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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Çoğunluk olmadığı görülerek Birleşime 

1 saat ara verildi. 
İkinci oturum 

1969 yılı Bütçesinin finansmanı için Vergi 
kanunlarında değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ikinci defa açık oya sunuldu 
ise de, oyların ayrımının oturum sonunda açık
lanan sonuçlarına göre çoğunluk sağlanamadı
ğı, oylamanın gelecek oturumda tekrarlanacağı 
bildirildi. 

1969 yılı Bütçe kanun tasarısının görüşül
mesine devam olunarak; 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

Birleşime saat 12,50 de ara verildi. 
Üçüncü oturum 

1969 yılı Bütçesinin finansmanı için Vergi 
kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki 

kanun tasarısı tekrar açık oya sunuldu. Ancak 
oyların ayrımının birleşim sonunda açıklanan 
sonuçlarına göre çoğunluğun yine sağlanamadı
ğı, oylamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi. 

Köy İşleri ve, 
imar ve iskân bakanlıkları ile, 

Toprak ve İskân işleri 
bütçeleri kabul olundu. 

Genel Müdürlümü 

24 . 2 . 1969 Pazartesi günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 21,58 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Afyon K. 
İsmail Arar 'Mehmet Göbekli 

Kâtip 
Kütahya 

Mehmet Er soy 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Ramazan Tekeli (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 61 nci birle, mini açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Mîllet 
Meclisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1162) 

A, — MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Gün/dem gereğince Maliye Ba
kanlığı Bütçesi ü'zsrinde gruplar adına söz ve
riyorum. T. i. P. Grııpu adına Sayın Sadun 
Ar on,. 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(folanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde T. i. P, 
nin görüşlerini sunacağım. 

Bilindiği gibi kapitalist dünya önemli bir 
ekonomik buhran içindedir. Bu buhran, bir pa-
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ra buhranı şeklinde tezahür etmiş bulunmak
tadır. Başlıca sınai memleketler paralarını de
valüe etmişlerdir veya devalüasyon etkisini ya
ratacak kısıtlayıcı tedbirler almışlardır. Fransa 
böyle yapmıştır, ondan evvel Amerika böyle 
yapmıştır ve Batıdaki diğer bütün memleket
ler bu yolu tutmuşlardır. 

Bunun memleketimiz üzerinde, bilhassa ih
racatımız üzerinde etkileri olduğu ve olacağı 
muhakkaktır. Buna k arşı bizim de hazırlıklı ol
mamız, gelişmeleri yakından izlememiz ve ted
birler almamız lâzım. Bundan ötürü döviz po
litikamız üzerinde kısaca duracağım. 

Burada mütaaddit defalar ifade etmiş ol
duğum üzere, memleketimizde çeşitli kurlar 
vardır. Meselâ yerli turistlerimiz için, Türkiye'
den dışarıya giden turistler için dolar 13.5 lira
dır. Yabancı turistler için ve dışarda çalışan 
işçilerimiz için dolar 12 liradır, ithalât için alı
nan dövizlerde dolar halen 990 kuruştur, fakat 
yeni kabul edilmiş olan kanunla bu 1 125 kuru
şa çıkacaktır. İhracatta ve kâr transferlerinde 
dolar 9 liradır yani; ihracattan kazanılan 1 do
lar mukabilinde Merkez Bankamız 9 lira ver
mektedir veya kâr transferleri yapılırken aynı 
kur uygulanmaktadır. 

Şimdi bu konuda iki temennide bulunaca
ğım : 

Birincisi; sık sık tekrar ettiğim kâr trans
ferleriyle ilgili kurdur. Bu kurun yükseltilmesi 
lâzımdır. Çünkü, bir kere doların Türkiye'ye 
maliyeti 9 lira değildir, 9 liradan daha yüksek
tir. Memleketimizin öz döviz kazançlarının 500 
milyon lira kadarı ihracattan gelir, 100 milyon 
lira kadarı da işçi dövizlerimden, turist döviz
lerinden gelir. İhracat dövizleri 9 liradır, Mer
kez Bıankası bunları 9 liradan satınalır, işçi 
dövizlerini 12 liradan satınalır. Bu 600 milyon 
'doların bir karmasını yaparsak, ağırlıklı orta
lamasını alırsak, doların Türk Milletine mali
yeti 9,5 lira civarındadır. Gerçek maliyeti 9,5 
lira olan bir dolan daha altta, yani 9 liradan 
satmak iyi bir alış - vsriş değildir; maliyetten 
aşağı bir satış elbette ki memlektin yararına 
değildir, onun için yükseltilmesi lâzımdır. Yük
seltildiği takdirde, kurun işçi döviz kuruna 
yükseltilmesi uygun ve makul olur. Çünkü, ma
dem ki dışarıda döviz kazanan işçilerimiz ka
zandıkları 1 dolan veya 1 dolar muadili markı 

12 liraya Türkiye'ye göndermektedirler, bunu 
hakkaniyetli bulmaktadırlar ve bu iş fiilen ya
pıldığına göre, ekonomik gerçeklere de uygun
dur. O halde bunun tersi de aynı derecede hak
kaniyetli ve ekonomik gerdeklere uygun olmak 
gerekir. Yani, Türkiye'de de 12 lira kazanan 
bir ecnebi şirkete 1 dolar verilmelidir, yoksa 9 
lirasına değil. Bu, sadece teorik hakkaniyet fi
lân meselesi olmaktan da çıkmıştır. Geçen yıl, 
yani 1968 yılında yabancı şirketlerin kâr trans
ferleri 30 milyon dolara ulaşmıştır ve önümüz
deki yıl bu miktar daha da artacaktır. Eğer 
kur 12 liraya çıkarılırsa, kazancımız veya 
tasarrufumuz 10 milyon dolar civarında ola
caktır; 9 lira değil de 12 lira karşılığında 1 
dolar verirsek, böylece kazancımız 10 milyon 
doılâr civarında olacaktır, asgari 10 milyon do
lar olacaktır. 

İkinci temennim bu konuda, mamul madde 
ihracatı için ayrı ve elverişli yeni bir kur ih
das edilmesidir. 

Bilindiği gibi memleketimizde ihracat için 
tek bir kur vardır. Yani, isterseniz tütün ihraç 
edin, isterseniz meselâ buzdolab ihraç edin, 
kazanmış olduğunuz 1 dolar mukabilinde Mer
kez Bankasından ancak heriki halde de 9 ar 
Türk lirası alınır. Oysa memleketimiz gelişme 
halindedir, bilhassa sanayimiz daha gelişmemiş
tir. Bu yüzden sanayi ile tarım arasında önem
li verimlilik, maliyet farkları vardır. Ayrıca, 
bizzat sanayi sektörü içinde çeşitli dallar ara
sında maliyet farkları vardır; yani, maliyet 
bünyesi Türkiye'de oturmamıştır. Bu yüzden 
sermayenin, işgücünün çeşitli dallar arasındaki 
sanayi ve tarım dalları arasındaki verimlilik
leri eşitlenememiştir. Halbuki gelişmiş memle
ketlerde işgücünün her daldaki verimi aynıdır. 
Sermayenin her daldaki verimi aynıdır veya 
çok yakındır. Bizde henüz böyle değildir. Bu
gün şeker sanayii verimli gibi görünmektedir, 
fakat yarın bir - iki yeni fabrikanın ilâvesiyle 
çimento sanayii daha verimli bir hale gelebilir. 
Hele tarımla, sanayi arasındaki verimlilik far
kı çok büyüktür. 

Mevcut döviz kuru tarımın verimliliğine gö
re teessüs etmiştir, tarım mamulleri ihraç etti
ğimize göre teessüs etmiştir. Yoksa sınai mamul 
maliyetlerimiz nazarı itibara alınarak tesbit 
edilmemiştir. Bu durumda, bu döviz kuru ile 
ihracat yapabilecek sınai mamulümüz olsa da, 
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sırf fiyat bakımından ihracat yapmamız müm
kün değildir. Bu konuda alınmış olan tedoiıier 
ihracatta vergi iadesi tedbirleridir. 

Bâzı vergi iadeleri yapmak suretiyle bu 
maliyet meselesini çözmek düşünülmüştür. Oy
sa ihracatta vergi iadesi, maliyet meselesini, 
demin bahsettiğim bu temel meseleyi çözecek 
biir yol değildir. Bu, belki vergi yoliyle çeşitli 
imalât dallarına yüklenen ilâve yükleri, ihra
catta lüzumsuz olan yükleri kaldırmak mahiye
tindedir. Zaten bütün dünyada ihracatta vergi 
iadesi yapılmaktadır. Bizim de vergi iadesi 
yapmamız, sadece sırtımızdaki bir kamburdan 
kurtulmak içindir. Yoksa bir teşvik unsuru de
ğildir. Yani, ihracatta vergi iadesi, mamul mad
delerin ihracını teşvik edecek yeni bir kur ih
dası gereğini ortadan kaldırmaz, 

Nitekim, ihracatta vergi iadesi tedbirleri 
mamul madde ihracatımızda hiçbir gelişme sağ
lamamıştır, hattâ 1968 senesinde gerileme de 
olmuştur. Tabiî bu gerilemenin sebebi dünya 
buhranı ile ilgilidir, o tedbirlerden ziyade. 

Eğer dış ticaret devletleştirilmiş olsaydı, 
tabiî böyle bir mesele kolaylıkla çözülürdü, da
ha doğrusu böyle bir mesele ile karşılaşmazdık, 
fakat bugünkü durumda mamul madde ihraca
tını teşvik eden özel, avantajlı bir kur, hattâ 
bir kaç kur - ama belki bir kaç kurun idaresi 
başlangıçta güç olabilir. Hiç değilse bir kur -
ihdas edilmesi çok yerinde olur, tek çaredir. 
Tabiî, bunun mutlaka kur şeklinde olması ge
rekmez, açıkça kur farkı; bu, bir ihracat piri
mi şeklinde de olabilir. Yani aynı sonucu ver
sin de, ne tedbir alınırsa alınsın, fark etmez. 

Bu konuda milletlerarası malî müesseselerin 
(IMF'in falan,..) itirazlarına fazla önem ver
memek lâzım gelir, onları ikna etmek her halde 
mümkün olur. En ileri memleketlerin, İngilte
re'nin bile Fransa'nın bile gerektiğinde bu Mil
letlerarası Para Fonunun kurallarını çiğnedik
lerini çok yakından gördük. 

Sayın milletvekilleri, değinmek istediğim di
ğer konu şudur : 

Bütçelerimiz, gider bütçelerimiz artık çirkin 
diyebileceğim bir manzara almaktadır, garip 
bir manzara almaktadır. Maliye Bakanlığı büt
çesinde görünen şu kalemlere dikkatlerinizi 
çekmek isterim : 

Özel sektörü teşvik fonları 525 milyon lira, 
devletin karma teşebbüslere katılma payları 
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190 milyon lira, iç borç ödemeleri 1 milyar 98 
milyon lira, dış borç ödemeleri 938 milyon lira. 
Bunların toplamı 2 mityar 751 milyon liradır. 
Bu meblâğ genel bütçemizin - konsolide değil, 
genel bütçemizin - giderlerinin % 10,7 sini teş
kil etmektedir. Oysa görüldüğü gibi, bunların 
hiçbirisinin kamu hizmeti ile alâkası yoktur. 

Özel sektörü teşvik fonları üzerinde Plânla
ma bütçesinde durduğum için tekrar etmiyece-
ğim, asıl temel itirazımızı; bir kamu hizmeti ni
teliğinde değildir. 

Karma teşebbüslere katılma payları gene 
bası fonların özel sektörün emrine verilmesi so
nucunu doğuran bir iştir. Bunun da kamu hiz
meti ile bir alâkası yoktur. 

îç borç ödemeleri, dış borç ödemeleri de, 
vaktiyle yapılmış hizmetlerin bugünkü kalıntı
larıdır. 

Böylece, bütçemiz, her yıl özel şahıslara ih
san dağıtan ve rantiyelere gelir dağıtan bir va
sıta halini almaktadır. Buna elbette ki bir son 
vermek lâzımdır. Özellikle, bir kere bu özel 
sektöre yapılan yardımlar işin içinden mutla
ka çıkarılmalıdır. Ayrıca, borçlanmalar da azal
tılmalıdır. Dış borçlanma biraz ayrı mahiyette 
bir olay olduğu için onun üzerinde durmıya-
cağım, fakat iç borçlanmalar azaltılmalıdır. 

Bilhassa tasarruf bonoları meselesi artık bir 
çözüme bağlanmalıdır. 

Sayın Milletvekilleri bu konuda söyliyecek-
lerim bundan ibarettir. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Aren, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi ile gelir bütçesi
nin yakın ilgi ve irtibatı yönünden birleştirile
rek görüşülmesi hususunda bir önerge var. Şa
yet bu önerge Yüce Meclisçe kaJbul edilirse o 
zaman zâtıâliniz Gelir Bütçesi üzerindeki konuş
manızı da yapmak imkânını kazanacaksınız. 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Bekliyeyim mi burada efendim? 

BAŞKAN — Lütfederseniz... Şu muameleyi 
intacedeyim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Önergenin 
aleyhinde mz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aren, siz lütfen oturu
nuz. Bu önerge üzerinde Yüce Meclis karar al
sın. 

774 — 
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Yüksek Başkanlığa 
Bugün görüşülmesi yapılacak olan Maliye 

Bakanlığı Bütçesi ile çok yakın ilgisi bulunan 
Gelir 'Bütçesinin birleştirilerek görüşülmesini 
arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu Adına Grup 
Başkanvekili 

Artvin 
Sabit Osman Avcı 

BAŞKAN — Buyurun, Ahmet Şener Bey. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; dün akşam da 
yine Sayın A. P. idarecileri bu şekilde bir öner
ge vermiş ve geri alınmıştı. 

Hattâ Sayın Başkan, dün akşam bu konu bi
ze tebliğ edilirken, biz bu konudaki görüşümü
zü şifahen arz etmiştik. Şöyle ki; sözcülerimiz 
ayrı ayrı konuşmak üzere, 20 şer dakikalık müd
detlerinde ayrı ayrı konuşmak üzere hazırlan
mışlardır. Her grupun, Maliye Bakanlığı ve ge
lir bütçeleri için ayrı ayrı hazırlanmış sözcüleri 
vardır. Eğer tensibederseniz, Yüksek Heyet bu
nu bu şekilde kabul ederse daha uygun olur. 
Her milletvekili, birisi Maliye Bakanlığı Büt
çesi üzerinde, diğeri gelirler bütçesi üzerinde 
hazırlanmışlar ve gruplarının görüşlerini arz 
etmiş olacaklardır, ama her iki bütçe yine bu
gün beraberce bitsin. Zaten bugün öğleye kadar 
bu bitecektir, yani, zannediyorum ikisi de bit
miş olacaktır. 

Buraya çıkıp konulacak olan sözcü arkadaş
larımızdan birisi, şimdiye kadar Maliye Bakan
lığı. Bütçesi üzerinde, diğeri de gelirler bütçesi 
üzerinde hazırlanmışlardır. O halde bir grupun 
görüşünü iki ayrı arkadaş belirteceğine göre, 
tensip buyurursanız bu şekilde tanzim edelim. 
Yoksa çıkacak olan bir arkadaşın hem Maliye 
Bakanlığı, hem de gelirler bütçesi üzerinde ko
nuşması mümkün ama, böyle hazırlanılmamış-
tır ve anlaşmamız da böyle değildi. A, P Gru
pu adına önerge v^ren arkadaşımız da bize böy
le söylemediler biz bu konuda bir anlaşmaya 
da varmadık, Yüksek Divanda da bu konu böy
le kararlaştırılmıştır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, belki 

Yüce Meclise ışık tutar kanaatiyle gu 
arz edeyim :• 

] Biraz önceki konuşmamda da beyan ettiğim 
üzere, elbette bütün gruplar kendilerine tanınan 
müddet içerisinde istedikleri hatibi çıkararak 
konuşmak imkânlarını haizdirler. Müddet bakı
mından ve konuşmacı bakımından hiçbir tah
dit bahis konusu değil. Yalnızca bu hususta Sa
yın Maliye Bakanı, gerek Maliye Bütçesinin ve 
gerekse Gelir Bütçesinin tümü üzerinde görüş
meler bittikten sonra, ikisine birden cevap ver
mek imkânını bulacak. Bütün mesele o. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, hizmetlerle ilgili olarak günlerden 
beri Gider Bütçesi üzerinde müzakere cereyan 
ediyor ve görülüyor ki, Türkiye'de hizmetlerin 
'haklı olarak gelişmesi gerekli olduğu için, hiz
metlerden kesinti yapmak suretiyle bütçe ra
kamları üzerinde bütçenin açığını indirmek mak
sadına matuf tedbir alınamıyor. Türkiye'nin bir 
gerçeği bu. 

Partiler muhalefette iken, masrafların kısıl
masının kolay olduğunu söylemiş olmalarına 
rağmen, - bütün 10 küsur yıllık tatbikata ba
kın bu böyledir, - kendileri sorumlu mevkie gel
diğinde bu husus kolay tahakkuk edemiyor. 

Şu hakle, bunu tahakkuk ettirmek için ça
lışma yapanlar yapadursun, masrafları azalt
mak içjin. Türkiye'nin bir gerçeği su: Türkiye'
ye Devlete gelirler bulmak lâzımdır. Sıhhatli 
kaynaklardan Türkiye'nin gelirini artırmak: 
Anadâva bu. Çünkü, giderleri bir hadden itiba
ren kısmaya imkân ve ihtimal yok ve cari gi
derleri kısmak mümkün olsa dahi, hizmetlerin 
genişlemesine muvazi olarak istihdam edeceği
niz insanlar cari masraflardan, personel gider
lerinden istifade edeceği için bu olmuyor. 

E, şimdi uygun görmez misiniz, bu giderler 
mevzuunda daha geniş olarak konuşulmasını?.. 
Acaba Türkiye'nin gelirlerini sıhhatli kaynak
lardan artırmak için ne gibi tedbirler alınabilir? 
Mevcut gider kanunlarında ıslahat yaparak ve-
yp, gelirlerin toplanmasında kontrolü sıklaştıra
rak ve saire şekillerde Türkiye'nin varidatını 
artırmak için neler düşünülüyor?.. Bunun orta
ya konmasında memleket için hakikaten fayda 
olacaktır. 

Hele, hususiyle bu konuda, çok çeşitli görüş
lerin de o ».'taya atılabileceği sanılıyor. Çünkü, 

j Vasıtalı vergilerle Vasıtasız vergilerin orantı-
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sından başlamak suretiyle birtakım fikirlerin 
ortaya atılmalsından öyle zannediyorum ki, Ma
liye Bakanlığı, asgari ölçüde de olsa atılacak 
fikirlerin tatbik kabiliyetinin olmasına göre 
faydalanarak, Türkiye'nin sılhlhatli kaynaklar
dan varidatını artırmak imkânlarına baş vura
bilecektir. Bu imkânların ortaya konması için, 
lütfederseniz, Giderler Bütçesi üzerinde hakika
ten ayrı ayrı konuşulsun. En küçük bir fikir 
dahi arkadaşlar, şahsi kanaatim odur ki, Mali
ye Bakanlığına ışık tutabilir. Maliye Bakanlığı
na, nihayet gelirleri mahdudolan ve yeni vergi
lerle bunun sıkıntısını bugünden çekmeye baş
lamış olan kütlelere ilerde yeni külfetler tah
mil etmeden, kolaylıkla toplanabilecek kaynak
lar üzerimde ışık tutulmuş olur. 

Bu bakımdan takrire rey vermemenizi haki
katen rica edeceğim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bir yanlış anlayışa 
mahal kalmaması için önergeyi muameleye koy
muyorum. 

Grilder Bütçesi üzerinde 'görüşmeler ayrı ayrı 
cereyan edecek, onu takiben Gelir Bütçesi üze
rinde görüşmeler cereyan edecek, dalha sonra 
Sayın Maliye Bakanı tümünü cevaplandıracak
tır. 

Güven Partisi Grupu adına Maliye Bakanlı
ğı Bütçesi üzerinde Sayın Hilmi incesulu, bu
yurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCESULU 
(Çorum) — Sayın Başkan, Sayın Milletvekil
leri; 

Güven Partisi Millet Meclisi Grupu adına 
Maliye Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi topluca arz edeceğim. 

Bütçenin hazırlanması, gelirleri, icrası, har
camaları, Hazine işlemleri bakımından Maliye 
Bakanlığını öteki bakanlıklardan ayrı bir önem
de ve özellikte gördüğümüzü belirtmek iste
rim. 

Geçen yıl da söylediğimiz gibi, Türk yurdu 
ve Türk Milleti yüzyılların ihmaline uğramış
tır. Ülkemizi ve milletimizi kalkındırmak için 
harcanan her çaba gelip Maliye Bakanlığının ka
pısına dayanmaktadır. 

Maliye Bakanlığı, özellikle plânlı döneme 
girildikten sonra eski klâsik anlamiıyle, Devlet 
gelirlerini tahsil eden, Devlet masraflarını tödi-
yen, Devlet mallarını idare eden, sadece para 

politikasiyle uğraşan bir bakanlık olmamak lâ
zımdır. 

Maliye Bakanlığı fonksiyonları itibariyle, 
hem Maliye, bem Hazine, hem ekonomi, hem de 
plân, finansman ve koordinasyon bakanlığı yap
mak durumundadır. 

Maliye Bakanlığının Türk Maliye ve ekono
mi hayatının her bölümünde vazifeleri, sorum
luluklar] vardır. Bunun gereği olarak, Maliye 
Bakanlığı : 

Kalkınma Plânının istediği iç ve dış finans
man kaynaklarını bulmak, millî tasarrufları 
artırmak için gerekli tedbirleri almak, tasarruf
ları plân hedeflerine akıtmak, bilhassa, Türk 
parasının ic ve dış değerini korumak, dolayı-
siyle genel fiyat istikrarını sağlamak, kredi po
litikasını tanzim etmek, kredi kaynaklarını 
kontrol etmek, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
yürüyüşüne istikamet vermek, bunların kaynak 
yaratmalarına müessir olmak, millî gelir dağılı
şını daha ahenkli hala getirecek sosyal adalete 
uygun tadilîiirkri almak, genel Hükümet politi
kasında bunlara müessir olmak görev ve sorum
luluğundadır. 

Bu görevleri, sadece bir sektör için değil, bü
tün sektörler üzerinde yapacaktır. Tâ ki, plân 
ve kalkınlma çabaları hedeflerine ulaşsın, Hiçbir 
bedelle geri almamıyacak olan zaman kaybol
masın, hedeflere gidiş, Devlet kırtasiyecilik ba
rajları önünde duraklamasın. Gerçek bu olmak 
lâzımdır. Maliye Bakanlığının müessiriyetıi de 
bu gerçeğe dayandırılmalıdır. 

S ayın milletvekilleri, 
Bugünkü durum böyle değildir. Maliye Ba

kanlığının belirttiğimiz bu, birbirinden önemli 
görevlerini daha iyi yapabilmesi için yeniden 
düzenlenmesi gereklidir. Geçen üç yıl içinde bu 
konuda olumlu bir adım atılmamıştır. Aksine, 
Maliye Bakanlığının yetkileri bölünme yolunda
dır. Birçok konuların hesabını Maliye Bakanı 
vermekle mükelleftir, ama, yetkilerin, dolaylı 
şekilde birer birer elinden alınması yolu açıl
mıştır. 

933 sayılı Kanunla, kurulan mekanizma bun
lardan birisidir. Bu mekanizma, Devlet gelür-
lerini, bütçeyi; doğrudan doğruya etkiliyen ka
rarlar alır, fakat Maliye Bakanının doğrudan 
sorumluluğu altında değildir. 

DeVlet gelirlerinin yarısına yakın bölümünü 
tahsil eden Gümrük ve Tekel idareleri de böy-
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ledir. O kadar ki, Sayın Maliye Bakanlığı Te
kelden elde ©dilen Devlet gelirlerini tahsilde 
güçlük çektiğini, kasasına zamanında aktarama
dığını itiraf etmiştir. 

1969 bütçesinin finansman açığını karşıla
mak amaciyle huzurunuza getirdiği son vergi 
kanununda, Tekel hasılatını Gider Vergisi hali
ne getirmeyi tercih etmiştir. Bunu, Devlet ge
lirlerinim Hazineye zamanında intikali bakımın
dan ileri bir aidim saymaktayız. Ancak, bir ger
çeği de tesbit etmekteyiz. Katma büçeli bir 
kamu kuruluşu vergi mükellefi haline getiril
mektedir. Bu takdirde Tekel Genel Müdürlüğü
nün iktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmesi 
şarttır. İkindi Beş Yıllık Plân da bunu emre
der. Konu, bugüne kadar, bir karar veya beyan
la açıklanmamıştır, istikameti tesbit edilmemiş
tir. Durum hakkında Maliye Bakanının görüş
lerini öğrenmek isteriz. 

«Tekel gelirlerinin, Gider Verilisi haline ge
tirilmesi i'lerii bir adımdır.» demiştir. Gümrük 
hasılatını tahakkuk ve tahsil eden teşkilâtın da 
Maliye Bakanlığına bağlanmasını ikinci bir 
adım olarak görmek işeriz. 

Yine, Yüce Meclisinizce, 13 sayılı Kanım ye
rine geçmek üzere kabul edilen tasarı, aynen ka
nunlaştığı takdirde, kredi, ödeme ve diğer malî 
ve ekonomik konuların dış müzakerelerinde, Ma
liye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile müessir 
'bir koordinasyon sağlamak çalbasmda olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 

Görevlerinden birisi de Devlet gelirlerini ta
hakkuk ve tahsil etmek olan Maliye Bakanlığı, 
Devlet gelirlerini artırmak için sadece vergi 
kanunları getirmekle, mevcut vergilerin oran
larına zam yapmakla yetinmemelidir. 

Bundan önce birçok defalar komisyonlarla, 
Yüce Meclislerde yapılan konuşmalarda, var ol
duğa şüphe götürmez şekilde açıklanan vergi 
ziyamı, azaltıcı müessir tedbirleri bulmak ve uy
gulamak zorundadır. 

Vergi ziyamı, sadece mükellefe yüklemek 
doğru değildir, insaflı da olamaz. 

Vergi ziyamın aslî sebeplerini vergi sistemi
mizin eksiklerinde ve açık kapılarında aramak 
da lâzımdır. Vergi incelemelerinin halen yeterli 
olmaldığı gerçeğini de unutmamalıyız. 

Vergi zıyaı müessir tedbirlerle önlenemez 
de sürüp giderse, gayrimeşrl ve haksız rekabete 
imkân hazırlamak suretiyle dürüst iş adamları-
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nın zamanla piyasadan tasfiye olunması tehli
kesini getirir. 

Bu konuda kaybedilecek zaman yurdumuz
daki sosyal ve politik hâdiselerin gelişmesinde 
hayatî önemdedir. Alınacak olumlu tedbirler, 
vergi kaçakçılığı gerekçesiyle yapılan çeşitli 
demagojilerle, sol tahriklerin tesirsiz hale gel
mesinde de yararlı olacaktır. 

Bugünkü sosyal gelişme seviyemiz, malî re
formların süratle gerçekleştirilmesini her ba
kımdan zorunlu hale getirmiştir. 

Vergi dairelerinin yeniden teşıkilâtlandınl-
majsı kaçınılmaz bir ihtiyaç halindedir. Her büt
çe yılında, Sayın Maliye Bakanı ve öteki ilgili
ler Bütçe Komisyonunda ve Yüoe Meclislerde 
bunu tekrarladıkları halde, olumlu bir adım 
atılmamıştır. Gerekli tasarı §u anda bile Parlâ
mentoya sunulmuş değildir. 

Maliye daireleri ile vergi işlemleri ve mü
kellef hesapları üzerinde müessir bir denetim, 
gözetim ve kontrol sağlamak için Maliye Tef
tiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, vergi 
kontrolörlüklerini yeniden teşkilâtlandırmak 
amaciyle araştırma ve hazırlık yapıldığı da bir
çok defalar söylenmiştir, fakat olumlu bir adım 
hâlâ yoktur. 

Sayın Maliye Bakanı, bütçenin tümü üze
rindeki açıklamaları sırasında, «Malî yılın son 
aylarında, bütçe harcamalarında har vurup har
man öavurma gelenek halindedir.» demişlerdir. 
Doğrudur. Bir genelge ile harcamaları kıstık
larını da söylemişlerdir. Bu israf temayüllerini 
önleyici gayretlerine de teşekkür öderiz. Yalnız 
israf cı temayüller, bir genelge ile geçici olarak 
önlenebilir. Aslında israf temayülü, sadece malî 
yıhn son aylarında belirmemektedir, devamlı 
bir hastalık halindedir. Bu israf hastalığiyle 
ciddî ve ısrarlı şekilde mücadele lâzımdır. Bu 
mücadele bütçeye küçümsenemiyecek tasarruf
lar Bağlıyacaktır. 

ÜmMederiz ki, bu konuda Yüce Meclise sun
duğumuz araştırma önergemiz kaJbul edilir de, 
Sayın Maliye Bakanına yardımcı oluruz. 

Açıkça görmekteyiz ki, Maliye Bakanlığı 
bütçe uygulamalarında, tesirli bir rol almak zo
rundadır. Ciddî bir bütçe kontrol teşkilâtına 
ihtiyacı vardır. Ayrıca, bakanlıklar muhasebe 
müdürlerinin durum ve yetkilerinin de yeni
den güzden geçirilmesi zarureti ortaya çıkmak
tadır. 
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Sayıni milletvekilleri, J 
Maliye Bakanlığı vergi mevzuatı bakımın

dan da ciddî çabalar harcamak durumundadır. 
Geçen üç yılda, vergi kanunlarını ıslaJh etmek 
ve vergi konularını geliştirmek için bir komis
yonun sürekli çalışmalar yaptığı birçok vesile
lerle söylenmiştir. 

Bu, sözü geçen komisyonun sadece bir savun
ma gerekçesi teşkil ettiği intibaını vermekte
dir. 

Vergi kanunlarında, vergilerde, vergilendir
mede, vergi kazasında, vergi kanunları tekni
ğinde, uygulamalarda, sadelikte mükelleflere 
doğru, tam ve öğretici açık bilgiler verecek ya
yın ve eğitim yapmada müspet hizmetlere ihti
yaç varıdır. Bunlar, her yıl Bütçe Komisyonun
da ve Yüce Meclislerde dile getirilmektedir. 
Fayda ve lüzumuna Sayın Maliye Bakanı da ka
tılmaktadır, fakat aksine davranışlara da şa-
'hidolag'elmekteyiz. Getirilen 1969 bütçesi, fi
nansman açığını karşılamak amaciyle getirilen 
kanunda olduğu gibi, bu kanun tasarısı içine 
çeşitli vergi kanunlarına ait konular doldurula
rak getirilmiştir. Acele etmek, kanun tekniğini 
geride bırakmıştır. Bu davranış, gerek uygula
malarda ve gerekse sonradan yapılacak tadil
lerde karışık durumlar meydana getirecektir. 

Kanunların özellikle vergi kanunlarının, 
yurtdaşlar ve uygulayıcılar elinde tam ve tek 
metin halinde bulunması kolay anlaşılma bakı
mından küçümsenemez. Yurtdaş tarafından ara
nıp da tam metin halinde bulunamıyan, bulu
nup da kolay anlaşılamryan kanunların gerçek 
bir ıstırap konusu olacağını söyliyen Jan Jak 
Ruso bdzim mevzuatımızı, hele malî kanunları
mızı görmemişti. 

Sayın milletvekilleri, 20 dakikalık bir konuş
ma süresi içinde, Maliye Bakanlığının bütün ko
nularına dokunmak ve açıklamak mümkün de
ğildir. Ancak, yukardan beri arz ettiğimiz ger
çekler göstermektedir ki, Maliye Bakanlığı gö
rev ve yetkileriyle teşkilâtının yeniden düzen
lenmesi kaçınılmaz bir zarurettir ve geç kalın
mıştır. Bu düzenleme gayretlerinin başlangıcı 
1954 yılına kadar dayanmaktadır. Aradan 14 
yıl geçmiştir. Bu geçen yıllar eğer değerleridi-
rilebilseydi pek değerli yıllandı. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasamızın 116 ncı maddesi mahallî ida

relerde, görevleri ile orantılı gelir kaynakları 
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sağlanmasını emreder. Bu kaynakların belli 
eidiîmeöinde görev Maliye Bakanlığınındır, ama 
sekiz yıldır Malî denkleştirme Kanunu çıkarı
lamamıştır. Konunun önemini Sayın Maliye Ve
kili takdir ederler. 

Yine, mahallî idarelerin en büyük g-elir kay
naklarından birisi olan Arazi ve Bina vergileri
ni yeniden düzenliyecek olan Emlâk Vergisi Ka
nunu da çıkarılamamıştır. Belediye gelirleri Ka
nunu da böyledir. 

Gerek belediyeler, gerek özel idareler, gelir 
yetersizliğinden, daha doğrusu ve açıkçası, yıl
lardır mevcut Arazi ve Bina vergisi kanunları-
nm gelirleri artırıcı ve ayarlayıcı şekilde uygu-
lanmıyarak, arazi ve bina yazımına ait kanun 
hükümleri Maliye Bakanlığınca görmemezliğe. 
getirildiğinden özel idareler ve belediyeler gö
revlerini yapamaz hale düşmüştür. Bu halin 
millete ve Devlete olan zararları, tesirleri çok 
derindir. Bunu üzüntü duyarak işaret ediyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, 
Maliye Bakanlığımızın plânlı devrede jtöân 

hedeflerine ulaşma, gelişme hızını gerçekleştir
me bakımından doğrudan doğruya üzerinde 
durması gereken başka konular da vardır. 

Bunlardan birisi, 440 sayılı Kanun uyarınca 
kurulmuş Yeniden Düzenleme Komisyonunun 
çalışmalarıdır. Komisyon süresi iki yıl uzatıl
mıştır, fakat çalışmalar bitmemiştir. Yeniden 
düzenlenecek İktisadi Devlet Kuruluşlarının 
malî durumları ortadadır. 

Kaynak yaratacak bu teşekküllerin yeniden 
düzenlenmeleri ve 440 sayılı Kanunla gösteri
len kârlılık ve verimlilik prensiplerine göre ça
lışır hale getirilmeleri geciktirilmemelidir. 

Maliye Bakanlığı ve Hükümet bu konuda 
ve diğer maliye ve ekonomik konularla doğru
dan doğruya alâkalı tasarıların hazırlanması ve 
kanunlaşması bakımından gereken enerjiyi gös
terememiştir. 

Merkez Bankasını yeniden düzenliyen kanun 
tasarısı, sermaye piyasasının düzenlenmesi hak
kındaki kanun tasarısı, menkul kıymetler bor
salarının yeniden düzenlenmesine ait kanun ta
sarısı, Devlet ihalelerinin bugünkü hali düşünü
lünce, pek büyük bir önem taşıdığı açık olan 
Devlet İhale Kanunu tasarısı, Serbest hesap uz
manlığı kanun tasarısı, yeni Genel Muhasebe 
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Kanunu, Özel Yatırım Bankası Kanunu, 112 den 
fazla değişiklik ve ilâvelerle asimi kaybeden 
Emekli Sandığı Kanununun yeniden hazırlan
ması, gibi çok önemli konular ya kanunla-;na-
mış, ya da tasarıları hazırlanmamış haldedir. 
Burada grupunıuz üyelerince verilmiş olan, ge
lişmemiş bölgeler kalkınma ve yatırım bankanı 
kanun teklifi hakkındaki görüşlerini, lütfedip 
açıklamalarını da Sayın Maliye Bakanından 
rica ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yukardan beri arz ettiğim olumsuz konular

dan sonra, olumlu bir konuyu kanunlaştırmak 
suretiyle yürürlüğe koyan Sayın Maliye Baka
nına ve çalışma arkadaşlarına teşekkürü de va
zife sayıyorum. 

Uzun yıllardan beri aylıklarının eşitsizliğin
den ve yetersizliğinden acı çeken emek1 ileri-ün 
aylık durumlarında ciddî bir reform yapılmış
tır. Emekli Kanununun bâaı maddelerini değiş
tiren 1101 sayılı Kanunun hazırlanmasında ve 
çıkarılmasında gösterdiği geniş anlayışla mede
ni cesaretini şükranla anıyorum. Bu kanunla 
kabul edilen yeni ve cesur prensipler, aynı sa
manda sosyal adaletin gerçekleşme çabamı bakı 
mından da övünmeye lâyıktır. 

Yalnız, kurumların Emekli Sandığına öde
mesi gereken % 6 karşılıklar, simdi % 14 e çı
karılmıştır. Yapılan ilâve % 8 dir, küçümsen
meyecek bir miktardır. Ancak, karşılıkları 1969 
bütçesine intikal etmemiştir. Sandığa devredi
len 35.310 ncu maddedeki 325 milyon 850 bin 
liranın 1950 den evvel emekli olup, aylıkları 
Maliye Bakanhğınea karşılananlara aidolduğu 
malûmdur. Konu üzerinde durulmaya değer ni
teliktedir. Görüşümüze göre, 1969 bütçesi ka
nunlaşmadan, gereken ilâve ve tashihler yapıl
malıdır. Bu yapılmazsa, Emekli Sandığına yapı
lacak kurum ödemeleri hangi esasa dayanacak
tır, açıklanmasında fayda görmekteyiz. Yıl için
de ek ödenek almak zarureti mi basıl olacaktır? 

Sayın milletvekileri, 

Bizim Devletimiz ve hükümetlerimiz çok za
man devamlı, istikrarlı ve gerçekçi bir malî si
yaset yürütemediği için, Hazine, zaman içinde 
zaafa düşmüş ve ıstıraplı devreler geçirilmiştir. 
Çünkü gerek ülkenin ve gerekse milletin yük
sek potansiyelinin lâyıkı ile değerlendirilme
sinde, zaman kazanmakta arzulanan amaçları 

elde edememişizdir. Bu, başta gelen sebepler
dendir. Bu görüşle Sayın Maliye Vekilimizden, 
şu ricada bulunacağız : Yüce Meclisin İkinci 
Dönem 4 ncü yılı bitmek üzeredir. Sayın Baka
nın ve Hükümetin tasarladıkları Maliye Bakan
lığının yeniden düzenlenmesi ve Kuruluş Kanu
nu ile diğer tasarıları Meclise getirmek ve Mec
liste olanları da kanunlaştırmak imkânı belki de 
bulıiiiamıyacaktır. Sayın Maliye Bakanı, yapıl
mış çalışmalarla, hasırlanacak tasarılara üç yıl
lık müşabade ve tecrübelerini de katarak, yeni 
döneme tam vo kâmil bir halde bırakılırsa, ça
buk kanunlaştırma imkânı hazırlamak sure
tiyle, Cumhuriyet Maliyesine yine de büyük bir 
hizmette bulunmuş olacaklardır. 

Türk Milletinin zaman kaybına tahammülü 
olmadığını takdir buyururlar. 

Sayın milletvekilleri, 
Konuşmamızın hareket noktası, olumsuz çe

kişmeler yerine, gerçekleri belirterek hür- de
mokratik düzenin yürümesine faydalı olmak 
çabasıdır, Maliye bütçesi üzerinde değinebildi
ğimiz konular bu açıdan değerlendirilmelidir. 

Beni dinlemek lûtfraıda bulunan, siz sayın 
milletvekillerine vo sayrı Maliye Bakam ile Ba
kanlık mensuplarına Güven Partisi Grupu adı
na saygılarımı teyidederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Nejdet Yücer, buyurun. 

C. II. P. GRUPU ADINA NEJDET YÜCER 
(Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Maliye Bakanlığı bütçesi 
hakkındaki görüşlerimizi arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maliye Bakanlığı bugün devlet gelirlerini 

toplamak; devlet, giderlerini istihkak sahiple
rine ödemek; gelir ve giderleririin, menkul ve 
gayrimenkull erinin hesaplarını tutmak gibi 
işler yapan klâsik bir daire hüviyetinden çık
mış, malî, ekonomik ve sosyal politika ile ilgili 
birçok mühim, görevleri yüklenmek zorunluğu-
nu duyan bir duruma girmiştir. Buna rağmen 
halen, bundan 33 yıl evvel tedvin edilmiş bulu
nan bir teşkilât kanunu ile idare edilmektedir. 
Cağımızın malî, iktisadi ve sosyal şartları, bil-
h-'Vîsa ikinci Cihın Harbinden sonra tamamiy-
b değişmiş ve devamlı surette de değişmekte
dir. Değişen şartların temposuna, 33 yıl evvel 
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yürürlüğe konan bir kanunla yöneltilen bir ba
kanlığın ayak uydurmasına imkân yoktur. Ba
kanlığın icraatındaki aksaklıkların sebeplerin
den biri de işte budur. 

Maliye Bakanlığı halen merkezde Maliye 
Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu ve Ba
kanlar Yeminli Murakıplar Kurulu olarak üç 
kurmay ünite ite genel müdürlüklerden ve vi
lâyetlerde defterdarlıklarla bunlara bağlı, yurt 
ısatıhma yayılmış maliye teşkilâtından terekkü-
foetmjektedir. TaJkriben 18 500 adedi bulan bir 
kadroya sahiptir ki, bunun 15 bine yakın mü
him bir kısmını maaşlı memurlar teşkil etmek
tedir. Bakanlıklar arasında Millî Eğitim Ba
kanlığından sonra en geniş teşkilâta ve kadro
ya mâlik olan bir bakanlıktır. Merkez teşkilâ
tında görevli peroisnel, meslekî formasyonları 
yerinde, çok değerli elemanlardan terekkübet-
tm'ekfcedir. Bunu iftiharla ve büyük bir mem
nunlukla belirtmek isterim. Ancak, maliye per
sonelinin büyük bir kısmını kapsıyan taşrada 
görevli personelin ve özellikle ilçeler teşkilâtı 
mensuplarının mühim bir kısmı meslekî bilgile
ri bakımından ihmal edilmiş bir durumdadır. 
Birçok Batı memleketlerinde yapıldığı gibi, 
bir taraftan mevzii kurslar açıp modern bilgi
lerle bunların meslekî niteliklerini kuvvetlen-
diramek ve diğer taraftan da Maliye Mesliek 
Okulunu, billimısel kapasiteleri geniş öğretim 
üyeleriyle techiız ederek bu okulun faaliyetine 
önem vermek, teknik bilgileri ve meslekî for
masyonları yerinde genç maliyeciler yetiştir-
ıııek lâzımıdır. 

Sayın arkadaşlarım; 

Bakanlığın bütçe uygulaması şöyle bir man
zara arz etmektedir: 

1 Mart 1968 den Kasım 1968 sonuna kadar 
10 aylık devre zarfında, 1968 bütçesiyle Mali
ye Bakanlığı için kabul edilen ödeneklerden 
ödenek miktarlarına nazaran harcama nisbetle-
ri, 

Toplam harcamalarda % 71,70 
Cari harcamlalarda % 56,47 
Yatırım harcamalarında % 88,51 
Sermaye teşkili ve transfer har

camalarında % 72,30 
ve 1967 yılının aynı dönemindeki harcama nis-
betleri ise, 

Toplam harcamalarda % 56,25 

öari harcamalarda % 39,56 
Yatınım harcamalarında % 95,71 
Sermaye teşkili ve transfer har

camalarında % 67,35 
tir. 

Görülüyor ki, 1967 ye nazaran 1968 cari 
harcamalarında % 16,90, sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarında % 4,95 nisbetlerinde 
bir artış olmasına mukabil, yatırım harcamala
rında % 3,20 nisbetimde bir azalış müşahede 
edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Vaktimizin pek az olması dolayısiyle konuş

mamı mümkün mertebe kısaltmak mecburiye
tindeyim. Bu sebeple Maliye Bakanlığının ana-
mevzularından biri olan vergi politikası konu
suna geçmek istiyorum. 

Vergi politikası da, takibedilecek diğer po
litikalar gibi toplumun ulaşmak istediği hedef
lerden, arzulardan ilham almak zorundadır. 
Bugün toplumumuzun temel hedeflerinden biri 
süratli, dengeli ve âdil bir iktisadi kalkınma 
ile az gelişmişlikten kurtulmaktır. Takibedile-
ûek vergi politikasının bu temel hedeflere uy
gun düşmlesi lâzımıdır. 

'Gelişmekte olan bir ülkede vergi politika
sının bu. temlel hedeflere uygun düşmeisi için, 

1. — Sermaye terakümünü artırması, yani 
toplam tasarrufun gayrisâfi millî hâsılaya ora
nını yükseltmesi; 

2. — Kaynak dağılımını düzelterek daha et
kin bir kaynak dağılımına yol açması; 

3. — Ekonomik istikrarı sağlaması ve 
4. — Gelir dağılımındaki adaletsizlikleri 

ortadan kaldırması, hiç değilse azaltması lâ
zımdır. 

ikinci Beş Yıllık Plânda da kabul edildiği 
gibi, mevcut vergi sistemi bu gayeleri tahak
kuk ettirecek bir kifayette, bir olgunlukta de
ğildir. 

Vergi sisteminin kifayetsizlikleri şöyle hü
lâsa edilebilir: 

1. — Vergi sistemi yeter ölçüde esnek de
ğildir. Millî gelir artışlarını otomatik bir şekil
de yakından taJkibedemieımektedir. 

Vergi sisteminin gereken esneklikten m!ah-
rum olması, başlıca iki büyük mahzur doğur
maktadır: 

a) Vergi gelirleri arzu edilen süratte art-
mamaktadır. Bu yüzden hükümetler, her yıl 
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bütçeyi denkleştirmek çabası içine düşmekte, 
finansman kaygusu ile Meclise sık sık vergile
re sam teklifleri getirmektedir. 

b) Vergi sistemi esneklikten mahrum ol
duğu için, ekonomide otomatik istikrar sağla
yıcı fonksiyonunu gerçekleştirememekbedir. 

2. — Mevcut vergi sistemi, vergi yükünün 
âdil ve sosyal amaçlara uygun bir şekilde da
ğılımına imkân vermemektedir. 

Vergi sistemi içinde Vasıtalı Vergilerin nis-
böti takribi olarak % 70 civarındadır. Bu du
rum, vergi yükünün dağılımında adalet mef
humunun tahakkukunu iımkânsızlaştırımaktadır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, «Sos
yal adaleti gerçekleştirmekte en tesirli bir araç 
olan Vasıtasız Vergilerin, toplam vergi gelir
leri içindeki payının artırılması» bir ilke ola
rak benimsendiği halde, gelişmeler tamamen 
aksi istikamette cereyan etmektedir. Bu da, 
vergi yükünün daha âdil bir şeMlde dağılma
sı amacına aykırı düşmektedir. 

Memleketimizde Gelir ve Servet Vergisi bü
yük bir önem taşımamakla beraber şurası dikka
te şayandır ki, Gelir Vergisinin büyük bir kısmı 
hizmet erbabı tarafımdan ödenmektedir. Gelir 
Vergisinin tahsilat rakamları, yaklaşık olarak 
bu vergi yükünün % 60 inin memur ve işçi gi
bi dar ve sabit gelirli hizmetliler, bakiye 
% 40 inin ise, ithalâtçı, ihracatçı, toptancı ve 
perakendeci tüccar, sanayici, menkul ve gayri
menkul iraıd sahibi ve serbest meslek erbabı 
gibi beyannaımeli mükellefler tarafından öden
diğini göstermektedir. 

Beyannameli vergi mükelleflerinin büyük 
Ibir kısmı da, ancak sembolik olarak vergi öde
nmektedirler. Filhakika 1966 yılında beyanna
me veren 413 734 vergi mükellefinin % 52 si 
4 000 liradan az yıllık gelir beyan etmiş ve or
talama olarak 358 lira vergi ödemiştir. 

3. — Devlet gelirleri içinde dış iktisadi iliş
kilere bağlı olarak elde edilen imkânların nis-
beti yüksiektdr. 

Talhısil edilen Vasıtalı Vergilerin % 40 ın-
dan fazlası ithalâta bağlı olmaktadır, ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında da belirtildiği 
giıbi, vergti gelirlerinin dış ticarete bu derece 
bağlı olmasının türlü mahzurları vardır. 

4. — Mevcut vergi sistemi, yatırılabilir fon
ların ekonaımik gelişme için en verimli olanlara 
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yönelmesinle imkân verecek bir bünyeye sahip 
değildir. 

Hızlı kalkınma için, tasarrufun artırılması 
kadar, belki ondan da daha mühim kaynak da
ğılımının düzeltilmesi lâzımdır. Bugünkü vergi 
sisteminin kaynak dağılımı üzerine tesiri müs
pet bir istikamette olmayıp, etkin bir kaynak 
dağılımım imkânsız hale getirmektedir. 

Sistem konusunda kısaca şunu da ifade et
mem gerekir ki, mevcut vergi sistemi, sosyal 
açıdan olduğu kadar malî ve ekonomik bakım
lardan da yetersiz bulunmakta, gelişen ekono
minin ihtiyaçlarına cevap verememektedir. 

Sayın arkadaşlarım; 

Vergilere zam tedbirlerine gelince: 1969 yı
lı Bütçesinin finansmanı için vergi kanunların
da değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı ile ikinci Beş Yıllık Plân arasında ahenk 
yoktur. 

Plân, bilhassa yüksek gelir gruplarının ta
lebine cevap veren ve umumiyetle gösteriş 
için yapılan tüketim mal ve hizmetleriniaı daha 
yüksek nisbetlerde vergilendirilmesini tavsiye 
etmiş; fakat vergilere zam tedbirlerinde bu 
tavsiyeye itibar edilmemiştir. 

Arz ettiğim şu sebepler, vergilere zam ted
birlerinin sağlıyacağı ek gelirin 1,5 milyar li
ranın altında kalacağı gerçeğini ortaya koy
maktadır. 

Her yıl bütçe tasarısiyle birlikte veya bu
nun dışında sik sık Meclise getirilen palyatif 
vergi tedbirleri yerine, mevcut vergi sistemi
nin, sosyal adalet, esneklik, kaynak dağılımı 
ve sermaye terakümü cephelerinden mahzurla
rını giderici köklü vergi reformuna ihtiyaç 
vardır. Eğer 1969 yılı Bütçe açığını azaltmak 
maksadiyle acele vergi tedbirlerine, yani ver
gi zamlarına ihtiyaç hissediliyor idiyse, hiç 
olmazsa bu tedbirlerin plân ve programa uy
gun olarak hazırlanması gerekirdi. 

Sayın milletvekilleri; 
Bütçe açığını azaltmak için tedbirler alınır

ken alternatif imkânlar da ihmal edilmiştir. 
1969 bütçe açığını azaltmak için, mahzurlu 

vergi tedbirleri yerine şu alternatifler göz 
önünde tutulabilirdi: 

1. — Vergi teşvik tedbirlerinin kısılması : 
Uygulanan cömert vergi teşvik tedbirleri, 

1968 yılında Hazineye 815 milyon lira gelir 
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kaybına sebebiyet vermiştir. Halbuki ekono
miye faydaları şüpheli ve söz götürür bu ted
birlerin kısılması Hazineye ehemımiyetli mik
tarda vergi gelirleri temin edebilirdi. 

2. — Bütçeden, (Teşvik fonları) adı altında 
özel sektöre kaynak transferinin azaltılması 
veya tamamen ortadan kaldırılması; 

-Bütçe açık verirken, kamu yatırımları plân
da öngörülen seviyede artırılamazken, yüz mil
yonlarca lira tutarındaki fonların özel sektöre 
transferi, gerek sosyal adalet ve gerekse ekono
mik bakımdan mahzurludur. Eğer, gaye hakika
ten tasarruf artışını sağlamak ise, bu tasarruf 
lartışmın, gelir dağılımındaki farkları büyültü-
oü değil, bilakis azaltıcı olmasına dikkat edil
melidir. Kaldı ki, burada mutlak bir tasarruf 
artışı da yoktur. Kamu tasarrufundan sağlanan 
ve yatırımlara tahsis edilmesi gereken bir kay
nakla özel sektör beslenmektedir. 

3. — iktisadi Devlet Teşekküllerini kaynak 
yaratır kuruluşlar haline getirerek bütçeden 
bu teşekküllere yapılacak yardımın azaltılma
sı. 

Filhakika 1966 yılma kadar İktisadi Dev
let Teşekküllerinin kaynak yaratıma durumun
da müspet inkişaflar müşaihede edilirken, son 
seneler zarfında bu teşekküller, iktidarın sakat 
tutumu yüzünden kaynak yaratan değil, kay
nak tüketen kuruluşlar haline gelmişlerdir. 
Nitekim 1966 yılında takriben 780 milyon lira 
kaynak yaratan iktisadi Devlet Teşekkülleri, 
1968 senesinde 616 milyon lira işletme açığı 
verdiği gibi, 1969 yılında da 1 milyar 285 mil
yon lira işletime açığı verildiği hesaplanmakta
dır. iktisadi Devlet Teşekküllerinin kaynak 
yaratmasında öngörülen bu olumsuz gelişmele
re paralel olarak bütçeden bu teşekküllere 
yapılan kaynak transferi de artmıştır. 

Nitekim 1969 yılı bütçesinde 11 milyar 536 
milyon liralık transfer öngörülmüştür. Vergi
lere zam yerine, işletmeci iktisadi Devlet Te
vekküllerini iyi bir idare altında, eskiden ol
duğu gibi kaynak yaratır kurumlar haline ge
tirtmek diğer bir alternatif olabilirdi. 

Sayın milletvekilleri; 
ödemeler dengesi de halen ciddî bir prob

lem teşkil etmektedir. Çünkü, kalkınma plânı
mızın öngördüğü yatırımlar için gereken itha
lâtı yapamadığımız gibi, dış ticaret bilanço
muz da devamlı surette açık vermektedir. 

Bu sebeple, Sayın Hükümet ithalâtı kısma 
tedbirleri almak zorunda kalmıştır ama deva
lüasyona gitmek yolunu tutmamıştır. Çünkü, 
bilindiği gibi devalüasyon dış ticaret yükünü 
ağırlaştırmak, iç piyasayı karmakarışık bir ha
le getirmek, ithal mallarının fiyatlarını artır
mak ve ekonomik istikrarı bir anda bozmak 
gibi türlü sosyal ve ekonomik mahzurları olan 
bir para operasyonudur. 

Hiç şüphesiz ki, en son başvurulması gere
ken bir tedbirdir. Bu sebeple dış ticaret reji
minin değiştirilmesi yolu tercih edilmiştir ki, 
bu da ödemeler dengesini mümkün mertebe 
sağlıyabilmek hususunda mâruz bulunduğumuz 
müşkülün ve devalüasyonu gecüktiraıe zorun-
lıığunun bir delilini teşkil etmektedir. Zira, dış 
ticaret açığının günden güne artması, Türki
ye'mizi, ithalâtını yapamıyacak bir memleket 
durumuna düşürmekte ve binnetioe devalüas
yonla karşıkarşıya bulunduğumuz anlaşılmakta
dır. 

Liberasyon sistemini değiştiren kararı al
makla sayın Hükümein güttüğü amaç ithalâtı 
güçleştirmek ve ihracatı cazip hale getirmek
tir. Filhakika, ithali zaruri olmıyan madde
lerin yurda girııesini önlemek ve buna muka
bil ihracatı teşvik etmek rasyonel bir tedbir 
telâkki edilebilir. 

Ancak, bu tedbir, paramızın iç ve dış kur
ları arasındaki açığı fiilî dcvalüsyona gitme
den farlkh ve kademeli kur sistemleriyle 
ahenkleştirmek için sarf edilen yeni bir gayret
ten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kaynak dağılımındaki adaletsizliği her gün 

biraz daha artıran zengini daha zengin, fakiri 
daha fakir hale getiren hatalı ve sakat vergi 
politikası neticesi olarak, memleketimizde eko
nomik huzur bir türlü sağlanamamakta ve pa
halılık durmadan artmaktadır. Son dört yıl 
iç'ndj top Lan eşya fiyatlarında tesbit olunan 
yükseliş % 23,4, Ankara'daki geçinme endek
sinde tesbit olunan yükseliş % 24,5 ve istan
bul'da geçinme endeksindeki yükseliş de % 38,9 
oranındadır. 

