları, da yine Meclisin gayet ciddî
kontrolü altında ve Plânlama Dairesinin mesaisi
ne istikametinde ve bu hudutları içinde, plânlı
bir mahiyet arz edecektir. Bu itibarla artık eski
bütçeler gibi, Hükümetin kararlarının tesiri al
tında bulunacak bütçeler karşısında olmamıza
imkân yoktur. O devir bitmiş, yep yeni bir bütçe
sistemi devri memlekette hâkim olmaya başla
mıştır. Mühim olan mesele Hükümetinizce büt
çenin ve plânın uygulanmasıdır. Hükümetlerin
muvaffakiyet derecesini bu uygulama göstere
cektir. Bir vesile ile de arz etmiştim; maalesef
uygulamada henüz ileri bir merhaleye vasıl ol
muş değiliz. Birbirini takibedecek olan Hükü
metlerin muvaffakiyetleri de bu noktada gözü
kecektir.
Bu arada tasarruf tedbirleri üzerinde büyük
ölçüde durulmakta bir fayda görmemekteyiz.
Yarın personel kanunu kabul edildiği zaman
gayet tabiî olarak daha büyük masrafların kar
şısında olacağımızı şimdiden kabul etmek gere
kir.

lar artık tarihe kavuşmuştur. Dileğimizi, -istedi
ğimizi artık yapacak devirleri unutmamız icabeder. Bu güçlükleri çekeceğiz ve bu güçlüklere
katlanacağız. Bu güçlükleri yenmenin yegâne yo
lu, ahlâk, çalışmak ve prensiplere sadakat, Bü
yük Meclislere ve millî hâkimiyete hudutsuz bir
saygıdır. (Bravo sesleri, sağdan soldan alkışlar)
Dış itibarımızdan hiç endişe etmesinler. Bu
dış itibarımızı bir taraftan siyasi hâdiseleri,
diğer taraftan iktisadi hâdiseleri alırsak ikisi de
iyi yoldadır arkadaşlar. Bu şekilde Hükümeti
niz seçime kadar vazife görecek ve seçimden
sonra millî iradenin tecelli ettiği istikamette ema
neti sahibine devredecektir.
Şu halde bu hususiyet bütün dünyada bir çe
kingenlik ve intizar havası yaratır. Binaenaleyh,
kısa devreli bir Hükümetle, uzun vadeli iş gör
mek hususunda cesaretleri kırıcı olabilir. Şaya
nı şükrandır ki, bununla Türk Milletinin hizme
tinde olan Hükümetiniz karşılaşmış değildir.
Krediler aynı ölçülerin hattâ biraz üstünde da
ha vaitkâr işlemiştir, borçların tecili meselesin
de hiçbir endişeli durumla karşı karşıya kalma
dık, hattâ vaktinden evvel yatırımların kredile
rini sağlamak gibi bir imkâna mazhar olduk. Bu
nu arkadaşımız eğer talihimize dahi atfederlerse
kendilerine müteşekkir olurum. (Bravo sesleri,
alkışlar)
Tahsilata gelince; tahsilatta müstahsili geniş
ölçüde desteklediğimiz halde ve birtakım kay
naklardan hâlâ istediğimiz zaman ve devirlerde
ki tahsilatımızı yapamamış olmamıza rağmen
yüzde 8 gibi bir artış temin edilmiştir. Banka
lardaki mevduat artmaktadır. Döviz vaziyetimiz
müsait bir durumda devam etmektedir. Karabor
sa, mallara hücum ve stok yapmak, döviz kara
borsası gibi şeylerle karşı karşıya değiliz arka
daşlarım. Binaenaleyh, tabloyu çizerken bu gibi
hususlarda nasıl bir durum vardır, bunu esaslı
olarak ve müspet olarak, iyi ve kötü taraflarını
alarak çizmekte daha isabetli kanaate varmanın
yolları bulunabilir.

