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î. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Mehmet İzmen'e dönüşüme 
kadar, Devlet Bakanı ismail Ararın vekillik 
etmesinin uyg-un görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bilgiye sunuldu. 

Genel Sağlık Sigortası Kurumu kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısının 88 nu
maralı Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
adı geçen Komisyon Başkanı Kasım önadım'in 
önergesi kabul edildi, 

Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkın-
ma Planı (3/906) (S. Sayısı : 747) ile ilgili 
gerekçeli geriverme önergelerinin dikkate alın
masına karar verilen geriverme gerekçeleri ye
niden görüşülerek ayrı ayrı oylanmaya devam 
olundu. 

Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner, Kozlu ve 
Üzülmez bölgesinde vukubulan maden kazası 
dolayısıyle gündem dışı bir demeçte bulundu 
ve, 

Kazada hayatlarını kaybeden işçilerin ruh
larını taziz için iki dakika saygı duruşunda 
bulunuldu. 

Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkın
ma Planı üzerindeki görüşmelere devam edi^ 
lerek; yeniden yapılan görüşme sonunda ka
bul edilen geriverme gerekçeleri Planla bir
likte Hükümete verildi. 

Hükümetin, Planda gerekli değişiklikleri 
yapması ve bu hususları bir raporla bildirmesi 
için yarın saat 11,00'e kadar mühlet talebi ka
bul edildi. 

26 Ekim 1972 Perşembe günü saat 11,00'de 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,55'te son 
verildi. 

Başkar ı 
Başkanvekili 
Nurettin Ok Him 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

Kâtip 
Tunceli 

zyin Yenipmar 

II. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Antalya Milletvekili ihsan Atatöv, Kaş 
ilçesinde vukubulan sel âfeti münasebetiyle 
gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma 
Planı (3/906) ('S. .Sayısı : 747) üzerinde ka
bul edilmiş geriverme gerekçeleri ve Planda 
yapılan değişikliklere dair Hükümetçe hazır
lanan rapor görüşülerek, planın tümü açık 
oya sunuldu ve kabul olundu. 

Grup Başkanvekillerı'nin Genel Kurul çalış
malarına 1 Kasım 1972 Çarşamba gününe ka
dar ara verilmesin* dair önerge kabul edildi. 

1 Kasım 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 23,05'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 

Kemal Ziya Öztürk Kenan Aral 
Katip 

Tunceli 
Hüseyin Yenipmar 

III. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi özer'in, ıSosyal Güvenlik kurumlarında 
çalışanlar hakkında kanun teklifi (2/747) (Ça
lışma, Maliye ve Plan komisyonlarına) 

2. — Zonguldak Milletvekili Cahit Kara-
kaş'ın, Zonguldak EKİ Üzülmez ve Kozlu Böl
gelerinde 23 , 10 . 1972 günü vukubulan grizu 

^ 356 — 

patlamasında hayatlarını kaybedenlerin ailele
riyle sakat kalanların kendilerine Devletçe 
maddî yardım yapılması hakkında kanun tek
lifi (2/748) (Çalışma, Maliye ve Plan komis
yonlarına) 

Rapor 

3. — izmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayı1! iş ve işçi Bulma 
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Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka- I yonu raporu (Millet Meclisi : 2/403; Cumhuri-
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet Mec
lisi metnine dair Millet Meclisi Plan Komis-

yet Senatosu : 2/23) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 428, 428e 1 nci ek ve 428'e 2 nci ek; 
Cumhuriyet' Senatosu S. Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 15 . 10 . 1971, 23 , 2 . 1972 ve 
25.10.1972) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma .Saati : 11.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 155 nci Bir
leşimini açıyorum. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın 
Başkan, Demokratik Parti Grubu olarak bir 
maruzatımız var, müsaade ederseniz ,arz ede
yim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın imer. 
M. KUBİLAY İMER (Konya) — Dünkü 

Birleşimde Millet Meclisi toplantısının bugün 
saat 11.00'de yapılması kararlaştırılmıştır. 77 
sayılı Kanuna göre, Plan üzerindeki müzake
relerin 8 gün içinde bitirilmesi mecburiyeti 
vardır. Buna uygun olarak yapılan program
da toplantıların, bütçe müzakerelerinde 
olduğu gibi, âdeta oturumun devamı gibi 
ekseriyetin aranmaması kararlaştırılmış idi. 

Dünkü Birleşimde bu yolda bir karar alın
madığına göre, Birleşimin, normal Meclis bir
leşimleri gibi ekseriyetin mevcudiyetiyle açıl
ması lâzımgeldiği kanısındayız. 

BAŞKAN — Sayın İmer, her ne kadar 77 
sayılı Kanunun tayin ettiği süre zarfında 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın oylanma
sı yapılamamış ise de, bu kalkınma fiilî hal 
olarak tezahür etmiş ve Meclis kararı ile devam 
edegeîmiştir. 

Bu itibarla Plan müzakereleri ile ilgili ça
lışmaların dışında yeni bir sisteme gitmek lü
zumunu hissetmiyoruz efendim. 

Teşekkür ederim Sayın imer. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Kaş ilçesinde vuku bulan sel afeti münasebetiyle 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Antalya'daki va
ki olan seylâp münasebetiyle gündem dışı söz 
istiyorsunuz, 5 dakikayı aşmamak üzere buyu
run efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Plan müzakereleri arasında gündem dışı söz 
almak ve bu mesele ile Yüce Meclisi meşgul et

mek belki doğru değil. Ancak, dün gece televiz
yon ve radyo yayınlannda, Antalya'nın Kaş il
çesindeki bir âfetten bahsedildi. 

Bugün sabahleyin mıntıka ile yaptığım te
mastan sonra, Hükümet ilgilileri ile irtibat kur
mak ve meseleyi Hükümetteki ilgili arkadaş
larla görüşerek halletmek istedim. Müracaat et
tiğim Bayındırlık Bakanı sayın arkadaşımız, 
telefonda sekreteri vasıtasıyle 25 dakika sonra 
kendilerini aramamı buyurdular. Onun üzeri
ne Sayın Başbakanı aradım, - tabiî gece çok me-

— 357 — 
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saileri vardı, herhalde - istirahattelerdi Sayın 
Başbakanımız da, 25 dakika sonra aramamı, is-
tirahatte olduklarını beyan ettiler. Tabiî 25 da
kika sonra de Meclis toplanacağı için bu konu
yu yüksek huzurunuza getirdim, özür dilerim. 

Hükümet ilgilileriyle temas kurabilseydim 
şu kıymetli 5 dakikanızı almayacaktım. 

Mıntıka İle yapmış olduğum temasta, dün 
yağan yağmurlardan dolayı Antalya'mızın Kaş 
İlçesinin Gömbe yolundaki Kemer köprüsünün 
yıkıldığını ve Kaş'la Elmalı'nın irtibatının ke
sildiğini, Yayla - Dirgenler, Yayla - Çukurbağ, 
Gömbe, ve Kemer ve Kızılağaç köylerinin bü
yük hasar gördüğünü, evleri su bastığını, bazı 
evlerin yıkıldığını, bu arada Kaş içme suyu, 
grup suyunun dozeri dahil olmak üzere içme su 
malzemelerini sel aldığını, ihale edilmiş inşaat 
halinde bulunan Kızılağaç köprüsünün ayakla
rını selin götürdüğünü mıntıkadan bana haber 
verdiler. 

V. — GÖRÜŞÜLEN 

1. ~ Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kal
kınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Planı 
ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiş
tirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Senatosu 
3/170) (S. Sayısı : 747) (1) 

BAŞKAN — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Gerekçeli geriverme önergeleri üzerine, Hü
kümetten gelen rapora okutuyorum efendim : 

(1). 747 S. Sayılı basmayazı 147 nci Birle
şim tutanağının sonuna eklidir. 

I Bu durum karşısında zannediyorum, inşa 
i halinde bulunan ve büyük yatırımları ihtiva 

eden tesislerimiz büyük zarar görmüş bulunu
yor. Her ne kadar şükredeceğimiz can kaybı ol-

• mamışsa da, maddî zarar oldukça büyüktür. 
Bunların bir kısmı ihale mevzuudur, büyük ya
tırımlardır. Bilhassa grup içme suyu, 150 otu
rum ünitesini suya kavuşturacak olan bu tesi
sin anaisalesinde büyük zarar olmuştur. 

75 metre uzunluğundaki Kızılağaç köprüsü 
ve 50 metre uzunluğundaki Kemer köprüsü 
seller tarafından alınmış ve büyük irtibatsız
lıklar doğmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığını, Köy işleri Bakan
lığını, Afet işleri Genel Müdürlüğünü ve topye-

I kûn Hükümeti bu büyük afet hakkında haber-
I dar ediyorum, ikaz ediyorum. Süratle mahalli-
I ne el uzatılmalıdır, tedbir alınmalıdır ve orada-
; ki felâketzedelerin imdadına yetişilmelidir. Bu-
ı nun için huzurunuzu işgal ettim, saygılar sunu-
I yorum. 

İŞLER 

I T. C. 
Başbakanlık 

Dsıvîct Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığı 

BPTM ; 3 . 1 . 5 . 3-6-72-7740 
Konu : Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı Tasarısı 
Hk. 

26 .10 .1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşül

mekte bulunan Üçüncü Beş Yılhık Kalkınma 
Planı tasarısı hakkındaki geriverme gerekçe
lerime ilişkin Hükümet raporu, 77 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin 6/e bendi gereğince ha
zırlanarak, ilişikte takdim Mınmıştır. 

Sayigılammla arz ederim. 
Ferid Melen 

I Başbakan 
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RAPOR 
Millet Meclisinde 18 Ekim 1972'den 25 Ekim 

1972'ye kadar devam eden görüşmelerde sa
yın milletvekilleri, Üçüncü Beş Yıllık Planda 
dikkate alınmak üzere 107 gerekçeli geriver-
me önergesini Başkanlığa sunmuşlar, bu öner
gelerden 43'ü Yüce Meclisçe benimsenmiş, 56'-
sı 'benimsenmemiş ve 8 önerge de sahipleri ta
rafından geri alınmış bulunmaktadır. 

Yüce Meclisin benimsediği gerekçeli geri-
vcrms önergeleri Hükümetimizce itina ve hu
lûs ile incelenmiş ve Anayasanın 129 ncu mad
desi ile 77 sayılı Kanunda zikredilen «Planın 
bütünlüğünün korunması» ilkesi de dikkate alı
narak Planda, aşağıda arz olunan değişiklikle
rin yapılması uygun görülmüştür. 

A.) Geliverme gerekçelerinden Hükümet
çe benimsendiği beyan olunan 1, 8, 17, 18, 24, 
20, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 48, 55, 63, 67, 80, 86, 
88, 103, 106 ve 107 no.lu olanlar, Planda ilgili 
oldukları paraigraflar itibariyle bir araya ge
tirilerek şu şekilde değiştirilmişitir. 

1. — (1) Sayılı gerekçe dikkate alınarak 
yapılan değişiklik : 

Paragraf : 522 
«(9) Tarım Bakanlığının hayvancılıkla ilgi

li personelinin ve özellikle veteriner hekimle
rin yurt içinde çeşitli yörelerin hayvancılık 
potansiyeli ile oranlı olarak dağılımı sağlana
caktır.» 

2. — (8) sayılı gerekçe dikkate alınarak 
yapılan değişiklik : 

Paragraf : 1158 
«(9) Trafiği çok artan güzergahlarda mev

cut yolların yetersiz kalması ve yeni yol yapı
mının gerekli olması hallerinde mevcut yol ağı 
dışında ekonomik rantabilitesi yüksek, «ücret
li hız yolları» yapılacaktır. Bu yolların Yıllık 
Programlara uygun olarak yapımını ve paralı 
geçiş sisteminin işletilmesini sağlamak üzere 
katma bütçeli, yetki genişliğina sahip bir kuru
luşun süratle gerçekleştirilmesine çalışılacak
tır.» 

3. — (17) sayılı gerekçe dikkate alınarak 
yapılan değişiklik : 

Paragraf : 563 
«(4) Anayasanın 131 nci maddesine göre, 

bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak keybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, 

zeytinlik gibi çeşitli tarım aJlanları ile hayvan
cılıkta kullanılmasında ekonomik yarar bulu
nan alanlar ve* şehir, kasaba ve köy yapılarının 
•toplu olarak bulunduğu yerler orman rejimi 
dışına çıkarılacaktır.» 

4. — (18) sayılı gerekçe dikkate alınarak 
yapılan değişiklik : 

Paragraf : 713 
«ı(l) Hammadde yönünden kuruluş yeri uy

gun olan, ekonomik kapasitede ve ileri seviyede 
mamul üreten entegre tesislerin hammadde ih
tiyaçları öncelikle ve tahsis yolu ile karşılana
cak teşvik tedbirlerinden istifade edecek ve 
hammadde fiyatları, ekonomik konjonktüre gö
re düzenlenecektir.» 

5. — (24) ve (80) sayılı gerekçeler dikkate 
alınarak yapılan değişiklikler : 

Paragraf : 2110 
«Toprak ve Tarım Reformu uygulamasında 

mera, yaylak ve kışlakların bilimsel ve ekono
mik esaslara göre sınırlandırılması, kullanım
larının düzsnlenmesi sağlanacak; bunların ba
kım. ve iyileştirilmeleri ele alınacaktır.» 

6. — (40) ve (86) sayılı gerekçeler dikkate 
alınarak yapılan değişiklik : 

Paragraf : 2106 
.«Topraklandırmada yeter gelirli aile işlet

melerinin kurulması ve bunların korunması 
esas alınacak; verimliliği sağladığı ölçüde top
lulaştırmaya gidilecektir.» 

