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

27 .2 .1962 Salı 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti '' 636 
2. — Gelen kâğıtlar 636 
3. — Yoklamalar 637,672,712 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 637 
1. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 

hastalığı dolayısiyle, 41 gün izinli sayıl
ması hakkındaki Başkanlık tezkeresi 
(3/203) 637 

2. — Sakarya Milletvekili Ekrem Ali-
can ile Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 
iki arkadaşının, Keban Barajı ve Aşağı 
Fırat kalkınma projesini ve bu proje ile il
gili her türlü vesikaları inceleyip üç ay 
zarfında Millet Meclisine bir rapor ver
mek üzere Mecliste temsil edilen parti
lerden seçilecek birer milletvekilinden 
mürekkep dört kişilik bir heyet kurulma
sı hakkındaki önergeler 708:712 

5. — Görüşülen işler 
1. — Zirai kazançlarla ilgili olarak 1962 

yılında yapılacak beyanların ve tarhiya-
tın ertelenmesi, 193 sayılı Gelir "Vergisi 
Kanununa bâzı hükümler ve geçici mad
deler ilâvesi ve 1962 yılında Gelir Vergi
lerinin 3, Kurumlar Vergisinin 2 taksitte 

639 

Sayfa 
ödenmesi hakkında kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/112) 637:639,644,647, 

651,655,655,665,713:716 

a) Gümrük ve Tekel Bakanlığı büt
çesi 639:644,645:647, 

647:650,65i :655,655 -.665,665:668 
2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/18, 
C. Senatosu 1/17) (S. Sayısı : 12, 31) 639: 

644,645:647,647:650,651:655,655:665, 
665:666,668:672,672,687,689,692,717:720 

3. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/5, C. Senatosu 
1/9) (S. Sayısı : 2, 23) 639:672,672:708,713:720 

a) Maliye Bakanlığı bütçesi 672:687, 
687-.689,689:692,692:702 

b) Devlet Borçları bütçesi 

c) Gelir bütçesi 
702:703 

703.-708 



6. — Sorular ve cevaplar 

a) Sözlü sorular 

1. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bil-
gehan'm, , gazetelerde, BBC de Türklük 

Sayfa 
672 

672 

Sayfa 
için yüz kızartıcı bir olay başlığı altında, 
yayınlanan haberlerin doğru olup olmadı
ğına dair Dışişleri, Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlığından sözlü sorusunu geri-
aldığma dair önergesi (6/218) 672 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde dünden 

beri devam eden görüşmeler bitirilerek, kabul 
olundu. 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçe kanunu ta
sarısı kabul edildi. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Bütçesi kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere 
bir süre devam olundu. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bolu 
Mekki Keskin Zeki Baltacıoğlu 

Kâtip 
Van 

Muslih Görenim 

İkinci Oturum 
Basın - Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğü 

Bütçe kanun tasarısı ile 
İmar ve İskân Bakanlığı ve 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul edildi. 
27 Şubat 1962 salı günü saat 10 da toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ömer Zekâi 'Dorman 

Kâtip 
. İzmir 
Kadri özek 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 

ile Diyarbakır Milletvekili Vefik Pirinçcioğ-
lu'nun, İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğret
menliğinden gelip de muhtelif dereceli okullar
da ve Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite, ba
kanlık teşkilâtında ve İktisadi Devlet Ku
rumlarında çalışanların aylık dereceleri hak
kındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
(2/156) (Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarına) 

Tezkereler 
2. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/199) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

3. — İstanbul Milletvekili Malik Yolaç'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/200) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

4. — Kars Milletvekili liâtif Aküzüm'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/201) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kesen'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/202) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Rapor 

6. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ve 9 arkadaşının, Kaçakçılığın meni ve ta
kibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesiyle eklenen birinci maddesine bâzı fık
ralar ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Gümrük 
ve Tekel ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/5) (Gündeme) 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Muslin Görentaş (Van), Nurettin Ok (Çankırı) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Ekseriyetimiz var, gündeme 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, has
talığı dolayısiyle 41 gün izinli sayılması hakkın
daki Başkanlık tezkeresi (3/203) 

BAŞKAN — Bir izin talebi var, okuyoruz : 

Genel Kurula 
Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un hastalığı

na binaen 9 . 2 . 1962 tarihinden itibaren 41 
gün izinli sayılması Başkanlık Divanının 26 . 2 . 
1962 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Zirai kazançlarla ilgili olarak 1962 yı
lında yapılacak beyanların ve tarhiyatın ertelen
mesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa bâzı hü
kümler ve geçici maddeler ilâvesi ve 1962 yılında 
Gelir vergilerinin 3, Kurumlar Vergisinin 2 tak
sitle ödenmesi hakkında kanun tasarısı ve Genci 
Komisyon raporu (1/112) (1) 

BAŞKAN — İki önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan, 

zirai kazançlarla ilgili olarak 1962 yılında yapı
lacak beyanların ve tarhiyatın ertelenmesi, 193 

(1) 48 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 

sayılı Gelir Vergisi Kanununa bâzı hükümler 
ve geçici maddeler ilâvesi ve 1962 yılında Gelir 
vergilerinin 3, Kurumlar Vergisinin 2 taksitte 
ödenmesi hakkındaki kanun tasarısının ehem
miyetine binaen bir an evvel gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve rica 
ederim. 

Maliye Bakanı 
Şefik İnan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 1/112 sırasında kayıtlı bulunan 

Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisine bâzı mad
delerin ilâvesine dair kanun tasarısı ile Karma 
Komisyonun mazbatasının gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine müsaadeleri 
arz olunur. 

Karma Komisyon Başkanı 
Trabzon 

Ahmet Şener 

BAŞKAN — Bu mevzuları gündeme alınma
sını oylarınıza sunuyorum, kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Raporda ve önergede öncelik istenmektedir, 
bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve komisyon, lütfen yerlerini al
sınlar. 

Raporun basılıp dağıtılmasından henüz 48 
saat geçmemiş olduğu için şimdi görüşülmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— «87 — 
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Tasarının tümü üzerinde söz istiyen arkadaş 

var mı? Yok... Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

önergelerde ve raporda ivedilik isteği de 
var. ivedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum : 
Gelir ve Kurumlar vergilerinin taksitlendirilmesi 

Madde 1. — 5422 sayılı Kanun gereğince 
Kurumlar Vergisine tâbi mükelleflerin, 1961 
takvim yılı için beyan edecekleri kazançlar üze
rinden adlarına salınacak Kurumlar Vergisinin 
yarısı Mayıs 1962, ikinci yarısı ise Eylül 1962 
aylarında ödenir. 

Bu kurumlardan kendilerine özel hesap dö
nemi tâyin edilmiş olanlar, yukarıki fıkraya 
göre salınacak vergilerinin yarısını Kurumlar 
Vergisi beyannamesinin verildiği ayı takibeden 
ayda, diğer yarısı ise, beyannamenin verildiği 
ayı takibeden 6 neı ayda öderler. Şu kadar ki, 
sonuncu taksitin ödeme süresi 1962 yılı bütçe 
yılını aşamaz. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İRFAN BA

RAN (Konya) — Muhterem arkadaşlarım, Ge
çici Komisyonun kabul ettiği metinde, matbaa
da basılışı esnasında üç hata yapılmıştır. Hata
ların tashihi için söz almış bulunuyorum. 

Birinci hata, (birinci maddede, «Diğer ya
rısı ise, beyannamenin verilmediği ayı takibe
den 6 ncı ayda öderler» şeklinde matbaada 
basılmıştır. Buradaki «yarısı» kelimesi «yarı
sını» şeklinde olmak lâzımdır. 

Aynı zamanda, sondaki «1962 yılı bütçesi» 
ibaresindeki «yılı» kelimesinin de çıkarılması 
lâzımdır. Sonra, üçüncü madde ile eklenen 
geçici onuncu maddesinde, «Bu vergiler Gelir 
Vergisinin bina ve arazi iradına.» diye yazıl
mıştır. Bu; «Bina veya arazi iradına» olacak
tır. 

BAŞKAN — 1 nci madde 'hakkında söz is
tiyen arkadaşımız var mı?... Yok. 

Maddeyi komisyonun tashih şe'kli ile oyla
rınıza arz etmek için tekrar okutacağım. 

27 . 2 .1962 O : 1 
1962 yılında Gelir vergilerinin 3, Kurumlar 
Vergisinin 2 taksitte ödenmesi ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde 

ilâvesi hakkında Kanun 

Gelir ve Kurumlar Vergilerinin 
taksitlendirilmesi 

Madde 1. — 5422 sayılı Kanun gereğince 
Kurumlar Vergisine tâbi mükelleflerin, 1961 
takvim yılı için beyan edecekleri 'kazançlar 
üzerinden adlarına salınacak Kurumlar Ver
gisinin yarısı Mayıs 1962, ikinci yarısı ise 
Eylül 1962 aylarında ödenir. 

Bu kurumlardan 'kendilerine özel hesap 
dönemi tâyin edilmiş olanlar, yukarıki fık
raya göre salınacak vergilerinin yarısını Ku
rumlar Vergisi beyannamesinin verildiği ayı 
takibeden ayda, diğer yarısını ise, beyanname
nin verildiği ayı 'takibeden 6 ncı ayda, öderler. 
Şu kadar ki, sonuncu taksitin ödenme süresi 
1962 bütçe yılını aşamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi tashihi ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1901 takvim yılı gelirlerine 
mütaalli'k olmak üzere 193 sayılı Kanunun 
85 nci maddesi gereğince verilecek yıllık be
yannameler üzerinden tahakkuk ettirilen Ge
lir vergileri; Mart, Haziran ve Ekim 1962 ay
larında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi vergilerinin 
Gelir Vergisinden mahsubu 

Madde 3. — 1961 takvim yılı gelirleri için 
uygulanmak üzere; 193 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki 10 numaralı geçici madde eklenmiştir : 

Geçici Madde 10. — Gerçek kişilerin sahi-
boldukları bina ve arazi için ödedikleri Bina, 
Buhran, Müdafaa ve Arazi vergileri, aşağıda
ki esaslara g;öre, bunlar Gelir Vergisine mah-
sub edilir. 

1. Bu vergiler Gelir Vergisinin bina ve
ya arazi iradına isabet eden kısmından indiri
lir. İndirilecek miktar bu kısımdan fazla ise, 
aradaki farfc nazara alınmaz. 

2. İndirilecek vergiler hangi yılda öden-
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iniş ise, malhsup "da o yılın geliri üzerinden 
hesaplanacak olan Gelir Vergisinden yapılır. 

3. Gelir Vergisinin bina veya arazi iradı
na isabet eden kısmı, bunların gelire olan nis-
beti üzedinden hesaplanır. 

4» Bina Vergisinden geçici muafiyete tâbi 
olan binaların hesaplanacak vergileri, aynen 
ödenmiş vergiler gi'bi Gelir Vergisinden indi
rilir. 

5. Bu suretle malhsübolunan Bina, (Buhran, 
Müdafaa ve Arazi vergileri 74 ncü maddenin 
5 numaralı fıkrasına göre masraf yazılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun tashihi 
ile 'birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka'bul 

5. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/5, C. Senatosu 1/9) (S. Sayısı : 2, 23) 

A — GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESI 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
B'ltçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/18, C. Senatosu 1/17) (S. 
Sayısı : 12, 31) (1) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Bütçesinin görüşülmesine 'başlıyoruz. Bu ba
kanlık bütçesi üzerinde evvelâ parti grupları 
adına söz almış olan arkadaşlarımıza söz vere
ceğim. 

C. K. M. P. adına Sayın Hasan Dinçer. 
C. K. M. P. MECLÎS GRUPU ADINA HA

SAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — Muhterem 
arkadaşlar, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının bütçesi bahis 
mevzu olunca akla ilk gelen sual şu oluyor : 

Acaba böyle bir Bakanlığa lüzum ve zaru
ret var mı? 

(1) 31 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın 12 
S. Sayılı C. Senatosu hasmayazısı ile Senatonun 
34 ncv Birleşim tutanağının sonundadır. 

)8 27 . 2 .1962 O : 1 
edenler... Ka'bul etmiyenler... Ka'bul edilmiş
tir. 

I Madde 4. — Bu kanun 1 . 3 . 1962 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. ! 

Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba-
I kanlar Kurulu yürütür. 
| BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
| miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde konuşmak istiyen arkadaş 
I var mı?.. Yok. Kanunun tümünü açık oylarınıza 

sunuyorum. Kutular sıralar arasında gezdiri-
! lecektir. 

İŞLER 

Birbirleriyle olan alâka ve münasebetlerinin 
uzaklığı bakımından, Gümrük teşkilâtı ile Te
kel idaresi için, ayrı bir bakanlığa lüzum olma
dığı düşüncesi uzun zamandan beri sık, sık or
taya atılmaktadır. 

Çok partili hayata girdikten sonra da Bü
yük Mecliste yapılan bütçe müzakereleri vesi
lesiyle bu mevzu tartışılmıştır. Böyle bir bakan
lığa lüzum ve zaruret olmadığı fikrini geçmiş 
iktidarlar arasında açıkça kabul edip kaldırı
lacağı vait ve taahhüdünde bulunanı da çıkmış 
ise de bu taahhüt maalesef yerine getirilmemiş
tir. 

Karma Hükümetin, bir kanadını teşkil eden 
Adalet Partisi de seçim beyannamesinde bu ba
kanlığı kaldıracağını millete karşı açıkça vait 
ve taahhüdetmiş bulunmaktadır. Ancak, Hükü
metin teşkili akabinde bütçenin kanundan neşet 
eden mecburiyetle alelacele parlâmentoya su
nulması ve koalisyonu teşkil eden diğer par
tiyle bu mevzuda görüş birliğine varmanın an
cak zaman içinde olabileceği gibi mecburiyetler 
karşısında bu taahhüdün derhal yerine getiril
mesi şüphesiz beklenemezdi. 

önümüzdeki sene içinde bu mevzuun ele alın
masını ve devamına katî bir lüzum ve zaruret 
bulunmıyan Gümrük ve Tekel Bakanlığının kal
dırılması suretiyle bütçede tasarrufa gidilmesini 
samimiyetle temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu bakanlık kaldırıldıktan sonra Gümrük 

ve Tekel Umum Müdürlükleri mevzulariyle alâ
ka ve münasebeti olan mevcut bakanlıklara 

- 6 3 9 
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bağlanmak suretiyle işler aksamadan yürütüle- I 
bilir. Söz bütçede tasarrufa intikal etmiş iken 
bir noktayı daha belirtmek isteriz. Bugün her I 
il ve ilçede Tekel idaresinin bir satış teşkilâtı 
mevcuttur. Başmüdürlükleri de nazara alırsak I 
hemen hemen tekel maddelerinin halka intika
lini teminden başka esaslı bir rolü bulunmıyan 
bununla beraber bütün yurda şâmil geniş bir 
teşkilâtın nıeveudolduğunu görürüz. Bu kadar 
şümullü bir teşkilâtın tâbir caizse bir (Başba- I 
yilik) vazifesi için elde tutulmasına lüzum olma
dığı aşikârdır. I 

Şekerin halka, intikal şeklini göz önünde tu
tarsak tekel maddelerinin ihtiyaç sahiplerinin 
eline geçmesi için böyle bir teşkilâta lüzum ol
madığın] kolayca anlarız. Filhakika, Devlet 
fabrikalarında imal olunan şekeri toptancı fab- I 
rikaya sipariş vermek suretiyle istediği kadar 
temin edebilmektedir. Perakendeci, toptancı
dan, ihtiyaç sahibi de perakendeciden almak su
retiyle şekeri hiçbir aksaklık olmadan temin et- I 
tiğimiz bir vakıadır. Bu misal tekel mevzuuna I 
giren tütün, sigara, kibrit, her nevi ispirtolu 
içkiler, barut, çay, ve sair gibi, maddelerin vi
lâyet ve kazalardaki tekel dairelerinin kakhrıl-
ması halinde halka intikalinin mümkün olabile
ceğini açıkça göstermektedir. I 

Böyle hareket edildiği takdirde büyük ölçü
de tasarruf sağlandıktan başka fiyatlarda ucuz- I 
luk temini ve hususi teşebbüse iş sahasının açıl- I 
ması gibi faydalı sonuçlar da elde edilecektir. 

Bu iki teklifimizin yani, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının lağvı ve buna ilâveten il ve ilçe
lerdeki tekel, satış teşkilâtının kaldırılması sure- I 
tiyle ekle edilecek tasarruf her halde küçüm- I 
senemiyecek derecede mühim olacaktır. 

Hükümetin, önümüzdeki sene içinde her iki 
mevzuu lâyık oldukları ehemmiyetle ele alma- I 
sini temenni ederiz. I 

Muhterem arkadaşlar, 
Devlet inhisarcılığının mümkün olduğu ka

dar azaltmak suretiyle iş sahalarını hususi te- I 
şebbüse bırakmak lazımdır. Kibrit, tuz ve hafif 
alkollü içkiler mevzuunda gösterilen bu anlayı
şın diğer tekel mevzularına da teşmili iyi ola- I 
çaktır-. Tekel fabrikalarının rakipsiz oluşu ma- I 
Jiyeti yükselttiği gibi kalitenin bozulmasına da 
sebebolmaktadır. Bu mülâhazalarda tekel işlet
melerinden mümkün olanların hususi teşebbüse I 
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devri ve ayrıca Devlet elinde kalmasına zaruret 
görülen mevzularda hususi teşebbüsün rekabe
tine imkân verilmesi mahsullerimizi kıymetlen
dirme nefaseti temin, iş sahasını genişletmek ve 
dış piyasalara mal satma bakımından da yerin
de ve faydalı olacaktır. 

Birinci Cihan Harbinden önce nefaseti bütün 
dünyaca bilinen Türk tütünleri başta İngiltere 
olmak üzere birçok Avrupa Devletleri piyasa
sına hâkimdi. Harb sıralarında Vireinya tütü
nüne alışmış ve nefis Türk tütünlerini unutmuş 
olan Avrupalılara tütünlerimizi yeniden tanıt
mak hususunda idare maalesef gayret gösterme
mektedir. 

Rekabet kabul etmez nefasette tütün yetiş
tirdiğimiz halde, müşterilerimizi büyük mikyas
ta kaybetmiş olmamızın sebeplerinden biri harb 
ise, diğeri de kendi alâkasızlığımızdır. Bugün 
bir taraftan Vireinya tütünlerinin yerine tek
rar tütünlerimizi ikame etmenin hummali gay
retini göstermekle beraber diğer taraftan da 
Vircinya'yı içmekten vazgeçemiyen tiryakilerin 
arzularını hesaba katarak memleketimizde bu 
cins tütün yetiştirmenin çarelerini düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Birçok memleketler bizden 
aldıkları yaprak tütünü, düşük vasıftaki kendi 
tütünleriyie harman yaptıktan sonra sigara ha
line getirmekte ve zarif ambalajlar içinde yük
sek fiyatla satmak suretiyle memleketlerine dö
viz temin etmektedirler. 

Kendi sigaralarımıza nazaran düşük evsafta 
olmalarına rağmen imâl hususiyetlerine ve am
balajlarının cazibesine kapılan vatandaşlarımı
zın ecnebi menşeli sigaralara itibar etmeleri ve 
hattâ fazla bedel ödiyerek bunları satınalmala-
rı karşısında Tekel İdaresinin ders alması lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlar, 
İdare müstahsili himaye vazifesini de lâyıkı 

veçhile yapmamaktadır. Müdahale mubayaala
rında ecnebi şirketlerin ve alıcıların bulunduğu 
piyasada bir dereceye kadar müstahsili himaye 
etmekte ise de karşısına böyle bir alıcı rakip 
çıkmadığı ahvalde idare sadece menfaatini dü
şünen bir tüccar zihniyeti ile hareket etmekte
dir. 

Önümüzdeki alım mevsiminde idarenin müs
tahsili himaye mevzuunda kendisine düşen vazi
feyi unutmamasını temenni ederiz. 

9 
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Diğer taraftan Tekel işçisinin terfihi ve ça- I 

lışmasiyle mütenasip bir hayat seviyesine çıka
rılması mevzularında da idarenin hassasiyet gös
termesi lâzımdır. 

I I 

Muhterem arkadaşlar, 
Gümrüklerimizden bizim kadar memleketi

mize gelen ecnebilerin de şikâyetçi oldukları he
pimizin malûmudur. Sık, sık gazetelerimizin say
falarını dolduran bu şikâyetler mevzuatımızın 
eksikliğinden ileri geldiği kadar teşkilâtımızın 
iyi işlememesinden de neşet etmektedir. Bir ta
raftan memleketimize turist celbi için binbir ça
reye baş vururken diğer taraftan gümrükleri
mizde çıkardığımız zorluklarla kapımıza kadar 
gelenleri kaçırmaktayız. 

Hariçten celbolunan turizm mütehassıslarının 
raporlarında da bu hakikat acı bir dille ifade 
edilmiştir. Daha dün memleketimize gelen meş
hurlar transatlantiğinin zengin yolcularını ge
miden dışarı çıkabilmeleri için para ve mücev
herlerini bildiren beyannameler vermeye mec
bur tutmamız yüzünden kaçırmadık mı? 

Ecnebiler kendilerine gösterilen bu müşkü
lât yüzünden gemilerinden çıkmamayı ve mem
leketimizi dürbünle seyretmeyi tercih ediyor- I 
larsa kabahati kendimizde aramamız lâzımdır. 

Gümrük mevzuatımıza her türlü kolaylığı te
min eden modern bir şekle sokmak ve gümrük 
kapılarındaki memurlarımızı da anlayışlı güler 
yüzlü, çelebi insanlar haline getirmek menfaat
lerimiz icabıdır. I 

Muhterem arkadaşlar, 
Gümrük ve Tekel mevzularmdaki düşüncele- I 

rimizi vaktin dar ölçüleri içinde teferruata gir
meden sadece esaslı noktalara hasretmek sure- I 
tiyle hulasaten ifade etmiş bulunuyoruz. 

Bütçenin hayırlı olmasını temenni eder hepi
nizi hürmetle selâmlarız. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Y. T. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Nafiz Giray. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA NAFİZ 
GİRAY (Bitlis) — Sayın Başkan, Millet Mecli
sinin muhterem azaları, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üzerinde 
Y. T. P. Meclis Grupunun görüşlerini arz ve ifa
deye başlarken Bakanlığın teşkilâtını ve esas 
fonksiyonlarını belirtmekte fayda mülâhaza 
ediyoruz. J 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığı aslında Gümrük 

ve Muhafaza teşkilâtiyle Tekel Genel Müdürlüğü 
olarak iki büyük faaliyet grupu halinde çalış
maktadır. 

Bakanlığın esas fonksiyonlarını malî, hami 
ve ekonomik olmak üzere 3 noktada toplamak 
kabildir. 

Gümrük Tekel Bakanlığı camiası bugüne ka-
darki çalışmalariyle daha ziyade malî maksa
dını tahakkuk ettirmeye gayret sarf etmekte; 
himaye ve ekonomik fonksiyonlarını ikinci plân
da ve âdeta tâli bir hizmet olarak telâkki ede.r 
görünmektedir. 

Bu durum Bakanlığın kuruluşu sırasında hâ
kim olan esas fikrin, zamanla gelişen yeni şart
lara rağmen, birinci derecede mütalâa edilmesi
nin neticesidir. 

Gümrük - Tekel Bakanlığının Gümrük Ver
gisi ve İnhisar Resmi tahsil etme hizmetleri ya
nında, onun kadar ve hattâ daha da ileri dere
cede ehemmiyet kazanmış olan himaye ve ekono-
nik fonksiyonlarını tahakkuk ettirmeye çalış
ması lüzumu artık belirmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Bakanlığın memleket kalkınma
sında kendine düşen ekonomik hizmetlere de 
ehemmiyetle yer vermesi gerektiğine dikkati 
sekmek isteriz. 

Bu noktayı böylece tesbit ettikten sonra Ba
kanlık çalışmaları üzerindeki görüşlerimi umumi 
hatlariyle arz etmeye çalışacağım : 

Tekel Genel Müdürlüğü : 
Tekel Genel Müdürlüğünün meşgul olduğu 

mevzular arasında tütünün birinci derecede önem 
arz ettiği malûmdur. 

Tütünün bir taraftan otuz bin ekici ailesinin 
geçimini temin etmesi, diğer taraftan sanayiimi
zin başlıca kollarından biri olması itibariyle iç 
ekonomimizde, yıllık vasati 600 milyon liralık 
döviz sağlıyan bir ihraç maddesi olarak da dış 
ekonomimizde ehemmiyeti aşikârdır. 

Buna rağmen, tütün piyasamızın gerek iç pa
zar ve gerekse dış pazar "bakımından sağlam bir 
politikaya istinadetmediği ve bir keşmekeşlik iç:n-
de olduğu kanaatindeyiz. 

Tütün piyasaları her sene büyük reklâmlarla 
açılır, fiyat istikrarsızlığı ve günlük takdirlerle 
yapılan dağınık satışlar ekseriya müstahsilin, ba-
zan da alıcının mağduriyetini mucibolur. 

Tütün piyasalarımızın müstakar ve daha sa
lim bir şekle sokulması artık kaçınılmaz bir za-
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rurettir. Bunun için de her şeyden evvel tütün 
fiyatlarında istikrar temini, ağırı bir istihsali 
kontrol edip dış piyasanın da, rağbetini çekecek 
yüksek kaliteli tütün istihsaline önem verilmesi, 
ekiciye sadece şahsi takdirlerle verilen avans ye
rine, muhammen mahsulü için kilo başına kifa
yetli kredi verilmesini faydalı tedbirler olarak 
mülâhaza etmekteyiz. 

Söz kredi mevzuuna intikal etmişken meşhur 
Tütün Bankası mevzuuna da temas etmek isteriz: 

1946 yılından itibaren tütün müstahsılından 
% 5 bilâhara % 4 ve nihayet 5628 sayılı Kanunla 
% 2 nisbetinde kesilen paralar Ziraat Bankasın
da toplanmış ve 94 milyon liraya baliğ olmuşsa 
da Tütün Bankasının Kurulup faaliyete geçmesi 
yolunda her hangi ciddî bir çalışma ve Meclise 
intikal ettirilmiş bir tasarı görememekteyiz. 

En kısa zamanda kurulup ekici hizmetine gir
mesini temenni ettiğimiz Tütün Bankasının geniş 
ve sağlam bir kredi politikasiyle ekiciyi finanse 
etmekle beraber Tekel İdaresinin faaliyetine mu
vazi olarak tütün destekleme mubayaasına katı
labilecek bir organizasyona bünyesinde yer ver
mesini piyasa ve ekici yönünden faydalı görmek
teyiz. Tekel idaresi zaman zaman yapageldiği 
destekleme mubayaalariyle tütün müstahsilim 
himaye bakı mından faydalı olmuştur. Ancak des
tekleme mubayaalarında fiyatların müphemİ3ret-
ten ve günlük tadirlerden kurtarılıp sağlam bir 
prensibe bağlanması gerektiğini ifade etmek iste
riz. 

Destekleme mubayaalarında dikkate alınacak 
ölçü dış pazar olmalıdır. Verim azlığı veya ekim 
maliyetleri yüksekliği gibi faktörlerin tazyikin
de fazla fiyat vermenin ihracata yapacağı menfi 
tesirler nazara alınarak fiyatlar dış pazar ölçüle
ri seviyesinde tutulmalıdır. Fazla fiyat tesbitin-
den içtinabetmek ancak, ekicinin mağduriyetini 
prim vermek suretiyle telâfi etmek en münasip 
yol olur kanaatindeyiz. 

Tütün ihraç politikamızın Müşterek Pazarla 
yakın ve ehemmiyetli ilgisi meydandadır. Hele 
komşumuz Yunanistan'ın Müşterek Pazara gir
mek suretiyle rüçhanlı duruma geçmesi tütün
lerimiz için ciddî bir rekabet ve endişe meselesi 
olmuştur. 

Hükümetimizin, müşterek pazara girme mev
zuunda ciddî bir çalışma gayretinde bulunmasını 
arzu ve temenni etmekteyiz. 
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Kaliteli istihsal mevzuunda tütün enstitüleri

ne de temas yerinde olur. Tekel idaresine bağlı, 
istanbul'da bir Tütün Enstitüsü bulunmakta ise 
de faydalı bir çalışmasını müşahede etmiş değiliz. 
Esasen bu kabîl enstitülerin tütün bölgelerinde, 
hususiyle bilgi ve teknikten uzak, ecdattan kal
mış usullerle tütüncülük yapan mıntakalarda ku
rulması veya faaliyetini o sahalara da götürmesi 
çok daha isabetli olur, kanaatindeyiz. 

Bilgi ve teknik noksanının tütüncülüğümüze 
verdiği zarar büyüktür. Misal olarak arz ede
yim : 

Yurdumuzun Doğu ve Güney bölgelerinde 
Virjinya tipi, dünyaca meşhur ve Yeni Harman 
gibi sigaraların imaline giren çok nefis tütün
ler yetişir. Ne var ki, istihsal tarladan ambara 
kadar bilgisizlik içinde cereyan ettiğinden ka
lite ve verim düşmektedir, ilgililerin ifadesine 
göre bugün dönümde alman vasati 50 kg. mah
sul, idarenin yardım ve rehberliği ile sağlana
cak bilgili bir çalışma düzeninde 150 Kg. a yük
seleceği gibi kalitesi de çok daha mükemmel 
olacaktır. Bakanlığın bu hususa dikkatini çek
mek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu münasebetle Doğu ve Güney bölgemiz

deki yaygın tütün kaçakçılığına da kısaca işa
ret edeceğim. 

Yegâne alıcı olan Tekel idaresince iyi fiyat 
veriJ memesi yüzünden müstahsil tütününün en 
iyi, büyük bir kısmını, çok daha müsait fiyatla 
kaçak olarak iç ve dış müstehlike intikal ettir
mekte ve işçisinden tüccarına, köylüden memu
runa, kadar ekseriyet kaçak tütün içmektedir. 

Tütünü içebilmek için sigara kâğıdına ihti
yaç vardır. Bu da Irak ve Suriye'den gelir. Si
gara kâğıdı kaçakçılığı yapanların bu meyanda 
gerek içerden dışarıya ve gerekse dışardan içe
riye diğer birçok maddelerin kaçakçılığını da 
yapacakları tabiîdir. Bunu arzdan maksadımız 
bölgedeki yaygın kaçakçılıkta başlıca müşevvik 
unsurun, geniş müstehlik kütlesi bulunan sigara 
kâğıdı, dolayısiyle tütün olduğunu belirtmek
tir. 

Bu kabîl kaçakçılıklara engel olmanın, Ceza 
Kanunundaki müeyyideleri artırmak veya ceza
ları teşdidetmekle mümkün olmadığı artık an
laşılmıştır. Mâni olabilmek için kaçakçılığın ik
tisadi nedenleri üzerinde durmak ve tedbirleri 
bu zaviyeden düşünmek gerekmektedir. 
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Sigara kâğıdı ve buna bağlı kaçakçılıklara I 

mâni olmanın yegâne yolu Güney ve Doğu böl
gelerindeki tütünleri de ekiciden değer fiya-
tiyle alarak, tütünü mahallinde imal edecek te
sisleri tevsi ve yenilerini kurmaktır. İdarenin 
böyle bir tutumu ayrıca, iktisaden geri kalmış 
bu bölgelerin kalkınmasına da medar olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, I 
Gerek sigara ve gerekse diğer tekel mamul

lerinin ne derece düşük kalitede olduğu her 
günkü hayatımızda müşahe'de ettiğimiz bir hu- I 
sustur. Bakanlığa imrenerek aranılan ve bir pa- I 
ketine 7 lira verilmekten çekinilmiyen Ameri- I 
kan sigaralarının gördüğü bu rağbetin, imalin
deki ciddiyetin cazibesi olduğunu hatırlatmakla I 
iktifa ediyoruz. 

ispirto ve ispirtolu içkiler sanayii tesisleri 
ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. Ankara Eira I 
Fabrikasının ana tesislerinin tamamen değişti
rilmesi gerektiği ilgililerce ifade olunmaktadır. I 
Artan istihlâkin karşılanmasını temin maksa- I 
diyle tesislerin yenilenmesi ve tevsii için büt- I 
çeye konulan 6 milyon 295 bin liralık makina I 
2 milyon 5 bin liralık inşaat ve onarım gider- I 
leri olmak üzere ceman 8 milyon 300 bin liralık I 
içki fabrikaları yatırım tahsisatı uzun vadeli I 
bir plânın icabı değil, yıllık ihtiyacın karşılan- I 
ması gayesine matuftur. Bakanlığın, bu yatırım- I 
l an yıllık ihtiyaçların tazyikine uymak yerine I 
artan istihlâkin temposuna uyacak tarzda us-.un I 
vadeli bir program ve plân içerisinde tahakkuk I 
ettirmesi gerekmektedir. Bütçe gerekçesinde I 
böyle bir plân ve programın izlerine raslamamış I 
bulunuyoruz. I 

Müskiratın ihracı imkânlarının aranması 
memleketimizin muhtaç bulunduğu döviz ve dış I 
tediye bakımından üzerinde önemle durulacak 
bir mevzudur. Bakanlığın bu husustaki görüşü- I 
nü öğrenmek isteriz. I 

Müskiratta kalite ayarlaması ve ambalajla- I 
rının cazip bir hale getirilmesi ihraç imkâniarı- I 
mızı artıracaktır, idarenin kendi bünyesinde I 
veya hususi teşebbüsü teşvik suretiyle ihraç im- I 
kânı sağlamasını temenni etmekteyiz. Tekel Ge- I 
nel Müdürlüğünün çay politikamızda büyük I 
hizmetleri olduğunu ifade etmekten Y. T. P. I 
Meclis Grupu olarak memnunluk duymaktayız. I 

Tabiî şartların nâmüsaidolduğu Karadeniz I 
bölgemizde tesis ve temadi ettirilen çay sana- I 
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yii politikası bölgeye refah sağladığı gibi geniş, 
çapta döviz tasarrufumuzu da âmil olmuştur. 
1959 yılında 18 milyon 417 bin Kg. dan çay mah
sulünün 1962 kampanyasında 35, 36 milyon kilo 
olacağı tahmin edildiğine ye çay yaprağı fidan
dan koparılmasını mütaakıp 24 saat içinde işle
nerek kuruçay haline getirilmesi zaruri bulundu
ğuna göre, 1959 da imal ve işlemeye güç cevap 
veren mevcut fabrika ve atelyelerin 1962 deki 
2 misil mahsul karşısında ne hâle düşeceği cid
den merak ve endişeyi mucip bir haldir. Bakan
lık bütçe gerekçesinde «muvakkat bâzı tedbirler 
alınacaktır.» demek suretiyle işi geçiştirmeye 
gayret etmiştir. Ciddî ve rasyonel tedbirlerinin 
neler olduğunu bilmek isterdik. 

Yeniden kurulacak 7 aded çay fabrikasının 
inşaat kısmı için 14,5 milyon; makina kısmı için 
de 11 milyon 548 bin liralık tahsisat bütçede yeîr 
almakta ise de bu fabrikaların 1962 kampanva-
sına yetiştirileceği çok şüphelidir. Çay müstah
sili ve millî servet bakımından çok nazik ve ciddî 
telâkki ettiğimiz bu vaziyet, Tekel idaresinin kâ
mil mânada bir plân ve programdan mahrumiye
tinin bariz delilidir. 

Çayın da diğer mamulleri gibi kalite ve am
balaj bozukluğu idare için haklı bir tenkid vesi
lesidir. 

Çay istihsaline müsaidolduğu söylenen Hatay 
mmtakasmda etütleri yaptırılmasını bir temenni 
olarak kaydetmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bakanlık bünyesinde en mühim mevzulardan 

biri de hiç şüphe yok ki, işçi ve personel mevzuu
dur. Tekel işçilerinin ve personelin iyi bir çalış
ma düzeni içinde bulunduğu asla iddia olunamaz. 
Ücret politikası içinden çıkılacak gibi değildir. 

Muhtelif Bakanlıkların bütçeleri müzakere 
olunurken işçi ve personel mevzuları umumi hat-
lariyle gayet vazıh olarak teşrih olundu. Esasen 
personel ve işçi meseleleri bugün yalnız bir Ba
kanlığın meselesi olmaktan çıkmış, memleket ça
pında bir mesele hüviyetini iktisabetmiştir. 

Asgari ücret, sosyal sigortalar, işçi meskenleri 
grev ve işsizlik meseleleriyle topyekûn personel 
dâvası ve idarelerin reorganizasyonu bir Hükü
met meselesi olmuştur. Gerek Hükümet progra
mındaki vaitler ve gerekse sayın sözcü ve bakan
ların bu kürsüden vâki beyanları, Türk toplumu 
için fevkalâde hayati olan bu meselelerin kül ola-
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rak ele alınacağını ve yakın bir istikbalde halledi
leceğini derpiş etmekte ise de bu çalışmaların sü
ratle müspet neticeye ulaştırılması gerektiğine 
bir kere daha işaret etmek isteriz. 

Tekel Genel Müdürlüğünün iyi icraatı meya-
nında harb malûlleri ile şehit ve yetimlerine in
hisar maddeleri bey'iyelerinden tevzi ettiği ikra
miyelerle, kanun icabı dahi olsa, ulvi bir hizmet 
.görmekte bulunduğunu işaret etmeyi vecibe saya
rız. 

Gümrük ve muhafaza mevzuuna gelince : Bu
günün ihtiyacına cevap vermediği Hükümet prog
ramında da belirtilen gümrükler mevzuatı içinde 
personel ve bilhassa muhafaza teşkilâtı, yeterlik 
'bakımından, esas gayeye hizmetten uzaktır. Bu 
teşkilâta tahmil edilen vazifelerin ağırlık ve cid
diyeti muvacehesinde arzu olunan kifayette per
sonel temini ise baremle tanınan ücretlerin dü
şüklüğü yüzünden çok zor hattâ imkânsızdır. 
Böyle olunca da hizmetin aksıyacağı tabiîdir. 
Kanaatimizce, Gümrük Muhafaza memurlarının 
ayrı bir statüye tâbi tutulup hizmetin ieabettir-
diği kifayette memur temini ve kalifiye memur 
yetiştirilmesi çarelerine tevessül olunması gerek
mektedir. 

Kaçakçı yakalıyan memurlara verilmekte 
olan ikramiyelerin daha teşvikkâr bir hale getiril
mesini iyi eleman temini bakımından faydalı mü
lâhaza etmekteyiz. 

Turizmin gümrükle olan sıkı alâkası bizi güm
rük mevzuunda çok daha dikkatli olmaya icbar 
etmektedir. 

Turist, sıkıcı formaliteden, fazla (beklemek
ten hoşlanmaz süratli ve iyi muamele ister. 
Bu mevzuda gazetelerde bazan nahoş vakalara 
rastlıyoruz. Gümrük personelinin herkese karşı 
asli vazifesi .olmakla beraber ıbilhassa Turist
lere .'karşı çok daha nazik davranmaları ve güm
rük mevzuatının 'sıkıcı usullerden 'kurtarılması 
her ışeyden evvel millî iktisadiyatı m uza (hizmet 
olacaktır. 

Ayrıca bugünkü mevzuat içinde bâzı for
malite güçlüklerinin millî sanayimizi köstekle
diğini ve buna ıseyircd kalındığını üzüntü ile 
ifade etmek isıteriz. Bilhasısa İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin ithal ettikleri makina, âlet, ede
vat ve benzeri malzeme, gümrüklere geldikten 
sionra satıcı Ecnebi firmanın ikazlarına rağ
men, tahsisat yokluğu veya nakit kifayetsizliği 
yüzünden aylarca gümrükte beklemektedir. Bu 
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büyük aksaklığa, hakaniıklararası koordinas
yonla çare -bulmak hiç de ızıor olmasa gerek
tir. 

Millî sanayimizin pe'k genç ve himayeye 
muhtacolması bakımından formaliteye mütaal-
lik güçlüklerden kurtarılması ve himaye'kâr bir 
gümrük tarife (sistemi ile vikâ|ycsi lüzumu in
kâr kalbul etmez. Bir hakikattir. «Gümrüklerle 
ilgili mevzuatımızı günün icaplarına uygun ha
le getirmek için başlamış olan çalışmalar kısa 
zamanda sonuçlandırılacaktır.» şeklinde prog
ramında ifadeısini bulan Hükümet görüşünü, 
hakiki anlamında günün şartlarına uygun, va
zıh, .şahsi takdirlerden, âri, millî sanayii hima-
ye'kâr' ve hususi sektör gelişmelerini teşvik 
edici, sağlam prensipleri bünyesinde toplamış 
bir gümrükler mevzuatı halinde realize edilme
sini Y. T P. Meclis Grupu olarak takdirle kar-
şıhyacağız. 

Muhterem Arkadaşlarım, 
1962 yılı Devlet bütçesinin hir milyar 740 

milyon liralık gelirini sağlıyan Gümrük ve Te
kel Bakanlığının yatırUm giderlerinin Devlet 
Hazinesine sağladığı gelire nisibeti % 4, 12, sa
ri ece 38 milyon 831 bin 630 liradan ibaret cari 
m MIS raf hırının lise % 2,23 dür. 

Malî fonksiyonu itibariyle 'bu derece yük
sek seviyede olan Bakanlığın, diğer fonksiyon
larını, bilhassa iktisadi fonksiyonunu ihmal et-
• M ekte bulunmasını müsamaha ile karşılayama-
maktatyız. 

Çay, tütün gibi mahsul yetiştiren ve bağ
cılığa müsait bulunan geri kalmış bölgelerde, 
mevcut tesisleri tevsi ve yenilerini kurmak su
retiyle kendi faaliyet alanımda zirai ve sınai 
kalkınmamıza cok daha geniş mikyasta hizmet 
etmesini Y. T. P. Meclis Grupu olarak ısrarla 
temenni etmekteyiz. 

Bütün müsmir faaliyetlerinde Bakanlığa, 
daima yardımcı olma gayreti içinde1 bulunaca
ğımızı da ayrıca belirtmek isteriz. 

Sayın Bakan ve mesai arkadaşlarıma başa
rılar temenni ederken 1962 yılı Gümrük ve 
Tekel bütçesinin milletimize hayırlı olmasını 
Tanrı'dan idiler Y. T. P. Meclis Grupu adına 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza 'sunulmuş bu
lunan tasarıya oy vermemiş arkadaş varsa, lüt
fen 'oyunu kullansın. Kutu kürsünün üzerinde
dir. 
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rol 'oynamakta bulunmasına rağmen Gümrük 
Teşkilâtı çok uzun zamandan heri personel ba
kımından küçük mikyasta da olsa bir artış 
arz etmediği bugünkü durumunu geceli gün
düzlü feragat ve fedakârlıkla çalışan ve üs
tün gayretler gösteren kıymetli müntesip-
leri memur arkadaşlarımıza borçlu olduğumu
zu huzurunuzda ifade etmekten büyük bir 
zevk duymaktayız. 

M. Meclisi B : l 
Â. P. Meclis Grupu adına Sayın Necmettin 

Akan. 

A. P. MİLET MECLÎSİ GRUPU ADINA 
NECMETTİN AKAN (Kars) — Muhterem 
Başkan ve aziz arkadaşlarım; 

Adalet Partisi Meclis Grupu Gümrük ve Te
kel Baikanlığı 1962 yılı Ibütçesi hakkında gö
rüşlerini arz ederken muhterem heyetinizi hür
metle ıselâmlar. 

Bütçesi görüşülen Gümrük ve Tekel Bakan
lığının malî, hami ve ekonomik olan üç fonksi
yonu vardır. Bunlardan malî fonksiyonun he
men hemen daima birinci plânda yer alması do-
layısiyle zihinlerde bu vekâletin lüzumsuzluğu 
fikrini uyandırmış, bu 'konuda zaman zaman 
leh ve aleyhte fikirler ileri sürülmüştür. 

Partimiz programında da bu Bakanlığın 
lağvı bahis mevzuu edilmiş, koalisyonun diğer 
kanadı olan Halk Partisi tarafından da zaman 
zaman bu husus düşünülmüştü. Ancak Devlet 
Plânlama Dairesinin icra ettiği tetkikat sonun
da velkâletin lağvında bir fayda mütalâa edil
mediği görüşünün benimsenmiş olması hasebiy
le partimiz bu ve'kâleti Koalisyon içinde deruh
te etmiş bulunmaktadır. Bugünkü mamzarasiy-
le bir vergi cibayet ve tahsil organı halinde 
bulunan vekâletin işlerinin vekâletle mi, yoksa 
umum 'müdürlüklerle mi, tedvir edilmesi gerek
tiği hususundaJki kararı Yüksek Meclisin tak
dirlerine bırakmanın faydalı olacağı kanaatini 
taşımaktayız. 

Vekâletin heyeti umumiyesi ha'kkındaki 
noktai nazarımızı Ibu suretle teibarüz ettirerek 
vazife ve fonksiyonlarını hirer 'birer mütalâa 
edelim : 

Vekâlet, mülhak bütçe ile idare edilen in
hisarlar Umum Müdürlüğü ile Muvazerıei 
Umumiyeye dâhil Gümrükler Umum Müdürlü
ğü ve Gümrük Muhafaza 'Müdürlüğünü bünye
sinde toplanmış ve Devlet Hazinesine Güm
rükten 1 302 milyar lira, Tekelden de 'bir mil
yara yakın gelir temin etmektedir. 

