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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Millî Birlik Koımitösi üyelerinin yaptıkları 

yurt içi gezilerine ait Sekreterlikçe hazırlanan 
gezi formlarına göre düzenlenecek raporları in
celemek üzere bir karma komisyon kurulması 
kaibul olundu. 

Bâzı şahısların mal beyanına davet edilme
sine dair Millî Birlik Kamiteısinin 5 sayılı Ka
rarı ile Sekreterliğe tanınmış olan yeltikinin de
vam ettirilmesi ve tatbikatta görülen bâzı ak
saklıkların giderilmesi hususunda Hükümetin 
dikkatinin çekilmesi uygun görüldü-

Ankara ve istanbul vilâyetlerinde evvelce 
ilân edilmiş olan örfi İdarenin 1 Mart 1961 ta
rihine kadar uzatılmasına karar verildi. 

Vazife ile yurt dnşına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Selim Sarper'in avdetine kadar Dışiş
leri Bakanlığına Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. öemıal Gürsel'in, 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
ve Basın - Yıayın ve Turizm Bakanlığı Vekili 
Selim Sarper'in avdetine kadar, Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanlığına Devlet Bakanı Nasır 
Zeytinoğlu'nun, 

Vazife ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 
Ekrem Alican'm avdetine1 kadar kendisine, 
GHimrük ve Tekel Bakanı Fethi Aşkın'm vekil
lik edeceklerine dair Devlet Başkanlığı tezkere
leri okundu. 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması halkkındaki kanun kaibul 
olundu. 

Devrilen iktidar zamanında suç işliyen yük
sek dereceli memurlar hakkında yapılacak so
ruşturma usulüne dair 45 sayılı Kanunun tat
bikatının durdurulmasına dair Kanunla, 

Sayıştay Soruşturma Kurulunun görev ve 
yetkilerine dair Kanun kabul edildi. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hak 

kındaki kanun tasarısının tümü üzerinde görü
şüldü. Maddelere geçilerek birinci maddesi ka
bul edildi, diğer maddelerin alâkalı zevatın hu
zuru ile görüşülmesi için başka birleşim'e bıra
kılması kaibul olundu. , 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı ve tekliflerine dair İkti
sat Komisyonu raporunun tümü üzerinde görü
şüldü. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

Acuner Ekrem Karavelioğlu Kâmil 

Divan. Kâtibi 
Özdağ Muzaffer 

i 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 18,30 

BU BÎRLEŞÎM BAŞKANI — Akkoyunlu Fazü 

DÎVAN KÂTÎPLERÎ : Karavelioğlu Kâmil, Özdağ Muzaffer 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. •— 1960 malî yılı Muvaz.enei Umumiye Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu 
raporu (1/86) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının tüımü üze
ninde geçen birleş/iımde görüşmeler cereyan et
mişti. Bâzı hususlarda .vekâlet teimsileilei'inden 
sorulacak noktalar için görüşmeler bugüne kal
mıştı. Dışişleri Bakanlığından temsilciler gelmiş
tir. Aktarmanın müzakeresine başlıyoruz. .Müsaa
de ederseniz kendilerine sual soralım. 

KOKSAL OSMAN — Alınacak bir otomobil 
dâvası var. Bugünkü tutum ve zihniyet içinde 
bunu biraz uygun bulmadı/k ve vekâletinde böyle 
bir teklif getirmesini arzu et/miyorduk. Acaba 
nasıl düşünüldü de bu lüks otomobil tahsisi tek
lifi buraya getirildi. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FU
AT KEPENEK — Müsaade ederseniz efendim 
arz edeyim. 

Vekil Beyin otomobili 6 seneliktir ve daimî ta
mire mulhitaıç bulunmaktadır. Onun içsin bir yeni
sinin alınması icalbediyor. Ahnaoaik olan otomobil 
de* halen Türkiye'de bulunan otomobillerden biri
sidir. 

BAŞKAN — Koksal, buyurun. 
KOKSAL OSMAN — Vekil Beyefendi 150 

bin liralık bir otomobile binerse bu memleket ba
tar. Ben bu husustaki zihniyete takılıyorum. 
Her halde, Bakanlık iğinde başka bir otomobil 
vardır. Vekil Bey ona binebilirlerdi. Köşkte bir
çok güzel otomobiller bulunmaktadır. Fakat ben 
henüz binımedim bir kısımını da sattım. Bize stey
şını bile çök gördüler. Bugünkü tutum karşısun-
da Hariciye Vekâletimin «150 bin liralık bir oto
mobil tahsis edin» teklifi ile karşıanıza gelmesini 
hiç düşünmezdik. Binaenaleyh ben bunun reddini 

istiyorum. Kendi vekâletindelki otomobillerden 
birini alsın, kullansın. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu temsil ve 
ağırlama masraf lan ile karşılanacak, bu bütçe yılı 
içinde kararlaştırılmış davetli var mı? 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜMESSİLİ FU
AT KEPENEK — Evet efendim. Ürdün Kiralı
nın 7 - 1.5 Ekıiım arasında gelmesi mevzuuıbaihfe-
t.lr. Ondan sonra Hindistan'm Bencap Yasalına 

r Konseyi Başkanı Mr. Graıbur Sink vardır, geliş 
tarihi henüz tesîbit edilmemiştir. Bir de Sudan 
Devlet Başkanı Gl. Abud Ve Fas Kiralının gelme
leri mevzuulbahiistir. Buralar için de henüz bir ta
rih tesbıiit edilmeımişjtir. 

KÜÇÜK SAMİ — Ürdün Kiralı her sene ta
tilini Türkiye'ide mi geçirir? Bu zait tatil geçir
tmek için mi, yoksa bir vazife için mi gelecektir? 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜMESSİLİ FU
AT KEPENEK — Bildiğime göre kendisi arzu 
izhar etmiş. 

KÜÇÜK SAMİ — Babasını ziyaret etmek için 
gelecekse mütenekkiren seyaJbat etmesi de kabil
dir. 

KOKSAL OSMAN — Müsaade ederseniz bun
dan biraz haberim var, bendeniz arz edeyim. 

Zannediiyoraim, Devlet Basjkaînı<nı görmek üze
re geliyor. Sabık Başvekilin yukarda bir evi var
dı, orayı temizlettirdik ve hazırladık. Sırf Devlet 
Başkanımızı görmek üzene geliyor. 

BAŞKAN — Efendim, başka sual soracak 
var mı? 

Olmadığına göre, ben de bir sual sormak işiti
yor mm. 

©u 600 bin liranın bir kısmı sarf edilmiştir. 
Bu nasıl sarf edıillmişitir? Bir karşılığı olmadan ne
reden sarf edilmiştir? Bumu öğrenmek istenim. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
FUAT KEPENEK — Efendim, bn tahsisat büt-
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çede 3 milyon olıaraik teslbit edilmişti. Sonradan 
1,5 milyon lirıa Tasarruf Kanunu ile tenzil edil
miştir. Geriye 1,5 milyon lira kalıyor. Halbuki 
bu Tasarruf Kanunumun eıiktığı sırada, ^saı^en 
1 623 483 lira sarf eidilimiş bulunuyordu. Binaen
aleyh halen velkâleltimiziın bu faslında, 123 483 
liralık bir açık teısıbit eltini iş bulunuyoruz. Ayraca 
sarf edilmediği halde .sarf edilmiş . gtibıi gözüken 
192 492 lirayı da ilâıve odersok, eoman 315 000 
liralık bugün veikâleltıijmi;;iin bir borcu vardır. Ten
sip buyurulduğu takdirde 600 000 lira bu miktar
dan tenzil edilirse geriye 285 000 liralık bir melb-
lâğ kalmış olacaktır, 

BAŞKAN — Elimizde bir Mutoabeıi Umu-
aniye Kanunu vardır, masraflarımızı bu kanun 
eerçeviusii dâhilinde yapmamız ie'albtYİecdkİL.ir. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, Tasarruf Ka
nunu Hariciye Vökâleltindıen çıkıyor, bundan ha
berleri yok imi idi? 

IDIŞÎŞLERI BAKANLIĞI MUHASEBE 
Md. TAKÎ ARAN — 1960 yılı için bu fasla üç 
milyon lira tahsisat konulmuştu. Mayısın başla
rında, zannederim 3 veya 4 ünde mevcut tahsisat 
bakiyeleri hakkında bizden bir cetvel istendi. O 
zamanki Mecliste bâzı tahsisat ihtiyaçları için, 
Maliye Vekâletinin memba bulamaması karşısın
da, bütün vekâletler muhasebelerinden böyle bi
rer cetvel istenmişti, nereden tasarruf etmek 
mümkündür diye. Biz Mayıs başlarında verdiği
miz cetvele göre, bilâhara tasarrufa esas olacak 
cetvelleri hazırlamış bulunuyoruz. Fakat bu ara
da yapılan birtakım masraflar da var. Bunlar 
sarf edilmiş ve Divanın vizesinden geçmiştir. Ma
liye (Vekâleti bizden sormadan cetvelleri tanzim 
etmiş ve Heyeti Umumiyeye intikal ettirmiştir. 

'TAŞAR DÜNDAR — Vekiller Heyetine gel
miştir ve Hariciye Vekilinin imzasından geçmiş
tir, 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MUHASEBE 
MÜDÜRÜ TAKÎ ARAN —̂  Hariciye Vekili imza 
ederken, Maliye Bakanlığı «bu kadar tasarruf ya
pılıyor, bu hususta bir itiraz var mı?» diye bir 
şey sormamış., 

TAŞAR DÜNDAR — Vekil Bey de sorma
mış? 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MUHASEBE 
MÜDÜRÜ TAKI AHAN (Devamla) — Evet Ve
kil Bey de sormamış. O zamanki had içerisinde, 
kanunlaşmış. Kanunlaşınca yapılan masrafla 

9.1960 0 : 1 
tahsisat arasında bir fark hâsıl oluyor. Diğer 
masrafları da beyefendi anlattılar. Tasarruflu 
masraf arasında 123 000 liralık bir fark vardır. 
Divanın vizesinden geçmek suretiyle masraf ya
pılmıştır. Bir de elimizde 192 000 liralık fatu
ralar vardır. Bunların hepsi kanun çıkıncaya ka
dar yapılan masraflardır, tahsisata istinadettiği 
için gayrikanuni sayılmaması icabeder. Kanun 
henüz çıkmadığı ve dairesinin de bundan malû
matı bulunmadığı için ta'hsisatı vardır, diye sarfi
yat yapılmıştır. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, Heyeti Ve-
kilenin imza ettiği dakikadan itibaren haberi ol
maması hazindir. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, bu tasarruf 
mevzuunda listeler hazırladık. Paralar katiyen 
sarfedilmiyecektir diye bir Bakanlar Kurulu ka
rarı alındı. Buna rağmen bu harcamalar nasıl 
oluyor? 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MUHASEBE 
MÜDÜRÜ TAKİ ARAN — Eğer o Bakanlar Ku
rulu kararı dairelere tebliğ edilmiş olsaydı şüp
hesiz ki,' sarfedilmiyeeekti. Maliye Vekâletinin 
bunu derhal daireler muhasebelerine tebliğ etme
si, bu tahsisatı mevkuf tutun, sarfetmeyin, deme
si lâzımdı. Dairesinin malûmatı olmayınca mas
raf tahsisata istinadediyor diye Sarf yapılmıştır. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Muhterem arkadaş
lar, müsaadenizle ben bir hususu huzurunuza ge
tireceğim. Hatırlarsınız, birinci sınıf bir hariciye 
memurunun yetersizliği konusu. Bunun, Türkiye'
yi önemli bir memlekette temsil eden bir zat ol
duğu malûmdur. Bu hususu beyan ettiğimiz za
man, «biz buna öyle bir vazife veririz ki, yapma-
siyle yapmaması aynı olacaktır.» dendi. Bu zatın 
aldığı maaş ayda 10 bin lirayı bulmakta idi. 

Diğer bir pasaj. Arkadaşlar, her hangi bir fi
ilde, harekette ve düşüncede ölçü aranır. Bizim 
Hariciyemizin de kendisine göre ölçüleri vardır. 

Şekil bakımından, en fazla münasebette: bulun»-
duğumuz Batı memleketlerine uymak mecburiye
tindeyiz. Efendim, arabalar Amerikan tipi, birin
ci sınıf lüks arabalar olmalıdır. Bu sebeple; ağır
lama faslında bir ölçü olmalıdır. Nede olsa Şark
lıyız, binbir gece masallarındaki gibi olması arzu 
edilir. 3 - 5 milyon lira masraf yapılır, bu arka
daşlar gayrimesul insanlardır, bu hususta onlar
dan sual sorulmaması icabeder. Mühim olan şey 
ölçüyü kaçırmamaktır. Böyle olduğu takdirde de 
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Hariciye Vekâletinden böyle bir sual sorulmama
sı lüzumunu duyacağız. Buraya gelişleri dolayı-
siyle beylere ben şahsım adına teşekkür etmek is
terim. Ama kendileri gayrimesul durumdadırlar. 
Mesul olan kendileri değil, Türkiye Hariciyesidir". 

ESÎN NUMAN 
teklif ediyorum. 

Müzakerenin kifayetini 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜMESSİLİ FU
AT KEPENEK — Arz etmek isterim ki, şimdi
ye kadar belki fuzuli masraflar olabilmiştir. Fa
kat bundan sonra bir kuruşu, bir ,santimi dahi ta
mamen ölçülü ve vicdani şekilde sarf edeceğiz. 

İBAŞKAN — Fakat böyle büyük bir rakam 
gelince bizde iyi bir tesir bırakmadı. 

TAŞAR DÜNDAR — Müzakerenin Harici
ye Vekilinin gelmesine talikini teklif ediyorum. 

İBAŞKAN — Müzakerenin kifayeti teklif 
edilmiştir. Kifayet teklifini ka'bul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Arkadaşlar, 
biliyorsunuz kanunun sözcüsü bulunmaktayım. 
Bu 150 bin liralık otomobil mevzuu çıkarıldık
tan ve hesap sorma hususu da halledildikten 
sonra kanunun kabulünü arz ve teklif ediyo
rum. (Otomobil parası çıkarılacak, sesleri) 
Evet efendim, otomobil mevzuu çıkarıldıktan 
ve ağırlama masrafları da 3 milyondan 600 bin 
liraya indikten sonra kanunun kabulünü tek
lif ediyorum. Bu 315 bin bir hatadır. 285 bin 
lira için sarf yeri vardır. Bunun hesabını 
sordunuz. Müsaade ederseniz bu kanunu böy
lece kanunlaştıralım. 

SOLMAZER İRFAN — Sorumlular 
kında bir takibat yapılmıyacak mı? 

hak-
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KARAVELÎOĞLU KÂMÎL (Devamla — 

| Buna Yüksek: Heyet lüzum görürse sorar. 
| . SOLMAZER İRFAN — Bunu ben sormuş

tum, tahsisat olmadan para sarf edilmiştir, 
diye. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Hatasından 
meydana çıkmıştır. 

SOLMAZER ÎRFAN — Hatayı yapanı söy
lediniz mi? 

ULAY SITKI — Efendim, bunun hesabım 
bilâhara isteriz. Bu para sarf edilmiştir, mü
teahhitlere, lokantalara borçlanılmıştır. Esa
sen bu paranın fazla sarfının mesulü Sayın 
Millî Müdafaa Vekili arkadaşımızdır. Bu Çin 
Erkânı Harbiyesine burada verilen ziyafetin 
parasıdır, bu paraların nerelere sarf edildiğini 
Millî Müdafaa Vekili arkadaşımızdan soralım. 
200 bin küsur lira her halde az bir para değil
dir, Devlete lâzım olan bir miktardır. 

BAŞKAN — Mevzu ayrıca Hariciye ve Millî 
Müdafaa Bakanlarından sorulabilir. Şimdi tasa
rının birinci maddesini okuyoruz. 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertip
leri arasında 1 465 000 liralık münakale yapıl
mıştır. 

BAŞKAN — Maddeye ilişik bir sayılı cetve
lin bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza su
nacağım. 

İktisat Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 
[1] SAYILI CETVEL 

F. M. Tahsisatın nev'i • 

Münfesih Büyük Millet Meclisi 

(T. C. Millî Birlik Komitesi) 
453/B Kongre, konferans, tören ve ziyafetler 

22 Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı 
ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların harcırahları 

• BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler-.. Kabul edilmiştir. 

Tenzil 
Lira 

Zam 
Lira 

65 000 



B : 15 30 . 9 .1960 O : 1 
* Tenzil Zam 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

453/E Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimi
ze gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama masrafları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Çeşitli yardımlar 165 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir, 

Jandarma Gtenel Kumandanlığı 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 300 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştia-. 
411 Harb malzemeleri ve teçhizat 150 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
412 Tıbbi ecza ve sağlık malzemeleri 20 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
414 Taşıma masrafları 130 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 

302 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve umumi masrafları 
. 91 Ziyafet 100 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı * 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil ve ağırlama masrafları 
20 Devlet reisleri, misafirleri ve ecnebi elçilerin ağırlama masraf

ları 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre, konferans ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcı

rah ve masrafları 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

305 . Kira bedeli 
13 Sosyal Hizmetler Enstitüsü > 50 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
429 Sosyal Hizmetler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Akademisi Okulu 

ve merkezi umumi masrafları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 



F. M. 

701 

735 
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Tahsisatın nev'i 

(A/2) 

Dışişleri Bakanlığı 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sefarethane ve konsolosluk binaları satmalma ve yaptırma be
delleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tenzil 
Lira 

Zam 
Lira 

100 000 

200 000 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerinden 475 000 lira tenzil edilerek ilişik 

(3) sayılı cetvelde yeniden açılan tertiplere ola
ğanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Buradaki zam 
ve tenzil sütunlarından 150 şer bin lira temdi 
edilmiş ve yekûn 625 000 liradan 475 000 liraya 
düşürülmüştür. 

BAŞKAN — Maddeyi ilişik cetvelin bölüm
lerini okutup oyunuza sunacağım. 

F. M. 

[2] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i 

(A/ l ) 

Millî Savunma Bakanlığı 

411 Harb malzemesi, teçhizat ve tahkimat umumi masrafları 
11 Kara Kuvvetleri 

REÎS — Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tenzil, 
Lira 

Zam 
Lira 

175 000 

(A/2) 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

711 Makina, alet ve malzemelerin onarılması ve yenilenmesi 
10 Radyo istasyonları ve stüdyolarında mevcut makina, alet ve 

malzemelerin onarılması ve yenilenmesi 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

300 000 

7 — 
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[3] SAYILI CETVEL 

Tenzil Zam 
F. M. Tahsisatın nevi Lira Lira 

(A/ l ) 

Maliye Bakanlığı 

672 Türk Kültür Derneği Genel Başkanlığına yardım 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

673 , Urla Kemik ve Mafsal Hastalıkları Hastanesi Deniz ve Güneş 
Tedavisi Enstitüsüne yardım 100 000 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

752 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmaeak taşıtlar 
28 Millî Savunma Bakanlığı 175 000 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nei maddeyi tekrar okuyoruz. 
(2 nei madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelden ili
şik 4 sayılı cetvelde yazılı formül kaldırılmış 
ve yerine 5 sayılı cetvelde yazılı formül eklen
miştir. 

BAŞKAN — [Beş sayılı cetvelin Dışişleri Ba
kanlığı kısmında binek arabası makam için 
(Mersedes)] ibaresi kaldırılmıştır. 

3 ncü maddeyi bu suretle ve cetveliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeler kabul edilmiş ve tasarı kanunlaş
mıştır. 

2. — Devlet Plânlama Teşkilâtınınm kurul

ması hakkında kanun tasarısı ve İktisat Komis
yonu raporu (î/79) (1) 

EKJSÜ VEHBİ — Efendim, bir usul olarak 
arz ediyorum. Müsaade edilirse, kanun sözcülü
ğünü Allbay Şimasi Orel yapsın. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kuralnnasınıa dair olan kanun tasa
rısının 2 nei maddesine gelmiştik. Bu hususta 
buraya davet ettiğimiz heyet, Umumi Heyeti
mizi aydınlatacaktı. İsterseniz maddeyi tekrar 
okuyaliım, ondan sonra suallerinizi sorarsınız. 

Görev 
MADDE 2. — Devlet Plânlama Teşkilâtının 

görevleri şunlardır : 
a) Memleketin talbiî, beşerî ve iktisadi her 

türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde 
tesbit ederek takilbedileıcek iktisadi ve s'Osyal 
politikayı ve hedefleri tâyinde Hükümete yar-
dıımcı olmak; 

ib) Muhtelif bakanlıkların iktisadi politika
yı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu 
temin etmek için tavsiyelerde bulunmak ve bu 
hususlarda müşavirlik yapmak; 

c) Hükümetçie kaJbul edilen hedefleri ger
çekleştirecek uzun ve kısa vadeli plânları hazır
lamak ; 

(i) 55 S. Sayılı basmay azının ekleri tutana
ğın sonundadır. 
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d) Plânların başarı ile uygulanabilmesi için 

ilgili daire ve müesseisel'erle mahallî idarelerin 
kuruluş ye işleyişlerinin ıslahı hususunda tav
siyelerde bulunmak; ,' 

•e) Plânın uygulanmasını t akil) etmek, de
ğerlendirmek ve gerekli hallerde plânda deği
şiklikler yapmak; 

f) özel sektörün faaliyetlerini plânın he
def ve gayelerine uygun bir şekilde teşvik ve 
tanzim edecek tedbirleri tavsiye etmek. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, bu madde 
bir tadil için evvelce komisyona havale edilmiş
ti. Madde bu tadille birlikte okunsun. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — İktisat Ko
misyonunun değiştirgesiyle birlikte okuduk. 
Birçok endişeler belirmişti ve dolayı siyle sual
ler sorulmuştu. Onun için heyeti davet etmiştik. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, bu mevzu 
burada konuşuldu, bunun istişari, tavsiye he
yeti olması ileri sürüldü ve dendi k i ; bu şekil
de olması kabul edildiği takdirde Baade rapo
runun akıbetine uğrar. Rafa konmaktan başka 
bir işe yaramaz. Kesin hükümlü olması şeklinde 
tadili cihetine gidelim, denildi. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, bu 
mevizu» konuşuldu; kesin bir karara varılmadı. 
Karar şöyle idi; bunu hazırlıyan ekip gelsin, 
bize izahat versin, dendi. 

