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BAŞKAN — Son sözü Albaya vereliiım, onlar
hazırladı, buyuıuın.
SİNASİ OREL — Deminki izadıatımıza ilâve
edelim. Devlet Plâradıama Dairesi. hiç/bir sıııvetle 1
nc'ü bir kuvvet olarak ortaya çıkamaz. tora V«kdlferiniin tatbik etiniveceği bir plânlamayı yürutaiei.sii.iue maddeten imkân yoktur. İktisadi faa
liyetlerle siyasi faaliyet birbirinden ayrılamaz.
Binaenaleyh bir Hüiküımetin devamlılığı iktisadi
alanda o memleketin fertlerine sağlayacağı refah
seviyesiyle ölçülür. Bu plânlama 4 noü kuvvet
olarak ortada var ise hükümet ne diyecek? «Ne
yapalım, Plânlama Dairesi böyle dedi, ben de
oııun dediğini yaptım.» mı diyecek. Böyle bir şey
olamaz. Buna imkân yoktur. Bu itibarla. Devletin
üç kuvveti olan teŞriî, icra i ve kazaıi organda yardıımcı bir heyet olarak Devlet Plânlama Daireli
nin çalışması hız um geldiği kanaatindeyim ve bu
kaııaaltimdzde ısrar ediyoruz.
.-BAŞKAN — Anlaşıldı efendim,
}
Zaten yeterdik önergesi vardır, 'kifayetti müzatereyi kalbııd edenler...
ERSÜ VEHBİ — Ben bu kanunun sözcüsüyüm, açıklanması gereken noktalar var.
KARAVELİOĞLt T KÂMİL — Ekseriyet yok
efendim.
BAŞKAN — Bu durumda nasıl devam ederiz,
arkadaşlar gelsin o hadde. (Geliyorlar sesleri)
Arkadaşlar, kanonun iikincıi maddesinin (A)
fıkrasını HiiküJmet teklifi olarak, fco'misyoaı tek
lifi olarak oyunuza arz ediyorum.
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hadâ; nisap
yok.
iBAŞKAN — Efendim teker teker fıkraları
okuyarak reyinize su nacağım.
(A) fıkrası okunidu.
(A fıkrası tekrar okunidu.)
BAŞKAN — Fıkranın sonu, yardıımoı olmak.
İkinci hal tarzı hedefleri tâyin etlmek.
•Fıkranun aynen kabulünü, reyinize arz edece
ğim.
ER AHMET — Evvelâ usul baklanından
tadil teklifinin oya konması ieabetmekitedir, tüzü
ğe göre.
BAŞKAN — Doğrudur. Değiştirge şudur;
«bedefileai kasım olarak tâyin etmek.» öbürü de
«Hükümete yardımcı olanak.» O hakle değiştirgeyi
oyunuza arz ediyorum. Kaibul edenler.... Etmlyenler... Redidedilmiştir.
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Şimdi maddeyi aynen oyunuza arz ediyoruım.
Kaıbud edenler... Kalbıul edilmiştir.
Şimdi B fıkrasını okuyalum.
(B fıkrası okuındu.)
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Zaten A fık
rasını t am aımlıyor.
KÜÇÜK SAMİ — Birinci madde kesin ifade
ile hükümetlere yetki TOrtıııiştir. Plânlama, Dai
resi doğrudan doğruya Başbakandığa 'bağlıdır.
Binaenaleyh «Ancak tavsiye yapar» olmaz. Müşa
virlik yapar, hedefi tâyin etmekte .yardım eder.
Bu itibarla komisyon teklifinin aynen oya fconulmasını ıica ederdim.
KARAVELİOĞLU KÂMİL — zleaba bun
lar üzerinde münakaşa açılmış mı, İlmî Hazırlama. Komisyonunda?
OREL ŞİNASÎ — Açılmadı. Doğrudan doğ
ruya İktisat Komisyonu teddifine ek fıkra ilâve
ettik. Biz onların fikrine iltihak ettik. Biz bunu
zaten tabiî olarak görmüŞtülk. Yıllılk plânı yapı
yor. Binaenaleyh koordinasyon için bunu kaibul
ettı'ık. İktisat Komisyonunun konulmâsi'nda fayda
vardır dedik kaıbud ettiık.
BAŞKAN — Efendim durum tavazzuh etmiştir. Arkadaşımız tadil teklifini geri alırsa mesele
yok.,
OELKıBİ EMANULLAH — Geri addım efen
dim.
BAŞKAN — Arkadaşımız tadil teklifini geri
almıştır. Fıkrayı aynen oyunuza arz ediyorum.
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
(O) fıkrası.
BAŞKAN — Tadil teklifi var mı?..
TORUN OSMAN — Dündar Beyin tadil tek
lifi var, tamamen kaldırılmasını işitiyor.
BAŞKAN — (C) fıkrasını oyunuza suaıuyorum. Kaibul ©demler... Kaibul edilmiştir.
(D) fıkrası okunidu.
BAŞKAN — Buyurun Ahmet Bey.
ER AHMET — Efendim, git gide yumuşu
yor. Biraz sonra da dikkaitıi çekmek gibi bir şey
olacak. Yu/muşaddığa gidilmemeli. Yu,kar!daki fık
ralara uygun tâbir bulmak.
Dündar Beyin tadil teklifi aynen şöyledir;
«Plânların 'haşariyle uygulamaMlmesd için
ilgili daire ve müösSasielenle ımaihailli iidarelerin
kuruluş ve işleyişlerimi kontrol etmek.»
ERSÜ V E H B İ — Dündar Beyin tadil tekli
fini okuduk ama, kendisi burada bulunmuyorlar.
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