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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Ko

runma teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının 
tasfiyesine ve bâzı hükümler ihdasına dair ka
nun tasarısının tehir edilen maddesi üzerinde 
görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Ko

runma teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının tas
fiyesine ve bâzı hükümler ihdasına dair kanun 
tasarısının birinci maddesi tadilen ve geçici ikin
ci maddesine bir fıkra ilâvesi ile. kanun kabul 
olundu. 

Birleşime son verildi. *' 
Bu Birleşim Başkanı 

Kuytdk Fikret 
Divan Kâtibi" Divan Kâtibi 

Karaveliöğlu Kâmil Er Ahmet 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,40 

BU BİRLEŞİM BAŞKANI — Özdilek Fahri 

DİVAN KÂTİPLERİ : Esin Numan, Solmazer İrfan 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komi
tesi tarafından Hükümetin çalı§ma programına 
esas te§kü etmek üzere hazırlanan direktifin 
okunması. 

Millî Birlik Komitemizin hazırladığı direkti
fi Komite adına Kadri Kaplan arkadaşımız oku
yacaktır. 

Bu direktif okunduktan sonra icra organı 
olarak vazife alan arkadaşlarımızın bu direktif 
dâhilinde programlarını hazırlamalarını ve en 

kısa bir zaman zarfında Komite Başkanlığına 
sunmaların] istiyoruz. 

Sözü Kadri Kaplan arkadaşımıza bırakıyo
rum. 

KAPLAN KADRİ — • Kıymetli mesai arka
daşlarımızı samimiyetle selâmlarım. 

Millî Birlik Komitesinin karar altına almış 
bulunduğu direktifi okuyorum. 

Millî Birlik Komitesinin direktifi : 
1. Ana fikir : 
Millî Birlik hareketinin gayesi, Türkiye'yi ve 
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Türk Milletini bir bütün olarak ele almak, Ata
türk inkılâplarına müstenit tarafsız ve faziletli 
bir idare kurmak, günümüzün kısa vadeli mese
lelerini halletmek, uzun vadeli meselelerin esas
larını tesbit ederek imkrm ve zaman nispetinde 
tatbikatına girişmek ve idareyi hazırlıkları ile 
beraber 1961 yılı sonbaharında yeni. iktidara 
devretmektir. 

2. Ana fikrin tatbikatına ait temel esaslar : 
a) Devletin bünyesi : 
Devletin, demokratik hukuk nizamı ve ras~ 

yonel usul ve esaslara göre bünyemize en uy
gun şekilde teşkilâtlandırılması için mevzuat ha
zırlanacak ve müesseseler kurulacaktır. 

b) DeAdet ve diğer âmme idare ve müesse
seleri : 

(1) Mevcut müesseselerin bünye ve idare
leri adalet, ahlâk ve randıman esaslarına göre en 
kısa zamanda düzenlenecektir. 

(2) Bu müesseselerin aynı esaslar dâhilinde 
işlemesi için radikal tedbirler alınacak ve mües
sir kontroller sağlanacaktır. 

3. Millî Savunma işleri : 
a) Millî Savunma politikası millî politika

ya uygun, stratejik konsepti tahakkuk ettirecek 
şekilde tesbit ve yürütülecektir. 

b) Silâhlı Kuvvetlerin, modern harbin icap
larına göre yeniden organize edilmesine süratle 
başlanacaktır. 

e) Silâhlı Kuvvetler bünyesinin, tarihimize 
yakışacak ve milletin istikbalini tam emniyet al
tına alabilecek şekilde daima zinde ve kuvvetli 
kalabilmesini sağlıyacak mevzuat ve tedbirler en 
kısa zamanda ele alınarak tatbikma geçilecektir. 

d) Silâhlı Kuvvetler personelinin sosyal im
kânları geliştirilecek ve ihtiyaçları tatminkâr bir 
şekilde giderilecektir. 

4. Millî eğ'i'tim işleri : 
Millî eğitini hedefi; memleket ihtiyaçları

nı çağdaş gelişmelere uygun olarak karşılamak" 
ve öğrenciyi hayata hazırlamaktır. 

a) Halk eğitimi ve ilköğretim seferberliği 
'birinci p'lârida ele alınara'k bunun tahakkuku 
iç'iıı orilu, gençlik ve aydın vatandaşların her 
türlü yardım ve desteğinden faydalanılacak ve 
bu sahada Devletin âzami desteği sağlanacak
tır. 

b) Meslekî ve teknik okullar millî kalkın
mamızın ihtiyacına cevap verecek şekilde tevsi 
ve ıslah olunacaktır. 

.1960 0 : 1 
c) Üniversite ve yüksek okullar öğrenci

lerine sıkıntısızca devamını sağlıyacak lüzum
lu sosyal ve ekonomik tedbirler süratle alına
caktır. 

d)' Öğretmenlerin toplu'm'daki mevkilerine 
uygun bir statüye sahip kılınmaları tahakkuk 
ettirilecektir. 

5. Tarım işleri : 
a) Ferdî mülkiyet esaslarına riayet eVlil-

ıııek suretiyle topraksız vatandaişların toprak 
sahibi kılınması ve mevcut arazinin en verimli 
bir şekilde işletilmesi için gerekli tedbirler alı
nacak ve bu gibi sahalardaki yatırımlara önenı 
verilerde şaihs'i t'eşehjbüsler teş'vik edilecektir. 

•b) 'Mevcut ormanların korunması ve geliş-
t irilmesi için en radikal, tödlbirler süratle alınıp 
tahakkuk ettirilecek ve orman (bölgelerinde 
yaşayan vatandaşlara daha iyi so'syal imkân
lar ve geçim vasıtaları teminine çalışılacaktır. 

c) Çıplak mez'kûn mahallerin ağaçlandı
rılması. işi ciddî bir şekilde ele alınacaktır. 

d) Faydalı ve zaruri istihlâk ve ihraç vas
fını haiz hayvan neslinin tesbit, ıslah ve teşvi
ki, zayiatın önlenme's'i, canlı veya fennî olarak 
hazırlanmış bir şekilde sevkı işleri öncelikle 
düzene sokulacaktır. Bu nıeyanda balıkçılığın 
ucuz istihlâk ve zengin ihraç mevzuu haline ge
tirilmesi mutlaka sağlanacaktır. 

6. İskân işleri ve mesken prdbl'emi: 
a) !Meml ek eltimizde zirai ve s'osyal esasla

ra elverişli bir iskân politikasının tahakkuku 
için gerekli etütler yapılacaktır. 

'b)1 En mühim ihtiyaçlardan biri olan mes
ken dâvası, ticari bir mevzu 'olmaktan çıkarıla
cak, müt'evazi ve sağlam bir mülk haline geti
rilecektir. Büyük vatan'daş kitlesinin ihtiyacı
nı karşılıyacak kolektif ve rasyonel inşaata 
ve zaruri ferdî teşebbüslere diğerlerine naza
ran öncelik tanılacaktır. 

7. Sosyal ve sağlık işleri: 
a) Ta'baibet, sağlık ve sağlığın idamesi 

hak ve hürriyeti ibakımm'dan, sosyal Ve ekono
mik bünyemiz dikkate alınarak, bütün memle
ket sathının koruyucu hekimliğine olan ihtiya
cına ve sosyal adalet prensiplerin'e uygun mü
dahaleye imkân verecek şekilde organize edi
lecektir. 

b) İşçiye iş sahaları açmak ve devam et
tirmek ve işçinin emeğini sosyal adalete uyigun 
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şekilde değerlcn'dirme'k ve istikbalini teminat 
altına almalk için gerekli mevzualt temin ve ıs-
laıh ve lüzulnılu müesseseler kurulacaktır. 

c) Din adamlarının toplum'daki hakiki ye
ri ve değeri talha'kku'k ett'ir'ilece'k, dinî müesse
seler ve valtan'daşın din terîbiyeSİ en iyi bir şe-
IkiMe ve vicdan hürriyeti prensiplerine uygun 
olaralk geliştirilece'k ve dinin siyasete alet edil
mesi katî surette önlenecektir. 

d) Devlet memurlarının hizmetin icabettir-
dıği esaslara göre görevlendirilmesi, sosyal ve 
ekonomik ihtiyaçlarının günümüzün icaplarına 
uygun olarak kifayetli bir şekilde karşılanması, 
halkla münasebetleri 've Devlet hizmetini kav
ramış randımanlı bir memur zihniyet ve toplu
munun yaratılması problemi öncelikle ele alı
nacaktı]'. 

8. Malî işler :. 
a) Başta Devlet sektörü olmak üzere bü

tün âmme idare ve müesseselerinde ve cemiye
timizin sosyal bünyesinde lüks ve israfa son 
verecek tedbirler düşünülüp süratle tatbik edi
lecektir. 

b) İstikrarlı bir para ve millî kalkınmayı 
destekliyecek muvazeneli bir kredi politikası 
tatbik edilecektir. 

c) Vergiler âdil, umumi ve Türk milletinin 
ve yurdunun istikrarlı bir şekilde kalkınma
sını temin edecek şekilde yeterli bir sisteme eriş-
tirilecektir. Yeni vergi politikası vatandaşın 
ödeme kabiliyeti de dikkate alınarak en uygun 
zamanda tatbik edilecektir. 

d) Kalkınma bütçe imkânları ile en iyi 
şekilde bağdaştırılarak zorlamalar yapılmıya-
iaktır. 

e) Yabancı sermaye ve dış yardım imkân
larından en büyük ölçüde faydalanmak için lü
zumlu tedbirler alınacaktır. 

9. Ticaret ve sanayi işleri : 
Bu sahalardaki her çeşit teşebbüslerin 

ekonomimizin, müdahale ile yol göstericilik, teş
vik ve yardım vâsıflarını eemetmiş muvazeneli 
bir Devletçilik anlamı içerisinde kabul edil
mesi, değerlendirilmesi ve imkânlar sağlanması 
için mevcut mevzuat yeterli bir duruma geti
rilecek yatırım ve krediler bu esas fürir dâhi
linde plânlanarak tatbik edilecektir. 

10. Bayındırlık işleri : 
a) Bayındırlık işlerinde ekonomik olma, po-
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litik tesirlerden uzak bulunma ve sosyal za
ruretlere uygunluk gibi prensipler göz önün
de bulundurularak su ve toprağın değerlendiril
mesi, muhafazası ve geliştirilmesi için gerekli 
etüd ve plânlar süratle sonuçlandırılacak önce
lik derecesine göre tatbik edilecektir. Her çe
şit yapıda, her tesirden uzak olarak yalnız za-
rurilik esas tutulacaktır. 

b) Önemli ihracat mevzuu olarak istihsal 
maddelerini havi bölgelere bu maddelerin hac
minin artırılması, kalitesinin ıslah ve gelişti
rilmesi ve kaliteli ve zayıatsız ihracatın temini 
için, bayındırlık faaliyeti öncelikle bu bölgelere 
teksif ve gerekli teknik yardım ve finnasman 
yapılacak ve bu gibi mahalli teşebbüsler teşvik 
edilecektir. Aynı derecede lüzumlu olarak ba
yındırlık faaliyeti sosyal ve kültürel imkânlar 
gelişmeye muhtaç sahalara da tevcih edilecektir. 

11. Köy kalkınması : 
a) Sıhhi ve medeni meskenler inşası için 

teknik yardım yapılacaktır. 
b) Köyün sağlık sosyal, kültürel ve eko

nomik bakımından kalkınmasına yardım ede
cek, ihtiyaçlarım değerlendirecek ve bunun te
mininde rol oynıyacak personel, malzeme ve 
ihtiyaç maddelerini ihtiva eden müesseseler 
(Köy kalkınma merkezleri gibi) kurulacak faa
liyete geçirilecektir. 

e) Köylünün toprağı, köyün mera, içme su
yu ve zaruri yola kavuşması için gereken esas
lar tesbit ve kısa zamanda tatbika başlanacaktır. 

d) Köylünün emeği ve boş saat'eri değer
lendirilecektir. 

12. Ulaştı rina işleri : 
a) Ulaştırma şebeke ve vasıtalarının tesis, 

teinin, tanzim ve idaresi tâyin ve tesbit edile
cek olan millî bir ulaştırma politikasının esas
ları dâhilinde yürütülecektir. 

b) Ulaştırma ağının tesis ve işletilmesinde 
sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarla millî savunma 
düşünceleri en iyi bir şekilde bağdaştırılacak
tır. 

e) Devletin, çeşitli iktisadi teşekküllerin 
ve şahısların kontrolünde bulunan her çeşit 
ulaştırmada emniyetli, rahat ve ekonomik ulaş
tırma mutlaka tahakkuk ve sıkı bir şekilde kon
trol edilecektir. 

:\3. İc siyaset : 
îc siyaset mevzuat ve müesseseleri tarafsız 
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ve partiler üstü bir görüşle vatandaşa emniyet 
ve huzur sağlıyacak şekilde ıslah ve devam etti
rilecektir. 

14. Dış siyaset : 
Dış siyasetimiz, millî menfâatler, milletler

arası barış, emniyet, huzur ve hürriyet gerçeği 
ve inancı içerisinde tanzim ve esaslandırılacak 
ve mevcut anlaşmalara samimî olarak r i aye t ' 
edilece'ktir. Komşularımızla dostluk ve iyi niyet 
münasebetleri samimiyetle idame ettirilecek ve 
milletlerin hürriyet uğrundaki mücadeleleri 
desteiklenecektir. 

15. Millî Birlik anlamı : 
Türk Milletinin millî bütünlüğünü, ırk, dil, 

din ve mezhep farkı gözetmiyen ve ancak millî 
istiklâl, hürriyet ve inanç unsurlarından doğ
duğu görüşüne sâdık kalınarak, bu bütünlüğü 
ayırıcı, zedeleyici her türlü faaliyetlerle şiddetle 
mücadele edilecektir. 

16. Hükümet programı • 
Hükümet programı, bu direktif esaslarına 

sadık kalınarak ve Millî Birlik Komitesinin 
memleket meseleleri hakkındaki temel görüşleri 
de dikkate alınarak mevzuat, müesseseler, plân
lar ve plânların zaman, yer ve imkân fa'ktörle-

Î K Î N C Î C 
Açılma saa 

BU BİRLEŞİM BAŞKJ 

DİVAN KÂTİPLERİ : Er Ah 

1 • mmm •« 

Î K Î N C Î O T U R U M • 
Açılma saati : 15,30 

BU BİRLEŞİM BAŞKANI — Ataklı Mucip 

DİVAN KÂTİPLERİ: Er Ahmet, Karavelioğlu Kâmil 

— » , 

BAŞKAN —=. Arkadaşlar, nisabımız tamamdır, 
oturumu açıyorum. 