BAŞKAN — İstişari Heyet de değişmiştir, 
müsaade ederseniz ma'ddeyi okuyalım, tekrar 
müzıakere ederiz. 

MADDE 2. — Devlet Plânlama Dairesinin 
görevleri şunlardır : 

BAŞKAN — Bundan evvelki şekilde hüküm 
«Hükümete yardımcı olmak» şeklinde idi. Şim
di «tâyin etmek» şeklini almıştır. 

Bu hususta söz istiyen var mı?.. 
ERSÜ VEHBÎ — Bu tadil ne. zaman yapıl

mıştır ? 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bunların tâyini 

siyasi faktörün ba/kkıdır. Kanun yapmak hakkı 
Komiteye aidolduğu için bunu ancak Hükümete 
bırakabiliriz. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, bu 
madde kabul edilebilir; fakat vekillere burada 
lüzum yoktur. Vekiller buraya seçilmesin, icra 
memurları seçilsin. Vekillerin buraya girmesin
de ben endişe duyuyorum. Onun için ben red
dini' talebederim. 
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BAŞKAN — öızgüneş, buyurun. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, dâva ma

lûmdur. İM asırdan beri demokrasiyi tuttura
nı ayışımızın sebtebi; memlekette sosyal müesse
selerin yok oluşundan'dır. Parti, par t i ; ne var, 
ne yok, siyasi parti.. Parti flaması millî bayra
ğımızın üstüne çıkarılıyordu. Parti menfaati, 
millî menfaatler üstüne çıkarılıyordu. Her han
gi bir yere bir tesis kurulacağı zaman, bu mem
leketin hayrına olup olmadığı düşünülmeden, 
acaba bir klsım vatandaşın reyini alabilir miyiz, 
'hususu düşünülmekteydi. 

Adnan Menderes'e bir gün «Seni ordu iste
miyor» dedikleri zaman «ordu dediğiniz nedir, 
kaç mebus çıkarır» demiştir. Her tesis reyile öl
çülüyordu. İşte kanunun hususiyeti aslında bu
radadır. Siyasi partilere memleketin iktisadi, 

• malî istikbaliyle oynaması imkânını bırakma
mak, İlim heyetine bu salâhiyeti tanımak lâ
zımdır. İstişari mahiyete koyacak olursak bu
nun hükmü olmıyacaktır. Şimdiye* kadar Hü
kümete nasıl raporlar verilmiştir malûmunuz
dur. Çünkü parti menfaatleri birinci derecede 
ele alınmakta idi. Hükümet bu plânlama ve in
celeme de serbesttir. Yalnız plânlama Hükü-
m'etin elinden almıyor. Binaenaleyh bu madde 
beyefendinin okuduğu şekilde kabul edilmeli
dir ki, memleket menfaati parti menfaatinin 
altına düşmesin. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Adnan Menderes'i 
diktatoryaya götüren sebep siyasi nüfuz kadar, 
iktisadi vasıtalar olmuştur. Hükümet Başkanı
nın elinde bir sürü bankalar ve vasıtalarla çe
şitli zümreler üzerinde baskı yapabilmek ve bu
nu icra edebilmek imkânı elinde bulunduğu 
müddetçe, dilediği gibi plânlamak ve kıymet
lendirmek yetkisine sahibolduğuı müddetçe bu 
memlekette arzu ettiğini yaptırmamak siyaseti 
katiyen tahakkuk etmez. Biz gezilerimiz sıra
sında da halka vâdettik. Bundan sonra siyasi 
partiler kendilerine imkân sağlıyacak, geniş at 
oynatma sahaları bıulamıyacaklardır. Bunlar 
tamamen sınırlanacaktır. Ve bu sınırlamanın 
başlangıcı da işte bu tasarıdır. 

Baade, Raporu hazırlamak için buraya ge
tirilmiş ve raporunu hazırlayıp takdim etmişti. 
Ne oldu, millete dahi açıklanmamıştır. Binaen
aleyh, bu Devlet Plânlama Teşkilâtıdır. Bağla
nışı Başbakanlığa olabilir. Fakat, belki de ya
rın Heyetiniz daha radikal tedbirler almak zo-
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runda kalacak ve bu Teşkilâtı îcra Organınmn 
dışında görecektir. Böyle !bir teklifle huzurunu
za geliyoruz. 

BAŞKAN — Taşar. 
TAŞAR DÜNDAR — Efendim, --arkadaşlar 

endişe ettiler. Şûrayı Devlet de böyle müsta
kil bir teşkilâttır. Temyiz Mahkemesi de böy
le müstakil bir teşkilâttır. Bu teşkilâtın da 
böyle olması lâzımdır. Bakanların insanların 
ekmeğine müdahale hakkını kesmemiz lâzımdır. 
Bir sabık Bakan, «efendiler siz istediniz ben 
de yaptım» dedi. Onun için katı yetkili olması 
zaruridir. 

YILDIZ AHMET — Efendim, demokrasi, 
malûmuâliniz, müesseseler rejimidir. Teminat
lı ve muvazeneli müesseseler kurulduğu takdir
de demokrasi bu memlekette yürütülebilir. Bu1 

rada ela bir müessese teklif ediliyor, Fa'kat te
minatı ilk ifadede yoktu, yetkisi 'zayıftı, tadil 
teklifi iyi hazırlanmıştır. Kanaatimce tadil tek
lifini aynen kabul etmeliyiz. Filhakika bu tak
dirde de bir mahzur var, Hükümet tâyin ve 
tesbit ettiği programına uygun olarak politika
sını yürütmek mecburiyeti vardır ama* içinde 
Bakanları, Başbakanlık müsteşarı da vardır, 
ayrı, başka bir yerden ithal edilmiş teşkilât de
ğildir, içinde hükümet azaları da vardır, her 
halde teklifi beynedilebilir. Hükümet âzaları
nın noktai nazarları ile telif edilebilir. Binaen
aleyh, tadil teklifinin aynen kabulünü teklif 
ederim. 

ULAY SITKI' — Arkadaşlar ben öyle zan
nediyorum ki, sayın Plânlama Grupunun Baş
kanının izahat verdiği günde bâzı arkadaşları
mız yoktu. O zaman böyle ikatî bir ifade tema
yülü belirmemişti. Belki de bunu, teşkilâtın 
içinde bulunan koordinasyon grupu reddede
cektir. O olacak derse kendi bünyesi içinde bu
lunan Koordinasyon Heyeti olraıyaeak diyecek
tir. Binaenaleyh ifade yumuşaik olmalıdır ki, 
Koordinasyon Heyetinin reddine uğramasın. 
Yani burada, kuruluş şekline göre bir (yanlış an
lama var. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, bunların 
teminatı olarak tktisat Şûrası zaten mevcuttur. 

Bu tasarıyı hazırlıyan komisyondan bir şey 
öğrenmek isterim. Burada da bir Başbakan ve 
onun tâyin ettiği Bakanlar vardır. Fakat bunun 
alt kademelerini tâyin edenler kimlerdir? 
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OSMAN TORUN — Hükümet tarafından tâ

yin edilecektir. 
AKSOYOĞLU REFET — Binaenaleyh böy

le olduğu müddetçe bunun çıkarılması hiçbir 
maksadı temin etmez kanaatindeyim. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Muhterem arkadaş
lar, bu kanun sivil bir Meclis tarafından müza
kere edilseydi bu şekilde yanlış anlaşılması ma
zur görülebilirdi. Fakat çağın realiteleri ve yur
dun karşılaştığı müşkülleri anlıyan ve felâket
lerini bilen bir heyetin bu kanunu ve bu kanun
la açıklanan fikri, kanaatımca alkışlıyarak ka
bul etmesi lâzımdır. Devlet topyekûn bir varlık 
olarak milletin önündedir. Harbde, topyekûn, 
sulhta topyekûn, seferberlikte topyekûn, alman 
tedbirleri de topyekûn tatbik etmek gerekmek
tedir. Harb Okulunda okuduk, Akademide oku
duk, orduda politikayı takıbettik. Bakanlıkla
rın üstünde bir şey oluyor. Fakat bu üstünlük, 
bir hiyerarşi üstünlüğü değildir. Bir plânlama 
ve zihniyet üstünlüğüdür. Memleketin bütün 
kaynaklarını kıymetlendiren bir teşkilâtın birer 
koordinasyon heyeti olması kadar tabiî bir şey 
yoktur. Büyük Britanya'nın Boyer harbini bi
liyorsunuz, o zaman düşülen sefil hal. Ö zaman 
topyekûn bir plânlama yaparak bütün memle
keti bu sefaletten kurtaran insana bütün Bri
tanya medyundur. Bütün dünyada topyekûn teş
kilât kurma şuurunu veren insan diye tanınmış
tır. Diğer milletler bu yola sırasiyle girdiler. Biz 
bu fikri fiilen İstiklâl Savaşında gösterdik. Fa
kat daha sonra modernize edemedik. Geçen ik
tidar zamanında düşünen askerî dimağların si
yasi sultaya nüfuzları mümkün olmuyordu. Bu
gün Türk Milletinin başında bizim gibi bir he
yetin bulunması, eağm icaplarını bilmemiz bakı
mından, millet için bir nimettir. Ama bundan 
istifade etmek şartiyle... O bakımdan Devlet 
Plânlama Teşkilâtı kurulması hakkındaki kanun 
görüşülürken arkadaşların kafasında Bakanla
rın üstünde mi idi, yanında mı duruldu gibi te
reddütlerin belirmesi hakikaten gariptir. Mille 
tin varlığı protokolla değil, yapılacak işlerle te
min edilir. Bu itibarla kanunun Hükümetin ha
zırladığı şekilde kabul edilmesini çok yerinde 
buluyorum. 

ER AHMET — Müzakerenin kifayetini tek
lif edyorum. 

AOUNER EKREM — Tavsiyeyi Hükümet 
kabul etmezse vaziyet ne olacak? Müeyyidesi ne-
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dirf Bu sualimin cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

TORUN OSMAN — Tadil teklifi Kurulun 
teklifi değildir. Dündar Beyin teklifidir ve o 
şekilde okunmuştur. Evvelâ bunu tavzih ede
yim. İnceleme ve Araştırma Kurulununki ayrı 
olarak takdim edilmiştir. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim bir Komite 
üyesi olarak konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
TAŞAR DÜNDAR — Söz aldım. 
BAŞKAN — Söz almadınız, siz sual sordu

nuz. 
ACUNER EKREM — Eski tadil teklifi bi

zim değildir, arkadaşımız izah etsin. Hükümet 
kabul etmezse ne olacak? 

BAŞKAN — Teşkilâtın evvelce gaye ve mak
sadı belirtildi. Bâzı arkadaşlar belki bilmiyor
lar. Genel olarak bu maddeden tam maksat an
laşılmıyor. Diğer maddeler de belirtilirse top-
yekûn plânlama teşkilâtı meydana çıkar. 

ERSÜ VEHBÎ — Usul hakkında. Efendim, 
biz bu kanun teklifini ne reddettik, ne de bir 
şey yaptık. Yapılan şey, bunu hazırlıyan ko
misyona sualler sormaktır. Ben Başkanlıktan 
sordum, sual mi soracağız, müzakere mi edece
ğiz dedim. Başkanlık bunu açıklamadığı için ar
kadaşların fikirleri dağılıyor. Arkadaşlar, ka
nun maddelerini müzakere ediyor muşuz gibi 
konuşuyorlar. Eğer müzakere edeceksek benim 
de söyliyeceğim şeyler vardır. Eğer sual sorula
caksa suallerimizi soralım. Hangi yönden mü
zakere ediliyorsa o şekilde konuşalım. 

BAŞKAN — Komisyon olarak bize bu mad
deyi yeniden izah ediniz... 

ACUNER EKREM — Efendim, en çok müş
külâta uğradığımız nokta şu, bunun hukuki du
rumu nedir, Hükümet kabul etmezse ne olacak? 

ORAL SİNASİ — Gerek kanun tasarısını 
hazırlıyan ilk heyetin, gerek İktisat Komisyonu
nun bu ikinci maddenin her hangi bir fıkrası 
üzerinde âdemimütabakatı yoktur. Gerek bizim 
komisyonumuz ve gerekse İktisat Komisyonu 
aynı hükme varmış ve tadil yapmamıştır. Şim
di tadil teklifini ileri süren arkadaşımız varsa 
ve bu tadil teklifi üzerinde bizim mütalâamız 
alınmak isteniyorsa biz hazırız. 

TAŞAR DÜNDAR — Evvelâ İktisat Komis
yonu üyeleriyle ve müşavir üyelerle albayım 
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[ arasında bir fark yoktur. Karavelioğlu arkada-
[ şımızla görüş bakımından bir fark var mı bil

miyorum ? 
İkincisi, tadil teklifi İktisat Encümeninin 

değildir. 
Albayım sual sormuştu, Hükümet müşavere 

heyetinin teklifini reddederse ne olacak diye? 
O zaman hiçbir şey yapmış olmaz. Parti Hükü
metin teklifini reddederse Hükümet düşer. Yok
sa Hükümetleri Yassıada'ya göndermezler. Hü
kümet düşer. 

ACUNER EKREM — Yaptığınız tadil tek
lifi şahsi midir? 

TAŞAR DÜNDAR — Evet efendim, şahsi 
teklifim. 

ACUNER EKREM — TadjJ teklifi deyince 
biz komisyonun teklifi anladık. 

ER AHMET —' Usul hakkında. Efendim, 
biraz evvel verdiğim kifayeti müzakere takriri
ni geri aldım. 

KAPLAN KADRİ — Millî iradenin tecelli 
ve temerküz ettiğini kalbul etltiğimiz Meclisin 
kuvvetlerinin bu kadar tefrika uğraması bi
raz . tuhaf geliyor (bana. Kaza müesseselerini 
ayırıyoruz, icra müesseselerini ayırıyoruz. Şim
di icra müesseselerini Devletin plânlama şü
mulü içine sokarsak zannederim doğru olmaz, 
ve ortada bir Meclis kalmaz gibi geliyor. 
11116884861 eri kurmak ve 'onları iyi bir şekilde 
koordine etmek lâzımdır. Sırf kanunlara müey
yideleri koymak suretiyle onun gölgesinde 
bütün işlerin halledilmiş olacağını kabul et
mek İhatalıdır. Bütün inisiyatifi almalıyız. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, vaziyet an
laşıldı. Bu kanunu hazırlıyan arkadaşlarımız 

- size bu hususta izahat versinler. Aynı fikir
de midirler, ısrar ediyorlar mı, lütfen Ibu açık
lansın. 

ORAL SİNASİ — Devlet Plânlama Teşki
lâtı hazırlanırken hedefimiz, bu teşkilâtın Dev
letin organik bünyesi içinde yaşıyabilecek bir 
teşkilât olmasıdır. Teşriî, kazai, ve icrai or
ganların teminatı altında ancak bir teşkilât 
kurulaibilir. Biz bu inançla (böyle yaptık. Siz 
ne kadar yazarsanız yazın nihayet bir Ba
kanlar Kurulu ve başında da ıbir Başbakan 
var. İster kalbul eder ister reddeder. Kaldı ki 
öyle bir teşkilât ki, adına. İktisadi Plânlama 

[ Teşkilâtı diyoruz. İktisadi faaliyetlerle bunu 
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ayırt etmeye m antikan imkân yoktur. Bir Hü
kümetin 4 senelik bir seçim esnasında zayıfla
ması, dört sene sonra düşmesi veyalhut icraa
tını devam .ettirmesi onun ta'tlbik ettiği ikti
sadi politikaya tâlbidir. Eğer ibu politika o 
Hükümete dördüncü bir organ tarafından em
poze edilmişse o siyasi heyetin her hangi bir 
mesuliyeti ytokltur, delmektir. O halde bu siyasi 
heyeti dördüncü bir organ tarafından idare 
edilecek /bir mekanizma halinde mütalâa etmek 
lâzımdır ki buna mantıkan imkân yoktur. Bu 
itibarla'biz icrai,* teşriî ve kazai or-ganlar için
de faaliyette 'bulunabilecek bir organ dü
şündük, dördüncü bir organ düşünmiedik. Bu 
itibarla bir Plânlama Daire'sinin yapacağı tek
lif , nihayet bir tekliftir. Bu teklif Bakanlar 
Kurulunca kalbul edilir veya. reddedilir. Daha 
elâstiki bir vaziyet vermek için, hakikaten âr-
kadaşlarımTzın ileri sürdüğü endişeleri ber
taraf etmek için İktisat Şûrasını derpiş ettik. 
ve iktisat Şûrası, Anayasanın teminatı altında 

• olsun dedik, hattâ Millî Birlik tarafından tâ
yin ve tesfoit edilsin, on Sene içinde kendi ken
dini yenilesin iki azada Plânlama Kuruluna 
girsin dedik. Hükümet siyasi baskı yapmaiç 
suretiyle plânı lkalbul_ etmezse, Anayasanın 
teminatı altında bulunan Jktisat . Şûrasının 
bu iki âzası efkârı umumiyeyi aydınlatır 've 
bütün vatandaşları Hükümet aleyhine çevire
bilir. Bu da bir teminattır. Ayrıca orada Baş-
'bakan ve kendi Seçeceği üç bakan olduğuna 
göre arada /bir anlaşma vukulbulursa bu tasa-
rınm gelmesi % 99 kalbul edilmiş demektir. 
Reddedilirse yeniden tetkik edilir, icâfoeden 
yerler düzeltilir. Bu demek değildir ki, plân
lama ortadan kalkmıştır. Çünkü bir heyet var 
ve efkârı umumiyeyi aydınlatacaktır. 

• BAŞKAN — Sıtkı TJlay. 

TJLAY SITKI — Şu mevzuu plânlayın diye 
kurula İkim verecek. 

• SOIJMAZER İRFAN — Memleketin ger
çekleri. 

OREL ŞÎNASt — Plânllama, teşkilâtı şu 
şekilde faaliyet gösterecektir. Mutaları toplı-
yacak, muhtelif hal tarzları halinde olmak üzere 
yukarıya kadar çıkacak, Yüksek Plânlama Kuru
lunda bu hal tarzlarını izah edecektir. Meselâ di
yecek ki, 10 sene içinde memleket gelirinin yüzde 
yirmi artmasını istiyorum. Binaenaleyh bu hal 
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tarzını kabul ederseniz vergi sistemleri hakkında 
şu esasları koymanız lâzımdır. Meselâ nüfusumuz 
her sene şu kadar artıyor. Bunları doyurmak için 
şu işleri yapmak lâzımdır, şu sanayi kolunda şöy
le yaparsak bu neticeler çıkar diye muhtelif hal 
tarzları getirecek, imkân ve kabiliyetlerimizi gös
terecektir. işte bu imkân ve kabiliyetlerimizi 
Yüksek Plânlama Kurulundaki heyet tezekkür 
edecek ve ondan sonradır ki, politikasını ve hede
fini tâyin ediyor. Yüksek Plânlama Kurulu, iş
lerini mutaları toplıyaraik, dokümanları inceliye-
rek plânlarını hazırlryacaklar ve ortaya serdikle
ri doneler üzerinde katî bir neticeye varıp politi
kayı ve hedefi tâyin etmek yoluna gideceklerdir. 

OSMAN TORUN — Plânlama Dairesi esas 
itibariyle proje yapmıyacak. Projeleri, yatırım
ları yapacak olan daireler ve şahıslar yapacaktır, 
Plânlama Dairesi sektör planlanmasından aşağı 
inmiyecektir. Umumi ekonominin temini hakkın
da yatırım hacmi ne olacak, kaynaklar nelerdir, 
hangi sahalara akacak.. Bir yıl veya beş yıl içinde 
hangi sektörler tarafından ne kadar yatırım ya
pılmıştır, istihsal kapasitesi ne kadar artacak, 
bunlar planlanacaktır. ıSetörler içindeki proje 
tanzimi, bir tarafta iktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve diğer tarafta şahıslara hususi seKTÖrlere ait 
politikanın yürütülmesi meselesine ve bunların 
projesine kadar !bu Plânlama Dairesi inerse gaye
sini kaybetmiş olur. Türkiye'de kurulmuş olan 
çimento ve mensucat fabrikalarının, Ziraate ya
pılacak olan yatırımlarda her çiftlik durumunun 
tetkiki bu Dairenin işlerinden değildir. .Biz bu 
Plânlama Dairesine plân yapma vazifesini veri
yoruz. Umumiyetle memleketin kaynakları o gün 
iktidarda bulunan hükümetlerin siyasi hedefle
riyle tâyin ve tesbit edilecektir. Gerçek ve tatbik 
kabiliyeti olan bir plân yapabilmek için bu Plân
lama Dairesi bu hususu göz önünde bulundurmak 
mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — Bu durum, zannedersem dün 
tavazzuh etti. Yorgun olduğumuz için dün hu 
Plânlama Teşkilâtını yanlış istikamette anladık. 
Şimdi tekrar doğru yola girdik. Eğer başka söz 
istiyen yoksa teklifleri reye arz edeceğim. 

KARAVELlOĞLU KAMİL — Usul hakkında 
bir teklifim var. Metinde yazılı olanla tadil ola
rak geleni mukayese edelim ve aradaki farkları 
görelim. Dündar Beyin tadil teklifi ile, daha ev
vel hazırlanmış olan metin arasındaki farkı anla
yalım. 
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TAŞAR DÜNDAR — Ortada üç teklif var. 
BAŞKAN — Efendim, asıl bir metin var, bir 

de Komisyonun tadil teklifi var, üçüncü olarak 
da Dündar Taşar arkadaşımızın tâdil teklifi var., 

TAŞAR DÜNDAR — Hükümetle Komisyon 
arasında zaten hiçbir ayrılık yoktu, aynı görüşe 
sahip idi. Bir beşinci madde hariç diğer maddeler 
hakkında aynı şeyleri düşünmüş idi. Komite âzası 
olarak ben de teklif yapma hakkına sahibim. Bu 
vaziyete göre müzakereye esas olan benim tâdil 
teklifim ile bir de Komisyonun teklifidir. 