Gümrükler Umum Müdürlüğü : Bu daire 
bir taraftan ithalât ve ihracattan alın'an muh
telif vergilerin tahsilatı ve tatbikatı ile vazi
feli bulunmakta, diğer taraftan da cıdk taraflı 
Ticaret Tarife Anlaşması Gümrük İş Birliği 
Konseyi, Müşterek Pazar, NATO, CENTO 
gibi diğer milletlerarası toplantılarda da faal 

Gümrük muamelât ve tatbikatı meslekî bil
gi ve ihtisası icaıbettirir bir keyfiyet oldu
ğundan ehliyetli memurlarla takviyesi ve yeni 
alınacak memurların da mutlaka 'kursa tâJbi 
tutulması icabettiğini, Ibu sebeple kurs talebe 
adedini tenkis değil tezyit hususunun düşü
nülmesi lâzımgeldiği kanaatini taşıyor, ayrıca 
Sayın Bakanın, selefleri gibi, teşkilâtı yakın
dan tanımıyan, mevzuat ve tatbikata yabancı 
diğer hakanlıklar erkânından müsteşar ve 
daire reisleri gibi zevatın, umumi bilgilerine 
rağmen, beklenilen randımanı veremedikleri 
ve vekâlete hasrınefsetmiş bulunan kıymetleri 
de muğber kılacak tâyinleri yapmak yoluna 
ğitmiyeceğini ümidetme'kteyiz ve 1931 den beri 
değişen hayat şartları ve ihtiyaçlar nazara 
alınarak hazırlanacak Bakanlık 'Teşkilât Ka
nununun bir an evvel ikmali ile Meclise sevk 
edilmesini temenniye şayan bulmaktayız. 

Hazırlanacak Teşkilât Kanununda yolcu 
salonlarında ve gümrük kapılarında vazife 
görecek memurların intihabına ait esaslı hü
kümler konması lüzumuna kaaniiz. Çünkü bu 
memurlar turizm dâvasının tahakkukunda 
faydalı rol oynıyacak elemanlardır. 'Turist
ler gümrük mevzuatından daima şikâyet ede-
gelmişlerdir. Mevzuata muvazi olarak me
murların sıkıcı müdahaleleri de bunların üze
rinde aksi tesir yapmaktadır. Diyebilirim 
ki, memleketimize turistlerin rağbet etmeyiş
leri sebepleri arasında gümrük mevzuatının 
sı'kıcı hükümlerini de zikretmek icalbeder. 

Gümrük kapılarında kendilerine vazife ve
recek memurların bir ecnebi lisana aşina, olma
larını, 'kıyafet durumlarının düzeltilmesini ve 
bu kapılardaki gümrük dairelerinin melfruşat 
perişanlıklarının giderilmesini millî itibarımız 
bakımından arzu etmekteyiz. 

Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 
sayılı Kanuna da temas etmek yerinde olur : 
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Kaçakçılık 'bugün sermaye yatırılarak büyük 
çapta kâr temini düşünülen 'bir meslek ıhaline 
gelmiş bulunmaktadır. Bugün memlekette et, 
yağ, zeytinyağ, peynir gibi 'hayvani ve zirai 

• mahsûllerin yokluğunu hissetmenin en büyük 
sebebi 'kaçakçılıktır. Hudutlarımızın muha
fazası Dahiliye Ve'kâletini de ilgilendirir. 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığını ilga 
ile jandarma birliklerine bu vazifenin veril
mesiyle kaçakçılık önlenemez. 629 saydı 
Kanunun Hükümete verdiği yetki ile emni
yet bölgeleri tesisi, bu bölge halkının bilhassa 
Cenup hudütlarımızdaki kaçakçılıkla iştigal 
etmesi, bakımından namuskâr vatandaşları 
beyannameye tâbi tutma'k onları tedirgin et
mekten baş'ka netice doğurmaz, 'kaçakçılığın 
sebeplerini daha ziyade burada arayıp buna gö
re tedbirler düşünmek lüzumuna kaaniiz. Tür
kiye'de yüz liraya satmalmabilinen bir naylon 
gömleğin Suriye'de 10 liraya satınalınabilmek-
te olduğunu, koyun fiyatlarının da bunun aksi 
durumda bulunduğunu düşünürsek hakiki sebe
bi ancak anlamış oluruz. Kaçakçılığın bu mes
leki sanatı mûtade haline getirenlerle amansız 
bir mücadele olduğunu bilmekteyiz. Mayın dö
şeli bölgelerden sürülerin rahatla geçirildiğini 
görmekle bu vazifenin arada istihdam edilecek 
alâkalıların dikkatli ve elyak kimselerden inti
habı ile görülebileceğine inanmaktayız. 15u ara
da Gümrük Muhafaza memurlarının terfihi ça
relerinin bulunması, iyi memur yetiştirilmesi 
hususunun ele alınması ve bu memurlara veri
len tayın bedellerinin diğer bakanlıklar men
suplarına verilen hadde çıkarılması suretiyle 
muadelet temini hususuna da dikkat edilmesi 
lüzumuna işaret etmek isteriz. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü bir malî inhi
sar müessesesi olarak sınai ve ticari faaliyetle
riyle Devlete gelir sağlıyan bir teşekküldür. İn
hisar dâhili ve inhisar harici maddelerin ima
li ve memleket istihlâkinin karşılanması için sarf 
ettiği faaliyet itibariyle bir taraftan Hazineye 
gelir sağlamakta diğer taraftan mamullerini ih
raç suretiyle döviz sağlamakta, diğer taraftan 
da kendisine verdiği hizmetlerin ifasında da 
muhtelif memleket mahsullerinin - başta tütün 
ve çay olmak üzere - kıymetlendirilmesinde bü
yük bir rol oynamaktadır. Bilhassa iktisadi ge
lişmemizin tabiî neticesi olarak muhtelif ihtiyaç 

j maddeleri yanında inhisar mamullerinin de is
tihlâki geniş mikyasta artmış olduğundan İnhi
sarlar İdaresinin mevcut fabrika tesislerinin 
imalât kapasitelerini artırması yanında yeni fab
rika ve tesisler kurulmasının da ehemmiyetle ele 
alınmasını ve bu arada istihlâki karşılanamıyan 
bira imali için yeniden bir fabrika kurulmasını, 
bağ mahsullerinin kıymetlendirilmesi ve dış pi
yasada tutulması mümkün bulunan kaliteli şa
rap imal eden bir fabrikanın kurulması imkân
larının aranmasını arzuya şayan bulmaktayız. 

Başlıca ihraç maddelerimizden ve dış tediye 
imkânlarını sağlaması bakımından millî ekono
mimizin istinatgahı tütün mahsulü üzerinde de 
daima hassasiyetle durulması lüzumlu görülmek
tedir. 3437 sayılı Tütün İnhisar Kanunu ile İn
hisarlar İdaresine tevdi edilmiş bulunan vazife 
ve hizmetlerin ifasında bu idarenin senelerden 
beri gösterdiği müspet ve verimli faaliyeti hu
zurunuzda takdirle anarken bu idarenin işletme 
faaliyetleri yanında tütün ekicilerinin menfaat
lerini korumak yolunda daha büyük gayretler 
sarfını, tütüne arız olan hastalıkla mücadele 
gayretini artırmasını, kaliteli tütün yetiştirilme
sinde müstahsilin teşvik edilmesini, ihraç pri
minin müstahsili tatmin etmediğinin düşünül
mesini, müstahsıla, daha geniş bir kredi temini 
lüzumunun göz önünde tutulmasını, müstahsıl-
dan kesilen yüzdelerle kurulması mutasavver 
Tütün Bankasının bir an evvel hizmete girmesi
ni, memleketimizde geniş miktarda istihlâk edi
len Amerikan sigarasının da kontrol altına alı
narak gelir sağlanmasını temennilerimiz arasın
da arz etmeyi faydalı bulduk. 

Memleketimiz için mühim miktarda döviz fe
dakârlığı ile temin edilen çay ithalâtının azaltıl
masını ve istihlâkin karşılanmasını hedef tuta
cak Karadeniz bölgesinde yeni çay ekim saha
ları tesisini ve aynı zamanda çay yapraklarının 
mamul hale getirilmesini temin edecek yeni çay 
fabrikalarının ve atelyelerinin kurulmasını te
menni etmekteyiz ki, bu öteden beri hayatlarını 
diğer vilâyetlerde çalışmakla idame ettirebilen 
Karadenizli vatandaşlarımızın kendi memleket
lerinde geçimlerini temin edecek bahtiyarlığına 
ulaşmasını tahakkuk ettireceği kanaatindeyiz. 

Tuz : Bütün halkın ve bilhassa köylü vatan
daşlarımızın büyük bir ihtiyacını teşkil eden 
tuzun köylü eline daha ucuz ve daha kolaylıkla 
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ulaştınlnıası hususunun düşünülmesini, Doğu I 
vilâyetleri ihtiyacını kalşılamakla görevli bulu
nan kağızman ve Tuzluca ilçelerindeki tuzlala- I 
rın bu bölge ihtiyacını karşılıyacak duruma 
sokulması suretiyle ıslahı ve istihsalin artırılma
sı ve tuz ihracının inkişafı çarelerinin aranması 
lüzumuna da işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, gelir bütçemizin I 
yüzde 40 nı temin eden bu vekâletten Grupu-
muzun yukarıdan beri arz edilen temennilerini 
tahakkuk ettirmekte malî imkânlara dayanmak
tadır. Ancak işin ehemmiyeti nazara alınarak 
Bakanlığın mubtacolduğu malî kaynakları te- I 
min hususunda Hükümetin ve Maliye Vekilinin 
anlayış göstermesini de temenni etmekteyiz. I 

Muhterem arkadaşlarım; mâruzâtıma son ve
rirken Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1962 yılı büt- I 
çesinin Bakanlığa, memlekete ve vatandaşları- I 
miza hayır]ı hizmetler yapmasını temenni eder, 
Sayın Bakanın ve Mecliste bulunan Bakanlık 
mümtaz erkânının şahıslarında Gümrük ve Te
kel Bakanlığı mensuplarını Grupumuz adına I 
saygı ile selâmlar, Muhterem Heyetinize hürmet- I 
lerimi arz ederim. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuş olan I 
tasarıya oy kullanmamış arkadaşımız varsa 
lütfen kullansın. 

C. H. P. Meclis Grupu adına Mehmet Sağ
lam. I 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA MEHMET 
SAĞLAM (Kayseri) — Sayın Başkan, pek muh
terem arkdaşlarım; C. H. P. Meclis Grupu adı
na, Gümrük ve Tekel Bakanlığının bütçesi mü- I 
nasebetiyle görüşlerimizi arz etmek üzere Yük
sek huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Bu ve
sile ile Yüksek Heyetinize ve Muhterem Bakan
lığın güzide mensuplarına Grupunıuzun sevgi 
ve saygılarını bir kere daha sunarız. I 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının gerçek fonk
siyonu Hazineye vergi yoliyle gelir sağlamak
tır. Bu gelir; gümrük muameleleriyle Tekel Ida- I 
resinin faaliyetlerinden sağlanan vergilerden 
ibarettir. Buna göre konuşmamız, gümrük işle- I 
rimiz ve tekel işlerimiz olmak üzere iki konunun I 
sınırı içinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, I 
Gümrük işlerimiz denince, evvelâ gümrük 

mevzuatı ve onun uygulanması akla gelmekte
dir. öteden beri gümrük mevzuatını zamanın 
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ihtiyaçlarına uydurmak için gayretler sarf edi-
legelmektedir. Gümrük tarifelerinin kıymet esa
sına göre düzenlenmesi ve Brüksel Nomanklâ-
türüne uyan bir tarife sistemi hazırlanmasını 
takdire değer çalışmalar olarak zikredebiliriz. 
Geçen yıl Batı memleketleri nezdinde yapılan 
teşebbüs ve gayretlerle özel müsaade istihsal edi
lerek tarifelerin bugünkü şartlara uydurulması 
imkânı da sağlanmış bulunmaktadır. Müşterek 
pazara girme yolunda gayretler sarf edildiği §u 
sırada Maliye Bakanlığı ile birlikte yapılan ça
lışmalar neticesinde elde edilen bu başarıları 
ehemmiyetle kaydetmek icabeder. Bakanlığın 
gümrükle ilgili dış faaliyetlerinde; NATO, CEN-
TO, Müşterek Pazar ve Gümrük îş Birliği Kon
seyi gibi teşekküllerde göstermiş olduğu faali
yetleri iyimserlik açısından zikre değer bulmak
tayız. 

Ancak; Gümrük vergilerini Devletin gelir 
bütçesi içinde lâyıkı veçhile tutmak ve fiyat de
ğişikliklerini kontrol ve takibederek memleket 
ekonomisini korumaya matuf devamlı bir himaye 
tesis edebilme faydasını yaratmak gayesiyle güm
rük mevzuatında yapılan değişikliklere ve yeni
liklere rağmen teşkilât eski benliğini tamamen 
muhafaza etmektedir. Şunu arz etmek istiyo
ruz ki, tarifelerin tatbikatiyle ödenecek vergi ve 
resimler, ilgili olanlar tarafından doldurulmuş 
beyannamelere göre gümrük muayene memurları 
tarafından tesbit edilir. Netice itibariyle vergi 
miktarını tesbitte son söz ekserisi orta derecede 
tahsil görmüş olan bu memurlarındır. Hemen ilâ
ve edelim ki, bu sözlerimizle fedakâr ve gayretli 
memurların hizmetlerini küçümsemek veya gölge
lemek istemiyoruz. Fakat gümrüklerdeki beyan
name tetkikinde de Gelir ve Kurumlar vergile
rindeki beyanname tetkiki gibi bu konularda ih
tisas yapmış mütehassıs memurlar tarafından ya
pılmalıdır, demek istemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Turizm ve turist celbi bakımından Gümrük 

idaresi ve tatbikatının büyük rolü aşikârdır. 
Gümrük mevzuatında bu hususta teşvik edici hü
kümlerin eksikliğini tebarüz ettirmek isteriz. Ar
tık milletler ekonomisinde sanayiin bir kolu ola
rak düşünülen turizmi ve onu teşvikte gümrük
lerimizin klâsik ve dar zihniyetten sıyrılıp mo
dern anlamı tatbikatta yerleştirmiş olması eko
nomi ve kalkınmamız için gerçek bir zarurettir. 
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ilk tesir her şeyde başlıca müessiriyet temin etti
ğine ,göre, turistin girişinde ve çıkışında karşılaş
tığı gümrük ve onun muamelesi nezaket kaidele
rini aşmadığında bu dâvanın ilk basamaklarda ki 
psikolojik faktörü halledilmiş sayılır. 

İktisadi kalkınma için sarf edilen gayretler 
ile bu dâvanın millet ve memleket için arz ettiği 
'büyük ehemmiyet bellibaşlı hedefimiz olmaktadır. 
Hızlı kalkınmak için yapmak zorunluğunda ol
duğumuz yatırımları teşvik edeceğini karma 
Hükümet, programında ve muhtelif beyanlariy-
le açıklamış bulunmaktadır. Keza yatırımların 
sıhhatli kaynaklardan finansmanı için kamu ve 
özel sektörlere ait yeni yatırım finansman mü
esseselerinin kurulmasından da bahsedilmekte
dir. Ayrıca genel vergi reformu içinde Gelir ve 
Kurumlar Vergisinde yatırım indirimlerinin 
gerçekleşeceğine de inanmaktayız, şüphesiz bü
tün bunlar muhtelif sektörleri yatırımlara teş
vik edecek birer unsur olduğu gibi yatırımları 
sıhhatli kaynaklardan finanse etmek bakımın
dan da yerinde bir teşebbüstür. Ancak, bütün 
bu teşvik edici teşebbüslerin yanında daha çok 
besleyici bir teşebbüs ve teşvik olarak Gümrük 
Vergisinin de bu yönde ele alınacağına dair her 
hangi bir beyan ve harekete raslıyamadık. Yük
sek Meclisin malûmu olduğu üzere, yatırımla
rın mühim bir kısmı vasıta, makina ve teçhizat 
olarak dışardan ithal edilen mallarla ilgilidir. 
Millî ekonomi için ciddî ve hayati değerde ithal 
edilecek yatırım malları için mer'i Gümrük Ka
nunumuz diğer gümrük mallarına tâbi kıldığı 
işlemi aynen tatbik etmektedir. 

Bu mallara da ekseriyetle çok yüksek nis-
betlerde vergi ödenmekte ve bu suretle tesis 
maliyetleri kabarmakta, müteşebbis sermaye 
belki de daha az ihtisası olan bir başka sahaya 
kayarak millî ekonomide eksik faydada kalma 
durumuna düşmektedir. 

Kanaatimize göre; kalkınma ve yatırımın 
geniş ve verimli bir görüşle ele alındığı bu dev
rede; kamu ve özel sektörleri yatırımlara daha 
çok teşvik için Gümrük Vergisinde de yatırım 
mallarına ait indirimli tarifeler veya iade Güm
rük Vergisi sistemini uzun vadeli de olsa han
gilerine ne ölçüde tatbik edilmesi gerektiğini 
gözden geçirmede fayda mülâhaza ederiz. 

Elbetteki bu hususun malî akislerini küçüm
semem ek ieabeder. Ancak, meselenin bu cephesi 
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yanında artacak yatırımlarla memleket ekono
misinin kazanacağı munzam faydaları ve kuru
lacak tesis ve işletmelerin Devlet gelirine vergi 
yoliyle katacağı imkânları da düşünürsek Dev
let gelirinden defakârlık gibi görünen bu mese
lenin aslında büyük bir kazancı yaratacağını 
kestirmek güç olmıyacaktır. 

Muhterem, arkadaşlar; gümrük işlerinde be
lirtmek istediğimiz bir husus da, rejim aykırı
lığı olarak işlem görüp bedelleri transfer edil
miş olduğu halde, gümrüklerden çekilemiyen 
büyük mikyastaki muhtelif inalların ekonomik 
hareketlere uygun devrelerde, gümrüklerden 
bir defaya mahsus olmak üzere çekilebilmesirıi 
teinin yolunda Bakanlığın hazırlıklı olmasını te
menni etmektir. 

Muhtelif (yıllarda türlü, karıişılk ve tatbiki 
kısa süren ithal rejimlerine dayanılarak ge
tirtilen bedelleri dolar olarak ımilyonlara baliğ 
olan dövizler ile ödenmiş ve yıllarca gümrük
lerde 'bekliyen 'bu malları millî ekonomide hare
ketli 'bir halde 'tutmak isabetli bir görüş olarak 
kabul edilmelidir. Bekliyen lbu .gümrük malla
rının ithal ınrüsaadelerinin gelişi güzel ve lalet
tayin Ibir zaman içinde verilmiş olması netice
sinde, gümrük mânilerinde takılıp kalması, (mu
azzam döviz tutarlarında ekonomide beklenen 
fayda temin edilememektedir. Birçok ithalâtçı 
tüccarın büyük me'blâğlar vaz'ederek gümrü
ğe (kadar getirdiği !bıı mallar ile adeta işletme 
sermayesi menkul mal karşılığında dondurul
muş 'bir mahiyet arz etmektedir. İthalâtçının 
sızlanmaları ve hareketsizliği- yanında, ticari 
rekabette mal ar/zınm oynıyacağı roldan mah
rumiyet, müstehlik aleyhine olduğu kadar, Dev
leri; gelirine de (sekte vuı'muştur. Fob bedelleri 
milyarlarca lirayı ibulduğu tahmin edilen bu 
inalların kıymet itibariyle cins ve miktar ola
rak teslbit edilmesi, Hükümetçe muhtelif de
virlerde hazırlanan ithal kotalarına bilgi un
suru olduğu kadar bu inalların gümrüklerden 
çekilmesine müsaade olunduğu ihtimalinde de 
dar döviz imkânlarının isabetli transferlere tah
sis edilmesine de (yardımcı olacaktır'. 

Ayrıca, rejim aykırılığı yaratan muamele
lerin ıslahı ve bilhassa tatbikatta adına supa-
lan denilen sistemin 'suiistimal edilmesine im
kân vermiyeeek sıkı tedbirlere ihtiyaç/olduğu
nu da belirtmek isıteriz. 
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Birçok 'beyan ve hâdiseler karşısında meveu- I 

diyeti mutlak olan gümrük kaçakçılığı dolayı-
siyle zaman zaman mal ve can emniyeti teh
likeye girmiş ve her defasında alman inzibati 
tedbirler bu meseleyi ağırlaştırmaktan Ibaşka bir 
işe yaramamıştır. Kaçakçılıkla ilgili Bakanlık- i 
larm önleyici hukuki tedbirlerini iktisadi ted- I 
(birlerle beslemedikten sonra bu dâvanın halli I 
imkânı gereği gibi sağlanmış <olmıyacaktır. 
Gümrük Bakanlığı kaçakçılığı önleme yolun- I 
da kendi hissesine düşen görevi gerçeklere uy- I 
gun tetbirlerle yerine getirmeli ve her halde I 
alınacak iktisadi tedıbirler cümlesine, 'gümrük I 
personelinin ehliyet ve liyakatini takviye ede- I 
cek tedbirlere eklemeli ve ilgili personeli mr-d- I 
deten tatmin etmelidir. Bilhassa 900 küsur İki- I 
lometreyi bulan G-üncy hudutlarında yaşıyan I 
vatandaşlarımızın ekonomik -kalkınma, faaliyet- I 
lerini bu cümleden ele alarak Hükümetin daha I 
realist hareket etmesine ıbağlamak isteriz. I 

Muhterem arkadaşlar, I 
Tekel işlerimizden bahsederken tütün dâva- I 

miza özel bir yer ayırmamaya imkân yoktur. 
Bilindiği gibi Hükümet yerinde aldığı tedbir
ler ile Ege ve Karadeniz tütün piyasalarını za- I 
manmda açmış ve miktarı mahdut derecede 
olan iyi kaliteli rekolte tütün müstahsili mem- j 
nun edecek fiyatla süratle satılmıştır. Ancak; I 
hâdisenin bu cephesi memleketimizde bir tütün 
dâvası mevcudolduğunu söylememize mâni teş
kil etmiyecektir. 

Tütün dâvası derken bunun millî ekono- I 
mimizde, dış ticarette ve ziraatte özel ehemmi- I 
yet'te bir yeri olan tütünün içeride ve dışarıda I 
en iyi şekilde k:qymetlendirilmesini ifade et- j 
m ek istiyoruz. 

İtiraf edelim ki; tütünlerimizi ihraç ko
nusunda karşılaşılan müşküller günden güne I 
artmaktadır. Bunun başlıca sehepleri bir ta- I 
raftan Virjinya tütünü ile Doğu tütünü ara
sındaki rekabetin gün geçtikçe artmasından I 
diğer taraftan da Şark tütünü istihsal eden I 
memleketler arasındaki çekişmenin şiddetin- j 
den ileri gelmektedir. Geçen sene Şark tiitü- I 
nü istihsal eden memleketlerde zuhur eden I 
Mavi Küf hastalığı dolayısiyle tütünlerimiz I 
nisbeten kolay ihracedilmiştir. Ancak, her sene 
böyle bir hastalığı beklemeye bel bağlanılmı- j 
yacağı aşikârdır. | 
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Türkiye'de Virjinya tütünü yetiştirilme

sini tavsiye eden yaibancı uzmanlar olmuştur. 
Prof. Baade gibi. Bakanlık 'bu hususta yerli 
ve yaibancı mütehassısların tetkik ve tavsiye
lerini dikkate alarak Virjinya tütününün 
memleketimizde yetiştirilmesi imkânını ger
çekleştirmelidir. Fakat elzem olan ne yapıp ya
pıp bir taraftan iyi kaliteli tütün istihsal etmek, 
diğer taraftan da istihsal edilen bu tütünleri dış 
pazarlarda en iyi şekilde kıymetlendirmek ge
rekmektedir. 

Komşu Yunanistan'ın Ocak i'9'02 d'en itibaren 
Müşterek Pazara fiilen girmesi ve Müşterek Pa
zara dâhil memleketler arasında câri olan ticari 
münasehet'lerde uygulanan tenzilâtlı gümrük ta
rifelerinden istifade etmesinden sonra, dış pa
zarlar meselesi bizim için, bilhassa tütün konu
sunda, müstacel ve hayati bir mesele halini al
mıştır. 

Sadece tütün ihracında Amerikan pazarları 
ile iktifa edilemez. Avrupa'da son zamanlarda 
hissedilir derecede gerileme kaydetmiş bulunu
yoruz. Bu gerileme arz ettiğimiz sebepler içe
risinde, yalnızca Virjinya tütünü karşısında de
ğil aynı zamanda Şark tütünü yetiştiren mem
leketler karşısında da olmuş ve komşu memle
ketler bizim eski pazarlarımıza yerleşmeye baş
lamışlardır. Hükümet konunun bu cephesini bü
tün ciddiyetiyle ele almalı ve Müşterek Paza
ra girme yolundaki gayretleri süratlendirirken 
reklâm, tanıtma ve diğer teşebbüsleri de artır
malıdır. 

Mulhterem arkadaşlar, tütün müstahsilinin 
içinde bulunduğu şartlar ve onun güçlüklerini 
yenecek tedbirlere daha kaliteli tütün yetiştiril
mesini sağlamak ve bundan döviz temini imkâ
nını artırmak bakımından şiddetle ihtiyaç var
dır. Müstahsili, istenilen evsafta tütünü Tekel 
İdaresine, mahsûlün oluş zamanına uygun şe
kilde getirmek ve fazla menfaat temin etmek 
gayesiyle evsafa uymıyan mubayaaları yaptır
mak için zorlayıcı şartların tesirlerinden kur
tarmak lâzımdır. Tütün mülbayaa fiyatlarının 
iyi kaliteli rekolte için daha isabetli seviyede 
tutmak faydasını göz önünde bulundurmak lâ
zımdır. Her şeyden evvel müstahsilin İdareye, 
idarenin müstahsil a itimadı esastır. Bu ha
vanın yaratılmasında tekel idare ve persone
linin rolü üzerinde ehemmiyetle durulması 
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iktiza eder. Mü'staJhsılın ekim ve toplama dev
releri arasında ihtiyaç duyduğu 'kredi ve avans 
durumlarına cevap vermek gayesiyle teşkil 
edilmesi düşünülen ve müstaJhsılmdan bu mak
satla senelerden beri kesilen primlerle kuru
lacak Tütün Bankasını müstahsil emir ve 
hizmetine tahsis 'kılmak Bakanlıkça süratle ye
rine getirilmelidir. 100 milyon liraya yaklaşan 
bu prim tutrlarını idarenin dalha fazla kendi 
imkân ve tasarrufunda tutması tütün müstah
silini sızlatacak bir hal olarak devanı edecek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Çajy konusu da Tekel işlerimizin bir diğer 

meselesidir. Çay malhsülümüz Hindistan çay 
maJhsülü ayarında bir kalite arz etmektedir. 
Çay istihsalimizin günden güne artması ve bu 
•sene'ki bütçe yatırımlarında yen'i çay faibrikası 
kurulması için ayrılan 125 milyon lirayı ye
rinde bir adım -olarak telâkki ederiz. Çay mah
sûlünün •kalitesini 'daha iyiye 'doğru ıslah eyle
diğimizde ve gereken teknik istihsali yapacak 
tesis ve işletmelere kavuştuğumuzda memle
ketimizin çay istihlâk ihtiyacı karşılandığı gi
bi îhraç imkânı da sağlanmış olacaktır. Ayrıca 
çay ziraatinde Tarım Bakanlığı teknik persone
linin yardımını temin etmek hem müstahsil ve 
hem de idare için faydalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dış pazarlarda 'kısmen iyi bir şekilde ta

nınmış şarap ve alkollü içkilerin ihraç pazar
larını Batı - Almanya ve isviçre'den başka pa
zarlara da götürmek imkânı araştırılmalıdır. 
Bilhassa şarap istihsali ve bunun bol ihraç im
kânını elde etme, Anadolu'nun kadim bağ
cılık ziraatini 'geliştirecek, bugün değerini bu-
lamıyan üzüm mahsûlü ile büyük mikyastaki 
nüfus geçinme ve refah seviyesine eriştirile-
cektir. 

Te'kel idaresine bağlı şarap imali kapasi
tesinin altında çalışmaktadır. Bira istihsali 
ihtiyaca kâfi gelmektedir. Yeni bira fabrika
ları kurma yanında bira imalinde kullanılan 
şerbetçifotu şişe mantarı ihtiyacının memle
ket içinden karşılanması imkânı araştırılma
lıdır. 

Devlet Plânlama Dairesinin bu yöndeki tav
siyeleri dikkatle izlenmeli ve her halde mev
cut çay fabrikalarını ıslalh ederek, şeker en-
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düstrisinin tâli mahsûlleri Ihalinde bulunan 
melas ve küslbenin değerlendirilerek ispirto 
imaline ehemmiyet verilip, isporto ihracı sağ-
lanmalıdı r. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tekel Umum Müdürlüğüne bağlı muhte

lif iş yerlerinde 40 bine yakın tekel işçisi ça
lışmaktadır. Bu işçi vatandaşlarımızın vasati 
saat ücretlerini sosyal adalet anlayışı içinde 
yeniden ayarlamak mevcut bir hakkın tesli
minden başka bir şey olmıyacaktır. Son dere
ce müşkül şartlar içerisinde ve daha çok ka
dın işçi mahiyetinde çalışan işçilerimizin sos
yal ve iktisadi seviyelerini yükseltmek yolunda, 
idare yalnızca iş kanunlarının şümulüne sadık 
kalarak değil ilgi durumunu özel imkân ve 
gayretlere de teksif etmelidir. Tütün işçileri
nin mahiyeti icaibı karşılaştıkları sıhhat endi
şelerini çok dailıa ilgi bir- vaziyete getirmek 
lâzımdır. Ancak, bu suretle ince ve yorucu 
meşgalelerin tevlideylediği bedenen yıpranma 
payı Ihafifliyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tekel idaresinin 750 milyon lira döner ser

mayesi vardır. Bu sermayenin bugüne kadar 
500 milyon lirası ödenmiş durumdadır. Uz
manlarca yapılan tetkikler sonunda Tekel 
idaresinin iktisadi Devlet Teşekkülü haline 
ifrağında esas fonksiyonu bakımından fayda 
mülâhaza edilmemektedir. 

Buna göre döner sermayesinin ödenm'iyen 
kısmının ödenmesinde ve hattâ Tekel fonksi
yonunun iyi işlemesi bakımından artırılmasın
da fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Demokrasilerde; zaruret icabı kısmen bize 
mahsus bir sistem di an 'Tekel İdaresini reorga-
nizasyon faaliyetleri içerisinde memleket eko
nomisine çok daha faydalı bir 'hale getirmek 
ve statüsünü bir taraftan vergi fonksiyonu, 
diğer taraftan ekonomik fonksiyonda tutacak 
gerçekçi bir duruma getirmeyi temenni etmek
teyiz. 

Memleket ekonomisinde, ticaretinde, sana
yiinde ve ziraatinde büyük rolü ve gerçek kal
kınmada da çok yakın ilgisi bulunan Tekel 
Bakanlığının hizmetlerini çok daha iyi bir su
rette ifa etmesini temenni eder bütçesinin ha
yırlı olmasını dileriz. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Açık oya sunulmuş olan tasa

rıya oy vermemiş arkadaşımız varsa oylarını 
kullansınlar. 

Grupları adına konuşmalar bitmiştir, sa
unaları adına söz almış olan arkadaşlara BOZ 
vereceğiz. 

Sayın Ataöv, buyurun. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan 
ve muhterem milletvekili arkadaşlarım; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının mevcudiyeti 
ve ademi mevcudiyeti mevzuunda grupları adı
na konuşan arkadaşlarımın izahlarına şahsan 
ben de iştirak etmekteyim. 

Bu bakanlığın bünyesinde bulunan inhisar
lar idaresi ve Gümrük idaresi birbirinden 
tamamiyle ayrı fonksiyonu olan iki teşekkül
dür. Hattâ bir tanesi ziraat üzerinde çalışan 
bir müessesedir, diyebiliriz. Bu bakımdan mem
lekette bir tütün politikası üzerinde hassasiyet
le durulması gerekir. Bu tütün politikası, tütün 
ziraati büyük bir kütleyi ilgilendirmesi bakımın
dan üzerinde durulması gerekir. Şöyle ki, tütün 
fiyatlarında seneler senesi değişiklik, mukadde
ratını bu ziraata bağlıyan vatandaşları ümitsiz
liğe sevk etmektedir. Geçen yıl Ege bölgesinde 
büyük emekler karşılığı elde edilen tütünler 
Ege denizinin dalgalarına terk dilmiş ve vatan
daşların bütün ümitleri de o dalgalarla bera
ber gitmişse de, bu yıl yeni bir anlayış içinde bu 
yaraya el basan Hükümetimiz Ve Sayın Bakan, 
Ege gezisinde onların alınterinin değerlendirilme
si bakımından ümit verici olmuştur, imal edilen 
ve bugün memleketimizde maalesef karaborsa 
metaı haline getirilen Amerikan sigaralarının 
harmanına Türk tütünü karıştırılması kaydı 
onun değenini yükseltmek bakımından bir rek
lâm değeri taşırken, Türk tütününün Amerikan 
sigaraları yanında hakikaten satışı bulunmama
sı sebebi üzerinde durmak ve tütününden imâl 
edilmiş sigaraların dış piyasalarda karaborsa 
metaı olmasını temin etmek başlıca vazifemiz 
olmalıdır. Bu imalâtın değer kazanmamasının 
işçilik hatalarından ileri geldiğine şahsan kaani 
bulunuyorum. Çünkü bizim Tekel idaresi maale
sef sigaranın kalitesi üzerinde durmuyor, bunu 
müşterisine intikâl ettirirken daha cazip bir ha
le getirmeyi düşünmüyor. Ancak PTT idaresi
nin çıkardığı pul kolleksiyonları gibi, durma
dan her hâdise için yeni yeni sigara çeşitleri 
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çıkarıyor. Bir isim takma gayretkeşliği içerisin
de bulunuyorlar. 

Ben tiryaki değilim; tiryaki olan arkadaş
larımızın söylediklerine göre, o kadar çeşitli 
sigara ismi var ki, bunları hatırlamaya imkân 
yok. Niye bu kadar değişik isimlerle ortaya çı
karlar, anlıyamıyorum. 

Meselâ son zamanlarda çıkan bir Samsun si
garası var. Bu sigara ile Çamlıca sigarası ara
sında pek fazla fark olmadığı halde Çamlıca'ya 
gösterilen rağbeti Samsun bulamıyor. Yenice 
sigarası dahi satıldığı şehirlere göre değişik 
imal ediliyor. Anadolu'dan istanbul'a Yenice si
pariş ediliyor. 

Sonra bir başka nokta var : Bir yere Çamlıca 
sigarasından 300 tane gönderiliyor, halk feryat 
ediyor, neden daha fazla gönderilmiyor, diye. 
Ne fiyat bakımından, ne kalite bakımından fazla 
fark yok. Müşterek bir kalite ve azimli bir işçi
lik içinde hepsi aynı memleketin tütününden 
imal edildiğine göre, her ne kadar filitresi gra-
pon kâğıdından yapılmış ve bunun daha ilerisi
ne gitme imkânı yoksa da bunu değerli bulurum. 
Ama ambalaj bakımından işin üzerinde durul
ması lâzım. Esasen, Türkler iyi mal çıkarırlar, 
fakat üzerine iyi kap koyamazlar. Eskiden beri 
imal edilmiş rakı şişeleri o günden bugüne ay
nıdır. Buna mukabil, yabancı piyasalarda, pa
zarlarda görürüz, şişeler zaman zaman değişir. 
Bizde de bunun üzerinde durulsa ve içine yaban
cı haşerelerin giremiyeceği ambalajlar temin 
edilse ve bu istanbul, Ankara'da kullanılan tü
tünlerle ve meselâ Yenice sigarası ile, zavallı 
Anadolu vilâyetlerine sevk edilen Yenice sigara
sının arasında fark olmasa ve bunların hepsini 
aynı şartla vatandaşa tevdi etmek ve Anadolu'
nun bir vilâyetinden istanbul'a giden bir vatan
daşa «ne olur bana bir kilo Yenice sigarası ge-
tiriver» demesini önlesek ve sigaları her vilâyete 
aynı kalite ve şartlar içinde tevzi etsek acaba 
daha iyi olmaz mı? 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, bir nebze de gümrükler üzerinde 
durmak isterim. Bizim memleketimizde turizm 
dâvası diye eğildiğimiz konuda bu memlekete 
büyük kazançlar sağlıyacak olan, gümrüklerdir. 
Gümrüklerde kalite bakımından, - büyük bir kıs
mını tenzih ederim - ehliyetli muayene memur
ları azdır. Oraya gelen malları muayene ederken 
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o mallan getiren insanlara iyi muamele etme
mektedirler. Gelen insanların hallerine uygun 
bir muamele yapması gerekirken, bizim lüzum
suz birtakım formalitelerimiz^ bilhassa yaban
cıları geldiklerine, geleceklerine pişman edecek 
şekilde muamele etmektedirler. 

Dışarıdan gelenler, lüzumlu ihtiyaç maddele
rini beraberlerinde getiriyorlar. Yahut, Türkiye'
de edindikleri dostlarına hediye getirmek veya 
göndermek istiyorlar. Memleketimizden kendi 
memleketlerine dönenlerin burada edindikleri 
dostlarına gönderdikleri hediyelerin gümrük 
mevzuatı yüzünden, bizim gümrüklerimizde ka
lacağını ne bilsin. 

Meselâ kendi vilâyetimden bahsetmek istiyo
rum. Antalya Gümrük idaresine gelmiş olan 
bir paket çikolatanın, gümrük memurları tara
fından, acaba bu hakiki çikolata mı diye, bunun 
anlaşılması için, bir parça koparıp Ankara'ya 
Hıfzıssıhha Enstitüsüne gönderilip tahlile tâ
bi tutulmak istenmesi ve bunun için bir rapora 
ihtiyaç duyulması, bizim içinde bulunduğumuz 
devire, zamana ve bundan sonra yürümek istedi
ğimiz yola uygun olmasa gerek. 

Gümrük mevzuatının bugünkü dünyada ihti
yaçlara uygun olarak düzenlenmesini ve Bakanlı
ğın, memleketin mukadderatına uygun bir şe
kilde kuruluş kanununu Büyük Meclise getir
mesini temenni eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
KEMAL DEMlR (Bolu) — Muhterem ar

kadaşlar, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi 
münaseebtiyle bir iki konuyu huzurunuzda tek
rar görüşmek istiyorum. 

Arkadaşlar, Türkiye'de 320 000 civarında 
tütün ekicisi vardır. Bunlar organizasyondan 
mahrum, çoluk çocuğu ile beraber bir yıllık 
emeklerinin mahsulünü Tekelin destekleme mu
bayaasına terk etmek mecburiyetindedirler. 
Tekelin bu destekleme mubayaası dışında mah
sullerini koruyacak bir müessese ve teşekkül 
yoktur. 

23 Mart 1950 tarihinde çıkan 5628 sayılı Ka
nun ile Türk Tütün Ortaklığı adında bir Kuru
mun kurulması derpiş edilmişti. Bu kanunun, 
tütün ekicilerini, tütün tüccarı karşısında kuv
vetli bulundurmak ve Tekel idaresini destekle
me mubayaasında yalnız bırakmamak gibi fay
daları olacaktır. 
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nizasyon, bir teşkilâtlanma da sağlanacaktır. 
Bu gaye ile getirilmiş olan bu kanun icabı, 12 
yıla yakın bir zamandan beri tütün ekicilerin
den toplanan paralarla, maddi imkânlar sağ
lanmış olmasına rağmen bugüne kadar, tütün 
ekicilerine sağlanmamış bulunmasını izah müm
kün olamamaktadır. Bu kanuna göre, tütün 
ekicisinden 83 milyon 500 bin lira, Tekel Genel 
Müdürlüğünden 8 milyon, Ziraat Bankasından 
6 milyon küsur, diğer bankalardan da 2 milyon 
lira katmak suretiyle 100 milyon lira'sermaye
ye ihtiyaç vardır. Kurulması düşünülen bu or
taklık içip. bugüne kadar Türkiye tütün ekici
sinden alman para 90 233 603 liradır. 

Bu kurumun, benden evvel konuşan sözcü 
arkadaşların belirttikleri gibi, bir banka olması 
dışında ve kanunun de derpiş ettiği şekilde bir 
ortaklık halinde kurulmasında ve işletilmesin
de büyük fayda olacağı kanaatindeyim. Zira bu 
ortaklık ihtiyacı olan tütün ekicisine yalnız 
para yardımında bulunmak ve onu tefeci zul
münden kurtarmaktan öteye, tütün ekicisinin 
bir yıllık mahsulünün değeri karşılığında elin
den alınması imkânını da ona vermiş olacaktır. 
Çünkü, bu ortaklık Tekelin ve diğer alıcıların 
yanında tütün mubayaası da yapacaktır. Bu or
taklık da mubayaaya katılacak ve onunla bera
ber müstahsil kendi ortaklarının tütününü tam 
değeri ile almak ve aldırmak imkânına sahibola-
caktır. Bu itibarla bu alınmış olan % 5 lerle 
bir tütün bankası değil, bir tütün ortaklığının 
kurulmasının daha faydalı olacağı ve zamanı
nın gelmiş değil, geçmekte olduğunun da bilin
mesinde fayda vardır. Bir an evvel bu meseleyi 
ele almalarını istirham ederim. 

Hali hazırda, ekici ile tütün tüccarının mu
bayaası karşısında, destekleme mubayaası ya
pan Tekel idaresi ile ekiciler arasındaki müna
sebetleri de düzenlemek icabeder, kanaatinde
yim. 

Tekel idaresi, tütün ekicileri ile eksperleri 
vasıtasiyle temas etmektedir. Bu eksperlerin 
Tekel Umum Müdürlüğü ve Tekel Bakanlığının 
bizim anladığımız ve her zaman tezahürünü gör
düğümüz zihniyeti dışında bir Hazineci tutum 
içinde bulunduklarını belirtmek gerekir. Büyük 
bir çoğunluk bir tarafa, bir kısmının tütün eki
cisine karşı muamelesi, onların bir yıllık alın 
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terlerine karşılık, muamelesi Tekel İdaresinin I 
üst organlarının tutumu ile uygun değildir. Bu
nun düzelmesi bakımından Tekel İdaresinin da
ha uyanık bulunmasını huzurlarınızda istirham 
ediyorum. 

Arkadaşlar, konuşmamı bitirmeden evvel 
şunu belirtmek isterim : Türk tütün ekicisi ba
badan kalma usullerle tütün ekmektedir. On
larla ,karşı karşıya gelip, onlara yeni bugün
kü anlayış içindeki tütün ekiminin bilgilerini 
vermek mecburiyeti vardır. Yalnız bu sene ve 
yalnız Marmara bölgesinde 16 milyon kilo Te
kelin aldığı tütüne mukalbil, işe yaramıyacağı 
için 5 milyon kilo tütünün yakıldığını belirt
mek suretiyle bunun önemini izah etmek isti
yorum. Ekici bu tütünü Tekel İdaresi alır di
ye denk haline getirmekte ve Tekel İdaresine 
götürmektedir. Eksperleri de bunların işe ya-
ramıyacak halde bulunduğunu ifade ederek al
mamakta ve iımJhası cihetine gitmektedir. Yal
nız Marmara Bölgesinde bu sene, ekicinin bir 
yıl emek vererek meydana getirdiği. 6 milyon 
kilo tütün imha edilmiştir. Bu durumda ne 
yapmalı? Türk köylüsü ile ekici ile karşı kar
şıya gelip hangi tütünün daha verimli olduğu 
Tekel İdaresince kendisine bildirilmelidir. Böy
le yapılmıyor ve neticede bir yıllık emeğe ilâ- I 
yeten köylü 60 - 70 kuruşluk bir masrafı daha 
yapmak mecburiyetinde kalıyor. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu 6 milyon kilo tütünün Mar
mara Bölgesinde yakılmış olması olayı üzerin- I 
de durulmalıdır. Muhterem Tekel Bakanından, I 
ıskarta dediğimiz bu tütünlerden başka saha
larda istifade çarelerini aramasını istirham 
edeceğim. Bu kullanılmıyan, imha edilen tütün
lerden, nikotin sülfat istihsal edilebilir, bu şe
kilde de değerlendirilebilir. Bunun için, diğer 
Bakanlıklarla da temas etmek suretiyle gerek
li tedbirleri almak ve bclylece, Türk emeğinin I 
ve Türk mahsulünün yakılmasına ve heba ol
masına mâni olmak gerektiğini ifade etmek su
retiyle bunu kendilerinden istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım hepinizi hürmetle I 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; J 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üzerin

deki görüşlerimizi: Bakanlığın iki ayrı koluna 
yönelterek kısaca arz etmeye çalışacağım. 

Eski tâbirle inhisar; yeni tâbirle tekel mu
ayyen bir iktisadi sahada, Devletin rakipsiz 
şekilde iktisadi faaliyet göstermesi mânasını 
tazammun-etmektedir k i : Bu şekilde evvelemir
de iktisadi bünyemizin hüviyetine aykırıdır, 
iktisadi telâkkilerimize de aykırıdır. 

İnandığım düşüncelerime tamamiyle ters ge
len, böyle bir Devlet inhisarmdaki işletmecili
ği asla doğru bulmadığımı, memleketin menfa
atine de uygun görmediğimi ifadede mazurum. 