Sayın Hazer arkadaşımızı, ifadelerinde, bi
raz bedbin buldum. Kendilerini temin ederim,
bu bedbinliğe mahal yoktur. Memleketimiz bü
tün imkânlara sahip, ciddî çalışmalarla daha
kolaylıkla ve süratle iyi merhaleleri katedecek
durumdadır. İfadelerinde kullandıkları «sempa
ti masrafları» yani bütçe tabiriyle eğer sempa
ti bölümü dersek, bizim bütçemizde böyle bir
şey yoktur ve buna ihtiyaç da hissetmiyoruz,
emin olsunlar. (Bravo sesleri, alkışlar)
Koalisyonun güçlüğünü takdir ediyoruz. Güç
Dış siyasi meselelere gelince; evvelâ muha
lük olacaktır arkadaşlar. Ben kendilerinden de
lefet partisinin siyasi hareketlerimizi desteklievvel siyasi hayatın çok muayyen insanların sevk
yen ve bize kuvvet veren hareketini evvelce de
ve idaresine tabi olduğu devri yaşadım ve vazi- olduğu gibi, bugün de tekrar şükranla karşıla
fa aldım. O kolaylıklar artık geçmiştir arkadaş- ;. mayı vazife bilirim. Bu bizim içeride ve dışarı
lar, artık o kolaylık yoktur Hükümetlerde. Ne
da, gayet tabiî kuvvetimizi teşkil edecektir. Ve
Başbakan için, ne Bakanlar için... Bu kolaylık- Türk Milletine yaraşan daima bu olmuştur.
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* Şunu da arz edeyim ki, Kıbrıs meselesinde hâ
lâ buhranlı devreden kendimizi kurtarmış saymı
yoruz. Fakat bu buhranlı devrede daha evvelki
ayların gac ve üzücü safhalarını hayli bir mesa
fe katederek atlatmış sayıyoruz.
Kıbrıs'taki vatandaşlarımızın durumu 1963
Aralığından sonra bilhassa muhasaraların kalk
ması ile gıda maddelerine konan tahditlerinin
azalmasiyle daha ferah verici bir hale gelmiştir.
Bu hususta, Kıbrıs'ta bütün kulaklar sağır iken
bunlar feryadımızı, şikâyetimizi, sesimizi duy
muştur arkadaşlar. Ve tatbikata geçirilmişler
dir.
Yunanistan'la olan temaslarımızda müzake
reler hakkındaki ısrarlı taleplerimizin nasıl şid
detle reddedildiğini hatırlarsınız. Bugün bu te
maslar başlamıştır. Ve bunun zaruretine karşı
taraf inandırılmıştır. ihtiyatsız hiçbir harekete
Hükümetiniz gitmiyecektir. Fakat millî menfa
at gerektirdiği zaman da dış siyaseti en azimli
bir şekilde tatbik etmeye kararlıdır. (Sürekli al
kışlar)
Bütçe müzakeresi gayet tabiîdir ki, yalnız ra
kamların müzakeresi olmayıp memleketin umu-

mi »»siyasetinin de müzakere edildiği bir safhadır.
Bu hususta arkadaşlarımızın 9 gündür sarf et
tikleri mesai bize müstakbel çalışmalarımızda
ışık tutacaktır. Bundan bütün arkadaşlarımızın
faydalanacağına sizi temin ederim.
Bütçeden sonra belki Hükümet ile uzun za
man karşı karşıya kalmamak gibi bir vaziyet
hâsıl olacaktır. Şunu da temin ederim ki, biz bu
devirde direktiflerinizle taayyün eden istikamet
te çalışmaya devam edeceğiz ve en büyük şerefi
miz önümüzdeki seçimleri bu memleketin şerefli
haysiyetli ve bütün dünyaya itibar sağlayıcı bir
seçim olarak tahakkuk ettirilmesi yolunda çalış
malarımıza devam edeceğiz. Hepinize tekrar te
şekkür eder, şükranlarımı arz ederim. (Sağdan
ve soldan sürekli alkışlar, bravo sesleri)
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 20 Ma
yıs 1965 Perşembe gününe kadar ara vermesi
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
20 Mayıs 1965 Perşembe günü saat 15.00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 20.05
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1965 yılı bütçeleri kanunla^ıncaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 tarihli ve
544 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasaaırına verilen oylar
(Salt çoşunluk sağlanmıştır.)
Üye sayısı : 184
Oy verenler : 1 23
Kabul edenleı : 123
Reddedenler :
0
Çekinserler :
0
Oya katılm ıyanlar :
59
Açık üyelikler :
2