Gündemin ilk maddesinde Sayıştayın seçimi 
vardır. Bu mevzu daha evvel gelmişti, buraya 
9 Eylülde seçim yapılacak diye işaret etmişim. 
Bugün 10 Eylüldür, tetkikatınızı yapmışsınızdır 
her halde. 

2. — Sayıştay da açık bulunan iki daire baş
kanlığı ile 5 üyelik için seçim'yapılması hakkında 
Sayıştay Başkanlığının tezkeresi ve İktisat Ko
misyonu raporu (3/33) 

ıBAŞKAN — Şimdi sözcüye söz veriyorum. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL -^ Efendim, 73 

sayılı tasarı ile önünüze gelmiş olan bu mevzuu 
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rine göre tatbik kabiliyetlerini havi konular 
esaslariyle tanzim ve çerçevelenecek ve uygun 
bir formda Tıazırlanacaktır. 

Muhterem mesai arkadaşlarımız, ha direktif
lerden sonra direktif esaslarının, daha ço'k 
detaya inen ve tatbikatta muayyen görüşlere 
dayanan usul ve metodları vaz'eden «Millî Bir
lik Komitesinin memleket meseleleri hakkında 
temel görüşleri» adı altında toplanmış ayrı bir 
kısmı vardır. Hükümet programı bahsinde ge
çen terim' budur. Bu temel görüşler kıymetli 
mesai arkadaşlarımıza bütünüyle takdim edile- • 
çektir. 

BAŞKAN — Bugün Millî Birlik Komitesinin 
direktiflerini Kadri Kaplan arkadaşımız okudu. 
Pazartesi günü temel görüşlere ait proje takdim 
edilecektir. Celseyi açtığım zaman da Muhte
rem Heyetinize arz ettiğim gibi bu direktifleri 
ve temel" görüşleri ço'k dikkatle mütalâa etmek 
suretiyle Hükümet programının kısa zamanda 
hazırlanmasını arkadaşlarımızdan rica ediyo
rum . 

Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 11,00 

!biz İktisat Komisyonu olarak tetkik ettik ve tek
liflerimizi arz ettik. Bu tasarıda 4 tane başkan 
namzedi vardı, altı tane de âza namzedi vardı. 
Başkanlık için daha 4 namzet tespit etmek lazım
mış. Ertesi gün bunu ikmal ettik ve sizlere 4 aday 
daha yazdırdık. 10 aday arasından 4 başkan nam
zedini biz daha evvel seçmiştik. Bu şekli de biz 
İktisat Komisyonu olarak vazifemizi yaptık. Baş
kan namzetlerini bildiriyorum. İhsan ögat, Ra-
şit Örencik, Celâl Çitici, Me'hmet Kara'bacakoğlu. 
Bu dört azadan ikisini başkan olarak seçeceğiz. 
Biz İktisat Komisyonu olarak Celâl Çitici hariç 
diğer üc namzet arasında bir öncelik tesbit ede
medik. 
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Arkadaşlarımız da zannediyorum, bir fikir sa- I 

hibidirler. Önce başkanları, ondan sonra azaları . 
seçelim. . • 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

"Konuşmak istij^enler söz alsınlar. 
KUYTAK FİKRET — Arkadaşlar, biliyorsu

nuz. Askerî sektörden geldik. Bu 'hususta pek | 
malûmatımız yok Bâzı noksanlarımız vardır. 
Yaptığımız incelemeyi sizlere arz edeceğim. 

Burada 4 tane Başkan namzedi vardır. Bu 
namzetlerin dördünün de sicilini getirttik. Sicil
lerini tetkik ettik. Bugünkü daire içindeki tutum
larını tetkik ettik Karabacakoğlu Mehmet şah
san namuslu bir insan. İkincisi, ki bunlar Ögat 
'İhsan ile Örencik Raşit, Bunların ikisinin de 
denk oldukları söyleniyor. Bunlar hakkında bil
gim bundan ibarettir, 'sizlere aktarıyorum. 

BAŞKAN — Yıldız Ahmet, 
YILDIZ AHMET — Ben de hiç birisini.tanı-

mıyorum. En iyi namzet olarak Karabacakoğlu 
Mehmet gösteriliyor. Çalışkan, dürüst bir insan
dır, deniyor., 

BAŞKAN — Başkan olarak bir şeye itiraz 
edeceğim. Açık konuşmak sözünü tasvip etmi
yorum. Kimse size tanıyıp tanımadığınızı sormu
yor. Kendimize karşı bu itimatsızlığı kaldıralım. I 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Karabacakoğlu 
Bey hakkında malûmatımı arz edeyim. Namus ba- I 
bmda dümdüz bir insanMış. I 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
O'KAN SEZAİ — Usul hakkında maruzatta 

bulunacağım. Bu işle ilgili Komisyon bu nam
zetleri incelemiştir. Kendi tekliflerini bildirir-^ I 
ler. Mevzuata göre iki misli aday arasından seci- I 
lir, denliyıor. Formül icabı böyle gelmesine rağ- I 

- men, haddi zatında bunların içinden kendi ölçü- I 
lerine göre değerlendirip seçtikleri, namzetler var- I 
dır.. Komisyon Sözcüsü bu iki misli namzet arasın- I 
dan kendilerinin seçtiklerini bizlere esbabı mu- I 
cibe zikretmeden bildirsinler. Bunlar üzerinde I 
fikrimizi yürütelim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim ben 
üç kaynaktan bilgi elde ettim. Bunların her üçü I 
de Mehmet Karabacakoğlu hakkında serdettikleri I 
fikirlerde mutabıktırlar. Ondan sonra İhsan ögat I 
ve Raşit örencik, bunları birbirinden ayıramıyo- I 
ruz. Buna rağmen İhsan ögat gerek Sayıştay Baş
kanı tarafından ve gerekse diğer kaynaklar tara
fından tercih edilmekte. Biz peşin hükmü ön- I 
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lemek için iki namzet değil üç namzedi teklif edi
yoruz. Bunlar Mehmet Karabacakoğlu, İhsan 
Ögat, Raşit Ör-encik. Artık bu izahatı verdikten 
sonra arkadaşlarımız salim bir neticeye varırlar. 

AKKOYUNLU FAZIL — Bu üç. şahıs acaba 
halen ne vazife görmektedir. 

KUYTAK FİKRET — Örencik Raşit Sayış
tay Âzası ve Birinci Daire Başkanvekilidir. 

KARAVELÎCKILU KÂMİL — Efendim, ben 
yalnız Karabacakoğlu Mehmet ile Ögat İhsanîn 
başkan seçilmesini arz edeceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bu teklifini oya 
koymadan evvel, bu teklifin leh ve aleyhinde ko
nuşmak istiyen varsa, onu dinliyelim, 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, Mehmet 
Karabacakoğlu'nda ittifak hâsıl oldu. Fakat, 
ögat ile Örencik arasında bir tercih yapmak lâ
zım gelirse, ben tercihin Örencik lehine yapılma
sını istiyorum, örencik Raşit birinci derecede 
daire başkanlığına konmuş. Ben kendisini handi
kap olarak kabul ediyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Arkadaşımız 
endişelerinde belki haklıdır. Biz durumu üç 
kaynaktan tetkik ettik. Yüksek tahsili olmıyan 
Sayıştayda uzun müddetfen beri çalışan kimse
lerden bir numaraya İhsan Ögat'ı verdiler. 

BAŞKAN — Sezai Bey. 
O'KAN SEZAİ — Solmazer arkadaşımız de

mek isterler ki, kendi iç bünyelerinde diğer ar
kadaşlarına nazaran özellikleri varmış ki, Sayış
tay Başkanı diğer azalar içerisinde Raşit ören-
cik'i seçmiş ve münhal bulunan 1. nci Daire 
Başkanlığı için onu vekil etmiş. Bunu nazarı dik
kate alalım, demek istiyorlar gibi geliyor bende
nize. 

BAŞKAN — Fikret Kuytak. 
KUYTAK FİKRET — Arkadaşlar, görüyor

sunuz, Örencik Raşit Birinci Daire Başkan Ve
kilidir. Bu adayların hepsi bir dairenin başkan 
vekilliğini yapmıştır. Başkan izinli olduğu için 
veya vazifeye gittiği için vekâlet etmiş veya et
mektedirler. Bu arkadaşın şu anda başkan veki
li olması kendisinin başkanı münhal olan daire
de bulunmadığından ileri gelmektedir. 

BAŞKAN '— Anlaşıldı efendim... Evvelâ 
Mehmet Karabacakoğlu'nu kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. İkinci olarak Raşit 
örencik arkadaşımızı oya koyuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. İh-
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san Ögat'ı oya koyuyorum. Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi azaların seçimine geçiyoruz, sözü İkti
sat Komisyonu Sözcüsüne veriyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Şimdi Sayış-
tayda bulunan beş âzahk için huzurunuza 10 
namzet getirdik. Bunlardan 6 namzet 7o nunıa-
h tasarıda yazılı. Bunlara ilâveten Remzi Konak
çı, Nazif İymen, Fikret Karabina ve Semahat 
Senger. Şimdi biz komisyon olarak yaptığımız 
tetkiklerde bâzı tereddütlere düştük. Bize tak
dim edilenlerden Hüdai Dümer, Azmi Seyhan, 
Remzi Konakçı ve bizim komisyonumuzca arka
daşlarımıza namzet olarak teklif ediyoruz. Aynı 
değerde iki tane de hanım var. Hikmet Öktem, 
Semiha Krem. Biz bunlar arasında tercih yap
makta tereddüde düştük. Fakat bunlardan Hik
met öktem.'i komisyonca tercih ettik. Şimdi ko
misyonun teklif ettiği namzetleri tekrar arz edi
yorum. 

Hüdai Dümer, Remzi Konakçı, Hikmet Öktem, 
Azmi Seyhan. Beşinci namzette gene tereddüt hâ
sıl oldu. Nazif İvmen ile Semahat Senger aynı 
durumdalar. Fakat Semahat Sengerı alırsak iki 
tane kadın âza yapmış olacağız. Nazif İymen se
kiz senelik bir başmurakıp vazifesini ifa etmiş 
kabiliyetli bir zattır. Bizim teklifimiz, Nazif İy
men lehimledir. Komisyonumuzun görüşlerini 
hulâsa olarak arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Bu mevzuda konuşmak istiyen ?., 
SOLMAZER İRFAN — Sözcüyü dikkatle 

dinledim. Üç tane adayı kati olarak seçtiklerini 
ifade ettiler. Ondan sonra 4 ncü sırayı alabile
cek değerde iki kişi var dediler : Hikmet öktem 
ve Semiha Erem. Dördüncü âzalık için mademki 
aynı değerde iki aday vardır, neden 5 nci âzalık 
için ayrı namzet gösteriyorlar? 

BAŞKAN — Sözcü. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL —- Belki bu sua

le Albay Kuytak Bey daha selâhiyetle cevap ve
recektir. Bizim tespit işimizde kıstaslarımız şun
lardır : Adayların çok kadın olması düşündürü
yor bir. Bir de Sayıştaylılar Sayıştay içinde terfi 
imkânı-olmasını tercih ediyorlar. .Dışardan kim
se gelmesin, biz içerden terfi imkânı bulalım is
tiyorlar. Halbuki dışarıdan Sayıştaya girmek de 
Sayıştay lehine. Yani hizmet lehine kabul edi
yoruz. Dışarıdan girer, bu suretle dış mücadele 
içeri akseder, bu suretle usullerde ve taammül-
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terde yenilik olur. Dışarıdan Azmi Seyhan'ı al
mak suretiyle biz bunu yaptık. Kadınları ayn1 

değerde diye kabul buyurmadık. 
SOLMAZER İRFAN — Efendim, esbabı mu

cibe olarak bunları seçerken iki kadın olduğu 
ileri sürüldü. 5 veya altıncı namzet içine bir ka
dın daha meselâ; Semiha Erem hanım niye ka
tılmasın. Yoksa hanımın ismi mi hoşa gitmedi? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim biz 
bir teklif huzurunuza getirdik. Bunlar arasında 
bir tercih yapmadık. Çift aday olarak tavsiye 
ediyoruz. Diğer arkadaşlar belki aynı bilgilerle 
karşımıza gelirler ve tereddüdümüzü yenerler 
dedik. 

BAŞKAN — Özgüneş Mehmet. 
ÖZCİÜNEŞ MEHMET — Efendim, pek me

rak ediyorum. Sık sık iki kadından bahsedili
yor. Bunun cinsiyetle ne alâkası var. İki tane 
erkek olur, iki tanede kadın olur. Cinsiyetin bu 
mevzu ile hiçbir alâkası yoktur. 3 tane veya 4 
tane kadın olmasında hiçbir mahzur yoktur. Aca
ba benim bilmediğim bir sebep mi var? 

BAŞKAN — Karan Muzaffer. 
KARAN MUZAFFER — Efendim, arakadaş-

lar iki kadın namzedin de aynı değerde olduğu
nu söylüyorlar. Ben Semiha E reni'in daha iyi ol
duğunu, çalışkanlığı ile temayüz etmiş bulundu
ğunu söyliyebilirim. İkisi de aynı değerde oldu
ğuna göre, kur'ada çıkmaması bir mahzur mu
dur acaba ? Benim kanaatime göre Semiha Erem'-
in tercihi ieabeder. 

BAŞKA N — Ersü Vehbi. 
ERSÜ VEHBİ —* Efendim, arkadaşların söy

lemiş olduklarını ben de kabul ediyorum. Zaten 
incelemeyi müşterek yapmıştık. Arkadaşlarım de
min üzerinde durdukları suali şöyle cevaplandı
rabiliriz." Gerek Sayıştay içinde gerekse Sayıştay 
dışında yapmış olduğumuz incelemede Semiha 
Erenr hanınım durumu şudur : 8 şenedir Başmu-
rakıplık yapıyormuş, 40 tane murakıbı kontrol 
ediyormuş. Bilhassa bu rüçhaniyeti iyi bir fak
tör olarak ileri sürülüyor. Aynı zamanda dürüst
lüğü ile tanınmış bir insanmış. 