Gaye, gelir sağlamak, Tekel maddelerinden 
geliri sağlayacak şâir malî tetbirler bulunabi
lirdi. Gaye, halkın sıhhatini kontrol ise, ispir
tolu içkiler de, söylenebilecek böyle bir müta
lâanın mukabilinde çay ve kahve tekelini ma
zur gösterecek ıhiç bir izahat yapmak mümkün 
değildir. 

Bu şekildeki meseleye umumi temasımdan 
sonra bâzı teferruat konuları üzerinde de dur
mak isterim. 

Ege bölgesi 20 senedir tütünlerine, bu sene
ki, yüksek seviyedeki fiyatı görmemiştir. 

Lâkin aynı Ege bölgesi, 20 senedir tütünle
rinde geçen seneki düşük seviyedeki fiyatı da 
görmemiştir. 

Yıl yıldan 180 derece farklı muameleler, 
müstahsili istikrarsızlık içinde bırakmaktadır. 
Tütün eksperlerinin geçen sene müstahsıllara 
karşı davranışları zulüm halini almıştır. 

Tekel İdaresi dış piyasadaki fiyatların dü
şük olduğunu mazeret olarak gösterecektir. 
Bu kabîl fevkalâde hallerde Tekel İdaresinin, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday mubayaasın
da takibettiği politikaya benzer bir davranış 
göstermesini yani fiyatın, asgari haddini tâ
yin ederek bu seviyenin üstünden bir alım yap
masını dileriz. 

Fiyat tanzimi konusu üzerinde, Tütün Ban
kasının kurulması için müstahsıldan alınıp birik
tirilen 90 milyon liranın da, yardımcı unsur ola
cağına kaaniiz. 

-Sigara ambalaj ve imalâtımızın diğer memle
ketler mükemmeliyetinde olmadığı hakikatini her
kes ifade etmektedir. Esasen son derece yüksek 
fiyatlı olan sigaralarımızın, fiyatlarının da indi
rilmesi bir zarurettir. 
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Balya halinde tütün ihraceden Türkiye'nin 

sigara imal edip çok güzel ambalajlar içerisinde 
niçin dünya piyasalarına satamadığını hâlâ izah 

-edememekteyiz. 
Bu vesile ile Cibali Tütün Fabrikasının, mem

leket ihtiyacını karşılıyacak yeni tesislerle takvi
ye edilmesini ve gerekirse yeni tesislerin kurul
masını, son derece müstesna içim lezzeti ve koku
su olan Muş tütününün daha verimli ve kaliteli 
istihsal çarelerinin aranmasını hatırlatmak iste
rim. 

Çay ziraatimiz : Milletçe iftihar edilecek bir 
seviyeye ulaşmıştır. Yaş çay ziraati süratle artı
yor. Bu seneki istihsalin 40 milyon kiloya vara
cağı tahmin edilmektedir. Fakat eldeki tesislerle 
bu miktar yaş çayı işlemekten mahrumuz. Çünkü 
geçen sene 251 milyon kilo çay istihsal edildiği 
halde, ancak 20 milyonu işlenebilmiş, 5 milyonu 
depo edilmiştir. 

Artan çay istihsalimize muvazi bir şekilde 
imalât tesislerinin kurulması zarureti vardır. 
1962 yılı bütçesine çay tesisleri için 25 milyon 
konulmasını memnunlukla karşılarız. 

Kahve konusunda da, bir noktaya temas et
mek isterim. v 

Tekelin idaresinde, ithali ve satışı yapılan 
kahvenin 44 lira gibi son derece astronomik bir 
fiyatla, halka satışının yapılmasını asla mazur 
göremiyoruz. Türk milletinin hayatının tadı ve 
zevki olan bir fincan kahvesine Hâzinenin göz 
dikmemesi gerekirdi. 

Gümrük işlerimiz : 
Halen elimizde günün ihtiyaçlarım karşılı-

yan bir gümrük tarifesi maalesef yoktur. Mev
zuat ve tarifenin fazla teferruata inişi sebebiyle 
memur ahlâkı da bozulmaktadır. Gümrüklerde 
suiistimallerin haklı şikâyetlerini duyuyoruz. 

Kaçakçılık maalesef devam etmektedir. 1956 
tarihinde kabul edilen bir kanuna göre memleke
timizde serbest bölge ihdas edilmiştir. 

Bu münasebetle Tuzla'da İskenderun'da ser
best bölgeler kurulmuştur. Acaba serbest bölge 
sisteminden müspet netice alınmış mıdır? Şayet 
müspet netice alınmışsa teşmili düşünülüyor mu? 
Serbest bölge sistemi Türk ekonomisini Müşterek 
Pazar vasatına götürmezimi? Hakikati .kendisini 
(göstermiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekiHeri, Gümrük ve Tekel Baka
nımızdan bir soru sormak suretiyle sözlerime «ÎÖÜ 
vereceğim. 
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1956 tarihinde kabul edilen bir kanuna göre 

memleketimizde serbest bölge ihdas edilmiş, bu 
münasebetle Tuzla ve İskenderun'da olmak üzere 
iki aded serbest bölge kurulmuştur. Acaba bu 
serbest bölgelerden iktisadi bakımdan bugüne ka
dar bir fayda sağlanmış mıdır? Eğer bir fayda 
sağlanıyorsa bu, serbest bölgelerin yurdun diğer 
yerlerine teşmili de düşünülmüş müdür? Ayrıca 
bu serbest bölgelerin ilerde Müşterek Pazara 
Türk ekonomisinin girmesi için bir fayda sağlı-
yabileceği de düşünülmüş müdür? 

Bu hususlar hakkında cevap istirham eder, 
hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın önder. 
REŞİT ÖNDER (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, mâruzâtıma Gümrük ve İnhisarlar Ba
kanlığının tütün alım ve «atım işlerinde ticari 
zihniyetinin yanibaşında, tütün ekicilerinden ke
silen % 5 lerle tanzim ve müdahalecilik vazifesini 
de uhdesinde bulundurmaktadır. Bu seneki Ege 
ve Karadeniz mubayaası bundan evvelki yıllara 
nazaran % 33 bir fiyat artışı yapmak suretiyle 
bir rekor seviyesine ulaşmış olmasından dolayı 
Karma Hükümeti tebrikle takdir eder tütün çift
çileri adına şükranlarımı arz etmek isterim. 

Asıl mevzua girmeden evvel parti sözcüleri 
arkadaşlarımız Gümrük ve Tekel İdaresinin bir 
umum müdürlük ile işletilmesi konusunu savun
dular. 

Muhterem arkadaşlar, ben tamamen bunun 
aksi kanaatteyim. Sebebine gelince : Bugün ba
kanlık olarak idare edilmesi gereken müessesele
rin başında gelmesi lâzım bir müessese, Gümrük 
Tekel İdaresidir. Çünkü, Hazineye, Devlet büt
çesine 2 milyara yakın bir gelir sağlıyor. Bunu 
nasıl bir bakanlıksız, Bakansız idare etmeye kal
kışırsınız? Bunu düşünmek, bendenizin kanaa-
tince, bir muhalefet klişesinden ileri gidemez. 

Arkadaşlarım, iç piyasalarda tütün fiyatları 
memnuniyet verici bir seyir takibederken, dış 
piyasalarda Türk tütünleri önemini kaybeden bir 
seyir takibetmektedir. 

Sebebine gelince; 1955 yılından bu yana 
Amerikalıların yetiştirmiş olduğu Virjinya tü
tünleri, istatistikleri göz önüne alırsak, % 29 
artış kaydederken, bizim tütünlerimiz bâzı mm-
takalarda bir dolar kadar düşüş kaydetmiş bu
lunmaktadır. İthalât ve ihracatımızın mukaye-
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sesini yapacak olursak aleyhte bir milyara ya- I 
kın bir rakamın karşımızda durduğunu görü
rüz. 

Muhterem arkadaşlar, bunu şu şekilde size 
ifade etmek isterim : 1955 yılında Amerikan 
firmaları Samsun'dan gayrimamul olarak tütün 
mubayaa ettikleri zaman doların kuru 280 ku
ruş iken 2 dolar karşılığı olan 560 kuruşa tü
tün mubayaa ediyorlardı. 2 dolar, 560 kuruş 
eder, halbuki bugün mamul tütünü Amerikan 
firmalarının tüccarlardan 1,44 ile 1,70 dolar 
arasından almışlardır. Bunun sebebinin araştı- I 
rılması icabeder. 

Yunanistan tütün fiyatlarının artışı ve Ame
rikan tütünlerinin artışı karşısında, Türk tü
tünlerinin bu şekilde düşmesine elbette başka 
başka mânalar vermek icabeder. 

Her halde bu arada dolar kaçakçılığı da ya
pılıyor. Hükümet bu mesele üzerinde hassasi
yetle durmalıdır. Sayın Hükümetten bu hususta 
hassasiyet göstermesini bilhassa istirham ediyo- I 
rum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, efendim. | 

REŞÎT ÖNDER (Devamla) — Gümrük ve 
Tekel idaresine mensup memurlarımız kadro
suzluk yüzünden 4 - 5 seneden beri terfi sırası I 
beklemektedir. Memurlarını emekliye sevk ede
mediği için terfi sirası gelen bu memur vatan- I 
daşlar perişan bir durumdadırlar. 

Sayın Bakandan bu konuda da hassasiyet I 
göstermesini rica ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Zirai kazançlarla ilgili olarak 
1962 yılında yapılacak beyanların ve tarhiya- I 
tın ertelenmesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu- I 
nuna bâzı hükümler ve geçici maddeler ilâvesi 
re 1962 yılında Gelir vergilerinin üç, Kurumlar 
Vergisinin iki taksitle ödenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı açık oyunuza sunulmuş idi. Bu ta
sarıya oylarını kullanmıyan arkadaşlar varsa I 
lütfen oylarını kullansınlar. 

Efendim, bir yeterlik önergesi gelmiştir, I 
okutuyorum. 

FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (İstanbul) 
— Aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Evvelâ önergeyi okutayım, son
ra konuşursunuz. I 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi hakkın
daki görüşmeleri kâfi bulmaktayız. Keyfiyetin 
oya konulmasını saygılarımızla arz ve rica ede
riz. 

Yozgat Ankara 
İsmet Kapısız ismail Gence 

BAŞKAN — önerge aleyhinde Sayın Gökay. 
FAHRETTİN KERlM GÖKAY (istanbul) 

— Muhterem Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Parlâmento müzakerelerinin gerçi acemisi-

yiz, fakat bâzı kıymetli arkadaşlarım, kullan
dıkları taktik sayesinde her vesile ile konuşmak 
fırsatını buluyorlar, bu bakımdan kendilerini 
tebrik ederim. Onların bu zekâları karşısında 
her hangi bir itirazda bulunmak aklımdan geç
mez, (zaman) denilen mahdudiyeti de kabul 
ediyorum. Diğer taraftan bütçe gibi Devletin 
en mühim meselelerinin konuşulduğu §u anda, 
salahiyetlilerin fikirlerinden bizlerin mahrum 
bırakılmasını doğru bulmuyorum. Nitekim, ben
den evvel konuşan bir arkadaşım sözcülerin fi
kirlerine itiraz ederek, Tekelin Devlet bünye
sinde kalmasının faydalarını izah etti. Bunun 
gibi münakaşalar şüphesiz çok faydalı olacak
tır. Yalnız zaman mefhumunda, meselâ Gümrük 
ve inhisarlar gibi bizi ilgilendiren bir Bakanlık 
bütçesinde iki muhalefet partisine ek olarak 
konuşacak, biri varsa o da biziz. Bu hususta bi
zim de söyliyeceklerimiz ve temennilerimiz ola
caktır. Diğer arkadaşlarımızın faydalı mütalâa
larını da dinlemek isteriz. Zaman bakımından 
imkân yoksa, divan vasıtasiyle bu dilekler ya
zılı olarak Bakanlara verilebilir mi? Diyeceğim, 
ama sayın Coşkun Kırca olamaz, diyor. Ana
yasa mevzularının salahiyetli yıldızı Coşkun 
Kırca bunun mümkün olamıyacağını söylüyor. 
Ama diğer taraftan bu konuşma tahdidini, ve
rim bakımından, müzakerelerin renkli olması 
bakımından pek doğru bulmuyorum. Tasvip ve
yahut takdir muhterem Heyetinizindir. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum : KabuLedenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Açık oya arz edilmiş olan tasarıya oy ver^ 
miyen arkadaş var mı? Oylama muamelesi bit
miştir. 

Sayın Yalçın, buyurun. 
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CEVAT YALÇIN (Rize) — Millet Meclisi- I 

nin muhterem üyeleri; 

Görüşülmekte olan Tekel Vekâleti bütçesi 
sebebiyle çay mevzuunda bâzı tenkid ve temen
nilerde bulunmak maksadiyle huzurunuzu işgal 
etmiş bulunmaktayım. 

Malûmunuz olduğu üzere, memleketimizin 
yegâne çay istihsal bölgesi Rize'dir. Rizeli Al
lah'ın bu lûtfu ile kendi arazisinde iş bulabil
mekte ve dolayısiyle maişetini temin için gur
bete çıkma mecburiyetinden yavaş yavaş kur
tulmaktadır. Memleketimizin senelik çay istih
lâkinin % 70 ine yakın bir kısmı Rize, çayı ile 
karşılanmakta. Bu suretle muazzam döviz tasar
rufu temin edildiği gibi, Hazinemiz de senede 
safi yüz elli milyon lira gelir sağlamaktadır. 
İdarece, kilosu 40 liraya satılan çay için, 12 lira 
yaprak bedeli ödenmekte imalât içinde âzami 
Sekiz lira tediye edilmektedir ve dolayısiyle bir 
kilo kuru çay 20 liraya mal olmaktadır. Ve 
1961 senesi çay istihsali 7 bin ton civarındadır. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, çay en 
büyük gelir kaynaklarımızdan birini teşkil et
mektedir ve fakat buna rağmen idare ile müs
tahsil arasındaki ihtilâflar senelerden beri hal-
ledilememektedir. Müstahsil yaş çayın 3, lira 
olan fiyatını kâfi görmemekte ve yaprak mu
bayaasında idarece gösterilen müşkülâttan şikâ
yet etmektedir. Paranın bugünkü iştira kabili
yeti ve 1950 senesinde çayın kilosunun 180 ku
ruş oluşu nazara alındığında müstahsilin, fiyat 
artırılması yolundaki talebinin tamamen yerin- I 
de olduğu meydana çıkar. Kaldı ki, çay müs
tahsili erkeği ile kadını ile, büyüğü ile, küçüğü 
ile senenin 12 ayında çaylığında çalışmak mec
buriyetindedir. Çay ziraati bu şekilde devamlı 
bir çalışmayı gerektirmektedir ve çalışabilen 
beş nüfuslu bir aile âzami dört dönümlük bir 
çaylığa bakabilir. Bu hal çay müstahsilinin eli
ne geçen paranın asgari işçi ücretinden fazla 
olmadığını göstermektedir. Görülüyor ki, yaş 
çay yaprağının 3 lira olan değeri tatminkâr ol
maktan çok uzaktır ve her insaf sahibinin bu
nu kabul etmesi gerekir. Nitekim muhterem 
Hükümet Başkanımız 1957 seçimleri sebebiyle 
Rize'de vâki konuşmalarında, bu hakikata te
mas etmiş ve yaş yaprak fiyatının müstahsil le
hine ayarlanması lâzımgeldiğini ifade etmişler
dir, 
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Aziz-arkadaşlarım, müstahsılla idare arasın

daki ikinci ihtilaflı mevzu çay alımlarında or
taya çıkan yaprak mevzuudur. İdare 2,5 yaprak
tan fazlasını almamakta ve sebebolarak da 3 ve 
4 ncü yaprakların çayın kalitesini düşürdüğünü 
göstermekte, buna karşılık müstahsil bu mev
zuda salâhiyet sahibi kimseler tarafından kale
me alınmış bulunan eserlere istinatla 3,5 hattâ 
dört yaprağın mubayaa edilmesini istemekte ve 
çay kalitesinin bozuk oluşuna sebebolarak fab
rika azlığını ve mevcut fabrikaların da birçok 
noksanlarının bulunuşunu göstermekte ve bu 
ihtilâf bazan sessiz yürüyüşlere de sebebiyet 
vermektedir. İlmî eserler \ müstahsilin iddiasını 
teyidetmekte olduğundan bu işin katî bir şe
kilde halledilmesinin fabrika noksanlığından 
ileri gelen kalite bozukluğunun idarece vebalini 
müstahsıla yükletilmemesini Sayın Vekil Bey
den rica edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerime birkaç 
maddeden ibaret bulunan temennilerimle son 
vereceğim. 

1. — Çay yaprak bedelinin istihsal zorluğu, 
paranın bugünkü iştira kabiliyeti ve 1950 sene
sinden 1962 senesine' kadar eşya fiyatlarında 
vâki artış nazara alınarak, bu ziraati teşvik 
edecek bir miktara çıkarılması, 

2. — Mubayaa edilecek yaprak evsafının ih
tilâflara meydan vermiyecek şekilde ve katî 
olarak tesbit olunması, bu tesbitte fabrika ye
tersizliği yerine ilmî esaslardan ilham alınması, 

3. — Çay alım yerlerinin miktar bakımından 
artırılması suretiyle müstahsilin sırtında çay se
peti kilometrelerce yol yürümesinin önlenmesi, 

4. — Çay fabrikalarında ve alım yerlerinde 
çalışan işçi ücretlerinin asgari geçimi temin ede
cek bir hedefe çıkarılması, 

5. — Rize'nin çok yağışlı bir bölge olması, 
fabrikalarda çalışan işçilerin evlerinden iş yer
lerine kadar yaya gidip gelmek mecburiyetinde 
bulunmaları nazara alınarak, işçilerin idareye 
ait vasıtalarla iş yerlerine getirilmelerinin te
mini ve vekâletçe bunu temin edecek kanun tek
lifinin Meclise getirilmesi, 

6. — Kalifiye işçi yetiştirebilmesi için kurs
lar ihdası, 

7. — Çay istihsal eden dış memleketlere çay 
müstahsilinin görgü ve tecrübelerini artırmak 
maksadiyle her sene bir miktar müstahsil gön
derilmesi, 

• * \ \ , 
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8. — Mevcut fabrikalar ihtiyacı karşılıyama-

dığı gibi, çay istihsalinin her sene % 30 nisbe-
tinde artması nazara alınarak yeni fabrikalar 
yapılması ve mevcutlardaki noksanların ikmali, 

9. — Köylüden alman çay, idareye ait vasi-
talarla fabrikalara nakledilmekte olduğundan, 
köy yollarının yapılması ve onarılmasına vekâ
let olarak iştirak olunmas. 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından 
talep ve temennilerimizin dikkate alınacağına 
emin olarak, 1962 bütçesinin memleket ve mil
let için hayırlı olmasını Cenabı Haktan diler, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Sayın Kabadayı... (Yok sesleri) 
Sayın Oğuz, (Yok sesleri) 
iSayın Ilyas Kılıç, (Yok sesleri) 
Sayın Çanga, (Yök sesleri) 
Sayın Gökay? Burada, (Alkışlar) 
FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (İstanbul) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, zaten 
söz alanlar listesinin sonunda olduğum için ki
fayeti müzakere önergesine lüzum kalmıyacaktır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin memleket 
kalkınılmasında gelir temini suretiyle yapmış ol
duğu müspet rolü takdirle karşılamak icabeder. 
Yalnız bu konuyu iki fasılda mütalâa etmemiz lâ-
zımıgelir. Birisi içki sarfiyatının memleketimizde 
maatteessüf artmakta olduğu hususudur. Her hal
de bu mevzu, memleket için sevindirici değil
dir. Benden her halde içki lehinde kaside dinliye-
cek değilsiniz. Şu dakikada içki hakkında konfe
rans vermek niyetinde değilim. İnsan oğlu doğ
duğu andan itibaren daima neşesini artırmak, ve
ya ıstıraplarını, kederlerini'unutmak için bunları 
kullana gelmiştir. Ne kanunlar, ne yasaklar bu 
hususa tesir yapamamıştır, öyleyse yapılacak şey 
nedir? İnsan oğlunu mümkün olduğu kadar 
uyartmaya çalışmak. Bizim kurmuş olduğumuz 
Yeşilay müessesesine benzer teşekküller kurmak 
suretiyle içkinin zararlarını anlatmak suretiyle 
•gerekli tedbirleri almak lâzımdır. 

İnsanoğlu ister bunlara riayet eder, ister et
mez. ıŞayet riayet etmediği takdirde yavaş yavaş 
intihar edecektir ki, bu kendisinin bileceği bir 
şeydir. 

Yalnız bir hakikat vardır. Devlet eline almak 
sureti ile içkinin ucuz satılmasının daima aley-
Mndeyim. Rahmetli Recep Pekerle bu hususta 
münakaşalarda bulunmuştuk. Fiyatları ıtcuzkt-
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tığınız zaman da insanlar yine içerler. Devlet Ha
zinesine fazla bir gelir sağlanması için, fiyatı ar
tırmak yerindedir. Akşamcılar bu hususta belki 
bana kızarlar, Siiham-ı kazalarını sineye çek
mekte tereddütüm yoktur. Yalnız, bu İnhisarlar 
İdaresi bir İktisadi Devlet Teşekkülü haline ge
tirilebilir mi? İktisadi Devlet Teşekkülü haline 
getirdiğimiz takdirde, meyva suyu mevzuunu ele 
almaları yerinde olur. Memleketimizde meytvalar 
zaman zaman yerlerde çürür. Acaba İnhisarlar 
İdaresi ucuz olarak, hususi sektörle beraber mey
va suyu çıkarabiliyor mu? Meyva suyu çıkarabili-
yorsa istiyen meyva suyu içer, istiyen içki. Ben 
sofralarda kızıl şarap varsa, kırmızı üzüm suyu 
içerim ve herkes de merak eder, «Gökay şaraba 
mı başladı?» der. Binaenaleyh, İnhisarlar İdaresi 
hem gelirini artırmak, hem de meyva istihsalimizi 
çoğaltmamız için bu mevzu üzerinde durabilir, 
Diyaceksiniz ki, meyva suyuna Devlet el koyar
sa hususi sektör çalışamaz. Esasen hususi sektör 
bu mevzuda muvaffak olmamıştır. Hususi sektör 
Devletle birlikte iş yapmak suretiyle fabrikalar 
açarsa, istiyen Bacchus ilâhına çalışır, istiyen 
Tabiat ilâhına çalışır. 

Bu mevzuu da böylece geçtikten sonra ayrıca 
şahsıma taallûk eden bir husus hakkında da sual 
sormak suretiyle malûmat istiyeceğim. 

•Gümrüklerde bâzı muameleler var ki, insanı 
hayretler içerisinde bırakıyor. Meseliâ bir aile 
göç eder dışardan eşyasını getirirse refikasına 
aidolanı çıkaramaz. 

Çünkü kanunda bu hususta sarahat var. Ar
kadaşlar, bu durumun düzeltilmesi lâzımdır. 

Gümrük binasına gittiğiniz zaman Tophane 
avlusunun otomobillerle dolu olduğunu görürsü
nüz. 3u otomobiller ne suretle getirilmişse geti
rilmiş... Demin konuşan Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsü arkadaşımın dediği gibi, bu otomobiller 
döviz verilmek suretiyle getirilmiştir. Arkadaş
lar, bu otomobillerin buralarda yatması yazık de
ğil midir?' Bunlar birer millî servettir, Tophane 
meydanı otomobillerle doludur, ambarlar eşya
larla doludur. 

Bu mevzular üzerinde ehemmiyetle durularak, 
bir defaya mahsus olmak üzere, gümrük alsınlar, 
içeri soksunlar. 

Üçüncü bir mevzu da dışarılarda tütünlerimi
zin reklâmlarının yapılmadığı keyfiyetidir. Tu
rizm mecmualarının bu reklâm mevzuunda Bern'
de Büyükelçi olarak çalıştığım zaman bizzat ben 

— 667 
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mücadele etmek mecburiyetinde kaldım. Bir za
man Maliye Vekâletine bu hususlarda telgraflar 
çektim. Zürich istasyonunda Yunanistan'a ait rek
lâmlar görürüz. Bizimki yoktur. Bundan da an
laşılıyor ki, bizim reklâmcılığımız gayet mahdut 
bir durumdadır. Bizim tütünlerimiz hakkınca 
malûmat istenir, verilemez. Reklâmlarımızın ya
pılması hususunda turizm mecmualarının da 
ehemmiyeti vardır. Mütaaddit defalar yazdım. 
Onu dahi temin edemedik. Avrupa'daki tütünle
rimizin yerini, ikinci Dünya Harbinde, Virjinya 
tütünleri almıştır. Almanya'nın Amerika ordu
sunun işgali altında kalması neticesi bizim paza
rımız olan Almanya'yı tütün mevzuunda kaybet
miş bulunuyoruz. Onun için tütün ihracı ve dış 
memleketlerde tütünlerin reklâm mevzuunu ehem
miyetle ele almasını ve Sayın Bakanın ilgilenme
sini rica eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Söz almış arkadaşlarımızın ko
nuşmaları bitti. Şimdi Sayın Bakana söz veriyo
rum. Buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 
BULADOĞLU (C. Senatosu Trabzon Üyesi) — 
Sayın milletvekilleri, 19612 yılı Gümrük ve Te
kel Bakanlığı bütçesine ait cevap ve izahlardan 
önce, bu bütçe üzerinde fikirlerini toeyan eden 
parti 'grup sözcüleriyle diğer Ibütün milletve
killerine yapıcı tenkidlerinden ve ikazlarından 
dolayı teşekkürü 'bir ıborç bilirim. 

Halen yürürlükte Ibulunan 5383 sayılı Güm
rük Kanunu 1949 yılından beri tatfbik edil
mektedir. 1954 senesinde Gümrük tarifemizde 
sıklet esasından advalorem sisteme geçilmesi 
üzerine bu kanunda 0290 sayılı Kanunla bâzı 
değişiklikler yapılmıştır. 

Bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak , 
bulunan mezkûr kanuna yeni bir şekil ver
mek modern usul ve esaslardan »faydalanarak 
Gümrük muamelelerinde sürat ve selâmeti te
min etmek ve /bunun yanında turizmin inkişa
fını da sağlıyacak hükümleri kapsamak ve 
memleket ihtiyaçlarını tam bir şekilde karşılı-
yacak yeni Ibir gümrük kanununun hazırlan
ması yolundaki çalışmalara Bakanlığımızca baş
lanılmış 'bulunmaktadır. 

Bu kanunda, Gümrükle mükellefler arasın
da öteden beri ihtilâfa yol açan (hususların 
yahancı memleketler mevzuatı da (gözden ge-
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çirilmek suretiyle bertaraf edilmesine çalışıl
maktadır. 

Ezcümle, 
Dravbek sisteminin memleketimizde de tat-

'bik edilebilmesi için tgerekli incelemeler ya
pılmakta olup alınacak neticeye ıgöre kanu
na lüzumlu hükümler konacaktır. 

Halen Gümrük Kanunumuzun 23 ve 24 ncü 
maddelerinde yer almış 'bulunan ve 'günün 
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olan igeçici 
'kabul sisteminin, memleket ticaret ve sanayi
nin inkişafı riislbetinde faydalı olması için ge
nişletilmesi esası kabul olunmuş ve 'bu mak
sadı sağlıyacak hükümler hazırlanmış hulun-
maktadır. 

Mükellefleri doğru beyana mecbur kılmak 
için konulan ve Garp mevzuatından alınmış 
olan ceza sisteminin Ihiç'bîr şikâyete mahal ver-
miyecelk şekilde ve âdil esaslara istinadettiril-
mek suretiyle düzenlenmesine çalışılmaktadır. 

Yine bugünkü kanunumuzun 148 ve 152 nci 
maddelerinde yer alan cezanın nisbet ve tevzii 
'konularında da esaslı değişiklikler yapılması 
yolundaki çalışmalarımız devam etmektedir. 

197 sayılı Kanunda Bakanlar Kuruluna 
verilen ve sanayii koruma maksadına matuf 
bulunan vergi hadlerinde indirmek ve yükselt
mek suretiyle değişiklik yapma salâhiyeti lü
zumu halinde kullanılmakta ve memleketimiz 
için faydalı neticeler süratle sağlanmaktadır. 
Esasen ileri memleketler mevzuatında da aynı 
hükümler mevcuttur. 

Beyan, tescil ve muayene sistemlerinde mü-
şahale edilen ve haklı şikâyetlere yol açan for-. 
malitelerin kaldırılarak: muamelenin daha ba
sit bir şekilde ve süratle yapılmasını sağlıyacak 
hükümler yeni Gümrük Kanununda yer alacak 
ve bu mevzudaki şikâyetler bertaraf edilmiş 
•olacaktır. 

Memleketimize ziyaret maksadiyle gelecek 
yolcu ve turistler için turizmi teşvik edici hü
kümlerin, memleketimizde turistik tesislerin 
kurulmasını, çoğalmasını sağlıyacak esasların 
ve kanuni llıü'kümlerin hazırlanmakta olan Güm
rük Kanununda yer alması için çalışmalara de
vam edilmektedir. 

Serhest liman, serbest IbÖlge ve mahallerin 
memleket ekonomisinde icra edecekleri tesir 
izahtan varestedir. 

— 008 — 
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Bu konuda Gümrük Kanunumuzda müsait 

hüküm 'bulunduğu gibi, 21 . 12 . 1953 tarihli 
6209 sayılı Kanunda Türkiye'de serbest bölge
ler kurmak üzere Hükümete yetki vermiştir. 
Bu yetkiye istinaden Hükümet, 1956 ve 1958 
tarihli iki kararname ile »İskenderun ve Tuz-
la'da serbest bölge tesis etmiştir. Ayrıca 
4893 sayılı, 24.5.1946 tarihli Kanuna tevfikan, 
Şark halı ve kilimleri ile hayvan postları için 
de istanbul'da tesis edilmiş bir serbest yer 
mevcuttur. 

Bunların tesis ve işletilme şartları 6209 sa
yılı Kanunla bu kanuna ait tüzükte tesbit edil
miş olup bunların ekonomik menfaatlerimize 
ujygun şartlar olduğuna kaani bulunmaktayız. 

Müşterek Pazara müşarik âza olarak katıl
mamız konusuna Hükümetimiz bugün de büyük 
ehemmiyet atfetmekte ve bu yolda gerekli gay
retleri. sarf etmektedir. 

Altı büyük Avrupa Devletini içine alan Müş
terek Pazar sahasının, başlı ihraç mallarımız 
için eski ve önemli bir piyasa teşkil etmesi ve 
birçok ihraç mallarımız müşterek olan Yuna
nistan'ın da son defa bu birliğe katılmış bu
lunması muvacehesinde Hükümetimiz bu birli
ğe memleketimizin de muayyen şatlarla dâhil 
olmasını memleket menfaatlerine uygun gör
mektedir. 

Ancak, müşareket müzakerelerin devam et
mekte olduğu bu devrede şartlar kesin .olarak 
belli olmadıkça, intikal devresinde gümrük ge
lirlerimizden ne nisbette bir fedakârlık olaca
ğını şimdiden ifade etmek mümkün değildir. 

Gümrük muhafaza hizmetleri : 
Bakanlığım emrinde çalışan Gümrük Mu

hafaza Teşkilâtının vazife sahası 6851 sayılı 
Kanunda tâyin ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Kanundaki sarahate göre bu teşkilât deniz ve 
hava limanları ile sundurma ve antrepolarda, 
gümrük ve pasavan kapılarında vazife görmek
te, yurdumuza bu mahallerden gümrük mua-
ımelesine tâbi tutulmadan eşya girip çıkması
na mâni olunmaya çalışmaktadır. 

Sahil ve hudutlarımızda kaçakçılığın men 
ve takibi vazifesi de 6815 sayılı Kanunla Jan
darma Genel Komutanlığına bırakılmış bulun
maktadır. 

Kadro itibariyle âmir ve memur olarak 1604 
muhafaza ve 120 deniz personelinden müteşek
kil bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilâtı 1957 
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senesinden 1961 senesi sonuna kadar 5 yıl içe
risinde giriş ve çıkış kaçağı olarak gümrük 
kapı ve limanlariyle nakil vasıtalarında 
11 426 308 lira kıymetinde kaçak eşya yaka
layarak gümrüklere devretmiş ve kaçakçılar 
hakkında da 1918 sayılı Kaçakçılık Kanuna 
hükümleri tatbik olunmak üzere suçlular Adlî 
makamlara teslim olunmuştur., 

Marmara Denizinde, istanbul ve Çanakkale 
boğazlarında aynı zamanda gümrüklü limanla
rımızda muhafaza hizmetleriyle kaçağın meni 
ve takibi vazifeleri halen 40 aded çeşitli deniş 
vasıtası kullanılmak suretiyle bu teşkilât- ta
rafından yapılmaktadır. 

6427 sayılı Kanunla tasdik edilmiş ve. Hükü
metimizle Birleşik Amerika arasında aktedil-
miş bulunan anlaşmaya müsteniden memleketi
mizde vazife gören NATO personelinin ihtiyaç
larını karşılamak maksadiyle gümrüksüz olar 
rak ithal edilen bâzı ihtiyaç maddelerinin yal
nız bu personel tarafından sarf ve istihlâk edil
mesi anlaşma icabından bulunmasına rağmen 
bu kabil eşyanın harice sızdığı, muhtelif kim
seler tarafından kullanıldığı görülmüş bu mad
delerin aynı zamanda Cenup hudutlarımızdan 
ve hariçten gelen yolcularla da memlekete so
kulduğu neticesine varılmıştır. 

Büyük şehirlerde bu maddelerin alım ve sa
tımının önlenmesi için mülki idare âmirleri. 
emrinde polis, jandarma ve muhafazadan, mü
teşekkil şehir içi ekipleri kurulmuştur. 

Gümrük gelirleri : 
1960 malî yılı içerisinde Bütçe Kanunun

daki gümrük gelir tahmini 2 005 250 000 lira
dan ibaret bulunmaktadır. Aynı yıl içerisinde. 
580 679 690 lira noksaniyle 1 424 570 310 lira 
tahsil olunabilmiştir. 

1961 malî yılının 10 ayı içerisinde bütçe 
tahminlerine göre 1 482 255 497 lira tahsilat 
yapılması gerekirken 298 565 974 lira noksa
niyle 1 183 589 523 lira tahsil olunabilmiştir. 

Tahsilatın tahmine nazaran noksan olması 
dış ticaretin tahdide tâbi tutulması ve döviz. 
sıkıntısından ileri gelmiştir. 

1962 malî yılı geliri olarak Bakanlığımca 
tahsili tahmin olunan miktar 1 302 604 065* li
radan ibaret bulunmaktadır. 

1958 - 1961 malî yılı sonuna kadar iktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle belediyeler tarafından. 
ithal edilen ve malî durumlarının müsait, bu-

* 
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lunmaması sebebiyle tahlili tecil ve tehir olu
nan Gümrük resim ve vergilerinin tutarı 
402 089 588 liradan ibaret bulunmuştur. Bu 
meblâğdan ,261 813 000 lirası muhtelif tarihler
de tahsil edilmiş ve bakiyesini 'teşkil eden 
140 276 588 liranın da tecil müddetleri sona 
ermemiş olduğundan henüz tahsil edilememiş
tir. 

Teşkilât Kanunu : 
Bakanlar Kurulu karariyle Âmme Enstitü

sünde teşkil edilen idare reforme ve ^organi
zasyonun komisyonunca yapılacak araştırma 
sonunda 1935 senesinden kalma halihazır Teş
kilât Kanunu yetersiz olması dolayısiyle yeni 
bir teşkilât kanunu hazırlanmaktadır. 

(Bir yandan müstahsil, müstehlik, işçi, imalât
çı ve tüccar olarak büyük bir vatandaş kütlesini 
ilgilendiren diğer yandan Devlet Hazinesine se
nede bir milyara yakın gelir taahhüdeden Tekel 
Genel Müdürlüğüne ait bütçeyi yüksek huzuru
nuza takdim ederken yukarda belirttiğimiz ehem
miyeti ile mütenasibolarak 'çizdiğimiz faaliyet 
yolunun esaslarını kısaca şu noktalarda topla
makta bulunduğumuzu da Yüksek Heyetinize 
arz ederim. 

(Müstahsil ile olan münasebetlerimizde : Müs
tahsil vatandaşlarımızın mahsullerini ve bu mah
sullerin idrakinde harcadıkları masraf ve emeği 
tam olarak karşılamak ayrıca içinde bulunduğu 
yaşama şartlarını da nazarı itibara alarak ona nor
mal bir geçim imkânı vermek, gayelerimizin ba
şında gelir. 

Bunun yanında mahsullerimizin kalitelerinin 
yüksek olmasına, dış piyasalardaki şöhret ve iti
barlarının kaybolmamasına ve harici satışlarımız 
da istikrarlı bir fiyat politikasının teessüsüne ça
lışmak da ana prensibimizdir. 

Ancak bu sayededir ki, müstahsılımıza iyi bir 
fiyat verebilmek, iyi bir geçim sağlıyabilmek 
mümkün olabilir. 

Bakanlığımız bu mevzularda daimî bir hassa
siyet ve ihtimam göstererek müstahsil vatandaş
larımızı memnun edecek bir mesai yolundadır. Ve 
bu yolda azimlidir. 

Müstehlik vatandaşlarımızla olan münasebet
lerimize gelince : 

Tekel İdaresinin bu sahadaki prensibi, vatan
daşlarımızın muhtacoldukları Tekel maddelerini 
her zaman her yerde kolaylıkla ve ucuza temin 
edebilmelerini sağlamaktır. 
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Bu bahiste en küçük bir şikâyete dahi meydan 

bırakmıyacak bir titizlikle çalışmayı vazife bil
mekteyiz. 

Bunun için bir yandan Tekel mamullerinin 
kalitesini daha da iyileştirmeye çalışırken, diğer 
.taraftan yeni yatırımlarla imalâtımızı ihtiyacı 
tam karşılıyacak bir seviyeye çıkartmak kararın
dayız. 

Bu sebeple huzurunuzda müzakeresi yapıl
makta olan Tekel Genel Müdürlüğünün bütçesin
de eski tesislerin takviyesi ve yenilerinin kurul
ması için yekûnen 70 milyon liralık yatırım öde
neği talebetmiş bulunmaktayız. 

Yatırımlara verdiğimiz haklı ve büyük ehem
miyet sebebiyle önümüzdeki yıl bütçelerinde de 
yeni taleplerde bulunacağız. 

Bir taraftan memleket içi yatırımlarla yeni iş 
sahaları kurup, memleket iktisadiyatının muhtaç 
bulunduğu dinamik ilerlemeyi 'süratlendirmeye 
çalışırken, bir taraftan da dış piyasalarla yakın 
alâkamızı devam ettirmek ve bilhassa tuz, şarap 
ve tütün gibi mallarımızı her sene artan bir tem
po ile ihraca gayret etmek ana faaliyet yolları
mızdan biri olacaktır. 

Burada şu noktayı bilhassa belirtmek isterim 
ki, gerek dahilî mahsul alımlarında gerekse dış 
piyasalarla olan münasebetlerimizde hususi te
şebbüse rakip olmayı katiyen düşünmemekteyiz. 

Bütün mesele Türk ihraç mallarının dış piya
salarda değerleriyle mütenasibolarak sürümünü 
temin etmek suretiyle millî geliri sağlamaktır. 

Bu hususta tüccarlarımızın muvaffakiyeti bizi 
sadece memnun eder. 

işçilerimizle olan münasebetlerimizde : 30 bin 
civarında işçisi olan bir iş veren sıfatiyle işçi me
selelerini anlayışlı ve hakperest bir zihniyetle ele 
almayı, Bakanlığımız için en tabiî bir vazife ola
rak kabul etmekteyiz. 

İşçilerimizin haklı oldukları her hususta bu 
haklarını teslim etmek ve gereğini yapmak yolun
dayız. Ve bunu daima temin ve ispat etmiş bulu
nuyoruz. 

Böylece Tekel İdaresi ile işçilerimiz tam bir 
aile samimiyeti içerisinde bulunmaktadır. 

Burada şu ciheti de belirtmek isterim ki, Hü
kümet programında da ifade edilmiş olduğu üze
re, işçilere karşı davranışlarımızda eşit muamele 
daima düsturumuz olmaktadır. Ve olacaktır! 

660 
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Sayın milletvekilleri; 
Bakanlığımızın tutumundaki ana prensipleri 

şöylece hulâsa ettikten sonra şimdi de Tekel Ue-
nel Müdürlüğünün muhtelif faaliyet sahaların
daki durumunu ve huzurunuza getirilen 1962 yılı 
bütçesine göre tahakkuk edecek tutumunu yük
sek tetkik nazarlarınıza arz edeceğim. 

Tütün : 
Tekel idaresinin meşgul olduğu mevzuların 

başında tütün gelmektedir. Fakat tütün sadece 
Tekel İdaresine değil, topyekûn bütün memleket 
ekonomisinde baş yeri işgal eden bir ma'hsulü-
müzdür. 

300 bin civarında bir müstahsil ailesinin tütün 
ziraati ile meşgul olduğunu söylemek bile bu 
ehemmiyeti izaha kâfi gelebilir. 

. Kaldı ki, tütün memleket içi istihlâkten Dev
let Hazinesine vasıtalı bir vergi olarak 700 mil
yon lira varidat .getirmekte olduğu gibi ihracatı 
sebebiyle,de 785 milyon liralık dötviz temin et
mektedir. 

Ayrıca binlerce aileyi geçindiren, işçiliği, nak
liyatı ve imalâtı ile de özel bir önem taşımakta
dır. 

Bütün bu sebeplerle tütün mevzuu üzerinde 
gösterilmesi lâzımgelen hassasiyet, aşikâr bir za
rurettir. Bakanlığımız -bu zaruretin zorluğunu 
müdrik olarak çalışmaktadır. 

Memleketimizin yıllık istihsali vasati olarak 
120 milyon kilo civarında olup, bunun ancak 
1/3 ü memleket dâhilinde sarf edilmekte, baki
yesinin ihracı zaruri bulunmaktadır. 

Mecbur olduğumuz bu ihracatı istikrarlı bir 
şekilde,yapabilmemiz için de bir taraftan kaliteli 
mahsul yetiştirmek suretiyle Türk tütününün dış 
piyasalardaki büyük şöhretini muhafaza ve diğer 
taraftan müstakar bir diş fiyat politikası takib-
etmek lâzımdır. 

Bakanlığımız bu sene bu iki hususa da lâyık 
olduğu âzami itina ve ehemmiyeti göstererek 
kampanyaya girmiş, Ege ve Samsun piyasala
rındaki tatbikatımızla gayeye ulaşma yolunda 
muvaffak bir hamle yapılmıştır. 

Bu arada ekici tütün piyasalarının açılma
sında çok titiz davranmakta, her hangi bir şikâ
yete lüzum bırakmadan müstahsil için en mü
sait erken tarihlerde piyasaları açmayı karar 
altına.almış ve tatbikine. başlamış bulunmakta
yız. 
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Muvaffakiyetle neticelenen Ege piyasası ge

çen seneye nazaran 45 gün evvel açılmış olduğu 
gibi, bir hafta önce açılmış olan Samsun piya
sasının açılış tarihi de geçen seneye nazaran 43 
gün daha erkendir. Hulâsa; 

Lüzumsuz gecikmelerle müstahsilin mutazar
rır olmasına katiyen meydan vermiyeceğiz. 

Bizim Hükümet olarak müstahsıldan istedi
ğimiz tek şey; kaliteli mahsul yetiştirmesidir. 

Taban araziye tütün ekmemek ve tamamen 
tahditlerin dışındaki sahalarda ekim yapmak 
suretiyle yetiştireceği kaliteli mahsul için Tekel 
idaresi daima alıcı olacaktır. 

Bakanlık olarak tütün istihsal politikamız 
her bölgenin kaliteli mahsulünün idrakinde her 
hangi bir tahdide gitmemektir. 

Kaliteli tütün yetiştirme yoluna giren müs-
tahsılımıza yardımcı olmayı da vazife bilerek 
memleket tütüncülüğünün ıslahı için programlı 
bir şekilde çalışan ve Samsun, Malatya, izmir'
de tütün tecrübe ve ıslah istasyonları istanbul'
da Cevizli'de kendi binasının civarında ve muh
telif yerlerde deneme tarlaları bulunan Maltepe 
Tekel Tütün Enstitüsünün ekicilerimize daha 
yakın ve faydalı olabilmesi hususundaki ikaz ve 
tenkidleri nazara alarak mevzuu lâyık olduğu 
ehemmiyetle ele almış bulunuyoruz. 

Tütün hastalıkları ile mücadele her ne ka
dar Tarım Bakanlığının faaliyet sahasına girer 
ise de, bilhassa mavi küf hastalığına karşı ya
pılacak mücadeleden Tekel idaresi de elindeki 
bütün imkânlarla yardımcısı olacaktır. 

Bu cümleden olarak Avustralyalı bir müte-
ıhassıs getirilmiş, alâkalı elemanlarımızın mavi 
küf mücadele metotları hakkında bir konferans 
vermesi temin edilmiş, diğer bir mütehassısın da 
1962 senesinde davet olunarak görüşlerinden 
istifade hususunda mutabakata varılmıştır. 

Bu maksatla bütçemize kâfi miktarda öde
nek de konmuştur. 