Bıı müddet zarfında maaş ve ücretlerde bu 
oranlarda bir artış olmadığından memur V3 
hikmetlilerin geçim hususunda ne büyük zor
luklarla karşı karşıya kaldıklarını tasavvur et
mek mümkündür. 
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Kısacası, adaletsiz vergi yükünün ıstırap
larını orta halli ve fakir geniş halk kütlesi
nin kendi nefislerinde acı acı hissetmekte ol
dukları muhakkaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 'konuşmama son ver
meden evvel malî durumumuzdan da kısaca 
bahsetmek istiyorum. 

Konsolide gelir ve gider bütçeleri arasın
daki dengesizlik, yani tâbir caizse bütos açığı 
1964 senesinden 1969 senesine kadar her gün, 
her yıl artan miktarlarla devam etmektedir, 
Şöyle ki; 1964 yılı bütçesinde 613 milyon lira, 
1965 yılı bütçesinde 900 milyon lira, 1986 yılı 
bütçesinde 516 milyno lira, 1968 yılı bütçe
sinde 2 milyar 507 milyon lira açık husule 
gelmiş ve 1969 yılı bütçesinin de 4 milyar 
lira civarında açık vereceği yapılan ince
lemelerimizden anlaşılmıştır. 

Bu gayrimüsait durum, hiç şüphesiz ki Ha
zineye ağır bir yük olmakta ve paramızın 
kıymetini ciddî bir surette tehdidetmektedir. 
Nitekim, 1964 yılında 1 milyar 708 milyon lira 
olan Hazine açığı 1965 yılında 2 milyar 612 
milyon liraya, 1966 yılında 2 milyar 598 milyon 
liraya, 1967 yılında 3 milyar 379 milyon liraya 
ve 1968 yılında da 4 milyar 306 milyon liraya 
yükselmiştir. 

Görülüyor ki, Devlet, giderlerini karşılamak 
zorunluğu karşısında Haznenin durumu gün
den güne ağırlaşmaktadır. Zira, bütçe giderle
rini karşılamak maksadiyle Hazinenin Cumhu
riyet Merkez Bankasından aldığı avanslar 
yıldan yıla büyük bir artış göstermektedir. 
Nitekim Hazinenin Cumhuriyet Merkez Ban
kasından aldığı avanslar, her yıl bir evvelki 
yıla nazaran büyük nisbetlerde artarak 1966 
yılında 1 milyar 361 milyon liraya, 67 yılında 
1 milyar 579 milyon liraya, 1968 yılında da 2 
milyar 188 milyon liraya yükselmiştir. Ve bu 
artışlar, kanaatimzce, evvelce alman konsoli-
dasyon tedbirlerinden sonra yeniden birkon-
solidasyona gidilmesi zorunluğunu ortaya koy
maktadır. 

Sonuç olarak şu gerçeği belirtmem gerekir 
ki, yıldan yıla artan bütçe açıklarının neticeni 
olarak hızla büyüyen Hazine açığı ve yins 
bunun neticesi olarak Cumhuriyet Merkez Ban
kasından alman avansların her yıl biraz daha 
kabarması, Devlet Maliyesinin bugün içmd° 
bulunduğu nazik ve hazin durumu göstermeye 
kâfidir. 

S Mâruzâtım bundan ibarettir. Sayın Baş-
! kanı ve Yüce Heyetinizi ve Sayın Maiiye Ba-
I kanlığı mensuplarını saygiyle selâmlarım. 
I BAŞKAN — M. P. Grupu adına Mehmet Ali 

Arsan, buyurun. 
M, P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AR-

I SAN (Çankırı) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, M. P. Grupu adına Maliye Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki M. P. nin görüşlerini arz ede
ceğim. 

Muhterem milletvekilleri, kalkınma çabasına 
girmiş ülkelerde, o ülkelerin süratle kalkma/bil
mesini temin maksadına matuf kaynaklarım en 
iyi şekilde değerlendirmek ve bu kaynakları 
kısa zamanda istenilen neticeye götürebilmek 
amacını güden plânlı bir sistem uygulandığı he
pinizin bildiği bir gerçektir. 

Bugün dünyada siyasi tercihler yönünden 
bildiğimiz üzere, fiziksel ve monoter hüviyetli 
plânlar uygulanmaktadır. Batı dünyasının uy
gulamakta oflduğu monoter hüviyetli, yani kar
ma sistemi, karma ekonomik görüşü bünyesinde 
kapsıyan plânların yanında, fiziksel, yani sosya
list Doğu ülkelerinin uygulamakta olduğu plân
lar vardır. 

Biz, ülke olarak siyasi tercihimizi gerek Ana
yasamızın ruhu ve metni içinde, gerekse halkın 
sağ duyusu yönünde monoter, karma hüviyetli 
bir plân uygulamasını tercih etmiş bulunmakta
yız. Bunun üzerinde bir münakaşaya girmek ve
ya teknik münakaşaya girmenin yersiz olduğu 
kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz ederken bu 
girişi yapmamdaki maksat; Türkiye'nin az ge
lişmiş bir ülke olma durumundan süratle kendi
sini kurtarmak için plânlı bir kalkınma progra
mı uygulama çabası içine girdiği vakıadır. Böy
le bir ortamda Maliye Bakanlığının genel politi
kasının plân uyguflamasiyle paralel yürütülmesi 
bir gerçektir. 

Bu bakımdan plânın öngördüğü bâzı tedbir
leri Yüce Heyetinize arz etmeyi ve Maliye Ba
kanlığının bu hususta hazırlamış olduğu bütçe 
tasarılarında ve memleketxekonomisindeki yıl
lık icra progra mlariyle hangi vaziyette olduğu
nu arz- etmek pek tabiîdir ki, bir milletvekili ola
rak görevlerimiz arasındadır. 

Plânımıza baktığımız zaman; bizim plânımız 
- başlangıçta da arz ettiğim veçhile - karma eko-
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nomi görüşünü kapsıyan, özel sektöre yol gös
terici teşvik edici ve sair tedbirleri içinde kap
sıyan bir plândır. Kamu sektörü için de, yıllık 
programlarda gösterilen gelir ve harcamaları 
ifade eden her türlü işlemlerin vesikaya dayan
ması yönünden de, bir emredici karakter arz et
tiği vakıadır. 

Şimdi, bu programların icrasında muhakkak 
ki, gelir ve giderler veya harcamalar diye bah
settiğimiz iki bölümde kamu sektörü için bahset
tiğimiz hususların gelirler bölümündeki görüşle
rimizi bundan sonraki konuşmalarımızda arz 
edeceğiz. Biz şimdi harcamalar bölümündeki Ma
liye Bakanlığının politikası üzerindeki görüşle
rimizi kısaca arz etmeye çalışacağız. 

Bütçe tekniği yönünden masrafçı dairelerin, 
yani bugün bakanlıklarımızın bir bütçe hazırla
nırken Maliye Bakanlığı ile harcamalar husu
sunda tahsisat pazarlıklarına giriştikleri, yani 
bir evvelki senede Maliye Bakanlığına tevdi et
miş olduğu rakamlardan üç aşağı beş yukarı 
koymak suretiyle bir bütçe karşımıza getirmek
tedirler, fakat Sayın Maliye Bakanımızın çok 
sevindirici bir haberi bizi memnun etmiştir. Bu 
bütçeler bundan sonra hazırlanırken, masrafçı 
dairelerin, artık, böyle uluorta tahsisat pazar
lıkları yönünden bir bütçe tekniği ile karşımıza 
çıkmıyacağını, gerçek belgelere dayanan bir büt
çe tasarısı karşımıza getireceklerini söylemesi 
hakikaten sevindirici, memnun edici bir husus
tur. 

Ancak, kanaatimiz odur ki, program bütçele
rinin tatbikatı hakikaten teknik eleman mesele
sidir. inşallah Sayın Maliye Balkanımız bu hu-
husta gerekli gayreti Ve cesareti göstererek, lâ-
zımolan teknik heyeti kurmada güçlük çekmez. 
Şayet yine aynı espri içinde bütçeler Yüce Mec
lisin huzuruna getirilecek bir karakter arz eder
se, gelecek seneki bütçelerin de, her ne kadar 
sözle ifade edilen, fiiliyata geçiş döneminde 
aynı kadrolarla çalışma imkânında bulunursa, 
yine önümüzdeki senelerin bütçelerinin de aynı 
karakteri taşıyan bütçeler olarak karşımıza çık
ması pek tabiî olan bir harekettir. 

Bunun için, daha ziyade Maliye Bakanlığı
nın, personel politikası üzerinde ciddiyetle eğil
mesi gerekmektedir ki, ancak o zaman bütçele
rimizin «program bütçeleri» diye adlandırdığı
mız vasıf ve hüviyette karşımıza çıkması müm
kün olalbilsin.., 

Bu plân uygulamasında Maliye Bakanlığı
nın; plâna, yıllık programlara göre harcamaları 
en üst rakamlara, yani plân hedeflerinde göste
rilen rakamlara (Ibu seneye kadar plân uygula
masında dikkat ettiğimiz zaman, tetkik ettiği
miz zaman) hiçbir zaman ulaşamadığı ve zaman 
zaman bu kürsülerden de bu ulaşamamanın ne
ticesi birtakım münakaşaların olduğu Yüce Mec
lisin bildiği bir gerçektir. 

Muhakkak ki, bunda büyük bir rol oynıyan 
hususun, bundan sonraki konuşmamızda arz ede
ceğimiz Maliye Bakanlığının gelirler politika
sındaki, vergi politikasındaki birtakım aksak
lıklar olduğu bir vakıadır. Onu bundan sonraki 
konuşmamızda arz edeceğiz. Plânlar, tatbik edil
diği zaman, muhakkak ki, memleketlerin sürat
le, belirli süreler içinde kalkınmasına yardımcı 
olabilen en güzel vesikalardır. Şayet plânlı bir 
kalkınmada plân düşüncesini bir köşeye atıp, 
kendi politik görüşlerinize göre malî uygulama
ya geçerseniz, plânlar, rafta kalmış, akademik 
eserlerden ileri geçmiyecek hüviyet ve karakter 
arz eder. 

Demek ki, Maliye Bütçesinin esprisi, plânlı 
kalkınmayı kendisine amaç edinmiş ülkelerde, 
plân hedeflerine uygun bütçelerle Yüce Meclisin 
huzuruna gelmeleri arzu edilen bir tutumdur. 

Kamu sektöründeki bu emredicilik vasfında 
Maliye Bakanlığının daha ciddî davranmasını 
beyan ederken, karma ekonomi hüviyetini gös
teren plân hedeflerimize göre de özel sektör 
için demiştik ki; «Emredici, teşvik edici birta
kım hükümler getirmektedir.» 

Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: 
Kredi politikası : 

Bugün Maliye Bakanlığının uygulamakta 
olduğu kredi politikası, maalesef plân hedefle
rinin gösterdiği yönde gelişmemektedir. Mese
lâ, plânımız hassaten 1969 uygulama yılında da 
ticari bankalar açılmamasını koymuştur. Bu
nun yanında yatırıma yönelecek sanayiciyi ve 
sanayileşmeye yönelecek yatırım bankaları açıl
masını emretmiştir, ama bugün bakıyoruz ki, 
Türkiye'nin her tarafında ticari bankalar sür
atle gelişmekte, âdeta (Bütçe Komisyonunda
ki müzakerelerde de onu arz ettim) her mahalle-
de bakkal dükkânları gibi birer bankanın ol
duğu, yani ticari espriye dayanan bankalar ol
duğu kendinden ortaya çıkan ve hepinizin bil-
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diği bir gerçektir, ama plân hedefleri bunun 
bu yönde olmasını söylememiştir. 

Şimdi, bu uygulamadan doğan bir misal 
olarak arz edeceğim; millî gelir dağılımımızın 
% 37 si bugün «aracı» dediğimiz, «ticaret er
babı» dediğimiz insanlara gitmektedir, ama 
bugün kapitalist ülke diye arz ettiğimiz ve 
dünyanın en büyük kapitalist ülkesi Amerika'
da bu oran % 7 dir. Demek ki, Türkiye'de bu 
uygulama ve tutum; birtakım insanları Dev
let eliyle zengin etmeye ve birtakım insanların 
yine bu Devletin imkânlarından faydalanama-
masme yol açmaktadır. Yani birtakım, Adalet 
Partisi iktidarının bu kürsülerde söylediği, 
«Sınıf yoktur, Anayasanın esprisinde bu böyle
dir» anlamını tam mânasiyle çürütecek bir sı
nıf ortamı yaratmaktadır bu tutum. Yani iti
barlı kişilere, Devlete veya siyasi kişilere veya 
gruplara sırtını dayamış insanlar Devletin bu 
takım imkânlardan istifade*etmekte, yani im
tiyazlı zümre ve bunların yanında imtiyazsız 
zümre olarak, dolayısiyle direkt olmadan en-
direkt olarak bir sınıf yaratmak politikası güt
mektedir. 

Biz, Millet Partisi olarak plân hedeflerinde 
arz edilen, vatandaşların gerek bankalarda, 
gerek Devlet dairelerinde eşit muamele, eşit 
imtiyazlara sahibolmasmı arzu eden bir siyasi 
kanaate sahibiz. Maliye Bakanlığından ricamız, 
plân uygulamasının öngördüğü bu hedefleri, 
1969 icra programında da öngörülen bu husu
sun üzerine hassasiyetle eğilinmesidir. Türki
ye'nin, bilhassa şu Ortak Pazara girme gay
ret ve çabalarımız içinde olan Türkiye'nin ya
tırıma, sanayileşmeye doğru, teşvik edici ted
birlerinin süratle alınmasını temenni etmekteyiz. 

özel sektör için, Maliye Bakanlığının tatbik 
etmekte olduğu destekleme politikasını, ürün
lerimiz bakımından zaruri görmekteyiz. Ancak, 
destekleme politikasında tatbik edilen yolun 
kaliteli ürün, kaliteli mal yapmıya elverişli ol
madığı, bilhassa kalitesiz ürünlerin yetişmesi
ne ve kalitesiz sanayiin doğmasına sebeboldu-
ğu kanısındayız. Bu, tatbikatta olan bir aksak
lık ve dolayısiyle bugünkü destekleme alımla
rı, gerçek köylüyü, gerçek üreticiyi, geniş şe
kilde teşvik etmekten ziyade, bugünkü ortam 
içinde «aracı» diye, «komüsyoncu» diye adlan
dırdığımız insanların daha fazla gelir temin 

etmelerine yarayan bir espri içinde düzenlen
miştir. Behemehal destekleme alımlarının ta
banda, gerçek üreticiye, gerçek yetiştiriciye 
intikal ettirilmesini sağlıyacak' yolları, sayın 
Maliye Bakanlığımızın yetkililerinin bulması 
zaruridir ve tahmin ederim ki, sayın Maliye 
Bakanlığımızın teknik personeli, bu meseleleri 
gayet iyi bilmektedirler. 

Döviz politikamız : 
Bugün uygulamakta olduğumuz katlı döviz 

politikasını Millet Partisi olarak tasvibetmekte-
yiz ve bugünkü ekonomik gelişmemizde, sana
yileşmemizde bunun memlekete, bugünkü or
tamda, yararlı olduğu kanısındayız. 

Bu izahlarımdan sonra, Maliye Bakanlığının 
kendi içindeki personel politikası da değinmeye 
değer hususlardan bir tanesidir. 

Bugünkü dünyada iktisadi kurallar, ekono
mik gelişmeler süratle değişmekte vo dünya eko
nomik konjonktürü içinde meseleler uzun vadeli 
olmaktan çıkmış, yıllık ve hattâ aylık ticari de
ğişmelere kadar varan bir manzara arz etmek
tedir. Bu durum karşısında Maliye Bakanlığı
nın, muhakkak bilgilerinden çok emin olduğumuz 
teknik personelinin yanında, bâzı çok üst kade
melerde veyahut alt. kademelerde eski metotları 
zihinlerinde canlandıran ve tatbik eden bâzı 
görüşlerin olması, bizce üzüntü vericidir. Biz, 
her müessesede genç kuşakların sorumluluk al
ma politikasını, yani, Atatürk'ün dediği, gibi, 
yarının sahipleri gençlerimizin de mesuliyet mev
kilerine gelmesini canı gönülden arzu etmekte
yiz. Bu espri içinde Maliye Bakanlığının kadro 
düzenlemesinde, genç kıymetlerimize daha fazla 
değer vermesi ve onların da fikirlerinden istifa
de etmesi, Sayın Maliye Bakanımızdan ricaları
mız arasındadır. 

Maliye Bakanlığının yurt dışındaki temsil
ciliklerine de değinmek ihtiyacını duymuşum
dur. Sayın Genel Başkanımız Osman Bölükba-
şı'nın yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarını 
incelemeye gittiği Avrupa ülkelerinde, Maliye 
Bakanlığı uzmanlarından bir tanesinin, «vazi
feleri nedir» diye sorduğu zaman o maliye uzma
nının, «Bunu Maliye Bakanından sorun» diye 
cevap vermesi, bir siyasi Parti Liderine bu 
tarzda cevap vermesi, o insanın yurt dışındaki 
işçilerimizin meselelerine nasıl eğilebilecsği esp
risini Yüce Heyetin düşüncelerine arz etmeyi 
bir görev telâkki ederim. 
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Bununla şunu demek isterim; yurt dışına 
gönderilen Maliye uzmanlarının halk ve işçi top
luluklarımızın hizmetinde cesaretle, büyük bir 
bağlılık duygusu ile, memlekete bağlılık duy
gusu ile hizmet etmeleri, muhakkak ki; bu işin 
temel şartıdır. 

Bir siyasi parti liderine, kendi meslekindeki 
işin ne olduğunun, «Maliye Bakanına sor» 
diyebilecek Maliye uzmanları var ise, bu tarz
daki uzmanların, işçilerimize ne tarzda davran
dıklarını muhakkak ki, Sayın Maliye Bakanı
mız takdir buyururlar, 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerindeki, genel 
olarak bize ayrılan zaman zarfında, genel görüm
lerimizi kısaca, teknik meselelere inmeden Yüce 
Heyetinize arz ettik. 

Gönül arzu ederdi ki, Maliye Bütçesiyle, Ge
lirler Bütçesi bir arada görüşülsün ve birbirinin 
tamamlayıcısı olan bu iki bölümü bizler, Yüce 
Heyetinize müşterek olarak arz edebilelim. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerindeki Millet 
Partisinin görüşlerini arz ettim. Maliye Bakan
lığının Bütçesinin gerek personeline, gerek mil
letimize hayırlı olmasını temenni eder, Millet 
Partisi Grupu adına Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Gelir Bütçesi üzerin
de de grup adına konuşacak hatip siz iseniz, ge
lir bütçesi üzerindeki konuşmanızı yapabilir
siniz, Gelir Bütçesi üzerindeki konuşmanıza de
vam edebilirsiniz, ona mesağ var, mâni yok. 

Sayın Nihat Diler.... 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — De

vam edeyim, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, bir dakika. 
Buyurun efendim, buyurun. 
Gelir Bütçesi üzerindeki konuşmalarına da, 

hatipler devam edebilirler, isterlerse, kendi ar
zularına bağlı. 

MİLLET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — De
minki görüşlerimizi arz ederken, plân hedefleri 
içinde harcama, gider bütçelerini, plân hedef
leri içinde eleştirdik, fakat, bu plânlı kalkınma
da, plân hedeflerine ulaşabilmedeki temel gö
rüş, Devletin bu hedefleri gerçekleştirebilecek 
kaynakları bulması ve bunları tahsil etmesiyle 
kabil olur. 

Bugün bilindiği üzere vergileri, vasıtalı ver
giler, vasıtasız vergiler olarak iki yönde mü-
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talâa etmek durumundayız. Bunda, gerek vası
talı vergilerde, gerek vasıtasız vergilerde Ma
liye Bakanlığının, her ikisinde de en yüksek 
alabileceği vergileri alması pek tabiî ki, teknik 
düşünce bakımından doğru bir düşüncedir, fa
kat Türkiye'mizde her nedense, kolay tahsil, 
edilen vasıtalı vergiler dediğimiz vergilere doğ
ru. vergi alma politikasını güden hükümetler 
görmüşüzdür. 

Bunlardan bir tanesi de, yine Adalet Parti 
çoğunluğuna dayanan A. P, Hükümetidir. Yani 
en kolay vergi alınan yol, vasıtasız vergilerdir. 
Ben bunların miktarları üzerinde bir münakaşa
ya girmeyi arzu etmiyorum. «Şundan şu kadar 
alındı, Avrupa'da vasıtasız vergilerin, yahut 
vasıtalı vergilerin oranları şudur» diye bir tek
nik münakaşaya girmenin bizi doğru bir çözüm 
yoluna götüreceğine inanmıyorum. Bu, devlet
lerin, toplumların içinde bulundukları ekono
mik gelişmeye göre düzenlenmesi lâzımgelen bir 
meseledir. 

Evvelemirde Maliye Bakanlığının, vergilerin 
idareleri, ıslahı ile ilgili meselesinde bir çalış
maları vardır. Tahmin ediyorum Sayın Maliye 
Bakanımız bu çalışmanın içindedirler. Mühim 
olan mesele, Türkiye'de vergi alabilmek mese
lesidir. Yani, Türkiye'de bugün fertlerin üçte 
birinin vergileri alınmakta, geri kalan üçte iki 
çoğunluğun vergileri tahsil edilememektedir. 

Bundan doğan ve sosyal bünyemizi etkili-
yen nedenleri kısaca arz etmek isterim. 

Vergisini tahsil edemediğimiz ve tahsil edi-
lemiyen vergi ve vergiyi kaçıran mükellef bu 
kaçırdığı vergileri lüks konuta, eğlence yerle
rine, Avrupa gezilerine ve buna benzer millî 
ekonomiye faydası olmıyan yönlere doğru har
camaktadır. Yani, vergi kaçırmanın sorumlusu 
vergi kaçıran değil, kanunlar getirerek vergiyi 
alamıyan Hükümettir. Bu tutum, demin başlan
gıçta arz ettiğim bu aracı dediğimiz, ticaret er
babı dediğimiz, ekonomiye ciddî katkısı olmı
yan insanların elinde değerlendiği zaman, işte 
4 odalı lüks konut dediğimiz yüzlerce metre
kare salonlu konutlar yanında, bir beş çocuklu 
ailenin aynı odada oturmak mecburiyetinde 
kaldığı gecekondularla lüks konutlar arasında
ki sosyal adaletsizliği, yani kendiliğinden bir 
sınıf farkını meydana getirmektedir. Başlan
gıçta da arz ettim, Adalet Partisi iktidarının 
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«Sınıf yoktur» esprisi içinde söylediği beyanı
nın tamamen aksi anlamda bir sınıf farkı yö
nüne götürmektedir. 

Bugün bizim köyümüzde eğitim için imkân
ları olmıyan kabiliyetli köy çocuklarının oku
masına burs veremezken ve Meclis kapılarında, 
üniversite tahsili yapmak için her gün yüzlerce 
talebenin her milletvekili arkadaşımıza gelip 
«Hem okuyorum, hem de iş istiyorum» talepleri 
karşısında, biz bunların taleplerini karşılıya-
mazken, bu Türkiye'de üçte birini tahsil ettiği
miz ve üçte ikisini kaçırdığımız vergiler netice
sinde doğan ve onların haklariyle Anayasamı
zın esprisi içinde onlara Devletin yapması icabe-
den eğitim imkânlarının âdil ölçülerle sağlan
ması lâzımgeldiğidir ve bu gerekçelerle, onlara, 
Devletin vermesi lâzımgelen birtakım imkân
ları vermeden o insanlar, bu kürsüye yakışmı-
yacak, eğlence yerlerinde viskilerle veya bu 
âlemlerde binlerce liraları bu kaçırdıkları ver
gilerden harcama durumuna gelmelerinin temel 
nedeni buna dayanmaktadır. 

Şimdi, böyle bir ortamda bizim, Türkiye'de, 
Anayasanın emretmiş olduğu, plân hedeflerinin 
göstermiş olduğu eğitimdeki adaleti sağlıyacak; 
köy, kasaba ve şehirdeki insanların yaşantıları 
arasındaki seviye farklarını kaldıracak ve bü
tün insanları insanca yaşama pozisyonuna ite
cek yolları bulmamıza, pek tabiî ki, imkân ol
maz, 

Demek ki, Maliye Bakanlığı, gönül arzu 
ederdi ki, Adalet Partisi İktidarı devraldığı 
günlerde, yani üç sene önce vergi ıslah kanun
larını buraya getirerek, burada aksaklıkları 
düzeltip üçte bir vergi veren mükellefin dışın
da kalarak, üçte iki vergi kaçıran mükelleften 
vergi almanın yollarını arasın. 

Böyle olsaydı,, her bütçe yılının sonunda ya
tırım programlarını uygulamakta çekilen para 
ve finansman sıkıntısının karşısında kalınmaz
dı; en kolay yol olarak da vasıtasız vergilere 
zam koymak durumuyla karşı karşıya kalmazdı. 

Bugün Avrupa'nın neresine giderseniz, gidi
niz, sigaralarda büyük farklar yoktur. Bir 
mark'a alabileceğiniz bir sigara aynı kalitede 
olup 50 çeşittir, fakat bir sent'e sigara alamaz
sınız. Demek ki, Avrupa, kendi görüş ve kanaa-
leri içinde sınıf farkını kabul etmiyen bir ülke 
olduğunu ayarlamış olduğu malî düzeni, vası

talı ve vasıtasız vergilerdeki adaletli davranı-
şiyle sağlamıştır. 

Gelin görün ki, Türkiye'de Anayasa ne ka
dar derse ki, «Sınıf farkı yoktur.» Sayın Güm
rük ve Tekel Bakanımız bu kürsüye çıkıyor, 
«Biz köylünün sigarasına zam yapmadık, biz 
zenginin, yani Samsun sigarasını içebilecek in
sanın sigarasına zam yaptık.» diyor. 

Bu esprinin altında yatan gerçek, Anayasa
mızın, «Sınıf farkı yoktur» gerçeğine aykırıdır. 
Demek ki, köylü diye bir zümre vardır, o hal
de bir sınıf vardır. Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanımız kalkıyor, «Köylünün sigarasına zam 
yapmadık.» diyebiliyor ve Türkiye'de sınıf ol
duğunu, yani, kürsü politikasının dışında, ciddî 
şu Meclis kürsülerinde sınıf olduğunu kendi de 
kabul ediyor. 

Demek ki, böyle bir ortamda vasıtasız ver
giler ayarlanırken, o insanların da Samsun si
garası içebilecek insan olduklarını, iyi kaliteli 
tütünleri kullanmak onların da hakkı olduğunu 
-temelde Avrupa'nın kabul etmiş olduğu- ka
bul ötmesi lâzımdı. O zaman samimî iktidarlar 
kalkarlar, «Biz Türkiye ̂ de sınıf olduğunu ka
bul etmiyoruz» derler. İşte, biz de o zaman 
kendilerini takdirle alkışlarız. 

Demek ki, vakıa, Türkiye^deki vergi adalet
sizliğinden doğan bir sınıf farkı kendiliğinden 
gözümüz© çarpıveriyor. 

Millet Partisi olarak, şunu teyiıdefcmek iste
rim M, biz, Türkiye'de sınıf farkını kabul et-
miyen bir siyasi görüşte sahibiz. İnsanların in
sanca yaşamalarını ve Anayasamızın esprisi 
içindeki haklarını elde etmesini savunan bir 
partinin temsilcileriyiz. 

Şimdi, bu görüş içinde «Vergi ıslah kanunla
rı geldiği zaman mesele kendiliğinden halledile
cek midir?» sorusu ilk akla gelebilen sorular 
arasında olabilir. Bunu tatbik edecek Mimidir? 
Yine Maliye Bakanlığının sayın yetkilileridir. 
Bugün ancak Türkiye'de vergi mükelleflerinin 
yüzde 3 ü kontrol edilmektedir. Yüz mükellef
ten, bugünkü imkânlar karşısında Maliye Ba
kanlığı, üçünü kontrol etmektedir, geri kalan 
yüzde 97 si kontroldan uzaktır. 

Şimdi, vergi ıslah kanunları getirilirken, 
Maliye Bakanlığının bu ıslah kanunlarına para
lel olarak kendi bünyesi içindeki teşkilâtının 
daha rantabl olması için, gerek teknik bakım-
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dan, gerekse personel bakımından daha çok im
kânlara sahibolması lâzımdır. Yani, Maliye 
Bakanlığının kendisini bu yönde de düzenleme
si lâzımdır. 

Bugün Amerika'da halkın en çok korktuğu 
insan ne trafik polisidir, ne şudur, ne budur; 
korktuğu vergi memurudur. Dünyanın her ta
rafında, vergi memurları âdil oldukları müd
detçe, o memlekette vergi toplama oranı çok 
yüksektir. Ve o zaman, işte o devlet, plânlı 
kalkınma felsefesi içinde plânlarının göstermiş 
olduğu yıllık hedeflere erişme gücüne sahiptir. 
Aksi halde, sahibolma yeteneğinden uzak ve se
ne sonları bu Meclislere gelerek kendi yatırım
larının bâzılarını İnsmâk, bâzılarını tekrar de
vam ettirmek kaydiyle birtakım vasıtalı vergi
ler yoluna müracaat ederler. Ve kolay yol da 
bu olduğu için, kolay tahsil edilen yol da bu 
olduğu için, bu yolu tercih etmekle karşı kar
şıya kalırlar. Biz, hiçbir zaman, bunun bu tarz
da bir vergi politikasiyle halledileceğine inan
mıyoruz. 

Şimdi, yine bu tarzda vergi toplamamanın, 
toplıyamamanm, yani vergi ıslah kanunları ge
tirmeden, «meseleyi bu yönde halledebiliriz» 
zihniyetiyle hareket eden bir tutum içinde olan 
hükümetlerin millî ekonomide sanayiciye yap
mış olduğu büyük bir darbe de vardır. 

iŞimdi, sanayici vergiyi kaçırdığından; ver
giyi kaçırma durumuna haiz olduğundan mü
tevellit, gerçek bir sanayici, tam vergisini ve
ren sanayici, malının daha iyi yapılıp daha iyi 
satılabilmesi için kalitenin daha iyi olmasına 
gayret sarf edecek, kaliteli malını tutturmaya 
gayret edecek ve bunu yaparken üretimini da
ha da artıracak ve sürümden, yani, serbest re
kabet piyasası içinde sürümden kazanma yol
larını arayacaktır; ama, vergisini kaçıran sana
yici hiç de öyle yapmıyacak, çünkü vergi ka
çırmadan mütevellit geniş kârları olan bu in
sanlar, o zaman kendi kalitelerine bakmıyacak-
lar, doğrudan doğruya sürüm yapabilecekleri 
ve gerçek kaliteli malın sürümü karşısında ka
zandığı kâra, vergiden kaçırdıkları paraları 
katacaklar ki, bu tutum ve davranış da gerçek 
sanayiciye indirilen en büyük darbelerden bir 
tanesidir. Yani, ben vergimi namuslu olarak 
vereceğim, öbür sanayici vergisini namuslu 
olarak vermiyecek ve kaçıracak. Bu zaman da, 

plânın öngörmüş olduğu özel sektörü teşvik et
me, onları destekleme politikası, bu sefer na
muslu sanayiciyi gücendirecek ve onu da belki 
geniş kâr etme yönlerine doğru yöneltecek bir 
tutum içine atacaktır. Bunun sorumluluğu da, 
tutum ve davranışlariyle vergi adaletini sağlı-
yamıyan muhakkak ki hükümetlerindir. 

Bu görüşlerimizi arz ederken, Vergi Usulü 
Kanununda yapılacak değişiklikler, vergi top
lamada da Maliye Bakanlığına büyük imkânlar 
sağîıyacaJktır. Vergi Usulü Kanununda deği
şiklikler hakkında, tahmin ederim ki, Sayın 
bakanın bu hususta malûmatları vardır ve tek
nik personel bunu gayet iyi bilmektedir. 

Kanaatimiz o ki, Maliye Bakanlığı Bütçesini 
tenkidederken, Millet Partisi olarak içinde bu
lunduğumuz sorumluluğa müdrik, meseleyi bir 
polemik meselesinden çıkartıp, samimî düşünce 
ve kanaatlerimizi Yüce Meclise arz etmeyi 
temel görevimiz saydık. Tahmin ederiz ki, bu 
düşünce ve kanaatlerimiz yönünde önümüzdeki 
yıl, bütçelerde şu tenkidini yapmış olduğumuz 
meseleler giderilmiş, karşımıza, program bütçe
leri, vergi ıslah kanunları yapılmış, Maliye per
sonel reformu yapılmış olarak çıkarlar. Çünkü, 
bugünkü Maliye Bakanımız yalnız sorumlu de
ğildir, malî politikamızla her siyasi parti, ikti
dar partisi kadar sorumludur. Çünkü bu ülke 
hepimizindir, hiçbir zaman maliye durumumu
zun bir aksaklığa gitmesini arzu etmeyiz. 

Yüce Heyeti Millet Partisi Grupu olarak 
saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Nihat Diler. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, 1969 malî yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde Y. T. P. nin görüş tenkid ve temenni
lerini arza çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, Maliye Bakanlığı Dev
let gelirlerini toplamak, Devlet masraflarını 
istihkak sahiplerine ödemek, bu ödemeleri za
man ve mekân bakımından hem ahenk hale ge
tirmek, Devlet mallarını idare etmek ve nema-
landırmak görevleriyle yükümlü kılınmıştır. 
Plânlı devreye girmeden önce genel ve katma 
bütçelerde hizmetleri ehemmi mühimme göre 
ayarlıyarak, en ehemmiyetlisine öncelik vermek 
suretiyle kalkınmada uzun ve kısa vadeli he-
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vesler gözeterek, bir nevi bugünkü plânın tah
min ve tedbirlerini de tesbit etmekte idi. Plân
lı devreden önce de bütün diğer bakanlıklar, 
Devletin genel ve katma bütçesinde yer alan 
daire ve müesseselerinin Maliye Bakanlığı ile 
ilişkisi vardı. Plânlı devreye girdikten sonra 
bu ilişkiler devam etmekle beraber, Maliye Ba
kanlığının görevleri daha genişlemiş ve daha 
ağır bir hal almıştır. Maliye Bakanlığı, Bütçe
nin hazırlanmasında plân gereğince hazırlanmış 
yıllık programlardan istifade etmektedir. Ana
yasamızın 94 noü maddesi bütçe taslağının ha
zırlanmasını Maliye Bakanlığına vermiştir. 94 
ncü madde «Genel ve katma bütçe tasarıları ile, 
millî bütçje tahminlerini gösteren rapor malî 
yıl başından en az üç ay önce Bakanlar Kurulu 
tarafımdan Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur» demektedir. Maliye Bakanlığınca ha
zırlanıp, Bakanlar Kurulunca gözden geçirilip 
Meclise sevk edilen Bütçe Kanunu taslağının 
en geç 30 Kasınızda Türkiye B-üyüik Millet Mec
lisine sevk edilmesi Anayasanın emri gereği ise 
de, 30 Kasım'dan evvel, 10 - 15 gün önce ge
rekçeli olarak sevk edilmesi halinde Parlâmen
to üyelerince bütçenin daha iyi tetkik edilmesi
ne fırsat verilmiş olacaktır. Bundan sonra böy
le bir yolun takibedilmesmi, Maliye Bakanlığın
dan temenni etmekteyim. 

Bütçe tenkidlerinde bu temenniler ileri sü
rülmesine rağmen, maalesef Bakanlık böyle bir 
yola girmemiştir. Biz Yeni Türkiye Partisi ola
rak, plânlı devreye girdiğimizden bu tarafa 
kalkınma plânlarının iç ve dış finansman kay
naklarını bulmak, plân gereklerini ölçü alarak 
bu imkânları yatırımlara, tasarrufa, tüketime 
yöneltmek; bu faaliyetleri yaparken ekonomik 
ve fiyat istikrarını korumak, iç ve dış Devlet 
borçlarını idare etmek, plânlı kalkınma ile yıl
lık programlar ve bütçe arasında bir ahenk ve 
koordinasyon sağlamak görevini üzerine almış 
Maliye Bakanlığı Teşkilâtının günün ihtiyaç
larına göre yeniden düzenlenmesi lüzumuna ka
niiz. 

Yeniden düzenlemede Maliye Bakanlığı, Ma
liye ve Hazine Bakanlığı olarak iki bakanlık 
kuruluş haline getirilmelidir. Bu suretle yeni
den kurulmuş Maliye Bakanlığına, Devletin 
Bütçe gelir ve giderlerini düzenleme görevi ve
rilecek, Hazine Bakanlığına ise sermaye piyasa

sını düzenleme çalışmalariyle Hazine ve iç dış 
kredi muamelelerini yürütme görevi verilecek
tir. 

Gümrük Tekel Bakanlığına bağlı Grümrük 
Tekel Genel Müdürlüğü, işletme niteliği de göz 
önüne alınarak Sanayi Bakanlığına devredil
meli. Bu, Yeni Türkiye Partisinin bakanlık 
bünyesinde yapmayı tasavvur ettiği bir deği
şikliktir. 

Sayın milletvekilleri; biz Yeni Türkiye Par
tisi olarak, kalkınmamızın gerektirdiği vergi 
gelirlerinin kalkınma ile mütenasip esneklik 
sağlıyacak şekilde artışım sağlamanın tedbir
lerini almak taraftarıyız. Bunun için de büyük 
çapta vergi reformuna ihtiyaç yoktur. Zira, 
vergi sistemimiz hukukî cephesi itibariyle mo
dern Devlet anlayışına uygun bir statü içinde
dir. Gelir Vergisi sistemi; vergide genellik, 
eşitlik, şahsilik, sosyal adalet, müterakilik, 
elastikiyet, verimlilik, inikas etmeme, gibi ver
ginin en mühim şart ve unsurlarını taşımakta
dır. Ancak, bunun yürütülebilmesi için kuv
vetli bir vergi kontrol sisteminin kurulmasına 
ihtiyaç vardır. 

Gelir Vergisi ile Vasıtalı Vergiler arasında 
nisbet tesbit edildikten sonra kuvvetli kontrol 
sisteminin kurulması ile, vergi gelirlerimizde, 
plânlı kalkınmamızın gerektirdiği ölçüde oto-
matikman bir artış olacaktır. 

KontUol sisteminin en mühim unsurlarından 
biride, vergi ihtilâflarının vergi mahkemele
rince görülmesini temin etmektir ve vergi mah
kemelerini kurmaktır. 

Yüksek tarım gelirleriyle, küçük esnaf ve 
sanatkârların vergilendirilmesinde defter tut
ma mecburiyetleri bu mükellefler için çok güç 
ve pahalıya mal olmaktadır, bu sebepten ver
ginin verimini düşürmektedir. Çiftçilerimizin, 
küçük esnaf ve sanayicimizin vergi verme usul
lerinde kolaylık sağlamak lâzımdır. Defter 
tutmada basit bir yol buluncaya kadar götürü 
gider usulüne göre vergilendirilmelerinin ta
raftarıyız. 

Sayın milletvekilleri; Gelir Vergisi gibi mo
dern bir verginin bütün hususiyetlerini taşıyan 
vergi sistemimiz ortada mevcut iken, malî ıs
lahat tedbirleri alınarak bu verginin zıyaa uğ
ramadan tahsil edilmesi mümkünken, her yıl 
ortaya çıkan malî finansman ihtiyacını karşı-
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lamak için Hükümetin, nisbeti vergi sistemimiz 
içinde fazla olan vasıtalı vergilere, tekel ve 
tüketim maddelerine zam yaparak bu ihtiyacı 
karşılaması hayat pahalılığına sebebolmakta, 
fiyat istikran prensibini zedelemektedir. Para 
değerinin düşmesine, dar gelirli memur ve iş
çilerin geçim sıkıntısına mâruz bırakmakta
dır. 1968 de yapılan zamlar dar gelirli vatan
daşların geçim şartlarını ağırlaştırmıştır. 1969 
yılında muhtelif vergi, resim ve harçlarda ya
pılan zamlar ve nisbet artışları zincirleme ha
yat pahalılığını artıracaktır. Geçen yıldan beri 
ağır şartlar altında, hayat pahalılığının yükü 
altında sıkıntı çeken dar gelirli vatandaşların 
bu son zamlarla durumları daha da kötüleşe-
cektir^ Personel Kanununun çıkarılması bu 
bakımdan da zaruridir. 

Sayın milletvekilleri; Personel Kanununun 
çıkarılması 1971 yılına ertelenmiştir. Bugün 
Maliye teşkilâtında görev almış memurların 
büyük bir kısmı da sıkıntı içindedirler. Per
sonel Kanununun 1971 yılına ertelenmiş olma
sına göre, Maliye Bakanlığı teşkilâtı içinde 
görev almış memurların sıkıntıdan kurtarıl
ması lâzımdır. Bugün plânın gerektirdiği har
camaları yapmak için lüzumlu olan gelirleri 
temin edemeyişimizin sebeplerini yukarda arz 
ettik. Bu sebeplerin en mühimlerinden biri de, 
memurların lâyıkıveçhile çalışma imkânından 
mahrum olmalarıdır. Onlara çalışma zevk ve 
şevkini aşılamak için, onları iktisadi zaruretten, 
sıkıntıdan, maişet derdinden kurtarmak lâzım
dır. Maişet derdinden kurtarmanın da yegâne 
çaresini biz, Personel Kanununun uygulanma
sında bulmaktaydık, fakat 1971 e bırakılmıştır. 
Bu böyle olduğuna göre, bugüne kadar Mec
lise sevk edilmiş, Maliye teşkilâtında görev al
mış memurların durumlarını düzeltmek için, 
Malî görev tazminat Kanununun süratle çıka
rılması taraftarıyız. Malî ıslahat tedbirlerinin 
içinde İktistadi Devlet Teşekküllerinin reorga-
nizasyonu ile belediyeler ve özel idarelerin ge
lirlerini takviye edecek malî denkleştirme ve 
hesap uzmanlığı kanunlarının çıkarılmasını ge
rekli bulmaktayız. 

(Sayın milletvekilleri; Tbu meyanda bir hu
susu daha Yüksek Huzurlarınızda sayın Baka
nın nazarı dikkatlerini celbederek arz etmeyi 
zaruri görüyorum. 

Artan hayat pahalılığı karşısında iktisadi 
Devlet Teşekkülleri v. s. memurların durumu 
memnuniyet verici değildir. Bunların geçim 
endekslerine göre maaş ve ücretlerin, ekono
mik konjonktüre uygun ayarlanması gerek
mektedir. Geçim, maişet derdi içinde kıvranan 
Devlet memurlarının mükemmel görev yapma
ları beklenemez. 657 sayılı Personel Kanunu
nun malî hükümlerinin uygulanmasının 1971 
yılma ertelenmesi, memur vatandaşların üze
rinde çok büyük bir tesir bırakmıştır. Eskiden 
beri aralarında ücret ve maaş bakımından 
farklılık bulunan memurlara son verilen avans 
ile, ayrıca, baskı tesiri ile şu veya bu nam al
tında verilmiş tazminatlar bu adaletsizliği daha 
fazla artırmıştır. Bunun neticesi, Devletin ve
rimsiz ve israfil çalışması devam edecektir. 
Devlet hayatımızda nahoş hâdiseler yaratacak 
olan bu durumun kısmen de olsa hafifletilmesi 
için bârız şeklinde ortada mevcut adaletsizlik
lerin giderilmesi, geçici bir barem kanununun 
çıkarılmasını gerektirmektedir. Külfet ve ni
mette eşitlik sağlanmalıdır. Devletin malî im
kânları nimetin yüklenmesine yetmiyorsa, ücret 
ve maaşı bir seviyeye indirmek, külfette eşitliği 
sağlamak lâzımdır. Aksi halde, bu adeletsizliğin 
ıstırabını içinde duyan memurun kendine dü
şen görevini yapması beklenemez. Bu adaletsiz
liği gidermek için, eğer üst seviyede bir birleş
me, bir adalet meydana getirmek mümkün değil 
ise, bir kısım fazla maaş alan memurların maaş
larını tenkis etmek suretiyle alt seviyede bir 
adaletin tecelli ettirilmesi lâzımdır. Zira, her 
külfete bir nimet, her nimete bir külfetin veril
mesi gerekmektedir. Bu adaletsizlik, memurla
rın ıstırabını son derece artırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; malî ıslâhat tedbirle
rimizin basında kuvvetli bir vergi kontrol teşki
lâtının kurulmasına yukarıda işaret etmiştik. 
Bunun için bilgili elemanların bu teşkilâtta flfö-
revlendirilmesi lâzımdır. Bilgili elemanların 
teşkilâtta #örev alabilmesi için doyurucu ücret 
ve maaş verilmesi lâzımdır. Maliye Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan memurlar Devletin milyon
larca liralık Hazinesinin anahtarını ellerinde 
tutmalanna ve yıllanmış tozlu dosyalann içinde 
çalışmalanna rağmen, mesailerinin karşılığını, 
«Mum dibine ışık vennez» Ata sözüne uygun 
olarak alamamaktadırlar. Bunun için de malî • 
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görev tazminat kanunlarının çıkarılmasını ehem
miyetle rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri; bu husustaki temenni
lerimizi arz ettikten sonra, bir de Sayın Maliye 
Bakanlığının Emekli İşleri Müdürlüğüne intikal 
etmiş bir hususu arz etmeği zaruri buluyorum. 

İstiklâl Harbine girmiş ve vatan için müca
dele etmiş gazilerimiz, kahramanlarımız madal
ya almışlar, bir kısmı da madalya almak lüzu
munu hissetmemişler. Yüce Meclis bu kahra
manlara bir şeref aylığı bağladı. Kahramanların 
büyük bir kısmı geçim, maişet derdi içinde bu
lunduğu için, bugüne kadar madalya almıyan-
lar kendi vesikalarını ibraz ederek madalya al
dılar ve Maliye Bakanlığının Emekli İşleri Mü
dürlüğüne müracaat ettiler. Emekli işlerine 
müracaat edenlere verilen cevap şudur: «Siz 
madalyayı kanun çıktıktan sonra almış vaziyet
tesiniz. Kanunun çıkışından sonra madalya alan 
İstiklâl gazilerine şeref aylığı verilip verilmi-
yeceği. hususunu biz Şûrayı Devletin mütalâasını 
aldıktan sonra ancak tesbit edeceğiz; verilip 
verilmiyeceğini ancak o şekilde alıyacağız» şek
linde beyanda bulunmuşlardır. Bugüne kadar 
bir hayli İstiklâl gazisi kahramanlar müracaat 
etmişlerdir, dilekçeleri Maliye Bakanlığının 
Emekli İşleri Müdürlüğüne gelmiş vaziyettedir. 
Sayın Bakanın noktai nazarını öğrenmek istiyo
rum, acaba, bu hususta ne gibi bir düşünce sa
hibidirler, hemen vermek taraftarı mıdırlar? 

Öğrendiğimize göre, Şûrayı Devlet müspet 
olarak mütalâasını bildirmiş. Gaziler de, bir 
ayaklan bu dünyada, bir ayaklan öbür dünya
da. Şayet, biraz daha bu muamele süratle ele 
alınmaz gecikirse. Allah göstermesin, bekledik
leri, Hükümetimizin kendisine atıfet olarak ver
miş olduğu bu nimetten mahrum olarak belki 
öbür dünyaya gidecekler. Onun için Sayın Ba
kandan istirham ediyorum, bu hususta bir açık
lamada bulunsunlar ve bu yolda müracaat etmiş 
olan İstiklâl gazilerinin taleplerinin müspet 
olarak karşılanacağını ifade etsinler ve bu işe 
de biraz sürat versinler. 

Sayın milletvekilleri; temennilerimizi şu şe
kilde hülâsa etmek istiyorum: 

Maliye Bakanlığına bağlı Devlet Malzeme 
Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, 
Devlet Yatınm Bankası, Millî Piyango İdaresi, 
Maliye Okulu, Vergiler İtiraz ve Temyiz komis
yonlarının faaliyetleri basanları, noksanlıklan 

1969 malî yılı bütçe taslağı üzerine, tasan mü
zakere edilirken Karma Bütçe Komisyonunda 
görevli raportör arkadaşlarımız gerekli tahlil, 
tenkid ve tavsiyelerde bulunmuşlardır. Biz, 
Yeni Türkiye Partisi olarak bunlara iştirak et
mekteyiz. Bununla beraber şu temennilerimizin 
de nazan itibara alınmasını istiyoruz: 

1. Teşkilât Kanununun değişen ihtiyaçlara 
göre gözden geçirilmesini; Maliye Bakanlığı ile 
Hazine Bakanlığı diye iki bakanlık haline yeni
den bakanlığın organize edilerek kurulmasını; 
Gümrük Tekel Genel Müdürlüğünün Sanayi Ba
kanlığına bağlanmasını, 

2. Personel Kanunu ertelendiğine göre mev
cut adaletsizliği bertaraf etmek, kısmen olsun 
memurların hayat pahalılığı yükünü hafifletmek 
için geçici barem kanununun çıkanlması veya 
üstte birleşmek bahis mevzuu değil ise, altta ni
met ve külfeti eşit kılmat için kat sayıyı altta 
birleştirmek suretiyle Personel Kanununun çı-
kanlmasını, 

3. Maliyecilere malî görev tazminatının ve
rilmesi, 

4. Vergi ihtilâflarının süratle çözümlenmesi 
için vergi mahkemelerinin kurulması, 

5. Küçük esnaf, sanatkâr, sanayici ve çift
çilerimizin basit defter tutma usulü tesbit edilin
ceye kadar, onlan büyük güçlüklerle karşı kar
şıya bırakan ve verimini düşüren defter tutmaya 
mecbur bırakılmıyarak götürü gider esasına 
göre vergilendirilmesini, 

6. Gelir Vergisinin mütemmim bir cüzü olan 
Malî Müşavirlik Kanununun çıkanlmasını, 

7. Millî emlâk mevzuatının günün şartlan-
na göre uygun şekilde değiştirilmesini, 

8. Artırma ,Eksiltme Kanununun ve Mu-
hasebei Umumiye kanunlannın umumi hüküm
lerinin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde değiş
tirilmesini, 

9. özel idarelerle belediyelerin daha verimli 
gelir kaynaklanna ulaştırılması için malî denk
leştirme kanununun çıkarılmasını, 

10. Türk Parasını Koruma Kanunu ve Pet
rol Kanununun malî hükümlerinin millî menfa
atlere uygun hale getirilecek şekilde düzeltil
mesini, 

11. Sermaye piyasası Kanununun süratle çı
kanlmasını, 
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12. Vergi ziyamın önüne geçmek için kuv
vetli kontrol sisteminin bir gereği olan kontrol 
ve teftiş kadrolarının genişletilmesini, 

13. Harcamaların en küçük israfa yer ver
memek kaydı ile yapılmasının teminini temenni 
ederiz. 

Bütün bu temennilerimiz yerine getirildiği. 
takdirde beklediğimiz müspet netice tahakkuk 
edecektir. 

Bu görüşlerimizin ışığı altında 1969 malî yılı 
Maliye Bakanlığı, Bütçesinin memleketimize, 
milletimize ve Sayın Bakanlık mensuplarına ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce Meclisi saygı 
ve sevgi ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Ta-
hir Akman, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA TAHİR AKMAN 
(Çankırı) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; Maliye Bakanlığının 1969 yık 
bütçesi üzerinde Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına görüş ve temennilerimizi arz etmek üzere 
huzurunuzu işsral etmiş bulunmaktayım. 

Bugün Maliye Bakanlığı gelir ve giderlerin 
idaresi ile ilgili bütçe politikası, Devlet borçla
rının ve Devlet mallarının idaresi gibi konular 
yanında ilgili bakanlıklar ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası. fdhi kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle 
çeşitli ekonomik ve malî konular, para ve kredi 
politikası, dış ticaret ve ödemeler dengesi, ya
tırımlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, iç ve dıs 
finansman kaynaklarının temini, milletlerarası 
teşekküller ve malî müesseseler ile olan mü
nasebetlerde kendisine mevdu işlerin yürü
tülmesi flibi hususlarla yakından ve devamb 
bir şekilde ilgilenmek durumuna girmiştir. Bu 
durum hem Bakanlık teşkilâtı bünyesi içinde 
ve hem de Bakanlıkla ilgili kanunlarda zaman 
zaman derişiklikler ve reformlar yapılmasını 
gerektirmiştir. Bu çalışmaların bir kısmı busrün 
de devam etmektedir. Meselâ, vergi idaresinin 
ıslahı, vergi mahkemeleri kurulması, bütçe re
formu, personel ve emeklilik rejimleri, hizmet 
için eğitim konulariyle ilgili çalışmalar bu cüm
ledendir. 

Maliye Bakanlığı, umumi mânada arz etme
ye çalıştığım bu görevlerini teşkilât kanununda 
yazılı muhtelif kademelerdeki umum müdürlük 
ve kuruluslariyie ifa etmektedir. Bu meyanda 
her türlü Hazine muamelelerini ifa etmek, kam

biyo kontroluna ait esaslar hazırlamak, Yabancı 
Sermaye Teşvik Kanununun tatbikatını takip 
ve bu kanunun malî hükümlerine ait tatbikatı 
tanzim ve murakabe etmek; Petrol Kanunu, ver
gi mevzuları dışında Maliye Bakanlığına verdiği 
vazifeleri ifa etmek, tediye muvazenesinin ha
zırlanmasında tatbik olunacak esasları tesbit ve 
bu esaslara göre tediye muvazenesini izhar ey
lemek; kısa, orta ve uzun vadeli kredilerle faiz 
hadlerinin memleket ekonomisinin icaplarına 
göre tanzim ve mevzuatın korunması için lü
zumlu esasları tesbit ve bu hususta gerekli ted
birleri ittihaz etmek, Bankalar Kanununun tat
bikatını tanzim ve idare etmek, bankaları mu
rakabe" eylemek, îktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bütçelerinin ve iş programlarının malî ve ikti
sadi muvazene bakımından kıymetlendirmek, iç 
ve dış iktisadi ve malî hareketleri takibetmek, 
beynelmilel malî müesseseler, yabancı memleket
lerin resmî ve malî müesseseleri ve alelûmum ya
tırım ve finansman banjkalariyle temas ve mü
zakerelere girişmek; bunları tanzim, takip ve 
mta»cetmek, millî paranın tedavül ve istikrarını 
ve Devletin para politikasını tanzim ve idare 
etmekle görevli Milletlerarası İktisadi İşbirliği 
Genel Sekreterliği ve buna bağlı üç Hazine 
Umum Müdürlüğünü zikretmek mümkündür. 

Devlet masraflarının Devlet gelirlerine göre 
muvazeneli bir şekilde taksim ve dağılışını tan
zim ve takibetmekle görevli bir Bütçe Malî 
Kontrol Umum Müdürlüğünün gerek Bütçe 
kanun tasarısının görüşülmesinde ve gerekse ko
misyon ve Meclis müzakereleri sırasında yapmış 
olduğu vazifenin ehemmiyeti Yüksek Meclisçe 
malûm olduğu veçhile, burada tafsilen zikret
meye lüzum görmüyoruz. 

Maliye Bakanlığının Bütçesi içinde Devlet 
gelirlerini temin maksadiyle ekonomik, malî, ti
cari, sosyal yönlerden etütler yapmak ve bun
ları takibetmek ve bu suretle gelir kaynaklarını 
bulmak ve bunları vergilendirmek ve mem
leketin şartlarına göre tahsil zamanlarını tesbit 
ve tâyin etmekle görevli bir Gelirler Genel Mü
dürlüğü, vazifelerinin hususiyetleri hemen he
men malûm olan Muhasebat Genel Müdürlüğü ve 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün ve hakikaten 
memleketin sosyal bilimler bakımından en iyi 
şekilde yetişmiş ve her yönü ile, çok esaslı bir 
imtihan neticesinde alınmak suretiyle kurumla-
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ra dâhil olan ve bu şekilde çok kıymetli ele
manları bünyesi içinde toplıyan Maliye Teftiş 
Kurulu ile Hesap Uzmanları Kurulunu zikrede
biliriz. 