7. — (29) sayılı gerekçe dikkate alınarak 
yapılan değişiklik : 

Paragraf : 1737 
«Sosyal güvenlik Kurumlarının kademeli 

olarak bir sistem içinde birleştirilmesi, Devle
tin taraf olarak sosyal sigorta programlarının 
finansmanına katılması ve bu programların za
manın yaşam koşulları ile uyumlu bir hale ge
tirilmesi, kapsamının genişletilmesi ve tarım
sal sosyal güvenlik fonunun ilâvesi ile 1968 yı
lında yüzde 4,3 olan sosyal güvenlik harcama
larının gayrisâfi millî hâsılaya oranının 1977 
yılında yüzde 7 ve 1995 yılında yüzde 15'i aşma
sı beklenmektedir 

8 — (30) sayılı gerekçe dikkate alınarak 
yapılan değişiklik : 

Paragraf : 1736 
«Üçüncü Plan dönemi sonunda sosyal Sigor

ta programlarının özellikle ücretlilerin tümü-

— 359 — 
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nü kapsayacak bir biçimde gelişeceği ve yeni 
yaratılan istihdam olanakları ve bağımsız ça
lışanların sosyal güvenlik kapsamına alınması 
ile tarım dışında toplam sigortalı sayısının ik-
tisaden faal nüfusun yüzde 38'ini bulacağı tah
min edilmektedir. 

üçüncü Beş Yıllık Plan döneminden başla
yarak 1995 yılma kadar tarım kesimi de dahil 
toplumun tümünün kapsanması beklenmekte-
diî\» 

9. — (31) sayılı gerekçe dikkate alınarak 
yapılan değişiklik : 

Paragraf : 1735 
«Sosyal güvenlik, mevcut ekonomik, sos

yal ve doğal risklerim yam sıra, ekonomik ve 
sosyal yapıdaki gelişme ile birlikte çıkması muh
temel yeni ihtiyaçlar karşısında toplum için
de tarım kesiminin tümünü de içine alan ve 
fertlerin güvenli yaşamını devamlı olarak 
sürdürmesini sağlayacak bir sistem olarak ge
liştirilecektir.» 

10. — (332) sayılı gerekçe dikkate alınarak 
aşağıdaki ilâveler yapılmıştır : 

Paragraf : 730 
«(5) Orman mahsulleri ve tarım artıkları 

(kendir, buğday, çavdar ve pamuk sapları, çel
tik otu gibi) ile kendir elyafının üretildiği böl
gelerde mevcut veya kurulacak kâğıt sanayii 
tesislerinde kıymetlendirilmesine çalışılacak
tır.» 

1. — (33) sayılı gerekçe dikkate alınarak 
aşağıdaki ilâve yapılmıştır : 

Paragraf : 729 
«(7) Entegre yeni kâğıt sanayi tesislerinin 

yapılması.» 
12. — (35) sayılı gerekçe dikkate alınarak 

aşağıdaki ilâve yapılmıştır : 

Paragraf : 1017 
«(pamuk) kelimesinden sonra (kendir) ke

limesi eklenmiştir. 
13. — (48) sayılı gerekçe dikkate alınarak 

aşağıdaki ilâve yapılmıştır : 
Paragraf : 435 
«(9) ihracata dönük meyve ve sebze üreti

minde dış pazar isteklerine uygun üretim plan
ları yapılacak; tarla, pazar ve işleme sanayii 
arasında tutarlı bir ilişki kurulacaktır.» 

14. — (55) sayılı gerekçe dikkate alınarak 
yapılan değişiklik : 

Paragraf : 1682 
«Çeşitli kültür ve sanat dallarında derleyi

ci, koruyucu, geleceğe aktarıcı, yaratıcı, tanıtı
cı ve diğer yapıcı kurumsal ve kişisel çabalan 
ve faaliyetten özendirici bir mekanizma ve 
teşvik edici sistem geliştirilecek, zengin millî 
değerlerimizi işleyen Türk Sanat ve Edebiyatı
nın millî ülkülerimize ve çağdaş uygarlığa kat
kıda bulunmaları özendirilecektir.» 

15. — (03) sayılı gerekçe dikkate a&narak 
son cümleye aşağıdaki ilâve yapılmıştır : 

Paragraf : 1123 
«Dicle Nehri hidrolik potansiyelinden istifa

de imkânları araştırılacaktır.» 

16. — (67) sayılı gerekçe dikkate alınarak 
yapılan değişiklik : 

Paragraf : 1657 

7'nin Üçüncü Fıkrası : 
«G-ezici köy kadın, ve erkek kurslarının ça

lışmalarını pratik tanın ve kız sanat okuilan 
ile uyumlu bir biçimde sürdürmeleri sağlana-
caktır. Ayrıca bu kurslarda, köy halkının kül
tür seviyesinin yükseltilmesi için, halkın ilgi
lendiği sosyal, ekonomik ve kültürel konular 
üzerinde programlar geliştirilerek uygulan
maya konacaktır.» 

17. — (88) sayılı gerekçe dikkate alınarak 
aşağıdaki ilâve yapılmıştır : 

Paragraf : 1158 
«(10) Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde, 

Karayollanna ait yatırımlarda öncelik Yıllık 
Programlarda gösterilecek bölgelerdeki Dev
let il ve köy yollanna verilecektir.» 

18. — (103) sayılı gerekçe dikkate alınarak 
aşağıdaki ilâve yapılmıştır : 

Paragraf : 1865 
«(8) Ticarî amaçla yapılan konutların daha 

sıkı. bir şekilde kontrolünü sağlayacak idarî ve 
kanunî tedbirler alınacak, ayrıca konut alıcıla
rına imar ve iskân Bakanlığı ile Belediyelerce 
bu konuda yol gösterici ve aydınlatıcı bilgiler 
sağlanacaktır.» 

19. — (106) sayılı gerekçe dikkate alınarak 
yapılan değişiklik : 

Paragraf : 2273 
«Kalkınmada öncelikli yörelerin, potansiye

le saihibolduklan konularda uzun dönemli kal
kınmanın amaelanna yönlendirilmeleri ve mil-
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lî bütünlük ülkesi içinde ekonomik ve sosyal ge
lişmeleri sağlanacaktır. Bunun için yörelerin 
gelişme potansiyeli bulunan doğal ve beşerî 
kaynaklan saptanacak, bu yörelerin geliş
mişlik seviyelerini yansıtan sosyo - ekonomik 
bütünleşme göstergelerine dayalı endekslerin 
sonuçlarına göre yörelerin gelişmişlik sırala
ması yapılacak ve bu iller yıllık programlarda 
yayınlanacaktır.» 

Paragraf : 2274 
«Kalkınmada öncelikli yöreler (i) Doğal 

kaynak, (ii) beşerî kaynak, (iii) Şehirsel ka-
denıeleşme ve (iv) Ulaşım ve haberleşme ağı 
boyutlarını ihtiva eden, ekonomik ve sosyal 
bütünleşmeyi amaçlayan, millî planın sektö
re! düzeydeki dengelerini saptırmayan bir yak
laşım içinde aşamalı programlara dayalı, bir
birini tamamlayan tedbirlerle kalkındırılacak-
lar dır.» 

20. — (107) sayılı gerekçe dikkate alınarak 
yapılan değişiklik : 

Paragraf : 1017 ikinci cümle. 
«Bu yatırımların önemli bir kısmı özellikle 

artan traktör talebini karşılamak üzere mev
cut kuruluşların kapasitelerini artırmak ve 
Türkiye'nin şartlarına uygun ekonomik kapa
siteli yeni tesislerin kurulmasına tahsis edilecek
tin'.» 

B.) Gcriverme gerekçelerinde görüşmeler 
sırasında Hükümetin katılmadığı, Yüce Meclisin 
benimsedikleri 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 20, 21, 
22, 26, 42, 45, 50, 61 ve 81 sayılı gerekçeler, tek
rar incelenmiş ve Plan bütünlüğü göziönünde 
tutularak ilişkin oldukları paragraflar itibariy
le bir araya getirilerek şu şekilde düzenlenmiş
tir. 

1. — (2) ve (50) sayılı gerekçeler dikkate 
alınarak yapılan düzenleme, 

Paragraf : 862 
«Üçüncü Plan dönemindeki talebin mevcut 

rafinerilerin tevsi edilmeleri ile karşılanması 
mümkün görülmektedir. Ancak, 1978 yılından 
itibaren başlayacak arz eksikliğinin gideril
mesi amacıyle yeni bir rafinerinin T.P.A.O.'nca 
1973 yılında kurulmasına başlanacaktır. Sek
törün yatırımları Birinci Plan döneminde ma
dencilik sektörü arasında görülmekte, İkinci 
Plan dönemindeki yatırım 1971 yılı fiyatlarıy-
le 3 476 milyon TL.'na ulaşmaktadır. Üçün-
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cü Plan döneminde yatırım 6 750 milyon TL. 
olarak öngörülmektedir.» 

Paragraf : 864 
«(1) İkinci Planda yer alıp uygulandığı gi

bi bu Planda da yeni kurulacak tesislerin ka
mu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktır. Bununla birlikte uzun dönem 
Petrol ürünleri yurt içi talebini düzenli ve sü
rekli hammadde kaynaklarından karşılamak 
için T.P.A.O.'nun Uluslararası ilişkileri gelişti
rilecektir. Münhasıran ihracat yapmak üzere 
kurulacak tesisler için ise, kamu ve özel kay
naklardan faydalanılacaktır. 

2. — (4) ve (7) sayılı gerekçeler dikkate 
alınarak yapılan değişiklik : 

Paragraf : 2206 (2) Madde, 601 (3) Madde 
«Elektrik enerjisi üretimi için kullanılması 

zorunlu olan veya yurt ekonomisine uygun ve 
verimli biçimde işletilmeyen linyit yatakları 
ile stratejik madenler (radyoaktif mineraller, 
tungsten ve Bor tuzlan) Anayasanın 130 ncu 
maddesine uygun bir anlayışla kamu kuruluşla
rınca işletilecektir. Stratejik madenlerin sap
tanması ve bu nitelikten çıkarılması; ilgili ku
ruluşlarla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğının görüşü ve Devlet Planlama Teşkilâtının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaş
tırılacaktır. 

3. — (5) ve (42) sayılı gerekçeler dikkate 
alınarak yapılan değişiklik : 

Paragraf : 2203'ün ikinci cümlesi çıkanl-
mış ve paragraf aşağıdaki şekli almıştır. 

«Bunlardan genel ve katma bütçelerin so
rumluluk alanına girmeyenler kamu iktisadî 
teşebbüslerince gerçekleştirilecektir.» 

4. — (6) ve (45) sayılı gerekçeler dikkate 
alınarak yapılan değişiklikler : 

Paragraf : 1124 
(1) Sanayileşmenin ve yükselen yaşama dü

zeyinin gerektirdiği elektrik enerjisi ihtiyacı
nın zamanında, kararlı ve güvenilir bir şekil
de sağlanması için 1312 sayılı Türkiye Elektrik 
Kurumu (TEK) Kanunu çerçevesinde gerekli 
çalışmalar hızlandınlacaktır.» 

Paragraf : 1124 
«(4) Perspektif dönem elektrik enerjisi 

ihtiyacının karşılanmasında, diğer kullanma 
amaçlan da gözönüne alınarak su kaynakları 
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ile aşağı Fırat Hidrolik, Elbistan - Afşin ve So
ma Termik potansiyellerinin gelişıtirilmesine 
hız verilecektir.» 

5. — (9) ve (21) sayılı gerekçeler dikkate 
alınarak yapılan değişiklik : 

Paragraf : 1634 
(2) Yüksek öğretim için sektör anaplanı ya

pımında Devlet Planlama Teşkilâtı ile işbirli
ğinde bulunmak üzere üniversiteler ve Millî 
Eğitim Bakanlığı devamlı bir teknik büroyu 
aralarında kuracaklardır, üniversite olarak ör
gütlenmeyen Yüksek Okular ve Akademiler 
için aynı amaçla Millî Eğitim Bakanlığı, Aka
demiler ve Yüksek Okullarca seçilecek uzman
lardan kurulu devamlı bir birimi Devlet Plan
lama Teşkilâtı ile işbirliği yapmak üzere görev
lendirilecektir. 

(4) Üniversiteler uzun dönemli gelişme yö
nü bölümlünde belirtilen esaslara uygun eleman 
yetiştirme, eğitim niteliğini yükseltmek üzere 
gerekli öğretim kadrosunu sağlama ve uygu
lamalı bilimsel araştırıma konularında yoğunla
şacaklardır. 

5. Akademiler ve Yüksek Okulların uygu
layıcı insangücü açıklarını kapatmak üzere tek
nik ve meslek elemanı yetiştirmeleri esas ola
caktır. Ancak mevcut Akademilerden nitelik 
bakımından belirli 'bir düzeye ulaşanlar lisans 
üstü eğitim yapmaya devam edeceklerdir. Bun
lardan yüksek öğretimin düzenlenmesi için yu
karıdaki 2 nci maddede kurulması öngörülen 
birimlerin teklifi üzerine yıllık programlarda 
belirtilenler üniversite (bünyesine geçebilecek
lerdir. 

6. (11) ve (20) sayılı gerçekler dikkate 
alınarak yapılan değişiklik : 

Paragraf : 1628 
Bu düzenlemede, her temel sektörde tekno

loji üretecek, ya da alman teknolojinin ülke 
şartlarına adaptasyonunu gerçekleştirecek (bi
lim adamı ve araştırıcıların, yüksek öğretimde 
görevlendirilecek öğretim üyelerinin, üretim 
ve hizmet 'birimlerinde üst düzeyde yönetim ve 
denetimi sağlayıcı elemanların yetiştirilmesi 
esas olarak üniversitelerce sağlanacaktır. Aka
demilerde ve yüksek okullarda teknolojinin ül
ke düzeyinde yaygınlaştırılmasını sağlayacak 
çok sayıda uygulayıcı meslekî ve teknik eleman
ları yetiştirmek üzere program ve öğretim süre

si farklılaştırılmasına özellikle dikkat edilecek
tir. 