1961 Eylül iptidasına 120 milyon kilo stokla 
girilmiş olduğu halde bunun 66 milyon kilosu 
bu tarihe kadar satılmış bulunmaktadır. 

Aldığımız tedbirlerle ihracatımızın artırılma
sına çalışmaktayız. 

Tedbirlerimiz meyanında; 
Tekel idaresince satmalman tütünlerin mu

hafaza, bakım ve işlemelerine de son derece 
ehemmiyet vermekte olduğumuzdan, huzurunu-
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za getirdiğimiz bütçenin aidolduğu faslında gö
rüleceği üzere emanet ambarı, bakım evi, bakım 
ve işleme tesislerinin ıslah, tevsi ve yeniden in
şası için yekûnen 8,5 milyon liralık bir tale
bimiz vardır. 

Sigara : 
Sigara imalâtında Tekel idaresinin tesisleri 

âzami kapasite ile çalışmaktadır. Zaman zaman 
vatandaşlarımız tarafından sigara mamulâtı-
mız hakkında şikâyetler olmaktadır. 

Bunlardan birisi sigaraların kalitelerinde 
değişiklikler veya düşüklükler görüldüğü yo
lundadır. 

Tesislerin yetersizliği sebebiyle imalâttaki 
çok sıkışık duruma rağmen yine de sigaraların 
kalitelerinde bir değişiklik veya düşüklük olma
masını temin için âzami hassasiyet ve dikkat 
gösterilecektir. 

Diğer bir şikâyet de bilhassa zaman zaman 
mevcudu kalmadığı anlaşılan (Çamlıca) sigara
sına aittir. 
• İlk imalâta başlandığında ancak, ayda 6 000 

kilo satış yapacağı zannı ile hareket edilmiş ve 
fakat kısa zamanda artan istihlâk sebebiyle ay
lık satış ayda 35 000 kiloya çıkmıştır. Halkı
mızın bu rağbetini şükranla karşılıyarak tesis
lerimizi ihtiyaca yeter hale getirmek yolunda
yız. 

Bu sebeple Maltepe'de inşa edilmekte olan 
sigara fabrikasının bir ân evvel ikmali için her 
türlü tedbiri alarak faaliyete geçirilmesine ça
lışmaktayız. 

Gelecek yıl bütçemizi huzurunuza, bütün bu 
şikâyetleri bertaraf etmiş olarak getirmeye ka
rarlı bulunmaktayız, 

Müstahsıldan kesilen primler ile kurulacak 
müessesenin durumuna gelince : 

Tütün müstahsılindan Millî Korunma Kanu
nuna istinaden çıkarılmış kararnamelerle 1946 
ve 1947 yıllarında kesilen % 5 primler yekûnu 
19 959 455 lira ile 1948 ve 1949 yıllarında ke
silen % 4 primler yekûnu 15 620 367 lira ki, 
ceman 35 579 823 lira ile, primlerin kesümele-
rindeki gayeye uygun bir müessesenin kurul
ması daha o tarihte düşünülmüş ve 1950 senesi 
başında 5628 sayılı «Türk Tütün Ortaklığı Ka- ' 
nunu» çıkarılmıştı. 

îşbu kanunun 3 ncü maddesi gereğince ku- , 
rulacak ortaklığın sermayesi 100. milyon lira 
olacaktı. ! 
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Kanunun 4 ncü maddesi gereğince de bü 

100 milyon lira sermayenin 83 500 000 lira
sını zürradan kesilen primler teşkil edecekti. 
Nitekim aynı madde ekici tütünleri satış bedel
lerinden yapılan kesintinin devam edeceğini ve 
ancak 1950 senesinden itibaren kesinti nisbeti-
nin % 2 olacağını hüküm altına almış bulun
maktadır. 

Böylece 1950 - 1956 yıllarında da tütün eki
cilerinden % 2 üzerinden prim kesilerek daha 
33 930 842 lira elde edilmek suretiyle 1956 yılı 
sonunda ekicilerden kesilen paraların 11 sene 
lik yekûnu 69 510 665 liraya varmış ve aynı 
seneler zarfında 21 412 027 lira da faiz temin 
etmek suretiyle 90 922 693 liraya baliğ olmuş
tur ki, böylece Tütün Ortaklığı Kanununda 
ekicilerin ortaklığa katılma hissesi olarak gös
terilen 83 500 000 lira fazlasiyle temin edilmiş 
olduğundan ekicilerden prim kesilmesi durdu
rulmuştur. 

Aynı zamanda 5628 sayılı Kanundaki Tütün 
Ortaklığı Müessesesinin kurulmasına teşebbüs 
edilmiş ise de aynı kanunun 4 ncü maddesinin 
(c) ve (d) fıkralarında yazılı Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası ile diğer Millî Bankalar or
taklık hisselerini taahhüt ve tediye etmedikle
rinden bizzarure ortaklık kurulamamış ve 5628 
sayılı Kanun tatbik edilmemişti. 

Bu vaziyet karşısında 1957 senesinde Türk 
Tütün Ekicileri Bankası kurulması hakkında 
Hükümetten Meclise yeni bir tasarı sevk oluna
rak mevcut paralarla bir müessese kurulmak 
istenmiş ise de işbu tasarının müzakeresi tamam
lanmamış ve kanunlaşamamıştır. 

Bakanlığımız yukarda izah olunan vaziyet 
karşısında mez'kûr müessesesinin bir an ev
vel kurulması için derhal faaliyete »geçerek 
Ticaret Bakanlığı ile temaslarda bulunmuştur. 

Ticaret Bakanlığınca (hazırlanmış olan tasa
rının tekemmülünü yakinen takibetmekteyiz. 
Ekicilerimizi bir an evvel arzuladıkları ve (bek
ledikleri müesseseye kavuşturmak en başta ge
len gayemizdir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler : 
Yıllık satışı ortalama 60 milyon litrenin 

üzerinde bulunan ispirto ve ispirtolu içkilerin 
bir yıllık satış bedeli yekûnu 330 milyon lira 
civarında olup bundan senede Hazineye intikal 
etmek üzere sağlanan 'kâr 225 milyon civarın
dadır. 

flfly 
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Bu arada Gökay arkadaşımızın temennileri- | 

ne de cevap vermek isterim.. I 
ispirto ve ispirtolu içkiler Kanunu gerekçe- I 

sine dayanarak rakı fiyatlannı daima yüksek I 
tutmak suretiyle memleket dahilindeki fazla I 
istihlâki önlemeye zaten çalışıyoruz. I 

t FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (İstanbul) 
— Bravo. I 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 
BÜLADOĞLU (Devamla) — Bu sahada 
bilhassa sarkıp imalâtına hususi bir ehemmiyet I 
vermekteyiz. I 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizin bâzı I 
mıntakaları vardır ki, vatandaşlanmız ancak I 
bağcılı'k İle meşgul olmak mecburiyetindedir- I 
ler ve bu 'topraklar başka mahsûllere de müsait I 
değildir. Bu sebeple tek mahsûlü bağcılık olan bu I 
bölgelerdelki vatandaşlarımızın 'mahsûllerini de I 
diğer mahsûllerde olduğu gibi değerlendirme- I 
yi ve bağcılığın inkişafını temin etmeyi vatan- I 
daşm geçim imkânlarını sağlamak ve dolayı- I 
siyle millî geliri artırmak bakımından önemli I 
bir vazife (olarak ele almakta ve bu sahada ya- I 
tımmlar yapmayı prensibolarak kabul etmiş bu- I 
İunmaktayız. ' I 

Bu gaye ile Çanakkale Şarap Fabrikasının I 
süratle ikmaline çalıştığımız gibi Tekirdağ Şa- I 
rap Fabrikasının tevsii, PaşalbaJhçe Şarap ima- I 
lâHhanesi ile Ürgüp Şarap Fabrikası kupaj I 
küvleri, İzmir Şarap Fabrikası tesislerinin sü- I 
ratle ikmali sair" bilcümle şarap tesislerimi
zin ıslalh ve tevsii hususları derhal ele alınmış I 
ve 1 480 000 liralık ödenek huzurunuzdaki büt- I 
cenin yatırımlar kısmına konulmuştur. I 

îspiriJo ve ispirtolu içkiler bahsinde mühim 
bir ihraç metaı olarak şaraplarımız üzerinde 
hassasiyetle dururken rakı ve votka ve ver
mutlarınızın da ihraç imkânlarını arıyacağız. 

1960 yılında dış piyasalara satılan 1 700 000 
litre şaraptan 1 413 000 liralık döviz temin 
edildiği göz önünde tutularak evvelâ bu mik
tar ihracatımızın Iher yıl sabit tutulmasına ve 
daha da artırılmasına gayret edilecektir. 

Bira imalâtımıza gelince : 
Tekel sahasının dışında olmasına rağmen 

Bakanlığımız, iki yönden bira îmalâtiyle ya-
kinen alâkası bulunmaktadır. Bunlardan bi
risi vatandaşın ihtiyacını karşılamak, diğeri 
de memleketimizde iyi cins arpa ıziraatini tevsi 

27.2.1962 0 : 1 
ve inkişaf ettirmek suretiyle bir millî mahsûlü 
değerlendirip memleket zirai ve iktisadi (ha
yatında bu yönden bir kalkınmayı sağlamak 
tır. 

Bugün vatandaşlarımızın yıllık bira istih
lâk ve ihtiyaçları 60 milyon litre civarındadır. 
Buna mukabil mevcut tesislerimizin kapasitesi 
30 milyon litredir. 

Tekel İdaresi mevcut tesislerinin kapasite
sini 30 milyon litreden 33 milyon litreye yani 
âzami haddine çıkardığı halde artan istihlâki 
karşılıyamamaktadır. 

Bu sebeple huzurunuzdaki bütçenin ilgili fa
sıllarında ceman 8 milyon liralık bîr Ödenek 
mevcuttur. Bu ödenek ile mevcut fabrikaların 
tevsii ve ıslahı cihetine (gidileceği gibi yeni bir 
fabrikanın da temeller atılacaktır. 

Çay : 
Kısa mazisine rağmen memleketimiz ziraatin-

de ve iktisadiyatında gün geçtikçe büyük ve 
önemli bir yer işgal eden çaylarımızın lâyık ol
duğu ehemmiyetle ele alınması Bakanlığımızın 
üzerinde 'hassasiyetle durduğu bir konudur. 

Bir misal solmak üzere söyliyeyim ki 1961 
yılında Tekel İdaresi çay bölgelerinden 24 231 
ton yaş çay yaprağı satmalmış ve mukabilinde 
müstahsıla 72 buçuk milyon lira ödenmiştir. 

Çay bahsinde bütün gayretimiz, çay istihsa
lini memleket istihlâkini karşılıyacak seviyeye çı
kararak, çay ithali suretiyle memleket dışına dö
viz çıkmasını önlemektir. 

Sayın milletvekilleri, mütehassıslarca yapılan 
etütlerle anlaşılmış bulunmaktadır ki, Türk çayı 
aslında yüksek kaliteli bir çaydır. Ve iyi imal edi
lebildiği takdirde başka çaylarla harman yapıl
masına lüzum kalmaksızın nefis bir içime sahip 
bulunmaktadır. 

Bu duruma göre; çay mevzuunu lâyık olduğu 
önemle ele almış bulunan Bakanlığımızın hedefi; 
kaliteli çay İstihsali ve imal etmek suretiyle; hem 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tatminkâr bir şe
kilde karşılamak hem de iyi imal edilemiyen çay
larımızın içilebilir hale gelmesi için yapmaya 
mecbur olduğumuz çay ithalinden ve döviz har
camaktan kurtulmaktadır. 

Rize'deki çay yaş yaprak fiyatının yükseltil
mesi mevzuundaki arkadaşımızın teklifi üzerinde 
de hassasiyetle durmak mecburiyetindeyiz. 
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Öyle tahmin ediyorum ki, iki sene sonra çay 

ihracedecek bir memleket olarak vücut bulacağız. 
Bu takdirde memleketin gerek sanayi ve gerek 
istihsaldeki her maddesi maliyet itibariyle ihra
cat imkânımızı daima kösteklemekte olduğundan 
bizim politikamız fiyatları müstakar olarak tut
mak ve bu müstakar fiyat içinde çay maliyetini 
yükseltmemeye çalışmaktadır. Burada çay zür-
ramdan ricamız, randımanı artırmak suretiyle 
eline geçecek parayı fazlalaştırmaya çalışması 
olacaktır. 

Bu hedefe ulaşabildiğimiz takdirde; çay istih-
salindeki artıştan doğan endişeyi de bertaraf ede
bileceğimiz gibi, iyi bir işleme ile elde edeceği
miz kaliteli çaylarımıza ihraç imkânları da bul
muş olacağız. 

Bugün için memleket çay istihlâk yekûnu 9 
milyon kilonun üstündedir. Buna mukabil yerli 
maJhsulden elde edilen yıllık çay miktarı 6 mil
yon kilo civarındadır. 

Bunun 1962 senesinde 8 milyon kiloyu bu
lacağını tahmin etmekteyiz. 

Bu sebeple mevcut istihlâki karşılıyabilmek 
için geçirdiğimiz yıl içinde hariçten 57;5 mil
yon liralık döviz mukabilinde 5 000 ton civarın
da çay ithal edilmiştir. Bu yıl da ithalâtta bulun
mak zarureti vardır. 

Diğer taraftan samimiyetle belirtmemiz icab-
eder ki, bugün çay tesislerimiz de mevcut istih
sali karşılıyacak durumda ve memleket ihtiyacı
na yeter miktarda çayı imal edecek kapasitede 
değildir. 

Çay fabrika ve atelyelerinin süratle artırıl
ması ve .genişletilmesi mutlak bir zarurettir. Ba
kanlığımız bu mevzuu ehemmiyetle ele almış bu
lunmakta ve huzurunuza takdim olunan bütçede 
yeniden yapılacak 6 fabrika ve ambarlar ile diğer 
tesislerin tevsi ve ikmali için ceman 28 583 000 
lira teklif etmiş bulunmaktayız. 

Yüksek Heyetinizce kabulü ile Bütçe Kanu
nunun çıkmasını mütaakıp derhal fâaliyete geçi
lerek acele yapılması lüzumlu (bulunan işlerin 
ikmaline çalışılacaktır. 

Bir taraftan inşaat devam ederken işbu fabri
kalara lüzumlu makina ve tesisatın Makina ve 
(Kimya Endüstrisi Kurumuna verilen siparişler
le - bu kabîl malzemeyi hariçten getirmeye lüzum 
kalmaksızın - temin edilecektir. 

Yalnız şu ciheti açıkça belirtmek isteriz ki, 
artan yaş çay yaprağı istihsali karşısında bu yıl 
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kurulmasına karar verilen fabrikalara ve diğer 
tesislerde yapılacak tevsi ve ıslahlara rağmen ye
ni fabrikalarla birlikte mevcut bilcümle çay tesis
leri istihsalin tamamını işlömeye kâfi gelmiye-
cektir. Bu sebeple bakanlığımız bir yandan esas 
tedbirleri hazırlarken bir yandan geçici tedbirler 
almaktadır. 

Bu arada, yeni tesislerin, Mayısta başlıyacak 
çay kampanyasına yetişemiyeceği göz önünde tu
tularak bu yılın sıkışık imâl durumunu gidermek 
için derhal âcil tedbirlere tevessül edilmiş ve 
813 930 liralık sarfiyatın emaneten yapılması hu
susunda Bakanlar Kurulundan karar istihsal 
olunmuştur. 

Bu para ile Arhavi^de dört Ortapazar, Kal-
kandere ve Fındıklı'da beşer aded olmak üzere 
ceman 19 aded baraka inşa edilecek, aynı zaman
da içinde imalât yapılacak olan bu barakalarla 
birlikte halen mevcut Gündoğdu, Çiftlik, Taşlıde-
re, Pazar çay tesisleri için oniki çay kurutma fu-
runu ile 44 çay kıvırma makinasmm montajı ya
pılacak ve ayrıca lüzumlu sair malzemenin bizzat 
çay fabrikalarımızın atelyelerinde acilen hazır
lanmasına çalışılacak ve böylece bu yılki istihsali 
karşılamak mümkün olacaktır. 

Tuz : 
Vatandaşlarımızın büyük bir kısmını ve bil

hassa köylü vatandaşlarımızı yakinen ilgilendi
ren tuzun senelik istihsal yekûnu 500 bin ton 
civarındadır. Buna mukabil istihlâk 400 bin 
ton civarındadır. Bakiye tuzlarımızı imkân ve 
şartların müsâadesi nisbetinde ihracetmekteyiz. 

Bu ihracatımız Çamaltı Tuzlasının fazla istih-
salâtmdan olmaktadır. Çamaltı Tuzlamızda se
nevi 300 - 350 bin ton tuz istihsal edilmekte ve 
bunun 170 bin tonu dâhilde satılmaktadır. Baki
yesi 130 -180 bin ton tuz ihracedilmektedir. 

iSon zamanlarda kaya tuzlarımıza da hariçten 
talepler olmaktadır. Bu cihet mütehassıs eleman
larımızca ehemmiyetle tetkik edilmektedir. 

Ayrıca memleketimizde bol miktarda bulunan 
tuzdan OSudkostik ve soda gibi tâli) maddeler 
istihsali ile artıklarından bromürler, potasyum 
ve magnezyum tuzları istihsali suretiyle istifade 
yoluna gidilmesi düşünülmüş ve hazırlanan ra
porlar Devlet Plânlama Dairesine gönderilmiş
tir. 

- 6 6 4 -



M. Meclisi B : 58 
Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden 

evvel bâzı arkadaşlarımın suallerini cevaplandır
mak isterim. Bir arkadaşım Gümrük ve Tekel 
Bafcaınlığıı bütçesinde kâfi derecede yatınım yapıl
madığını söylediler. Hakikaten bu arkadaşımın 
ifadesi doğrudur. Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
yukarda izah. etmiş olduğum veçhile gerek bira 
ve gerekse çay mevzuunda imalâtını iıstühiMıki kar
şılaması bakımından fabrikalara ait tahsisatı bu 
yıl bütçeye tam olarak koymamıştır. Çünkü yük
sek huzurlarınızda izah. ettiğim bütçede 7,5 mil
yon liralık bir tenkisat yapılmıştı. Bu bakımdan 
bu sene gerek Gümrük ve gerekse Tekel idarele
rimiz için lâzım olan yatırımı ödeneğini ne biz 
teklif edebildik ve ne de bunun Maliye Bakanlığı 
tarafından kabulü mümkün olabilirdi. Ama bu 
sene Devlet Plânlama Dairesine mütenazır ola
rak Bakanlığımızda kurduğumuz Plânlama Bü
rosu tarafından Tekel idaresini ilgilendiren mev
zularda projeler hazırlanmasına başlanmıştır. 
Hazırlanacak beş senelik projelerin neticesinde 
gelecek sene fazla miktarda bir yatırım teklifin
de bulunacağız. 

Kıymetli arkadaşlarım, bir grup sözcüsü ar
kadaşımın Bakanlığın kaldırılması yolundaki 
ifadesine yine Adalet Partisi Grup Sözcüsü bir 
arkadaşım cevap verdiler. Kendilerine ben ayrıca 
cevap vermek niyetinde değilim. Hakikaten söy
ledikleri doğru olabilir. Ama bugün iktidarda bir 
Karma Hükümet vardır. Bu Karma Hükümetin 
bir programı vardır. Bu programın ışığı altında 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına, yeni bir anlayış 
içinde malî monopol mevzuların dışında da mem
lekette zirai ve sınai kalkınmayı destekleyici va
zifeler verilmiştir. Biz bu bakımdan arkadaşımın 
fikrine iştirak etmiyoruz. Diğer taraftan bu hu
sus Plânlama Dairesince tetkik edilmiş, Bakan
lıkça ipfca edilmesine komisyonda karar veril
miştir. 

ıSaym milletvekilleri; 
1962 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçe 

layihasına ait cevap ve görüşlerimi yukarda arz 
etmiş bulunuyorum. Açık yürekli samimî tenkid 
ve karşılıklı anlayış esasına dayanan demokratik 
nizamın bu nimetinden faydalanmak suretiyle 
yani daima yapıcı tenkid ikazlarınıza güvenerek 
tatbik edilecek olan bütçenin süratli bir inkişafa 
muhtacolan ve bu yola girmiş bulunan memleke
timize hayırlı olmasını Allahtan diler, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — 1962 yılında Gelir Vergilerinin 

3, Kurumlar Vergisinin 2 taksitde ödenmesi ve 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici bir 
madde ilâvesi hakkındaki Kanunun oylama ne
ticelerini arz ediyorum : 

Kanunun oylamasına (279) iştirak olmu§, 
(275) kalbul, (3) ret, (1) ıçekinser ve (1) de 
muteber olmıyan oy çıkmıştır. Böylece tasarı 
Meclisimizce kalbul edilmiştir. 

Gümrük Bakanlığı ve Tekel Genel Müdürlü
ğü bütçelerinin tümü üzerindeki konuşmalar 
bitmiştir. Son soz milletvekilinin olduğuna gö
re, buyurun Sayın Naci öktem. 

NACİ ÖKTEM (istanbul) — Muhterem 
Başkan ve sevgili arkadaşlarım, 

Gümrük Ve Tekel Bakanlığının bütçesinin 
görüşüldüğü §u anda muhterem bakanımın bâzı 
hususlara temas etmediğini gördüm. Bunun için 
huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Son senelerde kahve ithalinde çok düşük ka
liteli kalhve ithal edildiğini memleket sathında 
görmüş bulunuyoruz. Bu hususta Vekâletin çok 
dikkatli olmasını ve kaliteli kahve ithal edil
mesini rica ediyorum. 

Gümrüklerde, bilhassa son senelerde büyük 
çapta getirilmiş olan malların çürüdükleri mü
şahede edilmektedir. Eğer, mümkün ise bir de
faya malbsus olmak üzere gümrükteki malların 
sahiplerine serbest bırakılması suretiyle, çekil
mesini temin etmek yerinde olur zannediyo
rum. 

Yine, gümrüklerde fazla miktarda malların 
çürümek üzere olduğunu gördüğümüz için, muh
terem Hükümetimizin gümrüklerde bir satış 
mağazası açarak bunları müzayede ile sattığını 
görüyoruz. Bu müzayedelerin fazla titizlikle 
üzerinde durulması lâzımgeldiği kanaatinde
yim. 

Bir de, memleketin hangi tarafına giderse
niz gidimiz, arkadaşların da ifade ettiği gibi, 
Samsun sigarası çok bulunduğu halde Çamlıca 
yoktur. Çünkü karaborsacıların çantalarında 
gezdirmek suretiyle birtalnm yerlerde bu siga
rayı satmakta oldukları .her zam»n görülen şey
lerdendir. Bunun önüne geçilmesi ve mümkün
se fazla imal edilmesi çok yerinde olur. 

Muhterem Bakanımızın büyük çapta işçi küt
lesine hitaibettiği malûmdur. Bu işçilerin daha 
normal şartlar altında çalışabilmelerini temin 
maksadiyle kendilerine daha fazla yevmiye ve-
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rildiği takdirde çok fazla randıman alınacağı 
elbette açıktır. 

Muhterem arkadaşlarım; Gümrük Bakan
lığı camiasının bir hususu da dikkate alması el
bette ki, haklı şikâyetlerimizden birini teşkil 
eder: Memleketimize gelem turistler veya dı
şarı gitmiş olup da yurda dönen vatandaşla
rımız devamlı şikâyet halindeler. Şikâyet etmi-
yen hiç kimseyi görmedim. Gümrüklerden ge
çen her vatandışımız ve her hangi bir yabancı 
turist, mutlaka birtakım zorluklarla karşılaş
maktadırlar. 

Böyle turist akınının geliştiği bir devrede 
biraz olsun .gümrüklerde müsamahalı davranıl-
ması ve kanunlarımızın buna göre ayarlanma
sı çok hayırlı olur. Dünyanın birçok memleket
lerinin bütçelerinin büyük kısmını döviz ile 
'karşıladığı bir zamanda, tabiatın özenerek ya
rattığı bu memleketi turistlerden mahrum et
mek hiç kimsenin hakkı değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurlarınızı faz
la işgal etmlyeceğim. Gümrük ve Tekel Bakan
lığı bütçesinin memleketimiz için hayırlı olma
sını temenni eder huzurunuzdan ayrılırım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bakandan sonra bir mebus ar
kadaşımız da konuşmuş bulunuyor. Bu suretle 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel 
Müdürlüğü bütçesinin tümü üzerindeki konuş
malar bitmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

B. Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük İnaklar 

101 Bakan ödeneği 12 !000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 25 426 453 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 

202 

203 

Lira 

Ücretler 2 432 120 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmeltiiler üc
reti 96 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 777 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
, Kanunun 5 nci maddesi ıgereğin-
ce ödenecek para mükâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu ma'ddeîeri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 1 810 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

212 4367, 6706, 6811 ve 7046 sayılı 
kanunlar gereğince ödenecek 
er tayını 1 549 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

214 6535 sayılı Kanuna göre verile
cek tazminat 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

218 6410 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince ödenecek kasa 
tazminatı 76 765 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

220 1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 165 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler 'büro ıgiderleri 530 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 ©asılı kâğıt ve döfterler 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 330 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..^ Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler (kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyece'kler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 1 217 801 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaimi edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

406 Haber alma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... KaJbul edilmiştir. 

407 Mu'hase'bei Umumiye Kanunu
nun 48 nc'i maddesini ilgilendi
ren giderler 650 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

410 Giyecek ve teçhizat ıgiderleri 1 0 1 4 880 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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155 000 

636 500 

7 500 

25 000 

412 Gümrük kapılarında ve deniz 
motorlarında vazife görenlere 
yapılacak ilk yardım için alına
cak tılbbi ecza ve malzemeler 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

414 'Taşıma giderleri '50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölen muhafaza memurları 
ve deniz müstahdemlerinin teç
hiz tekfin ve kaJbir yapma gi
derleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Gümrük 'hizmetleri giderleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Para gönderme giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
dkutulan öğrencilere verilecek 
taslar 228 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-

* miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 80 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Milletlerarası 'kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin yol
luk ve giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 188 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

478 Tarife Kanununun izaJhnamesi 
ve eşya fihristinin hazırlanma
sında 'bilirkişi sifatiyle çalıştırı
lacaklara verilecek ücretteıüe 
metinlerin teksir ye bastınlmftsı 
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Lira 

için lüzumlu kâğıt ve sair 'gider
ler ' 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 20 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 2)1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Gümrük Memur ve Müstahdem

leri Yardımlaşma Derneğine 
(Memur ve müstahdemlerin öğ
le yemeklerine yardımda kulla
nılmak üzere) 41 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I - Küçük onanınlar 
701 Bina onanını 250 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

705 Malkina ve teçhizat onarımı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
792 Yeni ma'kina ve teçhizat satm

alımı 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
bütçesinin görüşülmesi bitmiştir. 

Te'kel Genel Müdürlüğü 1962 bütçe kanunu 
tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı yatırımları dışında kalan giderleri 
için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 58 256 057 lira ve yatırım giderleri için 
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 70 190 001 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

27 

B. 

202 

203 

204 

2.1902 0 : 1 
A/l - CETVELÎ 

Lira 

206 

207 

209 

210 

218 

301 

302 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Ücretler 
Memur ve hizmetliler ücret
leri 44 028 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 95 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı peı*sone-
lin ücreti 100 175 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 842 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı J 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sndığma yapı
lacak ödemeler 5 616 312 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 720 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 111 501 
BAŞKAN — Kabul edeiiler... Et
miyenler... K$,bul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 575 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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304 

305 

306 

307 

308 

403 

407 

417 

419 

420 

421. 

446 

Posta, telgraf ve telefon üc-
ret ve giderleri 625 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli . * 375 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 490 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 1 922 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 505 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü, kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... ]£abul edilmiştir. 
Mulıasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen-
ı*en giderler A 108 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
tniyenler... Kabul edilmiştir. 

5237 sayılı Belediye gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahfeme giderleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tecrübe, ıslah ve mücadele gi
derleri 945 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaçağı takip ve önleme gider
leri 220 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Et-
raiyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanunun 56 neı 
maddesi gereğince sigorta fonu 

Lira 

447 

450 

452 

453 

459 

476 

501 

502 

505 

602 

605 

kargılığı 18 800 
BAŞKAN — Kabul edenler!.. Et-
miyenler... < Kabul edilmiştir. 
7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil savun
ma fonu karşılığı 128 317 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Burs giderleri 70 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 21 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 85 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri ' 109 500 
BAŞKAN — Kabıd edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Gecen yıl borçları 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları. 28 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

653 

Altıncı kısım - Yardımlar 
İşçi kurul ve sendikalarına 
yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4250 sayılı İspirto ve ispirtolu 
içkiler tekel Kanunu gereğin
ce yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tekel Genel Müdürlüğü Men
supları Yardım Cemiyetine (Me
mur ve hizmetlilerin öğle yc-

20 000 
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ineklerine yardımda kullanıl
mak üzere) 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Küçük onarımlar 
701 Bina onanım 345 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İT - İstimlâk ve satınalmalar 

711 Fabrikalar ve işletmeler istim
lâk ve satınalma bedelleri 685 .000 
BAŞKAN«- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
741 Etüt ve proje 100 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... St-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

751 Yeni yapılar ve esaslı onarım
lar 5 480 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - Fabrika, imalâthane, çift
lik binaları, tamirhaneler, de
polar v. s. satmalmması, yapı

mı ve esaslı onarımlar 
771 (5113, 6476 ve 7425) sayılı ka

nunlar gereğince satmalınacak 
veya yaptırılacak tütün ba
kım ve işleme atelye ve ambar
lan 6 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

772 (4898 ve 7200) sayılı kanunlar 
gereğince yenliden yaptırılacak 
fabrika, imal ve doldurma ev
leriyle mevcutlarının genişletil
mesi giderleri 24 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

773 Fabrikalar ve işletmeler sa
tınalma, yaptırma ve esaslı ona-

Lira 

4 700 000 rımlar 
. BAŞKAN — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
774 Çamaltı, Yavşan ve diğer tuz

lalarda yaptırılacak yeni te
sisler ve bunların genişletme ve 
sınırlandırma giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat satın-
alınması ve esaslı onarımlar 

791 Satmalınacak taşıtlar ve bun-
öarm* komple motorları 680 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Satmalınacak makina, alât ve 
vasıtalar ve bunları kurma gi
derleri 25 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

XI - [Borçlar 
812 A. M. P. Firması bonoları 1 

BAŞE;AN — Kabul edenler... Et-
miye»|er... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu
yorum : 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul «dilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı geliri ili'şik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 1 167 703 319 lira plarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

B - CETVELİ 
B. Lira 

1 Satış kârları (Tekel geliri) 744 653 435 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Çeşitli gelirler (Muhtelif rü
sum) 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 Para cezalan 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli hasılat 1 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
raiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Genialma . 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Tütün, içki, tuz, M. Savunma 
vergileri 417 049 884 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutu
yorum : 

(ikinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmıiştir. 

Madde 3. — 26.5.1927 tarih ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

A) Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meye yetki veren kanunlar] gösteren (G) cet
veli bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kalbul 
etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 .1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki 'hizmetler için Bakan
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
ler,'bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
»kadrolar ertesi yıl 'bütçe kanunu tasarısı ilo 
T. B. M. M. ne sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

BAŞKAN •— Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

27 . 2 .1962 0 : 1 
Madde 5. —" 25 . 3 .1957 tarihli ve 6939 sa

yılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı 'kadrolardan; 
bağlı (L) işaretli eetvelde 'gösterilenler 1962 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinden! karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları 'hizmet bölümlerinden bu'bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten. 

1928 - 1960 bütçe yıllarına aidölup da Mufha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve kansılılkları 
yılları bütçelerinde bulurtan borçlar 1962 yık 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
neı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri baki
yelerinden eski yıllar Iborçlan bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN —r Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

Madde 8. — Tekel gelirlerinin özel hüküm
lerine göre tarh ve tahsiline 1962 bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — 8.2.1960 tarihli ve 7424 sa
yılı Tekel Genel Müdürlüğü mütedavil serma
yesinin 750 milyon liraya çıkarılmam hakkın
daki Kanunun 2 inci maddesinin miktara ait 
hükmü 1962 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 1.0. — Tekel Genel Müdürlüğüne 
bağlı iş (yerlerinde çalıştırılan işçilere, hizmet
lilere (bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâ
hil) .giderleri döner sermayeden ödenmek üzere 
çalıştıkları günlerde günde bir kap yemek- ve 
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ekmek veya, (işçi adedi pişirme masraflarını 
karşılıyaımya'cak kadar az olan yerlerde çalı
şan) işçilere, heyet raporuyla perhiz yapmala
rı ieafoeden veya yemek zamanı vazifeten dışar-
da bulunan işçilere yemek ve ekmek bedelinin 
takabül ettiği miktar yemek bedeli verilebilir. 

BAŞKAN -
Kabul edenler.. 
mistir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul etmiyenler... Kabul edil-

â t . â . İÖ62 Ö : â 
Madde 11. — Bu kanun 1 Mart İ9&J tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sonuncu maddeyi öğleden sonraki oturumda 
okutup açıik oyunuza sunacağız. Birleşimi, bu
gün saat 15,00 te toplanmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati: 13,25 

ÎKİJUOÎ OTURUM: 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Ömer Zekâi Domıan 

KÂTİPLER : Zeki Baltacıoğlu (Bolu), Perruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN — 58 nei Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

Yoklama yapılacaktır. 
(Kayseri milletvekillerine kadar yoklama 

yapıldı.) 
BAŞKAN 

başlıyoruz. 
Çoğunluk vardır, görüşmelere 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZfiÜ. SORULAR VE CEVABI 

1. -••- Bahkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
-n, gazetelerde, BBC de Türklük için yüz kızar
tan bir olay başlığı altında yayınlanan haberle
rin doğru olup olmadığına dair Dışişleri, Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlıklarından olan sözlü so
rusunu geri aldığına dair önergesi (6/218) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Atatürk'le ilgili olarak Dışişleri ve Basın -
Yayın Vekillerinin cevaplandırması isteği ile 
verilen sözlü sorumun mevcut şartlar muvace
hesinde gündeme alınmamasını ve iadesini arz 
ederim. Saygılarımla. 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Arkadaşımızın isteği üzerine 
soru önergesi kendisine iade edilecektir. 

BAŞKAN — Şimdi Tekel Genel Müdürlüğü 
bütçesinin son maddesini okuyoruz. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu husustaki görüşmeler sona ermiştir. Ka
nun tasarısının tümü açık oyunuza «arz odillecek 
ve kutular gezdirilecektir. 

A — MALÎYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Maliye Bakanlt-
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ğı bütçesi üzerindeki görüşmelerimize) başlıyo- ı 
ruz. Evvelâ, parti Meclis grupu adına konuşa- i 
cak arkadaşlara söz vereceğim. C. K. M. Par- i 
tisi adına Sayın Ali Cüceoğlu! j 

C. K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA ALÎ j 
CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem arkadaş- j 
lar, | 

C. K. M. P. Meclis Grupu adına Maliye Ba- I 
kanlığı 1962 yılı bütçe tasarısı hakkındaki ten- { 
kit ve temennilerimizi arz etmek üzere söz almış j 
bulunuyorum. j 

Müzakeresini yaptığımız Maliye Bakanhğı 
bütçesi - Bakanlığın bugünkü ihtiyaçlarının is- j 
tenildiği şekilde verimli bir hale getirilmekten 
çok uzaktır. Bu meblâğ ile tam randıman sağla- | 
namaz. Kaldı ki; teşkilâtın yeniden ele alınma- I 
sı 1936 yılında 2996 sayılı Kanunla teşkil edilen 
bugünkü kuruluşun bir reforma tâbi tutulması i 
da zarurettir. j 

Maliye Bakanlığı Devletin malî politikasını j 
tesbit eden ve yürüten bir Bakanlıktır. Bu poli- j 
tikamn gerek tesbiti ve gerekse yürütülmesi j 
meslekte çok iyi yetişmiş kaliteli ve yüksek tah
silli personelle mümkün olacaktır. ı 

Bilhassa yüksek tahsil görmüş, gençleri Mali
ye meslekino bağlamak bu mesleki cazip bir ha
le getirmek bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Bakanlığın, personel maaşları dağılışında 
teşkilâtın şiddetle ıslahı yoluna gidilmesi zarııre- | 
tini göstermektedir. Merkez personeli 27 809 000 
lira alırken, vilâyetler teşkilâtı 77 857 800 lira 
almaktadır. Bütçenin 1/3 ünden fazlası merke
ze tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu rakamlar 
merkez teşkilâtının personel bakımmdan çok 
fazla kabarık olduğunu, vilâyetlerin ise kadro
suzluktan elemansızlıktan feryadettiğini gayet 
sa,rih olarak ifade etmektedir. Bütün bu aksak
lıkların tashih edilmesi bir zarurettir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vergi politikası Maliye Vekâletinin uhdesine 

tevdi edilmiş çok hassas bir sistemdir. Buna, rağ- J 
men Gümrük ve Tekel Bakanlığının da vergi j 
tahsil ettiğini görmekteyiz. Bu ise, birçok çe- i 
lişmezliklere sebebiyet vermekte, kanşılıklar 
doğurmaktadır. 

Bilhassa, turizm mevzuu bakımından vergi 
politikasını yürüten Maliye Bakanlığının bu 
işe bir çare bulması bu çelişmezliklerin ıslah 
edici bir faaliyet göstermesi zaruridir. | 

»Senelerden beri Hariciye Vekâleti, teşkilâtı 
içinde vazife gören İktisadi tş Birliği Teşkilâtı 
13 Nıo.lu Kanunla Maliye Bakanlığına devre
dilmiştir. Bu devir birçok mahzurlar doğur
muş, istenilen randıman sağlanamamıştır. Bu
gün devletlerarası münasebetlerde dış siyaset 
ekonomi ile beraber yürümektedir. Hariciye 
Bakanhğı Dış Ticaret Dairesi tarafından daha 
verimli bir çalışma sağlandığı takdirde daire
nin tekrar Hariciye Vekâletine bağlanması ye
rinde olur. 

Kambiyo işleri merkeziyetçi bir zihniyetle 
ve karışık bir mevzuat halinde tatMk edilmek
tedir. Kambiyo kontrol merkezleri birkıaç bü
yük vilâyete inhisar ettirilmiştir. Kambiyo ile 
alâkası olan diğer vilâyetlerden gelen vatan
daşlar işleri icabı birçok masraflar ihtiyar et
mek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu vesile 
ile inkişafını istediğimiz ihracat işlerimiz güç
lüklere uğramakta, ihracat masrafları da art
maktadır. Bütün bu maJhızurların tashih -edil
mesi kambiyo işlerinin kolaylık sağlıyaoak şe
kilde düzenlenmesi bir zaruret halini almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vergi kanunları, üzerinde önemle durulma

sı ieabeden bir mevzudur. Bilhassa vergi ada
leti sağlanmalıdır. Türkiye'de yaşıyan ve kaza
nan her vatandaşın Devlet masraflarına ikti
darı ile mütenasip bir şekilde iştirak etmesi 
yani vergi ödemesinin bir vatandaşlık borcu 
olduğu şuuru yaratılmalı, bu maliyemizin hare
ket noktası olmalıdır. 

Vergi reformunun bu ama görüşe göre ele 
alınması zaruridir. Gelir Vergisinden bekleni
len neticeler sağlanamamştır. İdare ve vatan
daşların karşılıklı davranışları ve asgari ge
çim şartlarının hakikatin çok dûnunda hesap
lanmış olması vergiyi verimsiz bir hale sok
muştur. Bu sebeplerden dolayı memlekette 
maalesef vergi ahlâkının zayıfladığı mükellef
lerin bir kısmının doğru beyanlarda bulunma
dığı bir gerçektir. 

Bütçede 2 550 000 lira olarak taıhmin edilen 
Gelir Vergisinin, 1 650 000 lirası memur ve iş
çilerden hordroları icabı ancak, 900 000 lirası 
sanayi erbabı, esnaf ve serbest meslek sahiple
rinden tahsil edilmektedir. Bugün jeeplerden 
Lüks Vergisi namı altında bir vergi alınmakta 
ise de jeep bir lüks vasıta değildir. 
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Devlet Şûrası da bu yolda birçok karar ver

mişken, hâlâ vergi tahsili cihetine gidilmesi, 
tashihi icaibeden bir gerçektir. 

«Serbest meslek erbabından götürü vergi' ye
rine masraf usulü vergi tahsil edilmesi de, ver
gi adaleti bakımından tetkike muhtaçtır. Bü
tün bu misallerden anlıyoruz ki, bugüne ka
dar âdil bir vergi sistemi maalesef kurulama
mıştır. 

Vergi reformuna .giderken, Anayasaya uy
gun bir sosyal adaletin temellerinin atılmasını, 
adedleri 10 000 i geçmiyen büyük servetlerin 
tam bir kontrol altına alınmasını sağlamak 
için. .hesap uzmanları şiddetle yetiştirilip artırıl
malıdır. 

Birçok Garp memleketlerinde olduğu gibi 
yeminli hesap uzmanlığı müessesesinin memle
ketimizde de kurulmasını faydalı bulmaktanız. 

Sayın Maliye Bakanının, bütçenin tümü üze
rindeki beyanları sırasında vergi reformu için 
İstanbul'da bir komisyonun çalıştığını, Vekâ
lette de bu komisyondan ıgelen raporların tetkik 
edilerek kanun teklifi hazırlanması için ikinci 
bir komisyonun faaliyette olduğunu' bildirmiş 
oİmasını memnuniyetle karşılıyoruz. înşallah 
komisyonlar .çalışmaları neticesinde memleket 
gerçeklerini içine alan âdil vergi kanun tasa
rılarını hazırlarlar, müzakere ve kabul mazha
riyeti bu Meclise aidolur. 

Burada, bir hususa temas etmeden geçemi-
yeceğiz. Bu komisyonlardan birinin istanbul'da 
faaliyetine neden lüzum görülmüştür. Bir mâ
na veremedik âzami tasarruf sağlıyan ve sağla
dığını iddia eden Sayın Maliye Bakanına istan
bul'da faaliyet gösteren komisyon üyelerine har
cırahlar ve ek ücretler ödemek suretiyle masraf
lardan kaçınılmasını da hatırlatmayı bir vazife 
telâkki ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vatandaş ile Devlet arasındaki karşılıklı iti

madın temini, huzur için şarttır. Bilhassa mü
kellefiyet bahsinde Maliye Bakanlığına bu iti
madı temin için büyük vazifeler düşmektedir. 
ihtilâli takibeden birçok yeni' vergilerin ihdas 
edildiği bir devrede alınmış bulunan servet be
yannamelerinin de hakikati ifade etmedikleri 
aşikârdır. 

Türk ekonomisi bakımından meydana gelen 
güçlüklerin dikkate alınmak suretiyle Devletle 

27.2.1962 0 : 2 
mükellef arasındaki karşılıklı itimadı sağlama 
bakımından bu beyannamelerin kaldırılmasını 
da günün şartları icabı zaruri görmekteyiz. 

Bir nevi cebrî istikraz mahiyetinde olan ta
sarruf bonolarının da bugünkü sistem içinde de
vam etmesini Hükümet yönünden doğru bulma
maktayız. 3 - 5 yıl içinde büyük yekûnlara yak
laşacak olan bu istikrazın devamı halinde Dev
let bir gün altından çıkılmaz bir borç yükü ile 
karşı karşıya gelecektir. 

Bütün bu hususların tashihi cihetine gidil
mesi zaruridir. 

Karma Bütçe Komisyonu raporunda belirtil
diği üzere, Arazi Vergisi Maliyemize gerekli hiz
meti görmüştür. Esasen mahalli idare varidatı 
karekterini alan bu verginin süratle kaldırılma
sı yolunda Hükümet programında ifadesini bu
lan taahhüdün gerçekleştirilmesi zamanı gelmiş
tir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunuyla yapılan bu
günkü Anayasaya aykırı düşen Temyiz Komis
yonlarının Devlet Şûrası kararlarına karşı ısrar 
yetkisine sa'hiboılmaları ve zamanaşımını müd-
detsiz ortadan kaldıran hükümlerinin ve itiraz 
komisyonları ve Temyiz Komisyonlarının ıslahı 
gerekmektedir. Takdir komisyonlarının ekseri
yetinin Maliye Temsilcilerinden teşekkülünü de 
mahzurlu görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin de ıslahı 

şarttır. Bugün de, bütçeye gelirden ziyade kül
fet yüklemektedir. Geçen yıl 5 400 000 000 
liralık borçlan Hazinece deruhte edilmişse do 
o günden bu yana tekrar birikmeye başlamış 
şimdiden Maliyeye sekiz yüz küsur milyon lira 
borç toplanmıştır. Bu teşekküllerin de şiddetle 
reorganizasyonu zaruridir. Emekli Sandığı âm
me sektöründe vazife almış bulunan memur ve 
daimî hizmetlilerin sosyal menfaatlerinin bir el
den temin ve hazırlanacak imkânlar nisbetinde 
inkişaf ettirmek maksadı ile 1 . 1 . 1950 de fa
aliyete geçmiş bulunmaktadır. 