(BAŞKAN — O haLde teker teker okuyalım. 
Arkadaşlar evvelâ Komisyonun teklifini okuyo
ruz. 

OSMAN TORUN — Müsaadenizle evvelâ ko
misyonun teklif etmiş olduğu (a) fıkrasını oku
yayım: 

«(a) Memleketin tabii, beşerî ve iktisadi her 
türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde tes-
bit ederek takibedilecek iktisadi1 ve sosyal politi
kayı ve hedefleri tâyinde Hükümete yardımcı 
olmak» 

Şimdi de tadil teklifini okuyorum : 
« (a) Memleketin tabiî, beşerî ve iktisadi her 

türlü kaynak ve imkânljarını tam bir şekilde Şo.s-
bit ederek takibedilecek iktisadi ve sosyal poli
tikayı ve hedefleri tâyin etmek» 

BAŞKAN — Bütün fıkralarda ufak - tefek 
»farklar vardır. 

KOKSAL OSMAN — Teklif sahibi izah etsin. 
TAŞAR DÜNDAR — Efendim, 1939 dan beri 

Avrupa'dan heyet getirmeye başladık, o günden 
beri tavsiye aldık fakat bir tanesini yapamadık. 
Halk Partisinin, tek • parti devrinde, Atatürk 
zamanında yakılmış beş senelik bir plânlama 
vardı. Atatürk gibi bir idealist adamın yaptığı 
bir plân. Politikacı mevcudiyetini, vatandaşla
rın reylerinden alan adamdır. Böyle bir kanun 
olmadan plânı tatbik eder mi? Rey endişesiyle 
hareket eden, veya rey endişesine mahkûm olan 
bir hükümet iş başına gelirse ve bu heyetin tavsi
yelerini de yapmakla mükellef olmadığına göre 
vaziyet ne olacak? Heyet boş durmaz, ilk günler
de bizde olduğu gibi liğorin tavukları gibi bize-
boynna proje gönderdiler, bir tanesi de tatbik 
edilmedi. Hükümet, heyetin tavsiyesini tatbik 
edecek, hem de emir almış bir asker gibi tatbik 
edecek, emir aldığı zaman. Muvaffak olacak mı, 
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olmıyacak mı? Olmıyacaksa düşünecektir... Sayın 
Başkanım kanaatinizi lütfen izhar etmeyin. 

BAŞKAN — Ben de komitenin üyesiyim onun 
için müsaade ederseniz konuşayım. 

Arkadaşlar, dediler ki, her partinin kendine 
göre bir görüşü vardır. Meclisin bir politikası, 
Hükümetin bir politikası olacaktır. Bu ışık tuta
cak, o halde bunların hiçbiri olmıyacak. Ne parti
nin ne Hükümetin bir görüşü olmıyacak, ne ola
cak? Aldığı emri yapacaktır. 

TAŞAR DÜNDAR — Ekonomik sahada., 
BAŞKAN — Evet ekonomik sahada. Albayım 

dediler ki, teşriî,, kazai ve icrai kuvvetler var. 
Bunlar arasında işte bu da yardımcı olacak ama 
bir iktisat ş'rası vardın. (Usulü ihlâl etmeyiniz, 
Başkan olarak ihsası rey edemezsiniz sesleri) 
Efendim, demin izah ettim. Âza olarak konuşu
yorum, o bakımdan istirham ederim, yanlış isti
kamete gidiyoruz gibi geliyor, bana. 

* SOLMAZER İRFAN — Efendim, plânlama 
dairesine o zamanın iktidarının zihniyetini'tem
sil edecek olan şahıslar tâyin edilmiş olacaktır. 
Tâyin edilen bu şahıslar millî iradenin tecelli-
gâhı olan Mecliste ekseriyeti sağlıyan parti hü
kümetinin görüşlerine aykırı plânlar yaparsa ga
yet tabiî olarak bu, hükümet tarafından redde
dilecektir. Böyle bir kayıt ortaya koyarsak hü
kümet bu plânların icrasında kendisini muhtar1 

kabul eder, icra etmezse ne yaparız? Müeyyide 
yoktur, Anayasada da buna dair teminat yoktur. 
Şu halde plânlama faaliyetini değerlendirecek 
olan iktidarlar, kendi hüsnüniyetlerine sığına
rak bu plânlama dairesinin faaliyetini kamçıla
mış olurlary Onun için plânlama dairesinin Hü
kümet otoritesi durfumuna getirilmesi acaip ka
çıyor. Binaenaleyh, Komisyonun hazırladığı tek
lifin oya konmasını teklif ediyorum. 

ULAY SITKI — Teklifi yapan arkadaşımızın 
hüsnüniyeti katı. Gayet güzel düşünülmüş ve ya
pılmış bir plânlama reddedilirse ve memleket ba
yırına olursa ne olacak? Hükümete yahut Mec
lise gelecek fakat mutlaka kabul edilsin diye bir 
mecburiyet yoktur. Eğer ısrar edilirse seni attım 
diyecektir. 

TAŞ'AR DÜNDAR — Bir Hükümet azasının 
ifadesini göıfüyorsunuz. işte bu ifadeyi koymaz
sak hicjbir netice çıkmıyacaktır. Hükümetin gö
rüşü bu olursa ya Meclis ne yapar? 

— 13 — 
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BAŞKAN — Son sözü Albaya verelim, onlar t 

hazırladı, buyuuum. 
SİNASİ OREL — Demdeki izahatımıza ilâve 

edelim. Devlet Plânlama Dairesi. hiçjbir suretle i 
neti bir kuvvet olarak ortaya çıkamaz. tora Ve-
kdllerin'in tatbik etiniyeceği bir plânlamayı yü- \ 
rütaıesiıue maddeten imkân yoktur. İktisadi faa-
liyefblerle siyasi faaliyet birbirinden ayrılamaz. 
Binaenaleyh bir Hüiküımetin devaml.ılığı iktisadi 
alanda o memleketin fertlerine sağlayacağı refah 
«evlyeBİyle ölçülür Bu plânlama 4 ncıü kuvvet 
olarak ortada var ise hükümet ne diyecek? «Ne 
yap alım, Plânlama Dairesi böyle dedi, ben de 
011 un dediğini yaptım.» mı diyecek. Böyle bir şey 
olamaz. Buna imkân yoktur. Bu itibarla Devletin 
üç kuvveti olan teşriî, icra i ve kazaıi organda yar
dımcı bir heyet olarak Devlet Plânlama Daireli
nin çalışması lâzumgeldiği kanaatindeyim ve bu 
kanaatimizde ısrar ediyoruz. 

/BAŞKAN — Anlaşıldı etkindim, } 
Zaten yet<erlik önergesi vardır, kifaytlti müza

kereyi kalbııl 'edenler... 
ERSÜ VEHBİ — Ben bu kanunun sözcüsü-

yüm, açıklanması gereken noktalar var. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ekseriyet yok 

efendilim. 
BAŞKAN — Bu durumda nasıl devam ederiz, 

arkadaşlar gelsin o halde. (Geliyorlar sesleıd) 
Arkadaşlar, kanonun ikinci maddesinin (A) 

fıkrasını Hükümet teklifi olarak, komisyon tek
lifi olarak oyunuza arz ediyorum. 

KARAVELİOĞLÜ KÂMİL — Halâ. nisap 1 
yok. 

iBAŞKAN — Efendim teker teker fıkraları 
okuyarak reyinize sunacağım. 

(A) fıkrası okundu. 
(A fıkrası tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Fıkranın sonu, yardımcı olmak. 

İkinci hal tarzı hedefleri tâyin etlmek. 
Fıkranım aynen kabulünü reyinize arz edece

ğim. 
ER AHMET — Evvelâ usul bakımından 

tadil teklif inin oya konması ioiabefemefkitedir, tüzü
ğe göre. 

BAŞKAN — Doğrudur. Değiştirge şudur; 
«lıedefileaıi kesin olarak ̂  tâyin etmek.» öbürü de 
«Hükümete yardımcı olmak.» O halde değiştirgeyi 
'Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.... Efemi -
yenler... Reddedilmişltdr. J 
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Şimdi maddeyi aynen oyunuza arz ediyoruım. 

Kaıbıı! edenler... Kalbini edilmiştir. 
Şimdi B fıkrasını okuyahm. 
(>B fıkrası okundu.) 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Zaten A fık

rasını t am aımlıyor. 
KÜÇÜK SAMİ — Birinci madde kesin ifade 

ilo hükümetlere yetki vertruiştir. Hamlama, Dai
resi doğrudan doğruya Başbakanlığa -bağlıdır. 
Binıaenialeyh. «Ancak tavsiye yapar» olmaz. Müşa
virlik yapar, hedefi tâyin etmekte yardım eder. 
Bu itibarla komisyon teklifinin aynen oya konul
masını rica ederdim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Aoaıba bun
lar üzerinde münakaşa açılmış, mı, İlmî Hazırla
ma Komisyonumda! 

OREL ŞİNASÎ — Açılmadı. Doğrudan doğ
ruya İktisat Komisyonu teklifime ek fıkra ilâve 
ettik. Biz onların fikrime iltihak ettik. Biz bunu 
zaten tabiî olarak görmüştük. Yıllık plânı yapı
yor. Binaenaleyh koordinasyon için bunu kabul 
ettı'ık. İktisat Komisyonunun könulmasımda fayda 
vardır dedik kabul ettik. 

BAŞKAN — Efendim durum tavazzuh etmiş
tir. Arkadaşımız tadil teklifini geri alırsa mesele 
yok., 

ÇELhJBl BMANULLAH — Geri aldım efen
dim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız tadil teklifini geri 
almıştır. Fıkrayı aynen oyunuza arz ediyorum. 
Kalbııl edenler... Etmiyenler... Kaibul eddlmıiştir. 

(O) fıkrası. 
BAŞKAN — Tadil teklifi var mı?.. 
TORUN OSMAN — Dündar Beyin tadil tek

lifi var, tamam en kaldırılmasını işitiyor. 

BAŞKAN — (C) fıkrasını oyunuza sumııyo-
rum. Kaibul edenler... Kalbııl edilmiştir. 

(D) fıkrası okundu. 
•BAŞKAN — Buyuran Ahmet Bey. 
ER AHMET — Efendim, git gide yumuşu

yor. Biraz sonra da dikkatti çekmek gibi bir şey 
olacak. Yumuşaklığa gidilmemeli. Ynkardaki fık
ralara uygum tâbir bulmak. 

Dündar Beyin tadil teklifi aynen şöyledir; 
«Plânların başariyle uygulanabilmesi için 

ilgili daire ve müeisisieseleııle mahalli İdarelerin 
kuruluş ve işleyişlerini kontrol etmek.» 

ERSÜ VEHBİ — Dündar Beyin tadil tekli
fini okuduk ama, kendisi burada bul ummuyorlar. 

~~ 14 — 



B : 15 30 . 9 
KARAVıELİO&LU KÂMİL — Be-n Dündar ı 

Beyin töklifirti benimısiyoraın. I 
Şimdıi de-bir sual soruyoram; bu kontrol na- I 

sil alacaktır?... I 
(Cevabını-siz veııin sesleri) Eıveıt buna Dün- I 

dar Bey cevap verebilir. Ben şu haliçle beniımscuııe I 
keyfiyettim geri alıyoruim. I 

ERSÜ VEHBİ — Aıibaıdaşlar; bu bir plân
lama teşikilâitı mıdır yoksa, bir icra luıdreltiııin ku- I 
ruluşunu meydana götüren bir teşkilât mıdır? Bu 
tasıaırı icra organının kuruluşunu meydana geti
ren bir kanun, bir teşkilât değildir elbet. Bu ta- | 
sarı; plânlaima teşkilât inin esaslarını oritaya ko- I 
yuyor. Biz eğer f ilkinle ri'müzi bu noktadan, bu noik- I 
fcai nazardan maddeler üzienine ıteveih -edicr̂ dk 
uzun boylu kdimie ve rakamlar üzeninde durma- I 
marnız lâzımgelir kanaaitiındeyiım. I 

BAŞKAN — Şimdi (D) fıkrası. 
Söz istiyen var mı9 Fıkrayı oyunuza koyu- I 

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(E) fıkrası okundu. 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Fıkrayı re

yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyeıı- I 
ler... Kabul edilmiştir. I 

(F) fıkrası okundu. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, «faali

yetlerini plânın hedef ve gayelerine uygun şe
kilde teşvik ve tedbir tavsiye etmek» yerine 
daha kuvvetli bir şey koyamaz mıyız? Plân
lamanın içine girmesi lâzımdır. Geçmişteki 
hatalar bu yüzden olmuştur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
Yok. O halde fıkrayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi de maddenin tümünü oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Teşkilât 
MADDE 3. — Plânlama Teşkilâtı, Yüksek 

Plânlama Kurulu ve Merkez Teşkilâtından 
meydana gelir. 

BAŞKAN — Zaten genel olarak arz edil
mişti. Başka her hangi bir şey istiyen, bilgi 
istiyen, soru sormak istiyen varsa bildirsin ar
kadaşlarımız... Yok. ® halde bu üçüncü mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 
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MADDE 4. — Yüksek Plânlama Kurulu : 
Başbakan, (veya Başbakan Yardımcısı) Ba

kanlar Kurulunca seçilecek üç bakan, Plânla
ma Müsteşarı, İktisadi Plânlama Dairesi Baş
kanı, Sosyal Plânlama Dairesi Başkanı ve Koor
dinasyon Dairesi Başkanından meydana gelir. 

Kurulun görevi, iktisadi ve sosyal politika 
hedeflerinin tâyininde Bakanlar Kuruluna yar
dımcı olmak ve hazırlanacak plânları Bakan
lar Kuruluna sunulmadan önce, tâyin edilen 
hedeflere uygunluk ve kifayet derecesi bakı
mından incelemektir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Buyurun Özgür 
Bey. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, tadil 
teklifim var. Efendim buraya Maliye Bakanı 
seçilecek ben ayrıca, iki Bakan bulunmasını 
teklif ediyorum. Maliye Vekilinin hepsine gir : 

meşini istiyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Hükümet teklifinde İk
tisat Şûrası üyesi kaydı vardır. Tadil tekli
finde kaldırılmış. Acaba henüz daha İktisat 
Şûrası mevcudolmadığı için mi kaldırılmış, 
yoksa başka bir fikre mi makrundur? 

OREL SİNASİ — Henüz İktisat Şû
rası Kanunu çıkmadığı için buradan kaldı
rılmasını uygun bulduk. Bu kanun tasarısı ya
zıldığı zaman orada bir madde yazacağız, «bu
radan iki üye Yüksek Plânlama Kuruluna ka
tılır.» diye hüküm koyacağız. Tahmin ederim 
ki; bu tasarı Anayasa Komisyonuna gönderil
miştir. 

İsmen Bakanların tasrihi hususuna gelince; 
bunun üzerinde filhakika muhtelif münaka
şalar oldu. Her halükârda muhakkak Maliye 
Bakanı orada bulunacaktır. O bulununca Sa
nayi Bakanı da bulunmak istiyecektir. Ondan 
sonra Millî Savunma Bakanı da bulunmak is-
tiyecek, daha sonra Ulaştırma Kakanı da bu
lunmak istiyecektir. Binaenaleyh böyle bir ta
sarının Bakanlar Kurulundan geçme müşkü
lâtı nazara alınırsa biz üç tane diyelim, onlar 
seçsin dedik. 

İkinci bir* kaziye de; Plânlama Teşkilâtı 
uzun bir devreyi içine alan bir teşkilâttır. 
Yani uzun senelere doğru gidecek bir teşki
lâttır. Binaenaleyh her devrenin ayrı ayrı 
ekonomik ve politik mülâhazalar] olacaktır. 
Biz burada Bakanları dondurursık ileride baş-
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ka Bakan almak istersek o zaman alamayız 
dedik, üç Bakan olarak bıraktık. Başbakan ha
kikaten mesuliyeti üzerine almışsa 3 tane Ba
kanı seçmek için buraya gelecek. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — ürel arkadaşı
mın söylediği gibi Ticaret Bakanını koymak 
meselesi konuşulmaz. İktisat Bakanının ve Ma
liye Bakanının alâkadar olmadığı mevzu yok
tur. Sosyal ve iktisadi mevzularda Maliye Ba
kanı bulunacaktır. Buraya girmese dahi seçi
lecektir. 

KÜÇÜK SAMÎ — Arkadaşımın dediği gibi 
Maliye Vekili her zaman bulunmalı. Sanayi 
Bakanı her zaman bulunmaz. Sosyal işlerde 
Sağlık Bakanı bulunur. Bu itibarla üç Bakan 
dersek her zaman bunun biri Maliye Bakanı 
olacağına göre dört Bakan yapmakta acaba 
bir fayda olmaz mı? 

OREL ŞÎNASİ — Efendim; Yüksek Plân
lama Kurulu bütün Bakanlıkları ilgilendi
ren bir mevzudur. Gönül ist erki bütün 
bakanlar buraya girsin, fakat buna imkân yok. 

Burada üç tane ayrı ayrı otorite vardır. 
Birisi Siyasi otorite, ikincisi iktisadi otorite 
biri de Anayasa teminatı altında bulunan Şura 
üyeleri. Bakanların adedi çoğaldığı zaman bun
lar uzmanlara müessir duruma geleceklerdir. 
Aradaki muvazeneyi bozmamak için uğraştık, 
dokuza indirelim diye. Bu olmadı. Bû hususda en 
güzel örnek Hindistan'dadır. Onlar dokuza indir
mişler. Biz dokuza indiremedik, on* a çıktık. 
istedik ki siyasi otorite mümkün mertebe az 
olsun, iktisat ve Şura üyeleri bunların tesiri 
«altında kalmasın, diye düşündük. Onun için 
böyle yaptık. 

KÜÇÜK SAMI — Bana sekize indiı imiş ve 
Hindistandan da aşağı düşmüşüz gibi geliyor. 
Bakın öyle değil mi; Başvekil bir, bakanlar ku
rulundan seçilecek üç aza, etti dört, Plân'lama 
Müsteşarı, etti heş. iktisadi Plânlama Teşki
lâtı Başkanı, etti altı, Sosyal Plânlama Teş
kilâtı Başkanı etti yedi, Koordinasyon Başka
nı. etti sekiz. 

OREL ŞlNASl — İki tane de Şûra üyesi 
olacaktır. Bunlarla on ediyor. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlardan başka 
tereddüdü olanlar var mıdır, yoktur. O halde 
iki şık var, birisi maddenin aynen oya. kon
ması diğeri do bir arkadaftşımızm teklifidir 
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ve bakanlıkların isimlerinin belirtilmesini is
temektedir, yani bir tadil teklifidir. , 

ERSÜ VEHBİ — Hayır başkanım; yalnız 
Maliye Vekilinin tasrihini istiyorum. 

BAŞKAN — Maliye Vkilinin ismen bura
da tasrihi teklif edilmektedir. Bunu kabul 
edenler .. Etmiy enler.. Maalesef teklif redde
dilmiştir. O halde komisyonun tetklifinin ay
nen kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiy eni er.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi beşinci maddeye geçiyoruz; 
MADDE 5. — Devlet Plânlama Müsteşarı, 

Başbakan Yardımcısına bağlı olup Plânlama Mer
kez Teşkilâtının faaliyetlerini sevk ve idare ile 
görevlidir. 

Plânlama Müsteşarı, araştırmaları, nazari ve 
tatbiki bilgisiyle ve tecrübesiyle temayüz etmiş 
Türk veya yabancı iktisatçılar arasından seçilir. 

iSOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, hiçbir Ve
kâlet Müsteşarının niteliği şöyle olacaktır diye 
bir şey olmaz. Vasıf ortaya konmuştur, bunu ya
pacak adam otomatikman gelir. Bunun kanun
dan çıkarılması lâzımdır. 

ER'SÜ VEHBİ — Bu fıkra gerekçemizde 
mevcudolduğu ve Şefik Bey arkadaşım söylediği 
için ben tekrar etmiyeceğim. Kanun tekniği ba
kımından aykırı olan bu cihet talimatname veya 
nizamnamede yer alabilir. 

ikinci nokta: Bir Plânlama Dairesi kurmak 
istiyoruz. Bu, millî hedeflerimize istikamet vere
cektir, millî çalışmalarımızı kıymetlendirecektir. 
Bunun başına bir yabancı getirilemez. Binaena
leyh 5 nei maddenin ikinci fıkrasının tamamiyle 
kaldırılmasını teklif ediyorum. 

ACUNER EKREM — Ben de aynı fikirleri 
•söyliyecektim. Bu fıkranın kaldırılması hususun
daki teklife iştirak ediyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim; Sözcü, fıkranın 
kaldırılmasını istedi. Devlet memuru ola^Hfcya-
bancının zikredilmesi nazik olabilir. Binaenaleyh, 
yabancı ancak müşavir olabilir. Bu itibarla fıkra
nın kaldırılması için bir zaruret vardır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — İkinci fıkra 
kaldırıldığı takdirde bir noksanlık olacak, Hükü
met teklifine göre.. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
KARAVELlOĞLU KÂMİL — ikinci parag

raf Hükümet teklifinde yoktur. 
Hükümet teklifinin birinci paragrafı tama

men bunu içine almakta mıdır? 
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OREL SİNASİ — Alıyor, müsteşar mua

vini var. 
KARAVELİO&LÜ KÂMİL — Bir soruya 

daha müsaade; eder -misiniz?,. İktisadi Plânlama 
Dairesi olduğuna göre yalnız iktisatçı olması kâ
fi mi? İdareci olamaz mı? 