BAŞKAN — Bir tane kifayeti müzakere tak
riri gelmiştir. 

KUYTAK FİKRET — Suallere cevap vere
yim efendim. 

Şu hususu belirteyim arkadaşlar; Sayıştaya 
aday seçilirken bilhassa şu faktörler rol oyna-
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maktadır. Biraz evvel arkadaşımızın belirttiği 
gibi, Sayıştayda raportörlük ve uzman raportör
lükten sonra artık âzalık beklenmektedir. Âza 
olmadıkça maaşı aslisi artar ama titri değişmez. 
'Terfih eder ama, terfi edemez. Buna mukabil bir 
vekâlette 80 lira asli maaşlı bir memur yüksek 
mektep mezunu ise ve iktisadi bilgileri iyi ise, 
kendi vekâleti içerisinde daha yüksek makam
lara çıkabilir, yüksek kademeye girebilir. Bina
enaleyh Sayıştayda yükselmek lâzım. Ayrıca şu
nu ilâve ediyoruz. Sayıştay biliyorsunuz ki, Hü
kümetin bütün vekâletlerini murakabe eden bir 
makamdır. Binaenaleyh vekâletlerin fonksiyonu
nu bilene kadar personel varsa Sayıştaym işleme 
tarzı o kadar iyi olur. Binaenaleyh 10 namzet 
varsa buraya seçilecek kimselerin en az 2/3 nün 
dışarıdan vekâletlerin fonksiyonlarını çok iyi 
bilenler alınırsa daha faydalı olur diyoruz. 

İkincisi, aday seçimine geçince sözcü arka
daş bize üç namzet bildirdi. Ben şahsan buna iş
tirak ediyorum. Ancak Muzaffer Beyin sağdan 
soldan öğrendiği her halde bir şey var. Ben iki 
hanım arasında Semiha Hanımı daha kıdemli 
olduğu, pardon, Seniha Hanımın -daha kıdemli 
olduğu, fakat âzalıkta ikisinin de bir kıdemli ol
masına mukabil vazifede Hikmet Hanımın daha 
ağırbaşlı ve daha işe elyak bulunduğunu birçok 
kişiden duyduk. Onun için arkadaşlar konuşur
ken bu iki hanımdan Hikmet Hanıma bir rüçhan 
hakkı tanımışlardır. 

BAŞKAN - - O'Kan Sezai, 
O'KAN SEZAİ — Efendim, biz Sayıştay Da

ire Reisliği ve âza seçiminin nasıl yapılabileceğini 
evvelâ Sekreterlik olarak tetkik ettik. Çünkü Sa
yıştay sekreterliğimize bağlıdır. Sekreterliğimize 
bağlı olması sebebiyle seçimlerin bizim tarafımız
dan yapılacağını zannederek bu vazifeyi, üzeri
mize aldık ve müracaatları kendi zaviyemizden 
tetkik ettik. Bu sebeple seçimle ilgili olarak Ka
nunlar Şubesi Müdürlüğünü vazifelendirdik. 

Mevzuatı gözden geçirdik ve nihayet Komis
yona havalesi lüzumunu görerek ilgili komisyona 
işi devlettik. Ancak ilgili komisyona işi devredin-
ceye kadar Sekreterlik olarak adaylar hakkında 
tetkikatıımzı yaptırmıştık. Divanı Muhasebatta 
işlerimiz olduğu için bu adaylar hakkında tetki
katıımzı yapabildik. Diğer namzetler hakkında 
ica'bederse konuşacağım. Yalnız bu Hikmet Ha
nım hakkında konuşayım. Kendisini çok dürüst, 
vakur, bir erkek kadar Rikkatli, ..titiz ve kadın 
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olmasına rağmen kaprisi olmıyan, ağırbaşlı, 
idareci bir insan olarak gördük, öbür hanım için 
kötü demiyorum, ama mademki, tercih yapıyo
ruz, Hikmet Hanım hakkında bilgilerimi ve ter
cih sebeplerimi arz edeyim. Birisini methederken 
diğerini kötülememek en iyi usuldür. Beni sevi
yorsanız başkasını sevmediğinizi anlatmayınız, 
b'eni beğenijyorfcajrıiz, benden daha dun vaziyette 
olanlarla beni mukayese etmeyiniz..Herkesin ken
disine göre bir ölçüsü vardır. Herkesin kendi
sine göre bir değeri vardır. Bu bakımdan arka
daşlar, bilhassa bayanlar hakkında fikir serd 
ederken daha hassas olmalıdırlar. Benim noktai 
nazaımn Hikmet Hanım leh indedir. 

KARAVELİOÖLU KÂMİL — Arkadaşlar, 
kadın veya erkek meselesine temas etmek istemez
dik. Biz daha ziyade şahsiyet ve hizmet yönünden 
fikirlerimizi arz ettik. Azaların hepsi kıymetli. 
Biz tereddütlü neticeleri ifade ettik. Bir de Hay-
ri Bozkurt var, bizim komisyonun Müdür Mua
vini Gayet çalışkan ve bize çok faydalı olan bir 
arkadaş. Onu teklif edemedik zina bizim Komis
yona çok lâzım bir arkadaş. 

Şimdi biz şu 4 ismi veriyoruz. (Fikret Kara-
lima, Nazif İymen, Remzi Konakçı, Semahat Sen-
ger) Beşinci üye hakkında hâlâ tereddütteyim. 

BAŞKAN —• Tunçkanat Haydar. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, vakit 

ilerliyor. Fikirler tebellür etmiştir,. Kifayeti mü
zakere teklif ediyorum. 

SOLMAZER ÎRFAN — İktisat Komisyo
nunca yazılan raporun birinci satırının okunma
sını teklif ediyorum. 

KAREVELİOĞLU KÂMİL — Üç âzalık için 
mi efendim. 

KUYTAK FİKRET — İrfan Beyin işaret et
mek istediği hususa temas etmek istiyorum. Üç 
âza seçimi beşe çıkıyor. 

SOLMAZER İRFAN — O halde tashih edil
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, iki tane kifiyeti mü
zakere takriri vardır. 

KARAVELİOÖLU KÂMİL — Efendim, bir 
dakika izah edeyim. Niçin Beş âza. Rapor basıl
dıktan sonra değişiklik oldu, daha önce bu deği
şiklik oldu, daha önce bu' değişikliği arkadaşlara 
yazdırmıştık. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
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ler... Kabul edilmiştir. Şu hale göre komisyonun 
teklif ettiği azaları teker teken oylarınıza arz 
edeceğim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Komisyonun 
teklif ettiği diye tahdit etmiyelim efendim. 

ERSÜ VEHBİ —« Efendim, beşinci namzet 
hakkında bana şöyle malûmat verildi. Efendim, 
bu Semahat Senger Hanım galiba Sayıştay Baş
kanına pul mu, yoksa ona benzer ufak bir yolsuz
luğu mu intikal ettirdiği için hakkında fazla mu
habbet beslenmemiş. Halbuki bu aday daha ev
vel Karavelioğlu arkadaşımızın bu müessesenin 
içerisinde ve bilhassa dışarısında yaptığı temas 
ve tetkikler neticesinde kullandığımız 1 - 2 - 3 
yıldızlık işaretlerden üç, yıldızlı işareti almıştı. Ne
dense sondadan çıkarılma yapılması, tarh yapıl
ması, lâzımgeldi. Bu tarhı da Sayıştay Başkanı-
nıır-kendi görüşü ile yapmıştık. Kendi yaptığımız 
incelemelerden de müspet neticeler almıştık. O 
halde beşinci olarak Semehat Senger yer almış 
bulunuyor. 

BAŞKAN — Efendim, bu arkadaşları teker 
teker oya koyuyorum. 

Hayri Bozkur'u kabul edenler..; 
SOLMAZER ÎRFAN — Listenin en iyisi. 

Seçilirse burada yine çalışabilir. 
KUYTAY FİKRET — Evet en iyisi fakat, 

bizim işlerimiz geri kalır. 
SOLMAZER ÎRFAN — Bunların içerisin

de en iyisidir. Kendisini seçelim. 
BAŞKAN — Bu arkadaş hakkında fazla bir 

konuşma olmadı. Hayri Bo/.kurt dakhnda mü
zakere açılması uygun olacaktır. Bu hususta fi
kir beyan edecek arkadaşların mütalâalarını 
bekliyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bu 
arkadaş Bütçe Müdür Muavinidir. Bizim ko
misyonumuzla Araştırma ve İnceleme- Kurulu 
arasındaki irtibatı tedvir eder. Dürüst ve çalış
kan bir arkadaştır. Bu arkadaşla diğerlerini mu
kayese etmek için, diğerlerinin durumunu bil
mek lâzımdır. Bizde, Sayıştayda faideîi olaca
ğı kadar faideli olduğu için biz bu arkadaşın 
oraya gitmesine müsaade etmemek niyetindeyiz. 
İktisat Komisyonu olarak bu nazariye ile hu
zurunuza getirmedik, yoksa arkadaşımızın kıy
meti ortadadır. 

BAŞKAN — Solmazer İrfan. 
SOLMAZER İRFAN — Sayıştay a seçilmesi 

mânevi bir zevktir, arkadaşı bu haktan mahrum 
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etmiyelim. O da seçilsin, fakat yine burada, ça
lışsın. Nasıl ki, Devlet dairelerinde istediğimiz 
kimseleri istediğimiz yerde çalıştırmak imkânı
na malikiz, niye bu, mânevi hazdnn bu arkadaşı 
mahrum edelim. 

BAŞKAN — Kuytak Fikret, 
KUYTAK FİKRET — Şimdi, arkadaşların 

biraz evvel belirttiği şahısları tanımıyoruz. Bun
lar birtakım referanslarla gelmişlerdir. Hayri 
Beyi ise biz şahsan tanıyoruz, komisyonumuzda, 
çalışmaktadır. x\ncak bunları tanıyanlardan 
Hayri Beyin durumunu da sorduk, o da nam
zettir, mahiyeti nedir, mukayese edebilir misi
niz dedik. Bize verdikleri cevap, iyidir, oldu. 
Fakat hiçbir zaman referans vermediler. 

BAŞKAN — Bu konuda söz istiyen var mı?.. 
O'KAN SEZAİ — Bu arkadaş evvelce nam

zetler arasında yoktu. Onun için hakkında tet-
kikat yapamadım. 

BAŞKAN — İrfan Bey. 
SOLMAZER İRFAN — Sayıştaya âza ola-

mıyacak kadar referansa malik olmıyan bir in
sanın bizim hayatî komisyonumuzda hizmet gör
mesinin sebebi nedir? 

KUYTAK FİKRET — Millî Birlik Komite, 
sinin person dindendir. 

SOLMAZER İRFAN — Niçin akimiz İkti
sat Komisyonuna? Buranın Bütçe Müdür Mua
vini; komisyonda vazifesi nedir? 

KUYTAK FİKRET — Bizim bir de Bütçe 
Encümeni vardır. Senenin 6 ayında fiilî vazife 
görür; hazırlıklar yapar. Bu'arkadaş bu işin 
kompetanıdır ve bizim müşavirler heyetinde 
bütçe ile ilgili mevzularda çalışır. 

SOLMAZER İRFAN - Efendim, "r,izim Büt
çe Komisyonumuz yoktur. Bizim İktisat Komis
yonunda beş vekâlet vardır. Arkadaşlar sabık 
Bütçe Komisyonundan bahsediyorlar. Sabık 
Bütçe Komisyonu icrayı faaliyette midir? 

BAŞKAN — O'Kan Sezai. 
O'KAN SEZAİ — Bu arkadaş Komite kad

rosunda memurdur, Divanı Muhasebatta değil-
* dir. 

BAŞKAN — Hayri Bozkurt arkadaşımızın 
Sayıştayda acık bulunan âzalığa seçilmesini tas
vip buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul edilmemiştir, efendim. 

BAŞKAN — Karan Muzaffer. 
KARAN MUZAFFER — Bu arkadaşları biz 

biliyor muyuz? Durumlarını tetkik ettik mi, 
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yoksa Ahmet'in, Mehmet'in tavsiyesiyle mi I 
bunlardan bahsediyoruz? | 

BAŞKAN — Şu elimizdeki tasarı bundan 
4 - 5 gün evvel buraya gelmişti. Tetkik edil- I 
sin diye iade edildi ve secimin 9 Eylül tarihin- I 
de yapılacağı v(a bildirildi. Bu namzetler üze- I 
rinde tetkikat yapmadınızsa kabahat sizindir. I 
O takdirde tetkikat yapmış olan arkadaşlarım- I 
za itimadetmek lâzımgelir. Aksi takdirde seçim 
devamlı olarak geri atılacak demektir. 

CÜRSOYTRAK SUPHİ — Nitekim bundan 
sonra Danıştay üyelerini seçeceğiz. Bu şekilde 
hareket edersek seçimi yapmaya imkân olmıya- I 
çaktır. Arkadaşlarımızın yaptıkları tetkikata I 
itimadederek kendilerinin tavsiye ettiği kim
seleri seçmemiz lâzımdır. I 

BAŞKAN —• Küçük Sami, buyurun. 
KÜÇÜK SAMI — Danıştay üyelerinin lis

tesi 54 kişi halinde buraya gelecek. Bu tama
men ayrı fesih; ondan sonra yeniden teşkil edi
lecek. I 

BAŞKAN — Arkadaşlardan ricam; diğer j 
konuşan arkadaşların fikirlerine hürmet ederek I 
oylarını kullanmaları dr. ' | 

Buyurun, Akkoyunlu Fazıl. I 
AKKOYUNLU FAZIL — Komisyonun gös

terdiği 5 kişiye bir de bu hanımı ekliyelim. (O I 
zaman 6 olur, sesleri) öyleyse, 5 kişi seçelim 5 I 
nci bu hanım olmak üzere. I 

BAŞKAN — Efendim, Dümer M. Hüdai'yi 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul j 
edilmiştir. I 

Ereni Semiha; bu arkadaşı kabul edenler... 1 
(Bunun üzerinde konuşma yapılmadı, sesleri) I 
(Bu hanımın durumu üzerinde müzakere yaptık, l 
konuştuk, sesleri) I 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Efendim, mü
saade ederseniz teklif sırasına göre okuyalım. I 

BAŞKAN — Efendim, bidayette ben öyle arz I 
ettim, arkadaşımız teker teker okuyalım, dedi. i 
Müsaade ederseniz komisyonun teklifini evvelâ I 
reye koyalım. ' t 

Öktem Hikmet; ka'bııl edenler... Kabul edil- 4 
mistir. I 

Seyhan Azmi; kabul edenler... Kabul edilmiş- I 
tir. I 

Konakçı Remzi; Kabul edenler... Kabul edil
miştir. I 

Karavelioğlu Kâmil. I 
KARAVELlOĞLU KÂMlL — iktisat Ko-
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misyonunun sözcüsü olarak beşincisini ben tek
lif etmiyorum. 

lymen Nazif, Ereni. Semiha, Semahat Senger 
hanım. Hangisini arzu ederseniz. 