7. (14) sayılı gerekçe dikkate alınarak ya
pılan değişiklik : 

Paragraf : 828 
«(2) Petrokimya komplekslerinin ekonomik 

olarak tesisinin gerektirdiği ünitelerin (ham
madde hazırlama, ara ürün, polimerizasyon ve 
son ürünler gibi) bütün olarak optimal kapa
sitede bütün imkânlardan faydalanılarak Pe't-
kim Petrokimya A. Ş. öncülüğünde kurulması 
ve geliştirilmesi sağlanacaktır.» 

8. (15) sayılı gerekçe dikkate alınarak 
aşağıdaki ilâve yapılmıştır : 

Paragraf : 1158 
«(11) Şehir içi yolcu taşımaları haricinde, 

iç ve dış hatlarda özel millî sektör imkânların
dan da faydalanılacaktır.» 

9. (26) ve (81) sayılı gerekçeler dikkate 
alınarak yapılan düzenleme : 

Paragraf : 2108 
«Toprak ve Tarım Reformu» nun yöresel 

olarak uygulanması esas olacaktır.» 
10. (22) ve (61) sayılı gerekçeler dikkate 

alınarak aşağıdaki ilâve yapılmıştır. 
Paragraf : 1926 
«(6) geri kalmış yörelerdeki köylere yol ve 

hizmet götürülmesine öncelik verilmesi için 
halk katlısı zorunlu bir faktör olarak düşünül
meyecektir.» 

O.) Yüce Meclisçe kabul buyurulan, fakat 
görüşme ve oylamalarda Hükümetçe benimsen-
mediği belirtilen 10, 12 ve 19 sayılı gerekçeler 
tekrar dikkatle incelenmiş, aşağıdaki nedenler
le sadece iki konuda Planda değişiklik ve dü
zenleme yapılmasına imkân bulunamamıştır. 

1) Yüce Meclisçe kabul buyurulan 10 nu
maralı gerekçede genel, meslekî ve teknik lise
lerin birinci sınıflarının ortak yöneltme sınıfı 
haline getirilerek genelleştirilmesi, yüksek öğ
retime geçişte baraj sınavının kaldırılması ve 
bütün akademilerin üniversite bünyesine alın
ması istenmekte, bu görüşlerden hareketle 
Plandaki 798 ve 799 ncu sayfalarındaki şekil 
26/a ve 26/b'nin değiştirilmesi önerilmektedir. 
19 numaralı gerekçede de 26/a ve 26/b şekille
rinde aynı yönde bütün akademilerin üniversite 
bünyesine alınmasını amaçlayan değişiklik 
teklif edilmektedir. 
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Temel eğitimle ortaöğretim, arasında bir 
yöneltme sınıfı ihdası ve yüksek öğretime ge
çişteki barajın kaldırılması planda getirilen 
eğitim sistemini tamamen bozacak bir hüvi
yetedir. Planda, orta seviyeli elemanların ye
tiştirilmesinde çok büyük önem atfedilen mes
lekî ve teknik liselerin kendi özelliklerinin ko
runması ve ayrı olarak muhafazası öngörüldü
ğümden, ortak yöneltme sınıfı genel eğitimi ge
reksiz olarak bir yıl uzatarak planda getirilen 
sistemle çelişmektedir. Diğer yandan, Plan mes
lekî ve teknik liselerin cazibesini artırmaya 
yönelmişken önerilen sistem bu konuda ters 
bir tesir yaratacaktır. 

Ayrıca yöneltme sınıfı eğitim süresinin uza
tılması yolu ile maliyet ve zaman kaybına yol 
açacaktır, ilk yıllarda yöneltme öğretmeni 
yokluğu nedeniyle, uygulanması da mümkün 
olmayacaktır. Yüksek öğretime geçişte baraj 
sınavının kaldırılması ise insanıgüoü ihtiyaçla
rını karşılayacak çeşitli eğitim kademelerinin 
büyüklüğünü ve dengelerini bozması ve kay
nak yetersizliği açılarından imkânsız görün
mektedir. Diğer yandan yüksek öğretime geçiş 
barajı, genel yüksek öğretime olan alışılagel
miş aşırı talebi sınırlandırması bakımından da 
kaçınılmazdır. Ayrıca Planda söz konusu ba
raj bugünkü sekliyle bırakılmamış, meslekî 
ve teknik lise mezunlarının yüksek öğretime 
geçmelerini sağlayıcı yönde yeniden düzenlen
mesi öngörülmüştür. 

Bu nedenle önergede teklif edildiği gibi 26/a 
şeklinde temel ve ortaöğretim arasına ortak 
yöneltme sınıfı konması uygun değildir. Plan
da öngörülen halde de bütün lise seviyeli 
okullarda ilk yıllarda yanlış yapılan seçmeleri 
düzeltecek ortak programlar uygulanması ön
görülmüş ve iki yönlü geçişlere imkân veril
miştir. 

10 numaralı önergede öne sürülen ortak yö
neltme sınıfı ve yüksek öğretime geçiş baraj 
sınavı ile ilgili değişikliklere, eğitim sistemi
nin bütünlüğünü bozacak nitelikte olduğundan 
Hükümet olarak katılmak mümkün olmamış
tır. 

Ayrıca, 9 ve 21 numaralı gerekçeler dikka
te alınarak yüksek öğretimle ilgili 1634 numa
ralı paragrafta yapılan değişiklikler sonunda 
da 26/a ve 26/b numaralı şekillerin değiştiril
mesi gerekmemektedir. 

I 2. Yüce Meclisçe kabul edilen 12 numaralı 
gerekçede planın 546 sayılı insangücü ihtiyaç
ları tablosunda 1972 rakamlarının ziraat mü
hendisi, veteriner ve hayvan sağlık memurları 

l için değiştirilmesi istenmektedir. 
Planda verilen, ziraat mühendisi, veteriner 

hekim ve hayvan sağlık memuru sayıları, mes
lek odalarının ilgili bakanlıkların, Devlet İsta
tistik Enstitüsünün ve diğer ilgili kuruluşların 
kontrol edilmiş resmî belgelerine dayanmakta 
olup doğrudur. 

İkinci Beş Yıllık Plan döneminde, hayvani 
ürünlerin yıllık ortalama gelişme hızı, plan he
deflerinin % 34 altında gerçekleşmiştir. Bu ba
kımdan veteriner ihtiyacının, önergede belirtil
diği üzere İkinci Plan hedefi olan 2 500 olarak 
ileri sürülemeyeceği kesin olarak ortadadır. 
2 500 olarak ortaya sürülen rakam, üretim ger
çekleşmesi bakımından % 34 indirilince 1 650'ye 
düşmektedir. Ayrıca, Üçüncü Planda, veteriner 
başına düşen üretim ve yaratılacak katma değer 
ile veteriner basma düşen verimlilik artışı he
saplarını içine alan ileri ve geliştirilmiş bir me
totla ve insangücünün yerinde kullanımı göz-
önüne alınarak ve tek tek veterinerler için he
saplanarak veteriner ihtiyacı ortaya çıkarılmış
tır. Böylece veteriner ihtiyaç sayısı ileri sürül
düğü gibi 2 500 kişi değil gerçek anlamda ihti
yacı belirttiği için planda verilen rakamdır. 

Yukarda belirtilen metot, ziraat mühendisi 
ihtiyacı hesaplarında da kullanılmıştır. Ziraat 
mühendisi ihtiyacı olarak önergede verilen ra
kamlar, 1 400 Tarım Bakanlığının 800 diğer ku
ruluşların ve özel sektörün dendiği halde, bir 
toplama hatası olarak 2 200 yerine 8 111 raka
mı ileri sürülmektedir. Plan bu konuda titiz
likle yaptığı incelemelerden sonra ziraat mühen
disi ihtiyacını 3 160 olarak tespit etmiştir. 

Ayrıca, özellikle tarımsal insangücü kullanı
mı stratejisinde, yüksek nitelikli elemanların 
yerine uygulamada orta nitelikle teknisyenlerle, 
tarımda verimliliğin hızla artırılmasında direkt 
etkisi olan tarımsal üretime dönük bilgi ve be
ceri kazanmış, uzman çiftçinin kullanılması 
önem kazanmaktadır. 

Ayrıca, insangücü kullanımı stratejisinde, 
teknik insangücünün idarî kademede ve büro 
hizmetlerinde kullanımı yerine, proje uygula-

I maları ve yatırımlarda kullanılması esas tutul-
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maktadır. Veteriner hekim ve ziraat mühendisi 
kullanımına bakıldığından Tarım Bakanlığı 
merkez kuruluşlarında çalışan ziraat mühendis
lerinin yüzde 19,4'ünün ve veteriner hekimlerin 
yüzde 36,2'sini salt müşavirlik hizmetleri ile 
uğraştığı, bunun dışında kalan teknik eleman
ların, Zat İşleri Müdürlüğü, Sivil Savunma Sek
reterliği, Yayın Şubesi Müdürlüğü ve organizas
yon metot işlerinde çalıştıkları görülmekte, bu 
durum bu tür elemanlara olan talebi suni ola
rak şişirmektedir. 

Görüldüğü gibi esasen bugün için yeterli sa
yıda veteriner hekim ve ziraat mühendisi mev
cuttur. Planda da belirtildiği üzere yeni üretim 
hedeflerine ulaşmak için ileriki yıllarda yeni 
veteriner hekim ve ziraat mühendisi ve hayvan 
sağlık memuruna ihtiyacolacaktır. 1972 yılı için 
ise mevcutlar veteriner ve ziraat mühendisleri 
için ihtiyacın üstünde olmaktadır. 

546 numaralı tablo yakından incelendiğinde 
3 ncü Planın ilk yıllarından itibaren veteriner 
ve ziraat mühendisleri için eğitimde yaratılma
sı gerekli ek kapasitelerin belirtildiği görülmek
tedir. 

Önergede, planda gösterilen hayvan sağlık 
memuru açığının çok olduğu ileri sürülmekte
dir. Ancak, hayvan sağlık memurları sahada ça
lışacak elemanlar olmaları bakımından, fonksi
yonları daha da önem kazanacaktır. Veteriner 
hekimler, uygulamada teknik yönetimi, teşkilât 
üstünde denetimi, araştırmaları ve danışmanlığı 
sürdürecek biçimde istihdam edilme durumun
dadır. Hayvan sağlık memurları ise veteriner 
hekimlerin denetimi ve danışmanlığı altında 
gerçekte sahanın gerektirdiği uygulayıcı ele
manlar olacaklardır. 

Planın insangücü hesapları doğru olup açık
lar ve fazlalara dayalı olarak bütün eğitim he
defleri tespit edilmiştir, önergelerde ileri sürü
len rakamlar resmî veriler olmadığı gibi ihtiyaç 
hesapları belli bir modele dayanmamaktadır. 
Böyle bir değişiklik Planın bütünlüğünü boza
caktır. Bu nedenle tablonun planda olduğu gibi 
kalması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rapo
run okunması bitmiştir. Grublarımızm rapor 
üzerinde tetkiklerine imkân verebilmek için 
okunan raporu teksir ettiriyorum, her gruba 
birer suret takdim olunacaktır. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, ne zaman dağıtılacağını lütfeder misi
niz? 

BAŞKAN — Beş veya on dakika sonra da
ğıtacağımı ümidediyorum efendim. 

Bir önerge gelmiştir okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde 
bu defa Hükümetin Yüksek Meclise sunduğu 
rapor ve planın tümüyle ilgili grup görüşmele
rimizin tespitine olanak verilebilmesi için gö
rüşmelere bir saat ara verilmesini arz ve teklif 
ederim 

A. P. Grup C. H. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

izmir Denizli 
Ali Naili Erdem Hüdai Oral 

G. P. Grup . M. G. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

istanbul Siirt 
Sezai Orkunt M. Nebil Oktay 

D. P. Grup Başkanvekili 
Sakarya 

M. Vedat Önsal 

Not : Hükümet raporunun okunmasından 
sonra ara verilmesi esasından hareket ettiğimizi 
arz ederim. 

istanbul 
Sezai Orkunt 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
önergeyi oylarınıza sunmadan önce bundan son
ra yapacağımız işlemleri kısaca arz etmek isti
yorum. 

Gruplarımız görüşlerini tespit ettikten son
ra, rapor üzerinde müzakere açılacaktır. Yeter
lik önergesi geldiği takdirde altı sayın üye ra
por üzerinde görüşecek ve ondan sonra Hükü
met tarafından hazırlanna ve şimdi okunan ra
porda getirilen değişik şekliyle birlikte planın 
tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, saat 12,00'ye 
15 dakika vardır. Çalışma programımız bu öner
geyi tevhidetmek suretiyle saat 14,00te Birle
şime devam etme hususunu oylarınıza sunaca
ğım. 
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Saat 14,00'te birleşime devam edilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

1, _ Üçüncü Beş Yılhk (1973 - 1977) Kal
kınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Planı 
ile, Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiş
tirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu 
(Millet ̂  Meclisi 3/906; Cumhuriyet Senatosu 
3/170) '(S. Sayısı : 747) 

BAŞKAN — Üçüncü Beş Yıllık Plan üzerin
deki müzakerelere kaldığımız noktadan devam 
ediyoruz. 