ERSÜ VEHBİ — Arkadaşlar; bunun iki 
fonksiyonu var; birisi, iktisat, birisi sosyal dâva
lar. Bunun illâ iktisatçı olmasında ısrar etmemek 
lâzımdır. Bu memlekette kendi kendini yetiştir
miş, insanlar olabilir ve bunlar iktisatçı olmıya-
bilirler. Haddizatında bir sosyologtur, fakat bir 
işin iktisadi ve sosyal taraflarını da kavnyaeak 
bir kudret ihraz etmiş olabilir. Bunun için mem
lekette en ehil kudretli insanı seçmekte köstek 
koymıyalım. 

BAŞKAN — Vaziyet tavazzuh etmiştir. Bir 
komisyonun getirdiği teklif vardır ki, bunun üze
rinde arkadaşlarımız fikirlerini söylemiş bulu
nuyorlar. Bir de; ikinci paragrafı çıktıktan son
ra birinci paragrafı beşinci madde olarak oyunu
za arz edeceğim. 

ÖZGÜR SELÂHADDİN — Efendim; ikin
ci paragrafı çıkaramazsınız. «Türk veya yabancı» 
kelimelerini silerek tâdil şeklinde ortaya koyabi
lirsiniz, 

ÇELEBİ E M A N U L L A H — Burada müsteşar 
vasfını bırakıyoruz. Nazari, tatbikî bilgisi ve tec
rübesi ile temayüz'etmiş şeklinde, değil mi? 

BAŞKAN — Bu hususta sözcü açıklama yap
tı. Buna göre bunun tamamı bırakılıyor. Çünkü 
Müsteşar koordine yapacak ve bu teşkilâtın başı 
olacaktır. O halde mesele hallediliyor, siz ne der
siniz? 

ERSÜ VEHBİ — Hiçbir Bakanlık Teşkilât 
kanununda müsteşarların vasıf ve şartlarına dair 
kayıt yoktur. Ve olmaması lâzımdır. Mahzurla
rını biraz evvel arz ettim. 

BAŞKAN —• Albayım sizin fikriniz nedir? 
OREL SİNASİ — Efendim; ikinci pa

ragraf çıktıktan sonra bir mahzur yok. Arka
daşların belirttiği gibi Teşkilât Kanununda böy
le bir şey yoktur. 

Maziye bakarsak bir doktor gelmiştir Harici
ye Vekilliği yapmıştır. Bir .başkası da gelmiş yap
mıştır. Binaenaleyh hiçbir teşkilât kanununda 
nitelik ş/öyledir' diye yazılmamıştır. 
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BAŞKAN — O halde her iki paragrafı oyıı-

jıuza arz edeceğim. , 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, arkadaşlar da 

'belirttiler. Tadil teklifine göre birinci paragraf... 
Ondan sonra ikinci. 

BAŞKAN — O halde ayrı olarak birinci pa
ragrafı oyunuza arz edeceğim. 

MADDE 5. — Devlet Plânlama Müsteşarı, 
Başbakan Yardımcısına bağlı olup Plânlama Mer
kez Teşkilâtının faaliyetlerini sevk ve idare ile 
görevlidir. 

BAŞKAN — Birinci paragrafı madde olarak 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

İkinci paragrafı siliyoruz. 
MADDE 6. — Plânlama Merkez Teşkilâtı 

aşağıdaki organlardan meydana gelir : 
İktisadi Plânlama Dairesi Başkanlığı, 
Sosyal Plânlama Daireisi, Başkanlığı, 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 
BAŞKAN — Altıncı maddeyi oyunuza arz 

ediyorum. Kalbul edenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — İktisadi Plânlama Dairesi 
Başkanlığı : 

Uzun vadeli plânlar, yıllık programlar ve 
finansman ve sektör programları şubeleri ikv 
devamlı ve geçici özel ihtisas komisyonlarından 
'meydana gelir. 

Görevi, gerekli araşltırmaları yaparak uzun 
ve kı'sa vadeli Umumi ve bölge plân ve prog
ramları hazırlamalktır. 

BAŞKAN — Bu 'maddeyi de oyunuza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Sosyal Plânlama Dairesi Baş
kanlığı : 

Araştırma ve Plânlama şubeleriyle devamlı 
ve geçici özel ihtisas komisyonlarından meydana 
gelir. 

Görevi, memleketin sosyal problemlerini in
celemek ve bunların halli için uzun ve kısa va
deli plânlar 'hazırlamaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Koordinasyon Dairesi Baş
kanlığı : 

Malî ve Hukuki Tedbirler Şubesi, Tetkik ve 
Tahlil Şulbesi ile Yayın ve Tem'sil Şubesinden 
meyldana gelir. 
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Görevleri : 
a) Devlet teşkilâtında ve özel sektörde plâ^ 

nm gercekleşmeisini kolaylaştıracak idari, malî 
ve hukuki tedbirleri tesibit ve tavsiye etmek, 

b) Tatbik mevkiine konan plân ve proig-
ramların icrası sırasında gerekli takip ve koor
dinasyonu sağlamak, icabında bu maksat için 
muhtelif daire ve teşekküllerin yüksek seviyede 
sorumlu temsilcilerinin katılacağı komisyonları 
toplamak, 

c) Tatbikatın üçer aylık devre raporlarını 
icra organlarından ıalıp tevthit ve değerlendire
rek neticeleri ilgililere sunmak, aihenk sağlayıcı 
tedbirlerin yürürlüğe konmasını takibetmek, 

d) Plân ve programların tatbikatının aksa
dığı sahalarda organizasyon ve metot inceleme
lerinin öncelikle yapılmasını sağlamak. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım; Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığının teşkilâtına ait maddedir. 
Esasen bu teşkilât kalbul edilmiştir. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Plânların hazırlanması 
MADDE 10. — Bilgi toplama : 
Plânlama Teşkilâtı, istatistik Genel Müdür

lüğü ile yakın bir iış birliği kurarak çalışır. Ay
rıca, plânlama ile ilgili olarak lüzumlu gördüğü 
'bilgileri her türlü âmme idare ve müesseselerin
den ve diğer hakiki ve hükmi şahıslardan doğ
rudan doğruya istemeye yetkilidir. Kendilerin
den bilgi istenen her türlü âmme idare ve mü
esseseleri ile diğer hakiki ve hükmi şahıslar bu 
(bilgileri mümkün olan en kısa zamanda ver
mekle mükelleftir. 

Bu suretle elde "edilen bilgilerden ticari sır 
mahiyetinde olanların gizliliğine riayet edilir. 

•BAŞKAN — Söz istiyen arkadaş var mı? 
TORUN OSMAN — Efendim, burada bir 

baskı hatası var; yedinci satırda «Kendilerin
den bilgi istiyen» diye bir cümle var. Bu, «Ken
dilerinden bilgi istenen» olacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Mad
deyi tashihli olarak okuduk. Bu tashih ile rey
lerinize arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — İş birliği : 
Plânlama Teşkilâtı bilgi toplamada, plânla

rın hazırlanmasında ve icranın takibinde bakan
lıklara yakın bir iş birliği kurar, 
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BAŞKAN — 11 nci maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — İktisadi ve sosyal hedeflerle 
politikaların tesbiti : 

a) , İktisadi ve sosyal hedeflerle politikala
rın tâyininde esas teşkil edecek hususlar Yük
sek Plânlama Kurulunda görüşülerek tesbit 
edilir. 

b) Bu .suretle tesbit edilen esas, Bakanlar 
Kurulunda öncelikle müzakere edilerek karara 
'bağlanır. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

MADDE 13. —• Uzun vadeli plânın yapıl
ması : 

Başlbakan, (veya Başbakan Yardımcısı) Ba
kanlar Kurulunun taSvibettİği esaslar dâhilinde 
uzun vadeli ve yıllık plânların hazırlanması hu
susunda Plânlama Müsteşarlığına direktif verir. 
Plânlama Teşkilâtı ilk olarak uzun vadeli plânı 
hazırlar. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Uzun vadeli 
plânın süresi ne olarak düşünülüyor. 

TORUN OSMAN — îmfcân ve kabiliyetler 
toplandıktan sonra bu imkân ve kabiliyetlerin 
randıman verebilecek şekilde tezalhür etmesi ka
dar bir zaman olacaktır. Meselâ 7 - 8 sene. 

OELEBÎ EMANULLAH — Bence bu husus
ta kesin bir rakam söylenemez. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bir bilgi edin
mek istemiştim. 

BAŞKAN — 13 ncü "maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 14. — Uzun vadeli plânın kabu
lü : 

Uzun vadeli plânın Başbakanlığa (veya Baş
bakan Yardımcılığına) sunulmasından itibaren 
bir hafta içinde Yüksek Plânlama Kurulu top
lanır. Kurul bu plânı inceliyerek, kabul edilmiş 
bulunan ana hedeflere uygun olup , olmadığım 
bir raporla Balkanlar Kuruluna bildirir. Plân 
Bakanlar Kurulunda incelenerek kalbul edildik
ten sonra, teşriî organın tasvibine arz olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul .edilmiştir. 
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MADDE 15. — Yıllık programlarının ha- I 

sırlanması ve kabulü : 
Yıllık programlar Plânlama Merkez Teşki

lâtınca hazırlanarak Yüksek Plânlama Kuru^ 
luna sevk edilir. Bu kurul programları inceli-
yerek bir raporla Bakanlar Kuruluna sunar. 
Bakanlar Kurulunda kabul edilen yıllık prog
ramlar kesinleşmiş olur. 

Yıllık programlar, bütçeler ile iş program
larından evvel hazırlanır. Bütçelerle iş prog
ramlarının hazırlanmasında, Plânlama Teşkilâ
tının yıllık progi'amları ile kabul edilmiş olan 
esaslara uyulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen... Yok. Maddeyi 
reylerinize arz ediyourm. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — icranın takibi : 
Kalbul edilen plânların ilgili daire, müesse

se ve idarelerce uygulanmasındaki ahenk ve iş 
'birliğini Koordinasyon Dairesi Başkanlığı sağ
lar. 

Plânın .tatbikatı zaman zaman gözden geçi
rilerek elde edilen neticeler ve alınması ıgerekli 
tamamlayıcı tedlbirler, belirli devrelerde verile-
ce"k raporlar halinde Bakanlar. Kuruluna su
nulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. 
KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Bir sual. 

ikinci flkrada «zaman, zaman» deniyor. Bu
nun için kati bir müddet tesbit edip kestirip 
atsak daflıa iyi olmaz mı? 4 ayda, 6 ayda de
sek nasıl olur? 

OSMAN TORUN — Efendim, bunun za
manını salahiyetliler tâyin edecektir. Çünkü 
plânın tatbikatını zaman zaman onlar göz
den geçireceklerdir. 

BAŞKAN — 16 ncı maddeyi oyunuza arz 
ödiyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
lbul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 
MADDE 17. — Mukaveleli uzmanlar : 
Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvele dâJhil 

memuriyetlerden müşteşarlılk, daire başkanlık
ları, müşavirlikler, şube müdürlükleri ile uz
man ve uzman yardımcılıklarında ve müste
şarlık genel sekreterliğinde lüzumu halinde 
yerli ve yaibancı uzmanlar mukavele ile çalış- ' 
tmlafbilir, ' I 
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1 ER AHMET — Maddenin son paragrafın

da ; «Mukavele ile çalıştırılacak yerli uzman
ların aylık tutarı...» deniliyor. Buraya «lüzu
mu halimde uzmanlar çalıştırabilir»' kaydının 
'konmasını te'klif ediyorum. 

KÜÇÜK SAMI — Yabancılar, hususi mu
kavele ile istihdam edilir denmek lâzımdır. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN ~- Sami Küçük 
Beyi destekliyorum. 

KÜÇÜK SAMI — Bu .maddenin ikinci fık
rasında «mukavele ile çalıştırılacak yerli uz
manların' aylık ücreti birinci derece maaş ile 
'bunun % 60 ı tutarlarını geçemez.» diye bir 
kayıt var. Bu kaydı kullanmak mecburiyetinde 
kalırsatk asıl iş yapabilecek uzmanları dış sek
töre kaçırmak ihtimali belirir. Bu uzmanlara 
belki daba fazla para vermek mecburiyeti hâ
sıl olacaktır. Biliyorsunuz bir zamanlar bir 
Alman profesör üniversiteye gelmişti. Alman 
tâlbiyetinde olduğu müddet zarfında çok yük
sek maaş' alıyorddu Türk dilini öğrenip Türk 
vatandaşı olmak arzusunun izhar «dince ken
disine 35 lira asli maaş üzerinden maaş verme
ye kalktılar, adam çekti gitti. Eğer böyle bir 
kayıt altına alırsak, yarın bu sahalarda ha
kîkaten iş yapacak insanları teminde zorluk
larla karşılaşabiliriz. Bence bu kadar önemli 
bir mevkide bulunacak uzmanlara barem dı-
,şı ücret verilmesi lâzımdır. Buna mukabil bun
ların Devlete temin edecekleri fayda belki mil
yon. belki milyarlar olacaktır. 

Yani bu uzmanlar kısmının kalmasına ta
raftarım. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
ERSÜ VEHBİ — Bunun halli de mümkün

dür. Geçim sahası haline gelirse; bu takdirde 
şahsan memlekete hizmet etmek istiyen bilgili 
insanlar daha çok buraya hulul etmeye çalışa
caktır. Tasrih etmeye lüzum olabilir. Yüzde 60 
hangi esasa göre verilecektir? Madde bunu tas
rih etmiştir. Benim fikrim budur. 

BAŞKAN — Şinasi Bey buyurun. 
OREL SİNASİ — Efendim, ilk hazırlanan 

madde bu şekilde değildi. Bu madde İktisat Ko
misyonu tarafından değiştirildi ve bu hale gel
di. Müsaade ederseniz Hükümetin 17 nci mad
desini okuyayım. 
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Çeşitli hükümler ] 

MADDE 17. — Mukaveleli uzmanlar : 
Devlet Plânlama teşkilât, 22 nci maddesin

deki personelini gereğinde mukavele ile istih
dam edebileceği gibi, ihtisasından faydalanacağı 
gerekli miktarda yerli ve yabancı uzmanlarla 
teknik elemanları da mukavele ile istihdama 
yetkilidir. Bu suretle vazifeye alınanlara ödene
cek ücretin miktarı Bakanlar Kurulunca, tesbit 
olunur. 

Bu madde ile biz Sami Beyin fikirlerini be
lirtmek istedik. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şu anda iki teklif j 
•bulunmaktadır. Birinci teklif Hükümet teklifin
de olduğu gibi ücretin miktarı Bakanlar Kuru
lunca tesbit olunur. İkincisi, Ahmet Bey yaban
cı kelimesini çıkarsınlar demişti. Arkadaşlar da 
bunun müdafaasını yaptılar. 

YILDIZ AHMET — Teklifimi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — O halde teklif olarak Hükümet 
maddesini mi ileri sürüyorsunuz? 

KÜÇÜK SAMÎ — Hayır, Hükümet maddesi
nin son ibareti yerine «Bakanlar Kurulunca tes
bit olunur» diyelim. 

KARAVELÎOÖLU KÂMİL — Sami Beyin 
teklifi "kabul edilirse belki çok yüksek maaş 
verilir ve burası terk edilemiyecek hale. gelir. 
Maksat dışında mütehassıslar da gelebilir. 

KÜÇÜK SAMİ — Bunların hepsi ilim ada
mıdır. Bunlar için normal bir ölçü Hükümetçe 
tâyin edilsin. Bu sebeple % 60 yerine Hükümet 
veya Bakanlar Kurulu diyelim. | 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar; ben de bir j 
üye olarak iki kelime söylemek isterim. Bu mad- j 
deye göre birçok kimseler için istifade kapısı 
açmış olacağız. Önleyici tedbirlerin zikri lâzım
dır. Açık kapı bırakıldığı takdirde ileride suiis- ' 
timallerin yapılması ihtimali olacaktır. 

KÜÇÜK SAMİ — Bakanlar Kurulunca te& \ 
bit ediliyor. Bakanların aldığı maaş malûmdur. I 
Oraya getirilmek istenen zata maaşının üç, dört I 
mislini vermek istemiyecektir. Bakanlar Kurulu 
17-18 azadan terekkübettiği için bunların bilgisi 
dâhilinde çıkacaktır. Yirmi kişinin kararı alı
nacaktır. Kayırım ihtimalleri azalmıştır. 

TORUN OSMAN — Efendim, % 60 diye ka
yıtlamanın sebebi şudur. Bugün bizim maaş sis
temimize göre Devlet memurlarından hiç kim
se ek görevler vekâlet ücretleri dâhil iki bin li- I 
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ra ve bunun % 60 nidan fazla para alamaz. Bu
gün bizim maaş kanunlarımız ve barem sistemi
miz âzami olarak buna müsaade ediyor. Yargı
tay Başkanı, Danıştay Başkalı ve diğer bütün 
Devlet memurları bunun altındadır. Çünkü bun
lar ek görev de alamazlar. Sadece tazminat alır
lar. Bunlara ödenen para şu 3 200 liranın altın
da kalacaktır. Diğer elemanların da 3 200 lira 
alabilmesi için iki tane ek görev alması iktiza 
edecektir. Ek görev bir kanunla kaldırılmıştır. 
Halbuki burada tek bir işle ona 3 200 lira ver
meyi sağlamış bulunuyoruz. Tavzihan arz ede
rim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, mesele tavazzuh 
etti.,Şimdi bir teklif var, deniyor ki, bu miktar 
Bakanlar Kurulunca tâyin edilsin. Diğer bîr 
.teklif de «Komisyon teklifi uygundur; aynen ka
bul olunsun». Bu hususta başka bir mütalâa 
yoksa reylerinize arz edeceğim. 

KAPLAN KADRİ — Bir de tasarının so
nunda cetvel var. Burada meselâ, müşavir de
niyor, ihtisas yeri, şube müdürü deniyor hiza
sında yine ihtisas mevkii işareti var. Bunlara 
komisyon maddesi gereğince hep 3 200 lira mı 
vereceğiz? Lütfen izah edilsin. 

TORUN OSMAN — Efendim; Barem Ka-
nuuna ekli olan cetvelin tanzim tarzı teknik bir 
husustur. İhtisas mevkii denince, Devlet hizme
tinde hiç çalışmamış olsa bile, ihtisas yerlerinde 
olanlara memur olarak alındıkları takdirde cet
velde gösterilmiş olan (kadroları 'vermek müm
kündür. Bunların tamamını mukavele ile istih
dam etmek de mümkün olacaktır. Fakat bu 
her zaman çalışacak memurların lehine olmıya-
bilir. Çünkü memuriyetin emekliliği, diğer sos
yal yardımı ve istikbali vardır. Halbuki mu
kavele ile çalışan kimse emeklilik hakkından 
istifade edemez. Mukavele usulü ile daha fazla 
para kazanılmasına rağmen şahıslar memuriye
ti tercih etmektedirler. Binaenaleyh 'ilki şey ve
rilmiş oluyor. Birincisi, ihtisas yeri denilmek 
suretiyle 25 - 30 yaşındaki bir kimseyi 1 750 li
ra veya 2 000 lira ile memurluk statüsü içinde 
tâyin etmek mümkün olacaktır. 

İkincisi, mukavele ile bunların dışına çık
mak, Bakanlar Kurulunun tesbit edeceği had 
dâhilinde belki bu yerlere uzman temin etmek 
mümkün olmaz. Bir ihtisas mevkiidir. Bu ka
yıt konmazsa bu miktarı alabilmelk için o mü
tehassısın Devlet hizmetinde en az 25 sene hiz-
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met etmesi iktiza edecektir. Bu suretle de uz- ı 
marnların hu kadrolara tıâydn eddltmıelsi de kabdl 
olmıyacaktır. I 

BAŞKAN — Mesele anlaşılıyor. Hükümet 
teklifine ilişik cetvelde ücretler gösterilmemiş 
fakat komisyon teklifinde hizalarında ücretler 
de işaret edilmiştir. Şimdi maddenin son fık
rası değişince yine bu cetvel, yani komisyonun 
cetveli kalacaktır. Ama ücretler gösterilmiye-
cektir. Çünlkü Hükümet tâyin edecektir. 

Şimdi ibu teklifi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. 

. Müsavat hali hâsıl oldu. O halde tekrar oy-
lıyacağım. 

KOKSAL OSMAN — Yukardaki cetvel ile 
aşağıdaki cetvel arasında bir fark var. Madde 
reddedildiği takdirde cetvel de reddedilmiş ola
caktır. Bu hususta nazarı dikkatinizi celbede- | 
rim. 

BAŞKAN- — Maddeyi tekrar oyunuza arz 
edeceğim. 

Evvelâ Hükümetin teklifini oyunuza arz ede
ceğim. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir efendim. 

ERSÜ VEHBİ — Hükümet teklifi aynen 
tatbik edilecektir. 

TORUN OSMAN — Hülküm olarak kalbul 
edildi. Cetvel olarak ikisi arasında kadroların 
tesbiti bakımından, memuriyetler bakımından 
fark vardır. 

ERSÜ VEHBÎ — O halde buradaki farkları 
yukarıya aktarmak zarureti vardır. 

KARAVELIOĞLU KÂMlL — Aşağıdaki cet
veli kabul etmek de vardır. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, komisyonun 17. 
nci maddesi «mukavele ile çalıştırılabilir» tâbi
rine kadar aynen kalıyor. Mütebaki kısmı «Bu 
suretle vazifeye alınanlara ödenecek ücretin mik
tarı Balkanlar Kurulunca tesbit olunur» diye tas
hih ediliyor. 

BAŞKAN — 17 nci maddeyi değişen şekliyle I 
tekrar okuyoruz. 

MADDE 17. — Mukaveleli uzmanlar: 
Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvele dâhil me

muriyetlerden müsteşarlık, daire başkanlıkları, 
müşavirlikler, şube müdürlükleri ile uzman ve 
uzman yardımcılıklarında ve müsteşarlık genel 
sekreterliğinde lüzumu halinde yerli ve yabancı J 
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uzmanlar mukavele ile çalıştırılabilir. Bu suretle 
vazifeye alınanlara ödenecek ücretin miktarı Ba
kanlar Kurtulunca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KARAVELIOĞLU KÂMlL — Komisyonun 
parfağrafı aynen kabul edildi. Ayrıca son sütu
na; «Bu suretle vazifeye alınacak olanların ücret' 
miktarı tesbit olunur» hükmü eklenecektir. 