Gerek memleket ve gerekse dış memleketler
deki malî ve ekonomik hareketleri takibetmek 
ve ilmî yönden incelemeler yapmak üzere ku
rulmuş olan Maliye Tetkik Kurulunu da bura
da zikretmek icabeder. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü Devletin, ar
tık dünün jandarma devlet sistemi olmadığı, 
Devlet vazifelerinin daha çok komplike olduğu, 
malî, iktisadi ve sosyal hâdiselerin, Devletin 
başlıca vazifeleri ve meseleleri meyanmda oldu
ğu ve bu meselelerin zaman zaman büyük müş
küller ve sıkıntılar doğurduğu bir hakikat ola
rak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Dünyada olduğu gibi, memleketimizde de 
malî, iktisadi ve sosyal meseleleri ve hâdiseleri 
yakînen takibetmek ve bunlar üzerinde etütler 
yapmak ve bu suretle memleketin ekonomik, 
malî politikasına yön vermek ve bunları geliş
tirmek, iyi yetişmiş, dil bilir ve dünya ekonomik, 
malî literatürünü takibedeoek kudrette vazife
şinas ve üstün muhakeme kabiliyeti olan ele
manlara ihtiyaç bulunduğu şüphesiz bir haki
kat olarak belirmektedir. 

Şurasını samimiyetle ve sarahatle ifade et
mek icabederse, gerek kuruluşu ve gerekse bün
yesi itibariyle Maliye Bakanlığı, bu bilgilerle 
mücehhez elemanları bünyesinde tutmak ve 
muhafaza etmek gayreti içinde bulunmuştur. 
Gerek bütçenin tanzminde, gerekse vergi kay
naklarını bulmada ve bunları vergilendir
mekte, kambiyo muamelelerinde ve müstakar 
bir para politikasının takibinde ve diğer mese
lelerde, dünyadaki ve memleketteki gelişme
leri takip ve ona göre memleketin iktisadi, 
malî politikasında istikamet verecek eleman
ları Maliye Bakanlığı bünyesi içersinde yetiş
tirmek ve geliştirmek ve bu suretle oturmuş, 
ananesi vazife şuuru teşekkül etmiş bir Ba
kanlığın başlıca vazifesi olmalıdır. 

Devlet bünyesi içersindeki iktisadi ve malî 
müesseseler, hattâ özel teşebbüs, daima Maliye 
Bakanlığının kıymetli elemanlarına yüksek üc
ret ve maaşlar vermek suretiyle kendi bünye
leri içersine alabilmişlerdir. Gönül isterdi ki, 
Maliye Bakanlığı, bünyesi içersinde bu kıy

metli elemanları aynı ücret ve maaşlarla ça
lıştırabilmek ve bunlardan daha iyi istifade 
imkânlarını bulabilsin. Bu suretle Maliye Ba
kanlığı hem diğer teşekküllere eleman ye
tiştirmek, hem de kendi bünyesini daha ç/ok 
sayıda sosyal bilgilerle mücehhez, kuvvetli ele
manlarla teçhiz etmek imkânına sahip bir 
kuruluş halini muhafaza etmek durumunda ka
labilsin. 

Muhterem milletvekilleri, memleketin malî 
ve iktisadi politikasını hemen hemen ve fii
len yürütülen, bu istikamette çalışmakta ve etüd-
ler yapmakta olan, memleketteki ve dünya
daki vergi politikasını nazari ve tatbiki ola
rak takibeden, para politikasına yön veren ve 
bütçeyi tanzim eden ve bütün bunları da ya
parken büyük gayre sarf eden, hattâ ücreti
nin, maaşının azlığına rağmen fedakârlık gös
tererek, dışardaki cazip teklifleri dahi bir ta
rafa bırakarak çalışmakta ve memlekete fay
dalı olmaya gayret sarf eden bu vazifeşinas 
arkadaşlarımızı burada takdirle ve şükranla 
yâdetmek bir kadirşinaslık olur. 

Muhterem milletvekilleri, Maliye Bakanlığı 
ile Devlet Plânlama Tesjkilâtı arasındaki mü
nasebetlerde zaman zaman ahenksizlik oldu
ğu, kapalı da olsa bütçe müzakereleri zama
nında tebarüz ettirilmek istenmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, Hükümetçe ka
bul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun ve 
kısa vadeli plânlar yapar. Bu "plânlar, Hükü
metçe öngörülen hedefleri gerçekleştirmek ba
kımından mevcut kaynakların alternatif kul
lanma tarzları arasında en iyi şekilde nasıl 
tevzi edileceğini gösterir. Hükümetçe tâyin 
edilecek hedefler muayyen olduğuna göre, 
bu hedeflere giden en kısa yollarda bütün 
Hükümet organlarının birleşmemeleri için bir 
sebep yoktur. Bu itibarla gerek Maliye Ba
kanlığı, gerek Devlet Plânlama Teşkilâtı ara
sındaki münasebetlerin ahenkli bir şekilde 
yürütülmesi ve bu istikâmette yürütülmekte 
olduğu tatbikattan anlaşılmaktadır. Bu iki ku
ruluşun görevleri arasında bir tedahül mev-
zuubahsolamaz. Devlet Plânlama Teşkilâtı, Ku
ruluş Kanununa göre, esas itibariyle mem
leketin iktisadi ve sosyal politikasiyle ilgili ko
nularda tavsiyelerde bulunmakla görevli isti-
şari bir kuruluştur. Halbuki Maliye Bakan-
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lığı, doğrudan doğruya icra kuvvetini yükle
yen bir kuruluştur. 

Şüphesiz, Devlet bütçesi elinde olmakla Ma
liye Bakanlığı, kalkınma plânlarının Devlet 
sektörüne ait kısımlarının yürütülmesinden 
sorumlu kuruluşların başında gelir. Ancak, bu 
görev bir tedahül olduğunu ifade etmez, iki 
teşekkülün görevlerinin tamamlandığını ifade 
eder. 

Maliye Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teş
kilâtının faaliyetleri birbirini tamamlayıcı 
mahiyette olunca, bunların birbirleriyle hema-
henk olması kendiliğinden ortaya çıkar. Bütçe
de ve yıllık programlarda yer alan rakamlar ara
sında, ilk nazarda göze çarpabilecek bâzı tutar
sızlıklar, iki kuruluşun çalışmaları arasında 
ahenk olmadığı zehabını hâsıl etmektedir. Ma
liye Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtının 
önümüzdeki yıllar içinde yapmış oldukları ca
ri harcama projeksiyonlarına ait rakamların bir
birini tutmadığı buna misal olarak gösterilmek
tedir. Halbuki, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
projeksiyonlarının ödenek miktarını, buna mu
kabil Maliye Bakanlığınca yapılmış olan tah
minlerin ise kesin harcamaları gösterdiği ve ke
sin harcamaların her zaman ödenek miktarları
nın altında kalmasının tecrübe ile sabit olduğu 
düşünülünce, ilk nazarda göze çarpan tutarsız
lığın gerçekte olmadığı kendiliğinden meydana 
çıkar. 

Bugün dünyada bütçe ve plân anlayışı, bu 
İM müessesenin koordinasyonuna çok önem ver
mektedir. Bir kısım memleketlerde plânlama 
ile bütçe daireleri müşterek bir otoriteye bağlı 
bulunmaktadır, iki teşekkül arasındaki koor
dinasyon zarureti Türkiye'de de hissedilmekte 
ve bu sebeple zaman zaman iki kuruluşun yet
kilileri arasında tenıaslar yapılmaktadır. 

Sayın milletvekileri, her zaman için söz ko
nusu olan Türk parasımn kıymetinin korunması 
hakkındaki mevcut mevzuat karşısında da bil
gi vermeyi faydalı bulmaktayım. 

Memleketimizde kambiyo döviz hukuku, be
liren lüzum ve zaruretlere binaen ilk defa 1930 
tarihinde geçici bir süre ile yürürlüğe giren 
Türk Parasını Koruma hakkındaki Kanun ile 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Başlangıçta sade
ce Bakanlar Kuruluna kambiyo ve döviz işleri
nin düzenlenmesi ve sınırlanmasına ve Türk 

parasının kıymetinin korunmasında gerekli gö
rülecek karar ve tedbirleri almaya yetki veren 
ve bâzı yasak ve ceza hükümlerini içine alan ye
di maddeden ibaret olan bu kanun, sonradan çe
şitli tarihlerde yapılan birçok değişikliklere uğ
ramış, yürürlük süresi 25 . 2 . 1970 tarihine ka
dar uzatılmıştır. 

Mevcut kanun ve değişikliklerinin bugünkü 
ihtiyaca cevap vermediği, birtakım boşlukları 
ihtiva ettiği ve kanunun tatbikatında suç ve ce
za bakımından bâzı müşküller meydana getir
diği, müeyyidelerinin önleyici mahiyet taşıma
dığı, modern hukuk bakımından noksanlık ifa
de ettiği bir gerçektir. 

Muhterem arkadaşlarım, kambiyo denetle
mesi, uluslararası tediyeler sistemindeki aksak
lıklar, tediye muvazenesi açıkları, işsizlik, dün
ya ticaret hacminin daralması, ticaret hadleri
nin az gelişmiş memleketler aleyhine gelişmesi, 
az gelişmiş memleketlerde plânlı kalkınma fik
rinin teessüs etmesi, gelişmiş ve sanayileşmiş 
memleketlerin savaş ve iktisadi buhrandan son
ra sarsılan ekonomilerini kalkındırma çabala
rı aramaları gibi sebeplerle, gelişmiş ülkelerde 
az-çok geçici, gelişme yolundaki ülkelerde da
ha çok devamlı bir tatbik sahası bulmuş olan 
ve mahdut dış tediye imkânlarının ve memleke
tin en zaruri ihtiyaçları için ve en iktisadi şekil
de kurulması gayesini güden âmme intizamı, 
âmme menfaati düşüncesiyle ortaya atılarak, ce
za hulsuku hükümleriyle desteklenen bir iktisa
di savunma sistemi olarak kabul edilmektedir. 

Bu itibarla, bu görüş ve düşüncelerin ışığı 
altında, yeni Anayasa hükümleri, ceza hukuku 
ilkeleri ve 39 yıllık deneme ve uygulama sonuç
lan göz önünde tutularak, usul ve ceza hüküm
leri bakımından 20 yıldan beri uygulanmakta 
olan vergi usul kanunundan mülhem olarak 
kambiyo denetleme kanun tasarısı namı altında 
bir kanun hazırlanmıştır. Bu suretle, hazırlanan 
tasarı kanunlaştığı takdirde büyük bir boşluk 
doldurulmuş olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, birçok arkadaşla 
rımız bundan evvel Emekli Sandığı Kanununda 
yapılan değişiklikler ve Personel Kanunundan 
bahsetmişlerdir, Personel Kanununun biran ev
vel çıkarılmadığından dolayı şikâyette bulun
muşlardır. Sayın Maliye Vekili, bundan evvel 
Personel Kanununun niçin çıkarılmadığının se
beplerini burada uzun uzun izah etti. 

— 794 — 
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Hakikaten sınıflandırma işi mühim bir me
seledir. Mevcut memurları hangi sımfa dâhil et
menin gerektiğinin zorluğu aşikârdır. Bu se
bepledir ki, Hükümet, Personel Kanununun ge
tirilmesinde gecikme yapmıştır. Bu zaruret ica
bı olmuştur. Hepimiz, biz de grup olarak, Per
sonel Kanununun biran evvel getirilmesini arzu 
etmekteyiz. Ümidediyoruz ki, Hükümet, kendi
ne ayrılan zamandan daha kısa bir zaman içe
risinde Personel Kanununu veya buna bir atıf 
yapmak suretiyle geçici bir Personel Kanunu 
getirecektir. 

Burada birçok arkadaşlarımız memurların 
sıkıntısından bahsettiler. Bunu elbette biz de 
kabul ediyoruz. Her surette tatmin etmeye im
kân yok. Buna memleket bütçesinin, memle
ket varlığının da kifayetsiz olduğu malûmdur, 
fakat bu meyanda biz A. P. İktidarı olarak 
Devlet memurlarına ve Devlet memurlarının 
lehine olarak çıkarılmış birçok kanunları zik
retmemiz mümkündür. Hakikaten şu üç sene
lik kısa zaman zarfında, birçok senelere na
zaran Devlet memurları lehine, bilhassa sosyal 
güvenliği bakımından birçok kanunlar çıka
rılmıştır. Malûmunuz olduğu veçhile emekli
lerin emekli aylığının % 70 e çıkarılması hak-
lnndaki Kanun, Osmanlı İmparatorluğu dâhil 
Türkiye Cumhuriyetleri hükümetleri zamanın
da bu şekilde şümullü, bu şekilde adaletli ve 
bütün emekli, dul ve yetimlerini koruyan bir 
kanun daha çıkmamıştır. 

Bu kanun hakkında burada uzun uzun gö
rüşüldü. Kanunun ehemmiyeti, değeri, memle
kete olan, dul ve yetimlere olan faydası uzun 
uzun tebarüz ettirildi. Ne yazık ki, 1960 yılın
da Milli Birlik Hükümeti bir ayrılık yapmış
tır. O zaman subay ve askerî memurların ay
laklarını % 70 e çıkarmıştır, fakat memurları 
bir tarafa bırakmış ve memurlar da % 50 ile 
kalmıştır. Türk memuru bundan çok müteessir 
olmuştur. O zaman Devlet bütçesine bunun kül
feti 4 milyon lira idi. Eğer bütün memurlara 
bu teşmil edilmiş olsaydı, 16 milyon liranın içe
risindeydi. Ne yazık M, bu 12 milyon lira bu 
Devletin memurundan esirgenmiştir. 

Şimdi A. P. İktidarı bu büyük noksanlığı ge
rilere teşmil ederek, ta diyebiliriz ki Meşruti
yet Hükümetinden kalma dul ve yetimlere ka
dar teşmil ederek bugünkü seviyeye getirmiş

tir. Bugün emekli olacak bir kimse, bir memur 
ne alıyorsa dün, diyebilirim ki, yine Meşrutiyet 
devrinden kalmış olan dul ve yetim de aynı 
parayı alacaktır. Şüphesiz bunlar aylıklarının 
nisbetine ve hizmet müddetine göre olacaktır. 
Hattâ kanun o kadar şümullüdür ki, dün bir 
orgeneral, 1950 den evvel veya 1950 den son
ra, 700 - 800 lira emekli maaşı alırken, bir ge
dikli bugün 1 300 lira emekli maaşı alırken, 
bu muvazenesizlik yıllardan beri devam et
miştir. Bugün bu orgeneral, 600 - 700 lira alan 
orgeneral, bugünkü orgeneralin seviyesine yük
seltilmiş, ve zannediyorum 3 150 lira kadar bir 
emekli maaşına kavuşmuş olacaktır. 

Diğer taraftan unvanlarda yapılmış olan ay
lık değişimi de bu kanunun şümulü içine alın
mıştır. Faraza, bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
umum müdürü eskiden 1 750 lira alırdı, bugün 
2 000 lira alıyor. O da 2 000 liraya çıkarılarak 
emekli maaşı bağlanmış olacak. 

Demek oluyor ki, bütün şümulü ile, bütün 
teferruatiyle hepsi nazarı dikkate alınarak en 
ufak bir adaletsizlik bırakılmamış, büyük bir 
adalet temin edilmek suretiyle bu kanun huzu
runuza gelmiş ve kanunlaşmış bulunmaktadır. 
Bu bakımdan A. P. Hükümetini takdir ve şük
ranla yadetmek bir vazife borcu olur. 

BAŞKAN — Sayın Tabir Akman, Maliye 
Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşme müdde-
iniz dolmak üzere. Eğer gelir bütçesi üzerin

de de görüşlerinizi sunacaksanız birlikte mü
talâa edeyim. 

A. P. GRUPU ADINA TAH1R AKMAN 
(Devamla) — Eğer bir beş dakika müsaade edi
lirse bâzı hususları da zikrederek sözlerimi bi
tireyim. Gelir bütçesi üzerindeki mütalâaları
nızı bilâhara arz ederiz. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA TAH1R AKMAN 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu me
yanda 1046 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu ka
nun da büyük bir adaletsizliği önlemiştir. 1046 
sayılı Kanun da kadro dolayısiyle açıkta kalan 
memurlarla, seçilemeyen milletvekili ve senatör
lerin açık maaşı alacağına dair bir kanundur. 
Hakikaten, belediyelerde, özel idarelerde her
hangi bir kanun dolayısiyle kadro kaldırılıyor, 
memur açıkta kalıyor, iki ay tam açık maaş 
alır, ondan sonra hizmet müddetine göre 1/4, 
1/3 yahut yan yarıya kadar açık maaş alır; bu 

— 795 — 



M. Meclisi B : 61 24 . 2 . 1969 O : 1 

kıdemine de, emekliliğine de sayılmazdı, ancak 
emekliliğinde hizmet müddetine göre yarı yarı
ya sayılırdı. Şimdi bu kanunla kıdemi, emekli
liği ve maaşını tam olarak alacaktır. 

Diğer taraftan biz, Devlette umur görmüş 
olan insanların, Devlette vazife yapmış ve bü
yük bilgi sahibi olmuş, kimselerin parlâmen
to içerisine gelmesini temin maksadı ile bu 
kanunu çıkarmış bulunuyoruz. Bugün Parlâ
mentoya bir profesör, bir müsteşar, bir umum 
müdür, bir iktisatçı hemen hemen gelmemek
tedir. Hiç şüphe yok ki, politika bir histir. Po
litikaya girip çıktıktan sonra muhtelif par
tilere sahibolan insanların, hele Devlet memu
riyetinden geldikten sonra tekrar yeniden 
bir iş bulması güçleşmektedir. Hattâ aynı ik 
tidara mensup bir milletvekilinin dahi iş bul
ması güçtür. Şahsan ben samimiyetle söyliye-
yim ki, 1957 de seçime girdiğim zaman altı ay 
boşta kaldım, altı ay maaş almadım. O halde 
Devlet memurlarının tek tek bakımdan, tecrü
belerinden, bilgisinden, ilmî yönden parlâmen
toda istifade etmek ve bunlardan faydalanmak 
zarureti vardır. Biz bu ihtiyacı duymaktayız, 
iu itibarla bu kanun büyük bir boşluğu dol 

durmuştur ve bu suretle de bu bilgili, memle
ket sever arkadaşlarımızın da parlâmentoya gel
mesini temin edecek durumda olduğuna kaani 
bulunmaktayız. 

- Muhterem arkadaşlarım, bu meyanda Devlet 
memurlarına % 10 - 15 nisbetinde zam yapıl
mış, bunlar özel idarelere de teşmil edilmiştir. 
Biliyorsunuz, tasarruf bonoları 1 200 liraya ka-
lar maaş alan memurlardan kaldırılmıştır. Hat
tâ, bu meyanda yine şunu da zikredebiliriz ki, 
bir memur 15 sene hizmet ettikten sonra ve
fat ederse, dul ve yetimlerine aylık bağlanır
dı. Sosyal Sigortalarda olduğu gibi bunu beş 
seneye indirmiş bulunuyoruz. Kanun henüz ka-
nunlaşmamıştır, Maliye Komisyonundan çık
mıştır. 

Bu meyanda vazife malûllerinin, askerî va
zife malûllerinin, er ve subaylar dâhil harb 
malûlü gibi maaş alması temin edilmiştir. 
Kanun kısa bir zaman evvel Meclisten çıkmış
tır, Hakikaten bu suretle, vazife esnasında iki 
kolu kopmuş, iki ayağı kopmuş olan bu vazi-
*9 şinas insanların da refahı temin edilmiş bu
lunmaktadır. Bunların ayrıca Devlet memur- I 

arına da teşmilini Hükümet kabul etmiş bu
lunmaktadır, yakında bir kanun tasarısı ile Mec-
se gelecektir. 

Bu suretle muhterem arkadaşlarım, Devlet 
ıemurları lehine olarak ve Devlet memurları
nı sosyal güvenliğini temin edecek mahiyette 
ırçok kanunlar çıkmış ve bu suretle diğer mu-
alefet partilerinin söylediği gibi «Devlet me-
luruna bakılmıyor, bunlarla meşgul olunmu-
jr» diye bir zehaba kapılmamak lâzımdır. A. 

j?. İktiuan hem vatandaşını hem bu Devlette 
azife görmüş olan memurunu koruyacak du-
amdadır, bunlardan her hangi bir surette her 
iangi bir şeyi esirgemiyecektir, esirgememek-
3 de devam etmektedir. 

Sayın milltvekilleri, maruzatımı burada bi-
rirken 1969 yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin 
lemleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını te
enni eder saygılar sunarım. (A. P. sıraların

dan alkışlar) 

B — GELİR BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mali
ye Bakanlığı bütçesi üzerinde her parti gru-
mndan birer arkadaşımız konuşmuş bulunmak-
adır. 

Şimdi müsaade ederseniz Gelir bütçesi üze-
inde görüşlerini Meclise sunmak üzere söz al-
ıış bulunan arkadaşlara söz vereceğim. 

Sayın Maliye Bakanı, her iki bütçe de ken-
isine aidolduğu cihetle ikisine birden cevap 

/ermeyi münasip görüp muvafakat ediyorlar. 
3u bakımdan söz sırası T. t. P. Grupu adına Sa-
m Sadun Aren'de; buyurun efendim. 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN (İs-
anbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

3-elir bütçesi hakkında T. i. P. nin görüşlerini 
ırz edeceğim. 

Âmme hizmetlerinin ifası için elbette ki ge
lire ihtiyaç vardır ve bu gelir mutlaka sağlanır; 
bunda şüphe yoktur. Onun için bunun sağla
nışının adaletli olması konusu üzerinde duraca
ğım. 

Vergi adaleti meselesi basit bir konu de
ğildir; karışık, kompleks bir konudur. Bir ke
re vergilerin nasıl harcandıkları meselesi var
dır. Vergi adaletini bunların harcanma şekil
lerinden ayırmaya imkân yoktur. Ne kadar ada
letli bir şekilde toplanmış olursa olsun, eğer 
vergi hâsılatı adaletsiz şekilde harcanıyorsa, 
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tabiî, bir vergi adaletinden veya maliye ada
letinden bahsedilemez. Birinci mesele budur. Ve 
bütçemizin, bu bakımdan iftihar edilecek bir 
bütçe olmadığını daha evvelce ifade etmiştim. 
Şimdi doğrudan doğruya adaleti üzerinde dur
mak istiyorum. 

Bilindiği gibi, vergiler konuldukları yer
lerde durmazlar, yansırlar, inikas ederler. Bu 
inikaslarını ve hattâ bunun ötesindeki umumi 
tesirlerini göz önünde tutmadan vergilerin 
adaletinden, bir vergi sisteminin adaletinden 
bahsedilemez. Sadece gördüğümüz haliyle ver-
-;i sistemi adalet bakımından değerlendirile
mez. Vergilerin böyle yansıması, inikas etmesi, 
tabiî, bir süre alır. Bu süre çeşitli vergilerde 
çeşitli uzunlukta olur. Bâzılarında hemen olur, 
bâzılarında bir süre sonu olur, fakat mutlaka 
olur. Yansımıyan pek az vergi vardır. Örneğin 
bina vergisi, eğer o bina kiraya veriliyorsa ki
racısına yansıyabilir veya bina inşaatına yan
sıyabilir, yani; bina inşaatı yapan insanların 
kârlarını azaltabilir, pahalı bir mal halini aldığı 
için. Hattâ gelir vergisi bile yansır. Eğer ge
lir vergilerini artırırsak, bir süre sonra o gelir
lerin çeşitlerine göre, meselâ bir ücretse üc
retler, karsa kâr oranları artar ve böylece 
vergi yine konulmuş olduğu yerde kalmaz, ya
yılmış olur. Ve çok defa, hattâ katiyetle söy
lenebilir ki vergilerin dağılımı ekonominin 
gelirleri dağılımına paralel olur. Bir ekonomi, 
gelirleri, oradaki insanların iktisadi güçleri
ne göre dağıtır. Yani;, diyelim ki nisbetler eko
nomik güçlere göre dağılır, vergi de bir kül
fet olduğuna göre bu külfette de dağılır ve bu 
da ekonomik güçlere göre dağılır ve aşağı yu
karı paralel olur. Bundan ötürüdür ki, vergi 
yoliyle gelir dağılımında adalet sağlanması 
hiçbir zaman mümkün olmamıştır, hiçbir yer
de mümkün olmamıştır. Bunu, yalnız teori de
ğil, pratik göstermiştir. Bizim en yakın misa
limiz meselâ aşardır. Aşar 1925 te kaldırılmış
tır; kaldırılmadan evvel Devletin en önemli ge
liri aşardı ve bildiğiniz gibi mahsûlden alınır
dı, köylüden alınırdı. Bu kaldırıldı; köylü hiç
bir şey kazanmadı. -Çünkü başka yerlere konul
du. Tabiî, mutlaka vergi alındı ve bu vergi yi
ne köylüye inikas etti, Bugün çiftçilerden ara
zi vergisi dışında direkt hiçbir vergi alınmaz, 
aşağı yukarı, ama başkalarından alınmış olan 

vergilerin tazyiki altındadır, ona inikas etti
rilmiştir. Mahsul fiyatları düşük tutulmuştur 
bu yüzden Mekanizma budur. Bu, böyle olmak
la beraber, elbette ki bir vergi ilk ihdas edil
diği zaman hemen inikas edemiyeceği için, ko
nulduğu yerde bâzı tesirler yapar. Bu yüzden
dir ki Maliye ilminde «en iyi vergiler eski vergi
lerdir» sözü vardır. Çünkü inikas etmiştir, fi
lândır, yolu - izi bellidir. Yeni bir vergi rahat
sızlık yaratır, henüz inikas etmemiştir. Bundan 
ötürü bir vergi konulduğu zaman, kısa bir sü
rede tesirler yapabilir. Bu noktada adalet dü
şünülebilir. 

Vergilerin, adalet yönünden gerçekten mües
sir olabilecekleri alanlar, yahut tek alan hak-
;ız kazançların vergilendirme alanıdır, yani 
spekülâsyon, rant gibi gelirlerin vergilendiril
mesidir. Bunlar inikas edemezler. Çünkü bir 
jkonomik gücün sonucunda, toplumsal bir eko-
iomik gücün sonunda kazanılmış şeyler değil
dir. Bir arsanız vardır, değerlenmiştir nüfus 
arttığı için veyahut şehir plânı değiştiği için. 

ı, bir ekonomik gücünüzden ötürü olmamış
tır, bir tesadüftür. Bunun satışından büyük bir 
kazanç elde edebilir. Bu vergilenirse hiç kim-
eye inikas etmez. Buna benzer bütün değer 

artışları, bir ekonomik gücün ve gayretin sonu
cu olmıyan iktisadi fazla mahiyetinde olan 
leğer artışlarının vegilenmesi inikas etmez ve 
laklı bir kazanç olduğu için bunların vergi
lenmesi de adalet yönünden bir etki yapar. 

Verginin adaletle ilgili diğer tarafı, aynı 
ekonomik güçte olan insanların arasındaki 
kişisel farklardan doğan adaletsizliği telâfidir. 

İki insan da işçidir, aynı işi yaparlar, biri. 
sinin çok çocuğu vardır birisinin az çocuğu 
vardır. Ekonomik düzen, «Bu adam çok çocuk
ludur» diye ona fazla gelir vermez; yaptığı işe 
göre gelir verir. Vergi; çok çocukludan az ver
gi almak suretiyle bunu düzeltebilir. Bu, ger
çek bir düzeltme olabilir. Bir de burda rolü var
dır. 

Bundan ötürü, vergi sistemlerimizin ıslahı 
konusunda yapılacak şeyler, bu kıymet artış
larının vergilendirilmesi konusudur; bunun ver
gi kapsamı içine alınmasıdır, adalet yönünden 
yapılacak şeyler. Diğeri de verginin etkenliğini 
artırmaktır, vergi idaresinin etkenliğini artır
maktır. Çünkü, vergiler eğer kaçakçılığa mü
saitse bir adaletsizlik yaratırlar, mevcut gelir 
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dağılımım bozabilirler. Eğer bir vergiden bâzı 
insanlar kaçabiliyor, bâzı insanlar kaçamı-
yorsa, bu takdirde kaçabilen insanlar bir rant 
elde ederler ve verginin mevcudiyeti böyle bir 
rant yaratmış olur. Vergi idaresi iyileştikçe 

Vergilerin ilâve adaletsizlik yaratmaları 
önlenebilir. Zaten, vergi idaresinin geliştirilme
siyle spekülatif kazançların, rantların, değer 
artışlarının filân, vergilenmesi aynı şeydir; ver. 
gi idaresi gelişmedikçe bu gibi vergilemelere 
gitmek zordur, ama, elbette ki gitmek lâzım
dır ve Türk Vergi İdaresinin elemanları, bize 
benzer başka memleketlerle kıyaslandıkça çok 
yeterlidir. Bu potansiyelden istifade etmek lâ
zımdır. Bunun için de işe girişmek lâzımdır, 
yani, bu tip vergilemelere.. 

Sayın milletvekilleri, bu durumda açıktır 
ki, Hükümetin getirmiş olduğu son vergiler ve 
net tesirleri adaletsizliktir, adaletsizlik yönün
dedir. Çünkü çoğu vasıtalı vergidir, hemen ini
kas edip de alacak durumda değildir. Yani; o 
süreç içinde kimin üzerinde ise onda kalacaktır. 
Tabiî sonradan ücretler artacak, vesaire, bu da
ğıtılacaktır. â 

Ayrıca hepinizin bildiği gibi, mutlak vergi 
yükü arttıkça dar gelirliler zarar görürler. 
Bundan ötürü de bir adaletsizlik bahis konu
sudur ve bu vergi artışlarının hiç değilse ya
rısı için sebep yoktur. Zira, özel sektör dev
redilecek tahsisattan vazgeçilse yalnız bundan 
715 milyon lira tasarruf edilir, ve vergileri bu 
kadar artırmak gerekmezdi. 

Bu vesile ile tasarruf bonoları konusuna da 
tekrar değinmek istiyorum. 

Hatırlanacağı üzere, tasarruf bonoiarında-
ki muafiyet haddinin yükseltilmesinin esas iti
bariyle bir adaletsizlik olduğunu söylerdim. 
itiraf ederim ki, bu konuda çok az insanı ikna 
edebildim, ama bunu tekrar deniyeceğim,. 

Bugün getirilmiş olan vergi zamlarının ne
denlerinden bir tanesi de tasarruf bonosu mua
fiyet haddinin yükseltilmiş olmasıdır, gayet 
tabiî olarak. 300 milyon lira kadar bir gelirden 
mahrum kalınmıştır; bundan ötürüdür ki bu 
yeni zamlar getirilmiştir ve bugün insanlar, 
yani eskiden tasarruf bonosu şeklinde Hüküme
te para verenler şimdi bunu vergi şeklinde ver
meye başlamışlardır, bu zamlardan ötürü. 

Şöyle düşünebiliriz: Bugün çeşitli toplum 
tabakalarından alınabilecek vergi, tekrar alın-
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maktadır bu zamlar dolayısiyle. Eğer tasarruf 
bonoları kaldırılmamış olsaydı, muafiyetleri ge
nişletilmemiş olsaydı bâzı insanlarda, şimdi o 
insanlar gene aynı miktarda para vereceklerdi, 
ama bunun bir kısmı tasarruf bonosu şeklinde 
olacaktır, kendi ellerinde kalacaktı. Halbuki 
şimdi hepsini vergi olarak veriyor, ama yuka
rı gelirlerde tasarruf bonosu vardır. Maliyenin, 
bâzı kimselerden vergi alarak, bâzı kimselerden 
borç alarak finanse edilmesi elbette ki adaletli 
bir şey değildir. Bundan ötürü tasarruf bono
larının, mevcut, alınmakta olan tasarruf bono
larının (ki başka mahzurları da vardır, idari 
mahzurları da vardır) mutlaka artık kaldırılma
sı lâzımdır; yani bu borçlanma usulünün kaldı
rılması lâzımdır. 

Borçlanma çok istisnai zamanlarda başvuru
lan bir gelir yoludur. Devamlı, sanki vergiy-
miş gibi borçlanma yoluyla Devlet finanse edil
mez. 1961 senesinde ihdas edilmiş olan bu usul, 
cebrî borçlanma usulü, sanki vergi hasılatı gi
bi devam edip götürülmektedir ve bu son vergi 
tadilleri, zamları, getirildiği zaman, meselâ bun
ların vergiye kalbedilmesi düşünülmemiştir; 
düşünülmesi gerekirdi. Hele bir süre sonra, ta
sarruf bonoları artık bir gelir kaynağı, bir mas
raf kaynağı haline gelecektir, anaparaların da 
ödenmeye başlanacağı 1971 tarihinden itibaren. 
Bugün tasarruf bonoları vergiye kalbedilmiş 
olsa, elbette ki nakit olarak Hükümet bu yıl 
için bir şey kazanmaz ama, gelecek yıl için 
yüzde 6 faizden ötürü meselâ 60 milyon lira bir 
kazanç sahibi olur idi. 

Ayrıca, bâzı lüks istihlâk vergileri konul
ması, hiç değilse kısa sürelerde daha adaletli 
olurdu. Hükümetin son zam tasarısında na
zar - boncuğu şeklinde de olsa buzdolapları için 
böyle bir zam vardı. Sonra, gene bizzat Hükü
met her nedense bundan vazgeçti. Komisyonda 
iken buzdolaplarının (buna çamaşır makinala-
n ve benzeri diğer lüks sayılabilecek mallar da 
eklenebilirdi) vergilenmesini erteledi; buna 
karşılık inhisar maddelerine ve umumiyetle gi
der vergilerine zamlar yaptı. 

Sayın milletvekilleri, son olarak şeklî bir 
meseleye değinmek istiyorum. O da bütçe vesi-
kasmdaki gelir tahminleriyle 1969 programın
daki gelir tahminlerinin (aynı devreye ve aynı 
kapsama taallûk etmektedir) farklı oluşudur. 
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Bütçedeki rakam 25 milyar 462 milyon lira, 
programdaki rakam 23 milyar 885 milyon lira
dır; aradaki fark 1,5 milyar lira kadardır. Bir 
Hükümetin iki ayrı dairesinde, aşağı - yukarı 
aynı zamanlarda böyle iki farklı tahmin yapıl
masının izahı yoktur, daha doğrusu mâkul bir 
izahı yoktur. Yoksa, mutlaka bir izahı bulun
mak lâzımgelir. Meselâ, olabilir ki Plânlama 
Dairesi Maliye Bakanlığının düşündüğü şu ver
gi zamlarını bilmiyordu, bundan haberi yoktu. 
Tabiî bu, özürü kabahatinden büyük olmanın 
iyi bir örneğidir, eğer Maliye Bakanlığı ile 
Plânlama arasında bu komünikasyon kesikliği 
varsa. Tabiî bu konuda temenni edilecek tek 
şey, böyle şeylerin tekerrür etmemesidir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Nihat 

Diler... Yok. O. H. P. Grupu adına Sayın Şefik 
inan, buyurun efendim. 

0. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, 1969 malî yılı gelir bütçesi üzerinde 
C. H. P. Meclis Grupu adına görüşlerimizi açık
lamak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Başkan, bugüne kadar yapılan müza
kereler ve oylamalar sonunda Devlet Bütçesi
ne dahil bütün bakanlık ve dairelerin giderle
riyle katma bütçeli idareler gider ve gelirleri 
kabul edilmiş, böylece 1969 bütçesinin giderler 
toplamı tamamlanmak üzere bulunmaktadır. 

Şimdi, bu giderleri karşılayacak olan gelir 
konusunun, gelir bütçesinin müzakeresini yap
maktayız. Karma Bütçe Komisyonundan itiba
ren Meclislerde genel olarak, geleneksel olarak 
giderler, diğer bir deyimle hizmetler üzerinde 
durulur, gelir bütçesi üzerinde pek durulmaz. 

Meclislerin gelir konusunda ilgileri, genel 
olarak yeni vergi ihdası veya mevcut vergiler
de değişiklikler yapıldığı zaman ve konulara 
inhisar eder. Oysa ki, gelir konusu pek önemli 
bir konudur. 

Bütçelerde tesbit edilen ve Meclislerimizce 
Hükümete belirli konularda tavanları bütçe 
gider rakamlariyle belirli miktarlarda harca
ma izni verilen ödeneklerin kullanılabilmesi, 
hizmetlerin yapılabilmesi, gelir bütçesinde ön
görülen gelirlerin gerçekleşmesine bağlıdır. 
Bu bakımdan Maliye Bakanlığımızın başvazi-
fesi gelir meselesini halletmek, Devlet giderle

rini zamanında, geciktirmeden ödemektir. İşte 
bu sebepten dolayıdır ki, Maliye Bakanlığının 
çeşitli vazifeleri arasında ona gerçek niteliğini 
veren, nevama bir gelir bakanlığı olmasıdır. 

Maliye Bakanlığımız diğer servisleriyle bir
likte, bilhassa gelir teşkilâtı bakımından yurt 
yüzeyinde ve merkezde reorganize edilerek, 
personelinin niteliği bakımından takviyesine 
kesin ve âcil bir ihtiyaç vardır. Yıllardan beri 
mütaaddit kereler Meclis komisyonlarına ve ge
nel kuruluna kadar gelip, her defasında kadük 
olmak kaderinden kurtulamıyan malî mü
şavirlik kanun tasarısının kalınlaştırılarak, 
yeminli malî müşavirlerin mükelleflere ya
pacakları yardımları, aynı zamanda gelir 
teşkilâtımızın yardımcısı ve tamamlayıcısı 
olarak telâkki etmek gerekmektedir inancında
yım. 

Sayın Başkan, 1969 malî yılı Devlet Bütçesi 
ile katma bütçeler bir arada olmak üzere, kon
solide bütçe giderleri toplamı 26 milyar 670 
milyon liradır. Giderler toplamı budur. 

Şimdi müsaadenizle, bu giderleri karşılaya
cak olan gelirleri başlıca kategorileri ve kalem
leri itibariyle inceliyeceğim. İncelemelerime ha
reket noktası olarak konsolide bütçe gider top
lamını aldığıma göre, ilk kategori gelir olarak 
ele alınması lâzımgelir, toplamı 972 738 000 
lira olan katma bütçeli idarelerin öz gelirleri
dir. 

Sayısı 15 olan katma bütçeli idarelerin her 
birinin öz gelirleri, esasen mahdut konularda, 
mahdut miktarlara ulaşaMlen gelirler olmak 
itibariyle 972 738 000 liraya ulaşacağı umulan 
toplam öz gelirlerin, üç aşağı, beş yukarı ger
çekleşecek isabetli bir tahmine dayanması ge
rekir idi. Halbuki Maliye Bakanlığımızca ya
yınlanmış bulunan Devlet Gelirleri Bültenin
deki tablolarda verilen bilgiler ile, 10 aylık fiilî 
tahsilat rakamları göz önüne alınırsa, 1969 malî 
yılı için yapılan tahminin isabetsizliği, aşırılığı 
oltaya çıkar. Şöyle ki : 

Tahmin edilen bu kaltegori gelir, 1967 malî 
yılı için 973 milyon lira, 1968 malî yılı için 
968 milyon lira idi. 1967 malî yılında 973 mil
yon liralık gelir tahminine karşılık, fiilî tah
silat miktarı 603 milyon liradır. Yani, gerçek
leşme, tahmine nazaran % 61,9 dur. Tahmin 
hata payı % 38,1 dir. 
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1968 malî yılında 10 aylık tahsilat 
590 710 000 liradır. 1967 malî yılının 10 aylık 
tahsilat rakamı ile yıl sonunda ulaştığı mikta
rı göz önüne alacak olursak, 1968 malî yılında 
katma bütçelerin öz gelirleri toplamı 650 mil
yon lirayı ancak bulabilecektir. 

Hal böyle olduğuna göre, bu kategori gelir
lerde 1969 bütçesinde en iyimser bir görüşle 
272 milyon liralık bir aşırı tahmin payı vardır. 

İkinci kategori, bir gelir kalemi (B) cet
veli adını taşıyan gelir bütçesi kalemleri ara
sında mevcut olmıyan, fakat gelir bütçesinden 
öonra madde madde okunarak görüşülecek, oy
lanacak ve kanunlaşacak olan 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısının 3 ncü maddesinde yer al
maktadır. Bu gelir kaleminin tutan 600 mil
yon liradır ve kaynağı da Devlet bütçesindeki 
personel giderlerinde umulan kadro tasarruf
larıdır. Giderler toplamından 600 milyon lira
nın aynı zamanda gelir kalemleri arasında mü
talâa edilmesi, 1968 bütçesi ile birlikte ikinci 
defadır ki tatbikattadır. 1968 bütçesinde bu 
miktar 400 milyon lira idi, 1969 bütçesinde 600 
milyon lira oldu. 

Cumhuriyet malî tarihinde ve her hangi bir 
Batı memleketi tatbikatında yeri olmıyan, ilim
de yeri olmıyan, maliyenin temel kanunu olan 
Muhasebei Umumiye Kanununda yeri olmıyan 
böyle bir anlayışın bütçe tatbikatı, Hazine 
anlamı bakımından büyük mahzurlar taşıdığı
na işaret etmeyi bir vazife bilir, bu sakat tat
bikata son verilmesini Maliyemizden rica ede
rim* Çünkü malî literatürde otomatik tasarruf
lar adını alan ve personel giderlerinde Hükü
metçe hiçbir tedbir alınmasa bile, ölüm, emek
lilik, bir kadroya, kadro altında genç, kıdem
siz memur tâyini gibi olaylar yüzünden tasar
ruflar vukubulur. Bu tasarruflar yıl içinde 
Muhasebei Umumiye Kanununun öngördüğü ve 
bu suretle özel kanun istihsaline lüzum bırak-
mıyan otomatik ek ödenekler ihtiyaçlarına, 
diğer ek ve olağanüstü ödenek ihtiyaçlarına 
karşılık teşkil eder. Ayrıca kronik şekilde borç 
içinde yüzen Türk Hazinesine muhtacolduğu 
çalışma fonunu besliyecek bir kaynaktır da. 

1969 malî yılı için Gelir Vergisi hâsılatı ola
rak tahmin olunan miktar 5 milyar 100 milyon 
liradır. 1968 malî yılında 11 aylık tahsilat ra
kamı 4 milyar 160 milyon liradır. Geçmiş yılla

rın Şubat ayı tahsilatının yıllık tahsilattaki payı 
göz önünde bulundurulacak olursa 1968 malî 
yılı tahsilatının 4 milyar 440 milyon lira civa
rında olabileceği söylenebilir. 1968 malî yılı
nın bu fiilî tahsilat durumu ile müzakeresine 
başlanmış bulunan, - şimdi tamamlandı - ver
gilere zam tasarısının dar mükellefiyet kavra
mını ve böylece Gelir Vergisi potansiyelini ge
nişleten hükümleriyle, Kurumlar Vergisi nisbe-
tinin % 20 den % 30 a çıkarılması, - Meclis 
% 25 olarak kabul etti - suretiyle Gelir Vergisi 
matrahını daraltan hükümleri göz önüne alına
cak olursa, 1969 malî yılı için tahmin edilen 
5 milyar 100 milyon lira olarak umulan gelir
de, en aşağı 100 milyon lira tutarında bir fazla 
tahmin payı vardır. 

1968 bütçesinde Kurumlar Vergisi hâsılatı 
olarak 950 milyon lira tahmin olunmuştu. 11 
aylık tahsilat bu tahminin gerçekleşeceğini gös
termektedir. 

Vergilere zam Kanununda Kurumlar Ver
gisi, sermaye şirketleriyle, kooperatif şirket
lerinde % 20 den % 30 a, - fiilen % 25 oldu, 
Meclis böyle kabul etti - diğer kurumlarda, yani 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde % 35 ten 
% 40 a çıkarıldığı, Kurumlar Vergisi hâsıla
tında sermaye şirketleriyle iktisadi Devlet Te
şekküllerinin payları göz önünde bulundurulur
sa, Kurumlar Vergisi hâsılatının 1 milyar 400 
milyon liraya ulaşabileceği tahmin olunabilir. 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan, bir dakika
nızı rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; saat 13 e gelmiş
tir. 10 dakika içerisinde bitirebilir misiniz 
efendim? 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN (De
vamla) — En fazla 10 dakika. 

BAŞKAN — Sayın hatip 10 dakika içerisin
de konuşmasını bitirebileceğini ifade ediyorlar. 
Müsaade ederseniz hatibin sözünü kesmiyelim, 
bitinceye kadar Yüce Meclisin çalışmaya deva
mı hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN (De
vamla) — Bu konuda da 100 milyon liralık bir 
tahmin fazlası olduğu inancındayız. 

Binalardan alman Savunma Vergisi konu
sunda 11 aylık tahsilat rakamları 1968 yılı tah-
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silâtınm 180 milyon liraya ulaşacağı intibaını 
vermektedir. Bu sonuçlara göre, 1969 bütçe
sinde bu vergi hâsılatının 200 milyon lira olma
sı mümkündür. Böyle olduğuna göre bu konu
da 15 milyon liralık bir fazla tahmin payı oldu
ğu inancındayız. 

1968 bütçesinde Motorlu Kara Taşıtları Ver
gisi hâsılatı olarak 180 milyon lira öngörülmüş
tü. 11 aylık tahsilat 78 milyon liradır, 12 aylık 
tahsilatın 83 milyon lira olacağı tahmin olunabi
lir. Bu duruma güre 1969 malî yılında bu vergi 
hâsılatının 90 milyon lirayı bulacağı tahmin olu
nabilir. Bu konuda 5 milyon liralık bir fazla 
tahmin payı vardır. 

İthalde Alman İstihsal Vergisi hâsılatı 1968 
de 1 milyar 350 milyon lira olarak tahmin olun
muştu. 11 aylık tahsilat 1 milyar 80 milyon li
radır, 12 aylık tahsilatın 1 milyar 150 milyon 
lirayı bulacağı tahmin olunabilir. 1969 bütçe
sinde bu verginin hâsılatı olarak tahmin olunan 
1 milyar 500 milyon liranın, 1969 yılında karşıla
şacağımız ithalât imkânsızlıkları gözönünde tu
tulursa, (ki bu devam etmektedir, şu anda 4 
ay öncesinin transferleri yapılabilmektedir. Ya
ni transfer için bekleme süresi Merkez Banka
sında 4 aydır şimdi, önümüzdeki aylarda 6 ayı 
bulacağı umulmaktadır.) 300 milyon liralık bir 
aşın tahmin payı bulunduğunu kabul etmek ge
rekmektedir. 

Dâhilde alman İstihsal Vergisi hâsılatı ola
rak 1968 bütçesinde 1 milyar 500 milyon lira 
tahmin olunmuştu. 11 aylık tahsilat 1 milvar 326 
milyon liradır. Malî yıl sonuna kadar bu tahsilat 
1 milyar 450 milyon lirayı bulacaktır. 1969 ma
lî yılı için bu vergi hâsılatı 1 yılda % 31 oranın
da 550 milyon liralık bir artışla 1 milyar 900 
milyon lira olarak tahmin edilmiştir. Bu konuda 
da 275 milyon lira tutarında bir aşırı tahmin 
payı vardır. 

1968 malî yılı için Akaryakıt İstihsal Vergi
si hâsılatı olarak 1 milyar 550 milyon lira tah
min edilmişti. 11 aylık tahsilat rakamı 1 milyar 
404 milyon lira olduğuna göre, bu tahmin ger
çekleşecek demektir. 

Vergilere zam tasarısı yüksek oktanlı benzin 
istihsal, ithal ve satışını öngörmektedir. 1969 
bütçe tahminlerinde bu husus temel dayanak 
ittihaz edilmiş, bu vergi % 33 oranmda 550 mil

yon liralık.bir artışla 2 milyar 100 milyon lira 
olarak öngörülmüştür. Bu konuda da 250 mil
yon lira tutarında bir aşırı tahmin payı mev
cuttur. 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi hâsı
latı olarak 1968 bütçesinde 790 milyon liralık bir 
gelir öngörülmüştü. 11 aylık tahsilat ile bu ver
ginin Şubat ayı hâsılatının yıllık toplamlar için
deki payı göz önüne alınırsa, bu vergi hâsılatının 
750 milyon liraya ulaşacağı kabul edilebilir. 1969 
bütçesi bu vergi hâsılatı olarak 920 milyon lira
yı öngörmektedir. Bu konuda da 75 milyon lira
lık bir fazla tahinin payı olduğu inancındayız. 

Nakliyat Vergisinin 11 aylık tahsilatı 67 mil-
von lira olduğuna, Şubat ayları tahsilatının yıl
lık tahsilattaki payı. geçmiş yılların sonuçlarının 
x*ı§ı altında belli olduğuna göre, bu verginin 1968 
hâsılatı 75 milyon liraya ulaşabilecek demektir. 
Vergilere zam tasarısı bu konuda bâzı değişiklik
ler getirmekle beraber, bu vergi hâsılatında 20 
milyon liralık bir fazla tahmin bulunduğunu ka
bul etmek gerekmektedir. 

1968 malî yılı için Gümrük Vergisi olarak 1 
milyaı 550 milyon lira tahmin olunmuştu. 1 ay
lık tahsilat 1 milyar 55 milyon liradır. Şubat ayı 
tahsilatı ile birlikte bunun 1 milyar 155 milyon 
liraya ulaşabileceği ümidolunalbilir. 1969 fiilî tah
silat durumu, geçmiş yılların kesin rakamları 
gözden geçirilip, de dıs ödeme imkânlarımız ve 
kredi tedarikinin müşkilâtı göz önüne alınırsa, 
1969 malî yılı için öngörülen 1 milyar 800 mil-
von liralık Gümrük Vergisi hâsılatının hiç de
nilse 600 milyon liralık bir aşırı tahmin payı ih
tiva ettiği aşikârdır. 

1968 bütçesinde Seker İstihlâk Resmi olarak 
510 milyon lira tahmin olunacağı tahmin olun
muştu. 11 aylık tahsilat 284 milyon liradır. Hal 
böyle iken 1969 bütçesi için 700 milyon lira hâ
sılat sağlanacağı öngörülmüştür. En iyimser bir 
tahminle, Şeker Şirketinden Hazinenin tahsil 
edebileceği miktarın 600 milyon lirayı ancak bu
labileceği ileri sürülebilir. Bu konuda da 100 
milyon liralık bir aşırı tahmin payı mevcuttur, 
demektir. 

1968 bütçesinde Ha&in© portföyü ve iştirak
leri gelirleri olarak 160 milyon liralık bir gelir 
sulanacağı tahmin olunmuştu. 11 avlık tahsilat 
72 milyon liradır. Geçmiş yılların Şubat ayları 
hâsılatı göz önüne getirilirse, bunun 75 milyon 
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lirayı bulacağı anlaşılır. Durum böyle olduğuna 
göre, 1969 bütçesi için bu kaynaktan 156 milyon 
liralık bir gelir sağlanacağı öngörülmüştür. Bu
rada da hiç değilse 70 milyon liralık bir aşırı 
tahmin payı vardır. 

Sayın Başkan, buraya kadar başlıca gelir ka
lemlerinde yaptığım incelemeler sonunda tesbit 
edebildiğim asın tahmin payları tonlamı 2 mil
yar 782 milyon liradır. Bu asın tahmin payları 
hesaplanırken, gelirlerin bir yıldan ertesi yıla 
kaydedebilecekleri normal gelişme ile, vergilere 
zam kanununun getireceği 1 milyar 500 milyan 
liralık ilâve gelir de nazarı itibara alınmış ve 
aşırı tahmin payları, bunlar hesaba katıldıktan 
sonra hesaplanmıştır. 

Demek oluyor ki. Devlet ve katma bütçeli 
idareler bir arada, 1969 malî yılı konsolide büt
çesinin öngörülen giderleriyle gelirleri arasın
daki fark. 4 milvar 282 milvon liradır. Bu far
kın, 1 milvar 500 milyon lirasının verdilere zam 
kanunu ile, 700 milvon lirasının da iç istikraz 
ile karşılanması öngörülmüş olduğuna göre. hiç
bir karşılığı olmıvan giderler toplamı 2 milyar 
082 milyon liradır. Bu kadar büyük bir açığı, yıl 
içinde yapılacak tasarruflarla gidermek de pek 
mümkün görünmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan, eğer uzun sü-
recekse, ikinci konuşmanızda devam edersiniz 
efendim. 

OHP. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN (De
vamla) — Bitiyor efendim. 

Zira, personel giderleri dışında kalan cari 
harcamalardan, Bütçe Karma Komisyonu alesse-
viye yüzde 5 bir indirim yapmak suretiyle, 360 
milyon liralık bir tasarruf, esasen daha başlan
gıçta sağlanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, daha bütçe çıkmadan ek 
ödenek ihtiyaçları kapıda beklemektedir. Emek
li Sandığı Kamınunda yapılan değişiklik icabı 
olarak, Devletçe ödenen emekli keseneklerinin 
artınlması gerekmektedir. Oysa ki, 1969 bütçe
sinde öngörülen kesenekler yüzde 6 esasına gö
re hesaplanmıştır. Maliyece ödenen, emekli, dul, 
yetim aylıkları da yüzde 40 zam görecektir. Hal
buki bu zammın karşılığı da bütçede mevcut de
ğildir. 

Bu bakımlardan, 1969 yılı Bütçesinin yürü
tülmesinde, giderlerle gelirler arasındaki ayarla
ma, ancak yatırım ve transfer giderlerinde ve 
binaenaleyh toplam kamu yatırımlarında kısın
tılar yapmak suretiyle sağlanabilecek demektir. 

Bu itibarla. 1969 bütçesi bu hüviyetiyle al
datıcı bir bütçedir. Bastan koyduğum teşhise 
tekrar dönüyorum : Bir seçim bütçesidir. 

Teşekkür ederim. (CHP. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öğle 
tatili için daha önce konulan müddet epeyce 
geçmiş bulunmaktadır. 

Saat 14.30 da tekrar toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,13 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Ramazan Tekeli (Urfa), îsmet Kapısız (Konya) 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan 61 nci Birleşimin ikinci Oturumuna haşlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; sabahki oturumda 
1969 yılı Gelir Bütçesi üzerinde gruplar beyan
da bulundukları sırada oturuma ara verilmişti. 

Şimdi, YTP. Grupu adına konuşmacı arka
daşımız henüz teşrif etmediler. 
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GP. Grupu adına Sayın Fethi Çelikbaş, bu
yurun. 

GP. GRUPU ADINA FETHÎ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur) — Sayın Başkan, Yüksek Meclisin 
değerli üyeleri; Türkiye'de bütçe müzakerelerin
de üzerinde en çok durmamız lâzımgelen konu
lardan bir tanesi Gelir Bütçesiyle ilgili konu
lardır. Filhakika Türkiye büyük hizmetler bek-
liyen, asırlardan beri ihmal edilmiş olan bir top
luluk, Ibuna cevap verecek varidatı bulmakta da 
güçlük çekiyor. Şu halde en rasyonel ölçüde, en 
ilmî kriterlere uygun olarak yürütülmek lâzım
gelen bir politika ile karşı karşıya bulunuyoruz, 
demektir. 

Anayasanın vergi ödevi ile ilgili müzakeresi 
Kurucu Mecliste cereyan ederken, sosyal devle
tin kurulmasında en değerli aracın vergi poli
tikası olduğu düşünülerek uzun tartışmalar ya
pıldı ve kısaca arz edeceğim; komisyonun getir
diği maddede, «Herkes kamu giderlerini karşı
lamak üzere malî gücüne göre vergi ödemekle 
yükümlüdür, vergiler ancak kanunla konulur» 
hükmü yer almışken, uzun tartışmalar sonunda 
komisyon geri aldı teklifini ve bu defa daha 
geri bir ölçüde madde ile geldi. O da şu idi : 
«Vergi, herkesin kamu giderlerine katılma pa
yıdır ve kanunla konur.» Bu, birinci tekliften 
daha geri olduğu için üzerinde daha geniş mü
zakere cereyan etti ve sayın eski üyelerden Ve
dat Dicleli arkadaşımızla beraber verdiğimiz 
takrir, sonunda olduğu gibi kabul edildi ve bu
gün Anayasamızda 61 nci madde olarak yer 
alan hüküm aynen bizim verdiğimiz teklif idi. 