Hükümet tarafından tanzim edilen ve bir 
evvelki oturumda okunan rapor üzerinde CHP 
Grubu adına Sayın Ecevit, Demokratik Parti 
Grubu adına Sayın Bahri Dağdaş ve şahsı adı
na Sayın Ata Topaloğlu söz istemiş bulunmak
tadırlar. Adalet Partisi Grupbu adına Sayın 
Oğuz, Sayın Kılıç. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Bahri 
Dağdaş, buyurunuz, söz sizin efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Üçüncü Beş Yıllık Pla
nın Yüce Meclislerde kabul edilen değişiklikler 
veya reddedilen önergeler muvacehesinde, Hü
kümetin hazırlamış olduğu rapor hakkında De
mokratik Parti Grubu adına görüşlerimizi ifade 
edeceğiz, 

20 . 10 . 1972 O : 2 

Saat 14,00'te toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 11,45 

Dün de bir nebze dedim; ama ters anlaşıl
dım : Siyasî partiler, Devlet adamları taahhüt
leriyle sıkı sıkıya bağlıdırlar. Bunun aksi va-
ridolduğu takdirde, Devlete, Hükümete, siyasî 
partiye itimatlar ortadan kalkar; anarşi orta
mı doğar. Siyasî partiler, siyasî kişiler, Devlet 
adamlarının sözlerinin taahhüt yerine mutlak 
manada, noter senedinden ileri olduğunu, o id
rak içinde, o şuur içinde hareket etmek mecbu
riyetinde olduklarını hatırlatmak isterim. 

Maruzatımı yine parti grubumuz adına ver
diğimiz önergelere getireceğim. Ve bunda Ana
yasa muvacehesinde, siyasî parti olarak taah
hütler muvacehesinde, nereden nereye geldiği
mizi Yüce Millete Yüce Parlamento huzurunda 
ifade etmek isteyeceğim. 

Verdiğimiz önergeler, bilhassa tarım sektörü 
üzerindeki önergeleri ele alarak sözlerime baş
lamak istiyorum. 

Tarım sektöründe bir ıslahata, bir reforma 
mutlak ihtiyaç vardır. Elbette ki ilmin, tekni
ğin, ekonominin, hukukun üstünlüğü prensibi
ne dayanan bir ıslahata mutlak manada ihtiyaç 
vardır. Bunu reddetmek mümkün değildir. 

Bu ıslahat nedir; nasıl yapılacaktır? Bunu 
her parti kendi programında öngördüğü gibi, 
her hükümet de kendi programlarında, bugüne 
kadarki Cumhuriyet Hükümetleri, yaklaşık ola
rak bu konuda görüş bildirmişlerdir. Bunun 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli), Kenan Aral (Tunceli) 

» • 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 155 nci Birleşiminin ikinci Oturumunu açıyorum. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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yanında bir de Anayasamız vardır. 'Bu anaya
samın da ferdin, kamunun bütün haklarını te
minat altına alan, bir nizam kurucusu, bir çatı 
organizasyonu anlamına gelen bir müessesedir. 

Değerli Milletvekilleri, bizim dün verdiği
miz 'önergelerimizde müdafaa ettiğimiz husus
larla, 'Hükümetin bu önergelere neden karşı çık
tığını bir türlü anlayamadığımız için ve Üçün
cü B33 Yıllık Plan içerisinde Toprak ve Tarım 
Reformunda derpiş edilen ilgili paragrafları
nın da Anayasaya mugayir olduğunu müdellel 
olarak izah etmeye çalıştık ama; «-Ben şunu da 
desen, Ibunu da dasen; Anayasa şöyle de deso, 
böyle, de dese, Karaosmanoğlu buna karar ver
miştir, (ben bunu yapacağım,» şeklinde bir iddi
ada, bir ısrarda bulunmak hakikaten bizi üz
müştür. Biz o şekilde anlıyoruz. Yani Karaos-
manoğlu'nun ifadesini bir hükümet temsilcisi 
burada söylemedi ama, 12 Marttan sonra bu 
minval üzerine büyük ölçüde münakaşalar ol
muştur. Güya, Karaosmanoğlu Öntedibirler ta
sarısı eğer bu Meclislere gelip yürürlüğe girsey
di, Türkiye'de kan gövdeyi götürecekti, ama on
dan Sonra gelen öntedbirler tasarısı sanki kan 
gövdeyi götürmeyecekmiş şeklinde bir müdafaa
nı n içine girildi. Aslında o birinci öntedbirlerle 
ikinci öntedbirler arasında en ufak bir fark 
yoktu; sanki Kaf Dağından kar bağışlamış!.. 
İki milyon hektarlık meyvalıklar üzerinde şu 
veya bu tahditlerle ve değişik ifadelerle ve üs
tü kapalı değişik terminioloj ilerle de birinci ön
tedbirler tasarısından daha ileri giden hüküm
ler de mevcuttur içinde. Tabiî bunun kokusu 
sonradan çıkacaktır. 

Şimdi Anayasamızın 36, 37,138 nci maddeleri 
Türkiye'de tarım arazisinin 'hangi ölçülerde ne 
şekilde değerlendirilmesi icabettiğini gayet sa
rih olarak belirtmiştir. Fakat bundan daha ile
risi, Anayasa müzakereleri sırasında 36 nun mad
deden ne anlaşılıyor, 137 nci maddeden ne anla
şılıyor, 38 nci maddeden ne anlaşılıyor? Bugün
kü halleriyle ilk teklif edilenleri arasındaki 
farklılıkları 'belirtmek için o günkü Kurucu 
Mecliste bulunan zevat büyük ölçüde ve bizim 
iddiamız paralelinde büyük bir mücadele ver
mişlerdir. Kendilerini burada şükranla anıyo
rum. Ö mücadele doğru bir mücadele idi. 

Meselâ bu mücadeleden birisi... SSaym Pak-
süt 37 nci madde münasebetiyle Kurucu Meclis 

üyelerine, «Bu getirdiğiniz, madde bir ölçüde 
Medenî Kanundaki tedbirleri, Anayasa ile çe
lişkisini ortadan kaldırmak ve perçinlemek için 
getiriyoruz,» şeklinde ifade etmiştir ve zabıt
lardan aynen okuyorum : 

«Şimdi arkadaşlarım, burada bir değişiklik 
daha vardır. Bu da her halde Yüksek Heyetini
zin dikkatinden kaçmamıştır. (Metinde (topra
ğın genişliğini gösterebilir) deniyor. (Bu (gös
terebilir) kelimesi tayin ve tespit manasmda-
dır. (Tayin ve tespit) yerine Türkçe deyimi 
kullanılmıştır. Filhakika, hepimizin bildiği igibi, 
biaim Medenî 'Kanunumuzda da terekede tak
simde ibuna ait 'hükümler arasında, ziraî işlet
meler babında esasen mevcut vahdetin muha
fazasını gerektiren hükümler sevk edilmiştir. 
Bu hükümler yeni hükümler değildir. Medenî 
Kanunumuzu kabul ettiğimiz andan itibaren 
mevcut olan bu hükümlerin yeni Anayasamızda 
belirtilmesinde isabet görülmüştür. Burada 
genişlikten bahsedilmesindeki maksat, malı çok 
olan büyük çiftlik sahiplerinin malını kıskan
mak-değildir. Verimsiz ihale gelecek olan arazi
nin 'verimini kurtarmak gayesine matuftur. Bu 
maksatla düşünüldüğünü açıklamakta fayda 
mülâhaza ederim. Yoksa, geniş arazi sahibinin 
arazisini elinden alıp dağıtarak, araziyi verim
siz hale getirmek gibi bir düşüncemiz yoktur. 

Diğer taraftan, Türkiye'de yaşayan halkın 
geçim durumunu düşünmek ve millî plan içinde 
mütalâa edilecek tarımda birtakım esaslara 
bağlamak ve bu hususta uzmanların mütalâala
rına uyulmak zorunluğu da vardır. Bu itibarla 
burada istihsali artırıcı tedbirleri almaya imkân 
veren bir formülü Komisyonumuz tercih etti. 
Burada bahis mevzuu olan fikirler bunlardır.» 
diyor. Fevkalâde. Demek ki bunun aksine 
Anayasanın 37 nci maddesi, düzenli işleıtilen, 
verimli işletilen ziraî işletmelere sureti kaitiıyie-
de karşı 'değildir. Ama ne görüyoruz? Gerek 
3 ncü Planda ilkeler babında, gerek Yüce Mec
lise sevk edilen Toprak ve Tarım Refonmu (ta
sarısında, arazi rezervi elde edeceğim \diiye il
keler getirmişlerdir. Hattâ Sayın Hükümet 
Sözcüsü; «Bu maddeleri plana almamızın se
bebi, Meclise sevk etmiş olduğumuz Toprak ve 
Tarım Reformu tasarısına muvazi olarak^ hü
kümleri Yüce Meclisin tasvibine sunmaktan 
ibarettir» mealinde konuşjma da yaptı burada. 
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Demek ki, Meclise Ibir tasarı sevk edilmiş. I 
Ne imiş o tasarı? Mülkiyete, verimli de ol
sa, verimsiz de olsa kendi ölçüsüne göre hiç bir 
kıstasa dayanmayan bir tavan koyan Ibir tasa
rı. Biz o tasarının adını dün tarif ettik; bü
yük ölçüde kolektivizme dayanan, mecburî 
kooperatifçiliği hedef alan bir tasarı. Tarif et
tik, bu budur dedik ve gerek tasarının tümü
nün Komisyondaki müzakereleri sırasındaki ko
nuşmalarımız ve gerekse öntedbirler münasebe
tiyle yapılan müzakerelerde ilmen de ispat et
tik. Dün de yinie bir Hükümet sözcüsü buraya 
çıktı ve; «Eğer siz, bu düzenli işletme tâbirini 
kabul ederseniz, daha evvel öntedbirler Ka
nununda 18 nci maddedeki kabul ettiğiniz 
hükme aykırı hareket etmiş olursunuz» diyerek 
Meclisleri kayıtladılar. 

Biziım endişemiz de zaten bu idi. Yüce Mec
lise dedik ki, şayet plandaki bu ilkeleri kabul 
ederseniz, Hükümet olarak; «Toprak ve Tarım 
Reformu Komisyonundaki çalışmalarda yaptı
ğınız her değişiklik için, kabul buyurduğunuz 
şu plandaki ilkelere aykırıdır» diyeceklerdir. 
Nitekim biz plana muhalefet ettiğimiz zaman; 
«Öntedbirler Kanununa muhalefet ettiğiniz için 
bunu değiştiremezsiniz» diyorlar. 

Bu mantık silsilesi, bu oyun içinde, yangın
dan mal kaçırır gibi Türk tarımını bir kaosun 
içine, bir çıkmaz sokağın içine atan, fakiri 
daha da faikirlieştireoök, süründürecek., verimi 
mutlak manada düşürecek, mutlak manada sü
ründürecek bir sistemin içine göz göre göre it
mek, her halde akıl kârı değildir. Mümkün 
değildir. Bu sistemi tatbik eden milletlerden 
örnekler verdik, başta Rusya dedik. Dün de 
söyledik burada; aşağı yukarı Amerika kadar 
arazisi vardır; ama buğdayı Amerika'dan geti
rip, onunla geçiniyor. Bu bir vakıa, dünkü 
vakıa... Hangi Rusya? Dün, TJkraynasıyla Or
ta Avrupa'yı buğdayla besleyen Rusya. Bu 
bir vakıa. Getirdiği sistem bu. Onlar da öy
le başladılar. Çekoslovakya'ıda da tavan var, 
hatta bizden daha büyük Polonya'da da tavan
lar konmuştur mülke dedik, Bunları burada il
mî kitaplardan okuduk. Getirdikleri mecburî 
kooperatife dayalı sistemin getirdiği şey gay
reti öldürmüştür, istihsali, çiftçi inisiyatifini 
öldürmüştür, açık ekonomiye dayalı ziraî iş
letmeciliği öldürmüştür. Kisır, yerle bir edilen 
bir sistem getirmiştir. | 
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Ne hakkınız vardır? Bu tahditleri apartman
lara da getirecek misiniz? Bu tahditleri işhan-
larma da getirecek milsiniz? Bu tahditleri fab
rikalara da getirecek misiniz? Söyleyin açık
ça, çıkarınız ağzınızdan. Çıkarınız da millet 
bilsin bunları. 

Ne diyor Anayasa? Anayasa diyor İki; «Dev
let, toprağı verimli işletmek mecburiyetüıde-
dir». Hükümdür bu, hüküm. Traktörünü al
mış, su yollarını açmış, kanallarını ihya etmiş, 
drenaj sistemini kurmuş, senden beş kuruş is
temeden, senin, kurduğun Devlet müesseseleri
nin de iki, üç katı istihsale gitmiş... (Siz; «illâ 
ben burayı kamulaştıracağım, ben toprak re
zervi elde ederek topraksız çiftçiye toprak ve
receğim» diye bir çıkmazım içine nasıl itersiniz? 
Yine de söyledik, bizim anlamda da tabiî an
laşılmıyor. Dedik ki; Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları içinde orman ve meraya ait 52 (Mil
yon hektara yakın arazi vardır. Bu orman ve 
mera adı altındaki arazilerin ilmî ve ekonomik 
tarifleri yapılmamış, sınırlan tespit edilmemiş
tir. Yine dedik ki, bu 52 milyon hektar ara
zinin ekolojik yöntemleri, şartları, toprak va
sıfları ve sene içindeki kimyevî tecezzisi bakı
mından her türlü avantajları ile, özel teşebbüse 
dayalı, bir nevi zilyetlikle elde edilen 26 mil
yon hektar araziye nazaran, tabiî şartları isti
fadeye daha müsaidolan ve Devletin hüküm ve 
tasarrufunda bulunan araziden, Devletin hü
küm ve tasarrufunda olduğu için yuvarlak 
olarak, yedi milyarın üstünde bir gelir elde edil
memektedir. Yalancı çıkmayayım 'diye yedi 
milyar diyorum, bu, onun da altındadır. 