MUZAFFER KARAN — Efendim, ben de
min oy vermiyorum, dedim. Ama ben bu iki ha
nımı 10 - 15 senedir tanırım. Bu, Hikmet Ök-
tem hanımdan üstündür. Yani tercih yapmak 
iktiza ederse bu, Hikmet Hanımdan bir parmak 
üstündür, 

(ÎÜRSOYTRAK SUPHİ — Şu hakle arka
daşımız Semiha Ereni hanımı teklif ediyorlar. 

BAŞKAN —r Şimdi dört tanesi seçildi. Ar
kadaşımız teklif ediyor. Semiha E rem hanımın 
seçilmesini oyunuza arz ediyorum, kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Böylece .Sa
yıştay Başkandık ve âzahk seçimleri bitmiş oldu. 

3. — Devlet Plânlama Teşkilâtının burulması 
hakkında, kanun tasarın (1/7.9) * 

BAŞKAN — Şimdi bu tasarının tümü üzerin
de görüşeceğiz. 

Efendim, evvelâ. Şinasi Albayımıza ve arka
daşlarına Komite adına hoş geldiniz, deriz. 

Şimdi Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkındaki kanun tasarısının müzakeresine 
başlıyoruz. 

BAŞKAN — Karavelioğlu Kâmil. 
KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Efendim, bu 

tasarıda müzakereye esas olan hususlar iktisat., 
İnceleme ve Araştırına komisyonlarınca tesbit. 
edilmiştir. Takdim ettiğim. 55 ve 55 e ek olan 
kısımlardır. 

SİNASİ OREL — 15-Haziran 1%0 tarihinde 
Başvekâlet bir Devlet Plânlama Dairesi kurul
ması hakkında bir kanun tasarısı hazırlanması 
emrini verdi. Bu emir üzerine gerek Âmme Ens
titüsünden, gerekse Siyasal Bilgiler Fakültesin
den profesörler ve doçentler bir araya gelmek 
suretiyle bir kanun tasarısı ve gerekçesi hazır
ladık. Cumartesi olduğu için. bu arkadaşlardan 
'bugün ancak bir tanesini bulabildim, diğerlerini 
bulamadım. Arkadaşımız Siyasal Bilgiler Fakül
tesi İktisat Hocası Atillâ Karaosmanoğîu'dur. 
Diğerleri Prof. Reşat Altan, Doç. Nuri Yalman, 
Kembriç Üniversitesinden Cemal Mılhçıoğlu, Si
yasal Bilgiler Fakültesinden Akif, Âmme Ensti
tüsünden Nejat Bengül. Bu arkadaşlardan mü-
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teşekkil komisyonumuz huzurunuza sunulan bu | 
tasarıyı hazırladı. I 

Bu tasarı takriben bir hafta evvel İktisat I 
Komisyonunda, görüşüldü ve bâzı tadiller yapıl
dı. Tasanda mâlûmuâliniz olduğu üzere bir gc- I 
nel -gerekçemiz vardır, bir de her maddenin ma- I 
cip sebeplerini izah eden teferruatlı gerek cemiz I 
bulunmaktadır. Evvelâ, genel gerekçenin ana I 
hatlarını izah edeyim; ondan sonra maddelere I 
geceyim. 

Efendim, plânlama fikri 'bütün dünyada yeni 
bir fikir değildir.'Bizim memleketimizde sabık I 
iktidar devrinde böyle bir plânlama hususu «>r- I 
taya çıkmış ve zaman zaman bu hususta teşeb- I 
büsler görülmüşse de hiçbir netice vermemiştir. I 

Nihayet, inkılap Hükümeti idareyi ele alın
ca hiç şüphesiz en büyük işlerden birisi bu plân
lama (teşkilâtını kurmak ve yürütmek olmuştur. I 
Bu işi yürütürken göz önünde tutmamız ve göz- I 
den kaçırmamamız ieabeden husus plânlamanın I 

~ demokrasi ile yanyana yürümesini temin etmek- I 
tir. Yüksek malûmunuz olduğu üzere bu iş hayli I 
müşkül olacaktır. Plânlama işleri genişlediği I 
müddetçe demokrasi şartları dj. ağır iler-lemeye I 

' başlıyaeak bu iş bu mekanizma içinde yürüyebi- I 
lecektir. Bunu yürütebilmek için bir teşkilâtı ka- I 
bul etmek zorunda kaldrk. Böyle bir teşkilâtı I 
Devlet teşkilâtı kontrol edebilir mi, on sene için- I 
de ona hedef tâyin edebilir mi? Her sene yapa- I 
cağımız yıllık, plânlarla da yürütebilmek imkâ- 1 
mm 'bulabilir miyiz? Bu 'hususları da nazarı iti- I 
bara almak lâzımdır. I 

.İngiltere, Fransa, İrak ve Hindistan'da plân- I 
lama teşkilâtı diye bir teşkilât vardır. Ye bun
lardan en ç.ok randıman verenlerden ve geri kal- I 
mış memleketler içinde bulunması itibariyle mü- I 
him olan Hindistan'ın plânlama teşkilâtıdır. I 
Heyetimizde bütün bunları tetkik ettik ve bize I 
en uygun olan şekli tesbit etımiş bulunuyoruz. I 
Bu teşkilât 10 senelik hedefe göre memleketin 
servetlerinin yatınım, olarak nerelere ya tırıl abi- | 
leceğini ve memlekette yaşama standardını ne I 
dereceye kadar yükseltebileceğini tesbit edecek- 1 
tir. Ancak böyle bir plân yapıldıktan sonradır 
ki, vekâletler bunlara istinaden yıllık plânlarını I 
buna göre yürüteceklerdir. Bu suretle gerek eko- I 
nomik, gerek sosyal sahada 10 senelik bir hede- I 
fimiz olacaktır. Eğer böyle bir plân olmazsa, her 
hükümet siyasi tazyikler altında, kalarak birçok 
şekillere başvurabilir. Nitekim, geçmişteki mi- | 
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sallere bakacak olursak, her tarafta gelişigüzel 
yatırımlar yapıldığını ve hiçbir randıman alın
madığını görürüz. 

Bunu yaparken, üzerinde hassasiyetle dur
duğumuz nokta; bu plân siyasi iktidarın elinde 
bir oyuncak olmasın, yani siyasi iktidar bu plâ
nı bir köşeye iteni esin, diye düşündük. Bunun 
için, yaptığımız Yüksek Plânlama Kuruluna si
yasi iktidardan -mütehassıslardan ve bunların 
haricinde İktisat Şûrasından da birer âza almak 
suretiyle nevema muvazeneli bir organ kurmaya 
ve bu organ sayesinde de ekonomik gücümüzü 
artırmaya çalıştık, flerekçe hakkında mâruzâ
tını. bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Arkadaşlardan sual sormak isti-
yen var mı? 

0'KA.N SEZAİ — Efendim, müsaade ederse
niz bir şey arz edeceğim ; büyük bir ihtiyacı kar
şılamak için gayet titizlikle hazırlanmış olan ve 
büyük bir boşluğu dolduran ifadeleriyle bizleri 
aydınlattılar, kendilerine teşekkül' ederim. 
1 KOKSAL OSMAN .— Efendim, bu mevzuda 
baştan beri kulağımız dolgundu. Albayım da çok 
güzel izah ettiler. Bu itibarla kendilerine çok 
teşekkür ederini. 

KÜÇÜK SAMİ •— Acaba bunun, bu plânlama 
teşkilâtını siyasi partilerin kendi amaline kullan
mamaları için partilerden yalnız birer üye alın
maktan başka bir teminatı var mıdır? Yoksa bu
nun teminatı Anayasaya ithal suretiyle mi temin 
edilecektir? 

SİNASİ AK EL — Efendim, böyle bir teşki
lât düşünülmeden evvel Yüksek İktisat Kurulu
nun Anayasa teminatına bağlanması fikri vardı. 
Bu gazetelerde çıktı, münakaşaları yapıldı. 

Biz, bu Devlet Plânlama Teşkilâtını acaba de
dik, Anayasa Komisyonundaki iktisat Şûrası ile 
irtibatı nasıl sağlanabilir? Diye düşündük. Şu 
halde dedik; bu Plânlama Teşkilâtını yürütecek 
şekilde, İktisat Şûrasının da tasarısını hazırlayıp 
bunu Anayasanın teminatı altına verelim. Bina
enaleyh, İktisat. Şûrası Anayasa teminatı altında 
olunca, bu Yüksek Plânlama Kuruluna katılaeak 
şahıs da Anayasa teminatı altında olacak. O hal
de, Devlet Plânlama Dairesinin hazırladığı plân-, 
lama âmme efkârına duyurulması ve âmmenin 
bunu temin etmesi yine bu teminatın ışığı altın
da sağlanmış olacaktır. 

Şöyle arz edeyim; biz bir İktisat Şûrası dü
şündük. Meselâ, Şûra 5 üyeden müteşekkil olsun. 
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Bu 5 üye memleketin tanınmış ilim adamların- | 
dan ve bu sahada geniş tecrübe sahiplerinden te- I 
şekkül edecek ve bu heyet Anayasa teminatı al- I 
tında bulunacaktır. Bunlar daimî olarak faali- I 
yet gösterecek ve bu faaliyetleri esnasında gerek I 
yurt içerisinde gerekse yurt dışında plânlama, iş- I 
1 eriyle meşgul olarak dünya ve memleketimiz eko- I 
nomik durumunu yerinde tetkik edecek ve âdeta 
felsefî bir zaviyeden ekonomik düşüncelerini bu 
Plânlama Dairesine aktaracaklardır. Bu, birinci 
vazifeleridir. İkinci vazifeleri, bu Plânlama Dai- I 
resine seçilecek azalar plânı benimsiyerek efkârı I 
umumiyeye ma] edecek, benimsemediği takdirde 
Anayasa teminatı altında olduğu için serbestçe 
kanaatini söyl ivebil ecektir. Bir siyasi otorite
nin bu plânlama teşkilâtının hedefini baltalama
sı halinde âmme efkârına arz edilecektir. Bu iti- 1 
barla 'bizim bu hususta bağlıyacağımız garanti 
bundan ibarettir. Arz ettiğim gibi, demokratik 
mekanizma içine girecek bir Hükümet böyle bir 
şeyi düşünemez. Plânlamayı bertaraf etmek is
terse, ancak Anayasa teminatı altında bulunan 
(beş kişilik heyet efkârı umumiyeyc, bütün imkân
lara baş vurmak suretiyle, siyasi otoritenin bu 
plânlamayı baltaladığını ifade etmesi lâzımdır. 
Başka türlü bir emniyet sübabı mçv.cut- değildir. 
Şimdi bu hususta teknik bakımdan arkadaşım da
ha geniş izahat verecektir. Kanun- tasarısı bu
raya getirildiği zaman, İktisat Şûrası tetkike ala
caktır. Ancak İktisat Şûrasına ait tasarı bugün 
eıkmıyacağı için kanun tasarısını huzurunuza ge
tirmedik fakat hazırladık, İstanbul'a Anayasa Ko
misyonuna gönderdik. Ve dedik ki, siz İktisat 
Şûrasını Anayasaya alacak iseniz bizim hazırla
dığımız budur; buna göre teminat koyunuz. 

Bundan başka bazı teknik hususlar var, bun
lar hakkında arkadaşımız izahat verecek efen
dim. 

ATİLLÂ KARAOSMANOĞLU — Efendim, 
Anayasaya, uygun olarak plânlamanın yürütüle
bilmesi için ve bâzı ilgili noktaların ortaya kon
ması için komisyonlar tarafından inceleme yapıl
dı. Ve bundan sonra faaliyetin plânlı bir şekil
de yürütülebileceği neticesine varıldı. Bu hüküm
lerden de yani Devletin, iktisadi ve sosyal ha
yatın gelişmesini plânlı şekilde yapmak mecbu
riyetinde olduğu bir Anayasa teminatı mevzuu 
haline getirilebilir. Bunun dışında bir şeyin 
Anayasaya' konulamıyaeağı hususunda- Anayasa 
mütehassıslarının bir beyanı olmuştur. Daha j 
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ileri bir plnlamadan. bahsetmeye infkâıı olmaz 
dediler. Devletin, iktisadi v'e sosyal hayatın 
gelişmesini plânlı bir şekilde idare edebileceğine 
dair bir mailde konulmasının kafi olduğunu ile
ri sürdüler'. İkinci olarak da bütçelerin yıllık 
olması itibariyle uzun. yıllara sâri on yıllık ve 
daha fazlası için bir plânlamanın, yapılmasına 
ve' bu sahada tahsisat ayrılmasına imkân olmı-
yacağını beyan ettiler. Onun için bütçenin yıl
lık olması esas kabul edilecek, yatırımlara ait 
olan kısmı, plânlama bakımından, yıllık esa
sını ortadan kaldıracak, yani bütçenin yatı
rımlar bakımından yıllık olmaması, uzun yıllık 
olması kısmı halledilmiş olacaktır. 

Üçüncü mesele; plânın kabulü ile ilgili Mec
lise getirildiği zaman plânın bozulup bozulma-
masıdır. Teknik bir bütün olduğu için siyasi 
kuvvetin plânın bir tarafını değiştirerek bu işi 
kanunlaştırmasına ve tatbika geçmesine imkân 
yoktur. .Bir değişme, tahsisleri de değiştirece
ği için bütün olarak kabul edilmesi lâzımdır. 
Plânlama bakımından iki şekil vardır. Devlet 
bütçesiyle sunulacak yıllık plân.. Yapılacak ya
tırımlarda, belirt bâzı memleketlerdeki, muvazi 
yatırımlara göre'yapılması imkânı vardır. Fa
kat bâzı memleketlerde yapıldığı gibi milletve
killerinin bütçe ile ilgili tekliflerine bâzı tah
ditler ikonabilir. Bu zaruri değildir. Fakat 
konulmasında, fayda olur. Bu, milletvekilleri
nin, artırıcı ve indirici kanun tekliflerinde bu
lunmaması şeklinde olabilir. Araştırmalarımız, 
böyle bir durumun İngiltere'de mevcut olduğu
nu göstermiştir. Anayasa ile ilgili teknik prob
lem. bundan ibarettir. 