Sandık bilançosunu 1954 yılından itibaren 
açıMakapamayatbaşilaımış 1954yılında 23 81588169 
,lira olan açık 1960 yılında 1 383 314 139 lira
ya yükselmiştir. Bu gidiş durdurulmaz, durum 
ıslah edilmezse Karma Bütçe Komisyonunda da 
belirtildiği gibi 1970 yılında sandık aktifleri 
âzami haddine varacak ve bu miktar 1984 te sı
fıra müncer olacaktır. Muhas'ebei Umumiye, 
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Muvazene! Umumiye ve Artırma, eksiltme ka
nunlarının acilen ıslahı gerekmektedir. 

Zira günün şartlarına cevap veremiyen bu 
mevzuatın yetersizliğinden dolayı iktisadi Dev
let Teşekkülleri ve Devlet Şirketleri namı altında 
birçok âmme teşebbüsleri bütçe dışı bırakılmak
ta teşriî murakabeden uzak kalmaktadır. 

©öylece Devlet bütçesi 10 küsur milyar lira 
olarak tesbit edilirken kamu iktisadi teşebbüs
lerinin sermayeleri 38 küsur milyar liraya baliğ 
olmaktadır. 

Bu hususta Devlet Plânlama Teşkilâtının Ma
liye sistemimizin ıslahına mütaallik tenkidleri-
•nin de Bakanlık tarafından nazara alınmasını te
menni etmekteyiz. 

Muhterem a rkadaşlar, 
Devlet Borçlarına gelince : 
Bütçe gerekçesinde bu borçlar hakkında 

toplu bir bilgi verilmemiştir. Yalnız dış borç
lara .ait dökümler vardır. 12,7 milyar liraya 
baliğ olan dış borçların 1962 yılı taksiti ihra
cattan elde edileceği umulan dövizin % 85 ine 
tekabül etmektedir. 1963 yılı dış borçlan tak
siti ise ihracatın aynı seviyeyi muhafaza etme
si halinde dış ticaret dövizinin '% 50 sini yuta
caktır. iç borçların da 1961 yılı sonu itiba
riyle 8 900 000 000 lira civarında olduğunu il
gililer söylediğine göre Devletin borçları 22 
milyar liraya ulaşmaktadır. Memleketin bu
günkü iktisadi takatına göre iç. ve dış borçlar 
yekûnunun millî gelire nisbetle ve şahıs babı
na düşen miktarı iktisadi şartlara göre olduk
ça ağırdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Gelirler kısmını bütçenin tümü üzerindeki 

müzakere sırasında Grup Sözcümüz Sayın Ah
met Oğuz ilmî bir şekilde rakamlarla, vakıa
larla izaıh etmiştir. Hükümetin ve Maliyenin 
iyi niyetine rağmen 1962 yılı bütçesinin 2,2 ile 
2,4 milyar lira arasında bir açılk vereceği bü
yük bir ihtimal dahilindedir. 

Sayın Mahiye Bakanının, enflâsyona gidil-
miyeceğini, paranın istikrarını muhafaza ede
ceğini açıklıyan beyanlarının bu şekilde tecelli 
etmesini candan arzu edenlerdeniz. Şayet, de
dikleri gibi tatbikat tahakkuk ederse başarı
sını ilk alkışlıyanlardan olacağımızı da ifade 
etmeyi bir muhalefet partisi olarak borç telâk
ki ederiz. 
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1962 yılı bütçesinin Türk Milletine hayırlı 

ve uğurlu olmasını temenni eder, Hükümete 
başarılar dileriz. Hürmetlerimizle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. Partisi adına Sayın Nec-
meddin Küçüker. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA NEC-
MEDDlN KÜÇÜKER (Gümüşane) — Muhte
rem Başkanım, Büyük Meclisin saygı değer 
üyeleri : 

Y. T. P. Meclis Grupunun 1962 yılı Maliye 
Bakanlığı bütçesine mütaa'llik görüş ve temen
nilerini arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Maliye Bakanlığının Devlet teşkilâtı içinde 
mevkiinin önemi Yüksek Heyetinizce malûm
dur. Bu Bakanlık tarafından deruhde edilen 
hizmetleri : Devlet bütçesinin 'hazırlanması ve 
tatbikatı, Devlet gelirlerinin tahakkuk ve tah
silatı, Devletin iç ve dış tediyelerinin yapıl
ması, memleket içi ve memleket dışı tediye 
muvazenesinin temini, Türk parasının kıyme
tinin korunması, ikredi müesseseleri olan ban
kaların murakabesi, Devlet emlâkinin muha
faza ve idaresi gibi hususlarda toplamak ka
bildir. 

Görüldüğü üzere Maliye Bakanlığı çalışma
ları, memleketin iktisadi ve sosyal hayatiyle 
çok yakından alâkalıdır. Bakanlık teşkilâtının 
iyi işlemesi, memleketimizin her yönden bir an 
evvel kalkınması için milletçe, sarf etmek mec
buriyetinde bulunduğumuz faaliyetlerimizin he
deflerine ulaşmasında bu birinci derecede önem 
arz etmektedir. 

Bu sebeple sözlerimize Maliye Bakanlığı 
teşkilâtından başlamak istiyoruz : Maliye Ba
kanlığının bugünkü teşkilâtı, 1936 yılında çı
karılan 2996 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu 
kanunda zaman zaman yapılmış olan değişik
liklere rağmen teşkilâtın bugünkü ihtiyaçlara 
kâfi gelmediği kanaatindeyiz. Evvelâ, Maliye 
Bakanlığına verilen 'hizmetler 'hacım itibariyle 
çok artmıştır. Saniyen 'hizmetlerin malhiyeti de
ğişmiştir. Bilhassa Kazanç Vergisi usulünden 
Gelir Vergisi sistemine geçilmesi, 2 nci Cihan 
Harbinden sonra dış malî münasebetlerin ge
nişlemesi ve grift bir hale gelmesi karşısında, 
esası bundan 26 sene evvel 'kurulmuş bulunan 
teşkilâtın kifayetsizliği kendiliğinden meydana 
çıkmaktadır. 
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Şu itibarla Maliye teşkilâtının bugünkü sevi

yesinde memleket ihtiyaçlarını karşılıyabümesi 
iğin acele ilahına zaruret vardır. Bu husustaki 
kanunun biran evvel Büyük Millet Meclisine in
tikal ettirilmesini beklemekteyiz. 

Bu münasebetle, yeniden hazırlanacak olan 
Maliye teşkilât kanunu ile, bugün Maliye Bakan
lığı uhdesinde bulunan vazifelerle diğer bâzı Ba
kanlıkların vazife ve salâhiyetleri arasındaki te
dahüllerin önlenmesi lüzumuna işaret etmek iste
riz. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet bütçesinin 
hazırlanması mevzuundaki grupumuz görüş ve 
temennileri, bütçenin, tümü üzerinde grupumuz 
adına yapılan konuşmalar sırasında arz edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu konuşmamızda sadece bütçenin tatbikatı 
ile ilgili hususlara kısaca temas etmekle yetine
ceğiz. 

Bütçe tatbikatının gider bütçesi ve gelir büt
çesi tatbikatı olmak üzere iki istikamette yapıl
dığı malûmdur. Gider bütçesi tatbikatı hususun
da iki mühim noktaya işaret etmeyi faydalı gör
mekteyiz. Bunlardan birisi gider kanunları mev
zuu, diğeri giderlerin tahakkuk ve tediye mua
melelerinin takip ve kontrolü hususu. 

Gider kanunları meyanında Muhasebei Umu
miye Kanunu ile Artırma, Eksiltme Kanunu öte
den beri her vesile ile üzerinde durulan iki ana 
kanun olduğu halde, bu kanunların değiştirilme
sine müteallik çalışmalar bir türlü ikmal edilme
miştir. Bu çalışmaların ne safhada bulunduğu 
ve tasarılarının ne zaman Büyük Millet Meclisi
ne intikal ettirileceği hususunda Sayın Maliye 
Bakanının açıklamada bulunmasını rica, ediyo
ruz. 

Yüksek Heyetinizce malûm olduğu üzere, 
Devlet giderlerinin tahakkuk ve tediye muamele
leri âmiri italar nezdindeki muhasebe müdürleri 
marifetiyle yapılmaktadır. Bugüne kadar yapı
lan bütçe tatbikatı masrafçı dairelerin bilhassa 
yıl sonlarında kalan tahsisat bakiyelerinin mut
laka sarf edilmesi âdeta imha edilmesi şeklinde 
tecelli ettiğini göstermektedir. Bir nevi bid'at 
olan ve kötü bir gelenek haline gelen bu tatbika
tın önlenemediği bir vakıadır. Maliye Bakanlı
ğının bu hususta daha katî ve Önleyici tedbirler 
alması zaruretine burada önemle işaret etmek is
teriz. 

Burada, yine gider bütçesi tatbikatı konusun
da bahis mevzuu etmeye değer önemde gördüğü
müz bir noktaya da temas etmek isteriz : Son 
günlerde Meclise gelmiş bulunan 1961 bütçesi 
tatbikatı ile ilgili bâzı ek ödenek talepleri bir kı
sım masraf dairelerinin bütçede ödenek kalmadı
ğı halde masraf taahhütlerine giriştiklerini gös
termektedir. Ödenek dışı masraf yapılması ka
nunla men edilmiş bulunduğu halde masraf çı da
irelerin bu hususu ihmal ettikleri ve birtakım 
emrivakiler yaptıkları anlaşılmaktadır. Bir ta
raftan kanunlara aykırı olan, diğer taraftan da 
şahısların Devletten alacaklara kalması netice
sini tevlideden bu türlü hareketlerin katî su
rette önleaumesi için gerekli tedbiri erin alınma
sı iktiza etmektedir. 

Sayın Maliye Vekilinin bu hususa müteallik 
ittihazını düşündüğü tedfbirleri öğrenmek iste
riz. 

Gider bütçesi ile ilgili mâruzâtımızın 1962 
yılı bütçesinin tatbikatı sırasında bilhassa na
zara alınması hususunda Sayın Mali(ye Bakanı
nım dikkat nazarını çekmek isteriz. 

Aziz iarkadaşlarım, gelir bütçesi tatbikatı ile 
ilgili olmak üzere şu noktalar üzerinde bilhassa 
durmak isteniz : Vergi sistemimizin ıslahı ko
nusunda son hazırlıkları yapılmış olan çalışma
ların bir an evvel Meclise intikıaline intizar et
mekteyiz. Bu husustaki tasarılarla vergiciliği
mizin iktisadi, sosyal ve malî (bakımlardan arz 
etmekte bulunduğu noksanlıkların tamamlanıa-
cağını ümidediyoruz. 

Sayın Maliye Bakanının, 1962 yılı bütçesinin 
Karma Komisyonda ve Senatodaki müzakereleri 
sırasında yaptığı konuşmalarda, vergi beyanna
melerinin son derecede düşük nispetlerde tet
kik edilmekte bulunduğu anlaşılmaktadır. Ver
gi adaletinin temini, sosyal adaletin bu yönden 
sağlanması Devlete gelir tedariki için kanunlar
la vergi koymak yani vatandaşları ödeme güç
leri nisbeıtinde vergiye tâibi tutmak kâfi değil
dir. Kanunlarla vaz'edilen vergilerin fiilen ta
hakkuk ettirilip tahsil edilmesi lâzımdır. Bu
günkü tatbikat, âdeta mükellefler ne beyan 
ederse onunla iktifa edildiğini göstermektedir. 
Maliye Bakanlığının, vergi beyannamelerinin 
geniş ölçüde tetkiki için gerekli tedbirleri sü
ratle alması lâzımdır. Vergi tetkilayle ilgili 
teşkilât kadrolarının takviyesi' yanında, mev-
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fiil hesap uzmanları ile maliye miHettişlerinin, 
«ok mühim zaruretler olmadıkça munhıasıran 
beyanname tetkikatmda vazifelendirilmesine 
önemle işaret ötmek isteriz. 

Gelir .bütçesi tatbikatı konusunda üzerinde 
durmak istediğimiz çok .mühim bir nokta da, 
vergi ihtilâflarını tetkik mercii konusudur. Bu 
mevzuun (hazırlanmakta (bulunan vergiciliğimi
zin ıslahatına müteallik tasarılarda yer alaca
ğını ümidediyoruz. Bugün İstanbul, izmir, An
kara, Adana, Samsun gM büyük vilâyetler dı
şında kalan illerimizin hepsinde gayrimuvazzaf 
itiraz komisyonları vergi ihtilâflarını tetkik 
etmektedir. Bu gayrimuvazzaf itiraz komisyon
ları «bünyeleri itibariyle mükellefler için kâfi 
teminat teşkil etmemektedir. Bu sebeple her vi
lâyette olmasa bile, ımmtaka esasına göre bütün 
vilâyetleri salâhiyetleri hududu içine alan mu
vazzaf itiraız komisyonları kurulması lüzumunu 
ehemmiyetle belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; (burada Türk para
sı kıymetini koruması hakkındaki Kanunun tat
bikatına da temas etmek istiyoruz. 

Bugünkü kambiyo kontrol sistemi daha zi
yade teferruat üzerinde 'çalışmaktadır. Bu ça
lışmaların esaslı noktalar üzerine teksifi sure
tiyle maksadm daha emin yoldan istihsal edlle-
ceğıi kanaatindeyiz. Kambiyo kontrolü bugün 
ihracatı ve ithalâtımızı güçleştiriri mahiyette
dir. İhracatın teşviki ve kolaylaştırılması husu
sunda geniş çalışmalar yapılırken kambiyo 'kon
trolünün bu mevzuda .güçlükler yaratmasını 
önleyici tedbirlerin alınması İktiza eder. 

Aziz arkadaşlarım, Maliye Bakanlığına bağlı 
bâzı mühim teşekküllerin durumuna da kısaca te
mas etmeyi faydalı görmekteyiz. Bu teşekkül
ler arasında bulunan T. <C. Emekli Sandığı, il
gililerin beyanına ve mütehassısların tetkikle
rine nazaran malî bakımdan fena durumdadır. 
Bu hususta bir fikir vermek üzere Sandığın 
1960 yılı bilançosuna göre, 1 383 miHyar lira 
açığı olduğunu tesbit etmjek kâfidir. Bu açığın 
iloriki yıllarda çok mühim miktarlara baliğ ola
cağı anlaşılmaktadır. Daha bugünden 450 bin 
memur, dul ve yetimin mukadderatını bağladığı 
bu teşekkülün mâruz bulunduğu açıktan mutla
ka kurtarılması lâzımdır. Bunun için gerekli 
tedbirlerin vakit geçirmeden alınması lüzumu 
bütün ehemmiyetiyle belirmiş bulunmaktadır. 
Bu tedbirler zamanında alınmadığı takdirde adı 
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geçen Sandığın Devlet için büyük bir mesele 
haline gelmesi mukadderdir. 

Emekli Sandığı konusunda, bu Sarıldığın 
memurlara borç verm/ek üzere ihdas etmiş bu
lunduğu ikraz fooıu mevzuuna da temas etmek 
istiyoruz. Memurlarımızın geçim sıkıntısına 
yardımcı.olmak, âcil vaziyetlerde imdadına koş
mak maksadiyle ihdas edilmiş bulunan ikraz 
fonu bugünkü miktariyle ihtiyacı karşılıyama-
m-aktadır. Bu fonun geçen tatMkat vle bugün 
belirmiş bulunan ihtiyaç seviyesi nazara alın
mak suretiyle yükseltilmesi yeriade olur. 

Maliye Bakanlığının kontrol ve murakabesi 
altında bulunan diğer bir teşekkül de Devlet 
Malzeme Ofisidir. Bu Ofis, kuruluş kanunu ile 
kendisine verilmiş bulunan vazifeleri ehemmi
yet .verici bîr tarzda ifa etnuektedir. Ancak 
Ofisin henüz teşMlâtlandıramadığı husus, büro 
maMnaları ile Devlet elândeki nakil vasıtaları
nın bakım ve tamir hizmetleridir. Bunun için 
gerekli tesisatın kurulması suretiyle bu nokta
daki eksikliğin karşılanması iktiza eder. önü
müzdeki yıllarda bu mevzuun da halledilmesi
ni temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Maliye Bakanlığına 
bağlı teşekküller arasında kuruluş kanunundaki 
esaslar .dairesinde kendisine verilen vazifeleri 
ifa etmekte bulunan Amortisman ve Kredi San
dığı hakkında da birkaç cümle ile .görüşlerimi
zi izah etmek isteriz. 

Büyük bir finansman müessesesi olan bu te
şekkül, kuruluş kanununda sayılan müessese
lerin finansmanına geniş ölçüde yardım etmek
tedir. Amortisman ve Kredi Sandığı kurulu
şundan bu yana yapılan ikrazların miktarı ile 
seneden seneye devir ve intikal eden alacakla
rının takibettiği seyir incelendiğinde, Sandığın 
alacaklarının her sene tezayüdeden bakiyeler 
arz ettiği müşahede edilmektedir. Bu durum 
Amortisman ve. Kredi Sandığının maksatlarına 
uygun ve memleket ekonomisine yararlı hiz
metler ifası yolunda müspet çaluşmalarumı ifa
desi olarak kabul edilirse de, mevzuu memleket 
ölçüsünde faaliyet gösteren Devlet teşebbüsleri 
ve benzeri müesseseler zaviyesinlden ele alındı
ğı takdirde girift birtakım finansman operas
yonlarına başvurmak suretiyle ve sık sık nor
mal ölçüler fevkinde krediye müracaat zorun
da kalan müesseselerin oldukça büyük bir yük 
altına girmiş bulundukları görülür. 
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Bu Sandık Hakkında temennilerimizi şöyle

ce sıralamak mümkündür : 
1. Yatırım pnojelerinin lâyıkiyle incelen

mesini sağlamak için, <bu Sandığa lüzumlu tet
kiklerin yapılaıbilmesini temin edecek imkânla
rın balhşedilmesi, 

2. Devlet daire ve müesseselerinde Bakan
lar Kurulu karariyle t'esbit olunanların Sandık
tan vâki istikraz taleplerinin, idare Komitesi 
kararı, Maliye Bakanlığınım tasvibi ve Bakan
lar Kurulunun tasdiki temin edildikten sonra 
isaf edilmesinin iısul ittihazı, 

.'}. Zamanında taksitler ödenmediği ve 
borçlunun mütemerrit vaziyete düştüğü haller
de yapılacak muamele hakkında istikraz muka
velelerine konmuş olan hükümlerin aynen tatbi
kinde hassasiyet gösterilmesi, 

4. İkraz mukavelenamelerinin imza ve ik
malinden evvel her hangi .bir tediyede bulunul
mamasını uygun görmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, sion defa olarak şu hu
susa da kıısaca işaret etmek istiyoruz. 

Maliye Bakanlığının gertek merkez ve gerek
se taşra teşkilâtlarında muamelelerin süratle 
intacını temin maksadiyle, muih'telif imza kade
melerinde salâlhiyetlerin tevzii taraftarıyız. 

Bu 'suretle Y.T.P. Meclis Gnıpunun 1962 
malî yılı Maliye Bakanlığı bütçesi hakkındaki 
görüş ve temennilerini kısaca arz etmiş bulu
nuyoruz. Bu bütçenin millet ve memleketimize 
ıhayırlı, uğurlu ve ta'tibikatınm verimli olmasını 
diler, sizleri ve Maliye Bakanlığı teşkilâtının 
çok güzide mensuplarını en derin saygılarımla 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Meclis Grupu adına sayın 
Sadık Tekin Müftüoğlu. 

A. P. MECLİS GRUPU ADINA SADIK TE
KİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; sizlere Adalet 
Partisi Meclis Grııpu adına Maliye Bakanlığı büt
çesi hakkındaki görüşlerimizi aksettireceğim : 

Yüksek malûmunuz bulunduğu üzere Hükü
metin iktisadi ve malî siyasetinin en ehemmiyetli 
vasıtası olan Devlet bütçesinin 1962 yılı tasarı
sına ait gerekçesi, ehemmiyetine uygun karak
terde ve getirdiği yeni zihniyet dolayısiyle ha
zırlayanların haklı iftiharına sebep teşkil edecek 
kıymettedir. 
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Filhakika 1962 malî yılı bütçe tasarısına ait 

gerekçe, yalnız 1962' yılının malî ve iktisadi 
durumuna ışık tutmakla kalmıyor, aynı zaman
da, Türkiye'nin malî ve iktisadi hayatına ait, 
bugüne kadar açıklanması mûtat olmıyan bilgi
lerle her Türkün üzerine eğileceği hakikatleri, 
ihtiva eden, millî bir ders kitabı mahiyetini arz 
ediyor. 

Millî gelir, istihsal, istikrar programı tatbi
katı, tediye muvazenesi, dış borçlar, İktisadı 
Devlet Teşekküllerinin durumu ve nihayet büt
çe tatbikatiylo ilgili olarak ortaya konulan ma
lûmat bizler için yalnız bu yıl hakkında değil, 
geçmişin tecrübeleri ve geleceğin ihtimalleri üze
rinde tesiş^ edeceğimiz düşünce ve hükümler ba
kımından güvenilir birer mesnet mahiyetini arz 
etmektedir. Açılan bu çığırın gelecek yıllar büt
çe gerekçelerinin getireceği daha birçok yenilik
lere bir başlangıç teşkil edeceği hususunda ümit 
verdiğini ayrıca kaydetmek isterim. 

Bu defa tatminkâr bir bilgiye tesadüf etmedi
ğimiz özel sektörün durumu ile alâkalı bilgiler 
bu ümitten beklenilenlerden biridir. Anayasa
mızın Karma bir ekonomi sistemini kabul etmiş 
olmadı, özel sektörü de en az âmme sektörü ka
dar ehemmiyetli bir ekonomik unsur halinde bu
lundurmaktadır. Her iki sektörün faaliyet sınır
larının tesbitine ve böylece özel sektörün de gü
venlik ve kararlılık içinde çalışmasının teminine 
mesnet teşkil edecek kararların ittihazında, bu 
sektör için verilmesi gereken bilgilere ihtiyaç 
vardır. Bütün iktisadi faaliyetler ve istihsal 
faaliyetlerinin bütün kollarında özel sektörün iş
gal ettiği mevkiin bilinmesi, bu bakımdan ehem
miyet taşımaktadır. Hattâ, Maliye Bakanlığının, 
bütçesinin muhterem heyetinizde müzakeresi ve
silesiyle bu bilgileri şimdiden ortaya koymasın
da fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Maliye Bakanlığının takdirle yâdedilecek di
ğer ikinci faaliyeti de genel vergi reformu çalış
malarının neticelendirilm.esi ve bununla alâka
lı raporları bizlere ulaştırmasıdır. Ancak bu 
vesile ile şu noktayı bilhassa işaret etmek isterim 
ki, ortaya konulan bu eserlerin umumi havasın
da teknik bilgilerle sosyal görüşler arasındaki bir 
çekişmeden doğan vuzuhsuzluğu hissetmemeye 
imkân yoktur. 

Maliye ve ekonomi : Kiyazi hakikatlere daya
nan sosyal bir mevzudur. Bu hakikatlerle sosyal 
gelişmeler arasındaki irtibatı kaale almamaya im-
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ödilmiş mükellef mümessilleri ekalliyette bıra
kılarak vatandaş menfaatleri haleldar edilmiş
tir. 

Yine gerek Kazanç Vergisi zamanında ge
rekse 1950 de meriyete giren Gelir Vergisi sis
temine geçildikten sonra itiraz komisyonları 
ihtisasa taallûk eden idleri bilirkişilere incelet
tikten sonra karar vereceklerine dair olan 'hü
küm Ibu defa 19G1 de yeni şekli ile yürürlüğe 
giren 213 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve yalnız 
fennî işlere inhisar ettirilmiş diğer incelemeler 
ise 'komisyonun tek elemanına bırakılmıştır. Bu 
arada yine Vergi Usull 'Kanununa konulan 'bâzı 
Ihükümlerle bidayet itiraz komisyonlarının ve 
temyiz komisyonlarının verdiği bâzı kararlar 
kati olduğundan iŞûrayı Devletin rüye'ti dışın
da 'kalmaktadır. 
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kân olmamakla beraber, artık bütün işlerimiz
de mukaddes bir rehberimiz olan Anayasamı/, 
bizi bu irtibatları tesis ederken vuzuha götüre
cek ip uçlarını ihtiva etmektedir. Binaenaleyh, 
sektörler arasında birinden diğerine daha fazla 
öncelik verilmekte olduğu zannını yaratacak muğ
lak ifadelerden artık kurtulmanın zamanı gelmiş
tir, ve geçmektedir. Filhakika vuzuhsuzluk en 
iyi niyetlerle düşünülen güvenlik tedbirlerinin 
dahi yanlış anlaşılmasına sebebolmaktadır. 

Servet beyanı müessesesi bunlardan biridir. 
Bu m'üessese daha müspet tedbirler düşünül
meden ihtas olunmuş, zira bu müessese esasen 
vazıh bir ortamda dalhi menfi tesir icra etmek
tedir. Ve bizde de etmiştir. 

tik hazırlıkları 1949 senesinde başlıyan ve 
nihayet 3 Haziran 1955 tarihinde «Muhasebe 
mütehassıslığı Kanunu» adiyle Meclise sevk 
edildiği Ihalde bugüne 'kadar kanunlaştırılamı-
yan müessesenin, avukatlık kanunları hükümle
riyle çatışmayacak şekilde redaksiyonu yapıla
rak ele alınıp servet beyanı müessesesiyle ula
şılmak istenen (hedeflere dalha mâkul ve tepki
siz bir .hava içerisinde ulaşılabileceği 'hatırlan
mamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım vergi reformunun 
bir an önce ve ehemmiyetle ele alınmasındaki 
faydanln dalha iyi anlaşılabilmesi, yamama usûl
lerle tatbikatta meydana 'gelen aksaklık ve 
haksızlıklardan bir kısmının ortaya konması 
île daha kolay mümkün olacaktır. 

1950 senesinde meriyete giren 5432 sayılı 
Ver'gi Usul Kanununda mükelleflerin kazanç
larını takdir etmek ve kaçakçılık hakkında ka
rar vermek yetkisi takdir komisyonlarına veril
miştir. Bu 'komisyonun başkanı ve bir âzası 'Ma
liyeden diğer üç âzasından biri ticaret odası 'di
ğer ikisi müntahap belediye âzasından olmak 
üzere 5 kişiden müteşekkildir. Ve o şekilde 
vazife görür. 

'Bunun sebebi vergi itiraz komisyonlarında 
Maliyeden (gelenler ekseriyeti teşkil ettiği için 
bidayet takdir komisyonlarında mükelleflerin 
ekseriyeti sağlıyarak karşılıklı Ihak ve menfa
atlerin müsavat esaslarına ıgöre tanzimi uygun 
görülmesindendir. 

10 sene bu şekilde çalışan takdir komis
yonları mahiyeti bilinmiyen bir sebeple T9(>1 
de meriyete giren yeni Usul Kanunu i'le tadil 

Meselâ 213 sayılı Verigi Usul Kanununun 
392 ve 406 ncı maddeleri bu mahiyettedir. Yi
ne Şûraya açılan dâvalarda Şûranın verdiği 
kararlara temyiz komisyonunun ısrara hakkı 
vardır. 'Bu suretle temyiz komisyonu ile Şûrayı 
Devlet 'hukuki münakaşaya girdiği 'gibi temyiz 
komisyonuna da fiilî bir mahkeme vazifesi gör
dürülmüş olunuyor. Bu bükümlerin bilhassa 
küçük »gelir sağlıyan kütlelerin aleyhine oldu
ğu, vatandaşın Anayasa île teminat altına alı
nan normal müracaat yollarını tıkamaktadır. 
Filhakika vatandaş idari dâva şekliyle daihi ol
sa Şûrayı Devlete müracaatten menedilmiş bu
lunmaktadır. 

Yine âmme hizmeti ıgören serbest meslek er
babına tanınan % 30 'götürü masrafın kaldırı
larak bu vatandaşları makbuz ve bilet topla
maya mecbur eden 've âmme 'hizmetinin sekteye 
uğramasına sebebiyet ıveren 'hükmün kaldırıla
rak eski durumun iadesini âmme hizmetinin 
lâyık olduğu ehemmiyetle yapılması yönünden 
faydalı bulmaktayız. 

Burada bina ve arazi vergilerinde yapılan 
değişiklikler ve zamlardan Arazi Vergisinin 
kaldırılmasını memnuniyetle müşahade eder
ken Bina Vergisin'deki hususu memleketin mes
ken ve sosyal politikası ile telif edemediğimizi 
arz etmek isterim. Ancak günlük kazancını ka
zanmak zorunda olan esnafımızla ilgili vergi 
hükümlerinin de yeniden gözden 'geçirilmesin
de fayda ummaktayız. Son tadilât ve hüküm
ler ve tatbikat dolayısiyle maktu Gelir Vergi-
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sine tâbi esnafımız tahakkuk ettirilen vengiyi 
ödetme gücünden mahrum bırakmaktadır. 
Bu (husus bilhassa küçük kaza ve köylerde aşi
kâr olarak görülmekte olup acilen tedbir alın
ması grupumuzun görüşü eümlesindendir. Bu 
sebeple vergi reformu cümlesinden olarak Ver
gi kanunlarının toptan tetkik edilerek müsavat 
ve adalet esaslarına 'göre ıslattı Edilmesini te
menni etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Genel vergi reformu hakkındaki bu çalış

mayı takdir ederken Devlet Personel Kanunu
nu düşünmemek imkânsızdır. 

Âmme vazifesi ıgören, ömürlerini Devlet ve 
millet 'hizmetine vakfetmiş olan memurlarımız, 
hizmetlilerimiz, işçilerimiz, emeklilerimiz, ^hulâ
sa dar ve saJbit gelirli vatandaşlarımız bugün
kü ya§ama sarflarını karşılamaz aylık ve üc
retle çalışmaktadırlar. Çocuk doğum ve Ölüm 
yardımı ıgibi sosyal yardımlar çok kifayetsizdir. 

Fakat (bütün (bunlardan daha önemlisi, ka
naatimizce aynı 'halk ve vazifeleri (haiz memur
lar arasındaki farklı ücret ödemeleridir. Bir 
kısım memurlar muJhtelif namlar altında ıbil-
farz ek öüenek gibi diğer arkadaşından fazla 
ücret alması Ibu ödeneklerde bir kayırma riva
yetinin zihinlerde şüpöıe 'halinde dahi olsa yer 
etmesi üzerin'de hassasiyetle durulacak nokta
lardan 'biri olup, Devlet Personel Kanununu ça
buklaştırması lâzımgelen (hususlardandır. 

Hele Devlet memurları arasındaki adalet
sizliği kaldırması lâzımgelen Maliye Vekâleti
nin foâzı hususlarda kendi memurlarına âdeta 
imtiyazlı bir hal yaratan durumu behemahal 
ortadan kaldırması gerekmektedir. , 

Filhakika memurlarımızdan bir kısmı görgü 
bilgi ve ihtisaslarını artırmak maksadiyle dış 
memleketlere gönderilmektedir. Bu maksatla 
dışarıya gönderilenlere Maliye Vekâleti tarafın
dan uygulanan döviz muameleleri izah edilemi-
yeeek kadar gayriâdildir. 

Harice gönderilenlerin bir kısmı 4489 sayılı 
Kanun uyarınca, diğerleri ise başka özel kanun
lara tâbi olarak gitmektedirler. 4489 sayılı Ka
nuna göre harice gönderilenler Maliye Vekâleti. 
dışında kalan ve genel olarak Vekâletlerle ikti
sadi Devlet Teşekküllerine ait memurlardır. Bil
farz Fransa'ya giden bir mülkiye müfettişine 
4489 sayılı Kanuna göre verilen aylık döviz 
miktarı 68 000 Franktır. Aynı memlekete aynı 
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maksatla gönderilen bir maliye müfettişine veri
len aylık döviz ise 238 000 Franktır. Her be
yanatta tasarruf ve döviz istiyeıı bir vekâletin 
bu hususu önce kendi bünyesinde tahakkuk et
tirerek asil bir örnek vermesini beklemek hakkı
mızdır. 

Bununla beraber 19tftâ senesinde yapılmış olan 
2996 sayılı Teşkilât Kanununa göre teşkilâtlan
mış olan Maliyo Vekâletinin, bugünkü teşkilâtı 
o zamandan bu zamana kadar maliyemize çok 
çeşitli ağır hizmetler tahmil edilmiş olması sebe
biyle, arzu edilen kesif faaliyeti haklı olarak 
verememektedir. Bu sebeple bizzat Maliye Vekâ
letinin personele ve Personel Kanununa olan ili 
tiyacı ortadadır. 

Çok muhterem arkadaşlar; 
Takdir edersiniz ki, tecrübeler yalnız iyi ni

yetin kâfi gelmediğini açıkça ortaya koymuştur. 
Meselâ : Bankalar Kanunu Bankalar hakkında.' 
ulu orta sözlerin sarf edilerek bu müesseselere 
karşı halkın itimadını sarsacak bir havanın doğ
masını önliyen hükümler ihtiva etmektedir. Malî 
cihazlara karşı vatandaşı ürkütecek bir havanın 
yaratılması hepimizin bütün kalbimizle arzuladı
ğımız ve bütçelerimize koyduğumuz imkânlarla 
teşvik etmek istediğimiz ve millî işgücünü ha
rekete geçirecek iktisadi faaliyetlerin istenilen 
hızla başlamamasına sebep teşkil etmektedir. Bu 
bakımdan malî cihazın sevk ve idaresinden mesul 
olan şahıslar ağızlarından çıkan her kelimeyi bir 
sarraf gibi tartması ve bu kelimenin iktisadi un
surlar ve kıymetler üzerinde yaratacağı tesiri 
önceden çok dikkatli bir tahlile tâbi tutması ge
rekmektedir. Servet Beyanı müessesesi vesilesiy
le herkesin artık açıkça müşahede ettiği çekin
genlik Maliye Bakanlığı için umumi politika ba
kımından şayanı dikkat bir tecrübe olarak kaimi 
edilmelidir. 

Netice olarak görüşümüzü tekrarlamak gere
kirse Maliye Bakanlığı şimdiye kadar ifadeye ce
saret gösterilemiyen bilgileri bize öğreten ve 
böylece malî ve iktisadi hayatımıza vereceğimiz 
istikamete esas teşkil edecek kıymette bir gerek
çe getirmiş bulunuyor. Bakanlığın diğer teknik 
çalışma faaliyetlerinde modern bir zihniyetin 
bariz emareleri göze çarpmaktadır. Ancak, kar
ma ekonominin icabettirdiği sektörlerarası mü
nasebet ve hudutların tâyinine yarayacak bilgi
ler henüz noksan veya yok denecek durumdadır. 
Bu kadar büyük ve modern bir zihniyete daya-
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nan, reformların başında görülen yöneticilerin 
iktisadi faaliyet unsurları arasındaki farklılığı 
izah «derken ve bunu gidermek için birtakım 
formüllerden bahsederlerken, memleketimizde 
dikkate şayan bir şekilde gelişen sosyal farklılaş
maların, toplumu tahribedecek ve sınıflara bö
lecek ve bu sınıfları birbirine karşı nefrete ve 
hattâ kine sevk edecek bir muharrik kuvvet ha
line gelmemeye dikkat etmenin ehemmiyetini 
kavramak mecburiyetindedir. Bütün bu iyiniyet 
vo müspet adım temayülü yanında tenkidettiği-
miz hususların arızi bir mahiyet arz ettiğine 
ve bu arızaların süratle tedavi edileceğine inan
mak isteriz. 1962 yılı bütçesinin memleketimi?: 
ve büyük Türk milleti için hayırlı olmasını te
menni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — O. H. P. Meclis Gruptı adına 
sayın îslimyeli. 

O.H.P. MECLİS GttU'PU ADINA FENNÎ 
ISLİMYELÎ (Balıkesir) — Muhterem Başkan, 
değerli milletvekilleri, malûmunuz (Olduğu veç
hile Hükümetimk iç politikamızın esasını 
«huzur», malî ve iktisadi politikasının esasını 
«istikrar içinde gelişme» olarak tesbit etmiştir. 
Memleketimizin ikfcisaden kalkınmasının, bu iki 
unsurun muvazeneli bir şekilde gelişmesine ve 
yerleşmlesine mütevakkit bulunduğu ve ıbu iki 
unsurun kopmaz ve ayrılmaz bağlarla birbirine 
bağlı olduğu bir gerçektir. 

Mulhterem arkadaşlarım, geçirdiğimiz acı 
tecrübelerden «sonra iktisadi istikrarın teessüsü 
için, para <ve kredi muvazenesi ve âmme maliye
si sahalarında, ahenkli olarak tedbirler alın
ması lüzumu anlaşılmıştır. 

Filhakika, plânlı ve müstakar bir kalkınma 
hamlesinin, finansmanı ne adaletsiz bir mükel
lefiyet teşkil eden vasıtalı vergiler, ne ölçüsüz 
bîr şekilde açılan krediler ne ağır şartlarla el
de edilen dış yardımlar ve ne de emisyon ola
bilir. 

İstikrar içinde gelişme politikasının yürü
tülmesinde takitoedilecek politikanın esası, pa
ra kıymetinin muhafazası, kredilerin muvazene
li bir şekilde verimli sahalara kalydınlması, 
mevsimlik zaruretle ve kısa vadeli Hazine ih
tiyaçlara dışında, Merkez Bankası kaynakları
nın tazyik edilmemesi millî tasarrufun sermaye 
piyasasına teveccühü ve nihayet âdil ve randı
manlı bir vergi sisteminin birleştirilmesi olmalı
dır. Hulâsa olarak, iktisadi hayatımıza hâkim 
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olan bu unsurların, huzur ve istikrar Üavası 

Jle kendini muihat görmesi ve o havaya itimat 
etmesi şarttır. 

Bu itifbarla, idare makinasuıa rasyonel şek
lini verip, onun vasıtası ile kalkınmaya geçe
cek olan siyasi kuvvetin kısa zamanda huzur 
mihverine oturmasını bilhassa temenni etmek
te ve desteklemekteyiz. 

Sözlerime (başlarken, huzur ortamının teessü
süne yardımcı olacak her müspet hareketi, millî 
(bir vazife sayarak gönülden alkışladığımızı bil
hassa ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, malî durumumuza 
mütaallik meseleleri karakteristik hususiyetleri 
itibariyle şu suretle hulâsa etmemiz mümkün
dür : 

1. Maliye politikamızda ve bu teşkilâtın 
fonksiyonuna mütaallik mevzuatta, reforma 
ihtiyaç vardır. 

2. Dış borçlarımız ağır bir yük teşkil et
mektedir. 

3. Açıkla işiliyen bir kısım iktisadi Devlet 
Teşekkülleri, Devlet maliyemizle yük olmakta 
ıber'devamdır. 

4. Mmzayaka içinde bulunan mahallî ida
reler maliyesi,, radikal tedlbarlerin alınmasını 
beklemektedir. 

5. Kifayetsiz ve gayriâdil bir vergi siste
mimiz mevcuttur. 

1. — Maliye Bakanlığı fonksiyonlara itiba
riyle ve bu fonksiyonların arz ettiği ehemmi
yet bakımından, Devlet teşkilâtı içinde en bü
yük hizmet savudur. 

Devlet bünfyesi içinde arz ettiği bu ehem
miyetli mevki ve vatandaşla sıkı ve yakın ra
bıtası bakımından, 

a) Maliye teşkilâtının işleyişinde kolaylık 
ve bastftliğm temin ve tesisi mükellef bakımın
dan vergi kanunlarının, talimatnamelerin ve 
zaman zaman çıkarılan tebliğlerin ağır ve ka
rışık olması itibariyle, vatandaşın vergi yüfcü-
nü fazlaca, ağır hissetmemesi için, gerekli sü
ratin, açıklığın ve kolaylığın sağlanması lüzu
muna inanmaktayız. 

b) Maliyenin vatandaşla olan münasebetle
rinde, dar mânasiyle Haizine menfaati yönün
den hareket edilmemesi, bilâkis malî politika
nın iktisadi politika içinde ve onun bir unsu
ru olduğu fikrinin hâkim olması elzemdir. 
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c) Diğer yandan, balen hâkim olan merke

ziyet usulünün yumuşatılmasının, mülhakata ve 
bilhassa defterdarlara, kambiyo muameleleri 
dâlhil olmak üzere, 'dalha geniş salâhiyet veril
mesinin lâzım ve zaruri olduğuna kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlarım, (Bakanlığın 'fonksi
yonu ile ilgili bâzı kanunlara da temas etmek 
isterim. Bu kanunun 'girift bir mahiyet aldığı 
malûmdur. Kanunun tatbikatındaki müşkilât, 
bâzı müesseseleri ıbu maksatla mütahassıs İs
tihdamına dalhi mecbur bırakmıştır. 'Kanunun 
kolayca anlaşılır ve tatbik e'dilir hale 'getiril
mesi isabetli olacaktır. 

Değiştirilmesine İhtiyaç duyulan kanunlar
dan "bir diğeri de Muhasebei Umumiye Kanu
nudur. .Bu kanun yasama organının bütçe üze
rinde aynî kontrol yapmasına imkân vermediği 
gibi, Bütçe ve 'Malî Kontr'ol Umum Müdürlüğü
nün, bütçe giderleri ve 'denkliği üzerinde mü
essir bir kontrol tesis ettiği de kuvvetle söyle
nemez. 

Yüksek Meclisin, bütçenin kabulü ve hattâ 
tatbiki sırasında, Iher türlü Devlet giderleri 
ve gelirleri üzerinde yeter derecede muraka
besine imkân verecek yeni bir 'sistemin getiril
mesi lâzımdır. 

Sayın (Bakanın (bu maksadın tahakkuku için 
yaptlığı çalışmaların neticesine, muntazır bu
lunmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, Artırma ve eksilt
me Kanununa da temas etmekte fayda mülâ
haza etmekteyiz. 

'Gayet rijit ve sert Ihükümleri ihtiva etmesi 
itibariyle birçok daireler, bu kanunun şümulü 
dışına çıkmak imkânını bulmuşlardır. Ancak 
bu dairelerin, ihalelerde tamamen serbest kal
ması, sayısız mahzurlar doğurmuştur. OBilIhassa, 
baraj ihalelerinde evvelce tatbik edilen mali-
\ret + kâr sisteminin, Devlete pahalıya mal 
öl'duğu bir gerçektir. Devlet sarfiyatının emni
yetle ve tasarrufla icrasını temin bakımından, 
yeni bir kanunun süratle 'hazırlanması 'lüzumu
na ehemmiyetle işaret etmek isteriz. 

Mulhterem arkadaşlarım, memleketimizde ta
mamen adli mercilere bağlı müstakil ihtisas 
mahkemelerinde bir malî kaza sistemi kurul
ması üzerinde yıllardan beri durulmaktadır. 
Vergi ihtilâflarının süratle halledilmesi ve bin-
netice mükellefin ve Hazinenin hak ve huku
kunun vikaye edilmesi için, itiraz ve temyiz 'ko-
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misyonlarının yeniden, tam mânasiyle müsta
kil mahkemeler haline kalbedilmesi, bilhassa 
yeni Anayasa Kanunumuz bakımından ehem
miyetli bir konu haline gelmiştir. Bakanlığın 
bu hususta süratle tedbirler almasına munta-
zırız. 

2. — Dış borçlarımızın ağır bir yük teşkil 
ettiğine yukarda temas etmiştim. 

Memleketimizin 851 milyon dolarlık hibe 
yardımı haricinde 'dış borçları yekûnu bir mil
yar 407 milyon dolara baliğ olmuştur. iBunun 
dışında bir kısmı '1'54 sayılı Kanunla konsoli
de edilen 8 873 000 000 liralık iç b'orç mevcut
tur. 

Şurasını hemen kaydedelim ki, dış borçların 
büyük bir kısmı döviz lolara'k ödenecektir. '12l5 
milyon dolara varan yıllık taksitlerin, tediye 
muvazenemizde, döviz bütçemize tahmil ettiği 
yük, malûm "olduğu gilbi, umumi ihracatımızın 
üçte biri civarındadır. Dünyada, tediye muva
zenesi bu kadar ağır borç yükü altında kalan 
başka bir memleket hemen hemen yoktur de
nebilir. 

Bir kısmı, ithal malları kargılığının Merkez 
Ban'kası tarafından zamanında transfer edil
memesi sebebiyle ariyere borç namı altında te
kevvün eden ve mühim bir kısmı da dış istik
razlarla ilgili olan bu borçların, dost memle
ketlerle ilgili olan bu borçların, dost memleket
lerle yapılacak temaslar neticesinde, uzun vâ
delere bağlanması imkânının sağlanacağına 
inanıyoruz. 

'İhracat (gelirlerimizin mühim bir kısmını 
bel'eden ve nihayet iktisadi kalkınmamızı ağır
laştıran Ibu duruma süratle bir hal çaresi bu
lunması lüzumuna kaaniiz. 

Diğer yandan, tediye muvazenesinin kendi 
imkânlarımızla sağlanmasına mütaallik tedbir
lerin alınması suretiyle, dış yardım ve kredile
rin, muayyen yatırım projesinin tahakkukuna 
tahsis edilmesini elzem 'görmekteyiz. 

3. - 4. — îktisadi Devlet Teşekkülleriyle 
mahallî idarelerin maliyeyi alâkalandıran ciep-
hesi üzerinde de kısaca durmak isterim. 