Bunun yanında, 26 milyon hektardan yu
varlak olarak 50 milyara yakın gayrisâfi hâsı
la elde edildiği, pamuğu 50 bin balyadan 2,5 
milyon balyaya götürmüş ve hedefini 3 - 4 mil
yon balyaya götürebilmek için imkân aradığı, 
3 - 4 milyon tondan aldığı hububatı 18 milyon 
tona yükselttiği ve hedefinin 40 milyon ton ol
duğu, sebzesiyle, meyvasiyle hem iç, hiem 
dış tüketime dönük bir sistemi geliştirerek va
tandaşın portakal, üzüm., sattığı, düne kadar 
limonu, portakalı vitrinde göremeyen vatan
daşın bugün bunu ihraceder bir duruma 
geldiği Türkiye'de böyle bir periyodun, döne
min içinde buna verilen ceza ne? Bunun cezası 
nedir? Bu mülkün cezası nedir ki, buna ted-
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bir getiriyorsun? 52 milyon hektar için de, 
yuvarlak lâflarla geçiniyorsun. Hudutlarını tes
pitte Idaihi bir nevi imtina, bir nevi tereddüt 
gösteriyorsun. 

O zaman, bizim dediğimizin haklılığı orta
ya çıkıyor. Nedir o? Devletin hüküm ve ta
sarrufunda olan 52 milyon hektar arazinin ge
ri kalanını da muayyen bir aşama, muayyen bir 
oyundan sonra o 52 milyonun içine itip, 78 mil
yon hektarın »da Devlet tarafından işletileceği 
gibi intiba içindeyiz. Endişelerin içindeyiz. Ya
ni, kollektivizme götürülecek bu 26 milyon 
hektar arazi üzerinde oynanan spekülâsyonun 
manasını bu ölçüde değerlendirdiğimizi ifade 
etmek istiyorum. Hükümet, evvelâ bu 52 mil
yon hektarın milletle olan ilişikileri yönünden, 
verimlilikle olan ilişkileri yönünden bir verim 
getirmiştir. Verim başka şeydir, gelir başka 
şeydir. Bir yer gayet verimli işletilir; ama ge
liri geçindirmez olursa, astarı yüzünden pahalı 
olursa o yeri, verimlidir şeklinde mütalaa et
mek mümkün olmadığı gibi, Devlet ormancı
lığı içimde, Devlet meracılığı içinde de Türk 
vatandaşları bir ölçüde zaman zaman turist gi
bi, zaman zaman da bir hapishane bahçesi için
de dolaşır gibi dolaşıyor, emirle kesiyor, ©mir
le yiyip içiyor. 

Demek ki, geniş ölçüde mecburî kooperatif
çiliğe dayalı kolektif işletmelerin ilmî manada
ki ifadelerini bu Meclisin zabıtlarına, elimdeki 
ilmî literatüre dayanarak tescil ettirdiğimi bir 
daha ifade ediyorum. Bu getirilen öntedbirler 
Kanunu olsun, plandaki ilkelerini Büyük Mec
lise tescil ettirmek suretiyle önümüzdeki gün
lerde Yüce Meclislere Toprak ve Tarım Refor
mu kanunu tasarısı şeklinde empoze edilmek is
tenen tasarının neticesinde olsun, Türkiye'de 
-zaten büyük çiftçi diye bir şey tanımıyorum -
orta ve ufak çiftçinin büyük Ölçüde zulme doğ
ru itileceğini, açlığa, yoksulluğa mahkûm edil
mek tehlikesiyle karşı karşıya getirileceğini 
yüzde doksan katiyetle ifade edebilirim. 

Büyük Meclisler, inşallah, bu ikazlarımı
zı dikkate alır, ilmin ve açık ekonominin hür
riyet ve mülkiyet rejimine itibar edildiği bir 
ekonomik sistem içerisinde kanunlar üzerine 
eğilir de, bu cuntadan kurtulmuş oluruz 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda yine Sa
yın Hükümet Başkanının Kurucu Meclisteki 

Anayasa müzakereleri münesebetiyle görüşünü 
ifade edip, sözlerimi bağlayacağımı. 

Sayın Başvekil Ferid Melen, Anayasanın 
38 nci maddesinin müzakeresi münasebetiyle; 
«muhterem arkadaşlar, bu madde dolayısıyle 
bir doktrin münakaşası yapmaya mahal yok
tur» diyor. «Eğer bu madde de eski şekil kal
saydı...» Demek ki bu maddede eski bir şekil 
sürülmüş ortaya. O zamanki Kurucu Meclisin 
baskısıyla bu eski metin geri alınmış, yeni bir 
metin getirilmiş. Yani aşağı - yukarı eski me
tin, bugünkü Toprak ve Tarım Reformu ka
nunu tasarısı ve öntedbirler Kanununu öngö
ren metin gibi bir metinmiş. Onu reddediyor 
Kurucu Meclis. Eski metin elimize geçtiği için 
ondan istidlâlen çıkarmıyorum. Eski metinde 
de bunlar vardı. Şimdiki öntedbirler Kanunu 
ile çok paralellik vardır. Sayın Başvekilin, 
«eski metin» dediği metinle, şimdiki Toprak 
ve Tarım Reformu kanun tasarısının fevkalâde 
irtibatı vardır da onun için hatırlatmak istiyo
rum. 

Komisyonun getirdiği ilk madde huzuru
nuzda münakaşa edilmiş olsaydı, o zaman bir 
doktrin münakaşası yapmak icabederdi. Benim 
bildiğime göre, ekonomileri sistemleştirmek 
lâzım gelirse, bunları başlıca iki sisteme irca 
etmek mümkündür; kapitalizm, kollektivizim. 
Bir de bunlar arasında telifçi sistemler vardır. 
Biz bu Anayasa ile bunlardan hangisine yak
laştığımızı burada tespit etmeliyiz. Şunu pe
şinen belirteyim, bu ifadelere, bu mücadelelere 
şükran borçluyuz, ben de bugün şükran borç
luyum. Mücadele olmamış olsaydı, ben bu
gün burada bunları konuşma imkânını bula
mayacaktım. Biz, Anayasa ile bunlardan han
gisine yaklaştığımızı burada tespit etmeliyiz. 
Bunu tespitte elbette fayda vatfdu*. Bu mevzuda 
çeşitli fikirler ileri sürüldü. Bugün hangi nok
tada olduğumuzu bir dereceye kadar tespit ede
biliriz. Yüksek Heyetiniz, Komisyonun getir
diği maddeler üzerinde rötuşlar yapmak sure
tiyle, iktisadî rejimi mutedil bir istikamete gö
türmüştür. 

Sayın Başbakan Ferid Melen, Kurucu Mec
liste; «Memleketi refaha götürmek, kalkındır
mak için birinci sisteme mi yakın olmak lâzım
dır, yoksa ikinci sisteme mi gitmek lâzımdır? 
Bu hususlar uzun boylu münakaşa mevzuu oîa-
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bilir; ama anane itibariyle Türk Milleti, fay
dası veya mahzuru ne olursa olsun hiç bir za
man ikinci sisteme yakın olmak İstemeyecektir. 
Kolektivist sisteme yakın olmak istemeyecek
tir, mecburî kooperatifçiliğe yakın olmak iste
meyecektir» diyor. 

Şimdi, bu on sene içinde neler zuhur etti? 
Sosyal adaletsizlikte neler zuhur etti ki, böyle 
bir Öntedbirler Kanununun ve böyle bir Top
rak ve Tarım Reformu kanun tasarısının altına' 
imza kondu? Ne oldu yani? Rusya'daki gibi 
toprak prensleri mi çıktı on sene içinde Türki
ye'de? Jandarmalı, toplu tüfekli toprak gaspla
rı mı çıktı Türkiye'de? Ne oldu, ne oldu da bu
na gelindi? Fevkalade, demin de belirttiğim gi
bi şükran borçluyuz, eğer bu mücadele o za
man yapılmamış olsaydı, şimdi ben de burada 
konuşmayacaktım. Belki biz de burda yoktuk. 
Mücadele yerinde bir mücadeledir, bunu tescil 
için burada okuyorum. 

Şimdi geliyorum, birçok şeyler diyor, fakat 
Yüce Meclisin vaktini fazla İsraf etmemek için, 
kısaca Sayın Başvekilin toprak görüşünü de 
ifade etmek istiyorum. 

«Bunu çözecek şeyin, resmî makamlar tara
fından verilecek bilgi olması lâzımdır. Komis
yonun elinde, Türkiye'de uhdesinde 5 bin dö
nümden, 3 bin dönümden fazla arazi bulunanla
ra ait rakam olsa da, bu rakam toprak refor
munu gerçekleştirmek için büyük meblağlara 
ihtiyaç gösterseydi, o zaman komisyonla bu 
mevzuda beraber el kaldırmaya hazır olurdum. 

Türkiye'de büyük toprakların miktarı o hal
dedir ki, 100, 200 ve nihayet 300 milyonla is
timlâk işinin halledileceğine kaniim. 300 mil
yonluk bir mesele için çeşitli bakımlardan mah
zurlar arz eden bir hüküm konmasına da ihti
yaç olmadığı inancındayım.» 

Bu, böyle devam edip geliyor ve en sonun
da diyor ki; «Bunun için arazi varsa İstimlâk 
«dilsin, ama kalkınma dolayısiyle yapılacak 
faaliyetler sırasında taksitle istimlâk vatandaş
ları devamlı olarak endişe içinde tutacak bir 
husustur» diyor. «Devamlı olarak endişe içinde 
tutacak bir husustur.» F-evkâlade, hukukun üs
tünlüğüne inanan bir Devlet adamının söylen
mesi icabeden her şey burada söylenmiştir, 
doğrudur. 

Ve en sonunda da ne diyor Sayın Melen; 
«Komisyon sözcüsü arkadaşımız rakamları tet

kik etmişler. Türkiye'nin bütün yatırımlarında 
umumiyetle istimlâk bedeli yüzde 10'u teşkil 
ediyor, dediler. Türkiye'nin 3 - 5 milyar liralık 
yatırımlarını gözönüne tutacak olursak, bunun 
da yüzde 10'u 300-500 milyon tutar. Bunun 
mühim bir kısmı küçük arazi parçaları ile kar
şılandıktan sonra geriye 80-90 milyon liralık 
bir kısmı kalıyor. Şimdi, 80-90 milyon lira 
için büyük bir vatandaş kitlesini korkutmaya, 
endişelendirmeye lüzum var mı, değer mi? Ka
bul etmek lâzımdır ki, süratle kalkınmak mec
buriyetinde olan bir memleketteyiz. Eğer bu 
kalkınmada yabancı sermayeden faydalanma-
sak, kanaatimce kalkınma güç tahakkuk eder. 
Almanya bile yabancı sermaye yardımı ile kal
kınmıştır. Şovenizmle yabancı sermayeyi red
detmeyelim. Aksi takdirde hatalı bir iş yapmış 
oluruz? 

Tabiî ki, okuduğum hususlardan dolayı tek
rar Sayın Melen'e şükran borçluyuz. Hakika
ten açık ekonomiyi, tapu düzenini, mülkdyeıt 
düzenini, hukukun üstünlüğünü, milletlerarası 
münasebetleri bir anakanunun anamaddesi mü
nasebetiyle bu şekilde ifade ettiği için kendisi
ne minnet borçluyuz. Ama ne yazık ki, dün Sa
yın Melen'in Hükümetindeki bir Devlet Baka
nı burada istimlâk bedelleri 15 senede mi öden
sin, 19 senede mi ödensin, para endekse edilsin 
mi edilmesin mi? hususlarında yaptığımız ko
nuşmada, «Planın dengesini bozacağı için kar
gıyız» dedi. Sayın Melen ne diyor, «Eğer istim
lâk edeceksen, peşin paran varsa istimlâk eder
sin.» Aksi halde, burada ne buyuruyor. «Arazi 
varsa istimlâk edilsin, ama kalkınma dolayı
siyle yapılacak faaliyetler sırasında taksitli 
istimlâk vatandaşları devamlı olarak endişe 
içinde tufcacak bir husustur.» Biz de bunu di
yoruz. 

Bunun içindir ki, dünün taahhütleri ile bu
günün fiilî durumu, Hükümetin başındaki zat 
ile tezat teşkil ediyor. Bunun içindir ki, teklif 
ettiğimiz ve parti programlarına fevkalâde uy
gunluğuna rağmen, ne sebeple olduğunu da 
ıbir türlü anlayamadığımız ve bir gün evvel ka
bul edilen önergelerin bir gün sonra reddedil
mesini de bir türlü anlayamadm. inşallalh, bu 
konuşmalar münasebetiyle bu da vuzuJha kavu
şur. 
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Kanaatimiz odur ki, bu plan koyu devletçi 
ve ferdî inisiyatifi kısıtlayıcı, açık ekonomiye 
kapalı, kendi yağı ile kavrulmanın daha altın
da bir sistemin içine Türk Ekonomisini iteceği 
kanaatindeyim. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (D. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Dağ-
daş. 

Gumlhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Bülent Ecevit, buyurunuz efendim. 