[Kabul edenler]
BOLU
TABÎÎ ÜYELER
Rahmi
Arı
kan
Mucip Ataklı
BURDUR
Vehbi Ersü
ö. Faruk Kınaytürk
Suphi Gürsoytrak
BURSA
Suphi Karaman
Baki
Güzey
Kâmil Karavelioğlu
Şeref Kayalar
Sami Küçük
Cahit Ortaç
Selâhattin özgür
ÇANAKKALE
Mehmet Şükran özkaya
Nahit Altan
Haydar Tunçkanat
ÇANKIRI
ADANA
Hazım
Dağlı
Galip Afşar
ÇORUM
Mehmet Unaldı
Alâeddin Çetin
Salkıp önal
Safa Yalçuk
ADIYAMAN
DENİZLİ
Halil Ağar
AFYON KARAHlSAB Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Celâl Tevfik Karasapan
Azmi
Erdoğan
ANKARA
İhsan
Ilamit Tigrel
Osman Alişiroğlu
EDİRNE
Rıfat Etker
Tahsin Bangruoğlu
Sabit Kocabeyoğlu
ELÂZIĞ
Mansur Ulusoy
Celâl
Ertuğ
ANTALYA
ERZURUM
Mehmet Pırıltı
Osman Alihocagil
ARTVİN
ESKİŞEHİR
Fehmi Alpaslan
Gavsi
Uçagök
AYDIN
GAZİANTEP
fskender Cenap Ege
Zeki İslâm
Osman Saim Sarıgöllü
Nizamettin
Özgül
Fikret Turhangil
GİRESUN
BALIKESİR
Sabahattin
Orhon
Nejat Sarlıcalı
GÜMÜŞANE
BİLECİK
Halit Zarbun
Talât Oran
HATAY
BİNGÖL
M. Enver Bahadırlı
Sabri Topçuoğlu

İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
M. Tekin Arıburun
Fikret Gündoğan
Ekrem özden
Rifat öztürkçine
M. Cemal Yıldırım
İZMİR
tzzet Birand
Ömer Lûtfi Bozcalı
Enis Kansu
Nevzat Özerdendi
KARS
Sırrı Atalay
Y. Ziya Ayrım
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KOCAELİ
Rifat özdeş
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Muammer Obuz
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
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t. Etem Erdinç
MALATYA
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya '
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
naldun Menteşeoğlu
MUŞ
Isa Hisan ttingöl
NİĞDE
Kudret Dayhan
İzzet Gener
ORDU
Eşref Ayhan
Zeki Kumrulu
RİZE
Osman Mecdi Agun
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rcndeci
Fethi Tevetoğlu
SÜRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Suphi Batur

<
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v
StVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat öçten
Ziya önder
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Zihni Betil

Hasan A takan
TRABZON
YOZGAT
Sadık Artukmaç
Yusuf Demirdâğ "
Ömer Ergün
İsmail Yeşilyurt
Reşat Zaloğlu
Hasan Kangal
ZONGULDAK
TUNCELİ
Enver Kök
Tarık Remzi Baltan
Mehmet Ali Demir
Akif Eyidoğan
URFA
Nadir Nadi
Tevfik Inei
Yasfi Gerger
Ragıp Uner
Esat Mahmut Karakur CUMHURBAŞKANIN
CASEÇtLEN ÜYELEE N. Zerin Tüzün
VAN
Muzaffer Alankuş
Âdil Ünlü
Ferid Melen

[Oya kattlmtyanlar]
TABÎI ÜYELEE
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu (t.)
Emanullah Çelebi
Kadri Kaplan
Sezai O'Kan
Fahri özdilek
Mehmet özgüneş
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yıırdakuler
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu
AFYON KARAHtSAR
Rasim ITancıoğlu
Mustafa Yılmaz înceoğlu
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Maeit Zeren (15.)
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Ilıfzı Oğuz Bekata
ibrahim Saffet Omay

(t)

ANTALYA
M. Akif Tekin
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Mehmet fîfiler
Hasan Ali Türker
BİTLİS
Ziya Nami Şerefhanoğlu
BOLU
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURSA
İhsan Sabri Çağlayangil (B.)
ÇANAKKALE
Ziya Termen
DENİZLİ
Cahit Akyar
ELAZIĞ
Rasim O i ray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlv
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal

GİRESUN
Mehmet İzm en
HAKKÂRİ
Necip Seyhan (I. Ü.)
HATAY
Mustafa Del i veli
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
O. Zeki Oümüşoğlu
İZMİR
Cahit Okurer (I.)
Hilmi Onat (I. Ü.)
KAYSERİ
Sııad' TTayri Ürgüplü
(Başbakan)
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulu «m an
KONYA
Muhittin Kılıç
(Bşk. V.)
Ahmet Onar
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay

(t.)