TORUN OSMAN — Bizdim telklif ettiğimiz 
cetvelin aynen kalmasında, hiçbir mahzur yok. 

• Ayrıca birçok kadro da ilâve edimiştir. Muka
vele ile tâyin olunursa bu( kadroları alacaktır. 

SOLMAZER İRFAN — Bugünkü müzakere
lerin yeterliği hakkında takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Üç maddemiz daha kalmıştır. 
Bu bakımdan-takririnizi geri almanızı rica ede
ceğim. 

SOLMAZER İRFAN — Takririmi geri alı
yorum. 

BAŞAKN — 18 nci maddeye geçiyoruz. 

MADDE 18. — Dışarıya gönderilecek ele
manlar : 

Devlet Plânlama Teşkilâtının bilgi, görgü 
ve ihtisaslarını artırmak üzere yabancı memle
ketlere göndereceği • elemenlar 4489 sayılı Ka
nunun birinci) maddesinin (b) bendinde yazılı 
«ilgili hizmetlerde', en az iki yıl başarı ile çalış
mış olmak» kaydına tâbi değildir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Üniversite mensupları : 
Devlet Plânlama Teşkilâtında Üniversite öğ

retim üye ve yardımcıları da görevlendirilebilir. 
Bu teşkilâtta hizmetlerinden faydalanılacak Üni
versite öğretim üye ve yardımcılarının Üniversi
teler Kanununun 32 - 38 nci maddelerinin son 
paragraflarında yazılı tazminat haklarına halel 
gelmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 20. — Plânlama Teşkilâtı, • plân iş
leri ile ilgili olarak araştırma, etüd ve proje tet
kiki gibi işleri yerli ve yabancı hakiki ve hük
mi şahıslara mukavele ile yaptırabilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tüzükler : 
Bu kanunun tatbikma müteferri şekil ve usul

ler tüzüklerle düzenlenir. 
BAŞKAN"— Madde hakkında söz istiyen?... 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Maddedeki 

«müteferri» kelimesini Türkçe bir kelime ile de
ğiştiremez miyiz?... (Doğru sesleri) 

O halde «Madde 21. — Bu kanunun uygulan-
masiyle ilgili hususlar tüzüklerle düzenlenir.» di
yelim. (Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar da muvafık gördük
lerine göre 21 nci maddeyi bu yeni şekliyle tek
rar okutuyorum. 

MADDE 21. — Tüzükler : 
Bu kanunun uygulanmasiyle ilgili hususlar 

tüzüklerle düzenlenir. 
BAŞKAN — Maddeyi bu tadillerle kabul 

edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar 3ı656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Başbakanlık kısmına eklenmiştir. 

Bu kadrolara yapılacak tâyinler 3656 sayılı 
Kanunun 6 neı maddesi hükmüne tâbidir. 

ISOLMAZER İRFAN — Bu daktilo sekreter
lerin evsafı ne olacaktır? Aşağı yukarı bir kıdem
li binbaşı maaşı alıyorlar. 

KOKSAL OSMAN — Kanunda gösterilen bü
tün elemanların nitelikleri kadro halinde göste
rilmiştir. Bu daktilolar aynı zamanda İngilizce 
yazı yazabilecek kabiliyette olacaklardır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

ÖEÇÎGİ MADDE 1. — İlişik (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar, 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin 
Başbakanlık kısmına eklenmiştir. 

'BAŞKAN — Madeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'GEÇİCİ MADDE 2, — Bu Teşkilâtın icabet-
tirdiği masraflar 1960 malî yılı Başbakanlık büt
çesinin ilgili tertiplerinden karşılanır. Bu mak
satla yeniden açılacak tertiplere aktarmalar yap
maya Maliye Bakam mezundur. 
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I ıSOLMAZER İRFAN — Aktarmalar için Ma-
I üye Vekilinin mezun kılınması kanun bakımın

dan nasıldır. 

KAEAVELİOĞLU. KÂMİL — Ba§ka kanun
larla bu yetki Maliye Vekiline tanınmıştır. - Bu 
maddeyi bu şekilde kabul edersek hemen karşımı-

I za bir aktarma kanunu gelmez. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo-
I rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
I mistir. 

MADDE 23. — Bu kanun yayımı tarihinde 
I yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 23 ncü maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

I edilmiştir, 

MADDE 24. — Bu kanun hükümlerinin yü-
I rütülmeşine Bakanlar Kurulu memurdur. 

BAŞKAN — 24 ncü maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir? 

I Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş, tasarı kanunlaşmış-

I tır. 

3. -— Karaman Suphi'nin, 5434 sayılı Türkiye 
I Cumhuriyeti EmeMi Sandığı Kanununa ek 42 
I sayılı Kanunun geçici birinci maddesine bir ftk-

ra ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Ik'tisat Ko-
I misyonu raporu (2/36) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesine go-
' I eiyoriK. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim; bu 
teklif ilk defa 6 . 9 . 1960 tarihli beşinci Birleşim
de görüşülerek bir kısım maddeler kabul edilmiş
ti. 8 . 9 . 1960 tarihli yedinci Birleşimde ise 42 
sayılı Kanuna bir madde eklenımesıine dair ikinci 
maddie hakkında Millî Savunma Bıalkanllığı Hu
kuk Müşavirliğinin mütalâası alınimafk üzere mıü-
zaikero'si tehir ^di'lmıişfti. Yaptığıımi'z temaslar ne
ticesinde böyle bir hükmüm tedvinine lüzum kal
madığı anlaşılmış bulunmaktadır. Bu şekilde tek
lifin kanunlaştırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Söz istoiycn var mı?... Söz alan ol
madığına göre birinci maddeyi okuyorum. 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek 42 sayılı Kanunun geçici birinci 

I maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 
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ıMADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cuımlhuri-

yeti Elnıekli Sandığı Kanununa elk 42 sayılı Ka-
ınunun» gıeç'iai birıiıncii mıaddesine aşağıdaki fıkra 
eiklenımıiştir. 

EK FIKRA — Bu madde gıereğmiee emekliye 
ayrılması gıerelken binbaşı ve yarbay landan 30 
Ağustos 1960 tarihinde terfi veya terfih şurasında 
olup da bu tarihte terfd ıvöya terfih şartlarını 
ihraz edecek olanların emefelıilik işlemleri 2 Ey
lül 1960 tarihine kadar gerti bırakılabilir. 

BAŞKAN —- Kaibul edienller... Etmıiyonlor... 
Kaibul edıilmistir. 
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MADDE 2. — Bu kanun 20 Ağustos 1960 

tarihinden itibaren yürüdüktedir. 
BAŞKAN — Kaıbufl edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilttnîigtir. 

MADDE 3. —- Bu -kamımı Bakanlar Kurulu 
yürtüjtür. 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenlier.,. 
Kabul edllmiiŞttiT. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
Vakit geciktiğinden Birleşime son veriyoruim. 

Kapanma saati : 20,45 
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Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

1. Tasarının 1 nei maddesinde teşkilâtın yönetim işlerinin Başbakan Yardımcısı tarafından 
yürütüleceği sarahatle ifade edilmiştir. 

I - Kanun tasarısının 2 nci maddesine eklenen fıkra, Türkiye'nin genel iktisat politikası üzerin
de en mühim teknik organ olan plânlama teşkilâtının, betahsis plân dışında kalan, para, banka ve 
kredi politikası, vergi, gümrük, fiyat, döviz kontrolu v.s. gibi muhtelif bakanlıkların faaliyet ve 
yetki sahalarına giren konular üzerinde, birlik, ahenk ve uyarlık temini- için, bu teşkilâta müşa
virlik sıfatının verilmesi ve bunun açıkça ifade edilmesi gerektiği için eklenmiştir. Bu fıkra 
esasen, plânlama teşkilâtının kurulması için memleketimize çağırılmış olan ünlü iktisatçı Prol. 
Tinbergen'in muhtırasında da mevcuttur. 

•Aynı maddenin (e) fıkrasına yapılan ilâve, plânın değişen şartlar ve edinilen tecrübe ve 
tatbikat neticesinde, icra süresi esnasında gerekiyorsa değişebileceğini hatırlatmak maksadiyle 
yapılmıştır. Plân, istikbalde girişilecek faaliyetlerin toplu fakat en genel hatlariyle ifade edil
mesinden meydana gelen umumi bir rehberdir. Yapılan ilâve plânın tanzimi sırasında tahmini 
mümkün olmıyan yeni unsurların doğması, bâzı faraziyelerin tatbik ve icra esnasında tahakkuk 
etmemesi, esasen külli kemiyetler halinde tesbit edilmiş olduğu için, tatbikat 've tecrübe ile 
plânın dainffa bir revizyona tâbi tutulmasının normal bir keyfiyet sayılması gibi sebeplere da
yanmaktadır. 

2. Tasarının 4 ncü maddesinde yapılan değişiklikler Yüksek Plânlama Kuruluna Başbakan 
veya bu konuda aynı yetkileri haiz Başbakan Yardımcısı bir Devlet Bakanının riyaset edeceği
ni açıkça ifade etmektedir. Bu maddeye yapılan diğer ilâve, bu kurula, plânın tatbikatı hakkında 
daha yakın bilgiye sahibolan Koordinasyon Dairesi Başkanının da girmesini temin içindir. Henüz 
kurulmuş bir organ olmadığı ve mahiyeti hakkında yeterli ve tatminkâr bir bilgi bulunmadığı 
için İktisat Şûrasından bir temsilcinin bu kurula şimdilik katılmasında bir fayda mülâhaza edil
memiştir. 

3. Komisyonumuzun en mühim gördüğü hususlardan biri, Plânlama Teşkilâtının teknik ve 
idari başkanı mevkiinde olan plânlama müsteşarının yetkisini ve meslekî hüviyetini açık bir şe
kilde tâyin eden 5 nci maddedeki değişikliktir. Müsteşar, daire başkanlarının yapacakları ve tan
zim edecekleri, ilmî ve nazari tahlilleri, araştırmaları, plânları kavrıyacak, yön verecektir; hem 
de bu hususta en yüksek idari kademelerde ve Kabine seviyesinde plânın tanzimi ve icrası için 
yapacağı temaslarda gereken yetki ve statüye sahip yüksek bir idareci olacaktır. Bu sebeple, 
akademik seviye, nazari bilgi ve tecrübe, araştırma ve yaymlariyle geniş bir kütle tarafından ta
nınmış olma gibi, ilmî vasıflar yanında, idari vasıflarının da bulunması gerektiği kanunda açık
ça belirtilmiştir. Kanaatimizce bu vasıfta bir müsteşarın seçimi her şeyden evvel zihnî ve ilmî 
mesai neticesinde tanzim edilebilecek olan iktisadi plân gibi millî bir vesikanın, mükemmeliyet, 
seviye ve başarı şansının en mühim garantisidir. Plânlama Teşkilâtının mûtat bürokrasi içi
ne gömülmemesi, Plânlama Müsteşarının diğer Devlet dairelerindeki gibi, yalnız bir idareci ve 
bürokrat olmasım önlemek kanunun bu açık ifadesiyle teminat altına alınmak istenmiştir. Bu
nun için müsteşarın icabında bir yabancı dahi olabileceği zikredilmiştir. Teşkilâtı şişirmemek, 
işin akademik mahiyetini zedelememek ve bürokrasiden, yetki dağılması ve yayılmasından kaçın
mak için, müsteşar muavinliğine lüzum görülmemiştir. 

4. Tasarının G nci maddesindeki değişiklik, sırf ifade kesafeti mülâhazasiyle olmuştur. 
5. Madde 7 deki değişiklik sektör plânları ve Proje Tahlil Şubesi adının, Sektör Plânları 

Şubesi olarak kısaltılması şeklindedir. Bunun sebebi, tek tek bütün projelerin bu şube tarafın
dan mutlaka tetkik edileceği intihamı uyandırmaktadır. 
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6. Madde 10 daki İlâve Plânlama Teşkilâtının, bütün iktisadi bilgi ve mutaları toplama 

ile görevli olan ve bu iş için teçhiz ve tensik edilmiş olan istatistik Genel Müdürlüğü ile sıkı iş 
birliği halinde çalışılması gerektiğini açıkça va'etmek için yapılmıştır. İstatistik Genel Müdürlü
ğünün bu teşkilâtla sıkı iş birliği istatistiklerimizin ıslahına, daha süratle Âe sıhhatle toplanma
sına ve faydalı sahaların sıkı bir şekilde takibcdilmesine imkân verecektir. İstatistik gibi ayrı 
bir teknik ve hüner işi olan bir sahaya da el atarak Plânlama Teşkilâtının, esasen mevcut ve kâ
fi tecrübe kazanmış bir Devlet teşkilâtının işini muzaaf bir şekilde yapmaya kaflikfnıasıraa ne lü-
FAim ve ne de esasen imkân vardır. Mamafih, lüzumu halinde İstatistik Genel Müdürlüğünden te
min edilmiyen bâzı özel bilgilerin doğrudan doğruya toplanması imkânları muhafaza edilmiştir. 
Bu bilgiler arasında ticari sır mahiyetinde olanların muhafazası teminat altına alınmıştır. 

7. Madde 11 deki değişiklik, Plânlama Teşkilâtının bilgi toplama, plânların hazırlanması ve 
icra işinde, bakanlıkların en mühim daire ve şubeleriyle, doğrudan doğruya temas etmesine im
kân vermek için, her Bakanlıkta yeniden ayrı bir daire kurulmasına lüzum olmadığı kanaatiyle 
yapılmıştır. Buna bir üyemiz katılmamıştır. 

8. Dil, üslûp ve ifade fcesaifieltü ve acıMığı için yapılan ufak değişiklikler dışında diğer bir 
önemli değişiklik, madde 15 in son fıkrasındaki değişikliktir. Muhtelif kademelerdeki Devlet 
daireleri ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin, kendileri tarafından yapacakları yıllık bütçelerde, 
Plânlama Teşkilâtının vereceği umumi yetkiler ve direktifleri zamanında öğrenerek buna uyabil-
meleri için, yıllık programların ve gelişme plânlarının daha önceden hazırlanmış olması lâzım
dır. Devletin genel ve-katma bütçeleri hazırlanmadan, iktisadi Devlet Teşekküllerinin iş ve 
yatırım plânları tanzim edilmeden önce, memleketin um mm i ikıtiısatM faaliyetini rasyonel, ge
lişmeden azade, ahenkli bir şekilde tanzim eden, ekonominin ana sektörlerine şâmil bir hesap 
manzumesinin daha önceden ortaya sürülmesi şartı r. * 

15 nci maddenin 2 nci fıkrası, plân fikrinin mantıki bir neticesi olan yukarıki hususu ifade 
etmek ve buna vuzuh vermek için konmuştur. 

9. Madde 17 tamamen değiştirilmiştir. Değerli eleman bulabilmek için, piyasa şartlarına 
uyarak mukavele ile vazife verilebileceği esası kabul edilmiştir. Yalnız, yerli uzmanlar için, 
bu işin mânevi veçhesi de hesaba katılarak ve emsal teşkil etmemesi hususu dikkate alınarak 
bir tahdit konmuştur. 

10. Madde 20 değiştirilmiş, icabında muayyen işler ve hizmetler için kadro mülâhazalariyle 
bağlı kalmadan, etüd, araştırma, proje tetkiki, mütalâa gibi hizmetlerin mukavele ile yaptırı-
labilmesine imkân verilmiştir. 

11. Muvakkat madde tatbikata uygun bir şekilde değiştirilerek ikiye ayrılmıştır. 
12. (1) sayılı cetvelde 3 ncü dereceden bir arşiv ve dokümantasyon şefi, 5 nci dereceden bir 

şef muavini ve 4 ncü dereceden üç aded istatistikçi ilâve edilmiştir. 
Kanun tasarısı Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
iktisat Komisyonu 

Başkanı Üye tiye • Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Bastuğ İrfan Bay kol Rifat 

Sözcü Üye Üye Üye 
Ersii Vehbi Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman özkaya M. Şükran 

Üye Üye 
Soyuyüce Şefik Taşar Dündar 
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İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞ-İŞTÎRİŞİ 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması 
hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş 

MADDE 1. — Başbakanlığa bağlı bir Devlet 
Plânlama Teşkilâtı kurulmuştur. Başbakan 
bu teşkilâtın yönetimi ile ilgili yetkilerini Baş
bakan yardımcısı vasıtasiyle kullanır. 

Görev 

MADDE 2. — Devlet Plânlama Teşkilâtının 
görevleri şunlardır : 

a) Memleketin tabiî, beşerî ve iktisadi her 
türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde 
tesbit ederek takibedilecek iktisadi ve sdsyal 
politikayı ve hedefleri tâyinde Hükümete yar
dımcı olmak; 0 

b) Muhtelif bakanlıkların iktisadi politi
kayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu 
temin etmek için tavsiyelerde bulunmak ve bu 
hususlarda müşavirlik yapmak; 

c) Hükümetçe kabul edilen hedefleri ger
çekleştirecek uzun ve kısa vadeli plânları ha
zırlamak; 

d) Plânların başarı ile uygulanabilmesi 
için ilgili daire ve müesseselerle mahallî idare
lerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda 
tavsiyelerde bulunmak; 

e) Plânın uygulanmasını takibetöıek, de
ğerlendirmek ve gerekli hallerde plânda deği
şiklikler yapmak; 

f) özel sektörün faaliyetlerini plânın he
def ve gayelerine uygun bir şekilde teşvik ve 
tanzim edecek tedbirleri tavsiye etmek. 

Teşkilât 

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

MADDE 4. — Yüksek Plânlama Kurulu : 
Başbakan, (veya Başbakan Yardımcısı) Ba

kanlar Kurulunca seçilecek üç bakan, Plânlama 
Müsteşarı, İktisadi Plânlama Dairesi Başkanı, 
Sosyal Plânlama Dairesi Başkanı ve Koordinas
yon Dairesi Başkanından meydana gelir. 

Kurulun görevi, iktisadi ve sosyal politika 
hedeflerinin tâyininde Bakanlar Kuruluna yar

dımcı olmak ve hazırlanacak plânları Bakanlar 
Kuruluna sunulmadan önce, tâyin edilen hedef
lere uygunluk ve kifayet derecesi bakımından 
incelemektir. 

MADDE 5. — Devlet Plânlama Müsteşarı, 
Başbakan Yardımcısına bağlı olup Plânlama 
Merkez Teşkilâtının faaliyetlerini sevk ve idare 
ile görevlidir. 

Plânlama Müsteşarı, araştırmaları, nazari ve 
tatbiki bilgisiyle ve tercübesiyle temayüz etmiş 
Türk veya yabancı iktisatçılar arasından seçilir. 

MADDE 6. — Plânlama Merkez Teşkilâtı 
aşağıdaki organlardan meydana gelir : 

İktisadi Plânlama Dairesi Başkanlığı, 
Sosyal Plânlama Dairesi Başkanlığı, 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 

MADDE 7. — İktisadi Plânlama Dairesi 
Başkanlığı : 

Uzun vadeli plânlar, yıllık programlar ve 
finansman ve sektör programları şubeleri ile 
devamlı ve geçici özel ihtisas komisyonlarından 
meydana gelir. 

Görevi, gerekli araştırmaları yaparak uzun 
ve kısa vadeli umumi ve bölge plân ve program
ları hazırlamaktır. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Koordinasyon Dairesi Baş
kanlığı : 

Malî ve hukuki tedbirler şubesi, tetkik ve 
tahlil şubesi ile yayın ve temsil şubesinden mey
dana gelir. 

Görevleri : 
a) Devlet teşkilâtında ve özel sektörde 

plânın gerçekleşmesini kolaylaştıracak idari, 
malî ve hukuki tedbirleri tesbit ve tavsiye et
mek, 

b) Tatbik mevkiine konan plân ve prog
ramların icrası sırasında gerekli takip ve koor
dinasyonu sağlamak icabında bu maksat için 
muhtelif daire ve teşekküllerin yüksek seviye
de sorumlu temsilcilerinin katılacağı komisyon
ları toplamak, 



c) Tatbikatın üçer aylık devre raporlarını 
icra organlarından alıp •tevhit ve değerlendire
rek neticeleri ilgililere sunmak, ahenk sağlayıcı 
tedbirlerin yürürlüğe konmasını takibetmek, 

d) Plân ve programların tatbikatının ak
sadığı sahalarda organizasyon ve metot incele
melerinin öncelikle yapılmasını sağlamak. 

Plânların hazırlanması 

MADDE 10. — Bilgi toplama : 
Plânlama Teşkilâtı, İstatistik Genel Müdür

lüğü ile yakın bir iş birliği kurarak çalışır. Ay
rıca, plânlama ile ilgili olarak lüzumlu gördü
ğü bilgileri her türlü âmme idare ve müessese
lerinden ve diğer hakiki ve hükmi şahıslardan 
doğrudan doğruya istemeye yetkilidir. Kendile
rinden bilgi istenen her türlü âmme idare ve 
müesseseleri ile diğer hakiki ve hükmi şahıslar 
bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda ver
mekle mükelleftir. 

Bu suretle elde, edilen bilgilerden ticari sır 
mahiyetinde olanların gizliliğine riayet edilir. 

MADDE 11. — İş birliği : 
Plânlama Teşkilâtı bilgi toplamada, plânla

rın hazırlanmasında ve icranın takibinde bakan-' 
tıklarla yakın bir iş birliği kurar. 

MADDE 12. — İktisadi ve sosyal hedeflerle 
politikaların tesbiti : 

» a) İktisadi ve sosyal hedeflerle politikala
rın tâyininde esas teşkil edecek hususlar Yük
sek Plânlama Kurulunda görüşülerek tesbit edi
lir. 

b) Bu suretle tesbit edilen esas, Bakanlar 
Kurulunca öncelikle müzakere edilerek karara 
bağlanır. 