1961 yılında iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
ve mülhak bütçeli idarelerin millî ekıonomiyi 
tazyik edlen ve enflâsyona sebebiyet veren açık-
lariyle, bir kısım belediyelerin Merkez Banka
sına ve diğer çeşitli finansman müeisseselerine 
olan 5,5 mülyara yakın borçları, Hazinece uzun 
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vadeli tahkim ve tasfiye ameliyesine tâbi tu
tulmuş ve bu yıl bütçesine de lüzumlu tahsi
sat konmuştur. 

Bu kabîl borçların ileride de tahassül etme
mesi ve dolayısiyle emisyon membalarma mü
racaata mahal verilmemesi için, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin malî, hukuki ve idarî bün
yesinde gerekli ıslahatı yapmak üzere Maliye 
Bakanlığında girişilen teşebbüsler memnuniyet 
verici olmuştur. Lüzumlu kanuni değişiklikle
rin bir an evvel Yüksek Meclise getirilmesini 
temenni ederken, KonsoUdasyon Kanununun 
şümulü dıişmda kalan diğer bir kısım borçlar 
jle, bu kanunun tatbikatından istifade edeme
miş bulunan ve fakat malî imkânlarının çok 
üstünde masraflar yaparak, müzayaka içinde 
kalan, belediyelerin durumunu düzeltmek üze
re radikal tedbirler alınmasını zaruri ve lü
zumlu görüyoruz. 

Bu bakımdan mahallî idarelerin genel büt
çeyi ağır şekilde tazyik eden yükünü azalt
mak, idarelerin gelir kaynaklarının geliştiril
mesi uygun olacaktır. 

Maliye Bakanlığı bütçesi dolayısiyle Emek
li Sandığının nazik durumuna ve müzmin bir 
yara halinde devam eden emekliler meselesine 
de temas edeç/eğim. 

Emeklilik sisteminde teadülü temin, yani 
eski ve yeni emiekliler arasındaki farkı ortadan 
kaldırmak üzere Maliye Bakanlığında ve Emek
li Sandığında tahassül eden mühim miktardaki 
açığın giderilmesini tlemin edecek tedbirlerin 
bir an evvel alınması lüzumuna da kaand bu-
lunmaktalyız 

Mulhterem akadaşl'arım, İktisadi Devlet Te
şekkülleri kurdukları sandıklar vasıtasiyle 
mensuplarının sağlık ve sosyal işlerini hal yo
luna koymuşlardır. İşçiler için çıkarılan kanun
larla da bu mesele halledilmiştir. Halbuki Dev
let teşkilâtında çalışan 280 bin civarında me
murun ve aıilesinin sağlık ve sosyal ihtiyaçları 
'konusu, Devletin müşfik elinin uzanmasını 
beklemlekftedîr. 

Memurlara yapılan sağlık yardımının aile
lerine ve çocuklarına da teşmili ve aynı zaman
da ilâç bedellerinin karşılanması hususunun 
•bir kanun çerçevesi içinde veya dernlek statüsü 
dâhilinde önümüzdeki yıllarda halledilmesini 
bilhassa temenni etmekteyiz. 
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Türk parasının kıymetini korumaya dair 

Kanunun tatbikatında görülen bâzı aksaklık
lara işaret edeceğim. 

Bu kanuna istinaden memleketimizde tesis 
edilmiş bulunan kambiyo rejimi iktisadi hedefi
ni temin edememiş ve bürokratik birtakım kon
trollere boğulmuştur. Bu suni vfe sert kambiyo 
politikasmm, bilhassa ihracatı ve döviz getiren 
diğer sektörleri tazyik altında bulundurduğu 
bir vakıadır. Sayın Maliye Bakanımızın bu nok-
taiya gerekli teşlhis'i koyacağından ve lüzumlu 
tedbirleri alacağından emin bulunmaktayız. 

Maliye Bakanlığımızın ekonomik gelişmeye 
ve yatırımlara hız vermek maksadiyle kredile
rin genişletilmesine mütaallik bâzı tedjbirler 
alındığını memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 
Ancak, banka kredilerinin memleket ihtiyaçla
rının gerektirdiği sahalara kayması ve bilhassa 
yatırımların ve ihracatın kredi yolu ile teşvik 
edilmesi imkânının faiz hadlerine bağlı olduğu
nu kabul etmek lâzımdır. Faiz haddini iktisadi 
ihtiyaçlara göre ayarlamak yetkisini haiz olan, 
Hükümetin bu nisSbetlerd yeniden gözden geçir
mesini ve bilhassa ihracatın finansmanına mu-
hassas reeskont haddini cazip bir seviyede tes-
bit etmesini lüzumlu görmekteyiz. 

5. Vergi sistemimiz üzerindeki görüşleri
mize geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin sü
ratle kalkınma ihtiyacının, geniş mikyasta fi
nansman kaynağı teminine bağlı bulunduğu bir 
gerçektir. Vergi ise hiç şüphesiz iktisadi kal
kınmamızın finansmanında kullanılacak vasıta
ların en Önemlilerinden biridir. 

Diğer kaynaklar arasında dış yardımlar, gö
nüllü ve mecburi tasarruflar, iç istikrazlar ve 
nihayet emisyon gösterilebilir. Memleketimiz
de son on yıl içinde emisyon membaına başlıca 
vasıta olarak müracaat edildiği günler olmuştur. 
Ancak, iktisadi ve malî bünyemizde zuhur eden 
hastalığın emisyon şırıngası gibi sudan tedbir
lerle tedavi edilmesinin imkânsız bulunması kar
şısında enflâsyon yoliyle yatırım yapma gayret
leri iflâsa uğramıştır. 

Bu itibarla iç tasarruflar ve müsait şartlarla 
elde edilen dış yardımlar yanında âdil vergiyi, 
millî bir kaynak olması ve mükellefin ödeme ka
biliyetine göre ayarlanabilmesi bakımından kal
kınma finansmanının en emin kaynağı olarak 
görmekteyiz. 
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Şu ciheti hemen ilâve etmek isterim ki, vergi î 

sadece masrafları karşılayan bir vasıta değildir*. I 
Verginin malî hususiyeti yanında ekonomik ve I 
sosyal kalkınmaya hizmet eden fonksiyonları da I 
vardır. j 

Türkiye'mizin ekonomik, sosyal ve kültürel I 
alandaki ihtiyaçları karşısında, varidat imkân- I 
lan mahdut kalmıştır. Tedricen sabit hale gel- I 
miş bulunan Devlet masrafları bir dereceye ka- I 
dar sıkılabilir. Bu itibarla, hizmetlerin aksama- I 
dan yürütülebilmesi için varidat kaynaklarının I 
adalet prensibi dairesinde ve millî gelirin tahri- I 
bine mahal vermiyeeek bir -mabette istismar edil- I 
ınesi yani malî sistemi millî kalkınma emrine I 
verilmesi lüzumuna kaarıi bulunmaktayız. I 

Türkiye üuımlhuriyeti Hükümetlerinin malî po- I 
litikası klâsik olarak vergilerin toplanması ve I 
masrafların yapılması meselesi olamaz. Bu poli- I 
tika, iktisadi meseleleri malî meseleler vasıtasiy-
le intic ettiren enerjik bir politika olmalıdır-. 
Ancak, bu vesile ile Türk maliyesinin muhtelif I 
sıkıntıların içinde_ bulunduğuna dikkatinizi çek- I 
•mek isterim. Bir taraftan cari masraflar ve ya- I 
tırım ihtiyaçları süratle gelişmek istidadını gös
terirken diğer taraftan Devlet varidatından vaz
geçilmesi temayülü belirirse malî muvazeneyi I 
sağlamak imkânının bulunamıya çağırır ifade, 
bir kehanet olrnıyacaktır. Bu bakımdan masraf
ları artıran veya varidatı azaltan tekliflerden I 
kaçınılması hususunda bütün partilerimizin bir 
görüş birliğine varmalarım bilhassa temenni et
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, zirai ve sınai sahadaki 
eihazlanmasını süratle geliştirmek ve aynı za
manda. 'Müşterek Pazara girmek durumunda olan 
memleketimizde; I 

1. Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlara uy
gun olmıyarı vergi mevzuatının ayıklanması, 

2. Diğer taraftan ihracatı, yatırımları ve 
sermaye terakümünü teşvik edici hükümlerin 
konması, 

3. Bilhassa vatandaşlar arasında vergi yü
künün âdil bir nisbette tevzii lüzumu uzun za
mandan'beri hissedilmektedir. 

Bu hususların tahakkukunu teminen, teni el 
malî politikanın tesbiti maksadiyle Maliye Ba
kanlığında gerekli çalışmalara başlanıldığını ve 
hattâ Yüksek Meclise bir kısım kanun taşanları
nın sunulmuş bulunuduğunu miisaha.de etmek
teyiz. J 
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Hükümet programında getirileceği vâdedilen 

malî ıslahatla ilgili ve bu tedbirler cümlesinden 
olarak -

özel yatırımları teşvik maksadiyle Gelir ve 
Kurumlar Vergisinde yatırım indirimi, 

Anonim şirketlerde personele ve işçilere ve
rilecek hisse senetlerine isabet eden kârın ver
gileme dışında bırakılması, 

Amortisman mabetlerinin tâyin ve tesbitin.de 
ticari ve iktisadi zaruretlerin, göz önünde tu
tulması, 

İhracat gelirlerinde özel bir vergi indirimi 
yapılması, 

Bina Vergisinin Gelir Vergisinden mahsubu, 
Esnaf muaflığı hududunun yeniden gözden 

geçirilmesi, kalfa ve çırak zümresine tatbik edi
len götürü kazanç esasının mevcut iktisadi ve 
sosyal şartlara uydurulması, 

Gelir ve Kurumlar Vergisinin piyasa şartla
rına uygun taksitlerle tahsili, 

Ve bilhassa ziraatten alınan Gelir Vergisinin 
memleketimizin zirai bünyesine intibak ettiril
mesi, 

Hususlarından çalışmaları memnuniyetle kar
şılamaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; Vergi kanunlarında bu 
esaslara göre ıslâhat yapılırken vergi yükünü, 
âdil bir surette ve millî gelirle ahenkli olarak 
dağıtılmasını sağJıyacak tedbirlerin de getirilme
si lüzumuna, ehemmiyetle işaret etmekte fayda 
görüyoruz. 

Yeni Anayasamız, malî politikamızın ana hat
larını vuzuhla belirtmiştir. Vergilerin malî ada
let kaidesine uygun ve vatandaşın ödeme gücü 
ile mütenasibolarak tahsili gerekmektedir. Bu 
itibarla vergi siyasetinin ve tatbikatının, malî 
ve sosyal adaletin tesisine imkân verecek bir is
tikamete tevcihi suretiyle vatandaşta vergi ada
letinin ınevciHİolduğu şuurunun yerleştirilmesi 
lüzumuna -ehemmiyetle işaret etmek isteriz. 

Batı memleketlerinde Varidat Bütçesi millî 
gelir hesaplarına istinat ettirilmekte, vatandaş
lar arasında vergi yükü tevzi edilirken, milli 
gelirin sektörler itibariyle dağılışı dikkate alın
maktadır. 

Malî siyâsetimizde vergi yükü hesaplarına bir 
arı evvel yer verilmesini temenniye şayan bir key
fiyet olarak gör* m ekteyiz. 

Diğer taraftan, malî adalet duygusunun bir 
icabı olduğu kadar, vatandaşlar arasında gayri-
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meşru rekabete mâni olmak üzere, vergi kaçak
çılığına imkân veren kapıların kapatılması lüzu
muna kaani bulunmaktayız. Malûmunuz olduğu 
veçhile zirai kazançların vergiye tâbi tutulma
sından sonra vergi dışında kalan kazanç, yoktur. 
Vergide umumilik prensibinin bu suretle sağlan
masına rağmen, Gelir Vergisinde adalet prensi
binin tahakkuk ettirilemediği bir gerçektir. Va
sıtalı vergilerin umumi vergilere nisbetinin 
% Öl e baliğ olması yanında, Gelir Vergisinin 
ancak % 33,3 nün beyannameli mükelleflere aicl-
olması, bu verginin geniş mikyasta hizmet erba
bına, dar kazançlı mükelleflere dayandığının ba
riz delilidir. "Bu itibarla mükellefin murakabe 
organlarının takviyesi suretiyle yapıcı bir şekil
de kontrola tâbi tutulmasını ve ı millî gelirin 
vergi yolu ile yeniden dağılışına imkân verilme
sini vergi adaletinin tecellisi için zaruri görmek
teyiz. 

Aynı zamanda, mükellefi hileli yollara sevk 
eden âmillerin izalesine, tüccar ve esnafın ik
tisadi istikrarsızlık endişesi içinde bırakılma-
masına ve dürüst davranmasına imkân verecek 
ortamın malî sistem içinde kontrol organları
nı takviye ederek tesisine mütaalik tedbirlerin 
alınmasını, kısaca mükellefle • Hazine arasında 
karşılıklı güvenin tesis edilmesini Maliye Ba
kanlığımızdan 'beklemekteyiz. 

Yine 'bu selbeple, Gelir Vergisi sisteminin 
bizzat kendisi tarafından doldurulan ve ayrıl
maz bir oto kontrol vasıtası olan servet beyan
namesi müessesesinin lüzumuna inandığımızı 
ifade ederken âdil 'bir tatbikata imkân verecek 
ıslâh tedbirlerinin alınmasını da uygun gör
mekteyiz. 

Bu vesile ile, servet 'beyannamesini, 'Servet 
Vergisi ile ilgili gören rivayetlerin gerekçeye 
tamamen aykırı (bulunduğunu sarahaten belirt
mek isteriz. 

Mu'hterem arkadaşlar, 
Millî kalkınmamızın finansman: kaynakla

rından 'biri olan tasarruf fikri üzerinde de 'bir
kaç cümle ile durmama müsaadenizi rica ede
rim. 

Memleketimizin saadet ve refahı için yatı
rımların artırılması lüzumu izahtan varestedir. 
İhracatımızın 'üçte birinin dış borçların öden
mesine 'gittiği ve Devlet gelirlerinin bu'günkü 
seviyesi dikkate alınır ise, yeni yatırımlara im-
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•kân (bulunması keyfiyetinin, millî gelirin mü-
'him Ibir 'kısmının vatandaşlar tarafından tasar
rufuna ve sermaye piyasasının teşekkülüne bağ
lı kaldığı takdir 'buyurulur. 

Maliye Bakanlığının, sermaye piyasasının 
teşekkülüne matuf tedbirleri alması, yatırımla
rın finansmanı ile meşgul olacak bankaların 
bu piyasayı işletecek borsa ve saire müessese
lerin kuruluşuna rehber olması ve bilhassa ta
sarruf bonosu tatbikatını (bu istikamete sevk 
etmesi lâzım ve zaruridir. 

Yabancı sermayenin memleketimize emni
yetle gelmesi için da'hi yerli sermaye piyasa
mızın 'doğması ve gelişmesi elzem 'bulunmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, sizlerime nihayet 
vermeden evvel, ağır olduğu mabette şerefli bir 
hizmeti ciddî bir gayret ve feragatle ifaya ça
lıştıklarını yakmen müşalhade ettiğim Bakan
lık mensuplarına ve Sayın Bakana (huzurunuz
da teşekkür eder, 1962 'bütçesinin memleketimi
ze ve milletimize 'hayırlı 'olmasını dilerim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi şalhısları adına konuşa
caklara söz veriyorum. Sayın Tiyanşan. 

HÜSAMETTİN TÎYANŞAN (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım, vergi sistemimizin 
üzerinde en çok durulan ve en qdk değişikliğe 
uğramış bulunan müessesesi, küçük ticaret ve 
sanat erfbalbının vergilendirilmesü meselesi ol
muştur. Gelir Vergisi sistemimizde bu zümreye 
giren şalhısların, vergi rejimi hakkında müsta
kar bir e'sas bulunamamış, yapılan mütaaddit 
değişikliklere rağmen, nihai bir hal yoluna gi
ril ememiştir. 

Gelir Vergisi Kanununun (Türkiye'de yekû
nu iki buçuk milyon kişiyi bulan) esnaf ve sa
natkârları ilgilendiren hükümlerinin sosyal 
adaletli bir vergi sistemine göre tadil edilmesi 
zaruridir, kanaatindeyiz. 

Son yedi yıl zarfında vergi kanunlarımızın, 
küçük ticaret ve sanat erbabı ilıe alâkalı hüküm
lerinin, üç dört defa tadilâta uğradığı, birine 
intı'bak edemeden d'iğer bir kanun tatlbikme 
başlanıldığı, bu yüzden de bu zümrenin usul
süzlükten dolayı ağır cezalara çarptırıldığı da 
ıbir hakikattir. Bu cümleden olarak 1.1.1956 se
nesinde kaJbul edilen kanunla veçg* mükellefi 
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addedilen küçük ticaret ve sanat erbabı ile üç 
sene alâkadar olunmamış, nihaıyet 19.2.1959 ta
rihinde mahallî gelir müdürlüklerine yapılan 
bir tamimle 21 gün içinde geçmiş üç senenin 
kazanç beyanı istenmiş, aksi halde bu mükellef
lerin (Hileli vergi kaçakçısı) takibatına tâbi 
olacakları bildirilmiştir. 

Bu hal, mahallî takdir komisyonları ile re'-
sen yapılan kazanç takdirleriyim vergi kaçak
çılığı yapmış duruma sokulan esnafı bir kat 
daha mağdur etmiştir. Sayın Maliye Bakanın
dan teklifimiz, 1956 - 1957, 1958 senelerinde 
mevzuatı bilmediklerimden, ancak üç sene son
ra re'sen takdir suretiyle cezalandırılan esna
fın, bu senelere ait vergilerinin cezasız olarak 
müsait taksitlerle ödemelerini sağlamaktır. 

Arz etmek istediğimiz diğer bir husus da 
götürü şekilde Devlete vergi ödemek mecburi
yetinde olan,,<motorlu vasıta sahip ve şoförleri
nin, özel durumları nazarı itibara alınarak ye
ni bir usulün ihdas edilmesidir. Halen bu züm
reye götürü vergi takdiri yapan, takdir komis
yonları her vilâyette birbirine zıt kararlar al
maktadır. Meselâ Van Vilâyetinde bir kamjyo-
na on boş bin lira matrah gösterildiği halde, ay
nı tonajda bir kamyona Ankara'da altı, îstan-
(bul'da ise yedi bin lira matrah gösterilmiştir. 
Gerçek durumlarının fevkinde olarak iktisadi 
ve malî yönden sarsılmaları pahasına, bu züm
reden götürü şekilde vergi alınmak cihetine gi
dilmesi zamanımızın nıode»rn Devlet anlayışına 
da uygun düşmez kanaatindeyiz. 

Bu durum kaşısmda kara nakil vasıtaları 
sahip ve şoförlerinin vergilerini kolaylıkla ödi
yebilmeleri, diğer taraftan da tahsilat zorluk
larının da kalkmasını temin maksadiyle, mesle
kî teşekküller tarafından teklif edilen, akar 
yakıta zam yolu ile alınmasıdır. Bu teklife gö
re vergi borcu her akar yakıt istihlâki sırasın
da, küçük, küçük, parçalar halinde ve âdeta is
tihlâk bedeli içinde kaynamış bir şekilde ödene
ceğinden, mükellefler vergi tazyikini hissetm'e-
miş olacaklardır. Vergi adaletinin hakikata da
ha yakın bir şekilde gerçekleşeceği bu usulde, 
Devlet te bu sahadan olan varidatını daha ko
lay bir şekilde temin edecektir, kanaatindeyiz. 
Uzun zamandan beri faaliyette bulunan vergi 
reform komisyonunun bu hususu da nazarı iti
bara almasını teklif ediyoruz. 
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•Son olarak da Tasarruf Bonoları ihracı hak

kındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun 
teklifini, Mart ayı girmeden yani vergi tahsi
lâtına başlanılmadan evvel kanunlaşmasının da 4 

zaruri olduğu, aksi halde tahsilat sırasında 
birçok, karışıklıklara selbe'bolunacağı kanaatin
deyim. Muhterem Maliye Balkanının da teklif 
sahibi olarak imza ettiği, bu tadil teklifinin 
müstaceliyetle Umumi Heyetimizde görüşülmesi 
temennisiyle huzurlarınızdan hürmetle ayrılı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın arka
daşlarım, Maliye Bakanlığı bütçe müzakereleri 
dolayısiyle şahsım iadına görüşlerimi arz etmek 
için söz aldım. Bir, iki noktaya temas edece
ğim. 

önce, Bakanlığın çıkarılmış olan kanunlara 
harfiyen i'iayet hususunda dikkatlerini çekmek 
isterim. Bu kanunlardan birisi Orman içi köyle
rini kalkındırma mevzuunda çıkarılmış olan bir 
Kanundur. 

Bu kanuna göre, Maliye Bakanlığı her yıl 
bütçeye 50 milyon lira koyacaktır. Kanun bu 
paranın Ziraat Bankasının sermayesine yatırıl
masını âmir bulunmaktadır. Maalesef Bakanlık, 
bu bölüme 1 lira koymak suretiyle bölümü mu
hafaza etmekte ve bu kanuni vecibeyi yerine ge
tirmemek suretiyle memlekette orman dâvası
nın hallini geciktirmektedir. 

İkincisi: Toprak - Su Teşkilâtının memleket
te çalışması için, yine Ziraat Bankasının serma
yesine mahsuben her yıl 20 milyon liranın ilgili 
fona aktarılmasıdır. 

Bu tip kanunlar, eğer tatbik kabiliyeti bu
lunmuyorsa ve Bütçe Komisyonu her defasında 
1 yıl geriye itiyorsa, bu kanun, tatbik kabiliye
ti olmadığı esbabı mucibesiyle kaldırılmalı veya 
çıkmış olan kanunu mutlak surette tatbik ede
rek, bu vecibeyi yerine getirmelidir. 

Benden evvel konuşan bütün arkadaşlarımın 
ifade 'ettiği gibi, Hüsamettin Tiyanşan arkadaşı
mın bahsettiği vergi mevzuu ve komisyonların 
çalışması mevzuu üzerinde ben fazla durmıyaca-
ğım. Yalnız Ziraat Vergisinin tatbik kabiliye
tinin olmadığından hazırlanmakta olan kanu
nun bir an evvel Meclise getirilerek kanunlaş
masını temenni edeceğim. Bu, tek araba sahip
lerinin evvelâ deftere tâbi tutulduğu ve bilâha-
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ra götürü bir vergi sistemine gidildiği gibi bir 
şey olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, ben şahsi fikrim ola
rak servet beyannamesinin bir nevi mecburi ver
gi haline gelmiş olan tasarruf bonolarının yeri
ne, bu esbabı mucibeyi dolduracak şekilde yeni 
tedbirlerin alınmasını Bakanlıktan istirham edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kurulalı bir hayli 
oldu, Personel Dairesi artık çalışmaya başlama
lıdır. Bugün Devlet Memurları arasında, İktisa
di Devlet Teşekküllerinde çalışanlarla Devlet 
dairelerinde çalışanlar arasında ücret bakımın
dan çok fark vardır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bugün Dev-
1 t Karayolları, Devlet Su İşleri ve İktisadi Dev
let Teşekküllerinde çalışanlar arasında, Devlet 

• dairelerinde çalışanlardan çok daha az emekleri 
olanlar, çok daha fazla para almaktadırlar, da
ha fazla imkânlara kavuşmuşlardır. Devlet dai
relerinde bulunan arkadaşlarımızla, diğer daire
lerde çalışan arkadaşlarımızın bir sosyal ada
let çerçevesi içinde emekleri değerlendirerek ve 
o değerler çerçevesinde karşılık alarak bunların 
da standart bir seviyeye ulaştırılması. 

Arkadaşlar, bir Devlet Personel Dairesi var
sa, var olarak çalıştırılmak. İsmi var, kendi yok; 
var ile yok arasında bir daire olan bu dairenin 
var olarak çalıştırılması gerekir. 

Bakanlık, Maliye vergi dairelerine de biraz 
el uzatmalıdır. 

Mum dibine ışık vermez, misali Maliye daire
lerini esbabı mesalihten bir top kâğıt ister hal
den kurtarmak lâzım. Bu arada, kıymetli dos
yaların konacağı çelik dolaplarla bu dairelerin 
demirbaşlarını takviye edecek tahsisatla kendi 
diplerine de biraz ışık vermesini istirham eder, 
hepinizi muhabbetle selâmlarım arkadaşlar. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyanlar varsa 
lütfen kullansınlar. 

Afyon Milletvekili Sayın Veli Başaran. (Yok 
sesleri) 

Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu. (Yok sesleri) 

Çankırı Milletvekili Sayın Şaban Keskin. 
ŞABAN KESKİN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlarım; 

27 .2 .1962 O : 2 
Bir yıl kadar önce 193 sayılı Kanunla vergi 

sistemimize giren ve çok tartışılan servet beya
nı müessesesinin, doğurduğu bâzı kötü neticele
re kısaca temas etmekte fayda görmekteyim. 

Sayın Maliye Bakanının zaman zaman gerek 
bu kürsüden gerek matbuata ve gerekse iş adam
larına akseden, servet beyanının kaldırılmıya-
cağı yolundaki beyanlarında, samimiyetin varlı
ğından şüphe etmeye imkân yoktur ve bu mem
lekette bir vergi kaçakçılığının varlığı da bir va
kıadır. 

Ancak, bir oto kontrol vasıtası olarak vergi 
sistemimize giren servet beyanı müessesesinin 
bu kaçakçılığı önlemekten çok uzak olduğunu ka
bul etmek gerekir. Kaçakçılık ancak kaçakçılığı 
doğuran sebeplerin ortadan kaldın İmasiyle müm 
kündür. Bu sebepler, iktisaden geri kalmış bir 
memleket oluşumuz, gelir seviyemizin düşük olu
şu, geçim indirimlerinin çok az oluşu, vergi ada
letinin, vergi ahlâkının olmayışı ve mevcut Ge
lir Vergisi ve Vergi Usul Kanunumuzda mevcut 
aksaklık ve noksanlıklardır. 

Bu şartlar altında kabul edilen servet beya
nı müessesesi tatbikat sahasına intikal ettikten 
sonra gayesinin dışında memleket ekonomisine 
çok zararlı neticeler doğuracak şekilde işlemek
tedir. Şöyle ki; kötü psikolojik şartlar altında 
istenen beyannameler, mükellefi ürkütmüş, kor
kutmuş ve hakikati kavrıyamamaktan mütevel
lit kararsızlık içinde yanlış beyanda bulunmaya 
sevk etmiştir. Böylece, piyasadan milyonlar çe
kilmiş, banka mevduatları düşmüş, hiç 'de bahis 
konusu olmadığı halde bir servet vergisi endişe
si ferdî teşebbüsü baltalamış ve bankalardaki 
mutat mevduat artışları bariz şekilde azalmış ve 
hattâ pek çok sermayenin dışarı kaçması gibi ne
ticelere dahi ulaşmıştır. Bunların tabiî bir neti
cesi olarak piyasada bir durgunluk, bir işsizlik 
zuhur etmiş ve bundan daha ziyade dürüst hare
ket eden mükellef ve ekonomimiz zarar görmüş
tür. Dolayısiyle mükellefin ödeyeceği Gelir Ver
gisi de kazancı nisbetinde düşük olacaktır. 

Bir zamanlar Millî Korunma Kanunu iktisa
di bünyemizi yaralamış, karaborsanın gelişme
sine hizmet etmişti. Tatbikat gösterdi ki, piya
saya yapılan bu gibi suni ve ağır müdahaleler 
kötü neticeler doğurmakta, millî ekonomimizin 
gelişmesine mâni olmakta ve dolayısiyle de Ha-

j zinenin zarar görmesi gibi bir neticeye ulaşmak-
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tadır. Bugün tatbikat sahasında olan servet be
yanı müessesesi de, Millî Korunma Kanunu gibi 
piyasaya bir başka yönden ve bir başka şekilde 
müdahalesinden başka bir şey değildir. 

Dünyanın hiçbir yerinde servet beyanı mü
cerret bir otokontrol vasıtası değildir. Hiçbir 
memlekette bizdeki mânada servet beyanı müesse
sesi mevcut değildir. Sayın Bakan, bütçesinin 
tümü üzerinde konuşurken bâzı Avrupa memle
ketlerinde de servet beyannamelerinin alındığı
nı ifade etmiştir. O memlekette alman servet be
yanı, oralarda mevcut Servet Vergisine mesnet 
olsun diye alındığı gibi; bu memleketler bizle 
mukayese edilmiyecek kadar her bakımdan ileri
dirler. 

Piyasadaki tıkanıklığın gitmesi isteniyorsa, 
işlerin açılması düşünülüyorsa, piyasaya hu/m' 
ve istikrarın avdeti düşünülüyorsa servet beyan
namelerinin olduğu gibi mükelleflere iadesinin 
gerektiği kanaatindeyim. 

Bizde, Maliye ile mükellef arasında bir ürkek
lik mevcuttur. Halbuki Maliye ile mükellef el-
ele ve yanyana olmalıdırlar. Sayın Vekilin dahi 
zaman zaman verdiği beyanların sertliği mükel
lefi topyekûn zan altında bırakmakta ve Maliye 
ile mükellef arasındaki mesafeyi çoğaltmaktadır. 

1950 yılında tatbik sahasına konan Gelir Ver
gisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunlarının 12 
yıllık tecrübeden sonra bugünkü şartlara, göre 
yeniden hazırlandığını memnuniyetle karşılamak 
lâzımdır. Ancak bunun hazırlanmasında sadece 
hesap uzmanları, sadece Maliyeciler değil, bil
hassa, ufak yerlerin ticaret odası temsilcilerinin 
de bulunmasında çok isabet vardır. Türkiye'de
ki kazançlar bölgelere, illere göre değişmektedir. 
Bu gibi malî kanunların hazırlanmasında hâkim 
olan kanaat sadece malî noktalarda toplanma-
malı. İktisadi hareketimizi bağlayıcı hükümler
den sureti katiyede kaçınmalıdır. Götürü ver
giye tâbi mükellef, ikinci sınıfa tâbi mükellef 
ve birinci sınıfa tâbi mükelleflerin tefriki yapı
lırken 1960 senesindeki para değerine göre sı
nırlandırılan ciro hadleri ve diğer ölçüler, 1962 
nin para değerine göre ayarlanmalı, ve bilhas
sa pek çok mükellefin defter tutmaktaki müşkü
lâtı mutlaka nazarı itibara alınmalıdır. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın Fahir 
CHritlioğlu. 
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FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muhte

rem arkadaşlar; affınıza sığınarak Mahiye Ba
kanlığı bütçesinde bâzı değişikliklerin yapılni'a-
sını istiyen önerge vermiş bir arkadaşınız sıfa-
tiyle huzurun aza çıkmış bulunuyorum. Konuş
malarımı bölgecilik kaprisiyle hareket eden in
san şeklinde telekki etmemenizi hassaten istir
ham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; üç önergemden iki ta
nesi Edirne'ye ait bulunmaktadır. Bunlardan 
binincisi, geçen sene Şehitler Âbidesi için ayrıl
mış bulunan tahsisatın bu sene bütçede yer al
maması konusu hakkında verdiğini önergedir. 
Filhakika Avrupa'dan yurdumuza giren herkes 
bilir ki, dördüncü kilometrede Edirne'nin pej
mürde şehitliği karşılarına çıkmaktadır. Balkan 
Harbimin bütün faciası Edirne'de cereyan etmiş
tir. Edirne'de yüz bine yakın asker savaşmış, 
Edirne Kalesi dört ay müdafaada, kalmıştır. On 
binlerce kişi şehit verdik, fakat bu şehitlerimi
zi barındıracak bir kabristanımız yoktur. Mil
let tarihine saygı hissi ile Edirne'ye yardım ya
pılması üzeninde bâzı arkadaşlarla birleştik ve 
bir önerge verdik. 

Karşılığını şu şekilde bulduk: Bütçede yar
dımlar bölümünde, Ankara'da sıhhati bozuk ço
cuklara yardımda bulunmak üzere bir dernek 
kurulmuştur. Bu Derneğe bir milyon lira tahsis 
edilmiştir. Sıhhati bozuk çocuklar mevzuu, esa
sen umumi hıfzıssıhha politikamızın içine giırer. 
Bu sebeple bu Derneğe ayrılan bir milyon lira 
yardımdan yarım milyon lirasını aktarma yap
mak suretiyle Edirne'de Balkan Harbi müdafi-
terinin şanlarına şöhretlerine lâyık olacak bir 
âbidenin yapılması ve derme çatma mezarlarda 
bulunan şehitlerimizi, yarım asır süre sonra iyi 
bir mezarlıkta toplamak amaciyile bir önerge 
verdik. 

İkinci önergemiz, tarihî Kırkpınar gö restleri 
için verilen önergedir. Kırkpınar güreşleri Türk 
Osmanlı tarihinden bugüne intikal ederek ifti
harla bizi ayakta tutan eski sporlarımızın yaşı-
yan nümunesidir. Bu güreşlerin yapıldığı stad
yum için, birçok masrafları belediye üstüne 
yüklenmiştir. Bu i'tibarlıa 25 bin liralık yardımı 
az bulduğumuz için Türk Ocakları Derneğine 
bu sene ayrılan 100 bin liradan 75 bin lirasının 
Krrkpinar güreşlerine ayrılmasını teklif ettik. 
Muhterem arkadaşlar, bu, bizim teklifimiz, ka
bul elbette Umumi Heyetindir. 
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Muhterem arkadaşlar, Türk Dil Kurumu ile 

Türk Tarih Kurumları anasında bütçede iki ay
rı muamele yapıldığını görmekteyiz, Türk Dil 
Kurumuna 75 bin liralık yardım yapılmasına 
mukabil, Türk Tarih Kurumuna 200 bin liralık 
yardım yapılmaktadır. Her iki Kurum fonksi
yonları itibariyle miLlî tarihimize aynı derecede 
yardımcı olmaktadırlar. Büyük Atatürk, vasi
yetinde bu iki Kurumu ayrı iki muameleye tâ
bi tutmamıştır, ikisine de aynı miktarda yardım 
yapılması için İş Bankasında para ayırmıştır. 
TeklifİTnizde her iki Kuruma da aynı suretle 
yardım yapılmazsım istiyoruz. Tarih Kurumuna 
yapılan 200 bin liralık yardımdan 65 bin liranın 
tenzili ile bu paranın Dil Kurumuna tahsisini 
teklif ettdk. 

BAŞKAN — VaMiniz tamam efendim. 
FAHİR GİRİTLİOÖLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar; beni sükûnetle dinleyen ve 
bu âciz arkadaşınızın fikirlerine reaksiyon gös-
termiyen muhterem Heyetinize arzı şükran eder, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Gi-
yasettin Karaca. 

GİYASETTÎN KARACA (Erzurum) —Muh
terem arkadaşlarım, bugüne kadar âmme hizme
ti görmekle mükellef bütün Bakanlık bütçeleri 
görüşüldü. En son Maliye Bakanlığı bütçesi üze
rinde görüşme yapıyoruz. Malûmu âliniz bütün 
âmme hizmetlerinin ifası, bunları karşılayacak 
olan geniş mikyasta paranın temin edilmesiyle 
mümkündür. G-erek Parti Meclis Grupu adına, 
gerekse şahsımız adına vâki konuşmalarımızda 
bütçenin kifayetsiz olduğundan bahsettik. Bu 
sebeple de daha fazla para verilmesi üzerinde 
durarak hizmetleri beraiberce dile getirmeye ça
lıştık. 

İktisadi bir kaidedir ki, ihtiyaçlar sonsuz 
ve bunları giderecek maddeler mahdut olduğu 
bdr devrede bu kadar geniş âmme hizmetlerini 
yüklemenin zorluğunu elbette ki takdir ediyo
ruz. Bu itibarla bütün ihtiyaçlar yanında vergi
ler ihdas etmemek, ihtiyaçları karşılamak gibi 
ciddî hususlarda Maliye Vekâletinin müşkül du
rumu nazan itibara aılınarak Cenabı Allah'tan 
Maliye Bakanına ve onun müzahiri olan arka
daşlara yardım etmesini dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım; malî mevzuat bu
gün başhbaşına yeni bir safha içindedir. Bilhas-
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sa Gelir Vergisini tetkik ettiğimiz zaman, bu 
vergi ile mükellef olan bilûmum ticaret erbabı
nın bu kanunun yabancısı olduklarını görürüz. 
Onun için vergi mükeLlefleri vatandaşların yan
lış bir muameleye mâruz kaldıkları zaman hak
larını aramaları için müracaat edecekleri hesap 
uzmanlarının yetiştirilmesi hususunda. Maliye 
Bakanının ıbir kanun teklifini yüksek huzurunu
za getirmesini arzu etmekteyiz. 

BAŞKAN —• Vaktiniz geldi efendim. 
GİYASETTÎN KARACA (Devamla) —Muh

terem arkadaşlarım ; Riyasetin ikazına hürmet 
etmek mecburiyetindeyim. Ne yapalım ki, bu 
kürsüye çıkarken ecel gibi gelen, vaktiniz dol
muştur sesi ile konuşmalarımın kesileceğini, ka
famın üzerine ineceğini bekliyordum. Bu yüzden 
sözlerimi kesiyorum. Sizleri hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan var mı? 
Oylama muamelesi sona ermiştir. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, 1 - 2 noktaya temas edeceğim. 
Bunlardan bir tanesi, Bütçe Encümenin deki 
konuşmalarımızda da belirttiğimiz veöhile. Ma
liye Bakanlığının, idarenin mükellefleri ka-
çaikçı gibi görmesi zihniyetinin ortadan kaldı
rılması lâzımdır. Bu memlekette Gelir Vergisi 
sistemi, Kazanç Vergisi sisteminden 1950 se
nesinde geçmiştir. Maliyenin neşrettiği ista
tistiklere göre, her sene gelir muntazaman 
artmıştır. Bütün memleketlerde cemiyetin ol
gunluğu nisbetinde işliyen bir sistemdir. O za
man bu kanunu hazırlıyan'lar gayet yumuşak 
hükümler vatandaşın, kazara, yanlışlıkla, bil-
miyerek kusur yaptığını ka!bul ederek bu işe 
girişmişlerdir. Bütün mükelleflerin beyanna
meleri 212 699 dur. Bu beyannamelerden 
79 910 tanesi 154 lira diye bir rakam çıkar
tıp bütün mükellefleri yani vergi verenleri 
töhmet altında tutmaya kimsenin hakkı yok
tur. Çünkü, verilen rakamlar hakikate uyma
maktadır. Bir defa; 154 lira verenlerin *bir-
kısmı küçük gayrimenkul sahipleridir. Yine 
bir kısmı ücretle geçindikleri halde diğer -bâzı 
kazançları dolayısiyle beyanname verereik 
°/c 15 stopajdan doğan vergiyi ödiyenlerdir. 
Burada hakikati bir tarafta görerek 212 619 
beyannameden 79 foin kişi 154 lira vermiş de-
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mek doğru değildir. Zaten mantıki de değil
dir. En az geçim indirim haddinden aşağı 
bir miktardır. Aslında vergi almamak lâzım
dır. Binaenaleyh Maliye Vekilinden rica ede
riz, mükellefleri mükellef olarak görsünler, 
bir defa, iki defa ikaz etsinler, bunlara yol 
göstersinler ve ondan vergiyi tatlı tatlı alsın
lar. Eğer bir Bakan, mükellefler kaçakçıdır, 
diye beyan ederse tatbikatla vazifeli olan en 
küçük bir memur da mükellefin yanma gider
ken, bir kaçakçıya gidiyorum, kaçakçının ka
pısını açıyorum 'hissi ile hareket eder. Bunu 
gözümüzden uzak tutmamamız lâzımdır. Onun 
için bunu tasvibetmiyoruz. (Alkışlar) 

Servet Beyannamesinin alınması zaman ba
kımından uygun olmamıştır, istanbul Millet
vekili olarak arz edeyim ki, Servet Beyanna
mesi üzerinde şöyle spekülâsyon yapılmaktadır, 
ikinci bir Varlık Vergisi, ilmî tâbiri ile, Servet 
Vergisi alınacak diye propagandalar yapılmak
tadır. Bunun neticesinde de istihsal edilmek 
istenilen sonuç elde edilememiştir. Arkadaşlar, 
vergi sistemine ait mevzular çok hassastır. Bu 
gibi tedbirler sükûn devresinde getirilirse hiç 
kimse bundan endişeye düşmez. 

Son bir nokta olarak da, Maliye daireleri 
her hâdisede itiraz, temyiz, yaparak müşküller 
çıkarmaktadır. Bu gibi hareketleri vazife te
lâkki etmektedirler. O bakımdan Maliye Ba
kanlığının olur olmaz her şeyin mükellef aley
hine temyiz, itiraz yapmaması hususunda da
ha dikkatli davranmasını istirham ediyorum. 

Son bir nokta olarak; İstanbul'da Kapalı-
çarşı yanmıştır. Yandıktan sonra, Bina Ver
gisi Kanununda yanan bir binaya yeniden 
takdir yapılacak diye, takdire gidilmiştir. 
Halbuki binanın kubbesi, duvarı durur, 1 - 2 
bin liralık bir tamir yapılmıştır, yeni bir tak
dire gidilmiştir. Bütün esnaf 3 500 civarında
dır. Bunlara muazzam vergiler konmuştur. 
Bunun neticesinde de kiraları artmıştır. Bu
radaki esnaflar ağır bir yükün altına girmiş
tir. Sayın Maliye Bakanının bu nokta üzerin
de hassasiyetle durmalarını rica ediyorum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 'Şahısları adına yapılan (görüş
meler bitmiştir. Şu üç değiştirgeyi okutuyorum. 

27.2.1962 0 : 2 
Başkanlığa 

Bölüm 627 de yazılı : Türk Tarih Kurumu
na yardım karşılığı olarak verilen 200 000 lira
dan 05 500 lira tenzil edilecek yardımın 185 500 
liraya indirilmesi. 

Bölüm 663 de yazılı : Türk Dil Kurumuna 
yardım karşılığı olarak verilen '75 000 lira yar
dıma Tarih Kurumundan kesilecek 65 500 lira
nın ilâvesiyle Dil Kurumuna yapılacak yardım 
miktarının 135 500 liraya çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Gerekçe 
Bütçede iki Kuruma aynı derecede yardım 

yapılmamış, birisine 75 000, diğerine 200 000 
lira. yardım yapılmıştır. 

îki Kurumun da, memleket kültür hayatına 
hizmetleri aynı değerdedir. Her ikisinin de ay
nı şekilde yardıma ihtiyacı vardır. Atatürk da
hi vasiyetinde her iki Kuruma aynı yardımı 
yapmıştır. 

Sayın Başkanlığa 
Verdiğim önergede rakam hataları vardır. 

Tashihen oya konmasını, 
627 nci bölümden 62 500 lira tenzili ile, 627 

nci bölümde yazılı Tarih Kurumuna 137 500 
lira yardım yapılması. 063 ncü bölümde yazılı 
Dil Kurumuna, 62 500 lira ilâvesiyle 137 500 
lira yardım yapılmasını arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Sayın Başkanlığa 
Bölüm 636 da, ^gösterilen (Türk Ocağına 

yardım) maddesinden 75 000 liranın tenzili ile 
bu yardımın 25 000 liraya indirilmesi. 

Bölüm 638 de yazılı (Kırkpınar güreşleri 
için Edirne Belediyesine) verilecek 25 000 lira
lık yardıma, bölüm 636 dan indirilen 75 000 li
ranın ilâvesiyle Kırkpınar (güreşleri için Edirne 
Belediyesine 100 000 lira yardımın yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Kırklareli 
Ahdurrahman Altuğ 

Kırklareli 
fî. Tahsin Uzun 

Edirne 
Süleyman Bilgen 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

— W) 
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Gerekçe I 

1. Türk Osmanlı medeniyetinin, spor saha
sında fougüne kadar intikal eden Kırkpmar gü
reşlerine yardım etmek: Millî tarihimize ve mil
lî sporumuza yardım etmektir. 

|2. Türk Ocağının mevkii diğer derneklerle 
birlikte mütalâa edilmelidir. Türk Ocağı bugün 
mahdut, sahada faaliyet göstermektedir. 

Sayın Başkanlığa 
Bölüm 651 ve 10 ncu maddede yazılı (Anka

ra Çocuk Sağlığı Derneğine yardım) için ayrı
lan 1 000 000 liradan, 500 000 lirasının ten
kisi ile : 

Tenkis edilen 500 000 liranın (Şehit mak-
berlerinin tamiri ve bir Balkan Harbi Şehitliği 
Âbidesi) yapılmak üzere, Edirne Belediyesine 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Edirne Karklareli 
Süleyman Bilgen Abdurrahman Altuğ 

Kıfklereli Edime 
H.. Tahsin Uzun Fahir Giritlioğlu 

Gerekçe 
1. Ankara Çocuk Sağlığı Derneğine yapılan 

1 000 0Ö0 liralık yardım esasen çoktur. Çocuk 
sağlığı, esasen bir bakımdan da umumi hıfzı
sıhhamızı ilgilendirir. 

2. Avrupa'dan Türkiye'ye girenler 4 ncü 
kilometrede Edirne Şehitliğinin pejmürde hali 
ile karşılaşırlar. 

Edirne Şehitliği yol üzerinde ve herkesin 
görebileceği bir yerdedir. Tamir ve ihyası ile 
millî grurumuz artacak. Şehitlerimizin ruhları 
§âd olacaktır. 