G. H. P. GRUBU ADINA BÜLENT ECE
VİT (Zonguldak) — Değerli arkadaşlarım, sa
yın milletvekilleri; 

Plâna son biçimini veren Hükümet progra-
mını, elimizde bulunan dar vakit içinde müm
kün olduğu kadar ayrıntılarına inerek incele
dik ve ilk plan metni ile karşılaştırma olanağı
nı bulduk ve durumumuzu grubumuzda müza
kere ederek belli bir sonuca vardık. Huzuru
nuzda fazla vaktinizi almamak için, sadece 
Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok önem 
taşıyan bazı maddelerde Hükümetçe kabul edi
lerek plan metnine geçirilen hususlara değin
mekle, bu konulardaki görüşlerimizi belirtmek
le yetineceğim. 

Birincisi, rafinerilerle ilgili bir hükümde 
yapılan bir değişikliktir. Değerli heyetinize ko
laylık olmak üzere izin verirseniz, sayfaları da 
belirteceğim. Planın 470 nci sayfasında 864 ncü 
paragraf. 

Esas plan metninde bu paragrafın birinci 
bendi şiöyle diyor. «Yeni kurulacak tesislerin 
kamu kuruluşları tarafından gerçekleştiril
mesi sağlanacaktır. Bununla birlikte uzun dö
nem petrol ürünleri talebini düzenli ve sürekli 
hammadde kaynaklarından karşılamak ve ih
racat olanaklarından yararlanmak amacıyle 
uluslararası ilişkiler geliştirilecektir.» 

Şimdi buradaki «Uluslararası ilişkiler» bir 
yanlış yoruma meydan vermemek üzere söyle
yeyim. Bizim anladığımız, yabancı sermayeye 
imkân vermek değildir. Devletin, yani kamu ku
ruluşlarının uluslararası ilişkileridir. Bilindi
ği gibi, rejim ne olursa olsun, isterse bütün 
ekonomisi Devlet tekelinde olsun, uluslararası 
ilişkiler kurmak olanağı vardır. Bizim anladığı
mız, bu anlamda uluslararası ilişkilerin kamu 
kuruluşlarınca da yürütülmesine imkân veri
len bir madde idd, bu, 
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I Şimdi, yapılan değişiklikte şöyle deniliyor; 
«ikinci Planda yer alıp uygulandığı gibi, bu 
planda da yeni kurulacak tesislerin, kamu ku
ruluşları tarafından gerçekleştirilmesi sağla
nacaktır. Bununla birlikte uzun dönem petrol 
ürünleri yurt içi talebini düzenli ve sürekli 
hammadde kaynaklarından karşılamak için 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Ulus-
lararas). ilişkileri geliştirecektir. Münhasıran 
ihracat yapmak üzere kurulacak tesisler için 
ise kamu ve özel kaynaklardan faydalanılacak-
tu\» 

Burada önemli olan ilâve şu; «Münhasıran 
ihracat yapmak üzere kurulacak tesisler için 
ise kamu ve özel kaynaklardan faydalanıla
caktır.» 

Değerli arkadaşlarım, burada denebilir ki, 
akla gelen zayıf bir ihtimal, «özel kaynaklar» 
diye özel petrol kaynaklarından bahsedildi. 
Yani yabancı bir memlekette, örneğin Irak, 

I boru hattı ile bizden petrol geçirecek olursa, 
bundan yararlanmak için bu ibare kondu, de
nebilir; fakat buna ihtimal veremiyoruz. Çünkü 
bu anlamda özel kaynaklardan yararlanmak 
her zaman mümkündür. Bütün rafineriler Dev
let elinde olduğu zamanda yerli, yabancı her 
türlü hammaddeden yararlanılması elbette müm
kündür. O halde burada kasdedilen anlam açık
tır. üretimi ihracata dönük olmak şartıyle özel 
sermaye ile, yani bu arada yabancı sermaye ile 
de rafineriler kurulabilir, denilmek istenmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bu durumda ne ola
caktır? Diyelim ki, yabancı sermaye ile bir ra
fineri kuruldu, bundan sonra. Bu, 1 000 birim 
kapasiteli bir rafineri. Fakat Türkiye'nin ih
racat olanağı fazla değil, zaten fazla olmasına 
da imkân yok. Bu kapasitenin çok altında, me
selâ 100 birimlik, 200 birimlik ihracat yapa
bilecek bu rafineri. O zaman ne olacak? 1 000 
birimlik kapasite ile kurulmuş bir rafineriye 
«sen sadece ihracat yapacaksın, ürünlerinin de 
ancak onda birini veya beşte birini ihracata 
yön'eltebildiğme göre, onun dışında üretim yap
mayacaksın, atıl kapasite olarak, kapasitenin 
büyük bir kısmını boş tutacaksın.» bunun den
mesine imkân yoktur. Haklı olarak böyle bir 
tesisi kuracak yabancı sermaye veya yerli özel 

| sermaye; «ben yatırdığım parayı çıkarabilmek 
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için tesisimi tam kapasite ile- veya tama yakın 
bir kapasite ile çalışmak zorundayım.» diyecek
tir ve Devleti zorlayacaktır. O zaman Devlet ne 
yapacaktır? Ya planı değiştirmeye mecbur ola
caktır veya Devletin kamu kuruluşlarının kur
duğu rafineri tesislerine ihracat yapmayı men 
edecektir. Yabancı sermayenin veya özel 
sermayenin kurduğu tesislerin tam kapasite ile 
çalışarak ihracat yapmalarına böylece olanak 
sağlamış bulunacaktır. 

Görülüyor ki, bu değişiklikle yabancı serma
yeye ve özel sermayeye rafineri konuusnda bü
yük bir tâviz verilmiş olmakta ve planın ilk 
biçimine göre geriye doğru önemli bir adım 
atılmış bulunmaktadır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; plan sayfa 446, 
paragraf 826: ikinci bent; Esas plan metninde 
şöyle deniyor, «Petro - Kimya Komplekslerinin 
ekonomik olarak tesisinin gerektirdiği ünite
lerinin hammadde hazırlama, ara ürün, polime-
rizasyon ve son ürünler gibi bütün optimal ka
pasitede (PETKİM) Petro Kimya Anonim Şir
keti tarafından veya öncülüğünde kurulması 
ve geliştirilmesi sağlanacaktır.» PETKİM ta
rafından veya öncülüğünde. Yeni metin nasıl, 
ona bakalım? «Petro Kimya Komplekslerinin 
ekonomik olarak tesisinin gerektiği ünitelerin 
bütün olarak optimal kapasitede, bütün imkân
lardan faydalanılarak (PETKİM), Petro Kimya 
Anonim Şirketi öncülüğünde kurulması ve ge
liştirilmesi sağlanacaktır.» Değişiklik nedir? 
«PETKİM tarafından veya öncülüğünde» yeri
ne, «PETKİM öncülüğünde». Aslında bu, bu 
konudaki diğer bazı değişikliklere nazaran sı
nırlı bir değişikliktir, bunu kabul ediyorum, 
fakat hepsi bir araya geldiği vakit bunun da 
önemi anlaşılıyor. Esas metinde, ilk metinde 
asil olan Petro Kimyanın bu tesisleri kurması 
ve işletmesidir. «Veya onun öncülüğünde» deni
yor, burda Petro - Kimya öncülüğünde esas ka
bul edildiğine göre, Petro - Kimya ve onun ön
cülüğünde, her türlü özel teşebbüs, yabancı 
teşebbüs sermaye PETKiM'in veya Devletin, 
bu işin altından kalkıp kalkamayacağı daha 
belli olmadan bu alana girmelerine imkân ve
riliyor. Bu suretle de küçümsenemeyecek bir 
tâviz daha verilmiş olmaktadır. 

Şimdi sayın arkadaşlarım; esas Plan met
ninde 1045 nci sayfaya geçiyorum; 1045 nci 
sayfa, paragraf 2203. Esas metinde, ilk metin

de diyor ki 2203 numaralı paragraf; (Gene ye
raltı kaynaklarıyle ilgili.) 

«Bunlardan genel ve katma bütçelerin so
rumluluk alanına girmeyenler, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerince gerçekleştirilecektir. Bu genel 
ilkeler çerçevesinde özellikle enerji hammadde
leri, radyoaktif mineraller, stratejik veya özel 
önemi olan madenler ve enerji üretim ve 'dağı
tımı kamu tekelinde bulunacaktır.» 

Bununla ilgili olarak 1046 nci sayfanın 2206 
sayılı paragrafının ikinci bendinde de şöy
le deniyor : 

«Enerji hammaddelerin ve stratejik maden
lerin zamanında ve kararlı şekilde sağlanması 
için Devlet eliyle işeltilmesinin esas tutulması 
ve radyoaktif minerallerin, tungsten ve bor tuz
larının kamu elinde bulundurulması». Bu, rad
yoaktif minerallerin, tungsten ve bor tuzlarının 
kamu elinde bulunacağına planın başka yerle
rinde de değiniliyor. 

Şimdi, yeni raporda denilen nedir, ona ba
kalım. 2 206 nci paragraf ikinci bendin yeni 
biçimi : 

«Elektrik enerjisi üretimi için kullanılması 
zorunlu olan veya yurt ekonomisine uygun ve 
verimli biçimde işletilmeyen linyit yataklarıy-
le stratejik madenler, radoyaktif mineraller, 
tungsten ve bor tuzları Anayasanın 130 ncu 
maddesine uygun bir anlayışla kamu kuruluş
larınca desteklenecektir. Anayasanın 130 ncu 
maddesine atıfta bulunma ihtiyacı duyulmuş, 
stratejik madenlerin saptanması..» şimdi dikkat 
buyurun yeni bir ilâve «.... stratejik madenlerin 
saptanması ve bu nitelikten çıkarılması, ilgili 
kuruluşlarla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının görüşü ve Devlet Planlama Teşkilâtının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştı
rılacaktır.» 

Bunun anlamı nedir arkadaşlarım? Anaya
sanın 130 ncu maddesine yapılan atıf, kamulaş
tırmayı, kamu kuruluşlarınca işletmeyi sınırla
ma amacıyle yapılmıştır. Çünkü, bilindiği gibi 
Anayasanın 130 ncu maddesi, yeraltı kaynakla
rının zaten mülkiyeti devlete aidolan, kamu 
ya aidolan yeraltı kaynaklarının, Devlet eliyle 
işletilmesini esas tutmakla beraber gerektiğin
de özel teşebbüs eliyle işletilmesine de cevaz 
vermektedir. Bunu hatırlatmak suretiyle ka
mu kuruluşları tarafından bu madenlerin işle-
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tileceğine dair birinci metindeki madde, hü
küm, sulandırılmış, yozlaştırılmış olmaktadır. 
«Verimli biçimde işletilmeyen» deyimi de bel
li ki, bunun için eklenmektedir. Devlet verim
li biçimde işletemezse özel teşebbüse devri uy
gundur diye bir kapı açılmış olmaktadır. 

Bundan çok daha önemli olarak da bu Plan 
ve Hükümet Programı, bazı yeraltı kaynakla
rının, o arada özellikle Bor'un ve diğer strate
jik madenlerin, tungsten'in, radoyaktif mine
rallerin devlet eliyle işletileceğini belirttiği 
halde, Planın son değişiklikten sonra aldığı yeni 
biçime göre, devlet isterse bu tekele son vere
bilecektir. Nasıl verecektir? ilgili kuruluşlarla, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının görü
şü ve Devlet Planlama Teşkilâtının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılarak stra-
jik madenlerin yeniden saptanması mümkün 
olacaktır, evvelce planda veya kanunlarda 
stratejik maden diye sayılmış olan madenlerin, 
o arada Bor Tuzunun, Tungstenin stratejik ma
den niteliğinden çıkarılmasına karar verebile
cektir. Bu ne demektir? Bu önergeyi vermiş 
olan parti, diyelim ki, iktidara geldiğinde; ta-
biatıyle Devlet Planlama Teşkilâtına da, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına da hâkim 
olacaktır, onlar teklif getirecektir. 

SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — Evet. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın Kı

lıç da beni doğruluyorlar, lütfediyorlar. Ve o şe
kilde.. 

SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — Evet, 
evet daha da büyük değişiklikler yapacağız, 
hiç şüpheniz olmasın. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Memnun 
oldum, çok sevindim, «daha da büyük değişik
likler yapacağız» diyorlar. O şekilde bu dar ge
çitten geçerken Türkiye, reformlar yapmış gibi 
görünecek, bor mineralleri devletleştirilmiş gibi 
görünecek, ellerine fırsat geçince bunu değişti
recekler. Sayın Kılıç'in doğrulaması bunu te-
yidediyor. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, şiddetli alkışlar.) Bu, yeraltı kaynaklan 
konusunda Planda yapılan değişikliğin, verilen 
tâvizin en önemli bölümü olarak sayılabilir sa
nıyorum. 

ISayın arkadaşlarım, böylelikle görülüyor ki, 
Hükümetçe Millet Meclisine sunulmuş bulunan, 
Reform Hükümetince, hikmeti vücudunun baş
ta gelen unsurlarından biri belli reformları yap-
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mak olan Hükümetçe, Millet Meclisine sunul
muş bulunan yeraltı kaynaklarıyle ilgili reform 
tasarısı, bu Plan şekliyle bugün kanunlaştığı 
halde şimdiden plana aykırı hale gelmiş ola
caktır, planla çelişir hale gelmiş olacaktır veya 
ben konuşurken Sayın Selahattin Kılıç'm beni 
lütfedip doğruladıkları gibi, şimdilik bu çeliş
ki önlenecektir, belki bu kanunun çıkmasına 
izin verilecektir; ama ileride ele fırsat geçer 
geçmez Bor Tuzları yeniden yabancı sermaye
nin sömürüsüne bağışlanacaktır. (A. P. sırala
rından anlaşılmayan müdahaleler.) 

SELÂıHATTiN KILIÇ (Adana) — Sayın 
Ecevit, lütfen ilâve yapmayın, ilâve yapmayın. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Şimdi, 
Bor Tuzlarını yabancı sermayenin.. (A. P. sıra
larından anlaşılmayan müdahaleler.) 