• (IÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bey
efendiye biı- sual sormak istiyorum : Acaba 
Anayasa hakkında etüdler yapılırken Başba
kanlığa bağlı bir Devlet plânlama teşkilâtı ku
rulacağı yerde Anayasa mahkemesi gibi müs
takil bir teşkilâtın kurulması mevzuubahis edil
se. Acaba bunun fayda, ve mahzurları hakkın
da bir mütalâaları var mı? 

ATİLLÂ KARAOSMANOĞLU — Efendim, 
kurulacak olan. teşkilâtın behemahal bir icra 
uzvuna bağlı olması gerekmektedir. Gerek plân
lama, için toplanacak bilgilerin ve gerekse ya
pılacak plânın doğrudan doğruya, icra uzvu
nun hareketlerini tahdidedecek bir vazife ol
ması itibariyle bunun doğrudan doğruya Baş-



B : 9 10.i 
bakanlığa bağlanması uygun mütalâa edilmiş
tir. Zaten hemen hemen plânlamayı tatbik eden 
her memlekette 'bir icra. uzvuna bağlanmıştır. 
Ancak icra uzvu içinden Başbakanlığa mı bağ
lanmalı, yoksa ayrı bir şekli hâl bulunabilir mi 
suali hatıra gelir. Bu durumda plânlama ile 
ilgili bir bakanlık kurulması ve kabine âzasın
dan birisinin bu işle alâkadar olması düşünü
lebilir. Ortaya çulum mesele şu, plânlama işi 
bakanlar üstü bir karar vermeyi icabettirir. 
Onun için icra organının en yüksek uzvu olan 
Başbakanlığa bağlanmasında fayda mütalâa 
edilir. Ancak bu suretle bâzı problemlerin de 
ortaya çıkacağı muhakkaktır, Bakanlar Ku
ruluna giren kimselerden, birisi olması ve âza
mi otoritesini 'bugünkü düzen içinde meselâ bir 
maliye bakanının otoritesinin üzerine çıkma-. 
ması ve bunun (Taha. yukarı bir otoritesi olan 
bir kimseye bağlanması zaruretini doğurmuş
tur. Ancak Başbakanlığa bağlandığı takdirde, 
Başbakan plânlama işleriyle ilgilenmek arzu
sunda değilse ve bu vazifeyi bir başka kimseye 
yaptırmak gerekirse, Başbakan doğrudan doğ-
ruay ilgili olmıyacaksa, o zaman bir Başbakan 
yardımcısının ilgilenmesi düşünülmüş ve kanu
nun birinci maddesine bu hususta bir hüküm 
konulmuş bulunmaktadır. 

(lÜRSOYTRAK SUPTlt — Benim bu suali 
sormamdaki esas- maksat, icra kuvvetinin gü
zel bir arzu ile kurduğumuz müesseseye hâkim 
olması meselesidir. Huzurunuza, getirilen tasa
rıda kuruldan 4 üye icra organından da dört 
kişi almıyor. Bundan maksat bir muvazene 
kurulmasıdır. Başbakanı bu kurulda hâkim ol
ması ihtimali varit olabileceğine göre Başbaka
nın arzusuna göre bu puanlama dairesi bir isti
kamet olabilecektir. Acaba bu kontrolü Başba
kanın arzu ettiği istikamete yöneltmeye mâni 
olabilecek bir mekanizma var mıdır? 

ATİLLA KAKÂOSMANOĞLÜ — Efendim, 
burada bir başlangıç noktayı kabul etmek lâ
zımdır. delecek olan hükümetler plânlamaya 
inanmıyorlarsa, plânlamayı tatbik etmeleri ba
kımından zorlama hususunda bir yetki yoktur. 
Âzami olarak gösterilebilecek teminat, iktisadi 
gelişmenin, sosyal gelişmenin temini hususunda 
Anayasaya konulacak hükümden ibarettir. Si
yasi bâzı kurullar vardır. Yani sosyal meseleler
de öncelik siyasi kurula bağlı olacaktır. Ancak, 
bunun üzerinde icra organı vardır. Bu.bakım-
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j dan icra organını karşılıyacak kuvvetin bulun

masına imkân yoktur, demokrasi mekanizması 
içinde çalışıyorsak. Demokrasi mekanizması 
içinde çalışılmıyorsa o zamftıı icra mekanizma
sının kararlaştırması tabiî bir neticedir. Onun 
için burada düşündüğümüz en büyük teminat, 
bu Yüksek Plânlama Kurulu dediğimiz kurul
dur. 

Teknik hususlar karşısında, plânlama kuru
lunun yetkili şahısları memleketin realitelerini 
görebilen, bunları ilmî ve daha yukarı felsefî 
bir açıdan değerlendiren kimselerden iktisat 
şûrasına bir fazla üye daha gönderilmesi müm
kündür. Ve plânlamaya gönderilecek teminat 
unsurlarının fikrî değerinin büyük olmıyacağı 
muhakkaktır. 

C T Ü R S O Y T R A K SUPHİ- — Söyledikleriniz
de muhakkak bir hakikat payı vardır. Yalnız 
icranın daima gösterişli bir plâna kapılarak o 
istikamete doğru bir temayül göstermesi müm
kündür. Buna mâni olacak bir müessese var mı
dır? Halen kabul edeceğimiz müessesede böyle 
bir fren vazifesini görecek bir organ görülme
mektedir. Acalba, iktisadi bir Anayasa mesele
sini bugünkü şartlar içinde etüd ettiniz mi? 

ATİLLÂ KARAOSMANOĞLU — Efendim, 
iktisadi Anayasa hazırlanmasında bâzı imkân
sızlıklar mevcuttur. Anayasa bir bütün ifade 
ediyor, bir sistem ifade ediyor, iktisadi bakım
dan Anayasa hazırlanması demek, gelecek bakı
mından iktisadi sistemi, muayyen bir sistem ola
rak ifade etmek demektir. Bu sistem liberal bir 
sistem olabilir, bu sistem karma sistem olabilir, 
bu sistem sosyalist bir sistem olabilir. Bu şekil
de ifade edilmek suretiyle, anayasaların devam
lılık vasfı dolayısiyle, şu anda ifade edeceğimiz 
bir hususta, .Anayasada zaruretler dolayısiyle 
değiştirme imkânını kaybetmiş vaziyete gelece
ğiz. Onun için iktisadi bir anayasanın hazırlan
ması da, anayasanın devamllık şartı batkınımdan 
burada güç bir nokta mevcuttur. Kaldı ki, ik
tisadi bir anayasa hazırlanması demek; Devle
tin müdahalesi olan karma sistem veya sosyalist 
bir sistem kabul etmek demektir. Liberal sis
tem için doküman hazırlamak mümkün değil
dir. Onun cevabı fiyat mekanizmasıdır. Devle
tin müdahalesi için ve bunun ne şekilde olaca
ğına dair her hangi bir hüküm koymaya imkân 
yoktur. Bu kanundaki teminat unsuru, iktisat 
şûrası üyelerinin 10 sene için seçilmiş olmaları 
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ve plânlamayı bilen kimseler bulunmaları dola- I 
yısiyle halk efkârında tepkinin ve plânlama ar
zusunun üstün ölçüde hazırlanması plânlamanın 
iyi bir şekilde yapılması için kâfidir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Teşekkür ederim. 
SİNASİ OREL — Efendim, ayrıca bir şey 

daha var, İktisat Şûrası üyelerinin evvelâ Millî I 
Birlik Komitesi tarafından seçilmesi şart ola
rak düşünüldü. Hakikaten bitaraf bir heyet 
taraftan seçilmesi ve öyle emanet edilmesi lâ-
z1 m gelmektedir. Ondan sonra düşündük : İkti
sat Şûrası kendi kendisini yenilerse uzun vâde 
ile emniyetini sağlamış olacaktır. İktisadi Şûra- I 
ya her hangi bir müessese âza seçerse ilerisi için I 
bir endişe varidolabüir. Fakat doğrudan doğ-> I 
rüya Millî Birlik Komitesi tarafından seçilirse I 
ve on sene içinde yenilenirse bu, ilerisi için 
bir emniyet supapı olabilir. 

İkinci nokta : Plânlama Dairesi kurulup, 
'plânlama mekanizması harekete geçtikten sonra I 
10 senelik yatırım senesi içinde % 50 yatırım 
yapıldıktan sonra artık gelecek iktidarın bunu 
değiştirmesi ya kendisinin düşmesine sebep ola
cak, yahut da Devlet ekonomisinin tamamen I 
harabiyetino sebep olacak demektir. On yıllık 
yatırım istikâmetini almış olacaktır. Binaen
aleyh iş başına gelmiş olan Hükümetin yanlış 
bir karar vermesi efkârı umumiyeyi kırbaçlaya
cağı gibi ekonomik hayatı da sarsacaktır. Bu da 
ikinci bir emniyet supapı olarak kabul edilebilir. 

AKKOYÜNLU FAZİL — Tümü hakkında 
kifayeti müzakere teklif ediyorum, maddelerin 
müzakeresine geçilmesini reye koymanızı rica 
ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın müzakerenin ki
fayeti hakkında bir teklifi vardır. Bu teklifi 
reylerinize arz ediyorum. Kabul, edenler.... Et-

_ miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddelerin okunmasına geçiyoruz. 

SOLMAZER İRFAN - - Biraz geç geldim, 
özür dilerim, maddelerin okunmasından ne kas-
d ediliyor, kanunu müzakere mi ediyoruz? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Arkadaşları
mızın yaptıkları tetkik sonunda husule gelen en
dişeleri izale bakımından izahat yeneceklerdir. 
Ondan sonra biz aramızda tekrar müzakere ede
ceğiz ve kanunu kabul edeceğiz, arzu ederse
niz. 
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Biliyorsunuz bu tasarıyı çok önce âldık ve İk

tisat Komisyonunda kâfi derecede incelemeler ya
pıldı, Zannedersem hazırlıyan heyetle aramızda 
bir görüş ayrılığı da yoktur. Öyle değil mi 
Albayım? 

ALBAY SİNASİ OREL — Evet efendim. 

BAŞKAN —• Daha sonra bu kanunu müza
kere edeceğiz tekrar. 

(Madde 1 okundu.) 
(Madde 2 okundu.) 

(Not : Basılı kâğıtta bu madde
ler yok) 

SOLMAZER İRFAN _ Usul hakkında. Sa
yın Albayın okudukları ile bizim elimizdeki ta
sarı birbirine tetabuk etmiyor. 

ALBAY SİNASİ OREL — Evet. Yazılış iti
bariyle fark vardır. Biz İktisat Komisyonu ile 
yaptığımız tartışmada, onların ortaya koyduk
ları metni muvafık bulduk, ben bundan oku
yorum. 

ESİN NÜMAN — Sayın Başkan, müzakere
nin selâmeti bakımından arz ediyorum, komis
yonlarca yapılması lâzımgelen hazırlık tam ola
rak yapılmamıştır. Böyle mühim bir kanunun 
böyle noksan şeklide müzakeresinin yapılmasını 
muvafık bulmuyorum. Elimizdeki metne göre 
izahat verilmesini mümkün kılmak üzere komis
yon tarafından gerek hazırlık yapılarak kamı-'' 
mm başka bir gün müzakere edilmesini arz ve 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın tek
lifini oyunuza arz ediyorum. Kaimi edenler... 
Et miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bilâhara kanun tasarısı önümüzdeki gündeme 
alınsın. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, ek
siklik zaman bakımından. Diğer metnin basılıp 
size dağıtılmamış olmasındandır. Başka bir ek
siklik yoktur. 

SOLMAZER İRFAN — Bu bir. İkincisi de 
var. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Heyetin davet 
edilmesi hakkında Ekrem Acuner Bey arzu 
izhar ettiler. Heyet bu davet üzerine geldi. Tek
lif ettim, heyet teknik izahat versin sonra da 
kendi aramızda müzakere edelim dedim. Hiçbir 
itirazı kayıt olmadı. 

— 14 — 
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SOLMAZER İRFAN — Metin hemen he

men değişmiş vaziyettedir. Eski Hükümet tara
fından incelenmiştir. Bir defa da yeni Hükü
met görse fena olmaz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Tasarı Baş
bakanlık namına bir ilim heyeti tarafından 
hazırlanmıştır. Hüküme teklifi değildir. Yalnız 
arkadaşımızın söylediği gibi eski kabine üye
leri huzurunda konuşulmuştur. 

BAŞKAN — Numan Beyin teklifi demin ka
bul edildiğine göre heyetin yalnız hazırladık- • 
lan metin üzerinde izahata devam etmeleri. 

ALBAY ŞÎNASt OREL — Şu halde mad
deleri okumayayım. Yalnız teşkilâtın nasıl ça
lıştığın izah edeyim, ondan sonra da müzakeresi 
yaplır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ATİLLA — KARAOSMANOaLU -^ Şekil

de görüldüğü gibi, teşkilât iki kısımdan müte
şekkil. olarak kurulmuştur. Bunlardan birisi, 
Yüksek Plânlama Kurulu, diğeri ise Plânlama 
Merkez Teşkilâtı. Plânlama Merkz Teşkilâtı bir 
Plânlama Müsteşarının idaresi altında olacak 
ve bir Iktisdi Plânlama Dairesi Başkanlığı, Sos
yal Plânlama Dairesi Başkanlığı ve bir de Koor
dinasyon Dairesi Başkanlığından müteşekkil 
bulunacaktır. Bunlarla ilgili teknik daireler 
kurulmuş bulunmaktadır. 