Daha evvel cereyan eden uzun müzakereler 
şu konu ile ilgili idi : Sosyal devlet karakterine 
sosyalist yoldan mı gidilir, yoksa, özel sektörü 
muhafaza ederek sosyal devlet kurmak vergi 
politikasiyle daha müessir bir yol mudur? 

Bu ikinci fikir galip geldi ve malî gücü ile 
yeterli vergi ödemesiyle alâkalı madde, teklifi
miz veçhile, kondu. 

Şimdi, keyfiyet böyle olunca, bugüne kadar 
edindiğimiz bilgileri tahlil ederek, bâzı peşin 
hükümlerden kurtulmak zarureti vardır. Her
kes der ki; genel ve mutlak bir hüküm olarak, 
«Vasıtalı vergiler vasıtasız vergilerden adalet
sizdir.» 

Hayır, arkadaşlar; modern vergiciliğin te
kâmülünde görüyoruz ki, vasıtasız vergi 5 dö

nüm arazisi olan çiftçinin arazisi için ödediği 
vergidir, vasıtasızdır; 600, 700, 800 lira ile, ge
çim indiriminin üstünde ücret alanın ödediği 
vergi vasıtasızdır, ama buna mukabil bir 
Buick arabanın ithalâtında alman vergi vası
talı vergidir, bir kürk mantonun ithalinde alı
nan vergi vasıtalı vergidir. Şu halde Maliye 
Bakanlığı teşkilâtımız, bugüne kadarki bilgile
rimizin tesiri ile yaptığımız konuşmaların tesi
rinden sıyrılarak, verginin mevzuunu tâyin eden 
maddeler ne ise, bunları bütün ayrıntıları ile 
ortaya koyarak bu genel ve mutlak mânada 
söylediğimiz sözün değerini zaafa uğratmalıdır. 

Deminden beri de konuşan arkadaşlarımıza 
dikkat ettim; umumi hüküm, çünkü öyle oku
muştuk. Bugün modern ekonomide teknolojinin 
tereffü etmesiyle, bir ihtiyaç çok başka şekil
lerde giderilebilmektedir. Wolks - Vagen ara
bası da bir arabadır, deplasman, gidip gelme 
ihtiyacını sağlar, ama Cadillac da bir arabadır. 
Bu bakımdan vergilemede dikkate alacağımız 
malî gücü, iktidarı olsun, onu vergiye muhatap 
kılalım. Yine bu terakkinin ışığı altında Tür
kiye'de, efendim zirai gelirlerden alman vergi 
düşüktür, bu fazla olabilir. Kaldor nazariyesi, 
meşhur... 

Muhterem arkadaşlar; maliyede vergilendi
rilen sektör değildir; maliyede vergilendirilen 
kişilerdir, gerçek veya tüzel kişilerdir. Sektör 
vergilendirilmez. Türkiye ziraat sektöründe ça
lışanların yüzde 85 - 90 ı asgari geçim indiri
minin içinde olan gelir sahibidir. Hani meşhur 
Kaldor raporu vardır, çok büyütüldü, dillere 
destan oldu. Arkadaşlar bütün köylülere dik
kat ediniz. Köylerden gelen, köylere giden ar
kadaşlara hitabederek söylüyorum; Türkiye'de 
Türk çiftçisinin büyük kısmı asgari geçim indi
rimi hadleri içinde gelir sahibidir. Ziraat sek
törünü vergilendirmiyoruz, zirai kazanç sahibi
ni vergilendiriyorsunuz. Prensip bu. Bu bakım
dan umumi vergi politikamızda kimi vergilen-
direceksek, onunla ilgili olayları yakından ta-
kibetmeye mecburuz. Vasıtalı vergiler konusun
da da zengin sınıfların istihlâk ettiği cins mal 
veya umumi mal ise, onun üzerinden alınacak 
vergi vasıtalı olmasına rağmen hiç de adaletsiz 
olmıyabilir. Bunu mutlak olarak, «Vasıtalı ver
giler adaletsiz» diye söylemek, zaruri ihtiyaç 
maddelerinin vergiye tabi olduğu eski devirler-
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den kalma bir telâkkidir ki, modern ekonomide, 
modern vergicilikte Garp âleminde literatür 
tetkik edilecek olursa görülür ki, artık bunlar 
yerini yavaş yavaş bilgili çalışmaya terk etmek
tedir, 

Bu bakımdan bugünkü çalışmalarımız ye
terli değil, onu da ara edeyim. Demin arz etti
ğim gibi, vasıtalı vergiler, vasıtasız vergiler 
üzerinde münakaşa ederken vergilendirilen 
olay hangisidir? Ona bakmak lâzım. Gayet açık 
misal, 5 dönüm arazisi olan çiftçinin Arazi Ver
gisi vasıtasızdır, yani adaletlidir; ama beri ta
raftan çok lüks bir arabayı ithal ederek kulla
nandan aldığımız vergi vasıtalı vergidir, ada
letsizdir. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Mah
sus eksteemlerden misal getiriyorum ki, olay 
kolay anlaşılsın. Bu bakımdan umumi bir kai
de olarak malî politikamızda, vergi politikamız
da bu noktai nazardan hareket etmek zarureti 
Türkiye için vardır, Maliye Bakanlığının bu ko
nuda son derece geniş, etraflı çalışmak imkânı
na sahibolan kadrosu meveudolduğuna göre, 
bu kadronun takviye edilmesi suretiyle gelir 
vergilerimizdeki gerekli ıslahat yapıladursun, 
fakat gider vergilerimizde de vasıtasız, vası
talı vergilerimizde de demin söylediğim fikir
lerin ışığı altında çalışmalara hız verilmelidir. 

Beri taraftan Güven Partisi olarak, ekono
minin güçlenmesinde, özel sektöre yapılan yar
dımların lehindeyiz, fakat Maliye şunu da dü
şünmelidir ki, özel sektöre Devlet bütçesinden 
yapılan yardımlar kısa veya uzun bir zaman 
sonunda geri gelebilecek şekildeki müesseseler
le ilgili olmalıdır. Onlar nedir? Dikkat ettim,' 
baktım, yüzbinlerce Velir Vergisi muhatabından 
aldığımız Gelir Vergisi 5 milyar küsur; bunun 
çok dûnunda yüzbini hiç tutmayan, yüzde 20 
nisbetinde aldığımız Kurumlar Vergisi 1 milyar 
liraya yaklaşıyor. Şu halde, bu çeşit yardım
lardan istifade edecek müesseselerin statüsünü 
tâyin ederken, sermaye şirketleri olmayı teşvik 
etmek lâzımdır. Devlet bütçesinden yapacağı
mız bu çeşit yardımlar sermaye şirketlerinin ge
lişmesini sağladığı takdirde, sağ taraftan ver
diğimizi üç sene sonra Kurumlar Vergisi ile, ga
yet kolay tahsilatı da olduğu için, geri almak 
imkânı olabilecektir. Bu bakımdan Devlet büt
çesinden ekonominin gelişmesi, çeşitli problem
lerinin halledilmesi, ihracatı ve sairesi, politika
sı umumi gelirlerden yardım yapmak suretiyle 

yürütülürken, otomatikman, yakın bir zamanda 
bunların tekrar geriye gelmesi imkânını kolay
lıkla verecek olan kurumların artması, sermaye 
şirketlerinin artması politikası muvazi yürütül
mek lâzımdır. Bu ve bunun gibi çalışmalar ya
pılacak olursa, demin arz ettiğim gibi ekonomik 
kültürü fevkalâde iyi olduğunu yakından bil
diğim Maliye teşkilâtımız, idare bakımından 
alınacak tedbirlerle birlikte fakir vatandaşlara 
yeni külfetler tahmil etmeden, ekonomik geliş
memize muvazi olarak Devlet varidatını artır
mak imkânlarına kavuşabilecektir kanaatini ta
şıyorum.. 

Gelir Vergisi beyanname sahiplerinin vergi 
ödemesinde de bir kolaylık bulunmalıdır. Yani, 
biz bankalarla olan münasebetlerimizi daha ras
yonel esaslara bağlama durumundayız. Gelir 
Vergisi müeklleflerinin, ödeme günlerinde, ver
gi dairelerinde çektiği külfeti görmek için ka
pıda durmak kâfidir arkadaşlar, fazla bir tet
kike lüzum yoktur. Bir vatandaş, vazife bilip 
vergisini ödeme yolunda kapıya giderken müş
külâta mâruz kalmamalı, bunun tedbirini Mali
ye Bakanlığı almalıdır. Bulunabilir de, zor bir 
şey değildir. Sayın eski Bakan Ferid Melen ar
kadaşım da bu mevzular üzerinde dururken, ver-

Şimdı, bu mevzuda Maliye teşkilâtımız, va
tandaşlara, vergi ödemenin tıpkı askerlik vazi
fesini yapmak gibi kutsi, şerefli bir vazife oldu
ğu fikrini de telkin etmeye çalışmalıdır. Vatan
daşlarımız vergi teşkilâtını korku ile görmemeli
dir. Bu vadide Gelir Vergisinin kabul edildiği 
tarihlerde çok güzel bir çalışma vardı. Radyo 
ile mütemadiyen vatandaşlar eğitilirdi. Bugün 
öyle vatandaşlarımız vardır ki, mevzuatımıza 
göre Gelir Vergisi mükellefi olma durumunda 
iken, son derece karışık olan vergi mevzuatımı
zı bilememek yüzünden, kötü niyetle de değil 
o kadar karışık ki, vergi mükellefi olup olmadı
ğını bilmemek durumunda, bilmediği için be
yanname vermemektedir. Bu bakımdan Fran
sa'da bile Gelir Vergisi beyannamelerinin alına
cağı günlerde günlük gazeteleri ile - orada ga
zeteler kendiliğinden kimlerin vergi mükellefi 
olduğunu uzun uzun anlatırlar ve bu işi âmme 
hizmeti kabul ederler - bu konuda açıklama ya
pılır. Bu bakımdan, ben, bu vazifenin süratle 
Maliye Bakanlığımızdan alınmasını da temenni
ye şayan görmekteyim. 
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gi idaremizin reorganizasyonu ile ilgili bu mev
zularda oldukça ileri gitmiş memleketten bir 
mütahassısın gelerek burada çalıştığını ve bâzı 
raporlar verdiğini ve buna göre de tasarılar ha
zırlandığından bahsederdi. Eğer bu çalışmalar 
- arşivlerde olması lâzım - var ise, vergi teşki
lâtımız, daha doğrusu idaremiz süratle o istika
mette çalıştırılmalıdır. 

Demin bir arkadaşımız da söyledi; Gelir Ver
gisi mükelleflerinden teşkilâtça kontrol edile
bilen yüzde 2,5 - 3 oranındadır. Gelir Vergisi 
verme durumunda olup da hiç vermiyenler ay
rı. Bu teşkilât ile daha fazla bir şey yapmak 
imkânı elbette mahdut kalacaktır. Bu bakım
dan hesap uzmanları teşkilâtı yanında, daha çok, 
küçük mükelleflerin beyannamelerini tetkik et
mek durumunda olabilecek ikinci kademede bir 
teşkilâtın da takviye edilmesinde fayda ummak
tayım. 

Türkiye'de bu mevzuda talihsiz konulardan 
bir tanesi de, serbest hesap uzmanlığı veya mü
şavirliği kanununun çıkmamasıdır. Hakikaten 
15 veya 15 yılı geçen bir zamandan beri bilirim, 
bu mevzu Meclise her geldiğinde bir talihsizliğe 
uğrar, bir türlü çıkartılamaz. Muhterem arka
daşlar, vergi mükellefine yardımcı kişilerin bu
lunması gerekir. Demin arz ettim, mevzuatımız 
çok karışık olduğu için değme insanlar, çok bil
gili insanlar dahi kendi beyannamesini doldur
ma imkânına sahibolamamaktadır. Bunlar bi
rer gerçek. Bu çeşit insanlara, vergilerinin tes-
bit edilmesi, beyannamelerinin doldurulmasında 
veya çeşitli vergi konularında yardımcı vazifesi 
görecek olan bu teşkilâtın süratle çıkarılması 
zaruridir. Hatırlarım, İktisat Vekâletinde me
mur iken, Kazanç Vergisi sisteminde böyle bir 
teşkilâta ihtiyaç duyulmuş, 1937 veya 1938 de 
bunun tasarısı dahi hazırlanmış idi. 

Bu bakımdan, otuz küsur seneden beri bir 
nnevzuda boşluğu sureti katiyede hissedilen bir 
(konunun, bir müessesenin hâlâ teessüs edeme
mesi bu mevzulardaki müşkülâtımızın sebeple
rinden biri olagelmektedir. 

Şimdi, varidat bütçemizi tetkik ederken 
evvelâ bunun iskeletini de bir kuralım. Nere
lerden alıyoruz büyük ölçüde? Gelir ve Kurum
lar Vergisi, Giderler Vergisi, sistem; büyük 
sistem. Karolar, resimler, devlet işletmeleri 
hasılatı, devlet emlâki dâhil. Kamu İktisadi 

Teşebbüslerinin gelirleri dâhil ve bir de hiz
metler karşılığı, o ehemımiyetini şimdi pek mu
hafaza etmiyor, mahallî idareler gelirleri... 

En sondan başlıyaoağım. 
Muhterem arkadaşlar, Maliye Vekâletimiz 

vergi işinin büyük yükünü taşımaktadır, ama 
ımahallî idareler maliyesinde maalesef İçişleri 
Bakanlığı ile anlaşma halinde bulunamamak
tadır. Köylerimiz, sureti katiyede, kendi hu
dutları içerisindeki ödedikleri vergiler bakı
mından sahiplendirilmelidir. Köy bütçeleri bu 
yolla takviye edilebilir kanaatindeyim. Köylü
nün Arazi Vergisi olarak ödediği şey köyde 
kalabilir. Ve bu ölçüden hareket etmek suretiy
le, köy bütçelerimiz takviyeye medar olacak 
mahallinde ödenmekte olan vergilerden köy 
bütçelerinin kalkındırılması imkânı mevcudo-
labiür. Bu ölçü içerisinde yine mahallî idare
lere, gerek, belediyeler bilhassa büyük yardım 
görmektedir merkezden ve bunun da dün İmar 
ve İskân Bakanlığı bütçesinde de gördük; sağ
lam, objektif bir kıstası da her zaman buluna
mamaktadır. 

Bu bakımdan, merkezî idarenin bütçesinden 
zaruretler dolayısiyle hisse almaMa olan ma
hallî idarelerden, her hangi bir yeni külfet 
tahmiline ihtiyaç kalmaksızın vergi sistemimiz
de rasyonlel bir çalışma ile o mahallî idareler 
bütçesini takviye etmek imkânları vardır. Ve 
bu yollar aranmalıdır. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerine devlet bütçe
sinden transfer yapıyoruz. Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin yeniden organize edilmesi tedbir
leri hızla gerçekleştirilmiş olsa idi, merkez 
bütçesinden, devlet bütçesinden oraya bu ölçü
de transfer yapmak ihtiyacı kalmıyabilirdi. 

Bu bakımdan, büyük yatıran sahibi olan 
ve hesaba göre 50 küsur milyar, (onu üç misli 
artırırsanız 100 küsur milyar, herkes çeşit çe
şit rakamlar veriyor, ama dolar 2.80 hesabı ile 
yapılan hesaplara göre asgari 51 - 52 milyar) 
52 milyarlık yatırıma saJhibolan Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri büyük bir yatırım kaynağı yarat
ma gücüne sahiptir. Bu potansiyeli harekete 
geçirmek, bu teşebbüslerin reorganize edilme
sine, rasyonel çalışmasına bağlıdır. Bunu yapa
madığınız takdirde, (muazzam bir güç) ora
dan gereği gibi faydalanamıyorsunuz, arkasın
dan fakir fukaranın ödemek zaruretinde kala
cağı vergileri yüklenmekten başka çare bula-
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ımıyorsunuz. Bu bir rasyonel, adaletli yergi yo
lu değildir. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, müddetiniz 
dolmak üzere. 

G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim, üç daki
kam var, özür dilerim, baktım saatime, 

Giderler Vergisi : 
Türkiye bir taraftan Ortak Pazarla müna

sebet halinde. Ortak Pazar'dan en geniş ölçü
de istifade edeceğimiz konulardan bir tanesi 
vergicilik; son derece kompleks, karmakarışık, 
mudil bir problem haline geldiği için, oralar
da uygulanagelmökte olan vergileri takibede-
rek öğrenmek imkânlarına kavuşmamız da ken
dini gösterecektir. Esasen Ortak Pazar anlaş
masının hükümlerinden bir tanesi de sosyal ma
lî, ekonomik politikalar arasında ahenkli bir 
gidişi sağiamaktır. 

Bu bakımdan orada yeni bir gelişme var. 
istihsal vergileri, gider vergilerinde orada ge
lişmeyi durdurmıyan, gelişmeyi teşvik ©den, 
fakat gelişmeye uygun olarak elde edilecek 
hâsıladan rafiHete de bir pay çıkarma imkânı
nı veren bir gelişme var. Bu gelişmeyi taMbe-
derek, ona göre gider vergileri sistemi içeri
sinde de gerekli ıslahatın yapılmasında fayda 
ummaktayız. 

Nihayet son konu; gerçekten ekonomide, 
hak edilmemiş kazançlar doğarsa ki, Türkiye'
de bilhassa bu, süratle şehirleşme, imar yolun
da gitme sebebiyle çok olmaktadır; bu mevzu
larda da Hükümetin konuyu daha yakından 
Uakibedierek pülüvalüyü vergilendirmek yolun
da bir gayretin içerisinde bulunmalıdır. Son 
derece adaletli bir davranış olur ve bu suretle 
devletin varidatı artma yolunda bir politika
ya sahip çıkarak; vatandaşı, fakiri yeni külfet
ler altında bulundurmadan devletin hizmet 
alanlarını genişletmek ve sosyal devlet karak
terinde bir devletin kurulmasında geniş mesa
feler almak imkânı, sosyalizme hiç iltifat etme
den, son derece basit, iptidai, 19 ncu Asır içe
risinde kalmış birtakım doktrinlere saplanma
dan Türkiye'de sosyal devleti geniş ölçüde ta
hakkuk ettirmek imkânları ortaya çıkar kana
atini taşıyoruz. Teşekkür ederim. (G. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ta-
hir Allanan, buyurun efendim. 
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A. P. GRUPU ADINA TAHİR AKMAN 
(Çankırı) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
muhterem üyeleri, 1969 yılı gelir bütçesi üze
rinde A. P. Grupu adına tenkid ve temennileri
mizi arz etmek üzere huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime başla
madan evvel, daha evvel görüşen arkadaşları
mın emeklilik aylıklarının % 70 e çıkarılması 
hakkındaki kanunun % 6 dan karşılığının 
% 14 e çıkarılması dolayısiyle, «% 8 bir fark 
vardır, bunun karşılığı bütçede gösterilmemiş
tir, bu ne olacaktır» diye sorulmuştur. Hâdise 
şudur: 1950 den evvelki emekliler için bütçe
de 325 milyon lira bir para vardı, 1950 den ev
velki emekliler Emekli Sandığına devredilmek
tedir. Çünkü, bu emeklilerin şimdiye kadar 
aylıklarını Maliye Bakanlığı ödemekteydi. 

Bu hale göre, bu 325 milyon liranın % 14 
ün karşılığı olarak bütçede gösterilmesi icabe-
der, haıtıtâ bu % 70 e aidolan kanunda da buna 
dair hüküm vardır ve bir aktarma ile bu iş 
halledilecektir. Bunu arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe kanun tasa
rısının Yüce Mecliste incelenmesine başlandı
ğından beri gelir bütçesi üzerinde muhtelif is
tikametlerde görüşler ifade edilmiş bulunmak
tadır. 

Bilindiği üzere, Yüce Mecliste şimdiye ka
dar yapılan görüşmelerde bütçenin gider ve 
gelir kalemleri inceden inceye tetkik olunmuş 
ve tek tek hususat gözden geçirilmiş ve bu gö
rüşmelerin ışığı altında gerekli düzeltme ve ilâ
veler yapılmıştır. 

Bütçe müzakerelerinin son safhasını teşkil 
eden bu görüşmelerde ise, teferruattan ziyade 
bütçenin anahaitları, memleket ekonomisiyle 
ilişkileri, izlenen vergi politikası ve bunların 
neticeleri itibariyle bir değerlendirme yapmak 
icabettiği kanaatindeyim. 

işte biz bu tenkid ve temennilerimizi bu me
toda uygun olarak, gelir bütçesinin kalkınma 
plânı ve bu yıl programında öngörülen hedef
ler, ekonomimize yapacağı etkileri ve vergi po-
litikasiyle ilişkileri yönünden ele alacak ve 
bunlara göre bir sonuca varmıaya çalışacağız. 

Sayın milletvekilleri, malûmları bulunduğu 
üslere zamanımızda devlet ve devletin yerine 
getirmeye mecbur olduğu vazifeler geçmiş yıl
lara nazaran köklü bir değişikliğe uğramıştır. 
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Gerçekten, bugünkü devlet anlayışı içinde dev
let, çeşitli sebeplerle durmaksızın artan sosyal, 
kültürel ve ekonomik ve siyasal hizmetleri ye
rine getirmek ve bu hizmetleri bugünün ihti
yaçlarını karşılıyacak şekilde organize etmek 
durumunda bulunmaktadır. Bilhassa, ekono
mik alanda memleketin kaderiyle ilgili çeşitli 
problemleri halletmek ve bunlara aktif ve dü
zenleyici bir istikamet vermek devletin aslî va
zifeleri arasındadır. Devlet anlayışı ve devletin 
fonksiyonlarında husule gelen bu temel deği
şiklik, âmme hizmetlerinin ifasında başlıca ve 
hattâ yegâne bir vasıta olan vergi anlayış ve 
tatbikatında tesirlerini göstermektedir. Bu iti
barla vergilerin gayrisâfi millî hâsıla içindeki 
payının gittikçe daha büyük bir yer işgal et
mekte olmasını ekonomik ve sosyal hayat üze
rindeki tesir ve öneminin günden güne artma
sını tabiî karşılamak icabeder. 

Vergiyi, ferdî tasarruflardan, karşılığında 
belirli bir menfaat gösterilmeden âmme ekono
misi alanına yapılan bir kıymet nakli olarak 
tarif ettiğimiz zaman, millî ekonomi ile olan 
irtibatının ve buna yapacağı tesislerinin ne ka
dar önemli olduğunu tebarüz ettirmiş oluruz. 

Şimdi, bu esas görüşün ışığı altında 1969 
yılı gelir bütçesinin incelenmesine geçelim. Bi
lindiği gibi 1969 yılı konsolide gelir bütçesi 
bugünkü durumda 25 milyar 469 milyon liraya 
baliğ olmaktadır. Bu miktarın 945 milyonu kat
ma bütçeli gelirlerden 24 milyar 524 milyonu 
da genel bütçe gelirlerinden ibarettir. 24 mil
yar 524 milyon genel bütçe gelirlerinin 21 mil
yar 249 milyonun vergi gelirleri, 1 milyar 159 
milyonun vergi dışı gelirler 2 milyar 116 mil
yonu özel gelirler ve fonlar teşkil etmektedir. 
21 milyar 249 milyon vergi gelirlerinin 6 mil
yar 950 milyonu Vasıtasız Vergilerden, 14 mil
yar 249 milyonu Vasıtalı Vergilerden tahsil 
edilecektir. Bu suretle gelir bütçesinin anahat-
larım belirttikten sonra, gelir tahminlerinin 
samimî olmadığı, bütçede yer alan gelir kalem
lerinin gerçekleşmiyeceği yolundaki muhtelif 
iddiaları değerlendirmek ve gerçek durumu 
belirtmek istiyorum. 

Bütçe tasarısında yer alan vergi gelirleri 
tahminlerinin isabetini tâyin için geçen yıllara 
ait gelir tahminlerinin gerçekleşme durumuna 
bakılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Zira, geçen yıllar bütçe görüşmelerinde, ince
lenmekte olan bütçelerdeki gelir tahminleri 
hakkında da aynı şekildeki iddiaların ileri sü
rüldüğü hatırlanırsa, bu hususu özellikle zik
retmemizin sebebi kendiliğinden anlaşılacaktır. 
Her sene bu aynı şekilde söylenir, bütçe açık 
verir diye.. 

1966 yılı genel bütçe vergi gelirleri 12 mil
yar 400 milyon tahsilatla, tahmine nazaran 
% 98.4 nisbetinde; 1967 yılı genel bütçe vergi
leri 14 milyar 800 milyon lira tahsilatla % 98 
nisbetinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Kesin sonuçlar alınmamakla beraber, som 
günlerini idrak ettiğimiz 1968 yılına ait vergi 
gelirleri tahsilatı ise, bâzı özellikleri nazara 
alınmak suretiyle bu açıdan değerlendirildiği 
zaman, bu nisbetlere yakın bir sonuca ulaşıla
cağı görülmektedir. Bu neticeler objektif ra
kamlar olmak itibariyle, ölçüsüz bütçe açığı 
arama çabalarının da ne kadar mesnetsiz oldu
ğunu açıkça ortaya koyar, mahiyettedir. 

Şimdi 1969 yılı Bütçe gelir tahminlerinin 
gruplar itibariyle tâyinine geçelim: 1968 malî 
yılında genel bütçe gelirleri 20 milyar 712 mil
yon lira olarak tahmin edilmiştir. 1969 yılı 
genel bütçe gelir tahmini ise 24 milyar 524 mil
yon lira olup geçen yıla nazaran 3 milyar 812 
milyon liralık bir fazlalık ifade etmektedir ki, 
bu miktar % 18 nisbetine baliğ olmaktadır. Ge
lir bütçesini teşkil eden kalemlerin özellikleri 
ve tahmin metotları nazara alınmaksızın zahiri 
duruma göre hüküm verildiği takdirde, 1969 ge
lir tahminlerinde aşırılık bulunduğu neticesi 
çıkarılabilir. Gelir tahminlerinden müşahede 
olunan bu fazlalığın sebebi, gelirlerin yüksek 
olarak tahmininden değil, bâzı gelir kalemleri
nin tahminindeki metodun değiştirilmiş olma
sından gelmektedir. Malum olduğu üzere, tekel 
safi hasılatı ve Şeker İstihlâk Vergilerinden 
yapılmakta olan tahsilat yıllardan beri bütçe 
tahminlerinin altında seyretmektedir. Gerçekte 
sözü edilen vergiler muntazaman tahsil edildi
ği halde, bu idarelerin malî bünyelerindeki 
zaıf dolayısiyle, alman bu vergilerin genel büt
çeye intikali sağlanamamaktadır. Bu durumun 
önlenebilmesi ve tahsil edilen bu vergilerin büt
çeye intikalinin sağlanması bakımından Tekel 
idaresi ve Şeker Şirketinin malî bünyelerinin 
takviye edilmesiyle 1969 yılı gider bütçesine 
550 milyon lira tutarında bir tahsisat konmuş 
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bulunmaktadır. Bu suretle idarelerin nakit ih
tiyacı sözü edilen tahsisatla karşılanmış olaca
ğından tekel safi hasılatı ve Savunma Vergisi 
ile Şeker istihlâk Vergisinin gelir tahminine 
uygun olarak tahsili ve bütçeye intikali sağlan
mış olacaktır. 

Görülüyor ki, tahminlerde görülen fazlalı
ğın 550 milyon lirası tamamen zahiri olup, as
lında bir usul değişikliği neticesinde bütçede 
yer almış bulunmaktadır. 

1969 yılı programı ile gelir bütçesi arasında 
ilişkileri yönünden gelir tahminlerinin tahlili. 

Sayın milletvekilleri, malumları bulunduğu 
üzere genel ekonomik dengenin Kalkınma Plânı 
esasları dâhilinde cereyanının sağlanması bakı
mından, bütçe ile o yıl programının arasında 
bir bağlantı tesisi lüzumu bulunmaktadır. Plân 
hedeflerine varılması bakımından böyle bir 
bağlantının gereğini biz de takdir etmekteyiz. 
1969 yılı gelir bütçesi ile iaynı yıl programı ara
sında bu mânada bir uygunluğun mevcut bu
lunduğunu ifade etmek isterim. 

1969 programında, bütçede, toplu rakam 
olarak 1 milyar 600 milyon lira ek finansman 
ihtiyacı bulunduğu gösterilmiş bulunmaktadır. 
Bunun karşılanması için gerekli tedbirleri der
piş olunmuştur. Ayrıca bütçe ihtiyaçları için 
lüzumlu 1 milyar 200 milyon liranın da ne su
retle sağlanacağı Bütçe kanun tasarısında açık
ça gösterilmiştir. Bu duruma göre, bütçe ola
rak ısrarla öne sürülen miktar 2 milyar 800 
milyon lirayı bulmaktadır. Bütçe hazırlanırken 
bunu örtmek ve tevil yoluna gidilmemiş, ger
çek bütün çıplaklığiyle Parlâmentonun ve ef
kârı umumiyenin ıttılaına arz edilmiştir. Ne 
var ki, böyle bir ihtiyaç karşısında Hükümeti
miz gayet samimî ve dürüst bir yolu ihtiyar 
ederek hem gerçeği ifade etmiş ve hem de ted
birlerini beraber getirmiştir. Bugünkü demok
rasi anlayışının en bariz bir örneği olarak bu 
tutumu takdirle karşıladığımızı ifade etmek is
terim. 

Şu hale göre, bütçe açığı olarak oraya atı
lan bütçe giderlerinin 1 milyar 300 milyon li
rasının 600 milyon lirası istikraz, 600 milyon 
lirası kadro tasarrufu, 1 milyar 600 milyon li
rası da yeni getirilen vergi tedbirleriyle karşı
lanacaktır. 

Burada, muhterem arkadaşlarım, kadro ta
sarrufu dolayısiyle tasarruf edilen 600 milyon 

I için Sayın Şefik İnan itirazda bulundular. «Bu 
nasıl olur? Bu tasarruf bütçeye nasıl karşılık 

I olarak konulabilir?» dediler. Fiilen böyle bir ta
sarruf vardır; fiilen böyle bir tasarruf olduğu 
için de bütçeye karşılık olarak konmuştur. Bun
da bir mahzur telâkki etmemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, yeni getirilen vergi 
tedbirleriyle, mevcut vergilerimizin normal in
kişafı dışında takriben 1 milyar 600 milyon lira 
munzam bir varidat temin edileceğine göre, ge
lir tahmini fazlalığı olarak gösterilen 3 mil
yar 812 milyon liradan 550 milyon liranın da 

I düşülmesi icabeder. Bu durumda normal geliş
me hızını karşılamak üzere 1 milyar 662 milyon 
lira kalır ki, bu fazlalık geçen yıl gelir tahmin
lerine nazaran sadece % 8 lik bir artışa teka-

I bül etmektedir. 
Geçen yıllardaki gelir artışları nazara alı

nırsa, bu yıl gelir bütçesinde öngörülen % 8 
gibi bir artışın gerçekleşebileceğini - ne türlü 
ihtiyat payı nazara alınırsa alınsın - kabul et
mek icabeder. Bu hususu, 1968 yık gelir tah-

I minleri için gerçekleşme oranlan da teyideder 
durumdadır. Şöyle ki, bu yıl bütçe gelirleri 
tahsilatının yıl içinde ekonomik kalkınmayı 
teşvike matuf olarak verilen geniş muafiyet ve 
indirimlere rağmen, sözü edilen nisbetin pek 
altına düşmiyeceği anlaşılmaktadır. Bu muka
yeseler, vergi gelirleri tahminlerinin gerçekçi 
bir zihniyet içinde hazırlandığı ve geçmiş yıl
larda olduğu gibi gerçekleşmesinin muhakkak 
bulunduğunu açıkça göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, gelir bütçeleri üze-
rindöki temennilerime geçmeden önce, vergi po
litikası ve özellikle hâlen Yüce Mecliste görü
şülüp kabul edilen Finansman kanun tasarısı ile 
gösterilen tedbirler hakkındaki görüşlerimizi 
belirtmek isteriz. 

önce, her sene olduğu gibi bu yıl da Vasıtalı 
Vergiler üzerinde uzun uzun durulmuştur. Bi
lindiği üzere Vasıtalı Vergiler, memleketimiz
de olduğu gibi, bütün dünya memleketleri ver
gi tatbikatında da önemli bir yer işgal etmek
tedir. Ancak, bu konuda nazara alınması lâzım-
gelen cihet, bu vergilerin fakir halk zümrelerine 
intikal ettirilmemesini ve bilhassa zaruri ihtiyaç 
maddelerinin bu vergi dışında bırakılmasını 
sağlamaktır, izlenmekte olan vergi politikasın-

I da bu nokta üz-erinde hassasiyetle durulmakta, 
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zaruri ihtiyaç maddelerinin büyük kısmını teş
kil eden gıda maddeleri hiçbir şekilde vergiye 
tabi tutulmamaktadır. Bu itibarla bu vergilerin 
fakir halka yüklendiği iddiası asla varidolamaz. 

Bu münasebetle Tekel zamlarına temas et
mek isterim: 

Bilindiği gibi, bültün modern ve gelişmiş ül
kelerde, .tütün ve diğer mükeyyefat maddeleri 
üzerinde ağır vergiler alınmaktadır. Hattâ mo
dern maliyenin bu vergilendirmeden, vergiler
den müstağni kalmıyacağı söylenebilir. Gelişmiş 
ülkelerde böyle olunca, gelişmekte olan bir 
memleket olarak bu maddelerin vergilerindeki ar
tırımlar için, bizim bakımlımızdan daha da kuv
vetli bir gerekçe bulunduğunu kabul etmek ica-
beder. Kaldı ki, muhtelif memleketlerdeki si
gara ve içki fiyatlarının mukayesesi bu artı
rımların mutedil bir seviyede tesbit edildiğini 
göstermektedir. 

Vasıtalı Vergilerin memleketimiz yönünden 
bâzı özellikleri de vardır. Filvaki Vasıtalı Ver
gilerin bütçe gelirleri içindeki payı, diğer Batı 
ülkelerinden bir hayli üstünde bulunmaktadır. 
Ancak, bu vergilerin büyük yekûn tutmasının 
sebebi, ithalde alınan gümrük ve diğer ithal 
vergilerinin yüksek bulunmasından ileri gel
mektedir. Millî ekonomiımlizin himayesi ile, sana
yileşmenin gerçekleştirilmesi bakımından bu 
vergileri yüksek seviyede tutmak ve tatbikatına 
devam etmek mecburiyetindeyiz. Bu itibarla 
Vasıtalı Vergiler payının % 65 civarında bu
lunmasını, ithal vergilerinin yüksek seviyede bu
lunmasının bir neticesi olarak kabul etmek ica-
beder. Bu özellik nazara alınarak diğer Batı 
ülkelerindeki Vasıtalı Vergiler yükü mukayese 
olunursa, Vasıtalı Vergilerin vergi sistemimiz 
içindeki yerinin mübalâğa edildiği kadar yük
sek bir seviyede bulunmadığı, fakir halka yük
lenen bir vergi vasfında olmadığı kabul edilir. 

izlenmekte olan vergi politikasının istikâ
metini belirtmek bakımından son yıllarda ger
çekleştirilen bâzı tedbirleri hatırlatmak isterim. 

Malûmları olduğu üzere, geçen yıllar içinde 
orta gelirli vatandaşların vergi yüklerinde 
önemli hafifletmeler getiren iki önemli tedbir 
alınmıştır. Şöyle ki; Gelir Vergisinde enaz ge
çim haddi artırılmış ve fiilen 1 200 liraya kadar 
ücretlerden tasarruf bonosu kaldırılmış bulun
maktadır. Bu iki tedbirin Hazineye cem'an 

600 milyon lira gibi önemli bir gelir kaybına 
mal olduğu nazara alınırsa, vergi politikamızın 
sosyal adalet yönünden geliştirilmesi konusun
da ne derece kararlı ve başarılı olduğumuz 
kendiliğinden ortaya çıkacaktır zannederim. 

iSayın milletvekilleri, gelir bütçeleri üzerin
de yaptığım bu konuşmada, 1969 yılı Bütçesinin 
finansman ihtiyacını karşılamak için vergi ka
nunlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ile getirilen tedbirler üzerinde nok-
tai nazarımızı da belirtmek lüzumunu duymak
tayım. 

Şu ciheti hemen belirtmek is'terim ki, alın
ması öngörülen tedbirler, her şeyden önce fi
nansman ihtiyacının karşılanmasına matuf bu
lunmakla beraber, bu tedbirlerin ekonomik kal
kınmaya yardımcı olması veya hiç değilse ge
lişmeyi frenlememesi öncelikle nazarı itibara 
alınmıştır. Diğer bir ifade ile tedbirlerin se
çimimde, hazırlanmasında, ekonomik gelişmeye 
ve sosyal yapıya zarar vermiyecek ve hattâ des
tekleyici mahiyette olanlar tercih edilmiştir. 

Alınan tedbirleri anaha'tlan ile belirtmek is
terim : 

Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişik
likler Varidat getirici olmaktan ziyade, sistemi 
takviye edici birer ıslahat mahiyetindedir. Ya
bancıların gelir tevkifat nislbetinde yapılan ar
tırım, vergi adaletine ve beynelmilel vergi tat
bikatına uygun bulunduğu gibi, yabancı ser
mayenin aleyhine bir durum ihdas etmemekte
dir. 

2. Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan 
başlıca değişiklikler, Kurumlar Vergisi nisbe-
tiyle, yabancı kurumların vergi tevkifat nisbe-
tinin artırılmış bulunmasıdır. 

Kurumlar Vergisinin artırılması, sermaye 
piyasasını teşvikle ilgili kanun tasarısı ile bir
likte mütalâa edildiği takdirde, vergi emniye
ti veren ve ekonomik gelişmeye yardımcı tipte 
bulunan kurumların bu tedbirden müteessir ol
madıkları görülür. 

Aynı tasarıda, bu niteliği haiz olmak üzere 
ihdas edilen halka açık anonim şirketleri için, 
diğer munzam vergi hafifletmeleri derpiş edil
miş bulunmaktadır. 

Yabancı kurumlara ait iratların vergi tevki-
fatı üzerindeki artırımı tamamen başka açıdan 
ele alınmak icabeder. Malûm bulunduğu üzere, 
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beynelmilel vergi tatbikatında ülke değiştiren 
sermaye birisi, sermayenin yatırıldığı, diğeri 
sermayenin menşe memleketinde olmak üzere 
iki safhada vergiye tabi olmakta ve genel ola
rak sermayenin çalıştığı ülkede ödenen vergi, 
menşe memlekette ödenen vergiye mahsubolun-
maktadır. Bu durumda yapılan reformla ger
çekleştirilen husus, yaibancı sermayenin kendi 
memlöktinde ödiyeceği verginin bir kısmının 
Türk Hazinesine aktarılması olacaktır. 

Diğer taraftan, yabancı kurumların vergi
lendirilmesi konusunda öngörülen hükümler 
beynelmilel vergi tatbikatına uygun bulundu
ğu gibi, yabancı sermaye celbini azaltacak bir 
nitelik taşımamaktadır. Bu hususta gerekli ted
birler alınmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; Kurumlar ve Gelir 
vergilerinde yapılması derpiş edilen bu ıslahat 
muvacehesinde Vasıtalı, Vasıtasız Vergiler den
gesinde Vasıtasız Vergiler lehine bir tadilât 
vukua geleceğinde şüphe yoktur. Bu ıslahatın 
vergi sistemimizin Vasıtasız Vergiler yönünden 
geliştirilmesini göstermesi itibariyle bu konu
da cereyan eden tartışmalara son verileceğini 
ümidederim. 

Gider Vergileri Kanununda yapılan deği
şiklikler, genellikle sistemin ıslahına matuf 
olup, varidat sağlayıcı olanları cüz'i bir önem 
taşımaktadır, önemli bir kalem olarak yüksek 
oktanlı benzinden 100 milyon lira sağlanması 
zikredilebilir. Yüksek kaliteli bir akar yakıt 
ihdası ile bu konuda da şimdiye kadar ki bir 
noksanlık giderilmiş olmaktadır. Umumi fiyat 
seviyesine olsun, fakir halk zümresine olsun bu 
tedbirin her hangi bir tesiri olmıyacağı izah
tan varestedir. 

BAŞKAN — Sayın Tahir Akman, 20 daki
kalık süreniz dolmuştur. 

TAHİR AKMAN (Devamla) — Beş dakika 
müddet verirseniz bitiririm. 

BAŞKAN — Beş dakika içerisinde bitirirsi
niz. 

Arkadaşımız, konuşmasını beş dakikalık sü
re içerisinde biıtirebileoeği kanaatinde. Sürenin 
beş dakika uzatılmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Buyurun. 
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A. P. GRUPU ADINA TAHİR AKMAN (De
vamla) — ithalde alman damga resmi nisbeti-
nin artırılmasının, daha önce belirttiğim sebep
lerle, doğrudan intikal eden bir Vasıtalı Vergi 
tadilâtı olarak mütalâa etmemek icabeder. Bu 
tedbir, varidat temininden ayrı olarak, memle
ket ekonomisinin en belirli bir problemini teş
kil eden, tediye bilançosu açıklarını da hafif
letmek amacına matuf bulunmaktadır. 

Şöyle ki; ithalâtta damga resmi nisbetinin 
artırılması ile ithalâtın fiyat yolu ile tahdidi ve 
bu suretle ileride vukuu muhtemel döviz sıkın
tılarının önceden hafifletilmesi yoluna gidilmiş
tir. İthal taleplerinin daraltılması muhakkak ki, 
döviz bütçemizin kalkınmaya yararlı bir şekilde 
kullanılmasına daha geniş ölçüde imkân hazır-
lıyacaktır. 

Harçlar Kanununda yapılan değişiklikle, 
cüz'i de olsa ekonomiyi zarar getirmiyecek şe
kilde bir varidat temini yoluna gidilmiş ve ku
rulmaları istenen halka açık anonim şirketlerin 
teşviki öngörülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, kısaca belirteyim ki, 
bu vergi tedbirleri ile 1969 yılında 300 milyonu 
Kurum ve Gelir vergileri, 500 milyonu tekel 
maddelerinin fiyat artırımından, 100 milyon li
ra Gider vergilerinden, 700 milyona da İthalât 
Damga Resminden olmak üzere cem'an 1 mil
yar 000 milyon liralık munzam gelir sağlanmış 
olacaktır. 

Bu tedbirlerin tarafımızdan izlenen sosyal 
aıdalet ve ekonomik gelişmeye paralel vergi po
litikamızın esaslarına uygun bulunduğuna işa
ret etmek isterim. 

Ancal?, vergi sistem ve tatbikatımızın bu il
keler çerçevesi içerisinde inkişafı için bâzı kök
lü tedbirlerin alınmasının da gerekli olduğu ka
naatindeyiz. 

Bu konudaki temennilerimizi özet olarak 
arz etmek isterim. 

Vergi ziyamı önlemek hususunda alınacak 
tedbirler: 

1. Vergi ziyamın önlenmesi hususunda en 
müessir ve verimli yolun vergi kanunlarında 
ağırlaştırıcı hükümlerin konulmuş ve ceza teh
didi altında daha fazla vergi ödemeye zorlama 
değil, mükellefle vergi idaresi arasında karşılık
lı anlayış, itimat ve iyi niyet tesisinin olduğuna 
inanmaktayız. 
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Prensip yönünden yeterli ve modern oldu
ğunda şüphe bulunmayan vergi sistemimizin tat
bikatında öngörülen güçlüklerin nedeni, vergi 
personelinin kalitesi ve teşkilâtının kifayetsiz
liği ile yakından ilgili bulunmaktadır. 

2. Vergi idaresinde, kaliteli personel kul
lanıldığı ve bunların çalışmaları verimli bir şe-
'kilde organize ve koordine edildiği riisbette mü
kellefle idare arasındaki ilişkilerin arzulanır 
şekilde gelişmesi sağlanacak ve bunun sonucu 
olarak vergi kayıtları asgari hadde indirilmiş 
olunacaktır. 

Bu itibarla Meclis görüşmelerinde hazırlan
dığı ifade edilen Gelirler idaresi organizasyonu 
kanun tasarısının Meclise intikali ve kanunlaş
tırılmasının öncelikle ele alınmasının lüzumuna 
inanmaktayız. 

3. Aynı şekilde, vergi ihtilâflarını süratli 
ve adaletli bir şekilde çözümlemek üzere hazır-
Tandığı ifade edilen Vergi mahkemeleri kanun 
tasarısının öncelikle ele alınmasının lüzumuna 
kaaniiz. 

Zirai kazançların vergilendirilmesi, bütçe 
görüşmeleri dolayısiyle bâzı hatiplerce ifade 
edildiği gibi, zirai sektörde muazzam vergi re
zervleri bulunduğu yolundaki mütalâalara işti
rak etmemekle beraber, vergiciliğimizin isti-
naJdettiği başlıca vergi olması itibariyle, Gelir 
Vergisinin başarısı yönünden, yine Gelir Ver
gisi içinde olmak üzere bu sektördeki Vergi tat
bikatının düzenlenmesi ve memleket ihtiyaçla
rın?, uygun bir hale getirilmesini gerekli gör
mekteyiz. 

Bu esastan hareketle, zirai kazançlarla ilgi
li mevzuatın mükellefi sıkmıyacaJk tarzda di
sipline sokulması ve zirai bünyemize uygun 
hale getirilmesi yerinde olacaktır. 

Gelir Vergisi sistemimizde gelir artırıcı ma
hiyetteki bâzı gelişmelerin sağlanması mümkün 
'bulunduğu kanaatindeyiz. Bu yönden sözü edi
len kanunun revizyona tabi tutulması yerinde 
olacaktır. 

Dış seyahat harcamaları Vergisi tatbikatın
da çeşitli güçlük ve mahsurların kendisini gös
terdiği malûmdur. Bunları giderecek tedbirle
rin alınmasına ve bu konudaki aksaklıkların 
giderilmesine çalışılmalıdır. Bunun için de bir 
tasan hazırlandığını Maliye Bakanlığı mensup
larından öğrenmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 1969 yılı bütçesi
nin memleketimize faydalı ve uğurlu olmasını 
temenni ederek saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Nihat Diler, buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DÎLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, 1969 malî yılı gelir bütçesi üzerinde Y. T. P. 
Meclis Grupunun görüşlerini açiklıyacağım. 

19 ncu Asırdanberi Devletin bünye ve fonk
siyonunda büyük değişiklikler olmuştur. Bu
günkü Devlet, yalnız emniyet ve asayişi temin
le mükellef olmayıp, birçok ekonomik, sosyal 
ve kültürel hizmetleri de üzerine almış bulun
maktadır. 

Modern Devletin bu telâkkisi Anayasamıza 
da bir prensibolarak girmiştir. Anayasamızın 
2 nci maddesi «Türkiye Cumhuriyeti, insan-
'haklarma ve başlangıçta belirtilen temel ilkele
re dayanan demokratik, lâik, sosyal hukuk Dev
letidir.» diye modern devletin bu prensibini be
nimsemiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik, sosyal ve 
kültürel bakımdan geri kalmış bir ülke halin
deyiz. Geriliğimizi yenmek için plânlar yap
tık. -

Plân, tabiî ve beşerî kaynaklarımızı en iyi 
şekilde kullanmamızda ve kullanmanın yolları
nı gösteren tedbir ve tahminler mecmuasıdır. 
Plânlı kalkınmanın hedefine ulaşabilmesi için, 
tahminlerin iyi yapılması kadar, tedbirlerde de 
eksiklik bırakılmaması gerekir. 

Plânlı kalkınmanın en mühim tedbiri, ge
rekli malî finansmanı temin edecek gelirlerin 
sağlam bir temele dayandırılmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, bunun için gelişen âm
me hizmeti niteliğindeki ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmanın temine matuf masraf
lara, her vatandaşın kendi malî gücü nisbe-
tinde iştirakini zaruri kılmaktadır. 

Anayasamızın 61 nci maddesi, «Herkes ka
mu giderlerini karşılamak üzere malî gücüne 
göre ödemekle yükümlüdür.» diye bu prensibi 
bir emir ve esasa bağlamıştır. 

Plânlı devreye girdiğimizden beri gelirle
rimizdeki artışın, plânlı kalkınmanın temin 
ettiği gayrisâfi millî hâsıla artışıyla mütenasi-
bolarak artmadığı bir hakikattir. 
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Halbuki, gelir sistemi esaslı bir temele 
dayandırıldığı takdirde, ekonomik gelişme 
içinde onunla mütenasibolarak gelirlerimizde 
bir artış olacak ve bu artışla plânın öngör
düğü yatırımları ve diğer harcamaları karşı
lanacaktır. 

Geçen yılki, bütçe müzakereleri sırasında 
Devletin giderlerinin normal gelirle değil, 500 
milyon liralık iç istikrazla karşılanacağı ifade 
edilmişti. 

Klâsik tarife göre, Devletin giderlerinin 
niormal gelirlerle karşılanması lâzımdır. Vergi, 
resim, harç ve şerefiye gibi gelirler Devletin 
normal gelirleridir. 

Bu gelirlerin haricinde iç ve dış istikraz
larla karşılanan gelirler klâsik mânada büt
çe denkliği prensibini zedeler. 

Sayın milletvekilleri, grup sözcümüzün 
bütçenin tümü üzerinde de ifade ettiği üzere, 
plânlı devıeye girişimizden bu tarafa Devle
tin gider ihtiyacını karşılamak için gelirlerin
de ve gelir tahminlerinde bir gelişme olmamış
tır. Bu mevzudaki rakamlar daima plân he
deflerinin gerisinde kalmıştır. 

Ezcümle 1969 malî yılı bütçesinin tümü 
üzerinde grup sözcümüzün yaptığı konuşma
sında bu durum şöyle dile getirilmiştir : 

«1961 den bu yana bütçe gelirleri tahsilat 
nisbetlerindeki artışlarını arz ©diyorum : 

1961 bütçesinde 1960 nazaran tahsilat ar
tışı yüzde 36, 1962 de yüzde 11, 1963 de yüzde 
29, 1964 de yüzde 4. Yani 1961, 1962, 1963 ve 
1964 yıllarında 44 yıllık vasati tahsilat artış
ları nistoet yekûnu yüzde 80 dir. Bunu 4 yıla 
taksim ederseniz ortalama vasatisi yüzde 20 ar
tış olmuş. 

1965 de yüzde 8, 1968 de yüzde 18, 1967 
de yüzde 19, 1968 de yüzde 5 dir. Yekûn yüz
de 50 olmuş. Onun da vasatisi yüzde 12,5 tur. 
Yani 1965 den bu yana bütçelerimizin gelir
lerinde muazzam gelişmeler sağladık fikri bir 
gerçeğin ifadesi değildir. Rakamlar bunu gös
teriyor. Bunlar, bütçe gerekçesinden aldığım 
rakamlardır. 

Dört yılda cem'an yüzde 50 nisbetinde 
bir gelişme sağlamış, vasatisi ise yüzde 12,5 
tur. Ondan önceki 4 yılda yüzde 80 nisbe
tinde bir gelişme sağlamış, onun da vasatisi 
yüzde 20 dir, ama bu, ne öteki 4 yılın çok 
parlak yıllar olduğunu gösterir, ne de beriki 

4 yılın çok sönük yıllar olduğunu gösterir. 
Çünkü devamlı olarak bütçeler geldiği zaman, 
yeni gelir kaynakları arıyoruz, yeni ver
giler çıkarıyoruz. O yılda, yeni vergilerle 
gelirler artıyor ve o senenin gelir tahsilatı yüz
de itibariyle daha yüksek oluyor. Öteki sene
lerde bu yeni kanunlar çıkmadığı zamanlar
da nisfoetler daha mâkul hudutlarda kalıyor. 

1969 yılı bütçesinde 26,5 milyar liralık 
bütçe yok mu? Var, ama 26,5 milyar lira ola
rak bunu nazari mânada tesbit etmek bir şey 
ifade etmez. 

Bir yıl sonra bu nasıl gerçekleşecek me
selesi, asıl önemli olan tarafıdır. Nitekim, 
geçen yıl 21 milyara yakın tesbit edilmiş. Bu 
yıl 19 milyar lira olarak gerçekleşmiş. Bu yıl 
24,5 milyar liralık bütçe gelirleri rakamı var 
elimizde. Bunun üzerinide çeşitli vesilelerle du
ruldu. Acaba 1969 un 24,5 milyar liralık tah
mini bu malî yılın sonunda gerçekleşecek mi?» 
diye kendi fikirlerini ortaya koymuş ve parti
mizin görüşlerini belirtmiş bulunmaktadır. 

. Sayın milletvekilleri, bu konuşmadan da ak
tardığım üzere, her yıl mevcut ihtiyacı karşıla
mak için vergilere zam yapmak yolunla baştvu-
rulmuştur. 1969 malî yılı finansman açığını kar
şılamak için bu yola başvurulmuştur. Ancak, bu 
şekilde Anayasanın 61 nci maddesini ve modern 
verginin prensiplerini geniş çapta zedelemiş 
bulunmaktadır ve ihtiyacı da karşılamamakta
dır. 

Sayını milletvekilleri, vergileme politikası 
ıbaşlı başına ekonomik hayat üzerinde müessir 
röl oynıyan bir politikadır. Bugün memleketi
mizde Vasıtalı ve Vasıtasız vergiler vardır. Va
sıtasız vergiler; gelire gtire artmayan, inikas 
eden elastikiyete haiz olmıyan, sosyal adalet 
prensiplerine aykırı olan bir vergidir. G-elir 
Vergisi ise, yani Vasıtasız vergi ise, bunun tam 
tersine modern vergiciliğin prensiplerini bünye
sinde taşıyan genellik, eşitüik, şahsilik, elasti
kiyete haiz, müterakki inikas etmiyen bir ver
gidir. Bugün memleketimizde Valsıtalı vergile
rin payı vasntıasız vergilere nazaran çok fazla
dır. Ezcümle % 65 in üstüne çıkmıştır. Vasıta
sız vergilerde elastikiyet olmadığı için ekono
minin gelişmesinle mütenasip bir artış kaydet-
memektedir. Fazla olarak plânın en mühim ilke
lerinden biri olan, fertler arasında gelir farkı
nı azaltmaya matuf sosyal adalet ilkesini zede-
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lemekte, aynı zamanda fiyat artışlarına sebebol-
makta ve ekonominin dengeli gelişmesini önle
mektedir. Hayat pahalılığına sebebolması, âm
me hizmetlerimin de pahalı görülmesini inta-
cetmekte, bu suretle bütçeye konan ödenekler 
âmme hikmetlerini görmeye kâfi gelmediğin
den, ya hizmetlerin bir kısmının tenkisi ciheti
ne gidilmekte veyahut yeniden vergi koyarak 
veya istikrazlarla temin edilen gelirlerle mey
dana gelen açıklar kapatılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, iyi bir vergicilik po-
itikası ile fakir ve zenginin menfaatlerini bir 
noktada birleştirmek mümkündür. Vergi mo
dern esaslara göre alındığı takdirde iş ve te
şebbüs kudreti zedelenmiyen vatandaşlar ver
gilerini Moksanlsız ödiyecek, bu vergilerle Dev
letin gelirleri artacak, plânlı kalkınmada plân 
hedeflerine uygun olarak harcamalar yapılacak, 
bu suretle gelişen kaJmu hizmetleri içinde işsiz 
ve fakir kimseler iş bulup faydalanacaklarıdır. 
Sosyal güvenlik tedbirleri de alındığı takdirde, 
Anayasamızın ve plânımızın kabul ettiği sos
yal adalet ve sosyal emniyet mefhumları bu 
şekilde tahakkuk edecektir. Bu yola gitmek 
için yukarda arz ve izah ettiğimiz üzere, tüke
timi kısmak, tüketimin artmasına engel olmak, 
yatırıma gitmek kalkınma için zorunlu yatırım
ları artan kamu tasarrufları ile karşılamak, ya
tırımların terkibini iktisadi kalkınmaya elve
rişli yatırımlar üzerine çevirmek, bölgeler, sek
törler, kişiler arasındaki ekonomik dengesizlik
leri güdermek gereklidir. Bunun için; 

1. Vergiyi verimli yatırımlarda kullanımı-
yan iktıisaldi kaynaklardan almak. 

2. Her vergi mükellefini iktisadi kalkınma 
yararına kullanılmıyan vergi ödeme gücü ile 
oranlı olarak vergilendirmek. 

3. Vergiyi millî gelirdeki artışların tüketi
me gitmesini önleyici şeMlde koymak, lâzımıdır. 

4. Vergi, millî gelirdeki artışları yakından 
Memel. Millî gelir arttıkça gayrisâfi millî ge
lir yükü de artmalıdır. 

5. Vergi gücü ekonominin, çeşitli sektörle
rin. ve sosyal tabakaların arasında dengeli bir 
şekilde idağılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, plânlı devreye girdiği
mizden bu tarafa bu saydığım vergileme pren
siplerine ilgili hükümetler aykırı hareket etmiş 
ve bu sebepten dolayı plânlı kalkınmanın ge
rektirdiği vergiler, plân hedeflerinin ölçüsü 

içinde gelişmemiştir. Nitekim, konsolide bütçe 
olarak 1969 yılında Hükümetçe sevk olunan ta
sarının ödenekler toplamı 26 601 924 880 lira 
iken yapılan ödenek indirimlerinden ve ilâve
lerinden sonra 26 670 103 000 lira olarak bağ
lanmış. Konsolide bütçe gelirleri ise, 
25 470 103 005 lira olarak tesbift ddümiştir. 
Komisyonun değişikliği ile. Bu aradaki farkın 
yarısının kadro tasarrufu, yansının ise iç istik
razla karşılanacağı ifade edilmiştir. Şayet de
minden beri ifade etmiş olduğumuz tedbirler 
ciddî şeMMe alınmış olsa idi, böyle yarım ya
malak birtakım vergi kanunlları ile, finansman 
kanunları ile Yüksek Meclisin huzuruna çıkıl-
mıyacakı otomatikman millî ekonominin geliş
mesi nisbetinde vergilerde de bir artış olacak 
ve Devletin giderlerini norimıal gelirlerle karşı
lamak imkânını bulmuş olacaklardı. 