fAçtk üyelikler]
istanbul
Tekirdağ

1
1
Yekûn

..»,
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MANİSA
Ferit Alpiskender
MUĞLA
Muallâ Akarca (t.)
NEVŞEHİR
t. Ş. Atasağım.
ORDU
Şevket KöksaJ
SAKARYA
Turhan Kapanlı (B.)
TOKAT
Ali Altuntaş (I.)
TRABZON
Şevket Buladoğlu
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
C. BAŞKANINCA S E
ÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Âmil Artus
Sadi Koçaş
Osman Koksal
Sahir Kurutluoğlu
Necati özdeniz

O. Senatosu B : 84 13 . 5 .1965 O : 2
1965 yüı Bütçe kanun tasansının tümüne verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katlimıyanlar
Açık üyelikler

184
139
98
41
0
43
2

(Kabul edenleri
TABÎÎ ÜYELER
Vehbi EJSÜ

Suphi Gürsoytrak
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri özdü ek
Selâhattin özgür
ADANA
Galip Afşar
Mehmet Gnaldı
Sakıp ön al
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Yılmaz lnceoğlu
Celâl Terfik Karasapan
ANKARA
Niyazi Ağırnash
Rıfat Ktker
ANTALYA
M. Akif Tekin
AYDIN
iskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
Fikret Turhansril
BALIKESİR
Mehmet Güler
Hasan Âli Türker
BİLECİK
Talât Oran
BİNGÖL
Sabri Topçuoglu
BOLU
Rahmi Arı kan
BURDUR
Ö. Faruk Kınaytürk

BURSA
İhsan Sabri Çağlayangil
Baki Güzey
Şert-f Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
ÇORUM
Alâeddin Çetin
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
İhsan Hamit Tigrel
ELAZIĞ
Helâl Ertuç
Rasim Giray
ERZURUM
Osman Alihocagil
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Gavsi Uça gök
Ömer Ucuzal
GÎRESUN
Sabahattin Orhon
GÜMÜŞANE
nalit Zarbım
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip özdnlav
İSPARTA
Mustafa Oülpüsril
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
Şevket Akyürek
1\I. Tekin Arıbunın
Osman Zeki Gümüşoğlu
Rifat öztürkçine

İZMİR
Ömer Lûtfi Bozcali
Hilmi Onat
Nevzat özerdendi
KARS
Yusuf Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligiî
Hüseyin Kalpaklıoglu
Suad Hayrı Orerüplü
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KOCAELİ
Rifat özdeş
Lûtfi Tokoğlu
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
I. Etem Erdinç
MANİSA
Ferit Alpiskender
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliva
MARDÎN
Abdurraliman Bayar
MUĞLA
Haldun Mpnteşeoğlu
MUŞ
tsa Hisan Binsröl
NEVŞEHİR
t. Ş. Atasalım
NtGDE
Kudret Bayhan
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RİZE
Osman Meedi Aguı
SAKARYA
Turhan Kapanlı
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Hüseyin Enver Işıklar
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİVAS
Ahmet Çekemoğîu
Rifat öçten
Aıya önder
Hulusi Snylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TRABZON
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloghı
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Vasfi Gerger
YOZGAT
İsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Tevfik tnci
G. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Amil Artus
Hasan A takan
Ömer Ergün
Enver Kök
N. Zerin Tüzün
Âdil Ünlü
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[Reddedenler]
TABİÎ ÜYELER
Suphi Karaman
Haydar Tunçkanat
AĞRI
Salih Türkmen
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Safoit Kocabeyoğlu
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı
DENİZLİ
Cahit Akyar
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu

ERZİNCAN

Mebrure Aksoley
Fikret Gündoğan
Hasan Ekrem özden

Mehmet Hazer
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KONYA
Sedat Çumraiı
Mustafa Dinekli
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
MALATYA
Nüvit Yetkin
MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlr
ORDU
Zeki Kumrulu

İZMİR
Enis Kansu

SAMSUN
Rıza Isıtan

KARS
Sırrı Atalay

SİİRT
Abdurrahman Kavak

Fehmi Baysoy
GAZİANTEP
Zeki islâm
NTizamettin Özgül
'

HAKKÂRİ

Necip Seyhan
İSTANBUL

SİNOP
Suphi Batur
TOKAT
Zihni Betil
URFA
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
Ferid Melen
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Akif Eyidoğan
OUHMURBAŞKANINOA SEÇİLEN ÜYELER
Osman Koksal
Sahir Kurutluoğlu

[Oya katılmtyanlar]
TABU ÜYELER
Ekrem Aeuner
Refet Aksoyoğlu (i.)
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Kadri Kaplan
Sezai O'Kan
Mehmet özgüneş
Mehmet Şükran özkay*
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu

ANKARA
İbrahim Saffet Omay

(t)
Mansur Ulusoy (İ.)
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
BİTLİS
Ziya Nami Şerefhanoğlu
BOLU
Sırrı Uzunhasanoğlu

AFYON KARAHİSAR
Rasim Haneıoğlu

ÇANAKKALE
Ziya Termen
ÇANKIRI
Hazım Dağlı

AMASYA
Macit Zeren (B.)

