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dan şikâyetler dinledim. Türkiye'de vergile
me politikası ve vergileme işlemi iyi gitmiyor;
vergi daireleri iyi çalışmıyor, realite bu.. Ya
başaramıyor, ya bilemiyor, böyle gidiyor.
Türkiye'de maliye bünyesinde, gerçekten ciddî
bilgi içerisinde, dürüstlük içerisinde çalışan
bir teşekkül var; hesap uzmanları teşekkülü.
Maliye Bakanlığına baktığınız zaman, bir ta
ne maliye hesap uzmanının, Maliye Bakanlığı
nın malî politikasına veçhe verecek umum mü
dürlüklerden bir tanesinde mevki aldığını gö
remiyorsunuz ve bu âdeta herkeste bir kanaat
olarak yıllardır yerleşmiştir. Siyasaldan gele
cek, müfettiş olacak ve ondan sonra da o kad
roları işgal edecek havası vardır, işler de bu
kadar kötü gidince. «Bir de şu hesap uzmanları
bir parça şu işin içerisine girse de bir bak
sak, Türkiye'nin işleri belki düzelir» diye, in
sanlar bir ümit kapısını çalmak ihtiyacını du
yuyorlar ve bunda da yerden göğe kadar hak
lıdırlar. Lütfetsinler Maliye Bakanı, muhak
kak orada yorulmuş olan arkadaşlarımız vardır;
hesap uzmanlarının kendi varlıklarını cesaret
le, celâdetle, dürüstlükle gösterebilecekleri
ve malî politikaya da istikamet verecek umum
müdürlüklerden bir tanesine de, bir örnek ol
sun, bir imtihan safhası açılısın diye, bir hesap
uzmanını getirsinler. Çok hayırlı bir iş görmüş
olacakları kanaatini samimiyetle izhar ediyor
ve saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Savın Alpas
lan.
Maliye Bakanı Sayın Sait Naci Ergin, bu
yurunuz efendim.
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Savın Balkan,
muhterem arkadaşlar;
Yüce Senatonun üyelerinin yapmış olduk
ları tenkitlere sırası ile arzı cevap edeceğim.
Evvelâ Sayın Karakapıcı'dan başlıyorum.
Diyorlar ki, «Gelirler Genel Müdürlüğü
güçlendirilmeli, bütçe, teftiş işleri ve muraka
be müessir bir hale getirilmelir.» Bu hususta
kendileri ile tamamen mutabıkız. Bu konu
üzerinde çalışıyoruz- Saten Gelirler Teşkilâtı
na ait büyük bir kadro kanunu Yüksek Mec
lise sunulmuş bulunmaktadır. Ayrıca, teşkilâta
ait hususlar da gelecektir.
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«Emekli Sandığının geleceği hususunda
açıklık verilsin.» diyorlar. Haklıdırlar, Emekli
Sandığı Kanunu üzerinde çalışacağız, ama
maalesef buna vaktimiz olmadı.» Vaktimiz ol
madı» demek biraz acı ama; . 9 - 10 aydan
beri o kadar büyük problemlerle karşı karşıya
kaldı ki, hakikaten üzerinde çalışamadık; fa
kat çalışıyoruz.
Vergiler üzerinde duruldu. Vergilerden Ku
rumlar Vergisi ve Gelir Vergisi hariç, öteki
ler Yüksek Mecliste bir Geçici Komisyonda
dır. Kurumlar Vergisi de hazırlanmıştır ve
'Bakanlar' Kurulundadır. Bu Kurumlar Ver
gisi ve diğerleri hakkında gazetelerde, ve sairelerd.3 birçok rivayetler çıkıyor. Huzurunuza
geldiği zamlan, bunun 'böyle olmadığım gö
receksiniz, ama ben şimdiden katî surette tas
hih edeyim; bugün alınmakta olan (Kurum
lar Verigisi -Gelir Vergisi) bir kül halinde
% 70 verigiyi ifade eder; bugün elan tatbik
edilmskts olan- Getirdiğimiz kanunda da, yine
(Gelirler Vergisi, Kurumlar Vergisi) nin tat
bikatında nispet aynıdır, bir kuruşluk bir
ilâve bile- yoktur, bundan ötesi hilafı haki
kattir.
Efendim, şimdi yine arkada'şıımız soruyor
ve diyor ki : «Bütçe Kanununun 69 ncu mad
desindeki % 10 blokajı sahiden tatlbik ede
cek misiniz? Maliye Bakanı bunu burada ifa
de etsin.»
Muihterem arkadaşlar, kanunda bir hüküm
olur da bunu tatbik etmememiz varit olabilir
mi? Elbet tatbik edilecektir, yüzde yüz tat
bik edilecektir ve 69 ncu maddeye harfiyen
riayet edilecektir.
Muhterem arkadaşlar, bütçede denklik me
selesine (burada temas etmek- isterim. Dinledi
niz, birçok arkadaşlar bu hususta bize ta'nda
da bulundular, nedir bir denklik prensibine
saplanmışsınız diye. Evet, biz bütçede denk
liğe, ekonomi ve maliyede istikrara büyük bir
ehemmiyet veriyoruz ve bunu bir Devlet po
litikası olarak kaibul ediyoruz ve tatjbik edece
ğiz. Bundan arkadaşlarımızın şüphe duyma
ması lâzım, aksi takdirde bizim vücudumuza
yer yok. Eğer bu hususlara sön derece dikkat
etmeyecek olsak, «bütçede denklik» diye bir
ilân yapmayız, pekâlâ, ekspansiyonist bir si
yaset. enflâsyonist bir siyaset vs- diye ortaya
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