Sayın milletvekilleri, 1968 yılında Vasıtalı 
vergilere yapılan zamlarla bu yıl yapılan zam
lar zincirleme hayat pahalılığını mucibolacağm-
dan, plânın yatırım hedeflerine ulaşması bakı
mından şüphe arz etmektedir. Bu tenkidlerimi-
zin ışığı altında vergi politikamızın uygulama
sını, Vasıtasız vergilerin nisbetindn artırılması
nı, kuvvetli bir kontrol sisteminin kurulanmasını, 
harcatmaların plân hedeflerine uygun şeMlde 
yapılmasını ve vergi tahsil edilirken daha ziya
de vergi veren vatandaşların âdeta bir cephede 
memleketi müdafaa eder dereoöde büyük bir 
mükellefiyetle, kudsî bir mükellefiyetle karşı 
karşıya kaldığını kabul ederek, o inançla ve o 
şevkle vergisini verme duygusunun uyandırıl-
ması lâzımdır. Bütün bunlar yapıldığı takdirde, 
en küçük çapta dahi olsa lüks ve israf kapıları 
kapandığı takdirde, plân fikrinin disiplinine ri
ayet edilebilir ve plânlı kalanıma sağlam ve sü
rekli olalbilir görüşündeyiz. 

Bu görüşlerimizle 1969 malî yılı Gelirler 
Bütçesinin memleketimize, büyük milletimize 
hayırlı uğurlu olmasını diler, Yüce Meclisi say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

MALİYE BAKANI OİHAD BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, Malye 
Bakanlığı ve Gelir bütçeleri üzerinde oniM 
mümtaz arkadaşımız değerli fikirlerini beyan 
buyurdular. Bunlardan elbette Hükümet prog
ramımızın çerçevesinde olmak kaydiyle istifa-
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de edecek ve aynı kayıtla 1969 bütçesi tatbi
katında bunları göz önünde bulunduracağız. 
İleri sürülen mütalâaların büyük bir kısmı büt
çenin tümü üzerindeki konuşmalarda görüşme 
konusu yapılmış ve bunlara umumiyetle cevap 
arz edilmiş bulunduğu cihetle, şimdiki maruza
tım çok uzun olmıyacaktır. 

Sayın sözcülerin bilhassa Bakanlığım teşki
lâtı ile ilgili takdirkar beyanlarını şükranla 
karşılıyorum. Bilhassa Sayın incesulu arkadaşı
mın beyanlarına ayrıca teşekkür ederim. 

Gerçekten, Maliye Bakanlığı mensupları bü
tün milletimizin iftihar ettiği dürüstlük, gay
ret ve feragatin birer örneğidir. Bunu burada 
ifade etmek benim için gerçekten zevkli bir va
zifedir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Aren konuşma
larında döviz politikası üzerinde durdular ve 
memlekette çeşitli kurlar olduğundan bahsetti
ler. Biz, aşağı - yukarı bendenizin mesuliyeti de
ruhte ettiği günden bugüne kadar Sayın Aren 
ile bu konuda ittifak halinde olmamışızdır. 
Geçen yıl bütçe görüşmeleri sırasında, bu yıl 
komisyondaki görüşmeler sırasında aynı görüş
leri ileri sürmüşlerdi. 

Yine bendeniz gerek geçen yıl, gerek bu 
yıl komisyondaki görüşmeler sırasında arz etmiş 
bulunduğum cevaplarda, bugün Türk parası
nın çeşitli kur'u olmadığını, sadece bir kur'u 
olduğunu ifade etmiştim. Malûmları olduğu üze
re tek kur ve değişken kur iki ayrı sistemdir, 
birbirlerinden farklıdır. Halen değişken kur, 
bir zamanlar Kanada'da ve Güney - Amerika 
memleketlerinde uygulanmıştı. Zannediyorum 
ki, balen Endonezya buna benzer bir sistemi 
uygulamaktadır. Bizim tatbik ettiğimiz sistem 
ise, tek kur sistemidir. îşçi dövizleri için peşin 
faiz ödemek sistemi uygulanması, dış seyahat
lerde vergi alınması veya ithalâttan Damga Res
mi alınması döviz maliyetlerini yükseltici bir 
tatbikat ise de, bunları, arz ettiğim değişken 
kur sistemi ile birleştirmeye ve ona benzetme
ye imkân yoktur. 

Yabancı sermaye şirketlerine gelince; sözünü 
ettiğimiz dış seyahat vergilerini veya ithalâttan 
alınacak Damga resimlerini bu şirketler de öde
mektedirler. Binaenaleyh bunlar lehine bir tat
bikat söz konusu değildir. Buna mukabil bu 
şirketlerin transferlerine farklı kur uygulan
ması, bugünkü mevcut kur sisteminin değişti

rilmesi anlamına gelmektedir ki, böyle bir şey 
düşünülmemektedir. 

Ayrıca unutulmaması lâzımgelir ki, yabancı 
sermaye şirketlerinin getirdikleri sermayeye yi
ne resmî kur uygulanmaktadır. Şimdi, serma
yeyi kabul ederken kendisine resmî kur'u uy
gulamak, buna mukabil bu sermayenin kâr 
transferlerini yaparken bir başka kur uygula
mak âdil bir tatbikat olamaz. O bakımdan böy
le bir şeyi düşünmüyoruz. 

Bu arada yine Sayın Aren arkadaşımız teş
vik fonları üzerinde durdular. 

Muhterem arkadaşlar, teşvik fonları geçen 
sene başlamak üzere, bu sene de konulmuştur. 
Bu daha ziyade tarım sektörüne, madencilik 
sektörüne, imalât sanayiine, ulaştırma, turizm 
ve diğer sektörlere konulmuş bulunan bir fon
dur. Tarım sektöründe yaş meyva sebze, tarım 
ürünlerini değerlendirme, hayvancılık; imalât 
sanayiinde kimya sanayii, demir, çelik ve de
mirden gayri metaller sanayii; turizmde bildi
ğiniz gibi toplu turizme hitabeden tesisler, kam
pingler gibi bâzı kollara bir fon verilmesi ka
bul edilmiştir. Arz ettiğim bu üretim tipleri bir 
taraftan Türkiye'nin ihracatını teşvik etmek, 
diğer taraftan üzerinde en fazla durulan turizm 
gelirlerini artırmak için konulmuş bulunan fon
lardır. Bu fonlar mutlaka özel teşebbüse veri
lir mânasında da değildir. Nitekim, geçen sene 
bu fonlar için 347 milyon lira ayrılmış idi, fa
kat bugüne kadar harcanan miktar sadece 80 
milyon lira olmuştur. Böylece Devlet eliyle her 
hangi bir kimsenin zengin edilmesi konusu ba
his mevzuu değildir. 

Yine Sayın Aren, tasarruf bonosu ile ilgili 
tenkidlerinde, 1 200 liraya kadar olan ücret
lerin tasarruf bonosundan istisna edilmesini bu 
mükellef zümresine yeni vergi yükü yüklemiş 
olduğu sebebiyle izaha çalıştılar. Ancak, geçen 
yıl tasarruf bonolariyle vazgeçilen hâsılat yeri
ne bu yıl Kurumlar Vergisi zammı yapıldığını 
kendi görüşüne göre ifade edersem, buna ne 
cevap vereceklerini gerçekten merak ediyorum. 
Bu, kendisinin sosyal adalet anlayışına uygun 
düşmiyecek midir? Bu konuda Sayın Aren ile, 
demin arz ettiğim kur meselesinde olduğu gibi 
iki yıldan beri tartışma halinde bulunuyoruz. 
Bu konuda iki yıldır yaptığımız tartışmanın 
daha iyi değerlendirilmesini temin için bu yıl 
getirdiği misale gelecek yıllarda yeni misal-
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ler ekliyerek, Sayın Aren, geçen yıl yaptığı
mız tasarruf bonosu operasyonumuzda bizim 
görüşümüze gelecektir. İnancımız, bugün yap
tığı konuşmadan sonra biraz daha kuvvetlen
miş bulunmaktadır. 

Sayın incesulu, bir gün önce yüksek Heye
tinizce kabul edilmiş bulunan kanun tasarısı ile 
Tekel İdaresinin mükellef haline getirildiğini 
beyan ettiler. Bunun, mülhak bütçeli bir idare 
olması itibariyle mükellef haline getirilmesinin 
uygun olmayacağını ve 440 sayılı Kanuna uy
gun bir teşekkül haline getirilmesini temenni 
ettiler. O kanunun görüşülmesi sırasında da arz 
ettiğim gibi, Tekelin mükellef haline getirilme
si ilk defa olmamaktadır. Bildiğiniz gibi bira, 
şarap ve kibrit halen Tekelden çıkarılmış olma
sına rağmen bunların vergisi ki, bira ve kibrit 
imal etmektedir, vergisini bir mükellef gibi 
vermektedir, bununla beraber Sayın İncesulu'-
nun temas ettikleri nokta doğrudur. Bu husus
ta bir kanun tasarısı hazırlanmış ve Başbakan
lığa sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Yine, Sayın İncesulu'nun «Genelge ile ta
sarruf yapılamaz» iddiasında bir ağırlık payı 
vardır, mutlaka, ama bu konuda Maliye Ba
kanlığı devamlı bir gayret sarf etmektedir. Bu 
sene Bütçe Kanunumuzda, ödeneklerin, bundan 
önce olduğu gibi altışar, altışar ay değil, ama 
üçer ay, üçer ay serbest bırakılması suretiyle 
böyle bir tedbir alınmış bulunmaktadır. Bu ko
nuda tasarrufa büyük bir riayet gerçekten lâ
zımdır ve bu konuda da Maliye Bakanlığı gay
ret sarf etmektedir. 

Yine Sayın İncesulu arkadaşımız, yeni ka
bul edilen emekli kesenekleri itibariyle kurum
ların % 14 ödemek durumunda olacağına göre, 
bunun nasıl karşılanacağını sordular. Malûmu
nuz olduğu üzere 1969 Bütçesinin Emekli San
dığına ödemeler kısmında, yani 35270 numara
lı maddede 42 sayılı Kanun gereğince yapıla
cak ödemeler için 60 milyon 500 bin lira ve 
emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler için 
de, yani emekli, dul ve yetim aylıkları ödenek
leri için 325 milyon lira konulmuştur. Bu ka
nunla, yani son kabul edilen Emekli Kanunu 
ile bundan böyle emekli, dul ve yetimlerin Ma
liye Bakanlığınca ödenmekte olan maaşları 
Emekli Sandığı tarafından ödeneceğine göre, 
bu ikisinin yekûnu, fcahis buyurdukları % 14 
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kesenekleri karşılamaya kâfi gelecektir. 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü 

Yücer arkadaşımız hazinenin Merkez Bankası 
yolundan temin ettiği avansların bütçede bir 
hayli artmış bulunduğunu ifade buyurdular. 
Kendileri de pekâlâ bilirler ki, Hazinenin Mer
kez Bankası yolundan temin ettiği avanslar 
bütçe ödenekleriyle mütenasibolarak artmakta
dır. Yani, her yıl bütçe arttıkça, Bütçe Kanu
nuna göre bunun nisbeti % 10 idi, bittabiî 20 
milyar lira olduğu takdirde bu 2 milyar lira 
olacaktır, 26 milyon olduğu zaman da 2,6 mil
yar lira olacaktır. Bu, kanunun kendi tabiatın
dan doğmaktadır. 

Yine Sayın Yücer arkadaşımız, ekonomimiz
de ehemmiyetli bir yer işgal etmekte olan ikti
sadi Devlet teşekküllerinin kârlı çalışmadığını 
ifade buyurdular. Bu konuda bütçenin tümü 
üzerindeki görüşmeler sırasında da malûmat 
arz etmiştim. Tekrarında fayda ümidetmekte-
yim. 

Bütçe ile birlikte Yüksek Meclise takdim 
edilen Yıllık Ekonomik Raporun 42 numaralı 
tablosunda da görüleceği üzere, işletmeci ku
rumların bütün zararları tenzil edildikten son
ra, kâr toplamları 1966 yılında 447 milyon lira 
iken, 1967 yılında bu miktar 656 milyon liraya 
yükselmiş ve 19ö3 yılı için de 899 milyon lira 
ve 1989 için ise 751 milyon lira net kâr sağlıya-
cakları programlanmış bulunmaktadır. Bu ra
kamların incelenmesinden de görüleceği üzere, 
iktisadi devlet teşekküllerinin net kârlarında 
yıllar itibariyle önemli oranlara haliğ olan bir 
artış bulunmaktadır. 

Sayın İnan arkadaşımız, Maliye Bakanlığı 
dışında bir «Gelirler Bakanlığı» kurulması ge
reğine inandığını ifade buyurdular. Garpta 
zannediyorum ki, yalnız Kanada'da «Millî Ge
lirler Bakanlığı» adı ile Maliye Bakanlığı dı
şında bir bakanlık kurulmuştur. Ancak, vergi 
politikasını Maliye Bakanlığından ayırmak im
kânı olmamıştır. Genel dengeden sorumlu bir 
Maliye Bakanlığının dışında kurulacak gelirler 
bakanlğı, vergi kanunları uygulama bakanlığı 
olmaktan öteye gitmiyecektir. Bu sebeple biz, 
hazırladığımız ve Başbakanlığa sunmuş oldu
ğumuz yeni tasarıda gelirler idaresinin de bu 
özelliklerini dikkat nazarına alarak, idareye 
vergi kanunları uygulanmasında gerekli ve kâ-
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fi bir otomoni verilmiş, fakat Maliye Bakanlı
ğı bünyesi dışında bir gelir idaresi bu sebeple 
düşünülmemiştir. 

Sayın Nihat Diler arkadaşımız, 1005 sayılı 
Şeref Aylığı Kanununun yürürlüğe girmesinden 
sonra madalya alanlara aylık bağlanmamasının 
sebeplerini sordular ve bu konuda istical etme
mizi buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar; hepinizin bildiği gibi 
Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple 
'kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulu
nan Türk vatandaşlarına 300 lira aylık bağ
lanması, bunların tedavilerinin Devlet hastane
lerinde yapılması ve Denizyollarında, Demiryol
larında birinci mevkide iç hatlarda seyahat et
mesi hakkındaki Hükümetin kanun tasarısı Yük
sek heyetlerinizce kabul edilerek yürürlüğe gir
miş bulunmaktadır. Bu kanunun müzakeresi sı
rasında bâzı doğerli arkadaşlarımız, istiklâl Ma
dalyası hamilleri adedinin aşağı - yukarı 7 - 8 
bin, kişi olabileceğini ifade etmişlerdi. Ancak, 
bugüne kadar Maliye BaJkanlığına 21 915 aded 
müracaat olmuş ve bunlardan 18 bin kadarını 
Maliye Bakanlığı neticelendirmiş ve halen 18 bin 
istiklâl Madalyası hamili vatandaşımız şeref ay
lığı almakta bulunmuştur. Ancak, bu kanunun 
çıkmasından sonra istiklâl Madalyası almak 
üzere Millî Savunma Bakanlığına müracaatlar 
tevali etmiştir. Yüksek Heyetinizce kabul edil
miş bulunan kanunun birinci maddesi, «Millî 
Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendile
rine istiklâl Madalyası verilmiş bulunan» tâbi
rini kullanmaktadır. Yani, böylece vâzu kanun, 
işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte istiklâl 
Madalyası almış olanları istihdaf etmektedir. 
Yine hepinizin bildiği gibi istiklâl Madalyası ilk 
defa 29 Teşrinisani 1336 gün ve 66 sayılı bir Ka
nun ile ihdas edilmiş olmakla beraber, bu kanun 
daha sonra birtakım kanunlarla 9 defa tadil 
görmüştür. 66 sayılı Anakanunun birinci madde
sine göre, istiklâl Madalyasının ilk ihdasında 
«bilfiil kıta başında ahsan hamaset ve fedakâri 
gösteren ordu mensuplarına» ve «Cephe gerisin
de maksadı ulvînin husulü için âzami ibrazı me
sai edenlere» verilmek ve bunların her iki halde 
de şehidolanların büyük evlâdına ve ailesine ve
rilmekte idi. Kanunun ikinci maddesi bu hakkı, 
«dâvayı muhik ve meşruluğumuzu ihzar ve bunu 
müdafaa eden Büyük Millet Meclisi azalarına» 
da teşmil etmişti. Daha sonra meriyete giren 

30 Mayıs 1926 gün ve 869 sayılı Kanun ile 525 
sayılı Kanuna eklenen ikinci maddesi ise, 525 
sayılı Kanun şümulüne giren hak sahiplerinden 
yalnız ordu mensuplarına hasren, çünkü tâbir 
şöyle; «Elyevm müstahdem bulunan veyahut te
kaüt, istifa veya terhis suretleriyle ordudan in-
fikâk etmiş olanlardan şimdiye kadar istiklâl 
Madalyası almamış bulunanlara» madalya veri
leceği tasrih edilmiştir. Ancak, «Elyevm müstah
dem bulunan» ordu mensuplarından bahsedilmiş 
olması 525 sayılı Kanuna göre cephe gerisinde 
mesai ibraz etmiş olduklarından dolayı madalya
ya müstahak olup da 30 Mayıs 1926 tarihine ka
dar bunu almamış bulunanların, gösterilen ta
rihten sonra artık yeniden madalya alamıyacak-
larını düşündürmektedir. Konu ile ilgili olarak 
27 Şubat 1927 tarih ve 977 sayılı Kanunda ise 
istiklâl Madalyası için yapılacak inha, istida ve 
müracaatların makamı aidince 1 Teşrinisani 
1926 tarihine kadar kabul olunacağı açıklanmış 
bulunduğundan 1005 sayılı Kanunun 1.3.1968 
tarihinden önce istiklâl Madalyası vesikası al
mış olanlar hakkında uygulanmasını gerektirdi
ğini düşündürdüğünden durum Maliye Bakan
lığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat G-enel 
Müdürlüğünce tetkik ettirilmiştir. 

Netice itibariyle Maliye Bakanlığı görüşü ile 
Millî Savunma Bakanlığının görüşü arasında bu 
değişikliğin bertaraf edilebilmesi için Şûrayı 
Devlet Kanunu gereğince Danıştaya müracaat 
edilmiştir. Sayın Nihat Diler arkadaşım Danış-
taym bu konuda karar verdiğini ifade buyurdu
lar. Bugüne kadar bize böyle bir tebligat vâki 
olmamıştır. Elbette müspet mütalâa edilmiş ise, 
o takdirde Maliye Bakanlığı mevzuun üzerine 
eğilecek ve hak sahiplerine bunları verecektir. 

Burada gerçekten ifadeye mecburum M, Ma
liye Bakanlığı mensupları, bu işlerle uğraşan 
arkadaşlarımız, demin de ifade ettiğim gibi, 21 
bin müracaatın 18 binini kesin bir şekilde neti
ceye bağlamak suretiyle gerçekten büyük bir fe
ragatle ve fedakârlıkla çalışmış ve bu hak sahip
lerinin biran önce haklarını almaları hususunda 
gayret göstermişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün muhterem söz
cülerin aşağı - yukarı ittifak halinde ifade ettik
leri bir husus da Maliye Bakanlığının fonksi
yonlarında, muhtelif daire ve müesseselerle olan 
münasebetlerinde ve dış malî ilişkilerinde, bil
hassa son on yıl zarfında, köklü değişiklikler 
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vukulbulmuştur. Bu gerçekten hareket ederek, 
Maliye Bakanlığının reorganizasyonu, üzerinde 
önemle durulan bir mevzu yapılmıştır. 

Çalışmalaranız halen son safhasına gelmiş 
bulunmaktadır. Yeni bir teşkilât kanunu hazır
lanarak ve bilhassa Bakanlığın ifa etmiş bulun
duğu, yüklenmiş bulunduğu vazifenin bugünün 
şartlarına uygun bir strüktüre kavuşturulması 
için gayret sarf edilmektedir. Bu tasarının önü
müzdeki günlerde konuşulacak olan vergi ida
resi ve vergi kazasının yeniden düzenlenmesi ile 
ilgili taşanlarla beraber pek yakında Yüksek 
Meclislere sevk edileceğini ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, yine hemen hemen bü
tün hatipler ittifakla bir nokta üzerinde durmuş
lardır. Bu husus, Tekel zamlannm vasıtalı vergi
ler nisbetini artıracağı ve bu suretle zaten bozuk 
olan vasıtalı - vasıtasız vergi dengesinin biraz 
daha bozulacağı ve bunun da sosyal politika an
layışını zedeliyeceği fikridir. 

Şunu hemen arz edeyim ki, Tekele yapılan 
zamlarla Devlet gelirleri artmamaktadır, ancak, 
eksilmeler telafi edilmektedir. 1967 yılında 
tekel ve şeker fiyatları artırılırken, bu hususu 
Parlâmento kürsülerinde ulzun uzun izah et
miş idik. Ancak, bugün yapılan konuşmalardan 
sonra da durumu tekrar izahta fayda vardır. 

1963 ten beri tekel maddelerine üç defa zam 
yapılmıştır. 1963 zammından önce Tekelin büt
çeye temin ettiği gelir 1 milyar lira idi. 1963 
zammından sonra bu miktar 1 milyar 400 mil
yon liraya kadar yükselmiş ve 1967 zammından 
önce ise hâsılat tekrar 1 milyar lira civanna 
düşmüştür. 1967 zamlan ise Tekel hasılatını 
tekrar 1 milyar 500 milyon liraya yükseltmiştir. 
Ancak 1963 tahsilatı 1 milyar 800 milyon lira 
olduğu halde Tekelin bütçeye ödediği meblağ 
sadece 1 milyar 100 milyon lira olmuştur. 

Demek ki, Tekelin bu durumuna bir son 
vermek üzere bir çare bulmak zarureti ortaya 
çıkmıştır. Nitekim biz bu yıl büyük bir ıslah 
faaliyetine giriştik. Bu ıslahat, Tekelin malî 
bünyesindeki arazın giderilmesine müteveccih 
olmuştur. 

Tekel hâsılatı niçin düşmektedir? Bunun 
başlıca iki sebebi vardır: Birinci sebep, Tekel 
mamullerinin maliyetinin yükselmesidir. Mefselâ 
Tekelin 1963 tarihinde işçilere ödediği ücretle
rin tutarı 200 milyon lira iken, 1968 de Tekelin 

işçilere ödediği 650 milyon liraya yükselmiştir. 
Tütün, üzüm, ispirto gibi hammaddelerin ya
nında, sigarada kullanılan kâğıt, mukavva gibi 
yan mamullerin fiyatlan da yükselmiştir. Bitta
bi bu maliyet fiyatlannm artışının dışında ikin
ci bir sebep daha vardır. O da bildiğiniz gibi, 
Tekelin tütün, çay gibi destekleme faaliyetleri 
ve bu desteklemeler yapılırken aynlmış bulu
nan fonlann kifayetsiz bulunuşudur. 

İşte biz, Tekel ıslahatımızla bu iki hastalığı 
gidermek gayreti içinde bulunmaktayız. Dün 
kabul buyurduğunuz bir kanunla Tekelin fiska-
litesini, gider vergimizin sistemi içerisine almış 
bulunuyorsunuz. Bunu takiben, Tekelin idari 
bünyesindeki ıslahat kanunu, yani Tekeli ikti
sadi kamu kuruluşu haline getirecek kanun ta
sarımız da yakında Yüksek Huzurunuza gele
cektir. 

İşte muhterem arkadaşlanm, Tekel konusu
nu değerlendirirken, çok büyük bir müstahsil 
zümresini ilgilendiren Tekel hammadde fiyat 
meselesi ile çok büyük bir müstehlik zümresini 
ilgilendiren satış fiyatlannı büyük bir titizlik
le tesbit edecek bir ahenklilik içinde olmak du
rumunda bulunduğumuzu unutmamak gerekir. 

Tekelin malî bünyesi bütçe yardımlariyle 
ıslah edildikçe, bugünkü tekel fiskalitesi karı
şıklığı da sona erecektir. 

İşte bu gaye ile bu yıl Maliye Bütçesinden 
Tekele yardım olmak üzere 470 milyon liralık 
yeni bir ödenek yer almış bulunmaktadır. Zam
mı değerlendirirken bu yardımın da nazan dik
kate alınması icabetmektedir. 

(Sayın İncesulu Devletin mahallî idarelere 
kâfi kaynaklar tahsis edeceğini ifade ettiği 
halde, Maliye Bakanlığının mahallî idarelerin 
gelir kaynaklanm takviye edecek gelir kanun
larını hazırlamadığını ve bu sebeple mahallî 
idarelerin kaynaklannın tamamen kuruduğunu 
ifade buyurdular. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, Türk Ana
yasası özel idare vs belediyeleri kamu hükmi 
şahsiyeti olarak kp'bul etmiş ve fakat bu idarele
re vergi, resim ve harç, hattâ ücret tarifeleri 
vasitasıyle fiskal mükellefiyetler vaz'etme yet
kisini vermemiştir. Bu sebeple özel idare ve 
belediyelerin vergi, resim ve hare kanunlarını 
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ücret tarifelerini tasdik ve yürürlüğe koymak, 
Hükümete ait bir vazife olarak ortada bulun
maktadır. Ancak, burada mühim bir nokta 
mevcuttur. Mahallî idareler üzerindeki veraset 
görevi, genel idare mekanizması ve merkezde 
de içişleri Bakanlığımız eliyle ifa edilmekte
dir. Mahallî idarelerin maliyesi konusunda Ba
kanlığımızın yetkisi, uzun tartışmalardan sonra, 
Vergi kanunlarının hazırlanmasını koordine et
mek, şeklinde kabul edilmiş ve Bakanlığın önce 
Vergi Reform Komisyonunda, bilâhara Plânla
ma Dairesi, İçişleri, Maliye Bakanlığı mensup
larından müteşekkil bir karma komisyonda ça
lışmalarını yaptırarak, Belediye Gelirleri kanu
nu tasarısı ile Emlâk Vergisi kanun tasarısını 
Türkiye Büyük Millet Meclisine tevdi etmiş bu
lunmaktadır. 

Belediye Gelirler Kanunu, belediyelerimizi, 
Emlâk Vergisi Kanunu da özel idarelerimizi ih
tiyaçları olan kaynaklara kavuşturacaktır. An
cak, Emlâk Vergisinin umulan hâsılayı temin 
edebilmesi için yeni bir gayrimenkul değerlen
dirilmesi yapılmak icabetmektedir. Bilinen adı 
ile genel tahrir ya/pılması pek çok problemleri 
ortaya çıkarmaktadır. Bilhassa tahrire ait Ver
gi Usul Kanunu hükümlerimizde modern esasla
ra bağlamadan yapılacak böyle bir tahririn or
taya çıkaracağı mahzurlar çok büyük olacak
tır. Bu sebeple biz Vergi Usul Kanunumuzun 
yeni esaslara istinadeden tahrir usullerini ihti
va edecek şekilde değiştirilmesine teveccüh et
tik ve bu hususta hazırladığımız tasarıyı da 
yakın bir zaman içinde T. B. M. M. ne sunacak 
bir duruma getirmiş bulunuyoruz. 

işte bu tasanlar kanunlaştıktan sonradır 
ki, malî tevziini sağlam esaslara bağlamak im
kânı hâsıl olacak ve ilgili kanun tasarısı da hu
zurunuza getirilecektir. 

Birçok değerli hatiplerimiz, vergi politika
mızın ve mevzuatımızın esnek olmaması sebe
biyle kalkınmamızın finansmanını sağlıyama-
dığı ve bu sebeple her yıl vergi zamları geti
rildiğini ileri sürmüş ve bu mevzuatın gereken 
esnekliğe kavuşturulmasını teklif etmişlerdir. Bir 
vergi sisteminin esnek olup olmadığı, millî ge
lir artışlarında kâfi pay alıp almadığına bakı
larak teşhis olunur. Sayın sözcüler, vergileri
miz esnek değil derken vergi tadil tasarıları
mızı delil olarak ileriye sürdüler. Bu ise şimdi 

millî gelir artış hızları ile Devlet gelirleri ar
tış hızları rakamlarını size arz edeceğim. 

1950 yılından beri vergi gelirlerimizin gayri-
sâfi millî hâsıladan aldığı pay % 11,9 dan 
1968 de % 15 e yükselmiş bulunmaktadır. Aynı 
sonucu bir endeksle ifade etmek gerekirse ve 
1951 gayrisâfi millî hâsılası 100 olarak kabul 
edilirse 1967 rakamı 617 olmaktadır. Halbuki 
1951 kamu gelirleri 100 kabul edildiğinde 1967 
de Devlet gelirleri endeksi Gelir Vergisi için 
1910, Kurumlar Vergisi için ise 3 212 ye yük
selmiştir. Vasıtalı vergiler endeksi ise 850 civa
rındadır. Görülmektedir ki, vergi sistemimiz 
kâfi esnekliğe sahiptir ve bu esneklik Vasıtasız 
vergilerde çok daha yüksek bulunmaktadır. 
Bilfarz Gelir Vergimiz 1951 yılında gayrisâfi 
millî hâsıladan ancak % 1,7 sini almaktayken, 
1967 de bu nisbet % 3,8 e yani 4 e yakın bir 
orana yükselmiştir. 

Unutmamak lâzımgelir ki, vergi yaşıyan 
bir organizmadır. Cemiyetin ekonomik ve sos
yal durumunda vâki olan her değişiklik vergi 
sistemimizde bir aksini bulacaktır. Elbette, 
parlâmentolar her yıl Vergi kanunlarını ve ver
gi politikalarını tartışacaklardır. 

Yine değerli arkadaşlarımız bilhassa vergi ıs
lahatı ile idari ıslahatın bir arada yürütülmesi za
ruretine inandıklarını ve vergi sisteminin ne ka
dar mütekamil olursa olsun vergi idaresinin 
tesirliliği noksan oldukça Devlet gelirlerinin 
gayrisâfi millî hâsıladan kâfi pay alamıyaca-
ğmı ifade buyurdular. Bu fikirle tamamen mu
tabık bulunmaktayız ve bu inançlardır ki, vergi 
idare ve vergi mahkemeleri ıslahat ve reform 
kanun tasarılarını hazırlıyarak Yüksek Meclise 
sunmak üzere bulunuyoruz. 

Bu tasarılar, Meclisin yenilenmesinden önce 
kanunlaşacak olursa gerçekten Sayın încesulu'-
nun da ifade ettikleri gibi, vergi adaletini sağ
lamak pekâlâ mümkün bir hale gelmiş olacak
tır, 

Sayın İnan, Devlet gelirlerinin her birisine 
ayrı ayrı temas ederek 1969 tahminlerinin ger
çekçi olmadığına işaret buyurdular. Biz Sayın 
înan'ın bütçe gelir tahminleri konusunda alış
mış bulunduğumuz karamsar görüşünü kafiyen 
yadırgamadık. Çünkü, kendileri her bütçe yı
lında aynı görüşle tenkidlerini burada ifade bu
yururlar. Bendenizin ilk Maliye Bakanı oldu-
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ğum yıl olan 1967 de Bütçe Encümeninde ve 
Millet Meclisinde de aynen bugünküne benzer 
karamsar bir tablo çizen Sayın inan; bilgi ve 
tecrübelerine elbette biz de güveniyoruz; yıl so
nuna kadar gelir tahminlerini endişeyle izle
dim, ama 1967 bütçe yılı sonunda gördüm ki, 
bizim resmî tahminler tahakkuk etmiş, ama Sa
yın Inan'm söyledikleri de tahakkuk etmemişti. 
1968 bütçesi konuşulurken de aynı sözler bura
da söylendi, fakat sonuçlar yine resmî tahmin
lerin doğruluğunu teyidetmektedir. Geçen yıl 
Gelir Vergisi 4,5 milyar tahmin edilmişti, Sayın 
inan Hocamız bunun ancak 4 460 000 000 lira 
olarak gerçekleşeceğini kabul ediyorlar, fakat 
1969 yılı tahmini 5 100 000 000 luk tahminin 
gerçekleşmiyeceğini ileri sürüyorlar. Yüksek 
malûmunuzdur ki, geçen yıl en az geçim indiri
mi sistemimiz temelinden değiştirilerek, sosyal 
adalet anlayışımıza uygun yeni bir sisteme ge
çilmişti. Dar gelirli ücret erbabı lehine çalışan 
bu yeni sistem 1968 yılında yalnızca ücretlere 
tatbik edilmesi dolayısiyle tahmin edilen hâsı
lat kaydı aşağı - yukarı 350 000 000 lira olarak 
tahmin edilmişti. Ancak, kaybın 400 milyon 
lira üzerinde gerçekleşmesi dolayısiyle, Gelir 
Vergisi tahminlerimiz 40 - 50 milyonluk bir 
noksanlıkla gerçekleşmektedir. Ancak, 1969 yı
lında yeni indirim sistemi ticari, sanayi ve mes
lekî kazanç erbabı ile yüksek gelirli vatandaş
lara da uygulanacağından bugünden söyliyebi-
lirim ki, 1969 yılı vergisi tahminimiz 100 ilâ 200 
milyonluk bir ihtiyat bünyesinde her zaman 
muhafaza edecektir. 

Kurumlar Vergisindeki durum biraz daha 
değişiktir. Dün Millet Meclisince kabul buyu-
rulan kanun dolayısiyle % 30 dan % 25 e indi
rilen Kurumlar Vergisi tahmini 1 500 000 000 
lira yerine 1 350 000 000 lira olarak gerçekleşe
bilecektir. Gelir Vergisiyle birlikte mütalâa edi
lirse bu iki vergimiz de 50 ilâ 100 milyon lira
lık bir fazlalık gerçekleşeceğini ümidetmek 
hiçbir zaman iyimserlik olarak nitelendirile
mez, 

ithal vergilerinde Sayın Inan'm tahminleri
ni düzeltmesi için tekel gelirlerine yapılan zam 
dolayısiyle ilâvesi gereken miktar zammın ön
ceden tahminin ve tekel malları üzerindeki 
spekülâsyon yapılmasını önlemek gayesiyle 
tekel gelir tahmini düşük, ithal mallan gelir 
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tahminleri ise yüksek gösterilmişti. Sayın 
İnan'm bu sebeple ithal vergileri üzerindeki 
mütalâaları da 1969 da gerçekleşmeleriyle te-
yidetmiyecektir. 

Netice olarak şunu söyliyebilirim ki, 1969 da 
bütçesinin normal gelir artışı hızı % 13 tür ve 
bu % 13 lük artış hızı son yıllardaki artış hız
larının en düşüğüdür. Pek tabiîdir ki, bu artış 
hızı gelecek yıllarda daha da düşebilir. Bu dü
şüklük gelir artışında bir yavaşlama anlamını 
taşımamaktadır. Nisbetlerde birlikte mutlak ra
kamları da nazara almak bizi doğru yola ulaş
tırabilir. Bu durumu açık bir misalle izah ede
cek olursak, bilfarz 100 rakamı 120 ye çıktığın
da artma nisbeti % 20 dir, ama 1 000 rakamı 
1 150, ye yükseldiğinde artış hızı % 15 dir, de
nir. İşte yıllık'artış hızlarında her yıl olan 
değişikliği bu rakam azizliği de nazara alına
rak değerlendirmek icabeder. 

1969 yılının % 13 lük artış hızının arka
sındaki gelir artışı 1967 yılının % 22 lik artış 
ifade eden rakamından çok daha büyük ol
duğu görülür. Umumiyetle gelişmiş memleket
lerdeki gelişme hızları rakamlarının düşük ol
masının sebebi de budur. Meselâ Amerika Bir
leşik Devletlerinin 1968 gelirleri 1967 gelir
lerinden % 4 nisbetinde yüksektir. Ancak, bu 
% 4 lük artış 9 milyar dolarlık bir gelir ar
tışını ifade etmektedir. İşte şu hakikat na
zara alınırsa Devlet gelirlerinin artışındaki ge
lişmenin katiyen yavaşlamadığı ortaya çıkar. 
Bu sebeple aksini ifade etmek de gerçeklere 
uymaz. 

Sayın Çelikbaş arkadaşımız, vergi politika
sının değerlendirilmesinde birkaç yıldır bu 
kürsüde ifade etmiş bulunduğumuz bâzı 
gerçekleri de ifade etmiş bulunmaktadırlar. 
Zira, Vasıtalı vergilerin sosyal adalete aykırı 
mahiyetinin mutlak olmadığını, pekçok defa 
ifade etmişizdir. Vasıtasız vergilerin mut
laka vergi adaletine uygun olduğu da doğru 
değildir. Vergi voliyle sosyal adaletin gerçek
leştirilmesinde hem Vasıtalı ve hem de Vası
tasız vergilerden istifade etmek her zaman 
mümkündür. Vasıtasız vergiler Gelir, Kurum
lar ve Veraset vergileri kullanılarak sosyal 
adalet gerçekleştirilebilir. Zira, bu vergiler ge
lirin yeniden dağıtılmasına müdahale hassa
ları ve normal gelir dağılımındaki adaletsizlik
leri telâfi eder. Bu müterakki tarifeleriyle ya-
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par ve ıbuna en az geçim ve diğer sosyal indirim
leriyle yapar, bunu, istihdamı doğuran ve 
ekonomik büyümeyi hızlandıran teşvik yolla-
riyle yapar. 

Şu hususu ifadede büyük bir zaruret var
dır; gelişmemiş memleketlerdeki en büyük ada
letsizlik gizli işsizliktir, iş bulan, para eko
nomisi vetiresinin içerisine giren grupların 
gelir dağılımındaki adaletsizlikleri önleyici de
mokratik müesseseler mevcuttur, işçiler toplu 
sözleşmelerle gelirlerini 1961 den bu yana ne 
nM>ette artırmışlardır, hepinizin malûmudur. 
Ama köylülerin genel kalkınmadan aldık
ları pay ile destekleme mubayaalarından isti
fadeleri dışında gelirlerini düzeltecek ekono
mik manivelalar pek fazla değildir. işte bizim 
Vasıtasız vergiler alanındaki değişikliklerle 
ekonomik gelişmeyi hızlandırma gayretlerimiz 
aslında sosyal adaletin gelir dağılımı 
eşitliğinin biran evvel sağlanmasını temin 
etmenin yoludur. Sayın Çeliklbaş'ın bu hususu 
burada teyidetmesi bizim için bir mutluluk ve
silesi olmuştur. 

Sosyal adalet Vasıtalı vergiler uygulamala-
riyle de sağlanır. Meselâ büyük vatandaş kütle
sinin tüketim maddelerini hedef tutmayan istih
lâk vergileri aslında yüksek gelirlerin gelirin 
harcanmasından kamu masraflarına daha fazla 
iştiraklerini sağlar. Buna muvabi olarak ekono
mik teşviklerin yatırmalara indirimler uygula
mak ve yine istihdamı süratlendiren dolayı-
siyle gelir dağıtılımını İslah eden bir vergi po
litikasıdır. İşte bizim vergi politikamız biran 
önce sanayileşmeyi hedef alarak temel gelir 
dağılımında mevcut adaletsizlikleri giderme ve 
bunu yaparken vasıtasız vergiler yoliyle de ge
lirin tekrar dağılmasına müdahale ederek sos
yal adaleti gerçekleştirmeyi düşünmekteyiz, . 

Sayın Oelikbaş'm vergi idaresi İslâhatı ha
reketinin başlangıcını teşkil eden ve Sayın Me
len'in bakanlığı zamanında Türkiye'ye davet 
edilen uzmanın raporu üzerinde çeşitli nokta
lardan geniş araştırma ve incelemeler yapıl
mış ve sonunda bu devre kanunlaştırmayı dü
şündüğümüz gelir idaresinin İslahı hakkındaki 
tasarıyı hazırlamış bulunuyoruz. Bu tasarımız 
kanunlaştığında Sayın Çelikbaş'm temenni et
tikleri gibi hesap uzmanları dışında vergi kont
rolörleri ihdas edilmiş olacak ve inceleme nis-
betleri yüzde 1,5 dan yüzde 7 ye yükselecektir. 

j İşte Teşkilât Kanunumuz yürürlüğe girdiğinde 
vergileme teknikleri de geliştirilmek suretiyle 
yine de gelir dağılımına daha müessir bir şe
kilde müdahale etmek imkânı hâsıl olacaktır. 

Sayın ÇGİikbaş'm vergileme vasıtasiyle sos
yal adaletin tesisine inanmış olması bizim tut
tuğumuz politikanın doğruluğunu göstermek
tedir ve bu kanaatlerin bu kürsüden ifade edil
miş olması bize ayrıca cesaret vermektedir. Bu 
hususta kendisine teşekkürlerimi sunmak bir 
kadirşinaslık olur. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı ve 
Gelirler Bütçesi konusundaki tenkidleri böyle
ce cevaplandırmış bulunuyorum. Değerli ar
kadaşlarımın hepsine tekrar şükranlarımı arz 
eder, Yüce Meclisi saygiyle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan bir sorum var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, Sa
yın Ruhi Soyer soru sormak isterler, lütfede
ceksiniz. 

Buyurun Sayın Soyer. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 

Sayın Maliye Bakanımız Millî Mücadelede İs
tiklâl Madalyası almış olanlara verilmekte olan 
hizmet aylıkları hakkında izahatta bulundular. 
Ancak memleket sathında bir durum mevcut
tur; Millî Mücadelede er olarak hizmet ettiği 
halde o zaman madalya alamamış olanların da 
isbatı müddea ettikleri takdirde kendilerine de 
madalya ve aylık verileceğine dair bir kanaat 
yayılmıştır. Bu sebeple halen memleket sathın
da binlerce gasimiz askerlik şubelerinde kayıt
larını... 

BAŞKAN — Bu izahat oldu. 
RUHÎ SOYER (Devamla) — Ve o zamanki 

kumandanlarından şahadetname almak için uğ
raşmadadırlar ve hattâ bunun için de masraf
lara girmektedirler. Eğer bu muamele doğru 
ise yani isbatı müddea ettikleri takdirde alabi
leceklere mesele yoktur. Ama burada Sayın 
Bakanın izah buyurdukları gibi, alamıyacaklar-
sa bu zavallı insanlara madalya almalrmın 
mümkün olmadığını ve aylıkların ancak o za
man madalya iktisabetmiş olanlara verilebilece
ğini ifade etmekte fayda olacağı kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, kendiniz soru-
j yorsunuz, kendiniz hüküm veriyorsunuz. 
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Sayın Bakan yaaüı olarak cevap verin lût- j 
fen. Bu noktayı sapta geçirdik, zabıttan çıkan 
vaziyete göre. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Bunu, sırf 
zabta geçirmek için izahatta bulundum. Bu hu
sustaki düşüncelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zabta geçti. Sayın 
Bakan tetkik ederek yazılı olarak cevap vere
cektir. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Konuşma

larımda da arz ettiğim gibi, Türkiye'de verme 
gücü en nıüsaidolan kişilerin kurumlar vergisi
ne tabi olan mükellefler olduğu belli. Çünkü... 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, izahatta bulun
mayın; sorunuzu kısa sorabilirsiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Çünkü 
1 milyara yakın Kurumlar Vergisi 6 375 mü
kelleften tahsil edilmektedir. 5 milyar Gtelir 
Vergisi ise 2,5 milyon mükelleften tahsil edil
mektedir. Bunun karşısında ferdî teşebbüslerin 
veya şahsi şirketlerin sermaye şirketine doğru 
gönderilmesi için Hükümetin teşvik tedbirleri 
var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ister sözlü ce
vap verin, ister yazılı cevap verin. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Efendim, arz etmiştim; bu halka 
açık anonim şirketler hakkındaki kanun tasa
rısı bildiğiniz gibi komisyondan geçmiş halen 
Meclis gündeminde bulunmaktadır. Bu ve bu
na benler birtakım tedbirler alınmıştır. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ede
rim. 

Sayın Şefik inan, son söz milletvekilinin-
dir, hükmüne göre, sırada da olduğunuz için 
zatıâlinize söz veriyorum. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Fethi Çelikbaş, buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, vergi politikası üzerinde durur
ken vergi daireleri ve teşkilât olarak alınması 
lâzımgelen tedbirler yanında bâzı mütalâaları
mız olmuştu, bunlar içerisinde vergi dairesinin 
tatbikiyle alâkalı cevabından dolayı Sayın Ba
kana teşekkür edeceğim. Fakat kül olarak ver
gi politikası hakkında da mahallî idareler ver- | 
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gi politikalariyle de ilgili olarak maruzatımız 
olmuştu. Bu, son derece mühim bir konudur ve 
mahallî idarelerin varidat kaynaklarının takvi
ye edilmiş olması Devlet Bütçesi üzerindeki 
yükü kaldırmak suretiyle umumi bir ferahlık 
yaratacaktır. Ancak, bu konuda Maliye Bakan
lığı ile İçişleri Bakanlığı arasında maalesef bir 
mutabakat hâsıl olamamaktadır. Ama Maliye 
Bakanlığı, mahallî idarelerin maliyesiyle alâ
kalı kifayetsizlikleri de bertaraf etmek yükü
mlü altında kaldığı için, mükellefiyeti altında 
bulunduğu için, Hükümet içerisinde Maliye 
Bakanlığının görüşüne ağırlık verilmek sure
tiyle yeni külfetler taJhmil etmeye ihtiyaç kal
maksızın birtakım rasyonel ıslahat tedbirleriy
le mahallî idarelerin varidatını artırmak im
kânı hâsıl olabilecektir. Yani bunun üzerinde 
bilhassa duruyoruz, çünkü dolaylı bir şekilde 
mahallî idarelerin kifayetsizliğinin yükü dev
let bütçesine intikal etmektedir. Devlet de bu
nu karşılamak için vergiler çıkartmaktadır. 
Halbuki mahallî idarelerin demin arz ettiğim 
şekilde vergilerinde ıslahat yapılır ve gerekli 
tedbirler uygulanabilirse ki, bunlar pekâlâ 
mümkündür, burada yeni vergiler getirmeksi
zin mahallî idarelerin ihtiyaçları karşılanacak 
ve devlet bütçesi bir ferahlık bulacaktır. Üze
rinde hassasiyetle durduğumuz ikinci bir konu 
şu idi: Türkiye'de kamu teşebbüslerinin büyük 
yatırıma saMbolduklan ortada. Ama ne yapıp 
yapıp bunları gerektiği şekilde işletemiyoruz. 
Reorganizasyon kanunu çıkaracağız, bu iş ola
cak ümidinde idik kısmen ama bunun yanında 
her birime mahsus teşkilât kanunları çıkarmak 
lâzımgelir ki, hangileri kamu teşebbüsünde ka
lacaktır, hangileri kamu teşebbülsünda kalmı-
yarak katma bütçeli veya bir başka teşkilât ha
linde idare edilecektir, bu da var bunun için
de. Bu tedbir de uygulanacak olursa Kamu ik-
tdsaıdi Teşebbüslerinin hali hazırda devlet büt
çesinden görmekte oldukları yardımlara ihti
yaç kalmıyacak, bu yolla da devlet bütçesi fe
rahlık kazanacaktır, çünkü Kamu Teşebbüsle
ri kendileri daha fazla kaynak yaratır hale 
geleceklerdir. 

Mütedavil bütçeli işletmeler, daireler var; 
katma bütçeli işletmeler, daireler var. Beş yıl
lık kalkınma plânında da yazıldığı gibi bun
ların da bugüne kadar olduğundan daha fazla 
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(kaynak yaratmaları, iyi çalışmaları için ted
birler alınacaktı, daha bu tedbirler de alınma
dı. Bu bakımdan bizim görüşümüz odur M, 
CMaliye Bakanlığı tüm varidat kaynaklarımızı, 
ımükeilefleri, tüzel Veya gerçek kişiler olarak 
ele almalı, devlet idaresinin bununla ilgili ko
nularında demin arz ettiğim çalışmaları sonuç
landırarak devlet bütçesinin yeni yeni ve dar 
gelirlileri, teklif edecek vergilerin dışında kay
nak yaratma imkânını, yolunu açmalı ve bu 
mevzuda biraz daha yetkili hale getirilmelidir. 
Kendim mesuliyet taşıdığım anlarda da bilirim 
ki, belediyelerin kadroları içişleri Bakanlığına 
gelir. Hangi belediyelerden? Devletten yardım 
gönen belediyeler arkadaşlar. Büyük belediye
lerimizden bir kısmı devletten büyük yardım 
görür. Mütemadiyen bunların kadroları geniş
ler. Bu kadroların genişlemesi; ilk defa Dahi
liye Vekâletine gelir, imzalar, tekemmül eder, 
Ikadro genişler, tki - üç kere konuşmuşuzdur. 
Burada Maliye Bakanlığı sonunda külfetin 
kendisine geleceğini hesaba katarak daha faz
la gayret sarf etmelidir. Bu bakımdan biz bu
güne kadarki tutumun biraz yanım tedbirler 
şeklinde olduğunu söylenmeye mecburuz. Tüm
den bu işi ele almak lâzımdır. Mahallî idare
lerden alacaksınız, devletin bütçesini alimante 
eden her çeşit vergide memleketin gelişmesine 
ımüvazi varidatı artırıcı ve hiç kimseyi sıkmı-
yan bir vergi politikası haline getireceksiniz. 
Gelir Vergisinin ilk konuşulduğu sıralarda, 
Alman mevzuatından daha çak yardım göre
nek alınmıştır, bunlar üzerimde uzun boylu du
ruldu, altı - yedi yıl çalışıldı ve bütün ümit 
ımemlekette ekonomik gelişmeye muvazi ola
nak adalete uygun bir varidatın sağlanabilimıe-
ısi yoluna girmek ve zaman içerisinde noksan 
tedbirler almak. Noks'an tedbirler de zaman 
içinde alındı. 1957 deki gider vergileri muame
le vergilerinin yerine geçen gider vergileri ha
kikaten giderler konusunda da mühim bir 
adım idi.Ama bu konular Biati memleketlerin
de dantene işlenir gibi işlemektedir, arkadaş
lar. Batı memleketleriyle münasebetlerimiz 
Ortak Pazar içerisinde daha geniş bir alana 
sirayet edeceğine göne ve ettiğine göre orala
rın mevzuat tahavvülâtmı günü gününe taM-
bederek mükellefleri sıkmadan gelirin artma
sına muvazi olanak bütçede Devlet varidatının 

artması yollarını behemehal bulmaya mecbu
ruz, çünkü hizmetleri kısmak kabil olamıyor. 
Bunu her arkadaş söyledi, konuşuldu. Tek 
konumuz masraflarda tasarruflu hareket et
mek, tasarrufa büyük ©hemmiyeit vererek ona 
riayetkar olmak, ama beri tarafta varidatı da 
vatandaşlara külfetler tahmil etmeksizin eko
nomik gelişmeden faydalanmak suretiyle artır
mak yoluna girmek. Bu iki konuda da son söz, 
Maliye Bakanlığının ağır basması suretiyle 
olabilecektir. Demin arz ettiğim gibi administ-
rasyon olarak, idare olarak Maliye Bakanlığı
nın 1948 - 1949 dan sonra büyük bir tecrübe 
kazandığına şahidim, biliyorum ve bu vergi re
formu komisyonunda çalışan kişilerin ismini 
de söyliyeyim; Ali Alaytelrin, yabancı mütahas-
sıslardan dinlediğine göre, yabancı bir memle
kette en üstün vasıfta kimse, eleman onun aya
rında bir kişidir, dediğine şahidolduğum için, 
bu çeşit elemanları bünyesinde çoklukla bulun-
durabilen Maliye Bakanlığımızın güç bakımın
dan buna sahibolduğunu ve fakat politik alan
da Hükümet içerisinde ağırlığını hissettirmek 
suretiyle memleketin mubıtacolduğu çeşitli fi
nansman kaynaklarını yeni külfetler tahmil 
etmeden veya yeni külfetlere ihtiyaç hâsıl ol
duğu yerde de fakire bir yük tahmil etmeden 
Türkiye'nin varidatını artırmanın kabil oldu
ğunu müşahede etmekteyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde yeteri 

kadar görüşülmüştür. Müzakerelerin kifayeti
nin oya konulmasını arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Ka
badayı. 

Buyurun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; kifayetçi ar
kadaşlar, gelir bütçesi üzerinde arkadaşlarımı
zın diyeceklerinde ciddî şekilde eşeleme olma
dan, diyeceklerini söylemeden şimdiye kadar 
olduğu gibi çok dakik kalarak dakikasında 

1 kifayeti verdiler. Birçok arkadaşlar geride 
dertlerin içinde kalmış olmaktan mütevellit 
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üzgündürler, insan oğlunun derdi maddi yapı
lardan değil, içine toplananları sbyliyeıneımek-
ten doğar. En çok dertli gördüğüm, çok sevdi
ğim üstadım Alhmet Tahtakılıe bir hayli der
din içindedir. Ne olurdu kifayetçi arkadaşlar, 
zaten bütçenin sonuna geldikti, bir iki saat da
ha şöyle sabır eseri gösterselerdi de bitimini 
iyi kapataydık hiçbir arkadaş dertli gitmesey
di, çok meımnun kalırdım. 

Dokuz yıllık milletvekiliyim. Şimdiye kadar 
her bütçede ben dâhil, hepimiz gider mevzu
unda yarışa gireriz, hep harcayan bütçeler üze
rinde mütemadiyen konuşuruz, kanun teklifi 
getiririz, ama gelir sağlayıcı tek bakanlık Ma
liye bütçesi gelir sağlayıcı yönde kifayetli ça
lışmalar yapmayız. Affedin, Yüoe Mecliste ge
lir sağlayıcı yönde nedense az ilgi gösteririz. 