Müsaade buyurursanız, bunlarla ilgili teşki
lât hakkında, muhtelif çalışmalar bakımından 
da açıklamalarda bulunabiliirz. Bu teşkilât ku
rulduğu zaman ilk olarak çalışmaya başlıyacak 
kısımlar, İktisadi Plânlama Dairesi ile Sosyal 
Plânla maDairesi başkanlıklarıdır. Bu dairelere 
her şeyden evvel plânlamanın esasım teşkil 
eden hedefleri tesbit edebilmek üzere, bu hedef
lerin tesbitine yardımcı olabilmek üzere Türki
ye'deki iktisadi ve sosyal realitelerin tesbit edil
mesiyle işe başlıyac aklar. Yani bir plânlama esa
sı teşkil edecek olan iktisadi bakanlıklar Tür
kiye 'nin muhtelif iktisadi reaksiyon ve sosyal 
problemlerini öncelikle bu iki daire bir a*aya 
getirmeye çalışacak ve bir araştırma yaptıktan 
sonra neticeyi ilk öncelik hedeflerini tesbit ile 
bir rapor halinde Yüksek Plânlama Kuruluna 
getirecektir. Yani bu teşkilât muhtelif bakan
lıklarla. muhtelif daire ve müesseselerle, bunla
rın yetkili temsilcileri ve teknisiyenleriyle çalı
şarak her şeyden evvel plânlamanın, hedef i için 
elimizde bulunması gerekli malûmatı toplıyarak, 
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Yüksek Plânlama Kumuluna rapor halinde ve
recektir. Yüksek Plânlama Kurulu; Başbakan 
ve üç. bakan ile plânlama teşkilâtından gelmiş 

•bir îktisat Şûrası âzasından müteşekkildin Bu 
kurul ,1'aporu esaslı şekilde inceledikten sonra 
iktisadi ve sosyal plânlama hesaplarımızın neler
den ibaret olduğunu tesbit edecektir. 

Bu tesbit gelecek on sene içerisinde fert 
başına düşecek gelirin ne kadar artması lâzım-
geldiğini, c/c 10 mu, % 15 mi artması lâzım-
geldiğini tesbit edecektir. Artacak gelirin meni- * 
leket içinde fert başına ne olacağını tesbit ede
rek bu hususta bir hükme varacaktır. Nüfus 
artışlarına göre iktisadi gelişmeyi tahdidedecek 
tehlikeli bir halin olup olmıyacağını münakaşa 
edecektir. Sosyal mevzuları da tetkik. ederken 
bu konuların iktisadi hayatımız üzerindeki te
sirleri derecesini de ayrıca münakaşa edecektir. 
Bu suretle hedefleri tesbit edici bir çalışma ya-

; pacaktır. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, 
iktisadi hedefler tesbit edildikten sonra hazır
lanan rapor Bakanlar Kuruluna sevk edilecek
tir. Yalnız burada bir hususu belirtmek yerinde 
olur; aşağıdan gelen rapor muğlak bir rapor
dur. Bu şekilde alternatif olarak gelmiş olan ra
por Yüksek Plânlama Kurulunda müzakere edil
dikten sonra Yüksek Plânlama Kurulunda bir 
neticeye bağlanacak ve netice Bakanlar Kuru
luna götürülecektir. 

Kurulun Başbakanlığa bağlı olması dolayı-
siyle, Bakanlar Kuruluna götürülen netice, Ba
kanlar Kurulunda Başbakan ve bu konuda nü
fuz sahibi olan üç Bakan kurul adma, müdafaa 
edecek ve büyük bir ihtimalle kabul ettirecek
lerdir. Kabul edilmezse, Plânlama Dairesince, 
değiştirilmesi istenilen hususların düzeltilmesi 
zaruri olacaktır. Bu suretle gerekirse işin geri
lerine kadar tekrar inip yeni bir plânlama va
zifesi alınacak demektir. Bununla alâkalı uzun 
vadeli plânla şöylece tesbit edilmiş olan hedef
ler enstitünün gerek sosyal gerek iktisadi plân
lama dairesi hedefleri içinde plânlamaya başlı-
yacaktır. Yani uzun vadeli plânları burada or
taya koyacaktır. Aynı şekilde Sosyal Plânlama 
Dairesi de çalışacak, bilhassa Plânlama Şubesi 
önceliğini kabul eden meseleler halinde araştır
malar yapacaktır. Burada teşkilâtta görülmiyen 
bir husus vardır. Bu da yüksek seviyeli özel ih
tisas komisyonları, plânlama ve bütün meseleleri 
kendi kendine yapamıyacaktır. 

— 15 — 
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İkinci olarak meseleye nüfuz edebilme bakı- j 

mmdan eldeki elemanların kifayetsizliğidir. 
Onun için sorumlu temsilciler hedeflerine göre 
hazırlanma gayretini göstereceklerdir, uzun va
deli plânlar hazırlıyaeaklardır. 10 sene için kay
naklarını muhtelif sektörler arasında, iktisadi 
ve âmme sektörleri arasında ne şekilde bölüne
ceği hususunda bâzı teknik hesaplar yapacak
tır. Bu sektörler muayyen büyüklükte olacak
tı]'. Çok teferruatlı olarak 100 - 200 mü yoksa. 
daha dar 15 - 20 miktarda mı olacaktır bu tes
hil edilecektir. Ve bu şekilde plânlama ortaya 
çıkacaktır. Bu plânlama ortaya çıkdıktan sonra 
tesbit edilen plân nihai şekilde yukarıya gön
derilecek, Yüksek Plânlama Kuruluna gönde-

• rilecektir. 
*» I 

Plânlar teşekkülleri her ne kadar ayrı gö
rülüyorsa da iktisadi ve sosyal plânlama teşek
küllerine İktisadi Plânlama Dairesi başkan ve 
mütehassısları da devam edecek meseleleri mü
talâa ederek, iktisadi meseleleri bir arada mü
nakaşa ve müzakere ederek karar verecekler
dir. Bu şekilde uzun vadeli plân hazırlandıktan 
sonra Yüksek Plânlama Kuruluna tekrar gön
derilecektir. Uzun vadeli plânların hedefe uy
gun olup olmadığı bu kuralda incelenecektir. 
Tetkikat ikmal edildikten sonra rapor Bakanlar 
Kuruluna sevk edilecektir. Şimdi burada iki 
problem mevcuttur; birisi, icra kuvveti tara
fından hazırlanan plânın tefemıatiyle Mecliste 
müzakeresi, ikincisi, bunun ana hatları itiba
riyle Mecliste ve Hükümet programı şeklinde 
müzakere edilip kabul edilmesi. Bu iki şeklin de I 
faydalı ve zararlı tarafları vardır. Birinci usu
lün faydalı tarafları milletin temsilcisi olan mil
letvekillerinin plân üzerinde en ince teferruata 
kadar bilgi almaları ve bilgi sahibi olduktan 
sonra işi en ince teferruatına kadar münakaşa 
etmeleri imkânıdır. Bunun mahzurlu tarafı ise 
yapılacak münakaşalar sonunda.yapılmasını is-
tiyecekleri değişikliklerin plânın icap ve pren
siplerini bozmasıdır. Bu suretle bozulan plânın 
yeniden meydana getirilmesi uzun zaman ala
cak ve plânlama işinde yavaşlatıcı bir durum 
yaratacaktır. Bunun için bunun şimdiden fay
dalı bir şekilde halline lüzum görüldü. 

Plânlar hükümetler tarafından iki suretle | 
Meclislere götürülmektedir. Birincisi bir Hükü
met programı olarak. Bu takdirde milletvekil- i 
leri ya bu programı kabul veya reddedecekler- i 
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dir. Yok ayrıca ve teferruatlı plân olarak gö
türüldüğü takdirde bunu münakaşa edecek!eridir. 
Plânlamaya inanan Hükümet mevcutsa, plânı 
getirmek arzusunda ise, ki böyle olması lâzım
dır, o zmaan siyasi duruma göre ya Hükümet1 

programı' şeklinde yahut teferruatlı olarak gö
türecektir-. Bu, siyasi gelenek olarafk teşekkül 
edecektir. 

Uzun vâdali plânlar hazırlandıktan sonra 
yıllık plânlar hazırlanacaktır. Uzun vâ/deK plân
lama safhasında da plânlama teşkilâtı aynı ça
lışmayı yapacaktır. Yüksek Plânlama Kurulu
na geldiği zaman yıllık plânlar burada müna
kaşa edilecektir. Bundan sonraki safhalarda 
ayrı bir durum ortaya çakmaktadır. Bu da yıl
lık plânların bir kısmının bütçe şeklinde müza
kere edilecek, bir kısmının İktisadi Devlet Te
şekkülleri iş programları şeklinde olacaktır. 
Bunun hazırlanması, özel teşebbüsün çizmiş ol
duğu hudutlar dâhiline sokulabilmesi kanuni 
ve idari, tedbirler alınması şeklinde tezahür 
edecektir. Bununla ilgili Plânlama Kanunun
da ralhatca işlemesi mütalâa edilebilir. Bir du
rum yaratılmış olacaktır; bilhassa icra kuvve
tinin İktisadi DeVlet ITeşdkkülileririin işlerinin 
plâna uygunluğunu temin edebilir. Bütçeye 
uygunluğu meselesini (kalbul etaıek için bunun 
plânlara uygun 'olması esasını Ibir madde 'olarak 
vaz'dtlm'iş bulunmaktayız. Bu şekilde plânlama 
faaliyetinin 'hazırlık Hasmı bitmiş olacaktır. 
Plânlama ile ilgili sorumluluk; Devlet bakı
mından Ibİ'tmiş olması mânasına gelmez. 

Hazırlanmış olan plânların tatbik ^kaaibili-
ye'tinin meveudolup almadığı 'hususunun kont
rol edilmesi, tatbikatta idari İhatandan orta
ya çıkacak meselelerin görüşülmesi, Ibir de tek
nik olarak, plânın 'hazırlanmasında zuhur ede
bilecek ihataların 'tesbit edilmesi ve ileride Ibu 
gib'i hatalara düşülmemesi için t'edbirler alın
ması. Bunun için de üçüncü 'bir daireye, koor
dinasyon dairesine ihtiyaç vardır. Bu daire « 
icra ile olan münasebetlerle meşgul oiaeaiktır. 
Malî, Ihükuiki şubeleri ve tetlkİk, tahlili şubesi 
dediğimiz şubeleri ihtiva edecektir. Birinci şu
be Devlet teşkilâtında idari ve hukuki değişik
likler, vergi kanunlarında yapılması gerekli 
değişiklikler üzerinde incelemeler yaparak1 

'bunların plân içine Sokulabilmesi için çalışma
lar yapacaktır. Bu tatbikat safhasına geçilir-
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ken yapılacak araştırmalardır. Tatöbîka'ta ge
çildikken sonra tatfblkaJtta görülecek Ibozuk ta
rafların düzeltilmesi için Hükümet ve Meclise 
ilgili tavsiyelerde (bulunacaktır. 

Te'rk'ik ve tahlil şulbe'si Ibüyük ölçüde 'bu 
dairenin ilk plânlama sahasında "göslterileu faa
liyet, ve yapılan işler hakkında üç ayda Mr (ha
zırlayacağı raporları neşredecektir. Bu rapor
larla şunlar meydana çılkaealktır. Ana talepler
de 'biı^biriyle çelişmiş noktalar varsa. idari »bâ
zı kararlar alınması yoluna gİ'defbilir. Bu şekil-
de raporlar toplayacak ve ıbunları tahlil ederek 
Ib'ir neticeye 'bağlayacaktır. Eğer 'burada hu
kuki balkımdan düzeltilecek hutsuslar varsa 
'doğrudan doğruya icra organlarının başı ile 
düzeltilecek: hususlar varsa >o zaman gerekli 
daire ve raüe's'sefs'elerin yetkili kikiTS'eleri topla
narak plânın yürütülmesi için 'bunun münaka
şası yapılacaktır. Bu kimselerin dayanmaları 
gerekli hususlar ise, telkinde ^bulunmaktır. 

Plânlama teşkilâtının diğer önemli 'bir va
zifesi de yapılan plânların (sevdirilmesi mesele
sidir. Plânlama teşkilâtının gelecek her hangi 
'bir icra organına karşı en 'büyük bir teminat 
teşkil edecektir. Plânlama Dairesi (bu ş'ekilide 
çalışacak, halkın itimadım, güvenini temin 
edebilirse o zaman her Ihangi 'bir icra kuvveti
nin, doğru'dan doğruya icra 'kuvvetinin idaresi 
altında olduğu halde, icra organının hu teşki
lât üzerin'de müdahalesi dü'şünülemiyecek hale 
gelecektir. Bu teşkilât 'bu şekilde çalışacaktır. 
Ve İktisadi Şûra çalışmalarının devamlılığını 
temin etmiş olacaktrı. 

BAŞKAN — Teşkilât mevzuunda sual sor
mak istiyen arkadaş var mı? Buyurun, Ersü 
Vehbi. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim ben kelime üzerin
de duracağım. En son bölümde Kuruluş Dairesi 
Başkanlığı vardır. Arkadaşın izahatından anla
dığıma göre, koordinasyon büyük ölçüde kon
trol sistemi ile paralel olacaktır. Bu teşkilâtın 
kontrol ve koordinasyon dairesi başkanlığı adı 
altında bulunması daha doğru olmaz mı? 

OREL SİNASİ — Arkadaşımın verdiği iza
hata göre Koordinasyon Dairesi icranın bir ne
vi murakıbı olacaktır. Yani zaman bakımından, 
yatırım bakımından faaliyetleri kontrol edecek
tir. Birtakım standârd normlar olacaktır. Bu 
programlarda dairelerin ve hattâ özel teşekkül
lerin faaliyetleri yer alacak ve 3 ayda bir tan-
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zim edilen bu raporlar bu daire tarafından taH*-
lil edilecektir. Meselâ filân müessesenin filân işi 
yapabilmesi için şu kadar milyonluk döviz mu
kabili şu malzemeyi getirtmesi lâzımaı. Fakat 
raporun tahlilinden göreceğiz ve öğreneceğiz 
ki bunu kendisine verilen bu üç aylık müddet 
zarfında tamamlıyamamış. Müesseseye soraca
ğız, o da diyecek ki, şu hâdiseler zuhur etti ge
tirtemedim. O zaman kendisine derhal ve üç ay 
içinde yapması için talimat vereceğiz ve yaptı
racağız. Bir sene içinde bu raporları tekrar bir 
araya toplayıp verilen işi yapıyor mu bakılacak. 
Yapmıyorsa, kimlerin çekilmesi lazımsa onu her 
hangi biri kontrol etmiyecektir. Binaenaleyh te
sisi yerinde kontrol etmiyeceği için biz kontrol 
kelimesini buraya koymadık. Yalnız koordine 

i edecek yatırım bakımından.... 

j TUNÇKANAT HAYDAR — Burada, kanu
nun 4 ncü maddesinde, Yüksek Plânlama Kuru
lu diyor. Kararın (A) fıkrasında «Kurul, Başba-

I kan, Bakanlar Kurulunca seçilecek üç Bakan tâ
biri» var. Bu üç bakan neden tasrih edilmiyor. 

