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türlü Devlet yatırımlarından mahrum edilmek 
suretiyle cezalandırılmışlardır. 

27 Mayıs İhtilâlinden yani plân konuşumu 
Anayasamızda yer almasından sonraki zamanr 
gelince : 

Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş iktidarlar 
zamanında bir türlü benimsemediği plân fikrin' 
Anayasamızın bir emri olması ve Adalet Parti 
sinin de plân fikrinin karşısında bulunması so 
bebiyle benimsemiş bulunmaktadır. Fakat, plâı 
fikrine samimiyetle bağlı olmadığından ve Dev 
let gelirlerini, partilerinin rey bakımından inki
şâfını temin edecek şekilde sarf etmek alışkan
lığından kendilerini kurtaramadıklarından, ya 
tırımların önceden hazırlanacak bir plân dâir 
linde yapılmasını kabul ve ifade etmekle bera 
ber, hiçbir zaman Devlet yatırımlarının hanp' 
yıl nereye ve ne miktarda yapılacağının beli 
edilmesine, daha doğrusu sektör çalışmaları S"-
nunda tesbit olunan projelerin yl l ık program
ların yayınlanmasından evvel açıklanmasına ya
ni ilânına ve münakaşasına razı olmamışlardır 

Halk Partisi, ortağı bulunduğu koalisyor 
hükümetleri zamanında daima plâna uygun ha
reket ettiğini ileri sürmüşse de, kendi görü-' 
ve arzularını plânın emri olarak göstermek ve 
uygulamak yolunu her zaman kolaylıkla bul
muştur. Nitekim sırası gelmiyen, ya da prog
ramda olmıyan projeler için Hükümetin hatts* 
bir Bakanın emri ile sarfiyatlar yapıldığına bir
çok kere şahidolmuşuzdur. 

Adalet Partisi ise çok kısa bir zaman önce
sine kadar «Bize plân değil plâv lâzımdır:> slo
ganı ile halkın karşısına çıkmış, Anayasamızın 
âmir hükmüne rağmen plân fikri ile âdeta alay 
etmiştir. Bugün ise Adalet Partisi Hükümeti
nin plân fikrine ve plânın emrine saygılı oldu
ğunu söylemek zordur. Adalet Partisi Devlet 
Plânlama Teşkilâtını, kendi isteklerine uygun 
projeler ve gerekçeler hazırlaması icabeden bir 
teşkilât olarak kabul etmekte ve bu görüş ister 
istemce Adalet Partisi Hükümetine de hâkim 
olmaktadır. 

Kısa bir zaman evvel Plânlama Teşkilâtından 
yapılan istifalar ve istifa edenlerin ileri sürdük
leri gerekçeler bu hakikatin reddedilmez delil
leridir. 

Millet Partisine gelince Partimiz, Türkiye'de 
Devletin iktisadi faaliyetlerinin bir plâna bağ

lanması gerektiğini, kalkınmamızın ancak bu 
;aycde mümkün olacağını bundan tam yirmi se-
ıe evvel gelirtmiştir ve programına almıştır. 
îu iktidarların keyfî hareketlerinin plânlı kal
anına ile önlenebileceğini ortaya atan ve bu hu-
;usu programına koyan bir partidir. Müsaade 
iderseniz Millet Partisi programında yer alan 

*:>lân ile ilgili bâzı pasajları burada aynen ifade 
etmek isteriz : 

Sosyal Devlet kavramı içinde partimiz, eko-
lomi alanında millî geliri artırmaya müteveccih 
lareketlerinde şahsi teşebbüs ve şahsi mülkiyete; 
leşru rekabete, iç ve dış pazarlarda serbestçe 
ayarlanan ve iş bölümüne dayanan serbest mu
adele ekonomisine taraftardır. Bu arada şahsi 
' eşebbüsü önleyici her türlü tedbirleri reddeder. 

Şahsi teşebbüsün muvaffakiyetini sağlamaya 
lâtuf bütün gayretlerin sarfını lüzumlu görür 
-e fakat, hileli ticarete, sermaye haksızlıklarına 

ve istismarına, aşırı kâr ihtirasına, bunlardan 
'.oğan büyük kütlenin ıstırap ve sefaletine ka
yıtsız kalamaz. 

Emek ve sermaye münasebetlerinde hakka -
\iyete hâkim ve memleket menfaatlerini nâzım 
kılmak emelindedir. 

Presibolarak Devlet, ziraat, ticaret ve sanayi 
le iştigal edemez. Bu İtibarla ferdi teşebbüsün 

'\âlen başardığı işleri yapan Devlet müessescle-
•inin, orada çalışanların da iştiraklerini sağla

mak suretiyle şirketlere devrini uygun görür 
Limanlar, büyük su isleri, enerji kaynakları de
miryolları, PTT tesisleri ve emsali gibi teşeb
büslerin Devlet eliyle yapılmasını tasvibeder. 
(Madde : 17) 

Millî gelirin artırılması etrafında milletçe 
sarf edilen gayret ve tedbirlerden sağlanacak 
müspet ve menfi hasılalardan bütün vatandaşla
rın, sosyal adalet esaslarına göre, emek teşebbüs, 
sermaye hizmet ve başarıları ile mütenasip pay 
almaları anagörinümüzdür. Bunun sağlanması 
için bütün iktisadi ve malî mekanizmaların ilmî 
ölçüler dairesinde ayarlanması emelimizdir. 
(Madde 19.) 

İktisaden pek geri durumda bulunan Türki
ye'de, bir taraftan artan nüfus ve onların ihti
yaçlarını, diğer taraftan her türlü istihsalin ar
tırılması zaruretini göz önünde tutan Partimiz, 
zirai, sanayi ve malî işlerle her türlü hizmetin 
bir kül halinde mütalâasını vç bunlarm umumi 
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