Şu kifayet gelmeseydi de gelir sağlayıcı 
mevzuları enine boyuna deşseydik, faydalı yol
lar olur belki gelir sağlamakla mükellef olan 
maliyenin çeşitleri bunlardan faydalı hususlar
da gelir temin etmek için imkânlar bulmuş 
olurdu. Gelir olmadan harcama imkânı olmaz, 
hiçbir şey yapılmaz. Böyle bu kadar mühim 
bir bütçenin, kısa diğer bir Meclis bütçesi, 
Senato bütçesi gibi kısa kayıtlarla geçiştiril
miş olmasından cidden üzgünüm. Hepimizin 
dilimdedir; sosyal devlet, sosyal adalet. Bu, 
lâfla olmuyor, bu, gelirle oluyor. Mevcut dü
zen içerisinde sosyal adaleti tahakkuk ettir
mek, sola faydalı ve müspet yollardan şamar 
tatıp açlığı, sefaleti, yokluğu yenmek ve bu
nun batağını kurutmak gelirle olur, para ile 
olur. Bu bütçede gelirle ilgili kısımdı. 

Yine üzüntü ile söylüyorum; birçok değer
li arkadaşlar bu yolda faydalı fikirler söyliye-
bilirlerdi, keşke bu kifayet verilmemiş olsay
dı. Her sene malî taksitlerin verildiği anda ma
liyenin önünden geçtiğim zaman görüyorum, 
hakikaten vatandaş verdiği paraya üzülmüyor, 
ödediği takside üzülmüyor, ama o taksidi vez
neye yaJtırıncaya kadar çektiği sıkıntı çok bü
yük. Bu paranın kolayca ödenmesi yolunda da 
Yüoe Mecliste az şey söylendi. Vatandaşı üz
meden, mükellefi sıkmadan, kolay, pratik yol
larla ödeme imkânlarına sahip ciddî ve fayda
lı teklifler gelebilirdi. Gelir Vergisine tabi 
olan mükellefler çok sıkıntıda, mutlaka malî 
müşavirinin kapısını çalmak gibi bir külfetle 
basbaşiadır. Bunların basitleşjtirilnıesi, vatanda

şın müşavire başvurmadan bu borcunu ödeyi
ci, beyannamesini doldurucu, şekiller için bir
çok arkadaşlarımız basit teklifler yapacaklar
dır. Maalesef kifayet önergesinin gelmesi ile 
dertleri karınlarında kaldı ve bu teklifler ya
pılamadı. 

Çok gezenler bileceklerdir ki, Mahallî İda
reler Kanunu çok eski devirlerden kalıma bir 
bergüzardır. Sayın Bakan^ bunun değiştiğini 
söyledi, fakat yıllar yılı üzerine eMenraıek su
retiyle ihtiyarlığı devam edecektir. Bunun da 
tenvirinde, aydınlatılmasında âcizane fayda 
görmekte idim. 

Yine Gelir Vergisi ile ilgili olarak şahsan 
söylemeye mecbur olduğum hususlarda bâzı 
misaller vermek suretiyle Yüce Mecldise ışık 
tutacağımı zannetmiştim. Maliyenin, gelir sağ
lamak yolundan daha fazla, sağlamış olduğu' 
geliri ne şekilde sarf etmesi gerektiği yolunda 
tedbirler babında tekliflerimiz olacaktı. 

Bir fatura meselesi vardır. Maalesef Tür
kiye'de fatura kapısı o kadar açık ki, bu faıtu* 
ra kapılarının açık kalmasiyle, Maliyenin ar
zu ettiğimiz seviyede gelir sağlıyaoağuu ben 
zannetmiyorum. Bâzı hususlar ne kadar sıkı 
takibedilirse edilsin, birçok sektör açıktan, 
fatura almadan işini yürüttüğü için, Maliye
nin geliri bir noktada zincir misali kopmakta
dır. 

Bien birçok arkadaşların da tenkMlerini 
dinlemiş bulunuyorum. Kendime has üslûbum
la söyliyeceklerimi söyliyemediğimden dolayı 
üzgünüm. 

Çok sevdiğim Sayın Maliye Bakanı bütçe
nin az açık olduğunu ne kadar söylerse söyle
sin, kanaatim odur ki, bu sene seçim senesi-
dir, Devlet çarkında ve siyasi otoritede mut
lak bir gevşeklik ve gevşeme olacaktır. Bu, de-
ımıokrasilerin en tabiî icabıdır, bunu inkâr et-
ımek gayrikabildir. 

Bu şartlar altında sıkı kontrol edilmeyişten 
ve seçim senesinin vermiş olduğu gevşeklikten 
dolayı Hazine gelirlerinde büyük ölçüde dü
şüklük olacaktır. İhaleye çıksa ben 2 milyara 
razıyım, Şefik inan bocamla beraberim. 

Hürmetlerimle efendim. Sağolun. 
Ne olur kifayet önergesini kabul etmeyin 

de, sayın arkadaşlardan dertli olanlar konuş
sunlar. Muhakkak ki, inkârı kabil olanıyan iyi 
fikirler söyliyeceklerdir. 
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Saygılarımı sunarımı. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şayet 

yeterlik önergesi kalbul edilmez ise yalnızca 
Sayın Ahmet TahltaJkılıç söz sırasında kayıtlı
dır, esasen başka söz istemiş olan arkadaşumız 
yoktur. 

Yeterlik önergesini oyunuza sunuyoruim. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gelir bütçesi üzerindeki yeterlik önergesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gelir bütçesi üzerimde yeteri kadar gö
rüşülmüştür. Müzakerenin kifayetine karar ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı bütçesinin bölümlerine 
geçilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A ) MA TÂ YE BA KANLIĞI BÜTÇESİ : 

(A/l) cari harcamalar 
Bölüm Lira 

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

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13JOO0 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet güderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.O00 Kurumlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12 000 

656 257 851 

30 875 950 

26 844 152 

1 516 675 
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Bölüm 

1969 O : 2 

Lira 

16.000 Çeşitli giderler 13 233 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) yatırım .harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve ta
şıt alımları ve onaran
ları 1 000 000 
BAŞKAN ~ Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma pay
ları 375 400 000 
FASKAM — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmltetir. 

32.'000 Kamulaştırma ve satın -
almalar 11 967 133 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilnüs'Llr. 

33.000 İktisadi transferler 2 047 '800 000 
BAŞKAN -~ Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 5 805 101 694 

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

35.000 Sosyal transferler 607 430 500 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu bö
lüm üzerinde değişikliği öngören önergeler var, 
onları okutacağım. Bu bölümdeki ödeneğin 
çıkarılmasını derpiş ediyor. 

Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Mahkemesi, 647 sayılı Siyasi par
tiler Kanununun siyasi partilere Devletçe ya
pılacak yardımı düzenliyen 74 ncü maddesini, 
Anayasaya aykırılık nedeniyle iptal etmiş bu
lunmaktadır. 

Kaıııırii dayanağı kalmadığından Maliye Ba
kanlığı bütçesinin bölüm 35.000, madde 35.821 
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de yer alan 6,5 milyon liralık ödeneğin bütçe
den çıkarılmasını teklif ederim. 

Saygılarımızla. 
İstanbul Kars 

Sadun Atfen Âdil Kurtel 

BAŞKAN — Diğer bir önerce var, onu da 
okutuyorum. Yine bu bölümle ilgili. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı bütçesinde dernek, birlik, 

BAŞKAN — Araverilmiş bulunan 61 nci 

Biraz önce elektrikte vukubulan bir arıza. 
dolayısiyle Maliye Bakanlığı bütçesinin 35.000 
ninci bölümünde verilmiş bulunan değişiklik 
önergesi okunurken, önergenin okunması yan
da kalmıştı. Şimdi tekrar Yüce Heyet huzu
runda değişiklik önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığı bütçesinde dernek, birlik, 
kuruluş, kurum ve benzeri teşekküllere yapı
lacak yardımlar için 3 milyon lira ödenek ay
rılmış bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin 
647 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin iptali için vermiş olduğu kararın 
kısa gerekçesinin tetkikinden de anlaşılacağı 
üzere, Devlet ancak kamu kuruluşlarına yar
dım yapabilir. Devletin kamu kuruluşu niteli
ğinde olmıyan dernek ve benzeri kuruluşlara 
bütçeden yardım yapması Anayasaya aykırıdır. 
Bu nedenle dernek, birlik, kuruluş, kurum ve 
benzeri teşekküllere yapılacak yandımı düzenli-
yen ve bölüm 35.000, madde 35.822 de yer alan 
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I kuruluş, kurum ve benzeri teşekküllere yapıla
cak... 

(Elektrikler kesildiğinden müzakerat dur
du.) 

BAŞKAN — Gerek zapta, gerekse teype 
geçmiesi bakımından elektriğin gelmesini bekli-
yeceğiz.. 

Arızanın giderilmesi yönünden 10 dakika 
araveriyorum. 

I (Kapanma saati : 16,50) 

Birleşimin 3 ncü oturumuna haşlıyoruz. 

I 3 milyon liralık ödeneğin bütçeden çıkarılması
nı teklif ederim. 

Kars 
Âdil Kurtel 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MESUT EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Anayasa Mahkemesi bütçeden siyasi partilere 
yardım yapılmasını prensibolarak kabul etmiş. 
Ancak, bu yardımın dağıtılmasiyle ilgili usulü 
tesbit eden maddeyi Anayasaya aykırı bulmuş
tur. Bu itibarla bu 6,5 milyon liralık ödeneğin 
bütçede aynen kalması ileride iptal edilen mad
de yeniden tedvin edildiği zaman uygulanması 
bakımından zaruridir. Bu önergeye bu sebep
le iştirak edemiyoruz. 

ikindi önergeye yine iştirak edemiyoruz. 
Çünkü Anayasa Mahkemesinin gerekçesini he
nüz görmüş değiliz. Demin arz ettiğim izahat 
muvacehesinde, derneklere yardım yapılıp ya-

I pılmıyacağı hususundaki sarahati bilmiyoruz. 
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Bu bakımdan o önergeye de katılamıyoruz efen
dim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bu önerge 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, önergeyi ve
ren arkadaşımız ancak konuşabilir. Bu bakım
dan mümkün değil. 

Teker telker önergeleri tekrar okutup oyu
nuza sunacağım: 

(İstanbul Milletvekili Sadun Aren ve Kars 
Milletvekili Âdil Kurterin önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını beyan 
etti. 

Bu önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge kabul edilmlemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
(Kars Milletvekili Âdil Kurterin önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmadı

ğını beyan ediyor, önergeyi Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

35.000 riinci bölümü tasarı metninde yazılı 
olan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kaJbul edilmiştir. 

Bölüm 

36.000 Borç ödemeleri 

Lira 

2 225 784 622 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Bütçe Kanunu bu hususu derpiş ©den 1 nci 
maddesini tekrar okutuyorum: 

1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelere 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 11 126 097 409 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 2 916 397 043' lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 11 654 481 705 
lira kli, toplam olarak 25 696 976 157 lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi evvelce okut
muş olduğumuz ve Yüce Meclisin tasvibine 
mazhar bulunmuş olan cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et

miyenler... Birinci madde bağlı cetveliyle bir
likte aynen kabul edilmiştir. 

Ma id de 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
22 381 364 782 lirası normal kaynaklardan, 
2 116 000 000 lirası da özel kaynaklardan olmak 
üzere 24 497 364 782 lira tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B - CETVELİ 
Bölüm Lira 

51.000 İrat ve servet vergileri 6 950 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

52.000 Gider, Gümrük, Tekel, 
istihlak ve Dış seyahat 
harcamaları ile Damga 
ve Emlâk alım vergileri 
gelirleri 12 831 242 241 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

53.000 Diğer vergi gelirleri 1 468 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş! tir. 

61.090 Devletçe yönetilen ku
rumlar hasılatı ve Dev
let payları 117 600 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

62.000 Devlet malları gelirleri 285 700 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve ceza
lar 728 822 541 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

71.000 özel gelirler ve fonlar 2 116 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kaibul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — İkinci maddeyi şimdi okutul
muş ve Meclisçe kabul edilmiş bulunan cetvel-
leriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Bağlı cetvelleriyle 
birlikte tasan metninde yazılı şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — ödenekler toplamı ile tahmin 
edilen gelir arasındaki (1 199 611 375) liralık 
farkın (600 000 000) lirası iç istikrazla 
(599 611 375) lirası da kadro tasarruflariyle 
karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1969 bütçe yılı içerisinde mil
lî savunma ihtiyaçlan için Birleşik Amerika'
dan askerî yardım yoliyle sair suretlerle fiilen 
sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bağlı 
(B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir ter
tibe gelir ve mukabilini Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek 
ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetki
lidir. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Dördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkala) — Sayın Baş
kan, bu madde ile sadece Birleşik Amerika'dan 
alınacak esliha bahis konusu edilmektedir. 
Onun muhasebeya intikal bahis konusudur. 
Halbuki, biz son yıllarda, NATO çerçevesi için
de NATO üyesi diğer devletlerden de silâh al
maktayız. Aynı usulün onlara da uygulanması 
lâzımgelir. Bildiğime göre meselâ, Almanya'
dan bâzı silâhlar alacağız, NATO çerçevesi için
de aynı prosedür içinde alacağız. Bunların mu
hasebeye intikali bakımından, kanunun bu mad
desinin ifade tarzının değişmesi lâzımgelir: 
«Birleşik Amerika'dan ve diğer müttefikler
den.» falan gibi bir ifade ki, bu ifadeyi komis
yon bulsun, dolayısiyle muhasebeye bunlar da 
intikal edebilsin. 

Bu bakımdan söz almış bulunuyorum. Eğer 
komisyon görüşüme iltihak ederse, bu şeyi ilâ
ve etmek lâzımgelir inancındayım. 

Teşekkür ederim,. 
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BAŞKAN — Sayın Çelikbaş buyurunuz 
efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, bu maddenin bir tarihî gelişimi var
dır. Filhakika, başlangıçta Amerika Birleşik 
Devletlerinden alınan yardımların karşılığı, 
bütçeye konmadan, böyle madde haline getiril
meden bütçe dışında kullanılırken, Mecliste 
bunun üzerinde dura dura, arkadaşlar hatırlı-
yacaklar; bütçeye alınması sağlanmıştır. Bi
dayette böyle bir madde yoktu; yardım vardı, 
bütçeye alınmadan kullanılabilirdi, Ama, ikaz 
edildi, konuşuldu; yapılan yardımların karşılık
ları bütçeye girmeye başladı. Bu itibarla benim 
de bildiğim, Federal Almanya'da - Amerika Bir
leşik Devletlerinin bıraktığı ölçüde - yardıma 
başlanmıştır. Ondan sağlanacak yardımlann da 
karşılıklarının bütçeye alınmasında zaruret 
vardır. Yani burada Amerika Birleşik Devlet
lerinin tecrübesine artık girmiyelim. Eskiden 
Birleşik Amerika Devletlerinden yapılan, alı
nan yardımların karşılığı bütçeye girmezdi. 
Türkiye'ye her yardım yapan müttefik Devlet
ten sağlanacak yardımların karşılığının, uzun 
boylu münakaşasından iki - üç sene sonra, Ame
rika'dan sağlanan yardımda olduğu gibi, büt
çeye ahnacak olursa bunun âmeli bir şeyi kal
maz. Müttefik devletlerden nerelerden ne yar
dım alıyorsak, onun karşılıklarının bütçeye, 
Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi 
alınmasında fayda vardır. Tarihî gelişimi bir 
daha tekrar etmiyelim. Sayın inan'ın bu nokta
da hakkı vardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen? Yok. Olmadığına göre, 4 ncü maddeyi 
tasan metninde yazılı şekliyle oyunuza sunu
yorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 4 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 5. — a) Birinci madde ile sarfına 
mezuniyet verilen ödenek üçer aylık devreler 
itibariyle tevzi olunur, ilk iki - üç aylık tevzi
at birlikte yapılabilir. Maliye Bakanlığı ile 
ilgili Bakanlık bu tevziatı tahsisat, liberasyon 
ve döviz durumunu ve umumi iktisadi şartları 
göz önünde tutarak tesbit eder. 

b) Bakanlar Kurulu, tahsilat, liberasyon, 
döviz durumunun ve umumi iktisadi şartla-
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rın elverişsiz Devretmesi halinde ödeneklerden 
bir kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Buyurunuz Sayın incesulu. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Sayın Baş
kan, görüştüğümüz bu 5 nci madde üzerinde 
bir hususu arz edeceğim; 1989 yılı Bütçe Ka
nununun Hükümetin teklifi ksımmda ve mad
denin (a) fıkrasının ikinci satırında: «İlk 
iki - üç aylık tevziat birlikte yapılabilir.» şek
linde bir ifade vardır. Burada «İlk iki - üç ay
lık tevziat» ifadesi Türkçemiz bakımından yan
lış bir ifade tarzıdır ve maksada uymamaktadır. 
Bu itibarla, bu ibareyi «Birinci ve ikinci üçer 
aylık tevziat» şeklinde düzeltirsek, kanaatimce 
Türkçe ifadesi bakımından da düzeltilmiş olu
ruz. Bu düzeltmenin yapılmasını rica ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, Sayin incesulu ifade ba
kımından, «ilk iki - üç aylık» tâbiri yerine, 
«Bilinci ve ikinci üçer aylık» tâbirinin kulla
nılmasını yerinden beyan ediyor. Komisyon bu 
noktaya katılıyor musunuz efendim?. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MESUT EREZ (Kütahya) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, o hal
de komisyon bu noktaya katıldığına göre, bu 
hususu tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci madde bu değişik şekli ile okunacak
tır. 

Madde 5. — a) Birinci madde ile sarfına 
mezuniyet verilen ödenek üçer aylık devreler, 
itibariyle tevzi olunur. Birinci ve ikinci üçer 
aylık tovziat birlikte yapılabilir. Maliye Ba
kanlığı ile ilgili Bakanlık bu tevziatı tahsisat, 
liberasyon ve döviz durumunu ve umumi ikti
sadi şartları göz nünde tutarak tesbit eder. 

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

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
Değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Yapılmış ve yapılacak bağıtla

ra dayanarak 1969 malî yık içinde kısa süreli 
avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en 
çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve 
banka ve kurumların Hazineye yatırmak istiye-
cekleri paraları alarak karşılığında Hazine bo
noları vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Özel kanunların verdiği yetkiler hariç, çıka
rılacak Hazine bonoları toplamı (1 000 000 000) 
lirayı geçemez. 

Bu miktarı (1 500 000 000) liraya kadar ar
tırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Hazinenin iştiraki bulunan ortaklıklarda, 
diğer ortakların hisselerini satınalmaya ve bu 
işlemler için ilgili tertiplerdeki ödenekleri ar
tırmaya veya yeniden açılacak tertiplere öde
nek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 6 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — özel fonlardan : 

a) 22 Ağustos 1960 tarihli ve 65 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine dayanılarak açılan 
(Kambiyo karşılık fonu) hesabının aktarıldığı 
«Kambiyo karşılık fonu provizyon hesabı» na 
1969 malî yılı içinde yatırılacak miktarlar, 

b) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanun
la değişik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanılarak 
Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 tarihli 5/1280 
sayılı Kararı gereğince tesis edilen «istikrar fo
nuna» yatırılacak paralar, 

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

ç) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince T. 
O. Ziraat Bankasında açılan akar yakıt fiyat 
istikrar fonunun 10 milyon lirayı aşan kısmı, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 

Kambiyo karşılık fonu hesabına yatırılma
sı gereken miktarlardan 1969 ve önceki yıllar
da vâdesinde ödenmiyenler için 6183 sayılı Âm
me Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Ka
nun hükümleri tatbik olunur. 
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BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 

7 nci maddeyi Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Dairelerin, 30 . 6 . 1939 tarihli 

ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 4 ncü mad
desinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı 
(D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 633 sayılı Kuruluş Kanununun geçici 
3 ncü maddesine göre aylık kadrolara intibak
ları yapılanların (S) işaretli cetveldeki kadrola
rı mülgadır. 

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

Bunlardan eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerin (D) işa
retli cetvellerine dâhil kadroların dereceleri 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesini tadil eden 
934 sayılı Kanun esasları dairesinde hizaların
da yazılı ücret miktarlarına göre değiştirilmiş 
ve 250 liradan aşağı kadro ücretleri 250 liraya 
çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 

Muhterem arkadaşlarını, 8 nci maddeye bağ
lı (D) cetvelinde değişiklik yapılmasını öngö
ren önerge var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Millet Meclisi (D) cetvelinin Daire Müdür

lüğü kısmında 8 nci derece 600 liralık 65 hade
melikten 4 ünün teşrifat memurluğuna, Cum
huriyet Senatosu müzakerelerinde nakledildiği 
anlaşılmıştır. Bu durum muvacehesinde adı ge
çen dört hademenin ilk teklif veçhile hademe 
olarak kalmasını arz ve teklif ederim. 

Van milletvekili 
Muslih Görentaş 

RUHİ SOYER (Niğde) — Aleyhinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — önerge sahibi ile komisyon 
arasmda bir keyfiyet efendim. 

Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MESUT EREZ (Kütahya) — Saym Başkan; 
Senatoda yapılan değişiklik, (D) cetvelinden 
dört kadronun tenkisi ile memur kadrolarına 
bunun ilâvesi tarzındadır. 

(D) cetvelinden memur kadrosuna bu şekil
de ilâve yapılınca bu kadrolara memur tâyini 
mümkün olmadığı bilâhara anlaşılmış ve onun 
üzerine bu önerge verilmiş bulunmaktadır. Ara
ya memur tâyin edilemiyeceğine göre, bu defa 
(D) cetvelinden de bu kadrolar inhilâl etmek
tedir ve bu dört personel açıkta kalacaktır. 

Bu itibarla önerge kabul buyurulursa böyle 
açıkta kalma keyfiyeti önlenmiş olacaktır, öner
geye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. (D) 
cetvelinde bu değişiklik icra edilecektir. 

Sekizinci maddeyi değişik cetvelin bu şekli 
ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9,. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1Ö50 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandı
ğı 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 14.480 nci 
(ihtiyat ödeneği) maddesinden aktarma yapıla
bilecek maddeleri gösteren (F) cetveli, 

Bu kanuna bağlıdır. 
BAŞKAN — Dokuzuncu madde üzerinde 

söz istiyen?... Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 10. — Devlet gelirlerinin özel hü

kümlerine göre tarh ve tahsiline 1969 bütçe yı
lında da devam olunur. 

Mesul petrollerinden teraküm eden 100 mil
yon liralık hisseden 1969 malî yılı içinde tahsil 
edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli 
gelirler) maddesine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Onuncu madde üzerinde buyu
run Sayın Çelikbaş. 
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FETHİ ÇELİBAŞ (Burdur) — Musul pet
rollerinde yıllardan beri böyle bir tatbikat ol
duğunu takibederiz. Ama, fiilî tahsilatın bu son 
iki yılda ne olduğunu öğrenebilirsek madde 
hakkında fikrimiz olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın komisyon. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MESUT EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
musul petrollerinden fiilî tahsilat, yapılıp ya
pılmaması keyfiyetini fiilî durumu gösterir. Bu 
maddenin kanundan çıkarılıp çıkarılmaması 
keyfiyeti de hukukî durumla ilgilidir. Hukukan 
hakkımızdan vazgeçmediğimizi tescil için bu 
maddenin burada aynen kalması zaruridir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Maddenin 

çıkarılmasını teklif için arz etmedim, fakat 
tahsilatın ve bütçe açığı üzerinde tesirinin ne 
olabileceğini öğrenmek istedim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Onuncu maddeyi Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1838 sa
yılı Kanunun bâzı madelerini değiştiren 
11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlı
ğı tarafından idare edilecek okul pansiyonları 
ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık okulları öğrencilerinden 1969 yılı içeri
sinde alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Onbirinci madde üzerinde söz 
istiyen?... Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her yıl 
Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar 
bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Onikinci madde üzerinde söz 
istiyen?.,. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanun ve ekleri ile çeşitli kuruluş kanun
larındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1969 bütçe yılında kullanı
lamaz. 
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BAŞKAN — Onüçüncü madde üzerinde söz 
istiyen?... Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 14. — 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde 
yazılı nisbet ve yevmiye miktarlarına ilişkin 
kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere bu 
madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci mad
deleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesbi-
ti gereken misil, nisbet ve miktarlar, bağlı (H) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak, belediye hudutları haricinde vazife 
gören defterdarlık kontrol memurları için en 
az yevmiye miktarı, 25 lira olarak tesbit edil
miştir. Bunların Maliye müfettişi ve hesap uz
manları ile birlikte memuriyet merkezleri dı
şında tertibedilecek çalışmalara katılmaları 
halinde gündeliklerinin bu miktar üzerinden 
ödenmesine devam olunur. Ayrıca Harcırah Ka
nununun 37 nci maddesindeki asgari 4 lira yev
miye de 15 liraya çıkarılmıştır. 

Harcırah Kanununun 29 ncu ve 45 nci mad
deleri ile sözü geçen Kanuna ilişik (1) ve (2) 
sayılı cetvellerdeki 475 liralık tutarı 950 lira
ya, (2) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar da 
2 000 liraya yükseltilmiştir. 

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapacak
ları vazife seyahatlerinde Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Ba
kanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları 
ile resmi davete icabet suretiyle seyahat eden 
eşleri ve kadro aylık tutarı (2 000) lira olan 
subay ve devlet memurları, müsteşarlar ve el
çilere Bakanlar Kurulu kararına müsteniden 
yaptıkları daimî veya geçici vazife seyahatle
rinde birinci sınıf, bunlar dışındakilere turist 
sınıf üzerinden yol masrafı ödenir. 

Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şümu
lüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde tat
bik olunacak emsaller 4 . 8 . 1958 tarihinden 
evvel ödenen döviz miktarını geçmemek üze
re Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

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

BAŞKAN — Ondördüncü madde üzerinde 
söz istiyen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 15. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sa
yılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa Mükel
lefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1969 büt
çe yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cetvel
de ve sözü geçen kanunun 38 nci maddesi gere
ğince alınacak motorlu taşıtların alım değerle
ri de bağlı (P) işaretli cetvelde, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 237 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince kurumların satmalacakları taşıtların 
âzami satmalına bedelleri, bağlı (T) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Onbeşinci madde üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 16. — Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet-
celde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Onaltıncı madde üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. 

Onaltıncı madde üzerinde değişikliği derpiş 
eden bir önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1969 yılı Bütçe tasarısına bağlı (R) cetve
linin R/19 ncu sayfasında yer alan Tarım hiz
metleri giderleri kesiminin diğer alım ve gider
ler kısmının ikinci pragrafınm «Seyhan ve Ge
diz sulama ve Rochfeller Araştırma Projeleri 
için gelecek malzemenin nakliye, gümrük ve 
sair giderleri, araştırma için gelecek uzman
ların getirecekleri zatî eşya ve malzemelerin 
gümrük ve sair giderleri de 14 819 ncu madde
den ödenir» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

îsmail Hakkı Yıldırım 
Erzurum Milletvekili 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MESUT EREZ (Kütahya) — Katılıyoruz, bu 
önergeye. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 

Değişiklik önergesini yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.,. 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal de tekabbül ediyor, bu se
beple maddeyi bağlı cetvelinde vücut bulan 
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bu değişiklik ile oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde değişik 
bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Madde 17. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun doksan üçüncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
kargılıkları yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1969 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri 
veya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz is
tiyen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Kanunla tesbit edilen kadroya 
müstenit aylık ve ücret tertipleri ile bunlarla il
gili tazminat, ödenek ve emekli keseneği tertip
lerinden maddelerarası aktarma ancak kendi 
aralarında yapılabilir. Bu tertiplerden başka 
maddelere ödenek aktarılamaz. Bu madde hük
mü katma bütçeler hakkında da uygulanır. . 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Katma bütçeli idarelerle ge
nel bütçe dışındaki daire ve müesseselerin ge
nel bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her 
derecedeki yatılı okullarla yurt dışında kendi 
hesaplanna okutturacakları öğrencileri için 
bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden gerek
li miktarlarını, bağlı (B) işaretli cetvelde ge
lir ve bu öğrencilerin her türlü giderleri ile 
ödeneklerine harcanmak üzere, bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 20. — 1989 malî yılı içinde, Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin 27.09 pozisyonuna 
giren hanı petrolün Millî Savunma veya Jan
darma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için ya
bancı memleketlerden ithali ve yabancı memle
ketlerden ithal edilen veya yerli ham petrolden 
istihsal olunan ve Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin 27.10 pozinyonuııa giren akaryakıt ve ma
deni yağların Millî Savunma ve Jandarma Ge
nel Komutanlığı ihtiyaçları için ciheti askeri
yeye teslimi Gümrük Vergisi, belediye hissesi, 
Damga Vergisi, Rıhtım Resmi, ithalde ve dâ
hilde alman istihsal vergileri ve Hazineye, Kat
ma bütçeli idarelere ve özel idare ve belediye
lere ait her türlü vergi, resim, hare ve zamlar
dan ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

Ancak, Millî Savunma veya Jandarma Ge
nel Komutanlığı ihtiyaçları için muafen ithal 
olunan hain petrolden elde edilen ürünlerin ci
heti askeriyeye tahsis olımmıyan kısmı yukarı
daki istisnaden faydalanamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok, 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaibnl etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. .— YaJbancı devletler veya Mil
letlerarası kurumlarla yapılmış veya yapılacak 
anlaşma hükümlerine göre hükümetimizle bu 
devlet veya kurumlar tarafından müştereken 
sarfı mukarrer meblâğı, program ikraz anlaş
malarının hâsıl ettiği Türk Lirası karşılıkla
rından ayırarak anlaşmalarda belirtilen hesap
lara yatırılmak üzere bütçeye gelir, ödenek ve 
gider kaydına ve bu şekilde hesaplara yatırı
lan meblâğı, anlaşmalara göre ilgili devlet ve
ya kurumlarla Maliye Bakanlığı arasında va
rılacak mutabakat esasları dairesinde sarfa 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde Sayın 
Çelikbaş, buyurunuz efendim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Bu mad
de gereğince yapılan anlaşmaya göre Merkez 
Bankasına yabancı para geldi mi sanki fiilen 
bu para kullanılmışcasma, karşılığını hükümet 
kullanabilmektedir. Halbuki doğrusu, paranın 
kullanıldığı anda alıcı parayı ödiyeceği için o 
zaman devlete bir varidattır. Bu bakımdan ön
ceden paranın kullanılmasına imkân veren bir 
hüküm karakterindedir. Bunun mahzuru olabi-

| lecektir. Bu konuda ne düşünüyorlar, öğren
mek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurunuz 
efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MESUT EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
tatbikatta öteden beri bu madde bu şekilde ted
vin edilegelmektedir. Bununla beraber Saym 
Çelikbaş'm temas ettiği nokta tetkike değer 
bir mevzudur. Bunu kaydetmekle iktifa ediyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 
21 nci maddeyi metinde yazılı şekliyle oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan, yapılmış ve yapılacak 
anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taahhüt
ler, yatırımlar veya projeler için 1969 malî yı
lında elde edilecek imkânların Türk Lirası kar
şılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir 
taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan ilgili ida
reler bütçelerinin özel tertiplerine ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1968 ve daha önceki yıllarda aynı maksat
larla temin edilmiş bulunan Türk Lirası karşı
lıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkın
da da yukarıda yazılı esas dâhilinde işlem ya
pılabilir. 

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

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz is-
[ tiyen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Maliye Bakanlığı, yukardaki 
maddede sözü geçen kaynaklardan bağış ve is
tikraz suretiyle sağlanan imkânları kamu ikti
sadi teşebbüsleri yatırımlarının finansmanında 
kullanmaya, ekonominin çeşitli sektörlerinde 
gelişmeyi artırmak maksadiyle kamu kurum
larına ve bankalara belli gayelerle kredi açma
ları için ikraz etmeye veya bunlar nezdmde 
belli gayeleri olan fonlar kurmaya yetkilidir. 

1938 ve daha önceki yıllarda da aynı maksat 
için açılmış ikraz ve kurulmuş fonlar hakkın-
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da da bu madde hükmü dâhilinde işlem yapı
labilir. 

Türk Parası karşılıklarından serbest bıra
kılmış olup da Hazine muamelesi olarak Devlet 
borçlarına karşılık harcanmış meblâğları büt
çeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... KaJbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madd 24. — Yabancı Devletkr veya ulus
lararası kurumlardan anlaşmaları gereğince te
min edilerek genel ve katma bütçeli idareler 
bütçelerinde yer alan proje kredisi karşılıkla
rından daha fazla kredi kullanma imkânı hâsıl 
olduğu takdirde fazla kredi imkânlarını ilgili 
idare bütçesinin (B) cetveline gelir ve gider 
bütçesinin ilgili maddesine ödenek kayletmeye 
ve madde altındaki açıklamanın bu miktarlara 
göre değiştirilmesine Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... KaJbul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Devlet Yatırım Bankası nez-
dindeki iç finansman fonu tahsilatının İktisadi 
Devlet Teşekkülleri yatırımlarına tahsis edile
cek miktar dışında kalan kısmını, bütçeye ge
lir ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin tesbit 
edilecek ihtiyaçları için ödenek ve gider kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — a) 31 . 8 .1956 tarihli ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 64 ncü mad
delerinin her yıl Tarım Bakanlığı Bütçesine ve 
aynı Kanunun 35 nci maddesinin her yıl Orman 
Genel Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenek 
miktarlarına ait hükümleri; 

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

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmü; 
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ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 
geçici 3 ncü maddesi hükmü; 

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

e) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununun 66 ncı maddesi hükmü; 

f) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu 
Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci mad
desi hükmü; 

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

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

1969 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/İ), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertip
lerine konulmuş miktarlar dâhilinde uygulanır. 

i) Muhafazasına lüzum kalvn-yan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26 . 3 . 1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanım hükümleri, 

j) Belediyeler ve belediyelere bağlı mües
sese ve işletmelerin bir İnsim borçlarının Hazi
nece terkin ve tahkimi hakkındaki 691 sayılı 
Kanunun, bu kanuna bağlı cetvelde yazılı kuru
luşlara (iller Bankası hariç) tahakkuk etmiş 
ve edecek taksit ödemelerine ait hükmü, 

1969 bütçe yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isti

yen?.. Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.., Ka

bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 27. — 27 . 2 , 1959 tarihli ve 7236 sa

yılı Kanunun emekli keseneği ve karşılıkları 
hakkındaki muvakkat 2 nci maddesi hükmü 
1969 malî yılında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. Komisyon tarafından verilmiş bu
lunan bir değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1969 yılı Bütçe kanun tasarısının 27 nci mad
desine yazılı «27 . 2 . 1959 tarihli ve 7236 sa
yılı Kanunun emekli keseneği ve karşılıkları 
hakkındaki muvakkat ikinci maddesi hükmü 
1969 malî yılında da tatbik olunur.» hükmünün, 
7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 sayılı Kanun gereğin
ce uygulanmasına mahal kalmadığından, bu hük
mün kaldırılarak yerine aşağıda yazılı metnin 
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27 nci madde olarak kabul edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Madde 27. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/3) işaretli cetvelin «Maliye Bakanlığı» 
kısmında 35.000 nci «Sosyal transferler» bö
lümünün : 

a) 35.270 nci «42 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler» maddesinden, 

b) 35.310 ncu «Emekli, dul ve yetim aylık 
ödenekleri» maddesinden, 

Genel bütçeye dâhil Bakanlık ve dairelerin 
«Emekli keseneği karşılıkları» tertiplerine, ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Kütahya 
Mesut Erez 

BAŞKAN — İzahatta mı bulunmak istiyorsu
nuz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MESUT EREZ (Kütahya) •— Sayın Başkan bir 
hata oldu okunurken efendim. Tarih 7 . 11 de
ğil, 7 . 2 tarzında okunması iktiza eder efen
dim. 

BAŞKAN — Peki. 7 . 2 olarak düzeltile
cektir. Başka bir izahat var mı efendim? Yok. 
Muhterem, arkadaşlarım... 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Bir beyan
da bulunmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın incesulu. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Sayın Baş
kan, Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuş
mamı nazarı itibara aldıkları için teşekkür edi
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
27 nci madde üzerinde Komisyon tarafından 

verilmiş bulunan ve şimdi yüce huzurunuzda 
okutulmuş olan değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş olduğu cihet
le filhal kabulü de mutazammın bulunmaktadır. 
Bu sebeple 27 nci maddeyi değişik bu şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler,.. Kabul 
etmiyenler... Bu değişik şekliyle kabul edilmiş
tir. 

Madde 28. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı 
Kanunla tasdik olunan (Nükleer enerji sahasın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme) nin 7 nci 

maddesi şümulü dâhilinde vukua gelecek hasar 
bedellerini karşılamak üzere gerekli ödeneği 
Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir tertibe kay
detmeye ve tediye şart ve esaslarını tesbit et
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz isti-
yen?. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Adalet Bakanlığı merkez ve 
iller, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlü
ğü taşra, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrük
ler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtı
na, Yargıtaya, Yüksek Hâkimler Kuruluna ve 
Adlî Tıp Meclisine ait evrak ve vesaikin imhası 
26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hüküm
lerine tabi olmaksızın hazırlanacak yönetmelik
ler esasları dairesinde yapılır. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen?., Yok, 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne ve Bayındırlık Bakanlığı yatırım büt
çesinde ödeneği bulunan Bakanlık ve dairelere 
ait (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölü
münden kendi bütçelerindeki (Kamulaştırma ve 
satmalmalar) bölümüna aktarma yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 31. — 1715 sayılı T. C. Merkez Ban
kası Kanununun 24 . 2 . 1961 tarihli 260 sayılı 
ve 21 . 4 . 1965 tarihli 583 sayılı kanunlarla mu
addel 34 ncü madesine göre Bankanın Hazineye 
kısa vadeli olarak açacağı avans hesabının nis-
beti 1969 malî yılında genel bütçe ödenekleri 
toplamının % 12 sini geçmemek üzere uygula
nır. 

BAŞKAN -— 31 nci madde üzerinde söz isti-
yen? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz istiyo
rum.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, bu madde Türkiye'de bütçe tarihi
mizde çeşitli merhalelerden geçmiştir. Filhaki
ka, Merkez Bankası Kanununun bir hükmünde 
yer alan bu madde bidayette Merkez Bankası 
kurulduğu tarihten 1955 tarihinde yapılan bir 
tadilâta gelinceye kadar % 5 olarak tutulmuş, 
1955 yılında % 15 e çıkarılmış, 1961 yılında tek
rar % 5 e indirilmiş ve 1965 yılında tekrar 
% 10 a çıkarılmıştır. 

Türkiye'de enflâsyon tarihimizi tetkik eden
ler Merkez Bankasının Hazine ihtiyaçları dolayı-
siyle bu madde gereğince yaptığı avansların ha
tırı sayılır tesiri olduğunu tesbit ederler. 

Hükümetin hazırlayıp Meclise sevk ettiği ve 
Yüksek Meclisin gündeminde yer alan Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası kanun tasarısının 
bu made ila ilgili hükmüne göre % 15 e bu ta
van çıkarılmaktadır. Halihazırda yürürlükte 
bulunan kanunumuz % 10 olduğu için Hükü
met, bunu bir yıl süreli olan Bütçe Kanununda 
% 12 ye çıkarmakla yetinmektedir. Düşüncemiz 
odur ki, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
kanun tasarısının gündeme de alındığına göre 
ve sanayiin, küçük sanat erbabının, esnafın ya
ni. yıllardan beri krediden en az istifade eden, 
Türkiye'de de memleketin gelişmesinde hatırı 
sayılır katkılarda bulunan zümrelerin süratle 
faydalanması imkânını veren bâzı kredi değişik
liklerini ihtiva eden Merkez Bankası kanun ta
sarısının süratle ele alınıp konuşulmasını temi-
nen biz istiyoruz M, mer'i kanundaki % 10 kal
sın ve bu madde ile yükseltilmek istenen % 12 
haddi, maddesi kanundan çıkarılsın. 

Bu çıkarıldığı takdirdedir M, Hükümet de 
Merkez Bankası kanun tasarısının, esasen gün
deme alındığını hesaba katarak, biran evvel çı
karılmasında gayret göstersin arkadaşlar. 

Şimdi, % 12 bu haliyle kaldığı andan itiba
ren çok endişe ediyoruz ki, ekonomimizin geliş
mesine katiyen cevap vermiyen bugünkü Mer
kez Bankası Kanunu yine yürümesine devam 
edecek, seçimler sebebiyle yeni tasarı kadük ka
lacak ve sanayi erbabının dört gözle beklediği 
ve bütün partilerin uygun gördüğü orta vadeli 
kredi mekanizmasını kuran Merkez Bankası ka
nun tasarısı yürürlüğe giremiyecektir. Küçük 
sanat erbabının, esnafın kredi müessesesi olan 
Halk Bankası vasıtasiyle reeskonta getirilecek 
senetleri dolayısiyle bu zümre istifade edemiye-

cek. Gönlümüz buna razı değil arkadaşlar. Bu
nu sağlamak için, müsaadenizle Hükümete bu 
kolaylığı vermekten vazgeçelim ve süratle Mer
kez Bankası Kanununun Mecliste müzakere im
kânlarını sağlayalım; bu bir. 

ikincisi; Merkez Bankası kanun tasarısı, ni
hayet bütçenin masraflariyle varidatı yılın her 
ayında denk gidemiyeceği için Hazineye ister 
istemez bâzı kolaylıklar tanımıştır; dünyanın 
her tarafında olduğu gibi. Fakat yeni Merkez 
Bankası kanun tasarısının Hazine bonoları me
selesinde bir müesseseyi ortadan kaldırmıştır. 
Halihazırda işliyen Hazine bonoları mekanizma
sından bir tanesi işlemiyecektir. Halbuki, bu 
geçti. Hükümetin dikkatine arz için söylüyo
rum; 6 ncı madesi Hazine bonolariyle yine mü
essesenin çalışmasına imkân veren bir madde 
koymuştur. Acaba Merkez Bankasının kaldırdı
ğı Hazine bonoları mekanizması olmasın bu? 
Yarın büsbütün müşkül duruma düşmesin. 

Bu itibarla, o zaman konuşamadık, aceleye 
geldi. Şimdi bu vesile ile 31 nci madenin tasa
rıdan çıkarılması ve Merkez Bankası kanun ta
sarısının biran evvel müzakere imkânlarının 
açılmasını isterken Hükümetin Hazine bonoları 
yolu ile haklı olduğu tasarrufunu önlemek için 
değil, fakat bizzat Hükümetin getirdiği Merkez 
Bankası kanun tasarısında kaldırılan şekildeki 
Hazine bonolariyle bu işin ilgisi olup olmadığı 
hususunda dikkatini çekmek için bunu da arz 
etmeyi vazife bildik. Teşekkür ederim. 

Lütfeder 31 nci maddenin tasarıdan tay edil
mesine dair olan takririmize iltifat ederseniz 
Hükümet yine sıkıntıya düşmiyecektir. Çünkü, 
yeni Merkez Bankası kanun tasarısiyle bu im
kânı elde edebilecektir. Ama bu kolaylığı bu
günden vermiş olursanız bu takdirde Merkez 
Bankası kanun tasarısında sanayi erbabının, es
nafın, sanatkânn ve sairenin faydalanabileceği 
bir kredi müessesesinden mahrum edilmesi ne
ticesini uzun yıllar yine bertaraf etmiş olmıya-
cağız. Bu itibarla 31 nci maddenin tasandan 
tay edilmesini teklif ediyoruz. Teşekkür ederiz. 

Sayın Hilmi incesulu ile beraber hazırladığı
mız takriri takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mithat Dülge buyurunuz 
efendim. 

MİTHAT DÜLGE (Manisa) — Sayın Baş
kan, çok muhterem milletvekilleri; değerli arka
daşım Fethi Çelikbaş'ın, Merkez Bankası Hazi-
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ne hesaplarına ait Bütçe Kanunu metnindeki 
fıkra münasebetiyle maruzatı gayet yerindedir. 
Bendeniz de esas itibariyle buna iştirak ediyo
rum. Yalnız, bir noktada kendilerinden ayrılı
yorum; Merkez Bankası kanun lâyihası Mecli
se gelmiş ve Yüksek Heyetinizce bir Karma Ko
misyon kurulmuş, bu Karma Komisyonca da 
kanun projesi Hükümetten geldiği şekilde he
men kabul edilmiş ve Yüksek Meclisin günde
mine girmiştir. Binaenaleyh artık Hükümetin 
tasarrufu altında değildir. Yüksek Meclisinizin 
her karar vereceği gün, bütçe müzakereleri aka
binde hattâ bir, iki saatin içinde çıkarılabilecek 
durumdadır. Bu itibarla Hükümete bu hususta, 
bizde şimdiye kadar 10 olarak kullanılmakta 
olan Hazine hesabı carisinin ihtiyaç halinde bir 
miktar artırılmasına yetki veren bir kanundur. 

öteki de, kısa zaman zarfında kanunlaşaca
ğına göre, maddenin bütçe metninde olduğu gibi 
kabulünde hiçbir mahzur görmemekteyim. Bu hu
sus hakkında komisyon da daha aydınlatıcı iza-
hat yerebilir. Yüksek Meclisin metni olduğa gi
bi kabulünde isabet olacaktır. Bunu arz için söz 
almış bulunuyorum. Teşekkür ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Merkez 
Bankası kanun tasarısı ile ilgili olarak Hüküme
tin kanaati nedir? 

BAŞKAN— Buyurunuz Sayın Hükümet, ce
vap vermek yönünden. 

MALİYE BAKANI CİHAT B1LGEIIAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın hocamın ifa
de buyurdukları gibi, Merkez Bankası Kanunu 
hakikaten önemli bir kanun olarak hazırlanmış
tır. Buyurdukları gibi bilhassa orta vadeli kre
diler için yeni imkânlar getirecektir. Biz Hü
kümet olarak bu kanunun süratle geçirilebilmesi 
için bütçe müzakerelerinden önce kâfi derecede 
gayret sarf etmiştik. Fakat imkânsızlık sebebiy
le görüşülemedi, öyle ümidediyoruz ki, ara ver
meden sonra bu kanun tasarısının görüşülmesi
ne başlanacaktır. Bu sebeple bu maddenin o ta-
carı kanunlaşıncaya kadar kalmasında zaruret 
vardır, bunu arz ediyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Hüküme
tin noktai nazarını tesbit etmiş bulunuyoruz. 
Merkez Bankası kanun •tasarısının çıkarılamaya
cağı endişesiyle takririmizi vermiştik. Bu du
rumda takririmizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, bu durııırvla mu
ameleden kaldırılmıştır. 

31 nci maddeyi başka önerge olmadığına gö
re tasarı metninde yazılı şekliyle oyunuza sunu
yorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 32. — Sermayeleri tesbit edilen limite 

ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hakkında no 
şekilde işlem yapılacağına dair kanunlarında bir 
hüküm bulunmıyan genel ve katma bütçeli dai
relere bağlı döner sermayeli işletmelerin serma
ye fazlası gelirlerini genel bütçeye irat kaydet
tirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

33 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 33. — Nominal sermayelerini tamam

lamış olan iktisadi Devlet Teşekküllerinin Hazi
neye intikal edecek kârları ile Hükümet karar
ları veya kanun gereğince Hazinece ödenmesi 
gereken zararları, teşekküllerin Müdürler Ku
rulu veya idare Meclislerince kabul edilen bilân-
çolarmdaki kâr veya zarar esas alınmak suretiy
le tahsile veya ödemeye ve böylece Hazineye 
ödenecek kârları, yılı içinde bütçeye gelir ve fi
nansman programları gerektirdiği takdirde, öde
nek ve ikraz edilmek üzere, gider kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 34. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları Ku

rumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 
20 nci maddesinin (B) fıkrasında ifade edilen 
tahvillere yatırılacak yedek akçeler için mad
dede öngörülen % 40 lık limit 1969 bütçe yılın
da uygulanmam. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 35. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 154 ncü maddesi ile Genel Bütçe 
Kanununda yer alması öngörülen «Kat sayı» 
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Genel Kadro Kanunu çıktıktan sonra, Genel 
Bütçe Kanununa ek bir kanunla tesbit edilir. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 36. — Genel Kadro Kanunu yürürlü

ğe girinceye kadar, 657 sayılı Kanunun 237 nci 
maddesi ile 238 nci madesinin 4 ncü fıkrasında
ki (Kanunun diğer maddeleri, kanunun yürür
lüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl basından iti
baren yürürlüğe girer) hükmü uygulanmaz. 

IBASKAN — 36 ncı madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. 

36 ncı madde üzerinde Komisyon tarafından 
verilmiş olan bir değişiklik önergesi var; oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 

nci ve 238 nci maddelerini erteliyen 1029 sayılı 
1968 vılı Bütçe Kanununun 35 nci maddesi. Ana
yasa Mahkemesinin 7.1.1969 gün ve 1968/24 -
1969/4 sayılı karariyle iptal edilmiştir. 

îsbu iptal kararı üzerine, mezkûr maddele
rin bir süre için ertelenmesini sağlamak ama-
ciyle Hükümetçe özel kanun tasarısı hazırlan
mış olup, tasarı Yüksek Meclisimizce kabul ve 
Cumhuriyet Senatosuna sevk edilmiştir. 

1968 yılı Bütçe Kanununun 35 nci maddesin
de yer almış olan söz konusu erteleme hükmü 
1969 vılı Bütçe kanunu tasarısının 36 ncı mad
desinde ver almıştır. 

Mezkûr maddelerin Bütçe Kanunu ile erte
lenmesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmiş olduğundan 1969 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısından 36 ncı maddenin çıkarılmasını ve 
mütaakıp madde numaralarının buna göre dü
zeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Kütahya 

Mesut Erez 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini okut
muş bulunmaktayım. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önerge Komisyon tarafındam verilmiş olduğu 
cihetle filhal kabulü de mutazammındır. Bu se
beple 36 ncı maddeyi Komisyon tarafından ve

rilmiş bulunan önerge gereğince metinden çıka
rılmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buna göre 
madde tayyedilmiştir. Bundan sonraki numara
lar da bu sırayı takibedecektir. 36 ncı madde 
tasarıdan çıkarılmış, 37 nci madde olarak tasa
rıda yazılı madde şu hale göre 36 ncı madde nu
marasını almıştır. 

Bu sebeple 37 nci maddeyi 36 ncı madde 
olarak okutuyorum. 

Madde 36. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 195. 199. 202 ve 207 nci maddeleri 
1969 malî yılında uygulanmaz, 2005 sayılı Ka
nunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci 
maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine 
dair olan 5049 ve doğum vardımı ödenmesine 
dair 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulan
masına 1969 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Tasarı metninde 37, simdi 
tayyedilen madde ile 36 ncı numarayı teşkil 
eden madde üzerinde söz istiyen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 37. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümleri yürürlüğe girince-
ve kadar. 1969 malî yılı içinde, 1108 sayılı Maaş 
Kanununun muaddel 13 ncü maddesinde yazılı 
senelik 15 günlük mezuniyet müddeti hizmet sü
resi 5 yıldan az olanlar için 20 gün ve fazla 
olanlar için de bir ay olarak uygulanır. Yine bu 
maddede vasılı 2 aylık sıbhî izin süresi zarfın
da bunlardan resmî tabipler tarafından eröste-
viİPiT. Uî um ürerine yatarak veya ayakta tedavi 
odil^nierin tedavi ücretleri ve tedavi edilmekte 
iken ölenlerin cenaze masrafları kurumlarınca 
karşılanır. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz is
tivan? Yok. Maddeyi tasarı metninde vazıh sek
li vle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Sürekli görevle yabancı mem
leketlerde bulunan Dışişleri Bakanlığı idari me
murlarının maaşlarına 212 sayılı Kanun hüküm
lerine göre uygulanması gereken ödeme misil
lerini. görevlerinin hususiyeti göz önünde tu
tulmak suretiyle ayrıca tesbite Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 38 nci madde hakkında söz is
tiyen? Yok. 
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Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Millî Savunma Bakanlığına 
mahsus lojmanların bakım, onarım, idame ve 
muhafazalarına dair olan 29.121960 tarihli ve 
190 sayılı Kanun, Jandarma G-enel Komutanlığı 
teşkilâtı için de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok, 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Katma bütçeli idarelerin büt
çelerini denkleştirmek maksadiyle, Maliye Ba
kanlığı bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine 
ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) 
işaretli cetveline gelir kaydolunan miktarlar
dan bu maksada göre fazla olduğu tesbit edi
len kısımlar malî yıl sonunda Mahiye Bakanlı
ğınca ilgili idarelere ödenmiyerek iptal olunur. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul. etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 41. — Türkiye Petrolleri 4 n o n i m 

Ortaklığı, Pet - Kim, Petro - Kimya Anonim 
Şirketi, Petrol Ofisi, Türk Havayolları Anonim 
Ortaklığı, Ankara Çimento Sanayii Anonim Şir
keti, yıllık programlarla öngörülen yatırımları
nın finansmanı için Devlet Yatırım Bankasının 
yatırım ve işletme kredilerinden faydalandırı-
labilir, 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde Saym 
Fethi Çelikbaş. 

Buyurun efendim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, Hükümetin son derece yanlış ve 
isabetsiz gördüğümüz bir politikasını, burada 
bilhassa tahlil etmek istiyorum. 

Gerek 42 nci madde, gerek 43 ncü madde, 
gerekse dışardan temin edilen paraların karşı
lıklarının, o paralar ilgililer tarafından kulla
nılmadan kârlılığını kullanmak keyfiyeti, ge
rekse Merkez Bankasının vereceği avansın % 10 
dan 12 ye çıkarılması keyfiyeti, çeşitli yönle
riyle tetkik edecek olursak, ödemelerde bir güç

lüğü vardır. Halihazırda Cumhuriyet Hüküme
tinin ödemelerindeki güçlüğü dikkate almaya 
mecburuz. Keyfiyet böyle olunca; eskiden ya
pılmış olan hataları tekrar yapmanın amelî bir 
faydası yoktur. 

Bir yatırım projesi ele alındığında, o yatı
rım projesi normal olarak iki yılda gerçekleşir, 
istihsale girebilirse, 10 projeye birden bağlıya
rak iki yılda bitip istihsale girecek projeyi, 7 
yılda istihsale sokmak fevkalâde mahzurludur. 
Projenin maliyeti yükselir, o projeye yatırılan 
paralar uzun yıllar bağlı kalır, istihsale gire
mez ve bunun millî gelirin artmasında hiçbir 
faydası olmadıktan başka esasen mahdudolan 
kaynaklarımız çarçur edilir ve ekonomik mües-
siriyeti kaybolur. Ne tarafına bakarsanız ba
kın, tediyelerde müşkülâtınız olduğuna göre, 
Hükümetçe süratle ele alınacak politika yatı
rımlarda her projeyi normal zamanında bitire
cek şekilde kısıntılar yapmak. 

Bir misal ile arz edeyim; Kütahya Azot 
Fabrikalarının proje maliyetleri, 80 milyon idi. 
Ama, normal zamanında bitirilemediği için 520 
küsur milyona çıktı. Bundan kim müteessir ol
du arkadaşlar? Türkiye ekonomisi, bu malın 
müstehliki çiftçiler müteessir oldu. 

Bu bakımdan çok rica edeceğim; ehemmi
yetle bu konu üzerinde dursunlar. Şimdi, bakı
yoruz; Petro - Kimya Anonim Firketinin çalış
maları, ben çok dinlemişimdir, 2 , 5 - 3 yılda bi
tebilecek bir mevzu 6 yıla, 7 yıla sâri olunca, 
üstelik bu projeler de büyük paralar yediği için 
200 milyonu orada iki sene sonra istihsale soka
rak % 10 dan 20 milyon lira geliri, memleketin 
gelirine katma imkânı varken, iki yılda projeyi 
bitiremeyip 8 yıla çıkardığımızda 8 yılda 
bunun gelirinden memleket ekonomisini mah
rum edivorsunuz demektir. Bu, doğru bir 
yol değildir. Maliyetleri son derece yükseltir. 
Mahdut olan kaynaklarımızı israf eder, Bunun 
Türk ekonomisi tarafından kaldırılmasına im
kân ve ihtimâl yoktur. Nereye bakarsanız ba
kın, ana sakatlık burada kendisini gösterir. 