SELÂİHATTİN KILIÇ (Adana) — Saym 
Ecevit, benim namıma konuşamazsınız, ne yapa
cağımı, ne söyleyeceğimi bilemezsiniz. 

BAŞKAN— Müdahale etmeyiniz efendim. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Bor tuzlan ne 

zaman yabancı sermayeye verilmiştir? 

'BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından anlaşılmayan 
müdahaleler.) 

BÜLEN TECEVÎT (Devamla) — Bir dakika 
arkadaşlarım; (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
karşılıklı müdahaleler). 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bir daki

ka arkadaşlar, çok rica ediyorum. 

ISELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın 
Ecevit, benim söylediklerimin yabancı serma
ye ile alâkası yok. Benim namıma konuşamaz
sınız. 

BAŞKAN — Sayın" Ecevit, bir dakikanızı 
rica ediyorum. Sayın Selahattin Kılıç, lütfen 
müdahale etmeyiniz efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım.. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli 

Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımdan, ko
nuşmama olanak vermelerini rica ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım; bazı değerli Adalet 
Partili arkadaşlarım son sözlerime itiraz et
tiler. 
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SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sataşma 
kürsüden, itiraz etmeyelim. 

BÜLENT EOEVİT (Devamla) — Sataşma 
bana oldu efendim. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmeyi
niz lütfen. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Ben, bor 
kaynaklarının yabancı sermaye tarafından na
sıl sömürüldüğünü, en başta bundan birkaç yıl 
önce Adalet Partisinin çoğunlukta bulunduğu 
^Senatonun bu konuda hazırlamış olduğu rapor
dan öğrendim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi toprak reformu 
ile ilgili olarak yapılan değişikliğe geliyorum. 
Plan sayfa 1 026, paragraf 2 108. 

ilk metinde 1 026 ncı sayfadaki 2 108 parag
raf aynen şöyle : 

«Toprak ve Tarım Reformunun yöresel ola
rak uygulanması esas olacaktır.» Şimdi dikkat 
buyurunuz, bu cümle, yeni, son değişiklikten 
sonra ortaya çıkan Plan metninde de aynen mu
hafaza ediliyor. Yani, toprak ve tarım refor
munun yöresel olarak uygulanması esas olacak
tır; fakat paragrafın bundan sonra okuyacağım 
metninin tümü Plandan çıkarılıyor. Plandan çı
karılan metin şudur : 

«Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinin se
çiminde, arazi mülkiyet dağılıminın düzensiz, 
arazi kaynağının fazla, topraksız ve az topraklı 
çiftçi ailelerinin çok, kiracılık ve ortakçılığın 
yaygın olduğu yörelerle Devlet eliyle sulanan 
veya sulanması planlanmış olan alanlara ön
celik verilecektir.» Yani, şimdi yapılan değişik
likle bütün bu alanlara öncelik verileceğine dair 
olan hüküm Plandan çıkarılıyor. O ne demek
tir? Toprakların büyük ölçüde kiracılık ve or
takçılıkla işlediği bölgelerde Toprak Reformu 
öncelikle yapılmayacaktır. Bu zaruret Plandan 
çıkarılıyor. 

İkincisi; «Devlet eliyle sulanan veya sulan
ması planlanmış olan alanlara öncelik verilecek
tir.» bu da çıkarılıyor; bunlar çıkarılmakla 
Toprak Reformu şimdiden kalbinden vurulmuş 
oluyor. Neden? Devlet maJsraf edecek, milletin 
parasıyle belli araziyi sulayacak veya sulanma
sını planyacak; ama buraları öncelikle Toprak 
Reformu kapsamına alınmayacağı için, daha 
çok bu sulamadan büyük ve varlıklı toprak 

sahipleri yararlanacak. Devletin, millet parasıy
le yaptığı sulama sonucunda o toprakların de
ğeri büyük ölçüde artacak, önceliğin ötesinde -
kimbilir ne zaman? - o bölgeye Toprak .Refor
mu sırası geldiğinde Devlet, başlangıçta ver
mesi gerekenden çok daha yüksek kamulaştır
ma bedelleri vererek kamulaştırma yapmak zo
runda kalacak, ayrıca bu arada varlıklı çiftçiler, 
«büyük toprak sahipleri, Devletin sağladığı sula
ma olanaklarıyle kazançlarını birkaç kat arttır
ma olanağını bulacaklar. 

Değerli arkadaşlarım; fazla vaktinizi alma
maya çalışarak sadece bizce hayatî önemde tâ
vizler niteliğini, geriye atılan adımlar nite-
ğini taşıyan belli maddeler üzerindeki kabul 
edilen değişikliklerle ilgili görüşlerimizi söyle
dim. Şimdi, konuşmamın sonuç bölümüne geli
yorum. 

Grubumuz adına, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına yaptığım konuşmalarda, özel
likle ilk konuşma'da da belirtmiş olduğum 
gibi biz, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planını ve uzun dönem planın, 22 yıllık 
bir dönemi kapsayan planı zaten bazı 
bakımlardan çok yetersiz bulmaktaydık. Bir 
yandan parti olarak kendi görüşümüze, dünya 
görüşümüze aykırı bulmakta idik; fakat Parla
mento çoğunluğu için bu önemli olmayabilir, 
bir yandan da toplumun ihtiyaçlarına ve Ana
yasanın gereklerine aykırı bulmakta idik. Çün
kü, Anayasamız, herkes için insanlık haysiye
tine yaraşır bir yaşama düzeyini öngördüğü 
halde bu Plan, yalnız beş yıl için değil, 22 yıl 
için ancak asgarî beşerî ihtiyaçları karşılaya
cak ölçüde bir gelişmeyi ve gelir dağılımını ön
görüyor. Onu da sıralıyor; işte, giyinme, barın
ma, beslenme, yani konuşmamda belirttiğim 
gibi vatandaş çoğunluğu için «bir lokma, bir 
hırka.» vatandaşa vadettiği bu. Ve bu yalnız 
bu gibi ibarelerle belli değil. Planın tümünü in
celediğimiz vakit, gelir dağılımında adalet sağ
lamanın, sosyal adaletin yalnız beş yıl öteye 
değil, 22 yıl öteye, ondan da sonraya ertelen
diği, daha Planın ilk biçiminden de görülü
yordu. O bakımdan biz bu Planı içimize sindi-
rememiştik grup olarak. 

Ayrıca, sanayileşmeyi esas amaç alan Plan, -
ki, biz de elbette sanayiin esas amaç alınmasın* 
dan yanayız, akim gereği, çağın gereği budur -
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tarımı bizim kabul edemeyeceğimiz ölçüde geri 
plana itiyordu. Bizim kabul edemeyişimiz belki 
önemli değil; ama sıhhatli ve hızlı bir smaileş-
meyi desteklemek için gerekli olan tarımsal ge
lişmeyi* bile sağlayamayacak ölçüde tarım kesi
mi bu Planda ihmal ediyordu. Başlıca bu neden
lerle planı içimizde sindiremiyorduk. 

Ancak, buna rağmen, bu olumsuz yönleri 
bizim için çok hayati olmakla beraber, yinede 
grup olarak kırmızı oy vermekte tereddüdedi-
yonduk ve muhtemelen vermeyecektik. G-enel 
eğilim belki çekinser oy kullanma yolunda te
celli edecekti. Bununda nedeni şu idi: 

Bazı, bizce büyük önem taşıyan noktalarda 
plan çok yetersiz, hatta sakıncalı olmakla bera
ber; halkı âdeta bir yana iten bir plan olmakla 
(beraber, bir yandan Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile kurulan ilişkilerin olumsuzluğunu ve 
bu ilişkilerin mutlaka Türkiye yararına değiş
tirilmesi gerektiğini büyük bir açık sözlülükle 
ve yurt severlikle belirtiyordu. Gerçi bunu be
lirtmenin gerekleri yeterince öngörülmüyordu 
bu planda, ama hiç değilse bu sıkıntıyı ve ihti
yacı açık sözlülükle belirtiyordu. Bu bakımdan 
plana ve Hükümete destek olmak ihtiyacını du
yuyorduk içimizde. 

öte yandan, yine her şeyden önce ulusal ya
rarlarımız ve bağımsızlığımız açısından, yeraltı 
kaynakları konusunda bu planın ileriye doğru, 
bizim ölçülerime göre mütevazi de olsa, ama 
doğru yönde bazı adımlar attığını görüyorduk. 
örneğin; 

Elektrik enerjisi bakımından, yeraltı kay
naklan, önemli madenler bakımından hiç değil
se, bir ölçüde petrol, petrolün işlenmesi bakı
mından ileri bazı adımları attığını görüyor
duk. Bizim bakımımızdan bu atılan adımlar ye
tersiz olsa bile; bizim görüşümüze göre yurt 
yararı açısından yetersiz olsa bile, doğru yönde 
atılmış adımlar olduğu için bu açıdan da planı 
destekleme ihtiyacını duyuyorduk. Her iki konu 
da, Türkiye'nin yabancılarla ilişkileri, yaibancı 
sermaye tarafından sömürülmesinin önlenmesi, 
dolayısıyle bağımsızlığının korunması bakımın
dan önem taşıyan hususlardı. Onun için bir 
millî birlik anlayışı ile bu yönlerde, Türkiye' 
nin yararlarının korunması yönünde Hükümete 
destek olmak için kırmızı oy vermekten çeM-
niyorduk. 

Ayrıca, Toprak Reformu konusunda Meclise 
gelmiş bulunan tasarıyı yetersiz bulsak bile, 
bazı olumlu adımların, ilkelerin, tedbirlerin 
plana girmiş bulunması da yine planı daha yu
muşak karşılamamız olanağını bize veriyordu. 
Fakat, üzülerek belirtmek zorundayım ki; el
bette kişisel düşüncelerim olarak değil, tüm 
grubumuzun düşünceleri olarak üzüntüyle be
lirtmek zorundayım ki, son kabul edilen de
ğişikliklerle planın, bizce başlangıçta olumlu 
olan bu yönleri de tamamıyle ortadan kalkmış 
bulunuyor. 

Vermiş olduğum örneklerden görülebileceği 
gibi, elektrik üretimi, enerji üretimi, yeraltı 
kaynakları tamamıyle özel sektöre ve yabancı 
sermayeye son kabul edilen değişikliklerle açıl
mış bulunuyor. Toprak Reformu canevinden vu
ruluyor, temelinden zedeleniyor ve devletin ya
pamayacağı, altından kalkamayacağı bir iş ha
line getiriliyor. 

Elbette kolay olmamıştır Hükümet için bu 
tavizleri vermek. Belli ki, bu tavizleri verirken 
Hükümet, Parlamento çoğunluğunun eğilimle
rine planı uygun hale getirmek için bu taviz
leri verme zorunluluğunu duymuş. Hükümetin, 
Parlamento ile ilişkileri bakımından bunu, bu 
zarureti duymuş olmasına parti olarak birşey 
demiyoruz. Birşey söylemek hakkını kendimiz
de görmüyoruz, ama ortada bir gerçek var. Bu 
Hükümetin hikmeti vücudunun, eski deyimle, 
yeni deyimle varlık nedeninin başlıca unsur
larından biri, belli reformları asgarî ölçüde 
olsun yapmaktı. Hangi belli reformları?. Top
rak reformunu ve yeraltı kaynaklan ile ilgili 
reformları asgarî ölçüde olsun yapmaktı. Fa
kat öyle anlaşılıyor ki, şimdi bunlardan vaz-
geçilmektedir ve Hükümet bir anlamda kendi 
varlık nedeniyle, kendi hikmeti vücudu ile çe
lişir duruma düşmektedir. Bu çelişkiyi nasıl 
izah edecektir, nasıl çözecektir, bu elbette Hü
kümetin bileceği iştir. 

Bu tavizlerin verilmiş olmasına biz parti 
olarak şaşmıyoruz. Çünkü, uzun süreden beri 
belirtmeye, anlatmaya çalışıyoruz M, kamuoyu
nun yaklaşık olarak son 1,5 yıldaki kadar et
kinliğinin azaldığı, buna karşılık güçlü ekono
mik çevrelerin etkinliğinin arttığı bir dönemde 
(0. H. P. sıralarından alkışlar) gerçek reform-

— 374 — 



M. Meclisi B : 155 28 . 10 . 1972 O : 2 

lar yapılamaz kanısını uzun süreden beri be
lirtmekteyiz. 

Olayların, gelişmelerin bizim bu konudaki 
karamsarlığımızı haksız çıkarmasını çok ister
dik, ama toplum kuralları, siyaset kuralları iş
ledi ve bu sonuca vardık. Bugün içinde bulun
duğumuz ortamdan birinci biçimiyle bir plan 
değil, ancak bu son biçimde bir plan doğabilir
di. Nitekim o noktaya gelmiş bulunuyoruz. 

Artık, parlamentoya verilmiş bulunan ve ko
misyonlarda görüşülmekte olan reform tasarıla
rına rağmen, gerçek bir toprak reformunun 
çıkması beklenemez. Çıkarsa bu plana aykırı 
olur; buıgün muhtemelen kabul edilecek olan 
plana aykırı olur. 

Yeraltı kaynaklarıyle ilgili reformlar, Mec
lis komisyonlarının huzurunda bulunan kanu
nun öngördüğü şekilde yapılırsa, yine bu plana 
bugün aldığı şekliyle aykırı olur. 