ÇORUM
Safa Yalçuk

ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu
GİRESUN
Mehmet İzmen
Mustafa Deliveİi
HATAY
M. Enver Bahadırlı
İSTANBUL
M. Cemal Yıldırım
İZMİR
İzzet Birand
Cahit Okurer (I.)
KONYA
Ahmet Onar
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
(1.)
MANİSA
Emin Açar

[Açık üyelikler]
İstanbul
Tekirdağ

1
1
Yekûn
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MUĞLA
Muallâ Akarca
NİĞDE
İzzet Gen er
ORDU
•Eişref Ayhan
Şevket Koksal

(İ.)

TOKAT
Ali Altuntaş (1.)
TRABZON
Şevket Buladoğlu
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Muzaffer Alankuş
Hasan Kangal
Sadi Koçaş
Nadir Nadi
Ragıp tîner
Necati özdeniz
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1965 yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet harcamalarına yetki
veren 19 . 2 . 1965 tarihli ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
(Millet Meclisi 1 / 8 5 8 ; Cumhuriyet Senatosu 1/544)

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 -121/1982
Konu :

11 . 5 . 1965

Millet Meclisi Başkanlığına
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar
Kurulunca 8 . 5 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «1965 yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Dev
let harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 tarihli ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında Kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik alarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Suad Hayrı Ürgüplü
Başbakan

HÜKÜMET GEREKÇESİ
Kıbrıs'ta bulunan soydaşlarımıza yapılmakta olan insanlık dışı zulüm hareketleri artmaktadır.
Londra ve Zürih Andlaşmaları gereğince garantör devletlerden biri olarak Kıbrıs Cumhuriye
tini muhafaza etmek görevi ile yükümlü bulunmaktayız.
Hükümetimizin aldığı karara göre soydaşlarımıza genel mahiyette bir katliam veya Kıbrıs'taki
T ü r k Silâhlı Kuvvetler Alayına bir tecavüz vuku bulduğu takdirde Silâhlı Kuvvetlerimizce müda
halede bulunulacaktır. Bu müdahalede ön alabilmek ve görevi yerine getirmek için yeniden bâzı
askerî hazırlıklara lüzum ve zaruret görülmüştür. Bu hazırlıkların sürat, emniyet ve gizlilik içeri
sinde yürütülebilmesini sağlamak için şimdilik 250 milyon liralık bir ödeneğe ihtiyaç vardır.
1965 bütçesi henüz kanunlaşmamıştır. Talebimizin ek ödenek olarak verilmesi halinde gecikilecektir. Gecikme halinde görevlerimizin yerine getirilmesinde hayati tehlikeler vücut bulabile
cektir. Bu mahzuru önlemek için 250 milyon liralık ödeneğin tasarıda gösterilen hizmetlerde
sarfına cevaz verecek şekilde harcama yetkisi verilmesine zaruret vardır.
Ayrıca yurt dışından sağlanacak ihtiyaçların kısa zamanda temininde formalitenin süratlenme
sine imkân verecek kolaylıklar sağlanması zorunlu bulunmaktadır.

_ 2—
Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No: 1/858
Karar No: 52

12 . 5 .1965

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
1965 yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 tarihli
ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı Maliye ve Millî Savunma
bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü :
1965 yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 tarihli
ve 544 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesini derpiş eden bu yeni hükümler, Kıbrıs'ta gelişen
olayların son aylar içinde çok nazik bir safhaya girmiş bulunması; gerek Kıbrıs'taki soydaşlarımızın
korunması ve gerek Kıbrıs üzerindeki haklarımızın savunulması maksadiyle Silâhlı Kuvvetlerimizin
almak durumunda bulunduğu yeni ve acele tedbirlerin ve tertiplerin gerektirdiği masrafların karşı
lanması, ile ilgili olarak muhtelif hizmetler için istenen ve toplamı 250 milyon lirayı bulan ek öde
neklerin zaruri olduğuna kaani bulunmaktayız.
Bir kısım hizmetlerin karşılanması hususunda yapılacak ihaleler için, muayyen ölçüler içerisinde,
1966 malî yılma da sirayet edebilecek yetkiler verilmesi de uygun bulunmuş ve tasarı aynen kabul
edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibe arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Başkan
Aydın
/. Sezgin