Bu itibarla, bakınız şimdi Devlet Yatırım 
Bankasından, Devlet Yatırım Bankası Kanunu
na göre yardım görmemesi lâzımgelen birtakım 
Devletin ilgisi olan işletmelerine yardım ettiri
yoruz. Ve arkasındaki maddede de bütçeden 
yapacağımız, kamu teşebbüslerinden yapacağı-
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mız aktarmaları, transferleri o kamu teşebbüs
lerine ödemiyeceğiz. Makina Kimya Endüstrisi 
Kurumuna bütçeden yapılacak bir transfer var
sa, meselâ 30 milyon, 30 milyonu oradan ödemi
yeceğiz. 30 milyonun kesintisini yapacak Maliye 
Vekâleti ve Devlet Yatırım Bankasına verecek. 
Bu, fiilen Makina Kimyaya aktarma yapmak 
değil M, kamu teşebbüslerinin şu veya bu sebep
ten muhtacolduklan paraları vermemek suretiy
le Devlet Yatırım Bankasına aktarıyoruz ve bu 
suretle Devlet Yatırım Bankasından yardım 
görmeye, teşkilât kanunu gereğince hakkı olmı-
yan Petro - Kimyaya, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına ve saireye finansman imkânı 
veriyoruz. 

Arkadaşlar bu, hiçbir suretle tecviz edilir 
bir politika değildir ve son derece hatalıdır. Ba
kın arz edeyim; iki yılda biten bir mevzu beş 
yıla bağlıyacak olursak, bırakın kendi maliyeti 
yükselir, ama 2 yılda yaptığınız 200 milyon lira
nın hâsılı geliri Türk ekonomisine girmez arka
daşlar. Beş sene sonra girer ve daha maliyet 
yükselmiş olarak girer. Müstehlik için zararlı
dır, onun malını, hizmetini kullanan için zarar
lıdır. Çünkü maliyet hesabı yapılacak. Maliye
tinden aşağıya satış yap, dedin mi, onun para
sını da 440 sayılı Kanun g'ereğince mütaakıp 
yılın bütçesine koyacak, öyle sattıracak. Maliyet 
fiyatından aşağı, ne hizmetleri, ne de mallan 
sattırmak mümkün olmadığına, Hükümet böyle 
bir politika takibettiği takdirde açığı mütaakıp 
yılın bütçesine koymak suretiyle kapatmaya 
mecbur olduğuna göre, iki yılda bitecek bir pro
jenin 5 yılda bitmesi, bunun maliyetini yüksel
teceğine ve milflî gelirin bu ölçüler içerisinde 3 
yıl evvelinden alabileceği varidatı almak imkân
larından mahrum bulunduğuna göre, mâkul 
olarak hiçbir sebep gösterilemez. Ama Türk va
tandaşı sabırlıdır. Politika bakımından çok iş 
yapıyor gözükmek için, vatandaşın o anda ho
şuna gidebilir, zarar yok temeli atıldı ya, 2 yıl
da biteoekmiş, varsın 6 yılda bitsin, diyebilir, 
ama arkadaşlar, ve vatandaşa, plânlı devreye 
girdiğimize göre, hizmetleri, mallan biraz ucuza 
intikal ettirmenin de esas politika olduğunu göz
den uzak tutmamak lâzımgelir. 

Bu bakımdan; bir şey demiyoruz. Başlanmış 
iş bitsin, gönlümüz bunu da istiyor. Ama anlat
tım ; hiçbir taraftan tutulur yeri yoktur, sadece 
vatandaşın nazannda; zarar yok bunun temeli 

atıldı ama bitiyor, demekten gayn. Ama istir
ham ederim arkadaşlar, Maltepe Sigara Fabri
kası 4 yılda, 5 yılda çıkacak iken 14 yılda, 15 
yılda çıkar, Yozgat Bira Fabrikası 2,5 yılda bi
tecekken 8 yılda biterse, bundan kimin kân olur 
muhterem arkadaşlanm?. 

Bu bakımdan Hükümetin konunun üzerine 
eğilmesini Güven Partisi olarak ehemmiyetle 
rica ediyoruz. 

Zamanında cari masraflann da ödenemediği-
ni görüyoruz. YSE de çalışan işçiler yevmiyele
rini alamıyor, falan müessesenin memuru, öğret
meni, işçisi tazminatını alamıyor. Bunlan biz 
dile getirmiyorsak bunu, Hükümetin içinde bu
lunduğu şartlannı takdir ettiğimiz içindir. Ama 
bu ağırlığı kendi politikanla daha da ağırlaştı-
rırsan bunun tek mesulü siz olursunuz arkadaş
lar. 

Bu bakımdan, bu konu üzerinde Maliye Ba
kanlığının bir ağırlığı olacak. Bunu demin de 
arz ettim. Hükümet içerisinde hesap, kitap ora
nı toplanacak, bir neticeye vanlacak. Bir proje 
2 yılda bitiyor, bunu 5 yıla uzatan tertibe gide
meyiz. Bu 3 yılda bitiyor, 7 yıla gidemeyiz. Eğer 
Hükümetimiz buna girmek isterse, bunun mesu
liyetini bendeniz taşıyamam, buyurun emaneti, 
diye istifa edecek arkadaşlar. 

Türkiye'nin yatınm politikasında bu kifa
yetsizliği görüyoruz. Biz görmüyoruz, maddeler 
bunu gösteriyor. İki yılda bitecek bir projenin 2 
yılda bitmesi, 4 yılda bitecek bir projenin 4 yıl
da bitmesi finansmanla alâkalıdır arkadaşlar. 
Bâzı ahvalde dış finansmanı buluyoruz, iç fi
nansman yok. 

Bu bakımdan konuyu son derecede ehemmi
yetli telâkki ediyoruz. Çünkü Türkiye daha 
uzun zaman tahditli ekonomi içerisinde gidecek
tir. Tahditli ekonomi ise maliyetleri yükselten 
bir ekonomidir. Bunu kendi kuruluşlanmızla bu 
maliyeti biraz daha yükseltirsek, çok iş yapıyor 
görünmek pahasına hatalı bir politika takibet-
miş oluruz, bunu yapmıyalım arkadaşlar. 

Bunu mücerret bir görüş olarak arz etmiyo
ruz. Misaller verdim. Bütçe Kanununun madde
leri. arasına da bunlar serpilmiş esasen. 

Bu itibarla Maliye Bakanlığına ağır, fakat 
ağır olduğu nisbette de şerefli bir mesuliyet 
düşmektedir. Maliye Bakanının, Hükümeti içe
risinde bu mevzu üzerine eğilerek gerekli ted-
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'birleri almasında millî menfaatlerimiz bakımın
dan büyük avantajlar görmekteyiz. 

Kuruluşların çok büyük maliyetlerle kurul
muş olmasının büyük bir mahzuru da, yarın re
kabeti göğüsliyeceğimiz zaman, istihsalde katkı
ları ucuza mal edelim dediğimiz zaman, bakarız 
ki, buna imkân yoktur. Ama bugünden tedbirini 
alırsanız o yola girmemenin imkânı mevcuttur. 

Hükümetin sadece dikkatini çekmek için arz 
ediyoruz. Konu son derecede ehemmiyetlidir. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 
41 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 42. — İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin Hazineye, Devlet Yatırım Bankasına 1969 
yılından önce vâdesi gelen veya 1969 malî yılı 
içinde vâdesi gelecek olan borçlarından teşek
küllerin kendi kaynaklariyle ödemeyip borçlu 
kaldıkları miktarlar Maliye Bakanlığınca tesbit 
edilir. Teşekküllerin bütçedeki ödeneklerinin bu 
miktarlara tekabül eden kısımları kendilerine 
nalkten ödenmez. Hesahen ödemeye veya alacak
lı Devlet Yatırım Bankasına tediyeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isti
yen?... Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Maliye Bakanlığı Hazine Genel 
Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi işbirliği 
Teşkilâtı nezdinde kamu teşebbüsleri adına te
kevvün eden borçlar ve alacaklar ile bu teşeb
büslerin birbirlerine olan borç ve alacaklarını, 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmek sure
tiyle mahsubettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. 

43 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 44. — 12 . 3 . 1964 günlü ve 440 sa
yılı iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri 
ve iştirakler hakkındaki Kanunun geçici 8 nci 
maddesindeki üç yıllık süre, 28 . 2 . 1970 tari
hine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz is
tiyen?.. Yok. 

44 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 45. — Genel Kadro Kanunu çıkınca
ya kadar Cumhuriyet Senatosu Bütçesinde öde
neği bulunmıyan ve Millet Meclisi Bütçesinin 
müşterek bölüm ve maddelerindeki harcamalar
da âmiri italik yetkisi Millet Meclisi Başkanlığı
na aittir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt 
ve şartiyle, Cumhuriyet Senatosunun hizmetleri
ni yerine getirebilmek için ne miktar memur ve 
hizmetlilerin daha Cumhuriyet Senatosuna ayrı
lacağına, iki Meclisin Başkanlık Divanlarının 
aralarında mutabık kalmaları suretiyle karar 
verilir. Bunlar hakkında da 3 ncü ve 4 ncü fıkra 
hükümleri uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrinde 
bulunan memur ve hizmetlilerin niteliklerinin 
tâyin ve tesbitmde bütün yetki ve tasarruflar 
Cumhuriyet Senatosu Başjkanlığına aittir. 

Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girme
sinden sonra Millet Meclisi Bütçesindeki ödenek
lerden lüzumlu miktarlar müşterek Başkanlık 
Divanı kararı ile Cumhuriyet Senatosu Bütçesi
nin ilgili bölümlerine aktarılır. 

BAŞKAN — 45 nci madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. 

45 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 46. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi 
çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı harcamaları Sanayi Bakanlığı Bütçesin
deki tertiplerden yapılır. Ve bu harcamalar Sa
nayi Bakanlığı sarfiyaitı olarak gösterilir. Sana
yi Bakanlığı teşkilâtına dâhil kadrolardan iki 
Bakanlık arasında varılacak anlasam ile tesbit 
edilecek olanlar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının emrine tahsis edilir. 

iki Bakanlık arasında Varılacak anlaşmaya 
göre her tertipte Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına ayrılacak ödeneklerin âmiri itası Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 

BAŞKAN — 46 nci madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. 

46 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 
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Madde 47. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi çı
kıncaya kadar 4951 sayılı Kanuna dayanılarak 
Köy İşleri Bakanlığına bağlanmış bulunan dai
relerin müstakil tertiplerindeki ödeneklerden ve 
müşterek tertiplerin, ilgili Bakanlıklar ile varı
lacak anlaşma ile Köy İşleri Bakanlığına ayrıla
cak paylardan yapılacak harcamalarda ita âmi
ri Köy İşleri Bakanıdır. 

Bağlanan dairelerin kadroları ve ilgili ba
kanlıklarla yapılacak anlaşma suretiyle Köy İş
leri Bakanlığına tahsis edilen kadrolar, Köy İş
leri Bakanının emrine intikal eder. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesindeki köy elektrifi
kasyonu için Etibanka yardım ödeneğinin âmiri 
itası Köy İşleri Bakanıdır. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 

47 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 48. — Devlet Plânlama Teşkilâtı Büt
çesinin (A/2) işaretli yatırım harcamaları cet
velinin etüt ve proje giderleri bölümünün 21.111 
nci «Etüt ve proje giderleri» maddesindeki öde
nekten bir kısmının Devlet Plânlama Teşkilâtın
ca lüzum görülen hallerde harcama amaçlarına 
uygun çalışmaların yaptırılması maksadiyle ge
nel ve katma bütçeli dairelerin ilgili tertibine 
aktarılmasına ve bununla ilgili diğer işlemleri 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Devlet Puanlama Teşkilâtı aynı amaçlarla di
ğer kamu teşekküllerine yaptırdığı hizmetlerin 
bedellerini peşin ödiyebilir. 

BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 49. — 4951 sayılı Kanuna dayanıla
rak, Başbakanlığa bağlanmış bulunan Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı kuruluşuna dâhil kadrolar
dan bu Bakanlık ile Başbakanlık arasında varı
lacak anlaşma ile tesbit, edilecek olanlar, Başba
kanlık emrine tahsis edilir. 

BAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde söz isti-
yen?... Yok. 

49 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 
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Madde 50. — Genel ve katma bütçeli daire
lere dış kaynaklardan ve ayrıca Uluslararası 
anlaşmalar çerçevesinde bağış ve kredi yoliyle 
gelecek her çeşit malzemenin navlun ve ithalle 
ilgili her türlü Gümrük Vergi ve resimlerinin 
ödenmesi maksadiyle ilgili bütçelerinde yeniden 
açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 

50 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 51. — Millî Savunma Bakanlığı tara
fından Jandarma Genel Komutanlığına veya 
Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Sa
vunma Bakanlığı için cari malî yıl içinde ifa 
edilen müteferrik hizmetlerin bedellerini karşı
lama maksadiyle ilgili iki bütçenin bölüm ve 
maddeleri arasında, varılacak mutabakat üzeri
ne, karşılıklı olarak aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 51 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 52. — Devlet kurum ve müesseseleriy
le kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer ku
rumlar tarafından veya dış yardımlardan yap
tırılacak bilûmum yapı, demiryolu, liman, ha
va meydanı ve akar yakıt tesisleri gibi tesisler 
ile bunların tesisat, proje ve benzeri işlerinin 
yaptınlması maksadiyle Bayındırlık Bakanlığı 
adına yatırılacak paralar (B) işaretli cetvelde 
açılacak Özel maddeye gelir, diğer taraftan Ba
yındırlık Bkanlığı Bütçesinin (A/2) işaretli 
(Yatırım harcamaları) cetvelinde açılacak özel 
maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydo
lunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf edilemiyen 
kısmı ertesi yıla birinci fıkra esasları dairesin
de devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 

52 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 53. — 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 77 nci maddesi gereğince büt-

I çeye konulan ödeneMerin, tesbit olunacak prog-
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rama göre gerekli gördüğü takdirde ya doğru
dan doğruya kullanmaya veya il özel idareleri
ne göndermeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 53 ncü madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 54. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 55. — Bu kanunun, 
a) Kendi meclisleri ile ilgili hükümlerini 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
ları, 

b) Sayıştayla ilgili hükümlerini Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ikinci 

madde gelir bütçesi olarak biraz önce Yüce Mec
lisçe müzakere edilmiş, müzakerenin kâfi görül
düğü Meclisçe kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple bu ikinci maddede derpiş olunan bölüm
lere geçilmesini Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum : Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Bölüm Lira 

51.000 İrat ve Servet vergileri 6 950 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

52.000 Gider, Gümrük, Tekel, İs
tihlâk ve dış seyahat har
camaları ile Damga ve 
emlâk alım vergileri ge
lirleri 12 831 242 241 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

53.000 Diğer vergi gelirleri 1 468 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Lira 

61.000 Devletçe yönetilen ku
rumlar hâsılatı ve Devlet 
paylan 117 600 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

62.000 Devlet malları gelirleri 285 700 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 728 822 541 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

71.000 Özel gelirler ve fonlar 2 116 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 55 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 12 Şubat 1969 Çar
şamba gününden bugüne kadar 12 gün, bâzı 
günler 30 - 32 saat bir mesai sarf etmek sure
tiyle Yüce Meclis huzurunda geceli gündüzlü 
çalışma neticesinde, 1969 yılı Bütçe kanun ta
sarısının bütün maddeleri tamamiyle görüşül
müş ve kabul edilmiş bulunmaktadır. 1969 
yılı içinde sarf olunacak bu millet paralarının 
Türk Milleti ve Türk vatanı için hayır ve uğur 
getirmesini Cenabı Haktan dilerim. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Kanununun 
oya sunulmasında tümü itibariyle, Yüce Mec
lis çok partili bir hayatın zaruri bir icabı olarak 
İçtüzüğün 137 nci maddesinden istifade etmek 
suretiyle lehte ve aleyhte oylarını izhar yö-
nünda üyelere kısa bir konuşma imkânını veren 
bu maddenin muhtevasını genişletmiş ve oyları
nın rengini belli etmek üzere bütün gruplara 
söz verilmesi bir teamül gereğince şimdiye ka
dar tatbik edilmişti, işte bu tatbikat cümlesin
den olmak üzere, şimdi programın da derpiş et
tiği esastan faydalanarak gruplar adına bütçe
nin tümüne verecekleri oyun işaretini, rengini 
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belli etmek üzere söz almış bulunan grup söz
cülerine söz vereceğim. İlk söz T. i. P. Grupuna 
düşmektedir. Grup adına konuşacak arkadaşı
mız Sayın Sadun Aren, buyurun efendim. 

Parti grupları arasında varılan bir anlaş
maya göre İçtüzüğün bu veciz tâbiri iki saat 
müddet içerisinde konuşma hakkı şeklinde ka-
bıjıl edilmiştir. O bakımdan iki saat süre içeri
sinde her grup sözcüsünün konuşma hakkı mev
cuttur. Buyurun efendim. 

I T. t. P. GRI7PTJ ADINA SADUN AREN 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, 1969 bütçe tasarısı hakkında T. t. P nin 
görüşlerini, müzakerelerin sonundaki görüşle
rini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu bütçe Adalet Partisi İktidarının dördüncü 
ve bu seçim devresinin sonuncu bütçesidir. 
Bundan ötürü çeşitli meseleleri ve elbette ki, 
Adalet Partisinin temel tutumunu ve bunun 
uygulama tarzını, şeklini anahatlariyle bura
da gözden geçirmek yararlı olacaktır. Bu ya
pıldığı takdirde halkımızın bunca sıkıntılara 
katlanmış olmasına rağmen niçin memleketi
mizin bir türlü kalkınamadığı ortaya çıka
caktır. Bunun nedenleri ortaya çıkacaktır. 
iç ve dış politikada durumumuzun eskiye na
zaran niçin daha fazla kötüye gittiğini ve git
mekte olduğunu bu tahlillerimiz ortaya koya
caktır. 

Bilindiği gibi Adalet Partisin'n temel 
iktisadi görüşü sermayedar sınıflar eliyle mem
leketi kalkındırmaktır. Bunun adı kapita
lizmdir ve kapitalizm Adalet Partisinin bir 
iktisadi görüşüdür. Bu görüşün esası, fert
lerin memleketi kalkındıracağı farzedilen iş
leri yapması olduğuna göre o fertleri bu hale 
sokmaktır. Bir kısım sermayedar sınıf yarat
mak, onları güçlendirmek ve onlar eliyle mem
leketi kalkındırmaktır. Kapitalizmin özü, man
tığı budur. Böyle olunca kapitalist bir düze
nin bugün toplumumuzun erişmiş olduğu sos
yal anlayış, sosyal adalet, hukuk anlayışı se
viyesi ile bağdaşmasına imkân yoktur. Bil
hassa ciddî haberleşme vasıtalarının ulaşmış 
olduğu bugünkü seviye, toplumları kendi mad
di imkânlarının götürebileceği yerden daha 
öte bir bilince kavuşturmuştur. Meselâ Batıda, 
Batının bugün ilerlemiş memleketleri bizim 
durumumuzda iken, onların halkları, bizim bu
günkü halklarımızın bilincinde, anlayışında 

değildi. Diğer birçok alanlarda olduğu gibi 
sosyal alanlarda da dünyanın bir tarafında 
kazanılmış olan bilgiler, varılmış olan seviye
ler başka yerlere aktarılmaktadır. O yerler 
tarafından, o memleketler tarafından da benim-
senebilmektedir. Bugün bütün az gelişmiş 
memleketlerin karşılaştığı güçlük zaten bu
dur. Yani halklarının çok bilinçlenmesi, bi
linçlerinin hızla artması, fakat maddi im
kânlarının buna elverişli olması özellikle kal
kınma için tutturdukları yolun başarılı çıkar 
bir yol olmamasıdır. Böyle az gelişmiş bir 
memleket, Türkiye gibi bir memleket, kalkın
ması için kapitalizmi esas aldığı zaman hükü
metlere düşen şey mevcut sermayedar sınıf
ları desteklemek, yeni sermayedarlar yaratmak
tan ibarettir. Yapacağı başka hiçbir şey 
yoktur. Memleketin mukadderatı bu serma
yedar sınıfın himmetine terkedilmiştir. Belki 
Devletin yapabileceği tek şey, doğrudan doğ
ruya yapacağı şey, alt yapı tesisleri yapmak, 
sermayedarların yatırım yapmalarını kolay
laştırmaktır. Yol yapmak, enerji tesisleri kur
mak gibi. Bunun dışında hükümetlere yapa
cak fazla bir şey yoktur. Adalet Partisinin 
benimsemiş olduğu kalkınma modeli anahatla
riyle budur. 

Memleketimizde oldukça önemli bir kamu 
sektörünün bulunması bâzı sınai yatırımların 
hâlâ Devlet eli ile yapılması Hükümetin esas 
itibariyle bu düzeni benimsemiş olduğunu yani 
kapitalist yoldan kalkınma düzenini benimse
miş olduğunu, düzenin kapitalist düzen olduğu 
niteliğini ortadan kaldırmak, bu gibi küçük 
farklılıklar her yerde artık vardır; bugün ka
pitalizmin şahikasına varmış olan memleketler
de de bir kısım kamu teşebbüsleri bulunmak
tadır, onun için kamu teşebbüslerinin bulunması, 
bir miktar bulunması düzenin kapitalist niteli
ğini değiştirmez. 

Kapitalizmin modeli budur, ama bu modelin 
Türkiye'deki işleyişi bilhassa iki yönden bal-
talanmaktadır. Bunlardan birisi, emperyalizm, 
diğeri içeriki gerici sınıflarla sermayedar sı
nıfların yapmak mecburiyetinde olduğu itti
faktır. 

Sermayedar sınıfların sermaye gücü Türki
ye'yi tek başına kalkındırmaya yeterli değildir. 
Bu yüzden ve içerideki talep karşısında yaban
cı sermaye yurda davet edilmiştir. Dünyanın 
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her tarafında kapitalist yolu benimsiyen mem
leketler bunu yapmışlardır. Yani, yabancı ser
mayeyi davet etmişlerdir. Bizde de bilindiği 
gibi 1951 de, sonra bugün meriyette olan 1954 
te memleketin kapılarını hemen hemen ardına 
kadar yabancı sermayeye açan kanunlar çıka
rılmıştır; birisi Petrol Kanunu, öbürü Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunudur. O sıralarda, ilk 
sıralarda yabancı sermaye mütereddit idi, fakat 
son sıralarda gittikçe artan bir hızla memle
kete gelmiş ve yağmaya başlamıştır. (A. P. sı
ralarından, «ne yağması?» sesleri) 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Yağmur yağ
ması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; çok 
rica ederim, istirham ederim, yani anlayın ve
ya anlamayın, rica ederim müdahale ettiniz mi 
bu sefer Meclisi idarede güçlük çekiyoruz. 
Müsaade buyurunuz. 

Sayın Özoğul; yağmur yağmış, anladınız mı? 
Sizin anladığınız mânada yağma değil. 

Buyurun efendim. 
T.l.P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

(Devamla) — Yağmaya.. Yağma yapmaya baş
lamış, yani çok kâr etmeye, halkı sömürmeye.. 
(Gürültüler) aşırı kârlar elde etmeye başla
mıştır. 

Zamanımızda emperyalizm, eskiden olduğu 
gibi girdiği memleketlerdeki yerli sermaye
darları ezmemektedir. Eskiden ona zaten em
peryalizm de denmezdi, müstemlekecilik de
nirdi; yabancı memleket bir yeri işgal ettiği 
zaman oradaki hâkim sınıfı yokeder, onun ye
rine kaim olurdu, bir kukla bulundurulurdu. 
Halbuki yeni emperyalizm bir memlekete gir
diği zaman oradaki sermayedarlarla işbirliği 
yapmaktadır. Veya tek başına bir tesis kur
mak isterse rekabet olmıyan, yerli sermayedar
larla rekabet etmek mecburiyetinde kalmıya-
cağı alanları tercih etmektedir. Bu yüzden ya
bancı sermayedarlarla işbirliği, yaşıyan, mev
cut sermayedarların işine gelmektedir. Çünkü 
bunların kazancı artmakta, daha fazla kazanç 
imkânları yabancı sermaye tarafından yaratıl
maktadır. Ama bu o memlekette mevcut, hazır, 
o sırada yaşamakta olan sermayedarlar için 
böyledir. Yoksa istikbale dönük olarak, Türk 
sermayedar sınıfının aleyhindedir. Yani mev
cut sermayedar yaşıyan sermayedarı ezmez 
ama yeni sermayedar çıkmasını ve Türk serma

yedar sınıfının gelişmesini önler. Çünkü ken
disi Türklerin yapabileceği bâzı işleri yapmakta 
olduğuna göre demek ki, birçok yerleri artık 
yerli sermayedara kapatmaktadır. Bu yüzden 
kapılarını yabancı sermayeye açmış olan az ge
lişmiş bir memleketin gelişmesine, ki gelişme 
kapitalist yoldan olursa kapitalist sınıfın ge
lişmesi mânasına gelir, yani kapitalist sınıfının 
güçlenmesine imkân yoktur. Artık onun kapita
list sınıfının bir parçası da yabancılar olmıyan 
başlar, ve o memleketin sermayedarları arasın
da yabancılar da yer alır. 

Bunun başka bir ifadesi; yani kapılarımızı 
yabancı sermayeye açtığımız zaman milli bir 
sanayi, kuramayız artık, gayrimillî olmaya baş
lar. Demek ki, A.P. nin tutturmuş olduğu ge
lişme yolu yabancı sermayedarlarla işbirliğini 
bizim sermayedar sınıfların yabancı sermaye
darlarla işbirliğini teşvik etmektedir ,zorunlu 
kılmaktadır. Ve bu, kalkınamayışımızın ve ile
ride değineceğim daha başka birçok bozukluk
ların temel nedenidir. 

Şimdi, memleketimizde kapitalizmin gelişe-
memesinin diğer nedenine yani feodalizm kalın
tısı gerici sınıflarla ittifak hali zaruretine de
ğinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi tarihte Batıda kapitalizm, ka
pitalist sınıfların sanayici sermayedar sınıfların 
feodal sınıflarla yani toprak ağalariyle, asalet
le, o memleketlerde vardı ve her türlü gerici 
zihniyetle tutucu zihniyetle kapitalizmin getir
diği dinamizmi hazmedemiyen gerici zihniyetle 
mücadelesi sonucu gelişmiştir. Yani sanayici 
kapitalist sınıf gerici sınıfları tasfiye etmiştir. 
Evvelâ iktisaden, sonra siyaseten tasfiye etmiş
tir. Elbette ki, bir memleketin kaynaklarına 
gerçökten ve modern mânada hiçbir fonksiyo
nu olmıyan bâzı insanların el koymuş olması o 
memleketin gelişmesini önler. Memleketin geliş
mesi yatırım yapmakla mümkündür. Tasarruf
ların, sermayedarların yani kapitalist düzende 
sermayedarların eline geçmesiyle yatırılabilir 
faslanın bunların ellerine geçmesi ile mümkün
dür. Ama bu toprak ağaları tarafından, aracı 
tüccarlar tarafından, tefeciler tarafından yapı
lırsa bunların elinde kalırsa elfoete ki, o mem
lekette kapitalizmi gelişemez. 

Ayrıca, bu tuütcu sınıfların, bu eski çağlar
dan kalmış olan sınıfların ideolojileri de, dü
şünce tarzları da kapitalizmin veya diğer her 
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hangi bir modern düşünce tarzının yerleşme
sine, hüküm sürmesine müsait değildir. Bundan 
ötürü kapitalist gelişme veya sosyalist gelişme 
elbette ki, bu geri kalmış sınıflarla ve gerici zih
niyetle mücadele etmek mecburiyetindedir, bu 
mücadelesi başarılı olduğu ölçüde kapitalist sı
nıf gelişir. Ve kapitalizm de gelişir, memleket 
de kalkmabilir. Oysa bizim memleketimizde 
başta sosyalizm olmak üzere bugünkü düzene 
karşı çıkan çağdaş fikir cereyanlarından ötürü 
sermayedar sınıf henüz millî nitelik ve gerçek 
bir güç kazanmamış olan sermayedar sınıf; 
bir kolu ile yabancı memlektlerden, diğer ta
raftan da içerideki bu gerici çevrelerle siyasi 
ittifak yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu 
ittifakın tezahürlerini biliyoruz, konuşmamın 
daha başka yerlerinde bunlara değineceğim, fa
kat bu itifak elbetteki birçok şeylerin memle
kette yapılmasını önlemektedir. Sermayedar sı
nıfın eğer kendi başına kalsa rahat rahat yapa
cağı birçok şeyleri yapmasını önlemektedir. 
Bundan ötürü de eğer kapitalizmin yani Türki
ye'nin kapitalist yoldan kalkınmasının zerre 
kadar bir şansı var idi ise, bir de bu ittifaktan 
ötürü, bu da çöp tenekesine atılmış bulunmakta
dır. 

Demek ki, memleketimizin durumu şu: Ka-
pitalislt bir gelişme yönetimi var, fakat bir 
yönü ile emperyalizmin pençesinde, diğer yönü 
ile gerici sınıflarla ittifak halinde. Bunun i§in, 
hiç bunlar olmasa idi bile, kalkınma şansı ol
madığı halde, bütün bütün bu şansı kaybet
miştir. 

Şimdi arkadaşlar, kapitalizmin bir de çok 
gelişmiş olduğu memleketlerdeki duruma, on
ların durumuna kısaca bir göz atmak istiyorum. 

Kapitalizmin devamlı bir sistem olduğu, ge
çici bir sistem olmadığı, sosyalizme yerini terk 
etmiyeceği hakkında bâzı düşünen insanlar var
dır, hakkında bâzı düşünceler vardır, bu şekil
de. Bunlar, kapitalizm gerek ekonomik alanda 
gerek sosyal alanda istikrar getirdiği ve ge
lişme sağladığını söylerler ve bunun için bil
hassa son sıralarda ikinci Dünya Harbinden 
beri kapitalizmin böyle bir istikrar ve gelişme 
içinde olduğunu delil olarak gösterirlerdi. Hal
buki, bu delil son birkaç senedir bütün değerini 
kaybetmiştir. Kapitalizmin en ileri olduğu mem
leketlerde gerek iktisadi hayat, gerek sosyal ha

yat tam bir istikrarsızlık içindedir. Meselâ, 
Amerika'da biliyorsunuz dolar krizi olmuştur, 
ekonomik bakımdan. Bu güçlü memleket bir 
buhrana düşmüştür. Sonra, sosyal bakımdan 
memlekette her gün içindeki bir zenci mesele
sini halledememiştir, ırk meselesini hallede-
memiştir. 

ATA BODUR (Ordu) — Çekoslovakya'da? 
T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

(Devamla) — Bu, başarısızlığının delilidir. İn
giltere'yi alın, Fransa'yı alın. Fransa'da geçen 
yaz olan işçi ve köylü hareketlerini düşünün. 
Bunlar başarılı, istikrarlı bir düzenin hareket
leri midir? Eğer, Fransız kapitalizmi başarılı, 
istikrarlı olsaydı bu hareketler olur muydu? 
Aynı hareketler Almanya ida da olmuştur, ital
ya'da da olmuştur. 

ATA BODUR (Ordu) — Çekoslovakya'da 
ne olmuştur? (A. P. sıralarından müdahale
ler). 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Ben kapitalizmden bahsediyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin ar
kadaşlar, istirham ederim. 

Sayın Bodur, gayet kolay, müdahale etmek 
gayet kolay bir iş. Rica ederim, yapmayın. İs
tifham ederim efendim, dinliyelim. 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Demek ki, kapitalizm en gelişmiş 
olduğu memleketlerde bile, çökmektedir, bat
maktadır, tarihe karışmaktadır ve Adalet Par
tisinin tutmuş olduuğ yol farzımuhal başarılı 
bile olsa bir harabeye varır, çöküntülere varır. 
Şimdi, meselenin genel görünüşü bu. Adalet 
Partisinin bu zihniyetinin tezahürlerini, uygula
malarını örnekleriyle göstermek isterim. Çünkü, 
kapitalisttir demek, sadece Devlet eli ile adam 
zengin etmek yolunu tutmuştur demek, na
zari bir sözdür diyebilirsiniz. Böyle olup olmadı
ğını belirtmek istiyorum. (A. P. sıralarından 
«Amerika'dan aldığın parayı söyle» sesi). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; rica 
ederim, müzakerede bulunuyoruz. 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Adalet Partisi Hükümeti iktisa
dı hayatımızda kamu teşebbüsünün önemini 
azaltmaya ve özel sektörün önemini çoğaltmaya 
karar vermiştir. Bu zaten itiraf ettikleri bir 
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husustur ki, bu kapitalizmin ifadesidir. (A. P. 
sıralarından «iftihar et» sesleri). 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — İftihar et. 
T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

(Devamla) — Elbette benimsediklerine güre 
iftihar ederler. Bunu plânda da ifade etmişler
dir. Aynen Beş Yıllık Plânın 101 nci sayfa
sından okuyorum. Meselâ, «İkinci Beş Yıllık 
Plân döneminde imalât sektörü gelinmesinin 
uzun vâdede esas olarak özel sektöre bırakıl
masını sağlryacak bir politika izlenecektir.» Bu 
demektir ki, biz karma teşebbüsleri, karma sis
temi bir tarafa bırakıyoruz, esas itibariyle su 
katılmamış kapitalist yolu takilbedeceğiz. Bu 
prensibe o kadar önem verilmiştir ki, aynı plân
da eğer kamu sektörü her hangi bir sebepten 
ötürü özellikle özel sektör yapamadığı için bir 
yeni teşebbüse girişecek olursa, bunu mutlaka 
özel sektörle ortaklaşa yapması prensibini de 
koymuştur. Bu hususta aynı paragrafın altın
daki oümle şudur: «Bunun yanında kamunun 
yeniden girdiği sanayi alanlarında özel teşebbü
sün katkısını sağlamak "için karma teşebbüsler 
tercih edilecektir.» İyi şey vadedilirse onu ye
rine getirmek iyi olur, ama.. 

ATA BODUR (Ordu) — Bize göre çok iyi 
olur. 

T. İ. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — İşte, ben de iyi değil diyorum, 
bana göre, bize göre; fakat elbette ki sadece, 
biz kapitalizmi, özel sektörcülüğü benimsedik, 
demek fazla bir şey ifade etmez. Bunun gerek
lerini de yerine getirmek lâzım. O gereklerin 
başında, o gereklerin özü sermayedarları besle
mek, desteklemek, geliştirmektir. Acaba, bunu 
yapmış mıdır, bunu Devlet e l ile yapmakta 
mıdır? Buna bakalım. 

Biliyorsunuz, İkinci Beş Yıllık Plânda dört 
senelik devre içinde kamu sektöründen özel 
sektöre 2,8 milyar lira fon transfer edilmesi der
piş edilmiştir ve buna uygun olarak, bunun bir 
uygulaması olarak geçen seneden beri yani 1968 
senesinden beri bütçelere özel sermayedarlara 
kredi olarak verilmek üzere paralar konulmaya 
başlanmıştır. Geçen sene 347 milyon lira, bu se-
neki bütçeye de, önümüzdeki bütçeye de 525 
milyon lira tahsisat konulmuştur. Türk tarihin
de bu ilk defa olmaktadır, özel müteşebbislerin 
şu veya bu şekilde bâzı tedbirlerle teşvik edil-
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diği olmuştur, ama bu şekildeki teşvik halktan 
toplanan vergileri böyle apaçık bâzı sermaye
darlara kredi diye vermek ilk defa olmaktadır. 
Tabiî, bu bir tutarlılıktır. O bakımdan Hükü
meti tebrik etmek gerekir. Hükümet sözlerin
de pek tutarlı değil, fakat hareketlerinde epey 
tutarlıdır. Bu, şu üç senedir en çok müşahade 
©dilen olaydır. 

özel sektöre yapılmış olan transferlerin ara
sına Devletin karma teşebbüslere olan iştirak 
hisselerini de katmak lâzımgelir. Çünîkü, bu 
karma teşebbüsler esas itibariyle özel sektörün 
emrinde ve idaresinde çalışacağı için, o sermaye 
de onların idaresine verilmiş, demektir. Bunla
rın hepsini koyarsak geçen sene ve bu sene bu 
şekilde özel sektöre transfer edilmesi düşünü
len - fiilen bunlar belki edilememiş olabilir, 
çünkü özel sektör para kullanma gücüne de 
sahip değildir her zaman - 1 167 000 000 lira
dır, bu iki sene içinde. Oysa, meselâ bu kadar 
para ile çok ihmal edilmiş olan eğitim mesele
mizin çözümüne yardım edilebilirdi, sağlık me
selesine yardım edilebilirdi veya eğer illâ bâzı 
teşebbüslerin yapılması daha uygun görülüyor
sa bunlar, Devlet eliyle yapılırdı. Çünkü Tür
kiye'de bu işleri yapabilecek, başarı ile yapabi
lecek, her hangi bir teşebbüsten çok daha iyd 
yapabilecek bir kamu sektörü sistemi vardır. 
Bu paralar onlara verilir, onlar çok daha ba
şarı ile kullanırlardı. 

Adalet Partisinin bu konudaki uygulaması, 
yani bu özel sektöre yapılan transferler mese
lesi Anayasaya aykırıdır, bunu çok söyledim. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Dâva açın. 
T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN (De

vamla) — Açıldı efendim zaten. Ben açtım. 933 
sayılı Kanun için açtık. 

Vergi prensiplerine aykrnidır. Çünkü Devle
tin halktan vergi alıp, yani cebrî tasarruf yaptı
rıp bunu sermayedarlara kredi olarak vermek 
gibi bir görevi yoktur. Böyle bir kamu hizmeti 
yoktur dünyada. Sermayedarları kollamak ve 
beslemek konusunda vergi alanında da bâzı ted
birleri alınmıştır. Madem uygulama daima ser
mayedarları kollama ve besleme şeklindedir, bu 
sahada bâzı tedbirer alınmıştır. Bilindiği gibi 
yatman indirimleri vardır. Gümrük in'dirimleri 
ve ertelemeleri vardır. Amortisman kolaylıkla
rı vardır. Bütün bunların hedefi başka bir şe
kilde sermayedar sınıflara para aktarmaktır. 
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Bu vergi bağışıklıklarının, kolaylıklarının gerek
çesi, sermayedarları yatırıma teşvik etmektir. 
Bu gerekçe değil, bir bahanedir aslında. Çünkü 
bu tedbirler, eğer gerçekten bunlara hassa, bir 
sermayedar sınıf varsa, geçerlâdir. Halbuki biz
de henüz böyle ince, teşviklere hassas olmuş, bu 
kadar gelişmiş bir sermayedar sınıf yoktur. Bü
yük, uzun vadeli yatırımları göze alacak serma
yedar sınıf yoktur. Ne gibi işlere giriştiklerini 
hepimiz biliriz. Bu sermayedarlar paralarını ya
tırmak zorundadırlar. Bunun parasını yatırma
ya teşvik diye bir mecburiyet yoktur. Çünkü ya-
tırmazlarsa, az para cepte taşınır, bankada da 
tutulur, ama çok para mutlaka yatırılmak ve 
işletilmek gerekir. Onun için mutlaka yatırır. 
Bunu teşvik etmek, zaten yapacağı bir iş için 
mükâfat vermektir. Yani teşvik değildir, bir 
mükâfatlandırmadır. Bu olsa da, olmasa da ya
pılacak olan yatırımların yapıhnaJsından ötürü 
mükâfatlandırmaktır. Nitekim yatırım indirim
leri ve diğer vergi kolaylıkları yürürlüğe gir
dikten sonra özel yatırımlarda öyle bir fazla 
artış falan olmamıştır. Hiç bir önemli deği
şiklik olmamıştır. Bunlar girmeden evvel de özel 
teşebbüs bir miktar yatırım zaten yapmakta de
vam etmişiir. Asıl maksat sermayedar sınıfı des
teklemek, oraya mümkün olduğu kadar kamu 
fonu aktarmaktır. 

Bizdeki kapitalizmin yabancı sermayedar sı
nıflarla M, bilhassa Amerikan sermayedarları
nı kaısdetimek lâzımdır, çünkü memleketimizdeki 
yabancı yatırımların çok büyük bir kısmı Ame
rikan sermayedarlarına aittir, işbirliği halinde 
yürütülmesinin de örneklerini vermek isterim. 
Yani bu da bizdeki uygulamanın bir zorunlulu
ğu idi demiştim. Acaba Hükümet bu konuda ne 
yapıyor, yani yabancı sermaye ile işbirliği ko
nusunda ne yapıyor? 

Biliyorsunuz bir kanun var; zaten yabancı 
sermaye teşvik edilmektedir, Petrole ise ayrıca 
bir kanunla gelmiştir. Fakat Hükümet teşvikin 
ötesine geçmiştir artık. Yabancı sermayenin ya
kasına yapışıp getirmek gibi bir yola girmiştir. 
Bunun örneklerini, mübalâğa ettiğim sanılmasın 
diye, 1969 Plânında vermek isterim. 

Biliyorsunuz 1969 plânında bilhassa döviz 
kazanmaya teveccüh etmiş bâzı projeler, prog
ramlar vardır. 

ATA BODUR (Ordu) — Meselâ Keban. 

T. 1. P. GRUPU ADINA SADÜN AREN 
(Devamla) — Hayır. Yaş meyva ve sebze ihra
catını teşvik programı. Şeker Şirketi ile ilgili 
olan bir gıda sanayii programı. Madencilik ve 
metalürji programı. Orman ürünlerini değerlen
dirme programı. 

Şimdi bu programlarda, bilhassa yaş sebze, 
meyva, bu gıda sanayiinde ve orman ürünlerin
de yabancı sermaye ile işbirliği yapılacağı söy
lenmektedir. Fakat söyleniş tarzı şöyledir: 
(Teksirli olan programın, yani matbu değil, 
134 ncü sayfasından aynen okuyorum) «Pazar
lama şirket için bölgesel şirketlerin kuruluşun
dan sonra faaliyete geçilecek ve mümkün oldu
ğu takdirde bu şirkete tecrübeli bir yabancı or
tak da alınacaktır.» 

Arkadaşlar, dikkatinizi çekmek istediğim 
nokta şudur: «alacağız» yani yabancı sermaye 
kendi kendine gelecek değil. Biz çağıracağız. 
«Gel, projemiz var, sen de buraya katıl.» diye
ceğiz. Halbuki Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunu sadece teşvik ediyor. Istiyen bir araştırma 
yapar, kendi kendine bir proje bulur Türkiye'de 
ve gelir, ben şu işi yapacağım, der. Eskiden 
böyle geliyordu. Simdi Öyle yapmıyacağız. Biz 
gideceğiz, adamı bulacağız, yakasından tutup 
getireceğiz, bu bizim işimize ortak olun, diyece
ğiz. Böyle yazılı programda. «Ve mümkün ol
duğu takdirde bu şirkete tecrübeli bir yabancı 
ortak da alınacaktır.» Nereden bilsin adam, siz 
gideceksiniz adama, alacaksınız, böyle olacak. 

Başka bir ifade, gıda sanayii için 138 nci say
fada; «Projenin Şeker Şirketi, millî ticaret ve 
yatırım bankaları ve özel müteşebbis gruplariyle, 
tanınmış bir yabancı sermaye grupunun iştira
kiyle teşkil olunacak bir gıda sanayii Holding 
Şirketi tarafından uygulanması öngörülmekte
dir.» 

Burada da projeyi biz yapıyoruz, ihracat 
olsun ne olursa olsun, projeyi biz yapıyoruz, 
adamı çağırıyoruz, yakalayıp getiriyoruz. Yok
sa adam gelip Türkiye'de bir ihracat projesi 
yapmıyor. 

Hemen bunun altında, yabancı sermayenin bu 
holdingte ekseriyette olmıyacağı, fakat tesbit 
edilecek esaslara göre sevk ve idare konulariy-
le dış ülkelerde pazarlama sorunluluğunu yük
leneceği, belirtilmektedir. Sermayesinden de 
vazgeçmişiz adamın artık. Eskiden sermayeye 
ihtiyacımız vardı, yabancı sermaye gelsin diyor-
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duk. Sermayesinin falan ehemmiyeti yok, şim
di anlaşılan tecrübesinin ehemmiyeti var. Buna 
sevk ve idarede söz hakkı veriyoruz, sermaye 
ağırlığı Türklerde olduğu halde. Dış pazarla
malarda da salâhiyet veriyoruz. Yani döviz iş
lerini o yürütecek ve Türkiye'yi sömürmiyecek 
bu adam... Biz yerli sermayedarların bile ih
racat işlerinde dövizlerini kontrol etmek duru
mundayız. Şimdi bir yabancı şirket gelecek ve 
ihracata çok müsait bir alanda bizim ihracat 
işlerimizi o yürütecek... Eu olacak şey midir? 

Orman ürünleri projesi için de durum aynı
dır. Görülüyor ki, artık yabancı sermayeyi ha
kikaten yakalayıp getirmek safhasına gelinmiş
tir. Yabancı sermayeye bu kadar açılmak yur
dumuzu emperyalizmin, özellikle Amerikan em
peryalizminin uydusu haline getirilecektir, getir
mektedir. 

Türkiye, yabancı kapitalist sınıfların da yur
du olmaktadır. Çünkü adamlar burada yatırım 
yapmaktadırlar, sermayeleri vardır. Türkiye'
nin bağımsız varlığına ve millî olan her şeyimize 
yönelmiş olan en büyük tehlike budur. Buna 
karşı mutlaka ve en kısa zamanda tedbir alın
mak lâzımgelir. Yabancı sermayenin gelmesi 
durdurulur, mevcut yabancı sermaye de usulle
rine göre tedricen kamulaştırılır, devletlestirilir, 
millilestirilir. Böylece kurtulunur. Yoksa kay
naklarımız yabancıların elinde olursa yabancı
lar söz sahibi olur. Bu gayet acıktır, arkadaş
lar. Kim ki bir memleketin kaynaklarına sahip
tir, o söz sahibi olur. 

Cezayir'i hatırlarsınız, kolonlar vardı orada, 
yani Cezair'e yerleşmiş Fransızlar. Oezairlilere 
karşı bunlar dediler ki, sizin neniz var. burasını 
biz ıslah ettik, bizim fabrikamız var, bizim 
çiftliklerimiz var ve çıkmak istemediler, nitekim 
de galiba çıkmadılar. Böyle olur, bu hale gelir. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

Efendim, açmışsınız, çağırıyorsunuz, geliyor, 
mütemadiyen yatırım yapıyor. Petrolünüze, 
madeninize yatırım yapacak, fabrikalar kuracak, 
nihayet bir gün bizden daha fazla söz sahibi ol
maya bağlıyacak. Çünkü bizden daha fazla 
güçlü, sermayesi bizden daha fazla, bizim yerli 
sermayedardan daha fazla yatırım yapabilir. 
Yabancı sermayenin kötülüğü, zararı anlaşılmış 
bulunmaktadır. Meclisin teşkil etmiş olduğu 
iki tane komisyon; birisi Petrol, birisi İlâç Sa
nayii ile ilgili iki komisyin da yabancı serma

yenin zararlarını belgelemiştir. Daha geçen
lerde yavaş yavaş uyanan gerçek millî sana
yiciler yabancı sermayenin kendilerini sömür
düğünü, gelişmelerine imkân vermediğini or
taya koymuşlardır. Daha iki üç gün evvel ga
zetelerde Ankara Sanayi Odası Başkanının ga
liba beyanatı vardır. Hal böyle iken yalnız 
yabancı sermaye bu ölçülerde, yakasın
dan tutup getirilme ölçülerinde davet edilmek 
şöyle dursun, bir de üstelik ortak pazara gi
rilmek hususunda daha dün Hükümet katî ka
rar vermiştir. Bu hususta talimat vermiştir, 
buna da biraz ileride yine değineceğim. 

Yabancı sermayenin zararlarının en az önem
li olanı memleketten kâr götürmesidir. Yani 
memleketin içine girip, memlekette söz sahibi 
olması en büyük zararıdır, fakat anlaşılması 
daha kolay olduğu için, elle tutulması daha 
rrolay olduğu için bu götürdüğü kârları da tek
rar hatırlatmak isterim: 1963 senesinde yaban
cı sermayenin dışarıya götürdüğü kâr miktarı 
1 milyon dolardı, 1968 de 30 milyon dolar. Ve 
bu gittikçe artarak devam edecektir. 

Yabancı özel sektörü, yani sermayedar sını-
ft desteklemenin, besleminin yollarından biri-
cr. de onlara giriştikleri işlerde tekel, yani 
inhisar sağlamaktır. Eğer bir teşebbüse inhisar 
sağlarsanı?ı süratle zengin olur, çünkü büyük 
kârlar sağlar. Bu da sermayedar yetiştirme
nin. iyi yollarından birisidir ve memleketimiz 
bu bakımdan tekellerle doludur. Yani sanayi 
dediğimiz her şey, ne varsa aşağı yukarı te
keldir. Her madde ayrı ayrı bir tekeldir. Tabiî 
tekelden kastım, burada biraz geniş mânada kul
lanıyorum, mutlaka tek bir firma değil, bir iki 
büyük firma o malın piyasasına hâkimse bunu 
da tekel sayıyorum. 

Benim, iş hayatı ile fazla yakından ilgim. 
yoktur. İş hayatının işleyişiyle ilgim vardır, 
ama firmaların adı ile ilgim yoktur. Onun için 
vereceğim misalleri sizler, başka arkadaşlar 
çok daha fazla artırabilirler. Meselâ memle
ketimizde nebatî yağ piyasasına Ünilever diye 
bir yabancı şirket hâkimdir. Yani Vita - Sana 
Şirketi hâkimdir. 

Dikiş makinası piyasasına Singer Şirketi 
hâkimdir. Başka küçük firmalar da vardır, fa
kat Singer hâkimdir. 

Buzdolabına Arçelik hâkimdir. 
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Oto lâstikleri sanayii dalında üç tane yaban
sı firma vardır Pirelli, U.S. - Royal ve Good 
- Year ve aslına bakarsanız çeşitli boyutlarda 
ihtisaslaşmışlardır; boylarda, büyüklüklerde ve 
crada tam tekele sahiptir. Yani Pirelli filân 
boyu yapar, öbürleri yapmaz gibi.. 

Bilmem ampul birkaç şirketin elindedir. 
Elektrolit bakır bir şirketin elindedir. 
ilâç sanayii zaten markalı olduğu için. mahi

yetinde tekellik vardır, yani filânca ilâcı yal
nız falanca firma yapar 

Böylece Türkiye az gelişmiş bir memleket 
olduğu için, piyasası dar olduğu için küçücük 
bir tesis kurunca hemen tekel oluyorsunuz, 
Hükümet te sizi dışarıya karşı koruyor, koru
mak mecburiyetinde. Dışarıya karşı korunu
yorsunuz, içerde de başka rakip çıkmıyor, muaz
zam kârlar yapılıyor ve bir sermayedar sı
nıf teşkil edilmek isteniyor. Bütün bu gay
retlere rağmen tabiî olmuyor... 

Tekel bu kadar çok olunca bu işlerin Dev
let eliyle yürütülmesinin iyi bir gerekçesi de 
ortaya çıkar. Yani sınai teşebbüslerin Devlet 
eliyle yürütülmesinin bir sürü nedenleri var
dır, bir sürü gerçekler söylenebilir. Bu ger
çeklerinden bir tanesi de şudur; eğer bir ima
lât sanayiinde fiilî bir tekel varsa o, Devlet te
keli haline sokulması daha evlâdır, denir. Çün
kü nasıl olsa tekel vardır. Onun için az geliş
miş bir memlekette sınai gelişmenin Devlet 
eliyle yürütülmesi bu bakımdan da, yani tekel
leri önlemek bakımından da zorunludur. 

Tekellerin başka zararları da vardır; kapa
sitelerini kullanmazlar, yani bütün istihsal 
güçlerini kullanmazlar. Kârları kapasitelerinin 
çok altında bir yesde âzamileşir ondan ve saire.. 

A. P. iktidarının politikası ve bunun uy
gulama şekillerini anlatmış bulunuyorum. Top
lumumuzun bugün, varmış olduğu Devlet ve 
sosyal adalet anlayışı ile bu uygulama şekil
leri bağdaşamaz. Sağduyuya aykırı düşer ve 
düğmektedir, ama ne var ki bunlar A. P. iktida
rının temel felsefesi içinde tutarlıdır. 

Kapitalist yoldan kalkınma yolunu tutunca 
eminim ki bir çocuğun sağduyusuna aykırı ge
len şu tatbikatı yapmaya mecbursunuz. Madem
ki şahıslar fabrika kuracaktır, şahısları zengin 
e ileceksiniz; gerekirse koruyacaksınız yaban
cılara karşı, gerekirse tekel vereceksiniz, ver

giden muaf kılacaksınız, her şeyi yapacaksınız; 
sıkışırsa kredi vereceksiniz, besliyeceksiniz, bü
yüteceksiniz. Ama bu sosyal adalete aykırıdır, 
şudur budur, başka. Ama bu yolu tuttunuzsa 
bunları yapacaksınız, bunları yapmaya mec
bursunuz. Onun için, sakın ha ki sözlerim şöy
le anlaşılmasın yani; ben, biz A. P. inden bun
lar?. yapmasın, daha iyi. şeyler yapsın, tekel 
yapmasın, vergiyle korumasın filân demek is
temiyoruz, böyle bir şey demiyoruz. Yani yap
tıklarını sadece ortaya koyuyoruz. Çünkü yap
tıklarından başka şeyi yapamaz. 

Adaletsizlik kapitalizmin özünde vardır. 
Çünkü sadece bâzı insanların zenginleşmesi 
esasına dayanır. Binaenaleyh bu sistemi uygu
larken adaletli uygulamak diye bir şey olmaz. 
Kendisi sosyal adalete aykırıdır, uygulaması da 
daima sosyal adalete aykırı olacaktır ve bu
nun içindir ki hem memleketimizde hem söyle
diğim en ileri memleketlerde bile kapitalist dü
zene tepkiler vardır. 

Sayın milletvekilleri; şimdi sözlerimi Tür
kiye'deki. kapitalizmin diğer bir özelliği olan 
feodal, sınıflarla yani geri sınıflarla olan itti
fak meselesine getiriyorum. 

Gerçekten memleketimizde ve gelişmekte 
olan her memlekette tâ evvelki devrenin ka
lıntıları vardır; toprak ağaları vardır, tefeci
ler vardır, küçük ticaret erbabı vardır, yani 
basit ticaret erbabı vardır, mal tonlar satar, 
toptancılık yapar ve bunların ideolojisini be
nimsemiş bâzı insanlar vardır tufeyli. Sözleri
min. basında da söylemiş olduğum gibi, Tür
kiye'de henüz güçlenmemiş olan bu yerli ser
mayedar sınıf, kanitalist sınıf, o, buna naza
ran ilerici bir sınıftır, sosyalizme nazaran ge
ridir kanitalizm, ama feodalizme nazaran ileri
dir; aslında bu sınıflarla mücadele etmek ve 
onları ekonomik ve politik bakımdan tasfiye 
etmek mecburiyetinde olduğu halde daha ileri 
A-ücler karşısında kendisini zayıf hissettiği için 
onlarla ittifak yapmıştır. Bunu söylemiştim. 