3. Balkan Harbinin <en çetin müdafaasını 
yapan Edirne'de Balkan Harbi şehitleri için 
şehitlikte bir âbide yapılması, 

Ve Edirne Kalesini 4 ay müddetle şecaat içe
risinde müdafaa eden Şükrü Paşanın hâtırasına 
hürmeten bir heykel veya büstünün, bu âbide 
yanında yerleştirilmesi: Millî tarihimiz için bir 
borçtur. 

BAŞKAN — Karma Komisyon. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Pek muhterem 
arkadaşlar; kıymetli arkadaşım Fahir Giritlioğ
lu ve arkadaşları beyefendilerin, Maliye Bakan
lığı bütçesinde dernek ve kurumlara yapılan 
yardımlar faslında bâzı değişikliklerin yapılma- j 
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sı hususunda vermiş oldukları üç önerge hak
kında Karma Bütçe Komisyonunun görüşlerini 
arz etmek için yüksek huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Bu önergelerinde biri, Türk Tarih Kurumu
na Maliye Bakanlığı bütçesinden 200 bin lira
lık yardıma mütedairdir. Sayın Giritlioğlu ar
kadaşımız bu paradan 65 500 liranın tenkili ile 
yardımın 135 500 lira olmasını istemekledir. 
Türk Dil Kurumuna da yapılan yardımın 135 
bin liraya çıkarılmasını istemektedir. 

Bir defa, 65 500 lira 75 bin liraya ilâve 
edilince 140 500 T. L. olur. Türk Tarih Kuru
muna yardım da 135 500 T. L. sına değil, 
134 500 liraya iner ve istedikleri rakam çıkmaz. 
Onun için arzu buyurdukları tenazur ve müsa
vatı kendileri dahi temin edememişlerdir. 

İkincisi, muhterem arkadaşlarım, Bütçe Ko
misyonunda bu yardımlar hakikaten lâyık ol
duğu ehemmiyet ve titizlikle tetkik edildi. Bir 
prensip kararma vardık. Bütçe Komisyonunda, 
partilerden birer temsilci, tabiî senatörlerden 
bir temsilci ve Riyaset Divanından da bende
nizin iştirakiyle bir Su Komisyonu kuruldu. 
Bu komisyona çeşitli talip ve müracaatlar ol
muştur. Bunların hepsini bir dosyada toplıya-
rak tetkik ettik. Gördük ki, bütün müracaatla
rı muayyen, asgari bir seviyede olmak şartiyle 
is'af etmeye kalksak Maliye Vekâletini 8 - 10 
milyon lira yük altına sokarız. Biz şöyle bir ka
rara vardık: Geçen seneler bütçede açılmış olan 
fasıllara ilâve yapmak mümkünse bunu Maliye 
Vekâleti cari giderlerinden yapacağımız tasar
ruflardan olmak suretiyle bir miktar ilâve ya
palım. Onun dışında yeni fasıllar açmıyalım. 
Eğer, açılırsa hangisinin ehemmiyetli olup ol
madığını araştırmak bizi salim yere götürmez. 
Su komisyonlarının gösterdiği bu karar Kar
ma Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Cari 
masraflardan yapılan 2 milyon 400 bin liralık 
tasarrufu mevcut kurumlara, cemiyetlere, yap
tıkları hizmetlerle mütenasip olarak mümkün 
olduğu kadar ilâveler yapmak suretiyle bir mu
vazene sağlamaya gayret ettik. 

Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu 
hakkındaki önergelerine gelince; filhakika rah
metli Atatürk bu iki Kuram arasında bir fark 
gözetmemiş, her iki Kuruma müsavi miktarda 
gelir kaynağı sağlamışlardır. Şimdi bu tenazur 

— 691 — 



2T, 2.1062 0 : 2 
için bu çok haklı talebi is'af edemedik. Bunun 
üzüntüsünü Bütçe 'Komisyonundaki kıymetli 
arkadaş!anın ve ben de hissetmişizdir. Yapıla
bilen yardım ancak 500 Hin liraya inhisar et-
iniştir. Aradaki açığı, diğer kaynaklardan para 
temin etme'k suretiyle, kapatırlarsa memleket 
için çok 'hayırlı bir hizmette 'bulunmuş olurlar. 

JU'r üç önergenin reddedilmesini Karma 
Bütçe Komisyonu adına 'hassaten istirham edi
yorum. Saygılarında. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Tekel Genel Müdür
lüğü L962 yılı Bütçe 'Kanunu tasarısına verilen 
oyların sonucunu arz ediyorum. 

Oya iştirak, edenlerin sayısı (323), (2*71) 
kabul, (48) ret, (4) çekinser, (2) muteber olmı-
yan oy çıkmıştır. Böylece tasarı kabul edilmiş
tir. 

İstanbul Milletvekili Sayın Fahrettin Ke
rim Gö'kay, buyurun. 

FAHRETTİN KERÎM GÖKAF (İstanbul) 
— Muhterem Başkan, aziz arkadaşlarım; iki 
muhterem arkadaşımızın 'Türk Ocağı tahsisa
tından'elli bin liranın tenzili hakkındaki öner
gelerini mümkünse geri almalarını,rica edece
ğim. KıHkpınar güreşleri cidden kıymetli bir 
harekettir, ona yardım yapalım, fakat Türk 
Ocaklarının rolü bitmiş değildir. 'Bu memleket
te millî mefkureyi aşılıyan daha 16 yaşında 
bir çocuk olduğumuz zamanlar saflarında çalış
tığımız Türk Ocağına 75 bin lira değil. 700 bin 
lira versek yerinde olur, bugün 'daihi onun ro
lü devam etmektedir. Zamanla belki çalışma 
tarzı -ve programı tekâmül çerçevesinde deği
şebilir. Fakat Türk Ocaklarının rolü bu mem
lekette bitmemiştir. Pek muhterem iki arkada
şımızın verilen 75 bin liradan 50 bin lirasını 
tenzil ediniz tarzında verdikleri takrirlerini 
lütfen ıgeri almalarını rica ederim. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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bozulmuş değildir. Vaziyet şudur ki, Türk Dil 
Kurumu malî kaynaklan bu kurumun mükelle
fiyetlerini karşılamaya hemen hemen yetecek 
derecedir. Bir binasının ikmali için bu sene büt
çeden bir yardım yapılmıştır. Gelecek sene bel
ki Türk Dil Kurumuna bir yardım yapılmıya-
caktır. Halbuki Türk Tarih Kurumunun faali
yeti büyüktür, geniş neşriyat yapmaktadır, ihti
yacı fazladır. Hükümetin bu Kuruma yardım 
yapmak karan vardır. Hükümet bunu aynen ka
bul etmiştir. Binaenaleyh, Fahir Giritlioğlu ar
kadaşımızın birinci önergesi Bütçe Karma Ko
misyonunun görüşüne aykırıdır. Zaten kendile
ri de burada bir tenazur temin edememişlerdir. 
Bilhassa ret buyurulmasını istirham edeceğim. 

İkincisi; Türk Ocağı Kurumundan 75 bin li
ranın tenzili ile Kırkpınar güreşleri için Edir
ne Belediyesine verilmesi ve verilen 25 bin lira 
ile bu ödeneğin 100 bin ılira olması. Bütçe En
cümeni, bütçenin müzakeresi sırasında böyle bir 
taleple karşılaşmadı. Ne Edirne Belediyesinden, 
ne de mebus arkadaşLanımzdan bu tahsisatın 
yükseltilmesi hususunda bir talep ailmadık. Onun 
için Hükümet spor teşkilâtı vasıtasiyle bu işi 
tetkik ettirir ve icabederse yardım yapar, bir 
kanun mevzuu da olabilir. 

'Hakikaten Kırkpınar güreşleri tarihî ehem
miyeti haizdir. Binaenaleyh; bütçede Türk Oca
ğına yapılan yardım indirilip 'bunun Edirne Be
lediyesine ilâvesine Karma Bütçe Komisyonu 
olarak iştirak etmiyoruz, kalbul etmiyoruz. 

Mu'hterem arkadaşlar, üçüncü teklif, Fahir 
Giritlioğlu Beyefendinin buyurdukları Anka
ra 'da Hasta Çocuklara Yardım Derneği hak
kındadır. Aziz arkadaşlar, vaziyet aı^kadaşımı-
zm buyurduğu 'gibi değildir. Esasen bahis ko
nusu >olan 'Hacettepe 'Hastanesini işleten derne
ğin Türkiye'de büyük bir 'boşluğu doldurduğu 
salbittir. Geçen sene müessif bir olay; büyük 
bir yangın geçirmiş olan Hacettepe Gocuk Has
tanesine 8,5 milyon lira masraf yapılması za
rureti hâsıl olmuş, bu derneğin başında bulu
nan 'gayretli insanlar yanığın sebebiyle meyda
na gelen zararı telâfi etmeye ve daha mükem
mel (bir bina yapmaya muvaffak olmuşlardır. 
Maliye Bakanlığı bütçesinden istenen iki bu
çuk milyon lirayı verebilseydik bu yardım (ha
kikaten malha'lline masruf bir yardım olurdu. 
Fakat maalesef malî imkânlar müsaid'olmadığı 

BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu. 
FAHİR GİRlÎTUÎOĞLü (Edirne) — Muh

terem arkadaşlar, (Tür Ocaklarının rolü; Ata
türk tarafından Halkevlerinin açıldığı 'gün bit
miştir. (Usule muhaliftir sesleri) (Gürültüler) 
Usule muhalif değildir. Bu maksatla konuştum. 
Şahsıma karşı bir anlayışsızlık isnadedildi. Ben 
bunun için önergemi vermiş bulunuyorum... 

BAŞKAN — Bu konuşmanız usul hakkında 
değildir. 
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Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKAM ŞKFtK L\AX (Çanak

kale) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri. 
Gerek •partileri adına, gerekse kendi adları

na söz alarak Maliye 'bütçesi 'hakkındaki görüş
lerini izlhar buyuran arkadaşların hepsine te
şekkürle sözlerime haşlamak isterim. Çünkü 
görüşleri, ileri sürülen mülâhazalar bizim için 
ışık tutacaktır. Bütün mülâhazaları dikkatle 
takip ettim, not aldım. Bundan sonradır ki, 
çalışmalarımızda hepsi bize yararlı görüşler 
olacaktır. Bu görüşlerden bâzılarına şimdiden 
arzı cevabetmek istiyorum. 

Teşkilât konusuna temas edildi. Filhakika 
Maliye Bakanlığı da diğer 'birçok Bakanlıklar 
gibi, teşkilât 'bakımından ıgüıiün ihtiyaçlarına 
ceva/p verecek bir durumda değildir. Ancak 
Maliyemizin teşkilâtını te'k başına ele almayı 
düşünmemekteyiz. Şöyle ki, bundan 15 gün ka
dar önce Bakanlar Kurulunca alman bir 'karar 
gereğince özel «bir komisyon teşkil edilmiştir. 
Bu komisyonun eleman'lan; Orta - Doğu Âmme 
idaresi, PersVıne'l Dairesi ve Plânlama Teşkilâ
tından iştirak eden arkadaşlardır. İki komis
yon 22 haftalık 'bir çalışma planlamıştır. Bu 
plân gereğince 22 'hafta içinde merkezî Devlet 
teşkilâtı 'baştan haşa gözden 'geçirilecek, teker
rürleri, aynı hizmet için muhtelif bürolar var 
nn yok mu, her hüronun vazife ve salâhiyetleri 
ilâh... İnceleyecek ve Hükümete bir rapor vere
cektir. 'Bu rapor üzerine merkezî Devlet teşki
lâtı için reonganizasyon faaliyeti bağlıyacaktır. 
Merkezî Devlet teşkilâtında başlıyacak olan re-
organizasyon faaliyetinden sonra da taşra teş
kilâtının reorganizasy onuna geçil ece'ktir. O 
halde Maliyenizin teşkilât ihtiyacını bu umumi 
raporu aldıktan tfonra diğer Bakanlıklarla bir
likte ele alacağız. 

iktisadi iş Birliği Teşkilâtına temas edil
miştir. Filhakika 13 sayılı Kanunla iktisadi 
tş Birliği Teşkilâtı, Mâliye Bakanlığı bünyesi
ne alınmıştır. Bu teşkilât daha önce Dışişleri 
Bakanlığına yapışık bir teşkilâttı, yani dâhil 
değildi. Ona yapışık teşkilât olduğundan da
ha evvel tktisadi tş Birliği Teşkilâtı bir Dev
let Bakanlığı idaresinde tedvir edilmek sure
tiyle kanunla kurulmuştu. Sonradan Devlet Ba
kanlığından alındı, fakat o teşkilâtın işi entegre 
edilmedi. Bu teşkilâtın işi iktisadi ve malî ko-
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unlara aidolup Maliye Bakanlığı bünyesi için
de bulunmaktadır. Fa'kat bâzı tedahüller olu
yor, bunları giderici 'tedbirler düşünülmektedir, 

Filvaki 'bu mevzu üzerinde durmakta oldu
ğumuzu da evvelce arz etmiştim, istanbul'da 
Vergi Reform Komisyonumuz vardır, çalış
maktadır. Bu komisyonun çalışmalarının neti
cesinde raporlar Bakanlığa gelmektedir. Bu 
raporlar üzerinde kanun tasarıları hazırlanmak
tadır. Vergi Reformu kanunlarının öncüleri 
olarak, pek yakında Gelir ve Kurum Vergi ka
nunları huzurunuza gelecektir. 

Öyle tahmin ediyorum 'ki, Vü'ksek Mecli
sinizin bütün il'k Iba'har aylarındaki çalışmaları
nı Maliyenizin getireceği vergi reform tasarı
ları teşkil edecektir. 

Vergi kontrolü cihazlarımız sayı bakımın
dan kifayetsizdir. <Bir hesap uzmanları kurulu
muz vardır, vasıf bakımından slon derece kifa
yetlidir, fakat sayı bakımından maalesef ki
fayetsizdir. 'Bu teşkilâtın takviyesi cihetine 
gidilecektir. Ayrıca yeminli hesap uzmanları 
müessesesi üzerinde 'hazırlanmış bir 'kanun ta
sarısı mevcuttur. 'Bu kanun tasarısının üze
rinde do çalışacağız. !Bu 'kontrol cihazını tak
viye etmek için ağlebi ihtimal bu mekanizma
dan faydalanacağız. 

Tasarruf honoları konusu üzerinde durul
du ; 

Hakikaten tasarruf bonoları konusu mali
yemizi üzen bir konudur, çünkü mechıırî bir 
istikraz mahiyetindedir. İlci yıldır 'bütçelerde 
gelir olarak görülmektedir. Ve bu tasarruf 
bonolarının ihdas maksadı haşka olduğu halde 
bütçeye alınmak suretiyle biraz maksadından 
inhiraf ettirilmiş 'bulunmakadır. Bu konu üze
rinde de çalışıyoruz. 

Arazi Vergisi kaldırılacaktır. Vergi reform 
tasarıları geldikçe o da kalkacaktır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorgani-
zasyonu, üzerinde çalıştığımız bir 'konudur. 
Herhalde bu çalışmalarımız 1%2 yılında ikmal 
edilecek ve semerelerini verecektir. Emekli 
Sandığı da kezalik 'başlıca teşekküllerimiz 
arasındaıdır. 

Dış borçlarımız hakikaten ağırdır ve bunun 
ağırlığı altında müşkülât çekilmektedir. Çün
kü hu yıl 135 milyon dolarlık borcu ödey-
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eeğiz. İhracattan gelirimiz 325 milyon dolar 
olduğuna göre bunun 135 milyon doları dış 
borç taksiti olarak ödemek hakikaten ağır
dır. Bu ağırlık maalesf 10 yıl devam edecek
tir. (Buna elbette bir çare düşüneceğiz. 

Bütçe açığından bahis buyurdular. Evvelce de 
arz etmiştim, açık vermemeye çalışacağız. Şu an
da 1962 yılı bütçesinin açığı kapanmış durumda
dır. Şöyle ki, dış yardımlarla kapanacak kısım, 
1 milyar 224 milyondan ibaretti. Birleşmiş Mil
letler Hükümeti ile yaptığımız anlaşma netice
sinde bunun 1 milyar 100 milyonunu sağlamış 
bulunuyoruz. Bunun 700 milyon lirası bütçe açı
ğına gidecektir. 400 milyon lirası da iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yapacakları ve yekûnu 1 
milyar 602 milyon lirayı bulan yatırımlara tah
sis edilecektir. 103 milyon lirası Alman kredisi
nin karşılığından gelecektir, müemmendir. Kul
lanılmamış kısmın karşılığıdır. 

Ayrıca, en son Paris Avrupa İktisadi İş Bir
liğine bağlı Avrupa Para İdaresinden 45 milyon 
dolar sağlanmıştır. Biz 50 milyon dolar istemiş
tik, fakat 45 milyon dolar alabildik. Bunun Türk 
lirası tutarı karşılığı 409 milyon liradır. Görü
yorsunuz ki, bu 1 milyar 200 milyon lira sağlan
mıştır. Bu bakımdan bütçe açık vermiyecektir. 

Yalnız evvelce de arz ettiğim gibi gelir tah
minlerimiz iyimserdir, inşallah bu iyimserliğimiz 
(gerçekleşecektir. Fakat her halükârda Maliyemiz 
daha ilk günden itibaren bilhassa cari giderlerde 
son derece ihtiyatlı hareket edecektir. Gelir ve gi
der rakamları hemen o ay kapanır kapanmaz haf
tasına neticesini öğrenmek imkânları sağlanmış
tır. Duruma göre tedbir alarak malî seneyi idare 
etmek kararındadır. Her halükârda açık verme
mek, bütçe giderlerini Merkez Bankası kaynak
larına yani enflâsyona başvurarak, yani para ba
sarak karşılamamak azim ve kararındayız. Yani 
enflâsyona gidilmiyecektir. 

Muhasebei Umumiye Kanununa temas edildi. 
Bu kanun üzerinde yapılacak tadilât tasarısı ha
zırdır. Kısa bir gözden geçirmeden sonra Yüksek 
Meclise sunulacaktır. Günün icaplarına uygun 
kanun tasarısı getireceğiz. 

Artırma - Eksiltme Kanunu tasarısı da hazır
dır. Kısa bir gözden geçirmeden sonra onu da 
huzurunuza getireceğiz. Her halde bu iki kanun 
da bu Meclisin bu yıl gerçekleştireceği eserlerden 
olacaktır. 
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Ek ödenek talepleri bu yıl çok oldu. Her biri

nin sebeplerini arz etmiştim. Tahsisat tecavüzü 
dolayısiyle karşılıksız borçlar vardı. Maliyenin 
durumu tamamiyle vuzuha erdirmek üzere, yıl
lardan beri tahsisat üstü harcamalardan dolayı 
birtakım haklar tekevvün etmiştir. Ve istihkak 
sahiplerinin ödenmiyen borçlarını ödiyebilmeyi 
temin etmek üzere, Karşılıksız Borçlar Kanunu 
sevk edilmiş bulunmaktadır. Bu yıl adetâ, bir he
sap tasfiyesi yılı olacak ve sağımızı solumuzu 
vuzuhla görerek yeni malî yıl içinde ilerliyece-
ğiz-

Vergi beyannamesi kontrolleri maalesef kifa
yetsizdir. Fakat, bütün kontrol vasıtalarımızı, 
bâzı büyük merkezlere teksif etmiş bulunuyo
ruz. Ve bu yıl bilhassa, kontrolümüzü, muraka
bemizi yeni verilecek beyannameler üzerine tek
sif edeceğiz. 5 sene evvelkilere dikkat etmek su
retiyle vakit kaybetmektense, kontrolümüzü ve 
murakabemizi yeni beyannameler üzerine teksif 
edeceğiz. Böylece bu yıl beyannamelerini yüksek 
bir nisbette kontrol etmek imkânını bulacağız. 

Amortisman Kredi Sandığı konusuna temas 
edildi. Amortisman Kredi Sandığı kaldırılacak, 
yerine Devlet sektörünün finansmanı ile uğraşa
cak bir Yatırımlar Bankası kurulacaktır. 

Servet beyannamesine tekrar temas edildi. 
Evvelce de arz etmiştim, servet beyannamesi 

bir servet vergisi alınması maksadiyle konulmuş 
bir müessese değildir. Gelir Vergisinin bir otofi-
nansman cihazıdır. Bu bize mahsus bir keyfiyet-

, de değildir, Batı memleketlerinde mevcuttur. 
Müsaadenizle bu memleketlerin isimlerini arz 

edeyim: Almanya, Holânda, Avusturya, İsviç
re, İsveç, Norveç, Danimarka, Fransa.. Nerede 
Gelir Vergisi vardır, orada murakabe vardır. 
Bu servet beyannamesi de bir muralkabe cihazı
dır, bundan vaz geçeceğimizi sanmıyorum. 

Devlet Personel Kanununa temas edildi; 
hakikaten personel durumunu yakmen biliyo
ruz. Memur ve emeklilerimdzin almakta olduğu 
maaşların kifayetsiz olduğunu i|yi biliyoruz, fa
kat her şeyden evvel gelir temin edilmesi ge
rektiği kanaa'tîndeyiz. Eevvelâ büt'çenin gelir 
tarafını halletmek zorundayız, bunu hallettik
ten sonra maaş kanunlarını halletmek kolay 
olacaktır. 

Mahallî idareler maliyesine temas edildi. 
Getireceğimiz reform kanunları sadece raerke-
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101 

Birinci kısım - ödenek ve 
foenzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaıbul edilmiştir. 

12 000 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

i - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 104 791 800 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaıbul edilmiştir. 

202 Ücretler ' 16 844^840 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 987 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 3 227 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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zî Hükümet malî ihtiyaçlarını karşılamıyacalk, 
aynı zamanda özel idareler, belediyeler ve köy
leri nazarı itibara alan ve bunların maliyeleri
ni takviye eden bir reform olacaktır. 

Malî kaza sistemine temas edildi. Esasen 
yeni Anayasa muvacehesinde bu konuyu yeni
den ele almak durumundayız. Yeni bir kanun 
tasarısı üzerinde Anayasa gereğince çalışmak
tayız. 

öyle tahmin ediyorum ki, arkadaşlarımın 
•temas buyurdukları başlıca konular üzerinde 
arzı cevapta bulundum. Maruzatımı burada bi
tirirken, Büyük Meclise teşekkürlerimi suna
rak yeni bütçenin memleketimize hayırlı olma
sını dilerim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana cevap olarak söz 
istiyen var mı?... Yok. Bölümlere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

27.2.1962 0 : 2 
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207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödeneceik para mükâfatı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 7 532 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

211 Makina servisinde mesai saati 
dışında çalıştırılacaklara verile
cek ücret 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

218 4910 sajyılı Kanunun 15 nci mad
desi gereğince ödenecek kasa 
tazminatı 2 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

220 6995 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ödenek 817 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 3 170 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 3 595 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira Bedeli 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

696 — 
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Giyecekler 
BAŞKAM —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

106 000 

307 Yolluklar 11 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 770 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Ta*jıt giderleri 30 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

310 Dış teşkilât giderleri 541 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü 'kısım - Daire 
hizmetleri 

401 Matbaa giderleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebe! Umumiye Kanunu
nun 48 nei maddesini ilgilendi
ren giderler- 19 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 925 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vergi tahsil giderleri 1 060 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 

418 Hazine muameleleri giderleri 15 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 

419 Millî mülikler mııamelelerü gider
leri 1 560 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

420 4353 sayılı Kanunun 36 ncı mad
decinin gerektirdiği giderler 764 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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423 

424 

446 

447 

450 

451 

452 

453 

456 

460 

3242, 5254 ve 6182 sayılı kanun
lar gereğince tolhulmluk işleri 
için T. C. Ziraat Bankasına ya
pılacak ödemeler 40 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5420, 5826 ve 6093 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak ödemeler 
karşılığı 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet binalarının yangına karşı 
emniyeti ve yangından korun
ma giderleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanunun 56 nçı mad
desi gereğince sigorta fonu kar
şılığı 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
7126 sayılı Kanunun 37 nei mad
desi gereğince sivil müddafaa 
fonu karşılığı 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vaym giderleri 455 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 405 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 3 258 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Düşüriülmilyen giderler 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İhtiyat ödeneği 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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488 
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476 Kurs ve okullar genel giderl'eri 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebe malkinalarının her tür
lü bakını giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
HazJiheye bağışlanan ziynet «ş-
yasiyle Hazinede mevcut kıytoet-
li ayniyatın değerlendirilmesi 
için biliokişi ücret ve her çeşit 
giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

489 4 .8 .1958 tarihinden önce meri 
kanun ve kararnameler hüküm
leri dairesinde yabancı memle
ketlere ta'hsil veya staj için git
miş olanların geri kalan normal 
tahsil ve staj devreleriyle ilgili 
mûtat döviz istihkaklarına ait 
kur farkları • 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

491 Bina va arazi tahriri ile ilgili 
her türlü giderler (Bu tahsisatı 
ilglilli tertiplere aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir.) 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

492 Kıbrıs'a yapılan 500 bin sterlin
lik yardım için Türkiye îş Ban
kasına ödenecek faiz 1 135 219 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

493 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 246 ncı maddesi gereğince 
muhtar ve ihtiyar kurulu üye
lerine verilmesi gereken ücret 4 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısmı - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

400 000 
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'J&ki yıllar borçları 210 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Mülhak bütçeli idarelerle 
özel idare ve (belediyelere 

601 Devlet Hava Meydanları İşlet
me Genel Müdürlüğüne yar
dım 12 784 638 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

602 Ege Üniversitesine yardım 15 185 478 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

603 Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğüne yardım 2 810 928 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et^ 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
yardım 2 623 345 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

605 Ankara üniversitesine yardım 55 039 805 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

606 İstanbul Üniversitesine yardım 49 830 590 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

607 İstanbul Tekniik Üniversitesine 
yardım 28 028 432 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

608 6987 sayılı Kanun gereğince 
Petrol Daireline yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

609 5539 sayılı Kanunun 20 nci mad
desi gereğince Karaıyollajrı Ge
nel Müdürlüğüne yapılacak öde-

996 708 

•meler 24 223 456 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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611 6802 sayılı Kanunun 66 ncı mad
desi gereğince özel idarelere 
yapılacak ödemeler 46 400 000 
BAŞKAN _ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

612 6802 sayılı Kanunun 66 ncı mad
desi gereğince belediyelere ya
pılacak ödemeler 17 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

613 6085 sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak ödeme
ler, 2 643 160 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

614 6085 sayılı Kanun gereğince be
lediyelere yapılacak ödemeler 6 607 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

615 Hükümetçe ittihaz edilen tedbir
ler dolayısiyle zarara uğrıyan 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
(benzer müesseselere yapılacak 
yardımlar 125 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer yardımlar 

616 Kızılay Kurumuna yardım 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

617 Çoculk Esirgeme Kurumuna yar
dım 375 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

618 Daruşşafakaya yardım 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

619 Yurtlar için Türk Eğitim Der
neğine yardım 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

620 Musevi Hastanesine yardım 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B. l i r a 

621 Baluklı Rum Hastanesine yardım 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

623 Manisa'da Moris Şinasi Hasta
nesine yadım 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

624 İstanbul Esnaf Hastanesine yar
dım 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

625 Sağır, Dilsiz ve Körler dernek
lerine yardım 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

626 Şehitlikler İmar Derneğine yar
dım 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

627 Kazı işleri için Türk Tarih Ku
rumuna yardım 200 000 

BAŞKAN — Biı önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bölüm 627 de yazılı: Türk Tarih Kurumu

na yardım karşılığı olarak verilen 200 000 li
radan 65 500 lira tenzil edilerek yardımın 
135 500 liraya indirilmesi. 

Bölüm 663 te yazılı: Türk Dil Kurumuna 
yardım karşılığı olarak verilen 75 000 lira yar
dıma. Tarih Kurumundan kesilecek 65 500 li
ranın ilâvesiyle Dil Kurumuna yapılacak yar
dım miktarının 135 500 liraya çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Edirne 
Fahir Oiritlioğlu 

Gerekçe 
Bütçede iki kuruma aynı derecede yardıım ya

pılmamış birisine 75 000 diğerine 200 000 lira 
yardım yapılmıştır. 

İki kurumun da, memleket kültür hayatına 
hizmetleri aynı değerdedir. Her ikisinin de ay
nı şekilde yardıma ihtiyacı vardır. Atatürk da-
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628 Türik Hukuk Kurumuna yardım 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediSmistir. 

629 Türk Coğrafya Kurumuna yar
dım 10 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

630 Bâzı milletlerarası derneklere 
yandım 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kat>ul edilmiştir. 

631 Milletlerarası Kızılhaç Komite
sine yardım 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Ka/bul edilmiştir. 

632 Türk Göçmen ve Mülteciler Fe
derasyonuna yardım 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

633 Belediyelere yardım 11 950 000 
BAŞKAN — Ka<bul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

634 Mevlâna Celâleddini Rumi'nin 
türbesi etrafının tarh ve tanzimi 
için Konya Belediyesine 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir, 

M. Meclisi B : 58 
hi vasiyetinde her iki kuruma aynı yardımı 
yapmıştır. 

Sayın Başkanlığa 
Verdiğim önergede rakam hataları vardır. 
Tashilhen oya konmasını, 
627 bölümden 62 500 İ ra tenzili ile, 
627 bölümde yazılı Tarilh' Kurumuna 137 500 

lira yardım yapılması, 
663 bölümde yazılı Dil Kurumuna, 
62 500 lira ilâvesiyle 137 500 lira yardım 

yapılmasını arz ederim. 
Edirne 

Fahir G-iritlioğlu 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyeriler... Reddedilmiştir. 

627 nci bölümü aynen oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

27 . 2 .1962 O : 2 
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635 Belediye hastaneleri umumi gi
derlerine yardım 400 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

636 Türk Ocağına yardım 100 000 

BAŞKAN — Bölüm 636 hakkında bir önerge 
vardır. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bölüm 636 da, gösterilen (Türk Ocağına yar

dım) maddesinden 75 000 liranın tenzili ile bu 
yardımın 25 000 liraya indirilmesi, 

Bölüm 638 de yazılı (Kırpmar güreşleri için 
Edirne Belediyesine) verilecek 25 000 liralık 
yardıma, bölüm 636 dan indirilen 75 000 lira
nın ilâvesiyle Kırpmar güreşleri için Edirne 
Belediyesine 100 000 lira yardımın yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Kırklareli 
Abdurrahman Altuğ 

Kırklareli 
H. Tahsin Uzun 

Edirne 
Süleyman Bilgen 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Gerekçe 
1. Türk Osmanlı medeniyetinin, spor saha

sında bugüne kadar intikal eden Kırpmar gü
reşlerine yardım etmek : Millî tarihimize millî 
sporumuza yardım etmektir. 

2. Türk Ocağının mevkii diğer derneklerle 
birlikte mütalâa edilmelidir. Türk Ocağı bugün 
mahdut sahada faaliyet göstermektedir. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red-
dolunmuştur. 

Bölümü oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira B. 

637 

638 

Türk kültür derneklerine yar
dım 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kırpınar güreşleri için Edir
ne Belediyesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

100 000 

25 000 
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639 Türkiye Malûl Gaziler Derne
ğine yardım 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et, 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

640 Adana'da Kuvayi Milliye Mü
cahit vo Gazileri Cemiyetine 
yardım 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

641 Darülacezeye yardım 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

643 Yardımseverler Derneğine yar
dım 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

646 Türk El Sanatlarını Tanıtma 
Derneğine 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

647 Türk Kanser Araştırma ve Sa
vaş Kurumuna (înşaat ve teç
hizat için) 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

649 Eski Muharipler Birliği Genel 
Merkezine 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

650 Kıbrıs Türk Kültür Derneği 
Merkez Komitesine yardım 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler,.. Kabul edilmiştir. 

651 Ankara Çocuk Sağlığı Demeği 1 750 000 

BAŞKAN — 651 nci bölüm hakkında, bir 
önerge vardır. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bölüm 651 ve 10 ncu maddede yazılı (Anka

ra Çocuk Sağlığı Derneğine yardım) için ayrı
lan 1 000 000 liradan, 500 000 lirasının tenki
si ile : 

Tenkis edilen 500 000 liranın (Şehit makber-
lerinin tamiri ve bir Balkan Harbi şehitliği âbi-
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desi) yapılmak üzere, Edirne Belediyesine ve
rilmesini arrî ve teklif ederiz. 

Edirne Edime 
Süleyman Bilgen Fahir Giritlioğlu 

Kırklareli Kırklareli 
H. Tahsin Uzun Abdurrahman Altuğ 

Gerekçe 
1. Ankara Çocuk Sağlığı Derneğine yapı

lan 1 000 000 liralık yardım esasen çoktur. Ço
cuk sağlığı, esasen bir bakımdan da, umumi hıf
zısıhhamızı ilgilendirir. 

2. Avrupa'dan Türkiye'ye girenler 4 noü ki
lometrede Edime Şehitliğinin pejmürde hali ile 
karşılaşırlar. 

Edirne Şehitliği yol üzerinde ve- herkesin 
görebileceği bir yerdedir. 

Tamir ve ihyası ile millî gururumuz artacak. 
Şehitlerimizin ruhları şadolacaktır.. 

3. Balkan Harbinin en yetin müdafaasını 
yani Edirne'de Balkan Harbi şehitleri için şe
hitlikte bir âbide yapılması, 

Ve Edirne Kalesini.4 ay müddetle şecaat içe
risinde müdafaa eden Şükrü Paşanm hâtırasına 
hürmeten bir heykel veya büstünün, bu âbide 
yanında yerleştirilmesi: Millî tarihimiz için bir 
borçtur. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu önergeye iş
tirak etmemiştir, önergeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddolun-
du. 

651 nci bölümü olduğu gibi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. lira 
653 Maliye Memur ve Müstahdem

leri Tutum ve Muavenet Sandı
ğına (Memur ve müstahdem
lerin öğle yemeklerine yar
dımda kullanılmak üzere) 279 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

657 Göz Bankası Derneğine yar
dım 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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663 

066 

667 

668 

669 

701 

705 

711 

721 

Çocuk Dostları Derneğine yar
dım 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir» 
İstanbul Belediyesine yardmı 
(İstimlâk borçlarına karşılık
tır) 25 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Türk Dil Kurumuna yardım 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Zekâca Geri Kalmış Çocukları 
Koruma Demeğine 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Millî Gençlik Teşki
lâtına yardım 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Türk Talebe Birliğine 
yardım 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Çocuk Bakım Deme
ğine yardım 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
udyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

Yapı onarımı 4 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştif. 
Makina ve teçhizat onarımı 187 500' 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - İstimlâk ve satınalmalar 
Kamulaştırma ve her nevi gay
rimenkul satınalmalan 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Transfer edilen yatırını 
fonları 

Katma bütçeli idareler- 1 489 620 363 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

27 .2 .1962 
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725 Kredi alma gücünü yitirmiş 
belediyelerin yarını kalmış iş
lerinin tamamlanması için il
ler Bankasına 30 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ht-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

726 351 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince yüksek öğ
renim kredi ve yurtlar kuru
muna 20 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

727 Köyceğiz - Dalaman pilot böl
ge projesi tatbikat giderleri 
(Sarf şekli, Bakanlar Kuru
lunca tesbit edilir.) 600 000 

• BAŞKAN — Kabul edenler... İ l 
miyenle r... Kabul edilmiştir. 

IV - İştirakler 

731 4604 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatını Kurumu
na 1 
BAŞKAN—Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 

732 Sermayesine mahsuben Ziraat 
Bankasına 100 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

733 3202 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi gereğince ihtiyat ser
maye olarak Ziraat Bankasına 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

734 6400 sayılı Kanunun 10 nen 
maddesinin (D) fıkrası gere
ğince Devlet Malzeme Ofisi 
Genel Müdürlüğüne 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

735 5591 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi gereğince sermayesi
ne mahsuben Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kuramıma 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
in iyenle r... Kabul edilmiştir. 

-~ 701 — 



B. 
M. Meclisi B : 58 27 . 2 .1962 0 : 2 

Lira B. 

737 6854 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Halk 
Bankasına 1.1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

738 Sermayesine mahsuben iktisa
di teşekkül ve benzeri müesse-
seselere yapılacak ödemeler 75 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

739 6086 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi gereğince turizm kre
di fonuna 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

740 Milletlerarası Kurumlara ya
pılacak ödemeler 113 223 071 
BAŞKAN -— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Makina ve teçhizat 

791 237 sayılı Kanun gereğince alı
nacak taşıtlar 20 855 499 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Darphane için satınalınacak 
makina ve aletler 2 670 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B - Devlet borçları bütçesi 
BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bütçesi üze

rinde konuşmalar sona erdiği için Devlet borç
larının bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaş, ücret, ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

801 Emekli, dul ve yetim aylık ve 
ödenekleri 235 693 688 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

802 Vatani hizmet maaşları 2 400 420 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,., Kabul edilmiştir. 

Lira 

I I - Başka haklar 
803 Mülga 551 sayılı Kanun gere

ğince malûllere verilecek ara
zi bedeli • 22 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

804 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 98 799 644 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım 
A - Konsolide borçlar 

806 4057, 4275, 4625, 4938, 5072, 
5185, 5382, 5864, 6218, 6583, 
6764, 6804, 11, 154 ve 223 sa
yılı kanunlara istinaden yapı
lan istikrazlar 331 235 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B - Dalgalı borçlar 
817 1513, 2248, 2354, 2701, 2808, 

ve 3523 sayılı kanunlar gere
ğince nakden ödenecek borç
larla kaldırılmış Hatay Devle
tinden devredilen borçlar 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edffianiştir. 

821 Hükme bağlı boçlar 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilaniştir. 

822 6684 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 1 440 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

6377, 6849, 7005, 7019, 66, 315 
ve 319 sayılı kanunlar gere
ğince temin olunan kredili 
istikrazlar 149 451 597 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edMaııiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu
yoruz. 
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Madde 1. — Devlet Bütçesine giren dairele
rin 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gi
derleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 6 783 996 017 lira ve yatırım gi
derleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 3 330 865 184 lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul olundu. 

C - GELİR BÜTÇESİ 

Madde 2. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan 
gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 8 395 693 632 lirası normal kaynaklardan 
1 719 167 569 lirası da Amerikan yardımları ve 
sair yardım ve kredi karşılıkları paraları ve di
ğer özel kaynaklardan olmak üzere ceman 
10 114 861 201 lira tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti-
yen var mı? Yok. Cetvele geçirilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul olundu. 

u ra 
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11 

12 

13 

15 

16 

I - Vergiler 
A) İrat ve Servet 

vergileri 

Gelir Vergisi 2 550 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurumlar Vergisi 495 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Binalardan alınan Savunma 
Vergisi 46 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edülmiştfir. 
Veraset ve İntikal Vergisi 19 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hususi Otomobil Vergisi 15 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

17 Mülga îrat ve Servet vergi
leri artıkları 1 440 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B) Gider vergileri, 
Gümrük Vergisi 
İstihlâk Vergisi 

18 İstihsal Vergisi 1745 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edükniştir. 

19 Hizmet vergileri 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20 Gümrük Vergisi 730 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21 Şeker İstihlâk Vergisi 330 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22 Tekel maddelerinden alman 
Savunma Vergisi 420 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23 Mülga vasıtalı vergiler ar
tıkları 680 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edi'lmiştir. 

C) Diğer vergiler varidatı 
(Resim ve harçlar) 

24 

25 

26 

Resimler 287 014 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Harçlar 188 831 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Devletçe idare 
edilen kurumlar 

hasılatı ve Devlet 
paylan 

Devletçe idare edilen ku
rumlar hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

644 550 000 
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27 Devlet payları 203 700 000 
BAŞKAN — Kabul edealer... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

28 Muayyen masraflar karşılı
ğı varidatlar 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Devlet emvali 
varidat 

29 Uayrimenkullerden alman 17180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmfiyenler... Kabul edilmiştik'. 

:j() Menkul mallar satış bedeli 25 000 000 
BAŞKAN — Kabul «edenler... 
Etmiyenler... Kabul edfflımigiSr. 

:il Menkul kıymetler varidatı -15:1823 032 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edülltmâştüi'. 

32 Kıymetli kâğıtlar 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
fttmiyenler... Kabul e<pJm.i§tii'.r. 

IV - Çeşitli varidat 
ve cezalar 

33 Tavizlerden ve ikrazlardan 
seri almanlar 15 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmfiyenler... Kabul edffibmliştti'. 

34 Cezalar 39 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35 Müteferrik varidat 65 000 000 

Özel 
11 223 sayılı Kanun gereğince 

alınacak Tasarruf Bonoları ha
sılatı 500 OOO 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12 Akar yakıt fiyat istikrar fo
nundan Hazineye yatırılacak 
miktar 15 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.'.. ' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M,İ. İm Û:2 
B. Ura 

13 Amerikan yardımları ve diğer 
yardım ve kredi karşılıkların -
dan bütçeye itikal edecek pa
ralar 1204 167 569 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edBmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi tekrar okutuyo
rum. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — .1962 bütçe yılı içerisinde Millî 
Savunma ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan 
askerî yardım yoliyle veya sair suretlerlo fiilen 
sağlanaöak malzeme ve eşya bedellerini bir ta
raftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açı
lacak bir bölüme gelir ve mukabilini Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinde açılacak hususi bir 
bölüme ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakında söz istiyen var 
mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-

• bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Birinci madde ile sarfına mezu
niyet verilen ödenek, dörder aylık devreler iti
bariyle. tevzi olunur. Her devrenin tevziatı ba
kanlıklar tarafından yeni devrenin başlamasın
dan bir ay önce Maliye Bakanlığına bildirilir. 
Birinci dört aylık tevziat malî yılın ilk ayı 
içinde hazırlanır. Maliye Bakanlığı ile ilgili 
bakanlık bu tevziatı tahsilat, liberasyon ve dö
viz durumunu ve umumi iktisadi şartları göz 
önünde tutarak tesbit eder. 

Personel giderleri ve Devlet borçlarını ilgi
lendiren tediyeler bu tevziatın dışındadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşacak var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Yapılmış ve yapılacak bağıt
lara istinaden 1962 bütçe yılı içinde kısa süreli 
avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en 
çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve 
banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak iste
yecekleri paraları alarak karşılığında Hazino 
bonoları vermeye Maliye Bakanı mezundur. 

% 
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Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği me

zuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları 
(350 000 000) lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan Millî Esham ve tahviller 
karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek kre
diler veya bunların satış bedelleri ile uzun sü
reli Devlet tahvilleri satmalmaya veya bu kar
şılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklık
lardaki katılma paylarını ödemeye ve Bakanlar 
Kurulu karariyle bu türlü ortaklıklara ilişfcr. 
katılma senetlerini satmalmaya Maliye Bakanı 
mezundur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşacak var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Türkiye'de mukim şahısların 
ticari borçlarına mütaallik anlaşmalar gereğin
ce ödenecek taksitlerin kur farkları ile aynı an
laşmalara göre ödenmesi lâzımgelen gecikme 
faizlerinden Devlet borcu mahiyetinde olanlar 
6115 sayılı Kanunun 2 nci maddesine tevfikan 
Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından itfa 
olunur. 

65 sayılı Kanunun birinci maddesine istina
den tesis edilen «Kambiyo Karşılık Fonu tas
fiye hesabı» ile 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı 
Kanunla değiştirilen birinci ve 79 sayılı Ka
nunun dokuzuncu maddelerine göre Bakanlar 
Kurulunun 2 . 6 . 1961 gün ve 5/1280 sayılı 
Karam ile tesis edilen «İstikrar Fonu Hesabı» 
nm alacak bakiyelerini bu maksatla Amortis
man ve Kredi Sandığı emrine tahsis etmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Sandıkça kendi kaynaklarından bu borçların 
tediyesine tahsis olunan miktarların Hazinece 
Sandığa iade şekil ve şartları, kullanılan fonla
rın vâde ve faiz maliyetlerine uygun olarak, 
Maliye Bakanlığı ile Sandık arasında müştere
ken tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşacak var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Dairelerin, 30 . 6 . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlüeriyle aynı kanunun geçici 4 ncü mad
desinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı (D) 
işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kadro
lar da bağlı (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

2?. â. 1962 Û:2 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin

ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti-
yen var mı? Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 26 . 5 , 1927 tarih ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

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

b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet ma
aşlarını gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye. yetki veren kanunları gösteren - (G) 
cetveli; 

ç) Maliye Bakanlığı bütçesinin 460 neı (İh
tiyat ödeneği) bölümünden aktarma yapılabile
cek bölümleri gösteren (F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşacak var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Devlet gelirinin, hususi hüküm
lerine göre tarh ve tahsiline 1962 bütçe yılında 
da devam olunur. 

Musul petrollerinden müterakim 100 milyon 
liralık hisseden 1962 malî yılı içinde tahsil edi
lecek kısım, (B) işaretli cetvelin müteferrik 
gelir bölümüne irat kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşacak var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından idare edilecek okul pansiyonları hak
kındaki 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerini değiştiren 11. 6 .1932 
tarihli ve 2005 sayılı Kanunun ikinci maddesi 
gereğince öğrencilerden 1962 yılı içerisinde alı
nacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti-

yen var mı? Yok. Caddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabuı 
edilmiştir. 

Madde 11. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her 
yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadro
lar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti-
yen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33, 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince 
her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken misil, 
nisbet ve miktarlar, ilişik (H) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Miktar ve nisbetleri bu cetvelde gösterilen 
yevmiye, tazminat ve yer değiştirme masrafları 
1962 malî yılı içinde % 25 zamlı olarak ödenir. 