MADDE 13. — Uzun vadeli plânın yapıl
ması : 

Başbakan, (veya Başbakan Yardımcısı) Ba
kanlar Kurulunun tasvibettiği esaslar dâhilin
de uzun vadeli ve yıllık plânların hazırlanması 
hususunda plânlama müsteşarlığına direktif 
verir. Plânlama Teşkilâtı ilk olarak uzun vadeli 
plânı hazırlar. 

MADDE 14. —• Uzu vadeli plânın kabulü : 
Uzun vadeli plânın Başbakanlığa (veya Baş

bakan Yardımcılığma) sunulmasından itibaren 
bir hafta içinde Yüksek Plânlama Kurulu top

lanır. Kurul bu plânı inceliyerek, kabul edilmiş 
bulunan ana hedeflere uygun olup olmadığını 
bir raporla Bakanlar Kuruluna bildirir. Plân 
Bakanlar Kurulunda incelenerek kabul edildik
ten sonra teşriî organın tasvibine arz olunur. 

MADDE 15. — Yıllık programların hazır
lanması ve kabulü : 

Yıllık programlar Plânlama Merkez Teşki
lâtınca hazırlanarak Yüksek Plânlama Kuru
luna sevk edilir. Bu kurul programları inceli
yerek bir raporla Bakanlar Kuruluna sunar. 
Bakanlar Kurulunda kabul edilen yıllık prog
ramlar kesinleşmiş olur. 

Y"ıllık programlar, bütçeler ile iş program
larından evvel hazırlanan bütçelerle iş prog
ramlarının hazırlanmasında, Plânlama Teski-
lâtmın yıllık programları ile kabul edilmiş olan 
esaslara uyulur. 

MADDE 16. — İcranın takibi : 
Kabul edilen plânların ilgili daire, mües

sese ve idarelerce uygulanmasındaki ahenk ve 
iş birliğini Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
sağlar, 

Plânın tatbikatı zaman zaman gözden geçi
rilerek elde edilen neticeler ve alınması gerek
li tamamlayıcı tedbirler, belirli devrelerde ve
rilecek raporlar halinde Bakanlar Kuruluna 
sunulur. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 17. — Mukaveleli uzmanlar : 
Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvele dâhil 

memuriyetlerden müsteşarlık, daire başkan
lıkları, müşavirlikler, şube müdürlükleri ile 
uzman ve uzman yardımcılıklarında ve müste
şarlık genel sekreterliğinde lüzumlu halinde yer
li ve yabancı uzmanlar mukavele ile çalıştırıla
bilir. 

Mukavele ile 'çalıştırılacak yerli uzmanların 
aylık ücreti birinci derece maaş ile bunun % 
60 ı tutarlarını geçemez. 

MADDE 118. — Tasarının 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Plânlama Teşkilâtı, plân iş
leri ile ilgili olarak araştırma, etüd ve proje 



teıtösiık gibi işleri yerli ve yabancı lıalkiki ve hükmi 
.şatolara mukavele ile ya/ptırıaibilir. 

, MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

'MADDE 22, — ilişik' (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar 3656 sayılı Kamına bağlı (1) sa
yılı cetvelin Başbakanlık kısmıma eklenmiştir. 

Bu kadrolarıa yapılacak tâyinler 3056 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddıeöi hükmüne tabiidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar, 1960 malî yılı Muvazenen 

Umumiye Kanununa bağlı t D) isa netli cetvelin 
Başbakanlık kısmına eklenmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 2. — Bu teşkilâtın ieabet-
tiudiği masraflar 1960 malî yılı Başbakanlık büt
çesinin ilgili terltiplerinJden karşılanır. Bu mak
satla yenliden açılacak 'tertiplere aktarmalar yap
maya Maliye Bakanı mezundur. 

MADDE 23. — Tasarının 23 neti maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

•MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

D. 

1 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
3 
•5 

3 
4 
5 
6 
9 

Plânlama Merkez Teşkilâtı 

[1] SAYILI CETVEL 

Mıemuıiivetin nev'i Adeıd Tutarı 

Müsteşar 
Daire başkanları (İhtisas yeri 
Müşavirler ' » » 
Şube,,müdürleri » » 
Uzmanlar » » 
Uzman yardımcıları » » 
Uzman yardumcıları » » 
Müsteşarlık G'enel Sekreteri 
Arşiv ve Dokümantasyon Şefi 
Ajrşiv ve Dokümantasyon Şef 
Yardıancısı 
Başbakanlık sekreterleri 
İstatistikçi 
Memur 

» 
Hesap Memuru 

1 
) 3 

3 
8 

10 
10 
10 

1 
1 

1 
o o 
o o 
2 
3 
o o 

2 000 
1 7ı50 
.1 750 
ı im 
1 750 
1 500 
1 250 
1 750 
1 500 

1 100 
1 -500 
1 950 
1 100 

950 
600 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Hizmetin çeşidi Aded Tutarı 

1 

1 
2 
2 
9 

Daktilo Steno (Yabancı 
bilir) 
Tercüman 
Daktilo Sekreter 
Dösinatör 
Odacı 

dil 
3 
3 

11 
2 
8 

1 250 
1 250 
1 100 
1 100 

400 

,y >><»-<» 
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Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkmda kanun tasarısı 
ve İktisat Komisyonu raporu (1/79) 

19 . 8 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 17,. 8 r 1960 tarihinde (kararlaştırılan «Dev
let Plânlama Teşkilâtının Kurulması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve (Başbakan. 

Org. 
Cemal Gürsel 

Devlet Plânlama Teşkilâtı kanun tasarısı 

GEREKÇESİ 

A) Genel Gerekçe : 

İktisadi faaliyetlere bir düzen ve yön verme ihtiyacı bugün sade bir >görüş 'olmaktan çıkmış; 
ve geniş halk kütlelerine malolmUş bulunmaktadır. Siyasi otoriteyi za'fa uğratmadan, halkm, 
ihtiyaç ve temayülünü dikkate alarak çalışalbilecelk bir plânlanra teşkilâtını kurup yürüitefoil-
mek dem'okratik hükümlerin ötedenlberi (b'aşlıca arzu ve kaygusu olagelmiştir. Bu arada Fransa, 
İngiltere, Bolânda, İtalya ve Hindistan gibi memleketlerde tatibik de edilmiştir. 

•Memleketimizde bu yolida'ki çalınmaların tarihi oldukça eskidir. Bugüne kadar, (birincisi 1934 
yılında olmalk üzere, iki defa 5 yıllık plânlar hazırlanmıştır. Dalha ziyade sanayi plânı mahiye
tinde olan ibu plân denenmelerinin bariz vasfını bâzı istihsal sahalarında ulaşılması istenen (he
def ler'flı Ibelirtilmesi teşkil etmiştir. Bugünkü gerçek anlamiyle bir plân sayılıp sayilmıyacalk-
ları (bir yana, yeterli bir koordinasyonu dahi sağlamamışlar ve netice itibariyle sektör plan
lanmasından Öteye geçememişlerdir. 

Harb yıllarından sonra oldukça bozulmuş'(bulunan iktisadi düzeni yeniden kuracak ve koor
dinasyona esas teşkil edecek çalışmalara başlanmış, bu arada yabancı uzmanlardan da isti
fade edilme'k istenmiştir. 27 Mayıs İnkılâbına, kadar memleketimize çok sayıda yalbancı uzaman 
getirilmiş ve bunların: ekserisi - aralarında bâzı anlayış faikları bulunmakla beraber - merkezî 
bir organ vasıtasiyle plânlama yapılması (hususunda .birleşmişlerdir. Bu arada 'bilhassa Barfker 
Komisyonu plânlama işleriyle görevli bir başbakan^yardımcılığının ihdasını ve, merkezî bir te
şekkülün plânlama faaliyetlerini deruhde etmesini tavsiye etmiştir. 

Merkezî bir plânlamaya zaruret duyan demokratik hükümetler, bu zaruretin icapları ile de
mokrasi felsefesinin nasıl telif edilebileceği noktasında mütereddit kalmışlardır. Zaruret, 20 nei 
yüzyılla birilikte artan Devlet hizmetlerinden ve diğer memleketlerde iktisadi inkişafın süratli olma-

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1214/1944 
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sından doğmuştur. *20 nci yüzyıl medeniyetinde iktisadi gerçeklerin siyasi güce ve hâkimiyete 
esas teşkdl edişi de bu zaruretin değerini ve önemini artırmıştır. Tabiî seyrine ve inkişafına terk 
edilecek olan bir iktisadi düzen ile, bilhassa iktisaden geri kalmış memleketlerde, gerekli inkişaf 
temposunun elde edilemiyeeeği ve bundan da önemli olarak esasen kıt olan imkânların arzu edilen 
ve umumi menfaatleri ilgilendiren istikametlere bir bütün olarak yöneltilemiyeceği düşünülebilir. 

Demokrasi felsefesi ise fertlere asgari ölçüde müdahaleyi asli görüş olarak kabul etmektedir. 
Biraz önce örnek olarak gösterilen memleketlerle bu zaruret ve bu görüş muhtelif şekillerde telif 
edilmiştir. Bu fazla kullanılan usul, merkezî bir Plânlama Teşkilâtı ile Devlet sve özel sektörler 
gayretlerini bir istikamete yöneltmek ve bir hedefte birleştirmek şekli olmuştur. Meselâ Hindis
tan, birinci 5 yıllık plânı ile millî gelirde % 12 nispetinde bir artış hedef olarak almış ve devre 
sonunda ise % 18 artış elde* etmiştir. Buna karşılık, iktisadi doktrini ve siyasi görüşleri daha 
farklı olan Rusya'daki 5 yıllık plânlarda % 12 artışlar hesaplanmış, fakat fiilî neticeler % 5 - 6 yi 
geçememiştir. 
• B) Teferruatlı gerekçe : (Kanun teklifindeki sıraya göre) 

1. Kurulacak olan Merkezî Plânlama Teşkilâtına meselâ iktisadi plânlama teşkilâtı adı da ve
rilebilirdi. Fakat memleketimizde ele alınmasında zaruret görülen sosyal problemler de mevcuttur. 
Sosyal problemlerin halline ait düşünceler ise bâzı iktisadi tedbirleri davet edecektir. Bunların her 
biri için ayrı ayrı plânlama teşkilâtı kurmak tedahüllere sebebolabilirdi. Bu bakımdan iktisadi ve 
sosyal problemlerin birbiriyle olan münasebetlerini de dikkate alarak müşterek bir plânlama teş
kilâtı kurulmasında fayda mülâhaza edilmiştir. Hal böyle olunca teşkilâta verilecek isimde umu
milik aranmış ve Devlet Plânlama Teşkilâtı tâbiri tercih edilmiştir. Nitekim Holânda'da başlan
gıçta sadece iktisadi plânlama teşkilâtı kurulmuş ve bil âhara plân çalışmalarının sosyal yönleri or
taya çıkınca teşkilâtın tamamlanması zarureti hâsı) olmuştur. 

Teşkilâtın her hangi bir bakanlığa bağlanmasından kaçınılmış ve Başbakanlığa bağlı Merkezî 
bir Plânlama Teşkilatı kurulmuştur. Bunun sebebi, bir yandan bahis konusu münasebetleri düzen
leyip koordine ederek bakanlıkların kendi sahalarında daha gayretli olmalarını sağlamak, di
ğer yandan plânlı özel sektörle olan münasebetlerini ayarlamak ve özel sektörün keadi bünyesi 
içindeki münasebetleri ahenkleştirmek ihtiyacıdır. Diğer taraftan kalkınma plânı bir bakıma, Hü
kümetin ekonomik ve sosyal politikası olacaktır. Bu politikayı adım adım takibe ise, bir bütün ha
linde, Bakanlar Kurulu ve bunun Başkanı olan Başbakan memurdur. Bununla beraber, diğer meş
galelerden uzak ve salim bir şekilde çalışmayı sağlamak üzere, sadece bu konu ile görevlendirile
cek bir Başbakan Yardımcılığı ihdası uygun düşecektir. 

Plânlama faaliyetlerinde de Maliye Bakınma olağanüstü bir hâkimiyet tanıyan İngiltere bile, 
bu işleri düzenlemek üzere zaman zaman bir İktisat Bakanlığı kurmak lüzumunu hissetmiş, Fransa 
Başbakanlığa bağlı bir Plânlama Genel Komiserliği kurmuş ve Hindistan ise Başbakan Yardımcılığı 
durumunda olan bir Plânlama Bakanlığı ihdası yoluna gitmiştir. 

2. Plânlama faaliyetlerinde dört ayrı gayrete ihtiyaç vardır : 
a) İktisadi ve sosyal durumu teferruatlı olarak tesbit ve temayüllerini tâyin etmek, bunlara is

tinaden de ekonomik ve sosyal politikaya esas olacak hedefleri tesbit etmek. 
b) Bu hedefleri gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli plânları yapmak. 
c) İcra mekanizmasının bu plânların tatbikatı ile ilgili işleyişini takibetmek ve plânın tatbik ka

biliyetini değerlendirmek. 
d) özel sektörün temayüllerim takibedip plânların hedeflerine yöneltmek için teşvik çareleri 

bulmak. '•'• •'-' ^ 9 ^ - e - * - * - - * - * » . ^ 
Yukardaki hususlar kanunun ikinci maddesinde vazife olarak tasrih edilmiştir. 
Millî politikanın tâyininde Bakanlar Kurulu, imkânlarımızı ve ihtiyaçlarımızı ve buna ilâveten 

milK bekamızı tehdideden hususları bilmek zorundadır. İmkânlar ve ihtiyaçlar hakkındaki bilgileri 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, tehdit vakıasını ise Devlet istihbaratından sorumlu teşkilât sağlar. Millî 
politikanın tâyini için gerekli unsurlann temininde bu iki teşkilât Bakanlar Kurulunun en yakın 
yardımcısıdır. , 
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Yüksek plânlama Kurulu hedeflerin tetkikinde istihbarattan aldığı bilgileri dikkat nazarına alır. 
3. Plânların hazırlanma ve uygulanma faaliyetleri de iki ayrı organa ihtiyaç gösterir. 
a) Ekonomik ve sosyal politikanın hedeflerini tâyinde Hükümete yardımcı olacak bir organ, 
b) Plânlama yapacak ve yürütülmesini takibedecek bir organ, plânları mevcut icra organları yü

rüteceğine göre, bunların plânlama teşkilâtının dışında kalacakları tabiîdir. Bunun neticesi olarak 
Devlet Plânlama Teşkilâtı içinde hedefleri tâyin için bir kurul, (Yüksek Plânlama Kurulu), plânla
mayı yapmak üzere bir MerkezTeşkilâtı (Plânlama Merkez Teşkilâtı) kurmak gerekir. 

4. Plânlama hedeflerini tesbit ederken imkânlarla istekleri karşı kargıya getirmek ve bunlar mu
vacehesinde lüzumluyu ve mümkün olanı tâyin etmek icabedecektir. Yüksek Plânlama Kurulu da bu 
düşünceden hareket edilerek terkip edilmiş, siyasi temayülleri ve otoriteyi temsil edenlere ilmi ve 
tekniği temsil edenlerden meydana gelen karma bir Yüksek Konsey teşkil edilmiştir. 

Hindistan'da bunun benzeri olan kurulda sadece Plânlama Bakanı, Maliye Bakanı ve Millî Sa
vunma Bakanı yer alınış ve üye sayısı dokuzu geçmemiştir. Kurulda temsil vazifesi alan 'bakanların, 
burada siyasi temayülleri temsil etmekten başka, Bakanlar Kurulunda ve Mecliste,, alınan kararla
rı savunmak gibi ikinci ve daha önemli bir vazifeleri olacatır. Böylece, üye sayısı asgari hadde 
tutulmuş olarak ve kurullardan kurullara temsilci göndermekle hem yığılmaların önüne geçilecek 
ve hem de karşılıklı irtibatlar sağlanmış olacaktır. 

Keza İktisat Şûrası için de aynı durum varittir. Temsil hakkı tanınan Şûra üyesi de, Şûranın 
isteklerini, halkın ve meslek teşekküllerinin istekleri ile ilmin ve sağduyunun muhassalası olarak 
Yüksek Plânlama Kuruluna getirilecektir. 

5. Plânlama Teşkilâtının başında sık silk değişebilecek olan Hükümet azalarına karşı bir istik
rar ve devamlılık unsurunun bulunmasında plânlamada evveliyatın ve uzun vâdenin önemi bakı
mından fayda vardır. Keza birbirinden ayrı yürütülen plânlama faaliyeti ile takip ve kontrol faa
liyetinin de bunların, üstünde bir makama bağlanması zaruri olacaktır. 'Böylece teşkilât bütünlüğü
ne kavuşmuş bulunacaktır. 

(i. Plânlama faaliyetinde, iktisadi ve sosyal problemler evvelâ ayrı ayrı sonra da birbirleriyle 
ilgileri bakımından ele aluıacaiktır. Buna göre bir kere kendi mevzularında ve fakat ufki koordi
nasyona da verebilecek şekilde iki ayrı başkanlık teşkilini düşünmek gerekir. Ayrıca plnların icra 
mekanizmasında tatbikini sağlayıcı idari ve hukuki tedbirleri tavsiye edecek ve plânın tatbikatım 
takibedecek bir Koordinasyon Başkanlığı da lüzumlu olacaktır. 

7. Plânlama Teşkilâtının kuruluşu uzun vadeli plânlar yapmak arzu ve zaruretinden doğmuştur. 
Plân kelimesinin burada ifade ettiği mânâ da uzunca bir müddet sonrası için millî gelirin ve 
millî gücün erişebileceği en iyi seviyeyi ve şekli hesabetmek, bu şekle ahenkli bir ıgayret teksifi 
ile safha safha ulaşabilmektir. Buna göre önce bir uzun vadeli ara plân yapılması iktiza edecektir 
•ki, bunun başlı başına hesaplanması ve planlanması bahis konusu olacaktır. Uzun vadeli plânlar 
şubesine bu bakımdan lüzum vardır. 

Uzun vadeli plânlar, yıllık programlar ve bütçelerle tatbik safhasına konacaktır. Yıllık prog
ramları hazırlama faaliyeti de devamlı ve ayrı bir çalışmayı gerektirecektir. 

Uzun vadeli plân için kullanılabilecek iç ve dış malî imkânların tesbitini ve bunların yıllık plân
lara esas olmak üzere yıllara bölünmesini yapacak bir teşkilâta ihtiyaç vardır. Bu sebepten Başkan
lık bünyesi içinde bir de yıllık programlar ve finansman, şubesinin kurulması düşünülmüştür. 

Hazırlanacak yıllık plânlar, teferruatlı sektör plânlarının ve proje tahlillerinin, yapılmasını 
ieabeltirecektir. Bu hizmet için de ayrı bir şubeye ihtiyacolacaktır. 

Başkanlık bünyesine organik olarak girecek olan bu şubeler, gerek iktisadi bünyedeki imkânları ve 
temayülleri tesbit edişte, gerekse bu imkân ve temayüllerin arzu edilen hedefe bütün sektörlerde 
ahenkli bir şekilde yöneltilmesini plânlayışta çok teferruatlı ve çeşitli çalışmalar yapmak zorunda ka
lacaktır. 

Her biri ayrı ayrı ihtisasa ihtiyaç gösterecek olan bu çalışmalar için, işin devamı m.uddetin.ee ge
çici ihtisas komisyonları kurmak icabedecektir. Bunun diğer bir lüzum ve faydası da, muvazi plân-
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lama zaruretinden doğmaktadır. Geçici komisyonlarda vazife alacaklardan bir kısmı, ilgili daire ve 
müesseselerin plânlama şubeleri veya yetkili diğer temsilcileri olacaktır. Bunlar, dana üst seviyede 
yapılacak plânlama çalışmalarına katılmakla, plânlamada ön almayı sağlıyacakları gibi kendi seviye
lerinde plânı programa intikal ettirmeyi bizzat de rufade edeceklerinden plânın icra organlarının da 
benimsenin esini sağlamış olacaklarıdır. 

8. Bir sosyal plânlama faaliyetine neden lüzum görüldüğüne daha önce kısaca temas edilmişti. 
Türkiye'de esasen varlığını hissettiren sosyal problemler mevcuttur. Meselâ şehirlere akın, gecekon
du problemleri, senede % 3 nispetinde fevkalâde yüksek sayılabilecek bir nüfus artışının peşinde 
sürüklediği güçlükler, köylerimizin küçük ve dağınık olmasının Devlet hizmetlerinde vücuda ge
tirdiği verimsizlik, yeniden islkân ve örnek kasabaların kurulması meselesi, orman köylerinin daha 
verimli mıritakalara yerleştirilmesi, örnek bölge ve kalkınma projeleri bu dâvalar arasında sayıla
bilir. Saniyen, uzun vadeli iktisadi plânlar dahi bâzı sosyal tedbirleri (Teknik eğitimin ayarlan
ması, toprak reformu gibi) gerekli kılacaktır. Bunlar da tekrar iktisadi sektörlerden mukabil istek
lerde bulunacaklardır. Ufki olarak koordinasyonu sağlamak, meselelerin her iki sahadaki hal tarz
larını hazırlamak ve esaslı sosyal problemleri daimî şekilde teknik iktisatçıların gözü önünde tut-
maik ve iktisadi Plânlama Başkanlığının çalışmalarında sosyal mülâhazaların da hesaba katılmasını 
sağlamak için bir de Sosyal Plânlama Başaknlığma ihtiyaç hissedilecektir. Burada, mevcut prob
lemleri teferruatı ile tetkik ve tahlil edecek bir araştırma şubesinin kurulması en başta gelen istek 
olacaktır. Keza bu şube yapacağı umumi tetkiklerden maada, hazırlanan iktisadi plânların etüdünü 
de yaparak zuhuru muhtemel yeni problemleri de araştırmayı ihmal etmiyeeektir. Tetkik ve tah
lilleri tamamlanmış olan problemlerin hal şeklini (düşünmek ve plânlamaik üzere de ayrı bir plân
lama şubesine lüzum görülecektir. 
, , Bu başkanlık aynı zamanda iktisadi plâna göre kararlaştırılan yatırım projelerinin m emi eke-; 

.içimdeki coğrafi dağılışını tetkik edecek-ve uzun vadeli plânlar ve yıllık programları uygun bölge 
kalkınma etüd plânları hazırlıyacak ve daha evvel hazırlanmış bir açıdan gözden geçirecektir. 