Başkanvekili
Afyon KaraJhisar
E. Hancıoğlu

Ankara
/. Seçkin

Artvin
S. 0. Avcı

Sözeli
Sakarya
İV. Bayctr
Balıkesir
Görüşüm maüı ÜIVA
A. A. Bolak
Gümüvşane
İV. Küçüker

Erzincan
H. Atabeyli

Erzurum
A. Şenyurt

İstanbul
M. Güven

Kayseri
//. Dikeçligü

Konya
If. C. Yılmaz

Mardin
E. K. Aybar

Mardin
§. Aysan

Rize
E. Y. Akçal

Trabzon
A. Ş. Ağmıoğlu

Tralbzon
E. Dikmen

Van
F. Melen

C. Senatosu
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Kâtip
Nevşdlıir
A. B. Numanoğlu
Çanakkale
Ş. İnan
İçel
C. T. Okyayuz

E.

Maraş
Kaplan

Sakarya
M. Gürer
İmzada bulunamadı

1.

Yozgat
Yeşilyurt

—3
Hükümet tasarısı

Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişi

1965 yılı bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet
harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 tarihli
ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi
hakkında kanun tasarısı

1965 yılı bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet
harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 tarihli
ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler
eklenmesi
hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — 544 sayılı Kanuna aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kaibul edilmiştir.

EK MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığı,
aşağıda gösterilen tertiplerden ek ödenekler de
dâhil olmak üzere 1964 yılı bütçesiyle verilmiş
olan ödenekleri hizalarında yazılı miktarlar ka
dar fazlasiyle harcamaya yetkili kılınmıştır.
Bu tertiplerin hizalarında yazılı miktarlarda
Millî Savunma Bakanlığiyle mutabakata varmak
suretiyle değişiklik yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.
Madde
No.

Miktar
Lira

Tertibin unvanı

1
12.810 Sürekli görev yollukları
1
12.832 Geçici görev yollukları
12.910 Manevra, tatbikat, kurmay ge
zileri yollukları
13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alım
ları ve giderleri
25
13.320 Giyim - kuşam alımları ve gi
derleri
7
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stok
ları alımları ve giderleri
128
13.400 Taşıma giderleri
30
14.596 Manevra ve tatbikat gider
leri
2
16.820 Makina ve teçhizat onarımı
5

000 000
000 000
500 000
000 000
000 000
500 000
000 000
000 000
000 000

EK MADDE 2. — Millî Savunma Bakanlığı,
1965 yılı programında kabul edilen miktardan
gemi yapım ve onarımları için 40 000 000, maki
na, teçhizat ve büyük onarımları için 10 000 000
lira fazlasiyle harcama yapmaya yetkilidir.
EK MADDE 3. — 544 sayılı Kanunun 5 nci
maddesinle, Millî Savunma Bakanlığının (Yiye
cek, yem, yakacak), (Giyimi, kuşam), (Savaş
gereçleri ve stolbları aüıan ve giderleri) için ve
rilen taaihihjüıt yetkisini 1964 malî yılı Bütçesin
deki ödeneklerin yansını geçmemek kaydiyle
1966 mailî yılma geçici hale gettinmeye Bakanlar
Kurulu mezundur.
O. Senatosu
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Hükümet tasarısı

Karnııa Bütçe Komisyonunun

Değiştirişi

MADDE 2. — Bu kanun yayıam tarihinde*
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

ıMADDE 3. — Bu kanunum, hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
8 . 5 . 1965

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi
nen kabul edilmiştir.

Başbakan
8. H. Ürgüplü

Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
8. Demirel
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
H. Ataman
M. Alinnsoy
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Ş. İnal
/. Baran
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
H. Dinçer
/. H. Akdoğan
Dışişleri Balkanı V.
Maliye Bakanı
8. Demirel
/. Crürsan
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakam
C. Bilgehan
O. Alp
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
M. Zeren
F. Sükan
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
A. Topaloğlu
T. Kapantı
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
M. San
/. S. Çağlayangil
Sanayi Bakanı
En. ve Tabiî Kay. Bakanı
A. N. Erdem
M. Turgut
Trz. ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı
ö. Z. Dorman
R. Iskenderoğlu
Köy işleri Bakanı
S. öztürk
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C. Senatosu
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