' Uç bakandan birisi Maliye Bakanı mı? 
ALBAY SİNASİ OREL — Bunun iki sebebi 

vardır. Birisi psikolojik sebep. 
Eğer burada tesbit etmiş olsa idik, meselâ 

Maliye Bakanı, Sanayi Bakanı, Millî Savunma 
Bakanı elemiş olsa idik, bunu burada yazmış ol
sa idik bu takdirde bakanlar ben kurulda bulun
muyorum diye endişe edecekti. Bakanlar Kuru
lundan geçeceği zaman böyle bir mukavemetle 
karşılaşması imkânı vardı. 

İkincisi : 
Plânlama yapılırken senelik mi, on senelik mi 

bu yapılırken sıklet merkezi bir bakana tevec
cüh edecekti. Meselâ Maarif Bakanlığına tevec
cüh edecekti. Bu takdirde elastikiyet duracaktı. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Dediğinizin ak
si de vâridolabilir. Meselâ tâyin edilen bakanla
rın her hangi birisi bu işle ilgisi bulunmıyan ba
kan olabilir. 

OREL SİNASİ — Burada Yüksek Plânlama 
Kurulu bu işi görüşüp esaslarını tesbit ettik
ten sonra raporu Bakanlar Kuruluna arz edecek
tir. Bakanlar Kurulunun tasdikmdan çıktıktan 
sonra da mevzu Meclise intikal edecektir. Mev
zu hakkında Bakanlar Mecliste izahat verecek
lerdir. O vekâleti'ilgilendiren hususlar münaka
şa edilecektir. Bu takdirde zaten Bakanlar Ku-
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rulunda bunun tatbikatı ile bakan bulunacak
tır. bu bir inanış meselesidir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — O halde Maliye 
Bakanının buraya girmesine bir mâni var mıdır? 
Zikredilse olabilir. 

ALBAY ŞÎNASİ OREL — Maliye Vekilinin 
ayrıca zikrine lüzum yok, çünkü Maliye Vekili 
bunun kaçınılmaz' bir üyesidir. Zikretsek Maliye, 
Sanayi, Millî Savunma bakanları desek yarın bu 
çok daha genişliyebilir. Öyle mevzular olur ki, 
diğer bakanlıkların da konması icabeder öyle 
zaman olur ki, 3 yerine 5 veya 7 bakan olabilir. 
O takdirde siyasi otorite bu kuruldaki tazyikini 
artırır. 

GÜRSAYTRAK SUPHİ — Efendim, İktisat 
Şûrası ile bu teşkilât arasındaki münasebetler 
nasıl olacaktır? Bilgi verebilir misiniz? 

ALBAY SİNASİ OREL — İktisat Şûrası 
Kanununu biz hazırladık. O kanun çıkmadığı 
için bu tasarı da İktisat Komisyonunda görüşü
lür. İktisat Şûrası son sözünü söyler dedik. Bu
nu o kanunda zikredelim dedik. İktisat Şûrası 
Anayasanın teminatı altında kurulduktan son
ra iki üyesini yüksek plânlama kuruluna gön- . 
derecektir. 

•GÜRSAYTRAK SUPHİ — Noktai nazarı
ma göre İktisat Şûrası vazifelerini buraya ak
taracaktır. Buradaki kurula hâkim olmaya ça
lışacaklardır. Şûranın tesbit ettikleri acaba ne 
şekilde olacaktır? Burada kurul bir mebde nok
tası kabul edecektir. 

Ayrı çalışacaklarına göre başka noktaları 
nasıl olacak, rabıta nasıl sağlanacaktır. 

ATİLLA KARAOSMANO&LU — Anayasaya 
İktisat Şûrası konulacağına göıv plânlamanın 
fonksiyonu; en iyi karara bağlanmak olacak
tır. Komisyon çalışırken, İktisadi Şûra hakika
ten demokratik teşkilât içinde, plânlamanın bir 
zarureti olarak kabul etmek için, .bunu şu şe
kilde düşündük; ihtisası olan beş üyeden hâsıl 
olsun istedik. 

Esas itibariyle Türkiye'nin sosyal ve iktisa
di meseleleri üzerinde tecrübeleri, kariyerleri, 
bilgileri itibariyle İktisat Şûrası beş üyeden 
meydana gelecektir. Bu beş üye, Türkiye'nin 
sosyal ve iktisadi meseleleri üzerinde mevzuları 
tam kavramış insanlar olarak çalışacaklardır. 
Kısa vadeli, uzun vadeli meseleler üzerinde ka
rarlara varacaklardır. Karara vardıkları mev-
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zuları kamu efkârına arz edeceklerdir. Yüksek 
plânlmada hedeflerin tesbitindc o mevzuun 
fonksiyonuna göre fikirleri getirmek ve kendi 
fonksiyonu dâhilinde bunu yaparken araştırma 
yapmak imkânı vardır. Bir de ilâveten bunun 
şûralık vasfı buradan gelmektedir. Bir teşekkü-, 
lün fikirlerini tebarüz ettirmek Türkiye'de muh
telif meslek grupları vardır. Bu topluluklar tet
kik edilmiş ve şu hakikatler meydana çıkmıştır. 
Bazan kuvvetli bir grup zayıf bir şekilde tem
sil edilmekte bazan da zayıf gruplar kuvvetli 
bir surette ses çıkarmak imkânını bulmakta
dırlar. Böyle menfaat grupları temsil edildik
leri şûraya dayanmaktan ziyade sıfatlarını ve 
fonksiyonlarını tâyin edecekleri vazifeleri yet
kileri arasına koyduk. Böylelikle muhtelif mes
lek gruplarını ele almak imkânına sahibolaca-
ğız. Böylece kendi araştırmalarını muhtelif 
meslek gruplarının ve kamu oyunun ^kirlerini 
bir araya getirip gerek İktisadi'Plânlama Da
iresine gerekse kamu oyuna açıklama şeklinde 
faaliyet sarf edecektir. 

GÜSOYTRAK SUPHİ - Demek ki, bida
yette uzun vadeli plânlama, İktisat Şûrasında 
doğacak, oradan Yüksek Plânlama Kuruluna 
aktarılacak. 

ATİLLÂ KARAOSMANOĞLÜ — Plânlama 
teşkilâtının teknik kısmı bilhassa bundan do
ğacaktır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Aynı yerde do
ğacak olursa bu mekanizma faydasız gibi olu
yor. Birisinin takaddüm etmesi lâzımdır. İki 
yerde birden yapılacak, teferruatiyle yapılacak 
plânlamanın teknik tarafları üzerinde duracak
tır, daha felsefi olarak. 

Asıl normu. İktisat Şûrası hazırlıyacak, ea-
lışmakm da öbür taraf, yapacak. Asıl norm 
buradan neşededecek, zaman ve mekân içinde 
tatbiki öbür tarafa bırakılacaktır. 

RECEP ARGUN — Müsaade buyurursanız 
meseleyi arz edeyim ; şimdi, kanan tasarısı, as
lında siyas"i otoritenin hâkimiyetine bağlanmış 
olan bir teşkilâtın dışında, siyasi otoriteye kar
şı kotyacak böyle bir teşkilâtın dışındaki teşki
lât, mevzuları bağdaştırma noktasında memle
ketin menfaatine ait kararları siyasi otorite
lerle müzakere ve münakaşa edecektir. Mesele
ler bütün açıklığı ile ortaya sürülecek, alına
cak kararlardaki mesuliyet siyasi otoriteye aid-
olacaktır. 

— 18 — 



B : 9 10.9.196Ç O : 2 
Şimdi Yüksek Plânlama Kurulu İktisat Şû

rasının dışında meseleleri teknik noktadan 
incelemektedir. Yani birinci vasfı memleket 
meselelerini teknik noktadan incelemesidir. 
Memleket meselelerini getiriyor siyasi bir he
yet önünde izah ediyor. Bu. izahatı yaparken 
de pek tabiî siyasi otoritenin bâzı temayülle
ri de oluyor. Halbuki Yüksek Plânlama Kuru
lu siyasi değil teknik bir', çerçeveden işi düşün
mektedir. iktisatçıların mağlûp olmaması için 
kurul bu defa iktisat Şûrasına sığınmakta
dır. Bu şûra umumi temayülleri ve oradaki 
şahısların taşıdığı yüksek değerler dolayısiyle 
memleket meselelerini tarafsız bir şekilde or
taya sermektedir. Bu üç türlü çalışma memle
ket için en doğru bir karaı olur. 

Demin arz ettim, siyasetçilerin anlıyacağı 
dille birisi plânlama teknik elemanları için 
şöyle yapın diye birkaç; altermatif getiriyor. 
diyor ki. siz eğer hayat seviyenizin % 15 art
masını istiyorsanız, sizde 12 milyon işsiz varsa 
bunlara iş bulmak istiyorsanız, kalkınmak 
için çelik sanayii kurmak istiyorsanız o zaman 
psikolojik noktaları risk etmemiz lâzım. Me
selâ, falanca zümrenin hayat seviyesinden feda
kârlık yapmak lâzım. Meselâ, tüccar... Bunları 
onların anlıyacağı dille ortaya getiriyor. Bu 
alternatife göre yüzde en beş, on iner veya 
vergi nispetini artırır, diye izah ediyor. Bu, 
bir otoriteye aittir. 

Burada İktisadi Şûranın rolü; sadece çar
pışmada tampon olacaktır, ve plânlamanın iş
lemesini temin edecektir. Bu hususta alına
cak kararları halk efkârına vazifesi yaymak 
olacaktır. İktisadi Şûra meselesi ile Anaya
sa. meselesini yanaştıracaktır. 

İktisadi Şûranın on sene teminat altında 
kalmasını caiz gördüğü şeyleri düşünerek bun
ların yapacakları neşriyat gazetelerde yayın
lanacak, radyolarda halka anlatılacaktır. Bit
tabi bu neşriyatın halk efkârı üzerinde birta
kım müspet tesirleri olacaktır. 

Netice olarak şunu söyliyeyim ki. biz. İk
tisat Şûrasının teşkilini istiyoruz. 

(İÜRSOYTRAK S lTHÎ — Mevzua çok 
güzel temas ettiniz. Bu hususta çalışmalar yap
mak lâzımdır. Bu ise Yüksek Plânlama Kuru-

1 luna. nazaran onların bunu öncelikle ele al
maları iktiza eder. 

Bizim plânlamadan anladığımız mâna mem
leketin :>0 sene, 20 sene sonra ulaşacağı nokta 
ne olmalıdır? Evvelâ bunun tâyin, ve tesbiti 
ve ondan sonra plân ve programının hazırlan
masıdır. Yani bir hedef tâyin edilecek, ondan 
sonra icranın karşısına, şu yolda gideceksin 
diye çıkabilmek için bunun tatbikat ve tefer
ruatı plânları sizin kendi sisteminiz içinde ya
pılacaktır. (.) halde bir iktisadi anayasa gibi, şu 
başlangıç safhasında iktisadi problemleri tesbit 
etmek ve halk efkârı umumiyesine maletmek za
rureti vardır gibi geliyor. 

BAŞKAN — Şinasi Bey. 
ALB. SİNASİ OREL — Efendim, şu plân

lama dairesinin çalışabilmesi için evvelâ imkân 
ve kabiliyetleri bilmek lâzımdır. Bu memleketin 
cebinde ne vardır? Bunları bilmek lâzımdır. Al
ternatif dediğimiz şey de budur. Bunların tes
biti işi bir hayli zamanı almıştır, bir hayli zamanı 
alacaktır. Dış memleketlerin bu sahadaki çalış
malarını etüt edecek, memleketin içerisini etüd 
edecektir. Bu iki etüdü birbirine bağdaştıracak 
ve o zaman müzakere edilecektir. 

BAŞKAN — İrfan Bey. 
SOLMAZER İRPAiN — Efendim, müsaade 

ederseniz ben bir iki hususu soracağım. Bu plân
lama teşkilâtının çalışmasını Atillâ Bey söyler
ken memleketin beşerî, iktisadi, her türlü kay
nağı tetkik edilecek ve bu kaynaklar tesbit edil
dikten sonra kabul edilecek ve d iare hüküm ele 
yardımcı olacak, tavsiyelerde bulunacak. Fakat 
bu hedefler bizce tesbit edilmiş durumdadır. Bu 
tesbitten sonra, sizin tesbit edeceğiniz yeni hedef
ler mi ortaya çıkacaktır. Yoksa bizim tesbit ettiği
miz hedeflerden ileri hedefler nü arayacaktır.' 

İkincisi teminatlı bir iktisat, iktisat Şûrası
nın 10 sene teminatlı yaptığı bir plânlama, ta
savvur edin ki; bu teminatlı insanlar bir seçim 
devresini ihtiva ediyor. Sosyalist görüşlü bir parti 
iktidarda iken, böyle bir partinin liberal görüşlü 
bir partiye yerini terk ederken bu İktisat Şûra
sının teşriî otorite ile çarpışması nasıl olacaktır...' 
Bu iktisat şûrası vazifesini görebilecek midir' 
(förebileeekse teşmî otoritenin üstüne mi çıkmış 
olacak ve muvazene najsıl sağlanacak.'.. Buniarı 
öğreneyim; sonra bir soru daha soracağını. 