Burada da 7 nci maddedeki sebepler dolayısiyle özel ihtisas komisyonlarının devamlı veya geçici 
olarak teşkiline fayda mülâhaza edilmiştir. 

9. -Plânlama daireleri başkanlıkları asli olarak plân hazırlığı ve faaliyeti ile meşgul olacaktı e. 
Hazırlanmış plânları ise icra organları tatbik edecektir. Mevcut Devlet teşkilâtı böyle bir plânuı 
varlığı göz önünde bulundurularak kurulmuş olmayıp, daha"çok tarihî gelişmelerle meydana gelmiş
tir. Buna göre plânların tatbikini kolaylaştırıcı bâzı organizasyon ve kanun tadilâtı bahis konusu ola
caktır. Plânların yanıbaşmda bunları görebilen ve düşünebilen bir organa da ihtiyaç duyulacaktır. 

Ayrıca hazırlanarak yetkili organların tasvip ve tasdikin dan sonra icra organlarına intikal ettiril
miş olan plân ve programların tatbikatta zaman, miktar ve maliyet yönünden başarı derecelerinin 
takibi ve neticelerin ilmî bir şekilde tetkik ve tahlili gerekir. Meydana çıkarılabilecek aksaklıkların 
sebeplerini bulup bunların en kısa zamanda giderilmesini sağlamak plânlama teşkilâtının tabiî bir 
fonksiyonu olacaktır. Ancak bu sayede, 

a) Plânlama ve programlama safhasındaki hatalar, 
b) İmkânlarla ihtiyaçların bağdaştırılmasmdaki her türlü isabetsizlikler, 
c) İcra organlarının tatbikatta işliyebileceklori zaruri veya ihtiyari hatalar, ve sebepleri, 
d) Elde edilen randıman ve müessiriyet, 
tesbit olunarak ilgililerin gözü önünde serilebilecektir. 
îşte bütün bu hayati fonksiyonları sağlamak üzere bir Koordinasyon Dairesi Başkanlığı kurul

ması zaruri görülmüştür. 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığının kendisine verilen vazifelerin ifası maksadiyle tekmil icT,a 

organları ile yakın münasebetler kurması gerekmektedir. Gerek icraatta lüzum görülecek âcil 
tedbirlerin derhal alınması için, gerekse periodik neticelerin lüzumlu icraatını şifaihen görüşmek 
üzere, programlarla ilgili organların en yetkili temsilcilerini veya onların vekillerini zaman za
man bir araya getirecek toplantılar tertibedecektir. 
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10. Uzun vadeli plânların hazırlanabilmesi, etraflı tetkiklere lüzum gösterecektir. Devlet sektörü 

ve özel sektörün durumlarını tes'bit etmek ve gelişme temayüllerine ait tahminleri doğru olarak yapa
bilmek için ilmî ve ampirik metotlarla tetkik ve tahliller yapılacaktır. Bunlar ise başta istatistik 
Genel Müdürlüğünce hazırlanan veriler olmak üzere, her sektörün teferruatlı olarak durumunu açik-
hyan bilgiler ile yapılacaktır. Keza, iktisadi imkân ve gelişmelerin dış âlemde olan ilgilerini ve diğer 
memleketlerdeki iktisadi plânlar ve aralarındaki münasebetleri dikkate almak gerekecektir. Ancak bu 
sayede iktisadi gelişmenin ihracat, ithalât bakımından tesirleri ortaya konabilecektir, işte bütün bu 
bilgileri tek başına Plânlama Teşkilâtınca toplamak mümkün olamayacağından, ilgili diğer müessese
lerin yardımcı olarak görevlendirilmesinde zaruret vardır. 

11. Aynı şekilde bilgi toplama faaliyetleri ve plânların hazırlanması ve icranın takibinde ba
kanlıkların plân. şubeleri ile daimî bir temas ve iş birliğinin idame edilmesinde hayati bir zaruret 
vardır. 

12. Millî politikayı ve onun hedeflerini tesbit etmek, esas itibariyle Bakanlar Kuruluna ait bir 
vazifedir. Fakat meselelerin bu seviyede tartışılmasında bâzı hazırlıklar yapılması ve hattâ tâyin edil
mesi mümkün ve muhtemel olan şekiller için bâzı tercihler teklif edilmesi gerekir, iktisadi ve sos
yal meselelerle ilgili Hükümet kararları ve Devlet politikası hedefleri, teferruatlı bir hesaplama ve 
teknik bir ameliye olacağından gerek buna ait çalışmalar, gerekse kabul veya reddine ait müzakereler 
ayrı bir özellik taşıyacaktır. Bir defa plânların bir hesap ve karşılıklı koordinasyon çalışmasına is-
tinadetmiş bulunmasından dolayı, meseleyi bu açıdan da inceliyebilecek, hiç olmazsa izahını yapabi
lecek bir karma komisyonda tetkik etmek ve Bakanlar Kuruluna tavsiye edilebilecek hale getirmek 
gerekecektir. Bunu da terkibi bu maksada uyacak şekilde düşünülmüş olan Yüksek Plânlama Kuru
lu yapacaktır. 

Lüzumunda değişiklikleri ve bununla ilgili diğer düzeltmeleri ancak yine Plânlama şubeleri ya
pabilecektir. , 

Millî politika hedeflerinin Bakanlar Kurulundan geçmesi ve tasvip görmesinde ayrıca zaruret 
vardır. 

13. Bakanlar Kurulunun tasvibinden. geçmiş olan iktisadi ve sosyal hedefler bir Hükümet direk
tifi olarak Plânlama organlarına intikal etmelidir, iktisadi Plânlama Dairesi buradaki hedeflerin 
gerçekleşmesine imkân verecek bir uzun vadeli plânı hazırlıyacaktır. 

Gerek bu çalışmaların ahenkli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekse Merkez Teşkilâtının vazi
fesi olan diğer faaliyetlerde, Devlet Plânlama Müsteşarı, iktisadi ve Sosyal Plânlama daireleri baş
kanları ve diğer mütehassıslar bir Merkez Komisyonu halinde toplanırlar. Bu komisyonun çalışma 
tarzı içtüzükte belirtilebilir. 

14. Uzun vadeli plân, bir ana hatlar plânıdır. Birden fazla bütçe devresini ihtiva edecektir. Bu
nun Meclisten program alarak tasvip görmesi plânın benimsenmesini ve ciddiyetle takibini sağlıya-
eaktıf. • 

Plân daha önce de belirtildiği gibi bir teknik 'hesaplar manzumesi halinde olduğundan tadili de 
ancak şubelerinde bahis konusu olabilecektir. Meclis sadece bunun ana hatları üzerinde durabilecek
tir. 

1)5. Yıllık programlar bâzı sahalarda Hükümet, icraat programı mahiyetini alacaklardır. Bu se
beple, bütçe hazırlanırken yıllık programlarla uygunluğuna dikkat edilmesi gerektir. 

16. Bu maddenin gerekçesi 9 ncu maddede yazılmıştır. 
17. - 21. Memleketimizde plâncı olarak tecrübe görmüş veya plânlama teorisini bilen elemanlar 

çok azdır. Ve bunlar da ya Türkiye dışında bâzı milletlerarası teşekküllerde çalışmakta veya mem
leketimiz içinde özel veya resmî teşekküllerde vazifeli bulunmaktadırlar. Böyle elemanların Plânla
ma Teşkilâtında istihdam edilebilmeleri ancak istisnai bâzı malî hükümler konulması ile mümkün ola
caktır,. Bu husus en aşağı iyi bir plânlama teşkilâtı kurulması kadar önemlidir. 

Temin edilecek Türk uzmanlara ilâveten, bilhassa kuruluş safhasında, dışardan tecrübeli 
uzman getirmek zarureti 'olacaktır. Esasen birçok milletlerarası teşekküller bu yolda yardımcı 
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olmaktadırlar, dol ayısiyle bunların bir kısmının ücreti özel yardım fonlarından temin edilebile
cektir. Bu şekilde getirtilcbilecck yabancı uzmanlara ilâve ol arak kendi kaynaklarımız ile ge
tirilecekler ve temin edilecek 'Türk uzman ve idarecilerin 'mukavele yoliyle istihdamını mümkün 
kılacak hüküm konulmuş bulunmaktadır. 

Uzun vadeli olarak, personel meselesinin halledilmesi önemli bir noktadır. Teşkilâtın kadrosun
da devamlı olarak vazife görecek üniversite ve yüksek okul mezunlarını bir imtihanla hizmete 
alıp kendi bünyesinde kısa bir müddet çalıştırdıktan sonra ve hattâ derhal dış memleketlerin plân
lama dairelerine veya diğer ilgili müesseselerine gönderileb.ilmesini sağlamak üzere 4489 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin (b) bendinde yazılı «ilgili hizmette en az 2 yıl başarı ile çalışmış olmak» 
kaydına bu madde ile bir istisna konmuştur. 

Plânlama çal ışımalarının tefcruatı ile birlikte kanunda izahı mümkün •olmayacağından ve esa
sen çalışma şeklinin böyle ince teferuata kadar tesbitinde yetkili uzmanlara serbesti verilmesi 
gerektiğinden ayrıca bir çalışma tüzüğünün hazırlanması uygun görülmüştür. 

Diğer maddeler her 'kanun için lüzumlu olan hükümleri ihtiva, etmektedir. Ayrıca mucip zik
retmeye lüzum görülmemiştir. 

Son olarak aşağıdaki hususun da belirtilmesinde fayda vardır. Plânlama teşkilâtı memleketimiz
de yeni kurulan ve büyük ümitler bağlanan bir teşkilât olacaktır. Bu teşkilâtın yukarda lıahsol-
duğu gibi ilk senelerde yetişmiş eleman ve uzman temininde büyük güçlüklerle karşılaşacağı tabiî
dir. Bundan maada plânlama faaliyetinin temelini teşkil edecek bilgilerin hazırlanmasında ve top
lanmasında dahi şimdiden tahmin odilmiyecek engellerle karşılaşılacaktır. Bu mülâhazalar göz 
önünde bulundurulacak olursa, her ne kadar birçok sahalarda, tatminkâr gelişmelerin kaydedil
mesi pek tabiî ise de, plânlama faaliyetlerinin ilerde ümit kırıklığına düşülmemesi için her derde 
deva olmalarının beklenmemesi lâzımdır. 
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İktisat Komisyonu raporu 

T. ö. 
Millî Birlik Komitesi 1<> . 9 . 1960 

İktisat Komisyonu 
Esas No: 1/79 
Karar No: 57 -

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Tasarının 1 noi maddesinde teşkilâtım yönetim işlerinin Başbakan Yardımcısı tarafından yürütü
leceği sarahatle ifade edilmiştir. 

1. Kanun tasarısının 2 ne i »maddesine eklemen fıkra, Türkiye'nin genel iktisat politikası üzerimde 
en ımühiım teknik organ olan Plânlama Teşkilâtının, beltaılısls plân dışında kailan, para, banlka, ve kredi 
politikası, vergi, gümrük, fiyat, döviz kontrolü v. s. .gijbt muhtelif bakanlıkların faaliyet ve yetki 
sahalarıma giren konular üzenimde, birlik, ahenk ve uyarlık temimi için, bu teşkilâta müşavirlik sıfatl
ının verilmesi ve bunun açıkça ifade edilmesi gerektiği için eklenmiştir. Bu fıkra esasen, Plânlatma 
Teşkilâtının kurulıması içim memlekeltimize çağrılım ıs olan ünlü İkt isateı Prof. Tinıhergemin muhtıra
sı nda da ımevC'Utftiur. 

Aynı maddenin (v) fıkrasına yap Ulan ilâve, plânın değişen şartılar ve edinilen tecrübe ve tatbikat 
neticiesimde, icra süresi esnasında gerekiyorsa değişebileceğimi hatırlatmak ımaksadiyle yapılmıştır. 
Plân, istfcilklbalıde girişlleeek faaliyetlerin toplu fakat eri genel hatlaıûıyle ifade edilmesinden meydana 
geden uımuımi bir rehberdir : Yapılan ilâve plânın tanzimi sırasında tahmin! mümkün olmıyan yeni 
unsurların doğması, bâzı faraıziyelerin taltbiık ve icra esmasında tahakkuk etmemem, esasen külli kami-
yetler halinde tesıfoit edilmiş olduğu için, tatbikat ve tecrübe ile plânın dalıma bir revizyona tâbi tutul
masının normal bir keyfiyet sayılması gıibi sebeplere dayanmaktadır. 

2. Tasarının 4 ncü maddecinde yapılan değişiklikler Yüksek Plânlama Kuruluma Başbakan veya 
l)iı ikonanda aynı yotkileri haiz Başbakan Yardümcısı bir Devlet Balkanınım riyaset edeceği açıkça ifade 
etırmektedir. Bu maddeye yapılan diğer ilâve, bu kurula, plânın tatlbikaıtı hakkımda daha yakım bilgiye 
sahibolan Koordinasyon Dairesi Başkanının da girmesini temin, içimdir. Elenüz kurulmuş bir organ 
olmadığı ve mahiyeti haikkımda yeiterli ve tatminkâr bir bilgi bulıınımadığı için İktisat Şûrasından bir 
temıslilclnin bu kurula şimdilik katılım asımda bir fayda mülâhaza edilmömişrlr. 

3. Komisyonuınuzmm en mühim gördüğü hususlardan biri, Plânlama Teşkilâtının teknik ve idari 
başkanı mevkiinde olan ptâmlaıma müsteşarınım yetkisiinl ve meslekî küviydtini açık bir şekilde tâyin 
eden 5 nci maddedeki değişikliiktir. Müsteşar', daire başkanlarınım yapacakları ve tanzim edecekleri, 
ilmî ve nazari 'tahlilleri, araştırın alları, plânları ka.vrıyaea'k, yön verecektir; hom de bu hususta en yük
sek idari (kademelerde ve kalbine seviyesinde plânın tanzimi ve ioraısı için. yapacağı temaslarda gereken 
yetki ve statüye sahip yüksek bir idareci olacaktır. Bu sebeple, akadomik seviye, nazari bilgi ve tecrü
be, araştırma ve yaıymlariyle geniş bir kütle tarafımdan tanınımış oluna giiibi, ilmî vasıflar yanımda idari 
vasıflarının ela bulunması gerekttlği kanunla açıkça belirtilmiştir. Kanaıatlıımizee bu vasıfta bir müs
teşarın seçimi her şeyden evvel zihni ve ilmî mesai 'iıetieesürade tanzim edlleib ilecek olan iktisadi plân 
gibi millî bir vesikanın, mükomımeliyet, seviye-ve başarı sarasının en mühim garantisidir. Plânlama 
Teşkilâtının mûıtait bürokrasi içine gömüİmemeai, Plânlama Müsteşarının diğer I>e\"let dairelerindeki 
gibi, yalnız bir İdareci ve bürokrat olmasını önlemek 'kamunun ibu açık ifadesiyle teminat altına alın
mak istenmiştir. Bunun idin müsteşarın icabında ıHr yabancı dahi olabilecieği zikredilmiştir. Teşkilâtı 
şişirmlemek, işin akademik mahiyetimi zedelememek ve bürokrasiden, yetki dağılması ve yayılmasından 
kaçınılmak için, müsteşar mınavirtliğinie lüzum görü İm emiştir. 

( S. Sayısı : 55 e «k) 
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4. Tasarının 6 ncı maddesindeki değişiklik, sırf ifade kesafeti mülâhazasiyle olmuştur. 
5. Madde 7 deki değişiklik sektör plânları ve proje tahlil şubesi adının, sektör plânları şubesi 

olarak kısaltılması şeklindedir. Bunun sebebi, tek tek bütün projelerin bu şube tarafından mut
laka tetkik edileceği intibaını uyandırmaktır. 

6. Madde 10 daki ilâve Plânlama Teşkilâtının, bütün iktisadi bilgi ve mutaları toplama ile 
görevli olan ve bu iş için teçhiz ve tensik edilmiş olan İstatistik Genel Müdürlüğü ile sıkı iş bir
liği halinde çalışılması gerektiğini açıkça vaz'etmek için yapılmıştır. İstatistik Genel Müdürlüğü
nün bu teşkilâtla sıkı iş birliği istatiklerimizin ıslahına, daha süratle ve sıhhatle toplanmasına ve 
faydalı sahaların sıkı bir şekilde takibedilmesine imkân verecektir. İstatistik gibi ayrı bir teknik 
ve hüner işi olan bir sahaya da el atarak Plânlama Teşkilâtının, esasen mevcut ve kâfi tecrübe ka
zanmış bir Devlet teşkilâtının işini muzaaf bir şekilde yapmaya kalkmasına ne lüzum ve ne de 
esasen imkân vardır. Mamafih, lüzumu halinde İstatistik Genel Müdürlüğünden teinin edilmiyen 
bâzı özel bilgilerin doğrudan doğruya toplanması imkânları muhafaza edilmiştir. P>u bilgiler ara
sında ticari sır mahiyetinde olanların muhafazası teminat altına alınmıştır. 

7. Madde 11 deki değişiklik, Plânlama Teşkilâtının bilgi toplama, plânların hazırlanması, ve 
icra işinde, bakanlıkların en mühim daire ve şubeleriyle, doğrudan doğruya temas etmesine im
kân vermek için, her bakanlıkta yeniden ayrı bir daire kurulmasına lüzum olmadığı kanaatiyle 
yapılmıştır. Buna bir üyemiz katılmamıştır. 

8. Dil, üslûp ve ifade kesafeti ve açıklığı için yapılan ufak değişiklikler dışında diğer bir 
önemli değişiklik^ madde 15 in son fıkrasındaki doğişkliktir. Muhtelif kademelerdeki Devlet daire
leri ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin, kendileri tarafından yapacakları yıllık bütçelerde, Plân
lama Teşkilâtının vereceği umumi yetkiler ve direktifleri zamanında öğrenerek buna uyabilıneleri 
için, yıllık programların ve gelişme plânlarının daha önceden hazırlanmış olması lâzımdır. Dev
letin genel ve katma bütçeleri hazırlanmadan, İktisadi Devlet Teşekküllerinin iş ve yatırım plân
ları tanzim edilmeden Önce, memleketin umumi iktisadi faaliyetini rasyoonel, gelişmeden azade, 
ahenkli bir şekilde tanzim eden, ekonominin ana sektörlerine şâmil bir hesap manzumesinin daha 
önceden ortaya sürülmesi şarttır. 

15 nci maddenin 2 nci fıkrası, plân fikrinin mantıki bir neticesi olan yukardaki hususu ifade 
etmek ve buna vuzuh vermek için konmuştur. 

9. Madde 17 tamamen değiştirilmiştir. Değerli eleman bulabilmek için, piyasa şartlarına uya
rak mukavele ile vazife verilebileceği esası kabul edilmiştir. Yalnız, yerli uzmanlar için, bu işin 
mânevi veçhesi de hesaba katılarak ve emsal teşkil etmemesi hususu dikkate alınarak bir tahdit 
konmuştur. 

10. Madde 20 değiştirilmiş, icabında muayyen işler ve hizmetler için kadro mülâhazalariyle 
bağlı kalmadan, etüd, araştırma, proje tetkiki, mütalâa gibi hizmetlerin mukavele ile yaptırılabil-
mesine imkân verilmiştir. 

11. Muvakkat madde tatbikata uygun bir şekilde değiştirilerek ikiye ayrılmıştır. 
12. (1) sayılı cetvelde 3 neü dereceden bir arşiv ve dokümantasyon şefi, 5 nci dereceden bir şef 

muavini ve 4 neü dereceden üç aded istatistikçi ilâve edilmiştir. 
Kanun tasarısı, Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su

nulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye Üye 
Kaytak Fikret Aksoyoğlu Refet Baştuğ trfan Baykal Rıfat 

Üye Üye Üye Üye 
Ersü Vehbi Karavelipğlu Kâmil Koksal Osman Özkaya 31. Şükran 

Üye Üye 
Soyuyüce Şefik Taşar Dündar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması 
hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş 

MADDE .1. — Başbakanlığa bağlı bir Dev
let Plânlama Teşkilâtı kurulmuştur. Başjbakan 
'bu teşkilâtın yönetimi ile ilgili yetkilerini Baş
bakan Yardımcısı vasıtası ile kullanalbilir. 

Görev 

MADDE 2. •— Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın görevleri şunlardır : 

a) - Memleketin talbiî, beşerî ve iktisadi her 
türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde 
tesbit ederek takilbedilecek iktisadi ve sosyal 
politikayı ve hedeflerini tâyinde Hü'küınıete 
yardımcı 'olmak; 

h)' Hükümetçe kabul edilen hedefleri ger
çekleştirecek uzun ve kısa vadeli plânları ha
lı azı Hamak; 

e) Plânların başarı ile uygula nalbilm esi 
için ilgili daire ve müesseselerle maihallî idare
lerinin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda 
tavsiyelerde (bulunmak; 

d)1 Plânın uygulanmasını takilbetmek ve 
değerlendiiimek; 

e) Özel sektörün faaliyetlerini plânın he
def ve gayelerine uygun 'bir şekilde teşvik ve 
tanzim edecek tedbirleri tavsiye etmek. 

Teşkilât 

MADDE 3. — Plânlama Teşkilâtı, Yüksek 
Plânlama Kurulu ve Merkez Teşkilâtından 
meydana gelir. 

MADDE 4. — Yüksek Plânlama Kurulu : 
a) Kurul, Başlba'kan, Bakanlar Kurulunca 

•seçilecek üç balkan, bir iktisat şûrası üyesi, 
Millî Plânlama Müsteşarı, İktisâdi Plânlama 
Dairesi Başkanı ve Sosyal Plânlama Dairesi 
Başkanından meydanı a gelir. 