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

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

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

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

d) 34 ncü madde şümulüne girenlerin yur 
dışı yevmiyelerine tatbik olunacak emsaller 
4 . 8 . 1 9 5 8 tarihinden evvel ellerine geçen döviz 
miktarını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca 
tesbit olunur. 

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

27 .2 .1962 O :.% 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşacak var 

mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanun ve ekleriyle çeşitli kuruluş kanun
larındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvel
de gösterilenler 1962 bütçe yılında kullanıla
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşacak var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa Mükel
lefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1962 Bütçe 
yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cetvelde 
ve 38 nci madde gereğince alınacak motorlu ta
şıtların alım değerleri de bağlı (P) işaretli cet
velde, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesi gereğince kurumların satm-
alacakları taşıtların âzami satınalma bedelleri, 
bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşacak var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... p]tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvolde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Bir öenrge var, efendim. Oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı okulları 
her çeşit masraflarına ait 416 nci bölümün hu
dut ve şümulünü ve ne gibi masraflara taallûk 
ettiğini gösteren (R) cetvelinde bu okullarda 
ders veren personele ödenecek istihkakların ve 
kira bedellerinin dâhil edilmediği anlaşılmıştır. 
Bu sebepten hizmetin ifası için adı geçen 416 
nci bölümün (R) cetveline (Ders ücreti ve kira 
bedeli) terimlerinin de ithalini de arz ve teklif 
çderiz. 

Yozgat Kırşehir 
Celâl Sungur* Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Takrir hakkında Karma Bütçe 
Komisyonunun fikri nedir? 
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KARIMA BÜTÇE KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

ILYAS -SEÇKİN (Ankara) — 'Mutabakatımızı 
arz etmiştik. efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. (E) ve (R) cetveli buna göre 
düzeltilmiştir. 

Madde 15. — Gider bölümlerinden yapıla
cak 'harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen 
var mı?... Maddeyi (R) cetvelindeki tashih 
edilmiş şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Geçen yıl borçları bölümle
rindeki ödene'k üstüne çıkan ve 1961 yılı büt
çesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulu
nan borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümle
rinden bu bölümlere Maliye Bakanlığınca ak
tarılacak ödenekten ödenir. 

1028 - 19160 Bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1962 
yılı bütçesinin ilgili 'hizmet tertipleri veya 
3 - 6 ncı kısım bölümleri ile yatırım bölüm
leri arttıklarından eski yıllar borçları bölüm
lerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Maddeyi oyunuza sunuyorum. 'Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — 2 . 6 . 1$29 tarihli ve 1513 
sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gero-
kece'k olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği 
halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyc-n 
taihvillerin karşılıkları 1962 Bütçe yılında 
para ile ödenir. 

BAŞKAN — Madde ha'kkmda söz istiyen 
var mı?... Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 18. — Katma bütçeli idarelerle 
umumi bütçe dışındaki daire ve müessesele
rin umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olu
nan (her derecedeki yatılı okullarla ecnebi 
memleketlerde kendi hesaplarına okuttura

cakları öğrencileri için bütçelerine konulmuş 
olan ödeneklerden gerekli miktarları, foağîı 
(B) işaretli cetvelde gelir ve bu öğrencilerin 
her türlü giderleri ile ödeneklerine 'harcan
mak üzere, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde mev
cut veya yeniden açılacak bölüm ve madde
lere ödenek: kaydetmeye Maliye Bakanı mezun
dur. 

BALKAN — Madde 'ha'kkmda söz istiyen 
var mı?... Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler:.. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 19. — 1962 Bütçe yılı içinde Millî 
Savunma ihtiyacı için ecnebi memleketlerden 
getirtilecek ithalât umumi tarifesinin 27.10 nu
marasına giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) 
Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım resimleri 
ve Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel İda
re ve belediyelere ait 'her türlü vergi, Hazine 
hissesi, resim, hare ve zamlardan ve ardiye 
ücretlerinden ve dâhilde belediye istihlâk Res
minden muaftır. 

BAŞKAN — Madde ha'kkmda söz istiyen 
var mı?... Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 20. --- 5582 sayılı Kanun çerçevesi 
dışında, gerk Birleşik Amerika'dan ve gerek 
diğer memleketler ve beynelmilel teşekküller
den yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gere
ğince bâzı hizmetler veya taaMıütler karşılığı 
olarak muayyen maksatlara ta'hsis edilmek 
üzer 1962 malî yılı içinde temin edilece/k im
kânların, Türk lirası karşılıkları ile, malzeme 
ve hizmet bedellerini bir taraftan bütçeye ge
lir, diğer taraftan ilgili idare bütçesine ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı mezundur. 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyen 
var mı?... Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — a) 31 . 8 . 1956 tariMi ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ve 64 ncü 
maddelerinin !her yıl Tarım Bakanlığı bütçesi
ne ve aynı 'kanunun 35 nci maddesinin her yıl 
Orman Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak 
ödenek miktarlarına ait hükümleri; 
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b) 9 . 6 . 1956 tarihli ve ^126 sayılı Sivil 

Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmü; 

c) 15 . 5 . 1957 tarihli 6904 sayılı Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 
geçici 3 ncü maddesi (hükmü; 

ç) 16 . 8 . 1901 tarihli. ve 351 sayılı Yük
sek öğrenim ve Yurtlar Kurumu Kanununun 28 
nci maddesinin (a) fıkrası 'hükmü; 

1962 'Bütçe yılında bu 'kanuna bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde ilgili tertiplerine 
konulmuş miktarlar dâhilinde, .tatbik olunur. 

d) 'Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi (hakkındaki 96 . 3 . 1956 
tarîhli ve 6696 sayılı 'Kanun hükmü : 

1962 Bütçe yılında tatbik olunmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is-

tiyen var mil. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul gedenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 22. — Sürekli görevle yabancı mem
leketlerde bulunan memurların 4 Ağustos 1958 
tarihinden evvel 4991 sayılı Kanuna 'göre elle
rine geçebilecek âzami döviz miktarını aşma
mak üzere mezkûr kanunun muaddel 1 nci 
maddesinde derpiş olunan emsaller, 1962 malî 
yılı için [Bakanlar Kurulunca testoit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is
tiyen var mı?.. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 23. — 27 . 2 . 1959 tarihli ve 7236 
sayılı Kanunun emekli keseneği ve karşılıkları 
hakkındaki muvakkat â nci maddesi hükmü 
1962 malî yılında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is-
tiyen var mı?.. Maddeyi «oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 24. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sa
yılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 nci 
maddesinin (a) fıkrası gereğince Devlet bütçe
sinden yapılacak yardımlardan ilkokul öğret
meni yetiştiren öğretmen 'okulları inşaatı ile 
ilk tesis masrafları İçin 20 milyon lirayı 'geç
memek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca tef
riki uygun ıgörülere'k miktarı aynı bakanlık 
bütçesinde bu matesatla yeniden açılacak bir 

27'. 2 .1962 0 : 2 
tertibe nakil ve ödenek kaydetmeye •Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is-
tiyen var mı?.. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 25. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 
sayılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer Enerji 
sa'hasmda hukuki mesuliyete dair sözleşme) 
nin 7 nci maddesi şümulü dâhilinde vukua ge
lecek hasar bedellerini karşılamak üzere ge
rekli ödeneği Başbakanlık bütçesinde açılacak 
bir tertibe kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak 
istiyen var mı?.. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 26. ••— Meclislerin Teşkilât Kanun
larının çıkarılmasına kadar, 'T. B. İM. Meclisi 
1962 yılı bütçesindeki müşterek bölümlerde-, 
ki maddelerde âmiri italik yetkisi Millet Mec
lisi (Başkanlığına aitttir. Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi için ayrılmış bulunan 
bölüm ve maddelerle ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına bağlanan ve bağlanacak olan 
memur ve ücretlilere ait bölüm ve maddelerde 
âmiri italik yetikisi de Oumlhuriyet Senatosu 
Başkanlığına aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak 
istiyen var mı?.. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 27. — Bu kanını 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak 
istiyen var mı?.. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bütçe tasarısı üzerindeki görüşmelere ya
rın devam edilecektir. 

2. -t- Sakarya Milletvekili Ekrem Alican üc 
Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve iki arkadaşı
nın; Keban Barajı ve Aşağı Fırat kalkınma 
projesini ve bu proje ile ilgili her türlü vesika
ları inceleyip üç ay zarfında Millet Meclisine 
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Inr rapor vermek üzere Mecliste temsil edilen I 
partilerden seçilecek birer milletvekilinden I 
mürekkep dört kişilik bir heyet kurulması I 
hakkındaki önergeleri. I 

BAŞKAN — îfci önerge vardır, okutuyorum. I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına I 

Bütçe kanunu tasarısı üzerinde yaptığım ko- I 
nuşmada ifade ettiğim sebepler dolayısiyle, I 
bundan böyle, bakanlıklar ve diğer idareler I 
büUçe gerekçelerinin aşağıdaki malûmatı iftıti- I 
va etmelerinin ehemmiyetle dikkate alınması I 
hususunun, Hükümetten temenni olunmasını I 
saygılarımla arz ve teklif ederim. I 

Sakarya I 
Rkrem Alican I 

1. Bütçe kanunu tasarısına bağlı (A/l) I 
ve (A/2) işaretli cetvellerden her birinin !her I 
bölüm ve her maddesi hakkında geçmiş beş I 
yıllık rakamlar ortaya konulmak suretiyle, I 
yıllık artışlar veya azalışların sebepleri izah I 
olunmalıdır. I 

2. Bakanlık veya dairenin üzerine aldığı I 
amme hizmetlerinin ve yatırımların yürütül- I 
meşinde Hükümet Programına mütenazır ola- I 
rak benimsediği politikanın esasları ve bu p<o- I 
Iftikayı tatbikle elde edilen yıllık inkişaf- I 
lar, tahsisat bakımından ihtiyaçlar ve karşıla- I 
sılan müşkülât gerekçelerde açıkça ortaya I 
konulmalıdır. I 

3. Ele alınmış, münferit yatırını mevzuu I 
ve projeleri hakkında; proje tutarları, tatbi- I 
ka konuluş tarihleri, başlangıçta tespit olu- I 
nan ikmal tarihleri, bahis mevzuu bütçe yılma I 
kadar alınmış talhsisat, fiilen yapılmış yıllık 
harcamalar, harcamalarda, maliyetlerde vâki 
artış veya. azalışların, ikmal tarihlerinde I 
meydana gelmiş 'gecikmelerin sebepleri, muh- I 
temel ikmal tarihleri gibi malûmat açıkça ifa- I 
de olunmalıdır. I 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına yap

tığım konuşmada bütçe gerekçelerine geçirilecek 
malûmat hakkında verdiğim temenni takririmin, 
teklif olunan hususlar Bütçe Karma Komisyonu | 
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i'aporu temennilerine ilave edilmek üzere, KJomis 
yona verilmesini arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Ekrem Alican 

BAŞKAN — Efendim, son okunan takrir, ic
ra hususlarına ait temenni takriridir. İçtüzüğü
müzün 222 nci maddesi gereğince, icraya taallûk 
eden mevzulardaki temenni takrirleri oya konu-
lamıyacağı için, bu hususta bir muamele cereyan 
etmiyecektir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunun 1962 

malî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki gö
rüşlerini izah sırasında mucip sebeplerini ifade 
ettiğim; «Keban Barajı ve Aşağı Fırat havzası 
kalkınma projesi» ve bu proje ile ilgili her türlü 
vesikaları tetkik edip, mevzuun hukuki, malî, ik
tisadi veçheleri, plânlama teşkilâtı ile irtibatı ve 
projenin vakit kaybetmeden tatbika konulma im
kânları hakkında, üç ay zarfında Millet Meclisi
ne rapor vermek üzere, Anayasamızın 88 nci 
maddesine göre ve Mecliste temsil edilen partiler
den her birine mensup birer milletvekilinden mü
teşekkil bir «Meclis Araştırması Heyeti» nin ku
rulmasını saygılarımla arz ve teklif ederim. 

ıSakarya 
Ekrem Alican 

Millet Meclisi iSayın Başkanlığına 
Sayın Ekrem Alican'm önergesinde belirtil

diği üzere, Keban Barajının yapımı; enerji, ma
dencilik ve sulama bakımından memlekete Bağlı
yacağı faydalar, ve sair bütün yönleriyle Yük
sek Meclisin bilgi edinmesinin faydalı olacağı ka
naatindeyiz. 

Bu maksatla : 
1. Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci fık

rası ve mer'i İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğin
ce bu konuda Meclis araştırması yapılmasını, 

2. Yüksek Meclisteki her partiden gösterile
cek adaylar arasından seçilecek 4 kişilik bir araş
tırma komisyonu kurulmasını, 

3. Kurulacak komisyonun bu konu üzerinde 
gerekli her türlü incelemeyi yaparak hazırlıya-
cağı raporun Yüksek Meclise sunulup görüşülme
sini arz ve teklif ederiz. 1 7 . 2 . 1962 

Mardin Konya 
Talât Oğuz Fakih özfakih 

Gaziantep 
Kudret Mavitan 
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(ÖAŞKAN — Şimdi okutulan 2 nci ve 3 ncü 

takrirler Anayasamızın 88 nci maddesinin hü
kümlerine göre araştırma heyetinin teşekkülünü 
tazammun etmektedir. Bunun için de bu husu
sun muameleden geçirilmesi lâzımgelmektedir. 
Bu esaslar dâhilinde takriri tekrar okutuyorum 
ve sonra oylarınıza arz edeceğim. 

FETHİ ÜLKÜ — Müsaade ederseniz bu hu
susta konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FBTHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, Sayın 

Ekrem Alican tarafından verilen Keban Barajı 
hakkında bir tahkik komisyonu teşkilini mufca-
zammm takriri şahsan bendeniz de yerinde bulu
yorum. Yetkili bir heyetin, bu güne kadar cere
yan eden ve bundan sonra edecek olan bu teknik 
mesele hakkında etüt yapmasında fayda vardır. 
Teklif, münferit bir hâdise için yapılmış olup ka
bulü, kanaatimce muvafıktır. Fakat bundan son
ra memleketimizde buna benzer pek çok araştır
ma yapılacak, tetkik ve tahkiki icabedecek şeyler 
olacaktır. Yalnız parlâmentomuzda değil, Avru
pa memleketleri parlâmentosunda da buna ben
zer hâdiselere çare aranmıştır. Geçen Avrupa 
Konseyi Parlâmentolararası Çalışma Komisyo
nunuzdan aldığımız, yazılara göre Riyaset Diva
nına, Yüksek Heyetinize ve Tüzük Komisyonuna 
arz etmek üzere bâzı noktalar vardır : Sayın Ek
rem Alican'm tahkik komisyonu kurulmasını is
tediği takriri münasebetiyle arz edilmesini fay
dalı mülâhaza ediyorum. Avrupa Konseyi, bütün 
parlâmentolarda kültürel ve siyantifik komitesi 
veya grupları teşkil edilmesini ve memleketin 
teknik müesseseleri ile veya teknik işleri ile dai
ma temaslarda bulunmasını temenni ediyor. Bu 
komite de yalnız teknik elemanlar değil, parlâ
mentodan diğer kimseler bulunur. Yani, bu işe 
gönül veren arkadaşlardan da teşekkül edebilir. 
Bu arkadaşlar, Meclisi ve muayyen komisyonları 
tenvir etmeleri için tahkikte bulunurlar, sözlü 
soru verirler, kanun teklifi yapabilirler. Bunu 
burada arz etmekten maksadım, İçtüzüğümüz ha
zırlanmak üzeredir, İçtüzüğü hazırlıyan arkadaş
larımızın dikkat nazarlarını çekmek ve bu şekilde 
bir komitenin parlâmentomuzda da kurulmasına 
imkân verecek şekilde tüzükte bir hükmün ted
vin etmelerini temin etmek içindir. Keyfiyeti 
Yüksek Parlâmentoya arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen var mı? 
Takrirleri tekrar okutuyorum. 
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(Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'm, Ke

ban Barajı hakkında Meclis Araştırma Heyeti 
kurulması hakkındaki önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, takrirleri oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu mevzuda bir önerge daha 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi (Sayın Başkanlığına 
Keban Barajı Araştırma Komisyonu üyeliği 

için aşağıda adları yazılı Sayın milletvekillerini 
aday olarak arz ve teklif ederiz. 

Mardin 
C. K. M. P. 

Talât Oğuz 
Kütahya 

A. P. 
Sezai Sarpaşar 

17 . 2 . 1962 
Edirne 

Y. T. P. 
Talât Asal 
Diyarbakır 

C. H. P. 
Hilmi Güldoğan 

Mehmet Yavaş, Aydın Milletvekili (A. P.) 
Sadık Kutlay, Mersin Milletvekili (C. H. P.) 
Nurettin Ardıçoğlu, Elâzığ Milletvekili (C. K. 

M. P.) 
Mithat San, Gaziantep Milletvekili (Y. T. P.) 
TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem Baş

kanım, müsaade ederseniz bu konuda konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem arka

daşlar, bu takrirde Y. T. P. Meclis Grupundan 
iştirakini arzuladığımız arkadaşımız Mahmut Vu
ral'ı aday göstermiştik. Bendeniz yapmış bulun
duğum temaslar neticesinde Mithat San arkada
şımızın Keban Barajı projesi üzerinde geniş etüt
lere sahip bulunduğunu öğrenmiş bulunuyorum. 
Bu itibarla Muhterem Başkandan ve Heyeti Ce-
lilenizden, Mahmut Vural arkadaşımızın yerine 
Mithat San arkadaşımızın ikâmesinin kabul bu-
yurulmasını istirham etmekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Adı geçen arkadaşın bu komis
yonda bulunmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu komisyonun üç ay müddetle vazife gör
mesini... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Efendim, bu 
husus takrirle kabul edilmişti, müddeti yeniden 
reye koymaya lüzum yoktur. 
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BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 143 ncü 

maddesi gereğince seçimi yapılacak adayları vek-
rar okuyorum. 

Mehmet Yavaş, Adalet Partisinden, 
Sadık Kutlay, C. H. Partisinden, 
Nurettin Ardıçoğlu, C. K. M. Partisinden, 
Mithat San, Y. T. Partisinden. 
Efendim, komisyona katılacak arkadaşlar 

bunlardır. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Efen
dim, bu arkadaşların meslekleri nedir, bu işten 
anlarlar mı? 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim. 
Mithat San, Yüksek Elektrik Mühendisi, 
Sadık Kutlay, Yüksek Mühendis, 
Nurettin Ardıçoğlu, Keban Barajı teklifini 

yapan, hukukçu ve gazeteci. 

Mehmet Yavaş, Yüksek Elektrik Mühendisi. 
iŞimdi oylama için bir ayırma heyeti seçece

ğiz, bu heyeti tesbit için ad çekiyoruz : 
Osman Şahinoğlu (Samsun), (Yok sesleri) 
Halim Araş (Kayseri), (Yok sesleri) 
Nihat Erim (Kocaeli), (Yok sesleri) 
Şeref Bakşık (izmir), (Yok sesleri) 
Necmettin Küçüker (Gümüşane), (Yok ses

leri) 
îlyas Seçkin (Ankara), 
Mustafa Uyar (tzmir), 
Alp Doğan Şen (Diyarbakır), 
İkinci takriri okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Doğu - Karedinz bölgesinin süratli artış tem

posuna sahip sürplus nüfusu olduğu yüksek ma
lûmlarıdır. Bölgenin tabiî kaynakları ile nüfus 
fazlalığı arasındaki muvazenesizlik esasen düşük 
olan hayat standardının zamanla daha düşmesini 
zaruri kılmakta olduğundan Devletçe radikal 
tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Karadeniz bölgesinin namüsait imkânları ve 
beslenme şartlarını nazarı itibara alan gelmiş 
ıgeçmiş hükümetler müstehlik bölge köylülerine 
ucuz fiyatla buğday ve mısır, satışı yapmışlardı. 
Ve fakat sosyal adalet yönünden çok şeyler bek
lediğimiz yeni Anayasanızın Devletin yoksul ve 
gereği gibi beslenmeye muhtaç vatandaşlarımıza 
yardım elini uzatan 52 nci ve 49 ncu maddelerine 
rağmen, kurak ve verimsiz bir mahsul yılı da id-
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rak edilmiş olmasına rağmen buğday fiyatlarının 
kilosuna Eylül 1961 ayında 20 kuruş kadar zam 
yapılmıştır. Satmalma gücü çok zayıf bulunan 
ve gittikçe bu gücü azalan köylülerin beslenme 
ve dolayısiyle sağlık durumları diğer bölgeler
den farklı olarak perişan bir manzara arz etmek
tedir. 

Doğu'ya yardım elini uzatan Hükümetimizin 
yıllardan beri kendi kendini besliyememek duru
munda olan Karadeniz bölgesine himayeli ucuz 
buğday satışlarının yeniden yapılması için yar
dım elini uzatmasını ve Anayasamızın 88 nci, İç
tüzüğün 177 nci maddeleri gereğince bu konu
nun Meclis araştırılması yapılarak mahallen in
celenmesi için bir komisyon seçilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

23 . 2 . 1962 

Trabzon 
A. Rıza Uzuner 

Ordu 
A. hikmet Onat 

Artvin 
Saffet Eminağaoğlu 

Ordu 
0. Naim Hazinedar 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Artvin 
Nihat Ata 

Sinop 
Mahmut Alicanoğlu 

Artvin 
Sabit Osman Avcı 

Samsun 
llyas Kılıç 

Erzincan 
Zeynel Gündoğdu 

Sinop 
Cemil Karaihan 

Bingöl 
Sıddık Aydar 

Trabzon 
Kâmuran Ural 

Rize 
Cevat Yalçın 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Samsun 
Hüseyin Özalp 

Ordu 
İzzettin Ağaoğlu 

Konya 
İhsan Kabadayı 

İsparta 
Dr. Ali İhsan Balım 

Bolu 
Dr. Kemal Demir 

Gümüşane 
Nurettin özdemir 

Giresun 
Ali Cüceoğlu 

Sayın Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Karadeniz bölgesi halkının içinde bulunduğu 

beslenme güçlüklerinin mahallinde Meclis adına 
tahkik ve tetkikine aşağıda adlan yazılı dört par-
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ti grupündan müteşekkil bir heyeti arz ve teklif 
ederiz. 

A. P. den; Sabit Osman Avcı (Artvin) 
C H. P. den; Ali Rıza Uzuner (Trabzon) 
C K. M. P. den; Cemil Karahan (Sinop) 
Y. T. P. den; Ata Bodur (Ordm) 

A. P. C. H. P. 
İsparta (Bursa 

Sadettin Bilgiç İbrahim öktenı 
Y. T. P. C. K. M. P. 

Kastamonu Ankara 
Sabri Keskin Muhlis Ete 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Doğu bölgeleri
ne bundan evvel gönderilmiş olan heyetlere ilâ
veten Karadeniz bölgesine de yeni bir heyet gön
derilmesine ait bir takrirdir. Bu takriri de rey
lerinize arz edeceğim. (Ekseriyet yok, sesleri) 

(MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Sayın 
Başkan bu mevzuda müzakere açmak ve seçim 
yapmak için ekseriyet yoktur. 

BAŞKAN — Bir kişi ile olmaz, içtüzük mu
cibince beş arkadaşın ayağa kalkması icaJbeder. 

[Mehmet özbay (Adıyaman), Coşkun Bârca 
(İstanbul), Kadri Eroğan (Urfa), Reşat özar-
da (Aydın), Ferda Güley (Ordu) ayağa kalktı
lar.] 

(Ekseriyet yok, sesleri). 

(BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Çanakkale milletvekilliklerine kadar yokla

ma yapıldı.) 

BAŞKAN — Yapılan davete rağmen, ve sa
londaki sayım neticesi 105 arkadaşımızın mev-
•eudolduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla müzakere
lere devam edemiyeceğiz. Yarın öğleye kadar 
Mecliste çalışma olmıyacağından, 1962 bütçesi 
tasarısının mütaakıp maddelerini müzakere etmek 
için 28 Şubat 1962 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 
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1962 yılında Gelir vergilerinin 3, Kurumlar Vergisinin 2 taksitte dâenmeei ve 193 sayılı Gelir Ver

gisi Kanununa geçici bir madde ilâvesi hakkındaki Kanuna oy verenler 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

>K Üye sayısı : 450 
.! Oy verenler : 279 

Kabul edenler 275 
Reddedenler 3 
Çekinserler 1 

Oya katılmıyanlar 170 
Açık üyelikler 1 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Atö Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veld Bayaran 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbagıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacuoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Nih'at Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhite Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Batip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 

llyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nazmi Kerimıoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
îsmet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehımet Tiritoğiu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki BaLtacıoğlu 
Ahmet Çakmak 

Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil inal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanıga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paiksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Ndkat Akay 
Süreyya Endik 
Ref et Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğılu 
İbrahim itocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Vefik Pdrinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyım'an Bilgen 
îlhami Ertem 
Fahir Girdtlioğlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

1RZİN0AN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naoi Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
CeSlâlettin üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğiu 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naîm TiraK 

— 718 — 



GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddirı özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Fuat Arna 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökaj 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Pğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoghı 

KARS 
Neomettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

M. Meclisi B : 58 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Sırrı öktetm 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali Özdibmenli • 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmelt Sağlan-. 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 

Abdurrahman A Ituğ 
Mehmet Alâeddm Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdeımir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
trfarı Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadir can Kaflı 
Ömer Kart 

Abdüsısamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

27 . 2 .1962 0 : 2 
Sadrettin Toshi 

MALATYA 
II. Avni Akşiıt 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Deli kaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Neriman Ağaoğiu 
Süleyman Çağlar 
Muamımer Erten 
Şevket Raşit Hatdpoğhı 
Fevzi Lûtfi Ka.ra.os-
manoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hiîmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi S oy er 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğiu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Şâdi Pehlivan oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Oevat Yalçın 

SAKARYA 
Nnri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf IJlıısoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 

Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
İl yas Kılıç 
Osıman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sarıısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
AH Rıza Akbıyıkoğlu 
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İbrahim Bulanalp 

VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

Şükrü Kösereisoğlu 
YOZGAT 

İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

Veli Uyar 
ZONGULDAK 

A.hmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgiı/ 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Ertuğrul Akça 

[Çekinserler] 
AĞRI 

Nevzat Güngör 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

[Oya katilmıyanlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral (B.) 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet TopaloğJu (B.) 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler (I. Ü.) 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt (B.) 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su (B.) 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cihat Turgut (1.) 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sııddık Aydar 
LlaHt Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Burhan A r a t ( l ) 
Şefik İnan (B.) 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu (B.) 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 

Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai îskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Giyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytiuoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavi tan 

GİRESUN 
Ndzamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet S i m Hocaoğlu 
Sekip İnal 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
İhsan önal 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Oihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven (B.) 
Ahmet Oğuz 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (B.1 
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ismail Hakkı Tekine! 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yoiaç 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
îhsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osuna 

KARS 
Kemal Kaya 
Kemâl Okyay 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Bahri Yazır (1. Ü.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 

M. Meclisi B : 58 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofu oğlu 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Mekki Keskin (Baş. V.) 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

MALATYA 
İsmet înönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bay azı t 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

27.2.1062 0 : 2 
MUŞ 

Sait Mutlu 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raf et Aksoy (Baş. V.) 
(t) 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican ' 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
(B.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad 'Odyakmaz 
Mahmut Vural (1.) 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramalı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 

i Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 

[Açık üyelikler] 
MUŞ : 1 
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Tekel Oenel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim îmirzalıoğlu . 
îlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 
Ömer Eken 
Raf et Eker 
Nihat Su 

ARTVÎN 
Nihat Ata 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
323 
271 
48 
4 

126 
1 

[Kabul edenler] 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizel aroğlu 
Talât Oğuz 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Recai tskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
îlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Giyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Caribölat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incîöğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nakn Tirali .>.\J'\ 
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GÜMÜŞANE 

Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
îhsan önal 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Fuat Arna 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 

Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 

KAYSERt 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlara 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofüoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Ertbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

Sezai Sarpaşar 
Bedrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU, 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemâl Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltefcli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıaa Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 
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ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

M. Meclisi B 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
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Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Mehmet Ali Pestildi 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Ali Turanlı 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Fuat Ümit 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

EDİRNE 
Talât Asal 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlıı 
Sekip İnal 

İSTANBUL 
Fahrettin Kerim Gökay 

KARS 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 

MALATYA 
H. Ayni Akşit 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Hami Tezkan 

SÜRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

TUNCELİ 
Viahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

[Çekinserler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
İbrahim Tekin 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

TOKAT 
Hayri Mumcuoğlu 

[Oya katılmtyanlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral (B.) 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mehımet özbay 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

Hasan Dinçer 
Şevki Güler (I .Ü.) 
Mehmet Turgut 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın (1.) 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 

İbrahim Sıtkı Hatip 
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (1.) 
Emin Paksüt (B.) 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaü: 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cahit Turgut ( t ) 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat (1.) 
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Şefik İnan (B.) 
ÇANKIRI 

Nurettin Ok 
ÇORUM 

Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Gül'er 
Hilmi İncesulu (B.) 
Necimi Ökten (B.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR* 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
JKudret Mavitan 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ibrahih Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bıyramoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL . 
Celâl Kılıç 

M. Meclisi B : 58 
İSTANBUL 

TaJhisin Demiray 
Ömer Zekâi Dormaa 
(Baş. V.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven (B.) 
Oğuz Oran 
tlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (B.) 
Sabri Vardarlı 

İZMİR " 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Şinasi Osma 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançay (1.) 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Bahri Yazır (1. Ü.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 

27.2.1962 0 : 2 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Baş. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 

MALATYA 
İsmet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Alî Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
RefetAksoy (Baş. V.) 
(D 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılımaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
(B.) 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
llyaa Kılıç 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebatı Hâstaoğlu 
Güner Sansözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Reşit öıider 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kadri Eroğan 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 

I Açık üyelikler] 
Muş i 



Dönem : T O I 
Toplantı: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ü I 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 

Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/18, 
Cumhuriyet Senatosu 1 1 7 ) 

Not - Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 12 

Cumhuriyet Senatosu 
«Genel Sekreterliği 9.2. 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 358 - 1/17 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genıel Kurulumun 7 Şuhair 1962 tarlüMi 32 nci BMegiimiaııdı: aynen kabul 
olunan Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kamımı tasarım İlişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Hayrı Ürgüplü 

Oramhuriyet Senatosu- Barklanıl 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 13 .2 .1962 

Esas No: 1/18 - 79 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluraun 7 Şubat. 1962 tarlühli 52 nci Birikiminde aynen fcaibuJ 
edilen «Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Elâzığ 

Ömer Faruk S anaç 



M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 8 

Zirai kazançlarla ilgili olarak 1962 yılında yapılacak beyanların ve 
tarhiyatın ertelenmesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa bâzı hü
kümler ve geçici maddeler ilâvesi ve 1962 yılında Gelir vergilerinin 
3, Kurumlar Vergisinin 2 taksitle ödenmesi hakkında kanun tasarısı 

ve Geçici Komisyon raporu (1/112) 

7 .2 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Malîye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
6 . 2 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Zirai kazançlarla ilgili olarak 1962 yılında yapılacak be
yanların ve tarhiyatın ertelenmesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa bâzı hükümler ve geçici 
maddeler ilâvesi ve 1962 yılında Gelir vergilerinin 3, Kuramlar Vergisinin 2 taksitte ödenmesi 
hakkımda kanun tas&rua» gerekçesiyle birlikte ilişik olfcrdk sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederini. 
Barbakan 

ismet İnönü 

GEREKÇE 

1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai kazançların ve gayrimenkul sermaye iratlarının 
vergilendirilmesinle mütaallik hükümleri genel vergi reformuna mevzu teşjkil eden hususlar 
meyamnda ele almmı§ bulunmaktadır. Ancak, bu konuda Gelir Vergisi Kanununda yapılması dü
şünülen tadilâta ait tasarının 1961 senesi zirai faaliyetleri ve bu senede elde olunan gayrimen
kul sermaye iratlarının yıllık beyanname ile bildirilmesi süresi olan 1962 senesinin Mart ayı so
nuna kadar kanunlaşamiyacağı ve bu sebeple mezkûr senede elde olunan zirai kazançlar ile gay
rimenkul sermaye iratlarının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun hükümlerine göre vergilendi
rilmesi zaruretinde kalınacağı anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple; 
a) 1961 senesinde ilk defa olarak Gelir Vergisi mükellefiyetine alınan çiftçilerin 1961 senesi 

zirai kazançlarının yeniden tedvin edilecek hükümlere göre vergilendirilmesini temin için, bu gi
bi mükellefler ile ilgili olarak halen yürürlükte bulunan hükümlere göre Mart 1962 ayı sonuma 
kadar olan beyanneme verme süresinin* 1 Haziran 1962 tarihine kadar ertelenmesi uygun-görül
müştür. 

b) Yürürlükte olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, gayrimenkul serma
ye iratları üzerinden hesaplanan Gelir Vergisinden, bu gayrimenkullere ait Bina, Buhran, Müda
faa ve Arazi vergilerinin mahsubu mümkün bulunmamaktadır. Bu keyfiyetin, Bina ve Arazi ver-

Dfoem : 1 
Toplantı: 1 

T. C. 
Başbakanlık \ 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt: 71/1703/497 
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gelirinin fiilî yükleri itibariyle adeta bir Gelir Vergisi halini almış olmaları yüzünden, Gelir 
Vergisi mevzuuna giren diğer gelir unsurları muvacehesinde gayrimenkul sermaye iratlarının da
ha ağır bir vergi 
sırasında Bina ve 

yüküne muhatabolmasına müncer olduğu görülmüş ve umumi vergi reformu 
Arazi vergilerinin bünyelerinde yapılacak tadilâtın içinde (bulunduğumuz se

nede kanunlaşacağı nazara alınarak; 1961 senesinde elde olunan gayrimenkul sermaye iratları 
üzerinden hesaplanacak Gelir Vergisinden, ilgili gayrimenkuUere ait Bina, Buhran, Müdafa ve 
Arazi vergilerinin mahsubunun temini uygun bulunmuştur. 

2. Ayrıca, içinde bulunulan ekonomik durumun icapları nazara alınarak, 1962 yılında yıllık 
beyannameler üzerinden tarh edilecek Gelir vergilerinin üç (taksitte; Kurumlar vergilerinin ise 
iki taksitte tahsilinin muvafık olacağı düşünülmüştür. 

3. İlişik kanun tasarısının 1 - 7 nci maddelerinde bu düşünce ve maksatların tahakkuku 
için gerekli hükümler derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Geçici Komisyon raporu 

Milet Meclisi 
Geçici Komisyon 
Esas No : 1/112 

Karar No : 2 

26 . 2 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Zirai kazançlarla ilgili olarak 1962 yılında yapılan beyanların ve tarhiyatın ertelenmesi, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa bâzı 'hükümler ve geçici maddeler ilâvesi ve 1962 yılında 
Gelir Vergilerinin 3, Kurumlar Vergisinin 2 taksitle ödenmesi hakkında kanun tasarısı, komisyonu
muzda ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

İçinde yaşadığımız ekonomik şartlar sebebiyle mükellefler lehine Gelir ve Kurumlar vergileri 
ödeme şeklinde zaman bakımından yapılan değişiklikler yerinde görülmüştür. 

Gerekçede belirtildiği üzere gayrimenkul sermaye iratları üzerinden hesaplanan Gelir Vergi
sinden bu gayrimenkuUere ait Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi' vergilerinin mahsubu mümkün 
bulunmadığı cihetle gayrimenkul sermaye iratları diğer cins iratlara nazaran çok ağır ve âdeta 
mükerrer vergiye tâbi tutulmaktadır. Bu sebeple vergi adaletinin sağlanması, gayrimenkul sahipleri
nin çifte ve ağır vergi yükünden kurtarılması ve gayrimenkul inşaatını azaltacak bu durumun tashi
hi için Gelir Vergilerinden ilgili gayrimenkuUere ait Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi vergilerinin 
mahsubunun temini komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

Tasanda zirai kazançlarla ilgili beyanların ve tarhiyatın ertelenmesine dair hükümler, daha ev
vel bu konuda bir kanun teklifi komisyonumuzca Yüksek Meclise sevk edilmiş ve kabul edilmiş 
olduğu cihetle Maliye Bakanlığı temsilcisinin de muvafakatiyle tasarıdan çıkarılmıştır. 

Gerek bu çıkarma ve gerekse kanun tekniğine daha uygun bir şekil vermek için tasarının 
başlık, bölüm ve madde numaralarında ve sıralanışında gerekli redaksiyonlar yapılarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi ittifakla kabul edilmiştir. 

'Tercihan ve müstacelen görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
Trabzon Konya 

A. Şener t. Baran 

• Niğde 
H. Özalp * 

Kâtip 
Ordu 

A. Bodur 

Yozgat 
C. Sungur 

Ordu 
O. N. Hazinedar 

M, Meclisi (S. Sayısı : 48,) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Zirai kazançlarla ilgili olarak 1962 yılında ya
pılacak beyanların ve tarhiyatın ertelenmesi, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa bâzı hüküm
ler ve geçici maddeler ilâvesi ve 1962 yılında 
Gelir vergilerinin 3, Kurumlar Vergisinin 2 

taksitte ödenmesi hakkında kanun tasarısı 

_ I — 
Zirai kazançlarla ilgili beyanların ve tarhiyatın 

ertelenmesi 
MADDE 1. — 1961 takvim yılı zarfında elde 

ettikleri ve götürü ıgider veya gerçek usullere gö
re vergilendirilecek zirai kazançlarından dolayı, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 92 nci mad
desinde yazılı müddet zarfında yıllık beyanname 
vermek veya diğer kazanç ve iratları dolayısiyle 
verecekleri yıllık beyannamelere aynı kanunun 
85 nci maddeısi uyarınca işbu zirai kazançlarını 
da ithal etmek mecburiyetinde bulunan gerçek 
kişilerin, bu mecburiyetleri yerine getirmeleri; 
1 Haziran 1962 tarihine kadar ertelenmiştir. 

MADDE 2. — (Birinci madde hükmünden is
tifade eden mükelleflerden; 

a) Beyan edilecek .gelirleri zirai kazançlar
dan ibaret olanlar bu kazançlara mütaallik yıl
lık beyannamelerini; 

b) 193 sayılı Kanunun umumi hükümleri 
dairesinde, diğer kazanç ve iratlarım 1.6 .1962 
den önce beyan etmiş veya bu kazanç ve iratları 
dolayısiyle götürü usulde vergilendirilmiş bulu
nanlar, ilâve matrahı teşkil edecek olan zirai ka
zançlarını gösterir ek beyannamelerini; Haziran 
1962 ayı içinde Gelir Vergisi Kanununun 106 nci 
maddesinde yazılı vergi dairesine verirler. 

MADDE 3. — İkinci maddeye göre verilen 
beyannameler üzerine; vergi dairesince, Gelir 
Vergisi Kanununun 109 ucu maddesinin 1 nu
maralı bendinde yazılı müddetler içinde gerekli 
vergi tarh edilir veya eskiden tarh edilmiş bulu
nan vergi ek beyannameye göre tadil olunur. 

MADDE 4. — Üçüncü maddeye göre tarh 
edilen gelir vergileri veya vergi farkları, yarısı 
ikinci maddede yazılı beyanname verme müd
deti zarfında ve diğer yarısı Ekim 1962 ayı için
de olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 

GEÇİÖİ KOMİSYONUN DE&İŞTİRİŞÎ 

1962 yılında Gelir vergilerinin 3, Kurumlar 
Vergisinin 2 taksitte, ödenmesi ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde ilâvesi 

hakkında Kanun 

— I — 
Gelir ve Kurumlar vergilerinin taksitlendirümesi 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kanun gereğince 
Kurumlar Vergisine tâbi mükelleflerin, 1961 
takvim yılı için beyan edecekleri kazançlar üze
rinden adlarına salınacak Kurumlar Vergisi
nin yarısı Mayıs 1962, ikinci yarısı ise Eylül 
1962 aylarında ödenir. 

Bu kurumlardan kendilerine özel hesap dö
nemi tâyin edilmiş olanlar, yukarıki fıkraya 
göre salınacak vergilerinin yarısını Kurumlar 
Vergisi beyannamesinin verildiği ayı takibeden 
ayda. diğer yarısı ise, beyannamenin verildiği 
ayı takibeden 6 nci ayda öderler. Şu kadar ki, 
sonuncu taksitin ödeme süresi 1962 yılı bütçe 
yılını aşamaz. 

MADDE 2. — 1961 takvim yılı gelirlerine 
mütaallik olmak üzere 193 sayılı Kanunun 85 
nci maddesi gereğince verilecek yıllık beyanna
meler üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir vergi
leri; Mart, Haziran ve Ekim 1962 aylarında 
olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 48 ) 
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— II — 

Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi vergilerinin 
Gelir Vergisinden mahsubu 

AMDDE 5. — 1961 takvim yılı gelirleri için 
10 numaralı geçici madde eklenmiştir. 

GEÇÎCI MADDE 10/— Gerçek kişilerin sa-
hiboldukları bina ve arazi için ödedikleri Bina, 
Buhran, Müdafaa ve Arazi vergileri, aşağıdaki 
esaslara göre, bunların Gelir Vergisine mahsub-
edilir : 

1. Bu vergiler Gelir Vergisinin bina veya 
arazi iradına isabet eden kısmından indirilir, in
dirilecek miktar bu kısımdan fazla ise, aradaki 
fark naaara alınmaz. 

2. İndirilecek vergiler hangi yılda ödenmiş
se, mahsup da o yılın geliri üzerinden hesaplana
cak olan Gelir Vergisinden yapılır. 

3. Gelir Vergisinin bina ve arazi iradına isa
bet eden kısmı, bunların gelire olan nisbeti üze
rinden hesaplanır. 

4* Bina Vergisinden geçici muafiyete tâbi 
olan binaların hesaplanacak verdileri, aynen 
ödenmiş vergiler gibi Gelir Vergisinden indirilir. 

5. Bu suretle mahsubolunan Bina, Buhran, 
Müdafaa ve Arazi vergileri 74 ncü maddenin 5 
numaralı fıkrasına göre masraf yazılamaz. 

I 

— m — 
MADDE 6. — 5422 sayılı Kanun gereğince 

Kurumlar Vergisine tâbi mükelleflerin, 1961 tak
vim yılı için beyan edecekleri kazançlar üzerin
den adlarına salınacak Kurumlar Vergisinin ya
rısı Mayıs 1962, ikinci yarısı ise Eylül 1962 ayla
rında ödenir. 

Bu kurumlardan kendilerine özel hesap döne
mi tâyin edilmiş olanlar, yukarıki fıkraya göre 
salınacak vergilerinin yarısını Kurumlar Vergisi 
beyannamesinin verildiği ayı takibeden ayda, di
ğer yarısını ise, beyannamesinin verildiği ayı ta
kibeden altıncı ayda öderler. Şu kadar ki, sonun
cu taksidin ödeme süresi 1962 bütçe yılını aşa
maz. 

4 — 
Geçici Ko. 

— I I - . 

Bina, Buhran, Müdafaa ve AraM vergilerinin 
Belir Vergisinden mahsubu 

MADDE 3. -— 1961 takvim yılı gelirleri 
için uygulanmak üzere; 3,93 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki 10 numaralı geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 10. — Gerçek kişilerin 
sahilboldukları bina ve arazi için ödedükleri 
Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi vergileri, aşa-
ğıdafld esaslara göre, bunların Gelir Vergisine 
mahsuıbedilir. 

1. Bu vergiler Gelir Vergisinin bina ve 
arazi iradına isabet eden kısmından indirilir. 
indirilecek miktar bu kısımdan fazla ise, ara
daki fark nazara alınmaz. 

2. indirilecek vergiler hangi yılda öden
miş ise, mahsup da o yılın geliri üzerinden 
hesaplanacak olan Gelir Vergisinden yapılır. 

3. Gelir Vergisinin bina veya arazi iradı
na isabet eden kısmı, bunların gelire olan nis
beti üzerinden hesaplanır. 

4. Bina Vergisinden geçici muafiyete tâbi 
olan binaların hesaplanacak vergileri, aynen 
ödenmiş vergiler gibi Gelir Vergisinden indi
rilir. 
. 5. Bu suretle mahsubolunan Bina, Buhran, 
Müdafaa ve Arazi vergileri 74 ncü maddenin 
5 numaralı fıkrasına göre masraf yazılamaz. 

M. MecM. / (R Sayjsı : 48) 
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MADDE 7. — 1961 takvim yılı gelirlerine 
mütaallik olmak üzere 193 sayılı Kanunun 85 nci 
maddesi gereğince verilecek yıllık beyannameler 
üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergileri; 
Mart, Haziran ve Ekim 1962 aylarında olmak 
üzere 3 çeşit taksitte ödenir. (Bu kanunun 4 ncü 
maddesi hükmü mahfuzdur.) 

MADDE 8. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun 1.3.1962 tarihinde 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

6 . 2 . 1962 
Devlet Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 
A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 
Ticaret Bakanı 

/. Gürsan 
Gümrük ve Tekel 

Bakanı 
Ş. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adlalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

§. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
.Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

S. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K> Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 

Geçici Ko. 

MADDE 4. — Bu kanun 1.3.1962 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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M. Meclisi (S. Sayısı : 48 ) 