ATİLLÂ KARAOSMANOĞLU — Burada 
hedeflerin tesbiti ve kabulü meselesiyle ilgili şöy
le bir problem ortaya çıkıyor; hedeflerin tesbi-
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tinde muhtelif dereceler olabilir. Bir defa ana 
hatları itibariyle hedefler tesbit edilebilir. Yani 
muayyen meseleler hakkında toplumumuzun' al
ması gerekli tedbriler mevzuunda çok umumi şey
ler söylenebilir. Ancak; bunun mevcut durumun 
iyi bir şekilde incelenmesi neticesinde daha tefer
ruatlı hale getirilmesi ve ne kadarı imkân dâhi-
lindedir(, ne kadarı imkân dâhilinde değildir, bu
nun ortaya çıkması, başka bir ifade ile, sözle ka-
litatif ve kantitatif olarak ifade edilmesi ile or
taya çıkan durumun göz önüne alınması lâzım
dır. Karitatif olarak ifade edildiği takdirde, filân 
şeyin artırılmasını istemek, şu sahada istihsalin, 
şu sahada hizmetin artırılmasını istemek müm
kün olur". Fakat kalitatif olarak ifade edildiği 
takdirde Türjk toplumunun refahını nasıl temin 
edaceğim, diğer bir ifade ile Türk toplumunun 
refahı eşittir, şunların, şunların fonksiyonu, şun
ların, şunların sarih olarak ifade edilmesine bağ
ladığımız zaman, bir tablo ile karşı karşıya kala
biliriz. Bunun tei'erlrüajtlı bir şekilde tesbit edil
mesi lâzımdır. Çünkü kantitatif olarak ifade edi
len bu hedeflerin ondan sonra teferruatlı şekilde 
tesbiti içirt hesaplar yapılabilir. Onun için şimdi
den tesbit edilecek hedeflerin bâzı işler ortaya 
çıkarması şimdiden bir mesele olarak ortaya çık
maz zannederim. 

Esas itibariyle ana hedefler daha teferruatlı 
olarak ve birbirleri karşısındaki durumlarının or
taya koyması diyebiliriz. îlk kabul edilecek hu
sus siyasi otoritenin kararı neticesi olarak her 
'hangi bir şekilde 'bir demokrasi nizamı kabul edi
yorsak bu siyasi otoritenin kabulünden geçmedik
çe olmıyacaktır. Bugün ilmî olarak bir toplu
mun sosyalizmi mi, yoksa kapitalizmi mi kabul 
edeceğini tesbit etmek imkânına sahip değiliz. Bir 
hedefe hareket ederken insanları daha fazla sı
kıntıya sokarak daha hızlı bir şekilde de gidilebi
lir veya daha yavaş refah içinde de gidilebilir. 
Toplumu temsil eden. ve bunları temsilen Meclise 
gelmiş kimselerin diğerleriyle istişare halinde is
tikamet verebileceğini kabul etmemiz siyasi ilim
lerin birz arureti olarak ortaya çıkmaktadır. 

İkinci meseleye gelince; teminatlı bir iktisat 
şûrasının ortaya çıkaracağı meseleler sosyalist ve 
liberal bir düzen hakkında karar vermek duru
munda ortaya çıkabilecek çatışmanın halli mese
lesi. 

Teminatlı bir iktisat şûrası bu plânı yapan 
yer değildir. Bu heyet içinde buna iştirak eden 
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ı kimseler mevcuttur. İktisat Şûrası, ancak plân-
I da tesbit edilen hususları ve plân fikrinin devam-
I lılığını temin edecek olan yerdir. Onun için bizim 
I muayyen şekilde tesbit ettiğimiz optimum refah 
I temini 'bir müddet sonra başarılı bir siyasi kuv-
I vet iş başına gelirse demek ki, optimum refah 

fonksiyonunu bu toplumun arzularına en iyi şe
kilde uyacak tarzda tâyin edememiş demektir. 
Şu halde bâzı şeyler yapılacaktır ki; iktidarda 

I bulunan 'bir kuvvet yerini iktidara gelecek başka 
bir kuvvete terk etmek zorundadır, insanların da-

I ha fazla süratle giderek kendisinden sonraki ne
sillere daha fazla şeyler bırakmasını istiyen ve bu 
yolda çalışan iktidarlar pek sempatik iktidarlar 
olmazlar. Fakat bir kıymet hükmü olarak ifade 
edildiği takdirde daha faydalı oldukları söylene
bilir. Ancak ortaya şu şu şekilde teknik mesele-

J lerle çıktı ve muayyen hedefler tesbit edildi ise 
ve yatırımlara başlandı ise, sosyal ve iktisadi 
problemler bakımından meseleler ortaya çıkar. 
Muayyen yatırımlara girişildi ise, isterse son on 

I senede yapıldığı gibi bu yatırımlar tamamen ka-
I rakuşi hükümlerle yapılmış olsun, bunları yürüt

mek zarureti vardır. Başlamış olan yatırımlara 
devam etmek mecburiyetindeyiz. Bu suretle mem
lekette mevcut bir istihsal kapasitesi ortaya çık
maktadır. Bu istihsal kapasitesine uygun hareket 
etmek zarureti ortaya çıkmaktadır. Onun için 

'başlangıç olarak bağımsız bir şekilde bu memle
ket menfaatlerine bu memleketin şartlarına uy
gun olarak düşünmek zarureti kendiliğinden or
taya çıkmaktadır. Esas olarak çatışma şuradaki 
veya buradaki adam arasında değil, iktidara gel
miş olan kimseler arasında olacaktır. Bundan 10 
sene evvel liberal bir tezle iktidara gelen bir par
ti daha birkaç sene geçmeden bu görüşü bırak
mış ve hedefini değiştirmiştir. Eğer bu partinin 
bir kalkınma hedefi varsa vatandaşın reylerini al
mak durumunda olan kimseler bu kalkınmaya 
namuslu şekilde ulaşmak gayretinde iseler o za
man plânlama zaruretinin ve bu kurulmuş olan 
mekanizmanın çizdiği esaslar içinde hareket et
mek mecburiyetinde olacaklardır. Aralarındaki 
yegâne fark bâzı sektörlerde, tercihlerde değişik
lik veya kalkınma hızıyle ilgili meselelerde deği
şiklik olacaktır. Fakat tesbit edilmiş hudutlar
dan çıkmak pek mümkün olmıyacaktır. 

SOLMAZER İRFAN — Memlekete ihanet de-

I recesine hareket eden bir Reisicumhura sahip " 
olan Türk toplumu ilerde meydana gelecek teşriî 

20 — 



B : 0 10.9 
organın kimlerden teşekkül edebileceğini bilemez. 
Bu durum karşısında ne olacaktır?., 

ATİLLÂ KARAOSMANOĞLU — Ihti-
lâden başka yapılacak şey yoktur. 

SOLMAZER İRFAN — Hedeflerimiz tesbit 
edilmiştir. Bunlar tesbit edildiğine göre sizin 
tekrar yeni hedefler aramanızda faide var mıdır? 
Yoksa bu tesbit edilen hedeflere doğru kendi ça
lışmanızı plânlıyacak mısınız? Bu husustaki dü
şünceniz nedir?.. 

Alb. SİNASİ OREL — Efendim, şöyle izah 
edeyim. Millî Savunma dâvalarımızı çok daha 
yakından biliriz. Millî Savunma dâvaları mev
zularında aşağı yukarı 15 - 20 kanun tasarısı 
hazırlanmaktadır. Bildiğiniz gibi bu meseleler 
şunlardır : Subayların maaşları azdır, tâym 
bedelleri zayıftır, subayların sosyal hayatları 
yoktur. P X 1er Ibizde yoktur, çocuklarımızı 
okutamamak endişesi içindeyiz, yurtları ıslah 
etmek lâzımdır, askerlere para vermek lâzım
dır, talebelerin maaşlarım artırmak lâzımdır. 
Bunlar birer problem olarak duruyor. Kuvvet 
hedeflerinin tesbit i mevzuu da vardır-. Buıgün 
memleketin savunması meselesi vardır. Kaç tü
mene ihtiyaç duyulacaktır, mütekâmil silâhlar 
çıkarsa ne olacaktır? Hepsini arzu ediyoruz. 
Kurduğumuz komisyonlar bu meseleler üzerin
de çalışmalar yaptılar, öeçen Pazartesi günü 
bunları topladık ve yaptığınız şeyleri izah edin 
dedik. Sosyal kısma sorduk, hazırladıklarının 
malî portesi 500 milyon lira olduğunu söyledi
ler. Fakat bunun için Millî Savunma bütçesin
de bu kadar artış yapmak lâzım, buna da im-
'kân yok. O halde plânımızı yenilbaştan tanzim 
etmek zorundayız. Dikkat edilecek husus Ön
celik sırasını tesbit etmek olacaktır. Millî gelir 
artışı Türkiye'de !% 6 bunun ;% 3 ünü artan nü
fus çekmektedir ive geniye Millî gelir artışı olarak 
|% 3 kalmaktadır. Millî Savunma bütçesini 1 mil
yar artırdığımız takdirde ancak bu gayeye ula
şabileceğiz. Halbuki % 3 ten hesabedersek bu 
artan miktar 200 milyon tutmaktadır. O za
man bu artışla mesken tazminatı, emireri taz
minatı v. s. karşılanamıyacak ive sınırı aşmış 
olacağız^ 

Türkiye'nin hakikaten elle tutulur derecede 
problemleri var. Fakat îbu problemlerin de bir 
sırası var. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat bu 
problemlerin bir tasnifi, priyoriteye tâbi tutu
luşu vardır. Bir sınır içinde senelere bölünme-
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si meselesi vardır. Hepimiz iyi biliriz; karar
gâhlarda kurmay çalışması iki şekilde olur; ya 
.kumandan tarafından hedef verilir, buna göre 
plân yapılır; yahut kurmay heyeti plânı ha
zırlar, i Plânlama dairesinde de böyle olacak; 
eğer hükümet bir direktif vermişse bu daire 
elindeki imkân ve kabiliyetlerle Ölçecek, önce
liğini tesbit edecek ve bunu senelere bölecek, 
yatırım imkânlarımızı ortaya koyacak. Niha
yet sizin esas plânınızı teferruatlı bir plân ola
rak ortaya koyacaktır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kanunun 17 ve 
20 nci maddelerinde şu ibareler var; • 

«Bu suretle vazife alanlara ödenecek miktar 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilir.» 

«Verilecek ücretler Bakanlar Kurulu karar-
lariyle tesbit olunur.» 

Biz tevhide doğru gidiyoruz. Türk Havayol
larında olduğu gibi 25 bin lira maaşlı ve 'bunun 
üzerinde lojman vesairesi olan, bu şekildeki mü
tehassıslara böyle bir hudut tanımadan gerek yev
miyeleri, gerek maaşları serbest bırakmak doğru 
mudur? 

ALBAY SİNASİ OREL — Devlet Personel 
Kanunu henüz çıkmadı. Eğer çıkmış olsaydı, bü
tün Türkiye'ye teşmil edilecek bu kanun hüküm
leri dairesinde bir tesbit mümkün olur ve öyle 
huzurunuza gelirdik. Ancak bu kanun henüz çık
madığına göre böyle bir tahdit koymak ıbizim işi
mize gelmedi. Bu teşkilât yeni bir teşkilâttır. Bu
günkü barem hadleriyle eleman bulmak güçtür. 
Barem Kanunu çıktığı takdirde şüphesiz ki, bu 
kanun da düzenlenecektir. 

BAŞKAN — Ahmet Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Yine İktisat Şûrasiyle 

Plânlama Teşkilâtı üzerinde konuşacağım. Bir de
fa bunların ikisinin de aynı zamanda iş yapma
ları imkânsız. Tatbikatta büyük güçlükler doğu
rur. Şöyle arz edeyim. Akademi Fransın Fran
sa fikir hayatındaki rolü malûm. O halde Yük
sek iktisat Şûrası da memleketimiz iktisadiyatın
da büyük bir rol oynıyacaktır. Bu İktisat Şûra
sı muhtelif kaynaklardan, bilhassa Plânlama Teş
kilâtından alacağı fikirlere dayanarak memleket 
gidişatını ve durumunu da kıymetlendirme sure
tiyle her zaman kalitatif olarak ana problemleri* 
ni tesbit edecektir. Tarafsız bir görüş altında 
muhtelif görüşleri Plânlama Teşkilâtına vermek 
suretiyle ona veçjhe ve ışık veren esas ana fikirle» 
ri vermek suretiyle daha ziyade tarafsız olan il-
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mî otoritenin siyasi tazyikin altında kalmadan fi
kirlerini kolayca izhar edebilen bir teşekkül ola
rak çalışması temin edildiği takdirde ancak fonk
siyonunu iyi bir şekilde ifa edebilir. Ayrıca Plân
lama Teşkilâtı kantitatif olarak, 'hesaba dayana
rak hedeflere ulaşmak için icraata giriştikten son
ra yine İktisat Şûrası aynı şekilde tarafsız oldu
ğu için bunun üzerindeki görüşlerini de izah 
ederse bu bir kademelenme olabileceği gibi, taz
yik altında daha az kalacak olan İktisat Şûrası 
fikirlerini daha kolaylıkla ortaya atabilir. Plân
lama Dairesi ise; icra ile sıkı sıkıya çalıştığı ve 
temasta olduğu için vazifesini daha zor şartlar 
içinde yapabilecek demektir. Şu halde bir fonk
siyon farkı olması icalbeder ikisi arasında. Böyle 
olduğu takdirde çalışmalar dalha randımanlı ola
bilir. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ALBAY ŞÎNASI OREL — B,iz de aynı şe

kilde düşünüyoruz. Bütün bu buyurduklarınızı 
İktisat Şûrası yapabilecek durumdadır, iktisat 
Şûrası etütler yapacak ve doneleri b^lki Plân-
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lama Dairesinden veya İstatistik Umum Müdür
lüğünden alacak, memlekette araştırma yapa
cak, dünya plânlama daireleriyle temas edecek 
ve aldığı bilgiyi iki taraflı olarak, hem kamu 
oyuna aksettirecek, hem de efkârı um um iyenin 
düşüncesini Plânlama Dairesine aksettirecek. 

YILDIZ AHMET — İktisat Şûrasının plân 
yapmaması lâzımdır, görüş ve ana fikri tesbit 
etmelidir. 

ALBAY ŞÎNASÎ OREL (Devamla) — İkti
sat Şûrası Kanunu çıkmadı, bu itibarda aynı ka
nuna koyamadık. 

OÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben zabıtların 
birer nüshasını size göndermeyi kararlaştırmış
tım, fakat şimdi tenevvür ettim. 

BAŞKAN — Bu mevzuda aydınlandık, arka
daşlarımıza teşekkür ederiz. Kanun tasarısı İk
tisat Komisyonunda tetkik edildikten sonra gö
rüşülecektir. 

Oturuma 10 dakika ara, veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 
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