Ih) Kurulun görevi, iktisadi ve. sosyal po
litika hedeflerinin tâyininde [Balkanlar Kurulu
na yardımcı olmak ve hazırlanacak plânları Ba-

( S. Sayısı : 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞİŞTlRÎŞÎ 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması 
hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş 

MADDE 1. — Başbakanlığa (bağlı ''bir Dev
let Plânlama Teşkilâtı kurulmuştur. Barbakan 
hu teşkilâtın yönetimi ile ilgili yetkilerini Baş-
'balkan Yardımcısı vasıtasiyle kullanır. 

Görev 

MADDE 2. — Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın görevleri şuhlardır : 

a) Memleketin talbiî, beşerî ve iktisadi her 
türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde 
tesbit ederek taki'bedileeek iktisadi ve sosyal 
politikayı ve hedefleri tâyinde Hükümete 
yardımcı olmak; 

1)) Muhtelif bakanlıkların iktisadi politi
kayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyo
nu temin etmek için tavsiyelerde 'bulunmak ve 
'bu hususlarda müşavirlik yapmak; 

e) Hükümetçe kalbul edilen hedefleri ger
çekleştirecek uzun ve kısa vadeli plânları ha-

•KI i l a m ak ; 
'd) Plânların başarı ile uygulanabilmesi 

için ilgili daire ve müesseselerle mahallî idare
lerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda 
tavsiyelerde 'bulunmak; 

e) Plânın uygulanmasını takilbetmek, de
ğerlendirmek ve gerekli hallerde plânda deği
şiklik ler yapmak; 

f) Özel sektörün faaliyetlerini plânın he
def ve gayelerine uygun bir şekilde teşvik ve 
tanzim edecek tedbirleri tavsiye etmek. 

Teşkilât 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen (kalbul edil mistir. 

MADDE 4. — Yüksek Plânlama Kurulu : 
Başbakan, (veya Baş'bakan Yardımcısı) Ba

kanlar Kurulunca seçilecek üç bakan, Plânla
ma Müsteşarı, İktisadi Plânlama Daire'si Baş
kanı, Siosyal Plânlama Dairesi Başkanı ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanından meydana 
gelir. 

Kurulun görevi, iktisadi ve sosyal politika 
hedeflerinin tâyininde Bakanlar Kuruluna yar-

55 e ek ) 



~w 

Hü. 

kanlar Kuruluna sunulmadan önce, tâyin edi
len hedeflere uygunluk ve kifayet- derecesi ba
kımından incelenecektir. 

MADDE 5. — Devlet Plânlama Müsteşarlığı: 
Müsteşarlık, Başbakan Yardımcısına bağlı 

bir müsteşar ile müsteşar muavininden meyda
na gelir. Görevi Plânlama Merkez Teşkilâtının 
faalijretlerini Başbakan adma. sevk ve idare et
mektir. 

MADDE 6. — Plânlama Merkez Teşkilâtı : 
Plânlamaya esas teşkil edecek bilgileri der

leyip kıymetlendiren ve plânı fiilen hazırlıyaıı 
bu teşkilât aşağıdaki organlardan meydana ge
lir : 

İktisadi Plânlama Dairesi Başkanlığı, 
Sosyal Plânlama Dairesi Başkanlığı, 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 

MADDE 7. — İktisadi Plânlama' Dairesi 
Başkanlığı : 

Uzun vadeli plânlar, yıllık programlar ve 
finansman sektör prjoğramlan ve proje tahlil 
şıçbelerii ile devamlı ve geçici özel ihtisas ko
misyonlarından meydana gelir. 

Görevi, gerekli araştırmaları yaparak uzun 
ve kısa vadeli plânları hazırlamaktır. 

MADDE 8. — Sosyal Plânlama Dairesi Baş
kanlığı : 

Araştırma ve Plânlama şubeleriyle devamlı 
ve geçici özel ihtisas komisyonlarından meydana 
gelir. 

Görevi, memleketin sosyal problemlerini ince-
leanek ve "bunların halli için uzun ve kısa vadeli 
plânlar hazırlamaktır. 

MADDE 9. — Koordinasyon Dairesi Başkan
lığı : 

Malî ve Hukuki. Tedbirler Şubesi Tetkik ve 
Tahlil şubesi ile Yayın ve Temsil Şubesinden 
meydana gelir. 

Görevleri : 
a) Devlet • teşkilâtında ve özel sektörde 

plânın gerçekleşmesini kolaylaştıracak idari, 

1 İktisat Ko. 

I dımcı olmak ve hazırlanacak plânları Bakanlar 
I Kurtünna sunulmadan önce, tâyin edilen hedef-
I lere uygunluk ve kifayet derecesi bakımından 
I incelemektir. 

I MADDE 5. — Devlet Plânlama Müsteşarı, 
I Başbakan Yardımcısına bağlı olup Plânlama 
I Merkez Teşkilâtının faaliyetlerini sevk ve idare 
I ile görevlidir. 
I Plânlama Müsteşarı, araştırmaları, nazari ve 
I tatbiki bilgisiyle ve tecrübesiyle temayüz etmiş 
I Türk veya j'-abancı iktisatçılar arasından seçilir. 

MADDE 6. — Plânlama Merkez Teşkilâtı 
I aşağıdaki organlarttaıı meydana gelir : 
I İktisadi Plânlama Dairesi Başkanlığı; 
[ Sosyal Plânlama Dairesi Başkanlığı; 
I Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 

MADDE 7. — İktisadi Plânlama Dairesi 
Başkanlığı : 

Uzun vadeli plânlar, yıllık programlar ve 
finansman ve sektör priogramları şubeleri ile 
devamlı ve geçici özel ihtisas komisyonlarından 
meydana gelir. 

Görevi, gerekli araştırmaları yaparak uzun ve 
kısa vadeli umumi ve bölge plân ve programlan 
hazırlamaktır. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Koordinasyon Dairesi Başkan
lığı : 

Malî ve Hukuki 'Tedbirler Şubesi, Tetkik ve 
Tahlil Şubesi ile Yayın ve Temsil Şubesinden 
meydana gelir. 

Görevleri : 
a) Devlet teşkilâtında ve özel sektörde plâ

nın gerçekleşmesini kolaylaştıracak idari, malî ve 
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malî ve hukuki tedbirleri teshit ve tavsiye et
mek, 

b) TaÜbilk mevkiine konan plân ve prog
ramların icrası sırasında gerekli takip ve koor
dinasyonu sağlamak, gerektiğinlde bu mak
sat için mulh'teliif daire ve teşekküllerin yüksek 
seviyede sorumlu temsilcilerinin 'katılacağı ko
misyonlar 'toplamak, 

c)! Tatbikatın üçer aylık devre raporla
rını icra organlarından alıp tevhit ve değer
lendirecek neticeleri ilgililere sunmak, ahenk 
sağlayıcı tedbirlerin yürürlüğe konmasını ta-
kibetmek, 

d) Plân ve programların tatbikatının ak
sadığı sahalarda organizasyon ve metot (incele
melerinin öncelikle yapılmasını sağlamak. 

Plânların hazırlanması 

MADDE 10. —- Bilgi toplama: 
Devlet Plânlama Teşkilâtı plânlama ile il

gili olarak lüzumlu! gördüğü bilgileri (her tür
lü âmme idare ve müesseselerinden ve diğer 
hakiki ve hükmi şahıslardan doğrudan doğru
ya istemeye yetkilidir. Kendilerind'en bilgi is
tenen her türlü âmme idare ve müesseseleri ile 
diğer ha'kiki Ve hükmi şahıslar ve bilgileri 
mümkün olan en kısa zamanda bildirmekle mü
kelleftir, 

MADDE 11. — İş birliği : 
Plânlama Teşkilâtı bilgi toplamada, plân

ların hazırlanmasında ve icranın taklibinde ba
kanlıklarda kurulan (Plân şubeleri) ile iş bir
liği yapar. 

MADDE 12. -— iktisadi te sosyal politika 
hedeflerinin tesfciti1 : 

a) İktisadi ve sosyal politika ve hedefle
rinin tâyininde esas tenkil edecek: hususlar 
Yüksek Plânlama Kurulunda görüşülerek tes-
fbi't Edilir. 

'b)' Bu suretle te'^bit edilen esaslar Balkan
lar Kurulunda öncelikle müzakere edilerek ka
rara /bağlanır. 

MADDE 13. — Uzun vadeli plânın yapıl
ması : 

B'aşjbakan, Bakanlar Kurulunun 'tasvübettiği 

( S. Sayısı 

İktisat Ko. 

hukuki tedlbirleri -tesfbirt ve tavsiye etmek, 
(b) Tatbik .mevkiine konan plân ve prog

ramların icrası sirasmda gerekli takip ve koor
dinasyonu sağlamak, icabında bu maksat için 
muhtelif daire ve teşekküllerin yüksek seviye
de sorumlu temsilcilerinin katılacağı komisyon
ları' toplamak, 

e) 'Tatbikatın üçer aylık devre raporla
rını icra organlarından alıp tevhit ye değer
lendirerek neticeleri ilgililere sunmak, ahenk 
sağlayıcı tedbirlerin yürürlüğe konmasını ta-
kilbetme'k, 

d) Plân ve programların tatbi'ktmm ak
sadığı sahalarda organizasyon ve metot ince
lemelerinin Öncelikle yapılmasını sağlamak. 

Plânların hazırlanması 

MADDE 10. — Bilgi toplama: 
Plânlama Teşkilâtı', İstatistik Genel Mü

dürlüğü ile yakın bir iş birliği kurarak çalışır. 
Ayrıca, plânlama ile ilgili olarak lüzumlu gör
düğü bilgileri her türlü âmme idare ve mües
seselerinden ve diğer hakiki ve hükmi şahıs
lardan doğrudan doğruya Memeye yetkilidir. 
Kendilerinden bilgi istiyen her türlü âmme 
idare müesseseleri ile diğer hakiki ve hükmi şa
hıslar bu [bilgileri mümkün olan en kısa za
manda vermekle mükelleftir. 

Bu suretle elde edilen bilgilerden ticari sır 
malhiyetinde olanların gizliliğine riayet edilir. 

MADDE 11. —İşbir l iğ i : 
Plânlama Teşkilâtı bilgi toplamada, plân

ların hazırlanmasında ve icranın takibinde ba
kanlıklarla yakın bir iş birliği kurar. 

MADDE 12. — İktisadi ve sösyarhedefler-
le politikaların tesbiti : 

a) İktisadi ve sosyal hedeflerle politika
ların tâyininde esas teşkil edecek hususlar 
Yüksek Plânlama Kurulunda görüşülerek tes-
'bit edilir, 

'b) Bu suretle tesfbit edilen esas Bakanlar 
Kurulunda öncelikle müzakere edilerek karara 
bağlanır. 

MADDE 18. — Uzun vadeli plânın yapıl
ması : 

Barbakan, (veya Başbakan Yardımcısı) Ba-
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esaslar dâhilinde uzun vadeli ve yıllık plânla
rın hazırlanması hususunda plânlama müste
şarlığına direktif verir. Plânlam'a Teşkilâtı ilk 
olarak uzun vadeli plânı hazırlar. 

MADDE 14. — Uzun vadeli plânın kabulü : 
Uzun vadeli plânın Başbakanlığa sunulma

sından itibaren bir hafta içinde Yüksek Plân
lama. Kurulu toplanır. Kurul bu plânı inciliye-
rok, kabul edilmiş bu iman ana hedeflere uygun 
olup olmadığını bir raporla Bakanlar Kuru
luna ıbildirir. Plân Bakanlar Kurulunda incele
nerek -kabul edildikten sonra B. M. Meclisinin 
tasvibine arz olunur. 

MADDE 15. — Yıllık programlar hazırlan
ması ve kabulü : 

Yıllık programlar Plânlama Merkez Teşki
lâtınca hazırlanarak Yüksek Plânlama Kuru
luna seVk edilir. Bu kurul programları inee-
liyerdk bir raporla Bakanlar Kuruluna sunar, 
Bakanlar Kurulunda kalbul edilen yıllık prog
ramlar kesinleşmiş olur. 'Bütçelerin hazırlan
masında yıllık programlarda kabul edilen esas
lara uyulur. 

MADDE 16. — İcranın takibi : 
•Kalbul" edilen plânların ilgili daire, müesse

se ve idarelerce uygulanmasındaki ahenk ve iş 
'birliğini Koordinasyon Dairesi Başkanlığı sağ
lar. Plânın tatbikattı zaman zaman gözden geçi
rilerek elde edilen neticeler ve alınması gerek
li tamamlayıcı tedbirler, belirli devrelerde veri
lecek raporlar halinde. Bakanlar Kuruluna su
nulur'. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 17. — Mukaveleli uzmanlar : 
Devlet Plânlama teşkilâtı, 22 ııci maddede

ki personelini gereğinde mukavele ile istihdam 
oddb ileceği gibi, ihtisasından faydalanacağı ge
rekli miktarda yerli ve yabancı uzmanlarla tek
nik elemanları da mukavele ile istihdama yet
kilidir. Bu suretle vazifeye alınanlara ödenecek 

İktisat Ko. 

kanlar Kurulunun tasvibettiği esaslar dâhilin
de uzun vadeli ve yıllık plânların hazırlanma
sı hususunda Plânlama Müsteşarlığına dirdktif 
veriı*. Plânlama Teşkilâtı ilk olarak uzun va
deli plânı kahırlar. 

MADDE 14. — Uzun vadeli plânın kabulü : 
Uzun vadeli plânın Başbakanlığa (veya 

Başibakan Yardımcılığına) sunulmasından iti
baren ibir hafta içinde Yüksek Plânlama Ku
rulu toplanır. Kurul bu plânı inceliyerek, kalbul 
edilmiş (bulunan ana hedeflere uygun olup ol
madığını bir raporla Bakanlar Kuruluna bildi
rir. Plân Bakanlar Kurallında/ incelenerek ka
bul edildikten Sonra teşriî organın tasvibine 
arz olununr. 

MADDE 15. — Yıllık programların hazır
lanması ve kaîbulü : 

Yıllık programlar Plânlama Merkez Teşki
lâtınca hazırlanarak Yüksek Plânlama Kuru
luna sevk edilir. Bu kurul programları inceli
yerek bir raporla Bakanlar Kumluna, sunar. 
Bakanlar Kurulunda kalbul edilen yıllık prog
ramlar kesinleşmiş olur. 

Yıllık programlar, bütçeler ile iş program
larından evvel hazırlanır. Bütçelerle iş prog
ramlarının hazırlanmasında, Plânlama Teşkilâ
tının yıllık programları ile kalbul edilmiş olan 
esaslara uyulur. 

MADDE 16. — İcranın takibi : 
Kalbul edilen plânların ilgili daire, müesse

se ve idarelerce uygulan masundaki alhen'k ve iş 
'birliğini KoYu'dinasyün Dairesi Başkanlığı sağ
lar. 

Plânın tatbikatı zaman zaman gözden geçi
rilerek elde edilen neticeler ve alınması gerekli 
tamamlayıcı tedlbirler, belirli devrelerde veri
lecek raporlar halinde Bakanlar Kuruluna su
nulur. 

Çeşitli hükümle)' 

MADDE 17. — Mukaveleli uzmanlar : 
Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvele dâihil 

memuriyetlerden müsteşarlık, daire başkanlık
ları, müşavirlikler, şube müdürlükleri ile uzman 
ve uzman .yardımcılıklarında ve müsteşarlık ge
nel sekreterliğinde lüzumu halinde yerli ve ya
bancı uzmanlar mukavele ile çalıştırılabilir. 

( S. Sayısı : 55 e ek ) 
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ücretin miktarı Bakanlar kurulunca tesbit olu
nur. 

MADDE 18. — Dışarıya gönderilecek ele
manlar : 

Devlet Plânlama teşkilâtının bilgi, görgü 
ve ihtisaslarını artırmak üzere yabancı memle
ketlere göndereceği elemanlar 4489 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin (>b) bendinde yazılı 
«ilgili hizmetlerden en az iki yıl başarı ile çalış
mış olmak» kaj^dma tâbi değildir. 

MADDE 19. —• Üniversite mensuplerı : 
Devlet Plânlama Teşkilâtında Üniversite öğ

retim üye ve yardımcıları da görevlendirilebilir. 
Bu teşkilâtta hizmetlerinden faydalanılacak 
Üniversite Öğretim üye ve yardımcılarının Üni
versiteler Kanununun 32 - 38 nci maddelerinin 
son paragraflarında yazılı tazminat haklarına 
halel gelmez. 

MADDE 20. — Bu kanunun tatbikatında 
7244 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Ve
rilecek ödenekler Bakanlar Kurulu karaarı ile 
tesbit olunur. 

MADDE 21. — Tüzükler : 
Bu kanunun tatbikimi müteferri şekil ve 

usuller tüzüklerle düzenlenir. 

MADDE 22. — İlişik cetvellerde yazılı kad
rolar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1.) sayılı cetve
lin Başbakanlık kısmına eklenmiştir. 

Bu kadrolara yapılacak tâyinler 3656 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne tâbidir. 

G-EÇİCÎ MADDE 1. — Bu teşkilâtın icabet-
tirdiğ'i masraflar 1960 yılı Başbakanlık bütçesi
nin ilgili tertiplerine ödenir. Bu maksatla ye
niden açılacak tertiplere aktarmalar yapmaya 
Maliye Bakanı mezundur. İlişik (2) sayılı cet
vel 1960 im alî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (D) cetvelinin Başbakanlık kısmına 
eklenmiştir. 

İktisat Ko. 

Mukavele ile çalıştırılacak yerli uzmanların 
aylık ücreti birinci derece maaş ile bunun :% 60 ı 
tutarlarını geçemez. 

MADDE 18. — Tasarının 
lynon kabul edilmiştir. 

18 nci maddesi 

MADDE 19. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 

19 ucu maddesi 

MADDE 20. — Plânlama Teşkilâtı, plân iş
leri ile ilgili olarak araştırma, etüd ve proje tet
kiki gibi işleri yerli ve yabancı hakiki ve hük
mi şahıslara mukavele ile yaptırabilir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — îlişik. (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Başbakanlık kısmına eklenmiştir. 

Bu kadrolara yapılacak tâyinler 3656 sayılı 
Kanunun 6 ncı ımaddesi hükmüne tâbidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar, 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanuna bağlı (D) işaretli cetvelin 
Başbakanlık kısmına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Teşkilâtın icab-
ettirdiği masraflar 1960 malî yılı Başbakanlık 
bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır. Bu 
maksatla yeniden açılacak tertiplere aktarnıa-
lar yapmaya Maliye Bakanı mezundur. 

( S. Sayısı : 55 e ek ) 
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MADDE 23. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 24. — Bu kanun hükümlerinin yü
rütülmesine Bakanlar Kurulu memurdur. 

•İl . .8 . 1960 
Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 

C. Gürsel 
D#vlet Bakanı 

$, İnan 
Millî Savunma Bakanı 

F. özdilek 
Dışişleri Bakanı 

8. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

F. Yavuz 
Ticaret Bakam 

C. tren 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşhtn 
Ulaştırma Bakanı 

S. Ulaâj 
Sanayi Bakam 1 

M. Utuer 

Â. Artus 
Adalet Bakanı 

A. P. Oözübüyük 
İçişleri Bakanı 

M. î. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

E. AUccm 
Bayındırlık Bakanı 

D. Koper 
Sa. ve So. Y. Bakam 

İV. Karasu 
Tarım Bakanı 

F. Üstün 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
a. - Ya. ve Tu. Bakanı 

Z. Tarkan 

iktisat Kö. 

MADÜ 23. — Tasarının 23 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir» 

İmar ve İskân Bakanı 
O. Kubat 

(S. dayısı: 55 e ek ) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

Plânlama Merkez Teşkilâtı 

[1] SAYILI CETVEL 

Hizmetin nev'i Aded* I). Hizmetin nev'i 

1 Müsteşar 
2 Müsteşar Muavini (İhtisas yeri) 
2 Daire Başkanları » » 
2 Müşavirler » 
2 Şube Müdürleri » 
2 Uzmanlar » 

» 
» 
» 

3 
8 

10 

3 Uzman yardımcıları » » 
4 » » » » 
2 Müsteşarlık Grenel Sekreteri 
3 Başikanlı'k Sekreterleri 
5 Memur 
6 » 
9 Hesap Memuru 

Aded 

10 
10 

-i 
J 

3 
2 
3 
3 

[2] SAYILI CETVEL 

1 Daktilo Steno (Yabancı dil bi-
lir) 

1 Tercüman 

2. Daktilo sekreter 
2 Desinatör 

400 Odacı 

11 
•> 

D. 

İktisat Encümeninin teklifine bağlı cetveller 

Plânlama Merkez Teşkilâtı 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

1 Müsteşar 
2 Daire Başkanları (İhtisas 

yeri) 
2 Müşavirler (İhtisas yeri) 
2 Şube Müdürleri » » 
2 Uzmanlar » » 
3 Uzman Yardımcıları (İhtisas 

yeri) 
4 Uzman Yardımcıları (İhtisas 

yeri) 

Aded 

1 

3 
3 
8 

10 

10 

10 

Aylık 
tutarı 

2 000 

1. 750 
1 750 
1 750 
1 750 

1 500 

1 250 

D. 

2 
o 

5 

3 
4 
5 
6 
9 

Memuriyetin nev'i 

Müsteşarlık Genel Sekreteri 
Arşiv ve Dokümantasyon 
Şefi 
Arşiv ve Dokümantasyon 
Şef Yardımcısı 
Başkanlık Sekreterleri 
İstatistikçi 
Memur 

» 
Hesap Memuru 

Aded 

1 

1 

- 1 
3 
o o 
2 
o o 
3 

Aylık 
tu tan 

1 750 

1. 500 

1 100 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
600 

1 Daktilo Steno (Yabancı dil 
bilir) 

1 Tercüman 

[2] SAYILI CETVEL 

1 250 
1 250 

2 Daktilo Sekreter 
2 De&inatör 
9 Odacı 

1 100 
1 100 

400 

( S. Sayısı: 55 e ek ) 