Şimdi bu ittifakın tezahür şekilleri üzerin
de duracağım. 

işte bu ittifaktan ötürü A. P. meselâ toprak 
reformu yapmamıştır ve yapamaz. Yine bu it
tifaktan ötürü tefecilikle hukukî ve ekonomik 
yönden ciddî bir mücadele yapmamıştır ve ya
pamaz. Küçük müstahsili aracı sınıfların elin-
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den kurtaracak bir teşkilâtlanmaya, koopera
tifleşmeye gitmemiştir veya ofisler kurmaya 
gitmemiştir, gidemez de. Küçük sanatkârları, 
emeğini daha verimli kılacak ve büyük sana
yiin. bir parçası haline getirebilecek şekilde 
yine teşkilâtlantırmaya gitmemiştir, bunları yi
ne toptancı tüccarın baskısı altında bırakma-
yr, devam etmiştir. Çünkü o, toptancı tüccarı, 
aracı tüccarı korumaktadır, bunları korumak 
mecburiyetinde olduğu için, ittifak bunu zo
runlu kılmaktadır. Memleketin kalkınması için 
gerekli olan bu işleri yapmamıştır ve yapamı-
yacaktır, yapamaz çünkü. Toprak reformu ve 
memleketi geri kalmışlıktan kurtarma için ge
rekli olan kooperatifleşme, ofis kurma, tefeci 
sınıfları ortadan kaldırma gibi işleri yapmıya-
caktır; bu, ittifakının uygulamasıdır. Tabiî bu 
tutum sermayedar sınıfların menfaatlerinin 
bir yönü ile çelişmektedir. Bu ittifakın, yani 
sermayedar sınıflarla geri sınıflar arasındaki 
bu ittifakın teşahhuş etmiş şekli A. P. dir, 
A. P. bu ittifakın teşahhuş etmiş şeklidir, mü
şahhas şeklidir, somut. Yani A. P. inde hem 
bu gerici sınıfların menfaatleri temsil edil
mektedir, hem sermayedar sınıfların menfaat
leri temsil edilmektedir. Sermayedar sınıfların 
menfaati ağır basmaktadır. Bu, tabiî bir talih
sizliktir, böyle bir ittifakın iktidarda bulunma
sı memleketimiz için talihsizliktir. Çünkü kal
ınmamızı her bakımdan, hangi yoldan olursa 
olsun kalkınmamızı sekteye uğratmaktadır. 
Bu ereri müesseselerle ve ideolojisi ile mücadele 
etmeden hiçbir şey yapılamaz. Halbuki bununla 
imücadele edilmemekte, bilâkis bunlar beslen
mekte, desteklenmektedir. 

tç politikada bu gerici güçlerin kullanılış 
şekilleri üzerinde tekrar duracağım. Şimdi bu
rada kısaca bu ittifakın temel direğini teşkil 
eden toprak reformu meselesini ele alacağım. 

Memleketimizde nüfusun yüzde 65 - 70 şi 
doğrudan doğruya topraktan geçinir. Bundan 
ötürü bu büyük kütle için toprak son derece 
önemlidir ve bundan ötürü de memleketimiz
de bir toprak meselesi vardır. Yalnız, toprak 
meselesi sadece köylünün geçim meselesinden 
ibaret değildir. Köylünün kurtuluşiyle de alâ
kadardır. Bu nokta üzerinde duracağım. 

Büyük toprak sahipleri ve mutlaka büyük 
toprak sahipleri değil, topraklarını bizzat iş-

letmiyen orta toprak sahibi, ama o az çok var
lıklı kasabada oturan insanlar da bunlara ta-
MdL', buna toprak ağası diyeceğim. Toprak 
ağası köylüyü yalnız ortakçı olarak çalıştır-

ıaî; veya toprağını kiraya vermek suretiyle 
çalıştırmak suretiyle sömürmez veya rızkına 
mâni olmuş olmaz. Fakat bu sahipliğin verdi
mi nüfuzu kullanarak da birçok sömürü vesi
lesi olur. Meselâ aynı zamanda tefecilik ya-
->aj, aynı zamanda aracı ticareti de yapar bu 
nüfuzundan yararlanarak. Tabiî bunlar bölge
den bölgeye değişir. Onun için bu mülkiyet 
ilişkisi bu büyükçe toprak sahibi olmak, bir 
Jköyde nüfuz sahibi olmak tefeciliği, aracı tüc
car olmak suretiyle hattâ nüfuz ticareti yap
mak suretiyle, bu nüfuz ticareti çok basit şe

flerde de olabilir, alıp doktora kadar götür
mek, avukata götürmek bir köylüyü, bu şekil
lerde de olur, daha önemli konularda da olabi
lir; bu imkânlarla köylü üzerinde bu adamla
rın, bu gerici, geri sınıfların büyük bir tazyiki 
ve nüfuzu vardır. Bu nüfuzun temeli toprak
tım. Onun için toprak reformu, yalnız köylü
leri geçinebilecekleri toprağa kavuşturmakla 
k%lmıyacak aynı zamanda bu geri "sınıfların 
ekonomik gücünü elinden almış olacak ki, bir 
süre için de politik güçleri de yıkılıp gider. Bu 
^akımdan önemlidir ve toprak reformu hattâ 
bundan ötürü az çok toprağı olan insanlar için 
de, köylüler için de yararlıdır. Çünkü ağa yal
nız kendi toprağında çalışan ortakçıya, yarı-
"•ıva zulmetmez yahut hükmetmez aynı zaman
da köyündeki müstakil yani toprağını işliyen 
ve bununla geçinen adama da etki yapar, o da 
onun tesiri altındadır. Onun için köyden ağa
nın gücünün kırılması o köylülerin de yararına
dır. Onun için toprak reformu, memleketimiz 
için aynı zamanda bir siyasi sosyal reform ola
caktır, bir kurtuluş olacaktır. 

Toprak reformuna karşı olanlar onun asıl 
bu yönüne karşı çıkmaktadırlar. Yani bu sosyal 
yönüne karşı çıkmaktadırlar. Çünkü . yalnız 
toprağın sağlamış olduğu servetle sömürü im
kânı bugün önemini kaybetmiştir. Çünkü mese
lâ bundan yirmi otuz sene evveline nazaran 
başka kazanç imkânları, başka rant sağlama 
imkânları artmıştır, vardır. Filânca köyde top
rak sahibi olacağına bir yerde beş katlı apart
man sahibi olur belki daha rahat yaşıyabilir. 
Fakat apartman sahibi olmak toprak sahibi ol-
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manın verdiği prestiji, politik gücü vermez, po
litik gücü vermez. Onun için o toprak reformu 
bu bakımdan mukavemet görmektedir. Yok
sa Sayın Başbakanın, toprak reformunun ka
pitalizmle hiç çelişir yanı olmadığını, bilâkis 
kapitalizmin gelişmesinin şartı olduğunu bil
diğinden şüphe etmem. Fakat tabiî ittifak bo
zulur. 

Sayın milletvekilleri; anarşi, gücü gücüne 
yeten bir durum toplum olmakla bağdaşmaz. 
Nerede bir insan topluluğu varsa orada düzen 
vardır, kanun vardır, hukuk vardır, kaide var
dır. Zaten toplumlar bunun için kurulmuşlar
dır. Feodalizm de, napitalizm de, sosyalizm de 
kanunlu, kaideli düzenlerdir. Bunun için ciddî 
hiç kimse anarşiden yana olamaz ve ciddî hiç 
kimse, ciddî hiç kimseyi anarşiden yana olmak
la suçlayamaz. Saçma sapan bir şey olur bu. 
Aksi halde bu gayri ciddî bir iş olur. Bu vesi
le ile Sayın Başbakan Demirel'in buradan is
tihza ile bahsetmiş olduğu doğa kanunları konu
suna ben de değinmek istiyorum. 

Doğa kanunlar, bizim dışımızda toplumu, 
hareketlerini idare eden kanunlardır. Yani 
sosyolojik kanunlardır. Çünkü insan toplumu da 
doğanın yani tabiatın bir parçasıdır, insan top
lumunun kanunları da tabiat kanunları gibi
dir. Onlar kadar çok gelişmemiştir, ama o ni
teliktedir. Onun için sosyoloji kanunları da do
ğa kanunlarıdır. Parlâmentoların yaptıkları 
kanunların bu kanunlara uymak zorunluğu 
vardır. Toplumun tabiî gelişme kanunlarına 
ters kanunlar yapılamaz. Yapılırsa patlamalar 
olur. Toplumlar ise her zaman değişir, de
vamlı değişir. Eğer patlamalar olması isten
miyorsa, doğa kanunlarının insanların yaptığı 
kanunlarla çatışması ve anarşi çıkması istenmi
yorsa, insanların yaptıkları kanunları doğa ka
nunlarına uydurmak lâzımgelir. Çünkü doğa 
kanunları bizim kanunlara uyduramayız. 

ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Anayasa 
bir tarafa.... 

SADUN ARLN (Devamla) - Anayasa da in
sanların yaptığı bir kanundur. Anayasa da eğer 
doğa kanunlarına ters düşerse değiştirilir. Fa
kat biliyorsunuz anayasalar, genel olarak bizim 
Anayasamız çok geniş bir istikbale yönelmiş
tir, eskimeleri biraz daha güç olur tet tek kanun
lara nazaran. 
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Demek ki toplumun her hangi bir gelişme 
anında mevcut meclislerin yaptığı kanunlar 
o düzenin icaplariyle yani sosyolojik kanunlar
la çatışabilir, çatıştığı zaman kanunları değiş
tirmek gerekir. Türkiye'deki toprak düzeni 
de artık toprak rejimi, toprak düzeni doğa 
kanunlariyle yani sosyolojik kanunlarla ça
tışma haline gelmiştir. Niçin çatışma haline 
gelmiştir; bunun tezahürleri var. Aşağı yuka
rı bütün muhalefet partileri bir toprak re
formu istiyor. Sonra yer yer köylüler hâdise 
çıkarıyorlar, çünkü düzen ile tabiî gelişmenin 
çatışması her yerde aynı hizada olmuyor, bâzı 
yerlerde daha erken çatışma oluyor, bâzı yer
lerde daha geç oluyor, ama çatışma başlamış
tım Memleketimizde bir toprak kavgası baş
lamıştır. (A. P. sıralarından, «Nerede başla
mıştır?» sesleri) 

Elmalı olayı vardır, Atalan olayı var, Do-
jo. 'da var, bir toprak meselesi, toprak kav-
Tası var. Bunu nizam içine sokabilmek için 
bugünkü toprak düzenini değiştirmek lâzım, 
oprak reformunu yapmak lâzım, buna uydur
mak lâzım. Bu, budur. 

KADRİ EROĞAN (Sakarya) — Nizam için, 
hepsi nizam için. 

SADUN AREN (Devamla) — Tabiî, onu bil
hassa belirttim. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, Âze hitabetmiyor 
hatip, Meclise hitabediyor. Rica ederim; kar
şılıklı konuşma haline getirmeyin. 

Sayın Aren siz de her vücut bulan beyana 
mutlaka cevap vermek mecburiyetini hissetme
yin. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Baş
kan, şu anda bir noktayı tashih etmek zaru
reti var. 

BAŞKAN — Sayın Aren bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın sözcü, 
«Bütün muhalefet partileri toprak reformunu 
istiyor» dedi. Muhalefet partilerinin toprak 
reformu görüşlerinde fark vardır. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, size lâf düşmedi. Gel
sin muhalefet partileri, buraya gelecek varsa 
fark, farkını izah edecek. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Aren, 
«Bütün muhalefet partileri» diyor. 
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BAŞKAN — Efendim, derse, gelip muhale
fet partisi olarak burada beyan edersiniz; «Bi
zim toprak reformu hakkındaki düşüncemiz 
böyle değildir», dersiniz. Ama burada dersi
nim, burada; orada değil, burada. Her şey bu
rada. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — O noktayı tas
hih etmek bakımından... 

BAŞKAN — O noktayı tashihin de yeri bura
sı. 

Sayın Aren bir dakikanızı rica edeceğim. 
Muhterem arkadaşlarım, saat 19,30 a gelmiş

tir. (A. P. sıralarından «Devam edelim» sesle
ri) 

Müsaade buyurunuz da beyler Başkan ko
nuşurken bari müdahale etmeyin, noktayı ko
yayım. 

Şimdi bir önerge ile hatibin konuşmasının 
bitmesine kadar Meclisin mesaisinin uzatılma
sı arzu edilmiştir. Aslında Sadun Aren'in ko
nuşması iki saat müddetle kayıtlıdır. Konuş
maya başlıyalı bir saat beş dakika olmuştur; 
«5İ11 beş dakikalık bir müddet içerisinde hak
kını kullanabilecektir. 

Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gece oturumu yapılmamak üzere yemek 
aralığı verilmiyerek T. t. P. konuşmacısının ko
nuşması bitene kadar oturumun devamını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli 

Sedat Akay 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Saym Aren. 
Arkadaşlardan rica ederim, sureti katiye-

de müdahalede bulunmayın. 
T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

(Devamla) — Sayın Başbakanın burada bah
setmiş olduğu tapu delinme meselesini de bu 
şekilde ele almak lâzımdır; bu anlayış içinde 
ele almak lâzımgelir. 

Bir kere Türkiye'de tapu delinmesi diye bir 
olay yoktur. Mesele bu değildir. Mesele; 
tapuların lâstik gibi genişletilip başka insan-

I lan tapulardan mahrum etmektir. Asıl mesele 
olan olay budur. 

Saym Başbakan, burada daima toprak re
formu bahis konusu edildiği zaman «dağıtı
lacak toprak yoktur» demektedir. Var mıdır, 
yok mudur tartışması; ne kadar toprak dağı
tılacaktır, yani her bir aileye ne büyüklükte 
bir toprak verilecektir meselesi çözülmeden 
olumlu bir şekilde elibetteki tartışılamaz, Onun 
için evvelâ Anayasa hükmünün yerine geti
rilmesi lâzımgelir. «Türkiye'de dağıtılacak top
rak yoktur» demeden evvel yapılması lâzım-
gelen bâzı şeyler vardır. 

Anayasamızın 37 nci maddesi hükmü yerine 
getirilmelidir. Burada deniliyor ki; «Köylüyü 
topraklandırmak için toprak büyüklükleri böl
gelere ve tarım çeşitlerine göre sınırlandırı
labilir» ve bir kanunun çıkarılmasından bah
sediyor. Demek ki, «Türkiye'de dağıtılacak 
toprak yoktur» demeden evvel bir araştırma 
yaptırmak lâzımdır. Çeşitli bölgelere ve ta
rım nevilerine göre bir ailenin geçimi için ne 
kadar toprak verilmesi lâzımdır, diye bir araş
tırma yapmak lâzımdır. Bu sınırlar tesbit edil
melidir, ondan sonra bakarız; var mı, yok 
mu? 

Bu konuda demin müdahale eden arkadaşı
ma da bir cevap vermiş olayım. Elbetteki top
rak reformu hakkında her parti farklı dü
şünmektedir. Ama bir ihtiyacın ifadesidir, bir 
kere bir toprak reformunu herkes düşünmek
tedir, ölçüleri, falan farklıdır. Ama ciddi
yetle tartışabilmek için, toprak yoktur demek 
için burada, bu ölçüyü mutlak: tesbit etmiş 
olmak lâzımgelir. Hattâ kanunu çıkarmak lâ
zımgelir, Anayasanın da emretmiş olduğu 
bu toprak reformu kanunu burada çıkarılır, 
bölgelerin büyüklükleri de tesbit edilir, çı
karılır, uygulamaya başlanır bakalım ne var?.. 
Ne varsa o olur. Olmıyan toprağı dağıtalım 
diyen yok zaten. Bunu yapmadan, dağıtıla
cak toprak yoktur, denemez. Bu, doğru bir 
ifade ve beyan olmaz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Adalet Partisi 
Hükümetinin icraatının, ekonomik yönlü ic
raatının bâzı noktalarına değineceğim, başa
rısızlıklarını belirtmeye çalışacağım. 

Bilindiği gibi, Adalet Partisi Hükümeti 
kendisine hedef olarak saniyileşmeyi ve dışa 

I bağlılıktan kurtulmayı almıştır, bunları sosyal 
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adalet içinde yapmayı almıştır ve daha baş
ka tâli bâzı hedefler vardır. 

Sanayileşme gerçekleştirilememiştir, montaj 
sanayii şeklinde olmuştur. Bunun üzerinde 
uzun-boylu duracak değilim, çok duruluyor. 
Fakat şunu belirtmek isterim ki, montaj, sana
yileşmenin başlangıcı olabilir; eğer iş plânlı 
şekilde ele alınırsa. Yalnız bir talimatname 
çıkarmakla iktifa edilmezse. Yani şu montaj 
tesisini kurun, filân tarihe kadar da bunun 
çoğunu, % 70 ini yapmaya mecbursunuz demek
le olmaz bu iş. Bir montaj sanayi kurulur, onun 
iç parçalarının kurulması da plânda f iliî teminat 
altına alınırsa belki montajcılıktan başlıyarak 
sanayileşme mümkün olabilir. Çünkü aslında 
montajcılık bir imalâtın son safhasıdır. Yani 
müstakil bir sanayi dalı falan değildir zaten. 
Dünyanın her memlektinde montajcılık diye bir 
şey vardır; otomobil, radyo vesaire hep monte 
edilirler. Ama bunların parçaları içerde yapılır. 
Bütün mesele parçanın içerde yapılıp yapılma
masıdır. Bu parçanın içerde yapılması talimat
la, talimatname ile garantilenmez. Çünkü bu 
parçalar çok çeşitli mahiyettedir. Bir müteşeb
bis meselâ bir otomobilin bütün parçalarını ya
pamaz, küçük bir müteşebbis. Çünkü bir kısmı 
elektriğe aittir, bir kısmı lâstiğe aittir, bir kıs
mı döşemecileğe aittir veya bir radyo yapamaz. 
Onun için bunların mutlaka peşinen plânlanmış 
olması lâzım gelir. Bu yapılmamıştır. Asıl yok 
olan, noksan olan budur ve 1968 senesinde sana
yiin millî gelirdeki payı, artış oranı geçen sene-
kine nazaran bu sene düşmüştür. Yani geçen se
ne Türkiye bir buhran geçirmiştir ve hâlâ da ge
çirmektedir. 

Bu vesileyle otomobil sanayiine bilhassa de
ğinmek isterim ve montajcılık yönüne değil, 
başka bir yönüne değinmek isterim. 

Bilindiği gibi, kalkınmak için tasarrufların 
istihlâke gitmemesi, yatırıma gitmesi lâzımdır. 
Bu konuda plânda bile hüküm vardır: «Tüketi
mi teşvik edici sanayi faaliyetlerine girişilmiye-
cektir, projelere öncelik verilmiyecektir» diye. 
Halbuki biliyorsunuz ki, otomobil sanayii aşağı 
yukarı binadan sonra, evden sonra insanların 
alabileceği en büyük tüketim malıdır ve iki ta
ne büyük otomobil montaj fabrikası kurulmak 
için karar alınmıştır ve teşebbüse geçilmiştir: 
Fiat, Volvo. Bunların yabancı sermaye ile olan 

ilişkileri, montaj olmalarının mahzurlarını bir 
tarafa bırakıyorum, sadece bu tasarruf yönü 
üzerinde duruyorum ve buradaki tezadı belirt
mek istiyorum. 

Şimdi bu sanayiler kurulunca, bunların her 
birisinin kapasitesi 20 000 dir. Bir de zaten 
Anadol vardır, bu fabrikaları işletebilmek için 
elbetteki bu mahsulleri satmak lâzımgelir. Rek
lâm yapılacaktır, bankalar kredi verecektir bu 
otomobiller için ve bütün bu otomobilleri sat
mak mecburiyeti hâsıl olacaktır. Halbuki diğer 
taraftan tasarruf yapmak mecburiyeti var Hat
tâ sermaye piyasasını teşvik için tedbirler var. 
Aynı zamanda aynı halkın karşısına, yani 
20 - 30 000 lira tasarrufu olabilen orta gelirli 
halkın karşısına bir senet, bir otomobil) çıka
caktır. Birisi senet satmaya uğraşacak, binisi de 
otomobil satmaya uğraşacak ve otomobil satma
ya uğraşan çok defa taksit filân gibi bir] sürü 
kolaylıklar da sağlıyacaktır, elbetteki otomobil 
satılacaktır. 

Nerede kaldı tasarrufları yatırımlara yönelt
mek? Kendi elimizle tüketimi tahrik etmiş olu
yoruz. Elbette Türkiye'de herkesin, her aflenin 
bir gün otomobili olacaktır. Bunun yolu, bu
gün otomobil sanayii kurmak değil, kurmamak
tır. Her memleket belli bir endüstri ve gilişme 
seviyesine gelince bu gibi tüketim endüstrileri 
kurar. Bunlar dışardan ithal edilir, lükstür 
çünkü. Bir otomobile lüks değildir demik ol
maz, yanlıştır, gerçeklere aykırıdır. 

İşte meselâ Adalet Partisinin bu icraatı, ha
kikaten çok ters bir kalkınma düşüncesinde. 
Ama bir yönü ile doğru bir tarafı vardır kendi 
düşünceleri içinde; yüksek gelirli insanlara eko
nomiyi hizmet eder hale sokmaktadır. Yanı eko
nomi yüksek gelirli insanlara hizmet edecektir. 
Meselâ; daha geniş kütlelere hitabeden malla
rın imali için kullanılmıyacak Türkiye'nin kay
nakları, bunlar için kullanılacaktır. Bu bakım
dan tabiî tutarlıdır. 

Dışa bağlılığın azaltılması konusu; Adalet 
Partisi iktidarı sırasında, şu üç sene ilcinde 
memleketimizin dışa bağlılığı plânda başhedef 
sayıldığı halde azalmamış, artmıştır ve bu bağ
lılık bir kere yabancı krediye muhtacolmaik ba
kımından bir bağlılık şeklindedir. Bugün Tür
kiye kredi temin edemediği takdirde maalesef 
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felâkete düşülecek bir haldedir ve buna mutla
ka bir çare bulunmak lâzımgelir. Tabiî bağım
lılık yalnız bundan ibaret değildir, yabancı ser
maye dolayısiyle de bağımlılığı artmıştır ve bu 
bağımlılık yabancı memleketlerin parçası olma 
mânasında bir bağımlılıktır, bağımlılığın da 
ötesinde bir olaydır. 

Dış borçlarımızın yükü, hele yabancı ser
maye transferleriyle birlikte mütalâa edilirse 
ihracat gelirlerimizin 1/3 ini aşmaktadır ve bu 
gidişle bu oran mütemadiyen de artacaktır. 
Bu fasit daireden kurtulmak için erken dav
ranmak lâzımdır. Biz dış yardım almıyacak ha
le gelmek için dış yardım alacağız diye işe baş
ladık 20 sene evvel ve artık dış yardımsız yaşı-
yamaz hale geldik. Bu yol çıkar yol değildir. 

Sosyal adalet konusunda, yani A. P. işleri
ni sosyal adalet çerçevesi içinde yürütecekti, 
sistemi zaten buna müsait değildir, bunu söy
lemiştim, fakat müşahhas misallerini de ver
mek isterim. Gelirler ekonomik bünye tarafın
dan dağıtılır. Bu bünyede değişiklik yapma
dıkça, temelli değişiklikler yapmadıkça, top
rak mülkiyetinde değişiklik yapmadıkça, yani 
bir toprak reformu yapmadıkça, sanayide bir 
değişiklik yapmadıkça, yani sanayii devletleş-
tirmedikçe, ticarette, bankacılıkta aynı şeyle
ri yapmadıkça gelir dağılımı kapitalist bir 
düzenin adaletsiz dağılımı istikametinde gelişe
cektir. Hattâ ekonomi geliştikçe (şayet az mik
tarda daima gelişir, geliştikçe) bu dağılım kö
tülüğü şiddetlenir Nasıl ki düzensiz bir tarlaya 
su verirseniz bir kısmı batak olur, daha çok 
su verirseniz o kısım daha çok batak olur. 
Yoksa başka tarafları sulanmaz. Bunu yapabil
mek için işte toprak reformu yapmak lâzımdır, 
köylü müstahsili gerçekten kooperatiflere ka
vuşturmak lâzımdır, istihsal kooperatifleri ve 
ofisler kurmak lâzımdır bâzı mahsulleri satın-
almak için. Devlet Toprak Mahsulleri Ofisi 
gibi, Tütün Ofisi ve saire kurmak gerekir. Bun
lar yapılmamıştır. 

Memur maaşları hakkında : Memur maaşla
rına karşı Hükümetin tavrı hepinizin bildiği 
bir lâkaydi içinde geçmiştir. Evvelâ bir kısım 
memura zam yapılmıştır, aradan bir sene geç
miştir, başka bir kısmına yapılmıştır, diğerle
ri ihmal edilmiştir hâlâ. 

İşçilere karşı, işçilerin ücret yükseltmeleri
ne karşı, bilhassa bizzat Devletten mukavemet 

J gelmiştir. Sümerbank lokavtla işçileri tehdidet-
miştir. Lokavt hak değildir, Anayasada lokavt 
diye bir hak yok, Anayasada grev diye bir 
hak var, ama lokavt diye bir hak yok. Çünkü 
lokavt aç bırakma meselesidir, bir hak değil
dir. Hele halkına iş bulmak sorumluluğu al
tında bulunan bir Hükümet nasıl kullanır lo
kavtı? İş bulmakla, iş vermekle mükellef olan 
bir Devlet lokavtla işçileri nasıl tehdideder? Et
miştir. Singer grevi ve Singer grevinde takı
nılan tavır, yine işçileri baskı altına almak 
ve son ve nihai duruşmada ücretlerinin yüksel-
tilmemesi içindir. 

Otomobil sanayii kurulması, memleketimiz
de, (demin mahzurlarından bahsettim) aynı za
manda bir gelir adaletsizliği olduğunun da 
belirtisidir. Yani bu işin etüdünü yapanlar 
memleketin bu gelişme seviyesinde iki, hattâ 
üç büyük otomobil montaj fabrikasını besliye-
cek kadar otomobil alabilecek adam bulundu
ğunu göstermektedir. Yoksa tabiî hiç kimse, 
bu özel teşebbüs buna teşebbüs etmezdi. Piya
sa araştırmaları yapmışlar ve bu imkânı gör
müşler. 

Sosyal politika ile ilgili, iç politika ile il
gili diğer bâzı konulara geçmeden evvel 1969 
bütçesi hakkında da kısaca görüşlerimizi belirt
mek isteriz. 

BAŞKAN — Aslında bu konuşma 1969 büt
çesi hakkında olması gerekirdi Sayın Aren. 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Efendim, bu teamül olmuş. 

BAŞKAN — Evet, yanlış bir teamül. 
T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

(Devamla) — 1969 bütçesi geçen seneki bütçe
ye nazaran % 18 oranında, rakam olarak art
mıştır. 

Sayın Başbakan bir gün buradan şunu söy
lemişti : «Bırakalım bu ideolojileri, (ki, bunu 
bırakmaya imkân yoktur, insan, nasıl konuşur
sa, her hangi bir fikir sahibi ise mutlaka bir ide
oloji sahibidir. O kapitalist olur, sosyalist 
olur, ikisi arası olur, fakat bir şeydir muhak
kak, o bırakılamaz bir kere) bırakalım bunları, 
bütçemiz 26 milyara geldi, acaba bunu daha 
fazla artırabilir miyiz? Onu düşünelim.» dedi. 
Tabiî bütçeyi artırmak iyi bir şey, ama haki
katen artırmak şartiyle. Yüzde 18 gibi artmış 
görünen bu bütçe bu kadar artmamıştır. Çünkü 
bu bütçenin içine hizmetle alâkası olmıyan, ka-
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mu hizmetiyle alâkası olmıyan birçok ödenekler 
girmiştir. Bunları sayacağım; hem de farkla
rım sayacağım.. Meselâ ilk defa 1969 bütçesine 
470 milyon lira Tekel için destekleme fonu ko
nulmuştur. Tekel zaten desteklenirdi, yani 
Merkez Bankası vasıtasiyle desteklenirdi. Yani 
bu hizmet zaten yapılırdı ama, bütçe dışında 
yapılırdı, şimdi bütçe içine alınmıştır. 

Gelişme ve teşvik fonları olarak demin söy
lemiştim, 525 milyon lira konulmuştur. Bunun 
geçen seneki ile olan farkını sadece buraya ko
yuyorum, 200 milyon lira kadar ediyor bu. Kar
ma teşebbüslere Hükümetin, Devletin katılma 
paylarının geçen seneye nazaran artışını, geçen 
sene 105 milyondu, bu sene 190 milyon, binaena
leyh ben 85 milyon olarak buraya koyuyorum. 
Borç ödemelerindeki geçen seneye nazaran ar
tışı koyuyorum, bu da 541 milyon lira. iktisadi 
Devlet Teşebbüslerine yardım konusundaki ar
tışı: Geçen sene de yardım edilmiş bu sene de 
yardım edilmiş, bu seneki yardımın fazlalığını 
koyuyorum, 760 milyon lira. Bütün bunları 
topladığımız zaman 2 milyar lira civarında edi
yor. Bunu binaenaleyh düşmek lâzım. Çünkü 
bunlar bir hizmet gücü ifade etmiyorlar. Bunla
rın bütçenin içinde bulunmaları, bir kısmının, 
sadece tesadüftür ve bir hizmet gücü artışını 
ifade etmemektedir, bunları düşmek lâzımdır. 
Bunlan düştüğümüz takdirde; zaten iki bütçe 
arasındaki fark 4 milyar 80 milyon lira kadar
dır. Bu da iki milyar kadar ediyor; yarı yarıya, 
18 in yarısı 9 eder. % 9 civarındadır, iki dev
re arasında fiyat artışlarının bütçeye akseden 
kısımları, nüfus artışı falan düşünülürse, adam 
başına hesaba doğru gidersek; bu artış % 6 ci
varına, 5 civarına iner. Bu azdır. Millî geli
rin arttığı denilen seviyenin daha altında bir 
artıştır bu. Bu azdır. Demek ki bir kere, küçük 
bir bütçe vardır, hizmet gücü zayıf bir bütçe 
vardır, iftihar edilecek bir bütçe değildir. Kal
dı ki, bu bütçenin kamu hizmetleri arasındaki 
dağılımı da uygun değildir. Meselâ sağlık için; 
Sağlık bütçesi % 13,5 artmıştır, fena değildir. 

-Tarım % 21 galiba, Millî Savunma % 12,5 filân. 

Fakat geçen senenin en çok tartışılan ve bir 
memleketin kalkınmasında en büyük rolü oynı-
yacak olan eğitim konusundaki artış, kaba 
rakam olarak yüzde 2,9 dur arkadaşlar. Geçen 
seneye nazaran bu sene bütçeye konulmuş olan 
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tahsisat yüzde 2,9 artmıştır. Nüfus artışı bile 
götürür bunu, değil ki fiyat artışı. Hele bir 
birikmiş eğitim hizmeti var. Yani biz eğitim 
hizmetlerimizi tamamlamışız da, her yıl nüfus 
artışına göre bir artış filân yapmıyoruz. Biz 
bir açığı da kapatmak mecburiyetindeyiz. Geçen 
seneye nazaran yüzde 3 fazla ile Türkiye'nin 
eğitim meselesi çözülmez; hattâ geçen seneye 
nazaran daha geri bir duruma getirilmiş olur. 
Bu demin söylediğim nüfus artışı, fiyat artış
ları düşünülürse, artma yoktur, gerileme vardır. 
Zaten yatırımlarda fiilen gerileme vardır. 

Sayın milletvekilleri, bundan ötürü Hükü
metin gelecek yıllar için teklif etmiş olduğu 
faaliyet programının çok önemli bir kısmını teş
kil eden bütçe, güçsüz bir bütçedir. Ve geçerli 
bir harcama bünyesine de sahip değildir, bilhas
sa eğitim yönünden. 

Şimdi başka konulara geçiyorum : 
Evvelâ Ortak Pazar üzerinde tekrar durmak 

isterim ve gerçekten öğrenmek istiyorum. Hükü
met gerçekten «geçiş dönemine» girmek istiyor 
mu? Çünkü, bugünkü gazetelerin verdiği ma
lûmata göre, bilgilere göre, Yüksek Plânlama 
Kurulunda alman bir karar gereğince, 1969 yı
lının Aralık ayında Ortak Pazara girmek üzere 
bir ek protokol, bir katma protokol yapılması
na karar verilmiş ve bu istikamette talimat ve
rilmiş. 

Sanayiimizi yok edeceğine hiç şüphe yoktur 
ve bu fikirler Plânlama Dairesi tarafın'dan da 
ifade edilmiş. Yalnız sanayiimizi yok etmez. 
Hizmetleri falan da yok eder, lokantacılığı da 
yok eder. Biz Ortak Pazar'a gireresek, yaban
cı sermaye daha kolay gelirse, hizmet sektörle
rine de gelebilirce, çünkü böyledir, hizmetler 
de rahatça gidecektir; Lokantacılığı da, otel
ciliği de gelip bizde yabancılar yapacaklardır, 
ki daha iyi de yaparlar, hemen ona giderler. 
Yalmz sanayi değil, otelcilik de gider, ban
kacılık da gider, lokantacılık da gider. Ve Tür
kiye Ortak Pazar'ın bir parçası olur, çünkü in-
vibak edilir daima. Olur ama meselâ, Hakkâri 
Türkiye'nin istanbul'a göre ne ise, Türkiye'de 
Ortak Pazar'ın öbür memleketlerine göre öyle 
olur, yani bu şekilde bir intibak olur. Buna 
nasıl oluyor da Hükümetin gerçekten girmek 
istediğini anlıyamıyorum, açıklamalarını bilhas
sa rica ederim; hangi esbabı mucibe ile giriyor
lar? 
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NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Marksistler 
bu işi bilmezler, tabiî girmek de istemezler. 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlar, bâzı iç politi
ka meselelerine değinmek istiyorum. 

Sermayedar sınıflarla geri sınıfların bir ko
alisyonu olan Adalet Partisi iktidarının açıklı
ğa, tenkide, yani demokrasiye tahammülü ol
mamak gerekir. Çünkü, iktisadi görüşleri ve po
litikası, «Devlet eliyle adam zengin etme» esa
sına dayanan ve sağduyuya aykırı olan bir 
tutum içindedir. Sosyal politikası ise, düpedüz 
tutucu ve gericidir. Böyle bir iktidarın, ger
çekten demokrasiden yana, gerçekten fikir hür
riyetinden yana olmasına imkân yoktur. Bun
dan ötürüdür ki, gitikçe artan bir hızla, yani 
son üç sene içinde Adalet Partisinin 
Anayasa düdenine ve demokrasiye saldır
makta olduğunu görüyoruz. Bu taarruzu 
iki koldan olmuştur. Bir tanesi, iktidar ol
manın vermiş oilduğu imkânları kullanarak yap
mıştır. özellikle, yani genel olarak «partizan
lıkla» deyimlendireceğimiiz işleri yapmıştır. Me
murları, kendisine karşı çıkan memurları, sö
zünü dinlemiyen memurları hizaya getirmeye 
çalışmıştır, şuradan buraya sürmüştür, özellik
le öğretmenleri «kıyım» denilen bir - artık bu 
hale getirilmiş olan, edebiyatımıza bu terimi 
yerleştirmiş olan - muamelelere mâruz bırakmış
tır. 

Danıştayın, memurlarla ilgili Hükümet iş
lemleri hakkındaki iptal kararlarının çokluğu, 
tehiri icra kararlarının çokluğu bunu, bu iş
lemlerin ne kadar kanunsuz olduğunun bir de
lilidir. öğretmenlerin son olarak birkaç gün ev
vel yapmış oldukları gerçekten muhteşem yü
rüyüş, bu kütlenin mâruz kalmış olduğu hare
ketlere karşı ne büyük bir infial duyduğunun 
diğer bir delilidir. Bu adamlar niçin buralar
dan kalkıp, ta uzak yerlerden kalkıp - ta
tillerinde - gelip yürüyüş yapmışlardır. Demek 
ki, infial içindedirler, bezmişlerdir. 

Hükümetin demokratik düzene saldırısının 
ikinci şekli - ki bu gittikçe şiddetlenen bir sal
dırıdır - en gerici ve irticai fikir akımlarını teş
vik etmek, teşkilâtlandırmak ve kaba kuvvet 
halinde iç politikasına sokmak, şeklinde olmuş
tur. 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — Bunun hiç aslı 
yok. 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Öyle oldu. 

Başbakanın, daha bundan üç sene evvel, 
«200 bin kişi silâhlanırsa ne olur?» gibi söz
leri.. (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Hiç böyle bir sözüm yok. 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — Solcular top
lanıyorlar, gerekirse ispat ederiz. 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Sonra, irticai hareketleri teşvik 
etmek için; teşvik etmek, göz yummak. Ana
yasamız, dinî mahallerin politik maksatlarla 
kullanılmasını yasaklar. Halbuki, camilerde bil
mem «solcu basını tel'in namazı» kılınmıştır. 
Böyle namaz var mı Müslümanlıkta? 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — Olmadı böyle 
şey; camiye gitmediğiniz için bunu bilmiyorsu
nuz. (A. P. sıralarından gürültüler). 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Şunu telin namazı kılınmıştır, 
bunu tel'in namazı kılınmıştır ve bunlara göz 
yumulmuştur. 

OSMAN ZEKİ YÜKSEL (Antalya) — Na
maza mâni mi olunsun? 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — «Benim kanunlarım var önümde. 
Ben falan kanunu tatbik ederim, filân kanunu 
tatbik etmem diyemem» diyen Başbakan, işte 
buralarda da kanunları tatbik etsin. 

DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Yani namazı yasak mı edelim? 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Namaza mani olsun, diyen yok. 

DEVLET BAKANI SEYPÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Söyleyin de tatbik edelim, hangi 
Kanunu? 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Anayasa.. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Yani namaz kılmayı yasak mı edece
ğiz? (A. P. sılarmdan «Camiler kapatılsın mı 
istiyorsun?» sesleri) 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Hayır efendim; «din ve dinî ma
haller politik maksatlarla kullanılamaz» diyor. 
Politik maksatlarla kullandırmayın, kapatın de
ğil. Bakın, daima nasıl ters alıyorsunuz. (A. P. 
sıralarından gürültüler). 
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1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Suç ol
madan nasıl müdahale etsin, adamın kafasında 
ne olduğunu nasıl anlıyabilsin? 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Adamın kafasında değil; tekbir 
getirdiği zaman, vaiz verdiği zaman. .Vaiz ver
diği zaman. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

(Devamla) — Katliâma teşvik ettiği zaman; 
solcuları katliama teşvik eden vaizler verdiği 
zaman, Hükümet gelip bu mübarek yerlerin bu 
maksatla kullanılamıyacağım onlara anlatması 
lâzımgelmez mi? 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — O senin söyle
diğin söylenmemiştir. 

T. î. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Ve bunların bu müsamahaların 
teşvik ve meyvaları işte şimdi şimdi toplanıyor, 
ama kanlı meyvalar. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Az olmuş. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Azını çoğunu 
sonra görürsün. 

BAŞKAN — Sayın Koç, müdahale etme
yin. 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Bu gerici kaba kuvvetin, yani 
Adalet Partisi Hükümetinin teşvik ettiği, teş
kilâtlandırdığı bu gerici kaba kuvvetin ilk sı
ralardaki hedefleri yalnız sosyalsitler ve işçi 
Partisi idi. Fakat bu gerici kuvvet güçlendikçe, 
bu üç sene içinde hızla güçlenmiştir, hedefini de 
genişletmiştir ve çağdaş her düşünceye karşı 
saldırmaya başlamıştır. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Komünizm tah
rikine karşı, başka yok. 

SADUN AREN (Devamla) — Yok, efendim. 
Komünizm tarifi kendilerinin dışında herkesi 
kapsamaktadır. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Komünistle
re saldıracağız. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç, müda
hale etmeyiniz. 

SADUN AREN (Devamla) — İstanbul olay
ları son İstanbul olayları, kanlı İstanbul olay
ları bunun açık delilidir. 

TAHİR YÜCETÜRK (Adana) — Sen de 
var miydin, orada? 
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BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yiniz. 

SADUN AREN (Devamla) — Ben o yürü
yüşte vardım, o yürüyüşe iştirak ettim. 

TAHİR YÜCETÜRK (Adana) — Sen de dâ
hil, teşkilâtlı olarak. 

SADUN AREN (Devamla) — Elbette yürü
yüş teşkilâtlı, fakat.. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Neden ka
tıldınız, acaba? 

BAŞKAN — Sayın Koç, müdahale etmeyin, 
efendim. Niçin katılmışsa katılmış, katıldığını 
anlatıyor işte. Karışmayınız; ne karışıyorsu
nuz? Allah, Allah.. 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Bu, kanuni izin alınmış bir yü
rüyüştü, ben de katıldım ve Taksim meydanına 
çıkıldı; gördüklerimi size naklediyorum. Yü
rüyüş kolu halinde Taksim Meydanına çıkıldı. 

TAHİR YÜCETÜRK (Adana) — Sen de dâ
hil.. 

SADUN AREN (Devamla) — Evet. 
Biraz sonra biran geldi, içeriye, yani Gü-

müşsuyun'dan Taksim Meydanına bin kişi ka
dar insan girdikten sonra Toplum Polisi bom
balar atmaya başladı, ses bombaları, gürültü çı
karan. Ve bir panik oldu, Giimüşsuyun'dan, yü
rüyüş kolunda ve polis arkasındaki o gerici 
güçlerle, saldırganlarla birlikte Gümüşsuyunu. 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — O, Türk Mil
leti idi. 

BAŞKAN — Sayın Saraç; rica ederim efen
dim, müdahale etmeyin. 

Arkadaşlar, rica ederim müzakere ediyoruz. 
Sayın Saraç rica ederim efendim, müdahale 

etmeyin, çıkar cevap verirsiniz. 
OSMAN SARAÇ (Tokat) — Fırsat bulsam 

çok cevap veririm. 
BAŞKAN — Malzemenizi Grup Başkanveki-

linize verin. 
T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

(Devamla) — Yürüyüş kolunun küçük bir kıs
mı, bin kişi kadarı bir kapana kıstırıldı ve 
bu kapana kıstırılma işinde Toplum Polisi bi
rinci derecede rol oynadı. Ben bunu gözlerimle 
gördüm. Gericiler saldırdıkları zaman, bom
baları onların üzerine atsalardı, onlar dağıla
caklardı, öyle yapmadı, Gümüşsuyuna doğru 
attı ve orasını kapattı, yürüyüş kolunun daha 
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fazlasının içeri girmesini önledi ve öbür cere
yan eden hâdiseleri ben de sizler gübi resimle
rinde görebildim, çünkü bulunduğum yeri gö
rebildim ben ancaik. Bulunduğum yerde olan 
bu idi. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Molotof kok-
teylerini siz mi hazırladınız? 

SADUN AREN (Devamla) — Ve burada el
bette ki, iç politika yöneticilerinin, özellikle 
içişleri Bakanının büyük sorumluluğu vardır, 
tek sorumluluğu vardır. Ve istanbul Valisi, 4 - 5 
sene evvel aynı mahiyette Bursa^da cereyan et
miş bir olayda Bursa Valisi bulunuyordu, ga
yet tecrübelidir, bu hususlarda. 

Şimdi bu konularda tahkikat yapılıyor. El
bette hakikatler meydana çıkacaktır. Memleke
timiz, şükür, bu derecede gelişmiş bir memle
kettir. örtbas edilemez, herşey. Ama İçişleri 
Bakanı ve istanbul Valisi meVMlerinde bulun
dukları müddetçe bu tahkikat selâmetle yü
rütülemez. Eğer selâmetle yürütülmesini isti
yorlarsa, bunları alsınlar vazifelerinden. Bun
lar ya kendiliklerinden istifa etsin, ya Hükü
met bunlara işten el çektirsin. 

Bu kaba kuvvet, Taksim'deki kaba kuvvet 
kendisinden başka herkese saldırmıştır. Ken
disinin yakasına kırmızı albayrak gibi bir şey 
takmış, birbirlerini tanımak için.. 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — Türk Bayrağı, 
bayrak gibi bir şey değil, bayrağın ta kendisi. 

SADUN AREN (Devamla) — Ve kendisin
den olmıyan, göğsünde bayrak olmıyan herkese 
hücum etmiştir. Bu, böyle bir kaba kuvvettir. 

Geçen yazdan beri başlamış ve hâlâ devam 
etmekte olan öğrenci ve yer yer işçi hareketleri 
A. P. Hükümetinin zihniyetine ve tutumuna yö
neltilmiş protestolardır. Bunları Ceza Hukuku 
açısından görmek, eğer bir kasıt yoksa, yanlış
tır. Çağımızın çok gerisinde kalmış olmanın 
delili olur, ancak. 

Meselâ Sayın Demirci, bu gibi meseleleri bu
raya daima ters tarafından ve yanlış bir nok
taya irca ederek getirir. 

Demin de burada Sayın Devlet Bakanı öz-
türk aynı şeyi yaptılar. Meselâ ben, «camilerde 
politik mahiyette vaiz verilmesin», dedim. Ken
dileri, «camileri kapatalım mı, yani, onu mu 
demek istiyorsun», dediler. Meseleyi hep böyle 
koyarlar.. 

Meselâ Sayın Demirel, gayet iyi hatırlarsı
nız; öğrenci meselelerinde, öğrenci hareketlerin
de kalktı dedi ki, herkes gelsin buraya söyle
sin, işgalleri tasvibediyor musunuz? 

Öğrenci hareketlerinde işgal tâli bir unsur, 
öğrenci hareketlerini sadece bina işgali şeklin
de yorumlamak ve en önemli yönü budur, de
mek kadar yanlış bir şey olabilir mi? 

işçiler meselesinde de aynı şey olmuştur. 
işçiler de bâzı fabrikaları işgal etmişlerdir. Bu 
işgallere bilmem taraftar mısınız, demişlerdir. 

Arkadaşlar; bunlar protesto hareketleri.. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Suç, suç.. 
SADUN AREN (Devamla) — Bilmem Com

mer'in otomobilinin yakılması da bu. 
SEDAT AK AY (Kocaeli) — Metot, metot.. 
SADUN AREN (Devamla) — Bu olayda da 

hedef, maksat otomobili yakmak değil, Ameri
kan emperyalizmini protesto etmektir. 

Mahkeme bunların inceliklerine bakar, fakat 
bu mesele bu kürsüye bu yönü ile getirilir. Ya
ni Amerikan emperyalizminin protesto edilme
sine cevaz var mıdır, yok mudur? Mesele evvelâ 
böyle konulur, yoksa Commer'in otomobili ya
kıldı, mala tecavüz. Mala tecavüz için yakılma
dı. Mala tecavüz eden adam gidip Commer'in 
otomobiline tecavüz etmez. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Fiilî so-
nucu nedir? Fiilî sonuç mala tecavüz değil mi
dir? 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Efendim, o mahkemelerin karar 
vereceği bir şeydir, bizim burada yapacağımız 
bir iş değildir. Yani burada konuşacağımız 
şey işin politik yönüdür, bu yönü değildir, me
sele bu yönü ile gelmez, buraya. 

Talebeler işgal hareketlerini elbette biz üni
versite binalarını işgal edelim, üniversiteyi ele 
alalım ve üniversiteyi biz yönetelim yahut işçi
ler fabrikalarda işgal yaptıkları zaman biz bu 
fabrikayı ele geçirelim, sahibolalım, bir daha 
sahibine vermiyelim, biz işletelim, kastı ile yap
mış değiller ki, bu maksat yok k i . 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — İşgali tasvi
bediyor musunuz? 

SADUN AREN (Devamla) — Bu maksat 
yok ki, meselenin özü olarak işgali tasvibediyor 
musunuz, etmiyor musunuz diye buraya geti
riliyor. 
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. CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Siz işgali 
tasviıbediyor musunuz? 

SADUN AREN (Devamla) — Bütün mesele, 
gençliğin eğitim düzenine karşı ve genel olarak 
bugünkü düzene karşı gösterdiği tepkiyi tas-
vibediyor musunuz, etmiyor musunuz şeklinde 
olmalıdır ve elbette ki ediyoruz, o tepkiyi. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Tahrik ediyorsu
nuz, tabiî müdafaa edeceksiniz. 

SADUN AREN (Devamla) — İşgal ve saire 
bu tepkinin sakilleridir, o düzenlenebilir, ama 
meselenin özü değildir. Meselenin katiyen özü 
değildir ve şimdi olduğu gibi, meseleyi asıl ko
nusundan başka yere kaydırmak ve icra etmek
tir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Tahrik ediyor
sunuz, tabiî müdafaa edeceksiniz. 

SADUN AREN (Devamla) — Hükümet 
bunlann böyle olduğunu bilir, bizden daha da 
iyi bilir. Çünkü daha çok malumat sahibidir. 
Daha çok bilir, ama böyle tahlil ederek getirir, 
meseleyi saptırarak, özünden ayırarak getirir. 
Çünkü ya o hâdisede almış olduğu şiddet ted
birlerini mazur göstermek mecburiyetindedir 
veya almayı düşündüğü şiddet tedbirlerinin ge
rekçesini hazırlamak niyetindedir. 

Hükümetin dış politika hakkındaki görüşle
ri, Hükümetin dış politikası hakkındaki bizim 
görüşlerimiz malumunuzdur. Daha geçenlerde 
bu konuda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülür
ken bilgi verildi. Ben bunları tekrar edecek de
ğilim. 

BAŞKAN — Sayın Aren aslında bütün gö
rüşler malum. Çünkü bütçelerin maddeleri üze
rinde ayrı ayrı görüşler İşçi Partisi Grupu ta
rafından beyan edildi. Rezüme etmek mümkün, 
ama etmiyorsunuz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Böyle bir deyim olarak söyle
dim, malumdur diye. Üzerinde durmak isteme
diğim için. Benim üzerinde duracağım husus 
Hükümetin dış politikasının iç politikalaşmış 
yanıdır. Yani dış politikanın iç politika halini 
almaya başladığı yanıdır. Bilindiği gibi Hükü
metimizin dış politikasının bel kemiğini Ame
rika ile olan ilişkiler tâyin etmektedir. Esası 
budur. Başka şeyler hep teferruattır. Amerika 
ile olan ilişkilerimiz de iki yönlüdür, birisi dışa 
karşı, NATO ya biz de üyeyiz, o da üye, Birleş

miş Milletlerde biz de varız, o da var. Oralar
da müşterek hareket ediyoruz, etmiyoruz; işin 
bir bu yönü var. Bir de Amerika ile bizim iş 
münasebetlerimiz var. Amerika'nın Türkiye'de 
üsleri var, askerleri var, AID dediğimiz ve ver
miş olduğu kredileri kontrol eden bu vesile ile 
bütün ekonomimizi denetliyen, kendi kendine 
kontrol eden ve akıl veren, belki de telkinde 
bulunan adamları, teşkilâtı var. Karşılık para
lar fonunda bankalarda milyonlarca lirası var; 
kendi şirketlerini beslemek için Cooley fonu 
var. Bakanlıklarda, çeşitli müesseselerde danış
manlık yapan uzmanları var. Böyle bir memle
ket. Biz bununla münasebet halindeyiz. Bili
yorsunuz bir sürü de fabrikaları var. Amerikan 
sermayesi ile kurulmuş fabrikalar var. 

İşte Amerika ile olan münasebetlerimizin 
asıl bu içe dönük yanı bağımsızlığımızla bağ
daşmamaktadır. Hükümet, dış politika tartış
malarında bu asıl meseleyi daima yokmuş farz-
etmekte ve meselâ bugün dünyada tarafsız ol
mak mümkün değildir, mutlaka bir taraf tut
mak lâzımdır, filân demektedir. Halbuki bugün 
bizim meselemiz tarafsız olup olmamak değil; 
buna karar verecek- duruma gelmektir. Gerçek
ten tarafsız olalım mı, olmıyalım mı, tartışma
sını ciddî şekilde yapabileceğimiz bir bağımsız
lığa kavuşmaktır. Bunun için de içimizdeki 
Amerikan üslerini, askerlerini ve sermayesini 
sürüp çıkarmaktır. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Onun yerine 
Rusya'yı mı? 

T. 1. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Onun yerine Türkler oturacak
lar, yalnız Türkler. 

BAŞKAN — Sayın Aren 5 dakikanız var 
efendim. 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Sayın Başkanım daha fazla ol
ması lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, tam 5 dakikanız var. 
Siza 2 saat müsamaha gösteren insan her hal
ele dakika üzerinde değişik bir beyanda bulun
maz. 

T. t. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Davamla) — Affedersiniz, o bakımdan söyle
medim. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
"ı müsamahası Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — iki saatten beri dinliyorum. 5 
dakikanız var efendim. 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Sayın Demirel bağımlılık mese
lesi bahis konusu olduğu zaman yine bir gün 
buraya gelmiş ve demişti ki, «Herkes buraya 
gelsin, bağımlı mıyız, bağımsız mıyız söylesin.» 
Arkadaşlar bu mesele böyle konulmaz. Bağım
sızlıktan ne anlıyorsunuz veya bağımlılıktan 
ne anlıyorsunuz? Eğer bağımlılıktan anlaşılan, 
bir Amerikan polisinin bir Türkü sokakta ya
kalayıp tevkif edip götürebilmesi ise, kanunla
rını Türkiye'de yürütebilmesi ise, elbette ba
ğımsız. Bu zamanda bağımlı değiliz, bu dere
cesine. Bağımsızlık bir millî hassasiyet mesele
sidir. Bu o kadar da sübjektif bir şey de değil
dir; yalnız herkesin hassasiyetine göre de de
ğildir. Fakat bir hassasiyet meselesidir. Biz 
Türkiye'de sulh zamanında Amerikan askeri 
bulunmasını, üslerinin bulunmasını bağımsız
lığımıza aykırı buluyoruz. Bu hali bağımlılık 
telâkki ediyoruz. Acaba kendileri bu hali ba
ğımsızlığımıza yararlı mı buluyorlar? Aykırı 
bulmuyorlar mı? Bağımsızlığımız için iyi midir, 
diyorlar? Amerikan üssünün, Amerikan askeri
nin bulunması, bunların ikili anlaşmalarla im
tiyazlar sahibi olması bağımsızlığımıza yararlı 
mı? (A. P. sıralarından «Ruslar mı gelsin» ses
leri.) 

Böyle oluyor; sıkışınca, Ruslar mı gelsin, 
başka söyliyecek bir şey bulamıyorsunuz. Ame
rikan emperyalizmi her girdiği yerde halkı iki
ye bölmektedir. Bilhassa gerici zümrelerle iş
birliği yapmaktadır. Emperyalizmin bütün dün
yadaki tatbikatı budur. Bu kötü tatbikat bu 
talihsiz iş bizde de başlamak üzeredir. Millet 
olarak gözümüzü açmak zorundayız. İstanbul 
olaylarında ayrıca Amerikan parmağı da aran
malıdır. Çünkü, Amerikan filosunun ziyaretini 

protesto eden kanuni bir yürüyüşe niye saldı
rılır? 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Moskova par
mağı var. 

T. İ. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Amerikalılar girdikleri başka 
memleketlerde de halkı böyle ikiye bölmüşler
dir. Gözümüzü (açmalıyız. Bu Amerikan par
mağını aramalıyız. Bu parmağı bulup kırmaz
sak, yarın yumruk olur, öbür gün napalm bom
bası olur. (A. P. sıralarnıdan anlaşılmıyan mü
dahaleler.) 

Sayın milletvekilleri; gerek ekonomik alan
da, gerek şu saydığım iç politika alanlarında 
Hükümet baştan sona kadar bir başarısızlık ör
neği göstermiştir. Bunu kendisi de itiraf etmiş
tir. Bu itirafı, getirmekte olduğu baskı kanun
ları şeklindedir. Başarılı bir Hükümet, üç se
neden beri başarılı olan bir Hükümet niye bas
kı kanunları getirsin? Niye insanların söz söy
lemesini önlemek istesin? Senelerce bu kanun
larla idare edilmiş olan bu memleketi idare ede
mez hale gelmişlerdir demektir. Bir süre ka
nun var, nizamı temin eden kanunlar var, bun
lar artık yetmiyor; o hale gelmişler, toplu
mun gelişmesine öyle ters düşmüşler ki böyle 
ilâve baskı kanunları getirmek zorunda kal
mışlardır. Başarısızlığın bundan daha âlâ, bun
dan daha geçerli bir itirafı olamaz. Ama tabiî 
öyle baskı kanunları çıkamaz, çıksa da işliye-
mez. Saygılarımla. (T. i. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu
günkü program burada sona ermiştir. Saat 
20,25 tir. 

Bu sebeple 25 Şubat 1969 Salı günü saat 
10,00 da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 20,25 

>>»-<< 
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Saat : 10,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA SUNULACAK 
İŞLER 

X I . — 1969 yılı Bütçesinin finansmanı 
için vergi kanunlarında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı. (1/568) (S. Sayı
sı : 796) 

I I 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
II I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1969 yık Bütçe kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yık 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1162) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