Bu durumda bizim, Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak tek dileğimiz, seçimlerin zamanında 
yapılması ve normal demokratik rejime biran 
önce dönülmesidir. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

Plan konusunda, reformlar konusunda an
laşmazlığımız bugünden itibaren ne kadar de
rinleşmiş olursa olsun, normal seçimleri zama
nında yapma ve normal demokratik ortama za
manında dönüşü kolaylaştırma bakımından bu 
Hükümetin göstereceği iyi niyetli gayretlere 
göstereceğini umduğumuz iyi niyetli-gayretlere 
elbette yardım ve destek olmaya devam edece
ğiz ve bunu da en başka şunun için yapacağız: 
Biran önce seçimler olsun. Normal demokratik 
ortama geçilsin. Kamuoyu serbestçe oluşturula
bilir hale gelsin. Bütün suçu toprak reformu 
hakkında kitap yazmış olmaktan ibaret olan 
profesörlere baskı yapılmaktan vazgeçilen bir 
ortama geçilsin.. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) (D. P. ve M. G. P. sıra
larından gürültüler, «Hangi baskı, açıkla» ses
leri). 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hangi bas
kı, hangi profesör açıkla.. (Gürültüler). 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Müsaade 
buyurun, açıklayayım.. (Gürültüler) Bağırmaz-
sanız açıklarım. 

(Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ile 
Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğlu arasın
da karşılıklı lâf atmalar). 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hangi pro
fesör, ismini açıkla. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Açıkla, açık
la.. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum... Sa
yın Kabadayı, Sayın Cüceoğlu.. (D. P. sıraların
dan, «Açıklasın açıklasın» sesleri). 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Fırsat ve-
rirseniz açıklayacağım arkadaşlar. 

(Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve An
kara Milletvekili ibrahim Cüceoğlu arasında 
karşılıklı yumruklaşmalar, yer yer ayağa kalk
malar, gürültüler, karşılıklı konuşmalar). 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, rica ediyorum. 
idare amirleri lütfen müdahale ediniz.. (C. H. P. 
ve M. G. P. milletvekilleri arasında karşılıklı 
laf atmalar, yumruklaşmalar), idareci üyeler
den rica ediyorum.. (Gürültüler), idareci üye
leri göreve davet ediyorum. (Milletvekilleri ara
sında karşılıklı sataşmalar). 

Muhterem arkadaşlarım, rica ederim, kav
ga ile bir netice alınamayacağını bilmeniz lâ
zım. Sayın Dikmen, rica ediyorum, müzakerele
rin devamına imkân veriniz. 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Bunları 
söylemek için çıktı kürsüye, plan için değil.. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, rica ediyorum 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşmeleri lütfen 
sükûnetle dinlemenizi rica ediyorum ve görevli 
arkadaşlarımmda müteyakkız bulunmalarını 
tekrar rica ediyorum. 

Buyurun devam edin efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, içlerde, zihinlerde herhangi bir 
kuşku kalmaması için, bazı arkadaşlarımızın, 
«Kimi kastediyorsun, açıkla» yolundaki çıkış
larını cevaplandırma zorunluğunu duyuyorum. 

Elbetteki, buradan isim vermem doğru ol
maz. (D. P. sıralarından, «Niye doğru olmasın» 
sesleri, gürültüler). 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Niye doğ
ru olmasın. 

BAŞKAN — Efendim, isim vermeye mecbur 
değil. (Gürültüler). 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — ismini 
açıklasın, niye doğru olmuyormuş. Askerî mah
kemedeki profesör mü ki, açıklamıyor? 
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BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ederim. 
Efendim, hiç kimse hatibe şu veya bu yolda 

söz söylemıek mükellefiyeti yükleyemez. Rica 
ediyorum, hatip sözlerini istediği ölçüde söyle
mekte İçtüzük ve yasalar dairesinde serbesttir. 
Rica ediyorum müdahale edilmesin. 

Buyurun Sayın Ecevit. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, şu kadarını da söyleyeyim arka
daşlarımı tatmin etmek için, kimi kastettiğimi 
adı ile, sanı ile Devletin bazı yetkililerine açık
lamış bulunuyorum. O kimsenin, yani kastetti
ğim kimsenin iznini almadan burada açıkla
ma yapmam doğru olmayacağı için isimini ver
miyorum. Ancak, şunu söyleyebilirim; kastet
tiğim kimse, yani toprak reformu hakkında bir 
kitap yazdığı için yurt dışma inceleme yapmak 
üzere çıkmasına izin verilmeyen profesör... 
(«Açıkla, açıkla» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, ismini veremem... İs
mini, iznini almadan veremem, ama Devletin ba
zı yetkililerine açıkladım. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) —- Bu rejim 
açıklık rejimidir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

BÜLENT EGEVİT (Devamla) — Bu pro
fesör hakkında 12 Marttan bu yana veya 
12 Marttan önce ne bir kovuşturma, ne de bir 
soruşturma olmuştur. Bu kadarını ancak söy
leyebilirim. Kendisi de halen kürsüsü başında
dır. Kendisi hakkında en küçük bir takibat 
yoktur. Zannederim Devletin ilgili makamları-
da kimi kastettiğimi bilmektedirler. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kaldı ki, kim olduğu önemli değil, çünkü bu 
örnek bir değül, yüz değil, bin değil... (0. H. P. 
sıralarından, alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, şimdi biz bu reformla
rın, toplumun ihtiyaç duyduğu ölçüde demokra
simizin sağlıklı bir biçimde yaşması için, gerek
tiği ölçüde, normal demokratik ortamda halkın 
bize yetki vereceği günü bekleyeceğiz ve ancak 
o zaman yapılabileceğine inanıyoruz. 

A. P.'nin sayın sözcüsü buradaki konuşma
larında demişti ki, «Biz ilrtidara gelirsek bu 
planı değiştireceğiz.» 

Artık sevinebilirler, iktidara geldiklerinde 
bu planı değiştirmelerine ihtiyaç kalmadı. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) 

A. P.'nin gönlüne göre bir plan ortaya çık
mış bulunuyor. Gönül huzuru ile beyaz oy vere
bilirler. (C. H. P. sıralarından alkışlar, A. P. 
sıralarından gülüşmeler) 

Ama elimize halk serbest oylarıyle yetki 
verdiğinde biz bu planı değiştireceğiz! (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ve ar
tık, onun için de bir an önce normal siyasal 
demokratik ortama girilmesini hızlandırmaya 
çalışacağız, bu yoldaki gayretlerimizi artıraca
ğız. 

Değerli arkadaşlarım, bu planda yapılmış 
olan son değişikliklerle reformlann yalnız 
önümüzdeki dönemde değil, 22 yıllık dönemde 
ipotek altına almaya kalkışıldığmı görüyoruz. 
Onun içindir ki millet bize yetkiyi verdiğinde 
bu planı değiştirmeye mecburuz. 

Sayın Devlet Planlama Teşkilâtı uzmanları
nın, personelinin mütevazi de olsa bu reformcu 
atılımları yapmada gösterdikleri iyi niyetli gay
retlerin, bugün boşa gitmiş olmasından dolayı 
da ayrıca üzüntü duymaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak özellikle 
son yapılan değişikliklerden sonra C. H. P. 
Grubu bu plana kırmızı oy, ret oyu verilmesi 
için bağlayıcı karar almıştır. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

Bu plana kırmızı oy vermek, bizim sosyal 
adalet anlayışımızın gereğidir. Bu plana bu 
haliyle, bu son biçimiyle hele kırmızı oy vermek, 
bizim milliyetçilik anlayışımızın ve bağımsızlık 
anlayışımızın gereğidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, sürekli, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
A. P. Grubu adına Sayın Selâhattin Kılıç, 

buyurunuz efendim, söz sizin. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

A. P. GRUBU ADINA SELÂHATTİN KI
LIÇ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Grubum adına, A. P. adına Üçüncü Beş Yıl
lık Plan hakkında görüşlerimizi arz etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan, Hükümet taslağı 
şeklinde, Plan Komisyonuna geldikten sonra, 
Plan Komisyonunda ve Yüce Meclislerde uzun 
müzakerelere konu teşkil etmiş ve şu anda da, 
biraz sonra da yapacağımız oylamalarla Üçün-
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cü Beş Yıllık Planın üzerinde teşriî organın ira
desi tecelli edecek ve plan hükmî şahsiyet ka
zanarak uygulamaya konulacak. Eğer plan red
dedilirse aynı prosedürle yeni bir planın daha 
hazırlanması cihetine gidilecektir. 

Bu müzakerelerin planın son müzakereleri 
olduğunu bilerek, sükûnet içerisinde ve faydalı 
olmak ümidiyle kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Plan meseleleri hakkında mütalaa beyan et
mek kolay değildir. Çünkü plan, hem bir siyasî 
vesikadır, hem bir ekonomik vesikadır, hem 
malî, vesikadır, hattâ bir ölçüde teknik vesika
dır. Planın demagojilere tahammülü yoktur, 
planın bilgiye ihtiyacı vardır. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar). 

O itibarla, ben bu sınırların dışına çıkmaya
cağım. Ne grubumdan alkışlar toplamak için, 
ne de Yüce Meclisinize karşı, planla ilişkisi ol
mayan, daha çok meydan nutuklarında söylen
mesi ancak caiz olabilen hitaplarda bulunmaya
cağım. (A. P. sıralarından «Brova» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, bir dakikanızı ri
ca edebilir miyim?... 

Muhterem arkadaşlarım, ilk oturumda söy
lemekte zuhûl ettiğim, bu müzakerelerden son
ra açık oylamadan önce her grup için 10'ar da
kikalık son söz hakkı vardır efendim. 

Buyurunuz Sayın Kılıç. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yalnız 
bir küçük noktayı, Sayın Ecevit'in sadece bi
zimle ilgili, partimizle ilgili olarak söylediği 
hususa değinirsem beni mazur göreceğinizi 
umuyorum. 

Gerçekten de oturduğum yerden Sayın Ece-
vit, «A. P. iktidara gelirse bu planı değiştire
cek, kendi felsefesine uyduracak» mealinde 
sözler söylediği zaman başımla hafifçe bir tas
dik işareti yaptım. Nitekim, Sayın Ecevit ko
nuşmasının sonunda dedi ki, «Milletin hür ira
desiyle C. H. P. iktidara gelirse bu planı değiş
tirecektir». Yani benim oturduğum yerden yap
tığım Sayın Ecevit'i tahrik değil, başka alan
lara katiyen götürmek değildi. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Strateji 
maddeleriyle İlgili idi. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Bir da
kikanızı rica edeyim. Evet, hepsiyle ilgili olarak 
A. P. nin felsefesini, A. P. iktidara geldiği za
man bu plana da, bundan sonraki planlara da 

tümüyle koyacaktır, nasıl ki, sizin de koymak 
istediğiniz gibi. Zaten şu anda burada cereyan 
eden komisyonda, Senatoda ve burada cereyan 
eden hâdise de, partilerüstü Hükümete rağmen, 
partilerin kendi siyasî ve ekonomik felsefeleri
ni bu plana mümkün olduğu ölçüde, milletten 
aldıkları rey ölçüsünde dercettirme mücadelesi 
değil midir? Bunun garipsenecek bir tarafı yok. 
Ancak garipsenecek husus Sayın Ecevit'in 
«borç' konusuyle ilgili.olarak A. P. ne telmihan 
söylediği sözlerdir. 

O itibarla bu noktayı gerçeklere dayanarak 
ifade etmek istiyorum. 

Bir kere «bor» konusu henüz Yüce Meclisi
mize daha doğrusu Umumî Heyetimize gelme
miş olup Geçici Komisyonda tartışılmaktadır. 
Orada Sayın Ecevit'in partisine mensubolan, 
görüşlerini tümüyle yansıtan arkadaşlarla tar
tışma halindeyiz. Orada o konumuzu bitirece
ğiz ve buraya geleceğiz. 

Bor konusunda kim ne yapmış? Senato bir 
araştırma yapmışsa o zamanki A. P. iktidarı 
bunu hasır altı mı etmiş? Ne olmuş Bora Con-
solide Ltd. Ş. nin elindeki 5 ruhsat? Beş 
ruhsatın beşi de Danıştay yoluyle hiç bir is
timlâk, devletleştirme bedeli, kamulaştırma be
deli ödenmeksizin Etibank'a maledilmiş. 
Bu mu A. P. nin suçu? 1 200 000 000 olan şu 
andaki Devletin elindeki bor rezervlerinin 
500 000 000'u yani hemen hemen 500 000 ton
luk yarısı A. P. zamanında Etibank'a, bir ka
mu kuruluşuna kazandırılmıştır. Peki bunun 
«Yabancı sömürüye çanak tutmak» la, «Müs
temleke olmak» la ne ilişkisi var? Çok rica 
ediyorum. Yani söylediğimiz^ sözü, kendi siyasî 
felsefemizi başkasına en şiddetli bir şekilde at
federek itham etmeye hakkımız var mı? (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri). 

Sayın Ecevit bu son oylamak üzere bulun
duğumuz tasarı ile Hükümetin getirdiği ilk 
plan tasarısını geri gitmekle itham etti. Bu ge
rilik ilerilik izafî bir şeydir. Biz de bilâkis Ai
lemde devletçiliğini, Şili devletçiliğini son dere
ce geri, çağ dışı bir jdare farz ediyor ve Türki
ye'de devletçiliğin genişletilmesinin karşısında 
duruyoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) Ve biz de diyoruz ki, Türkiye'nin 
kalkınması çağın şartları ve karma ekonomi 
düzeni içerisinde, Türkiye'nin şartları, eşit 
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şartlar içerisinde bir ekonomik kalkınmaya ve 
bu ekonomik kalkınmaya muvazi olarak sosyal 
kalkınmaya, sosyal adalete ve sosyal güvenliğe 
yönelecektir ve ancak böyle sağlanabilir. 

Teorik devletleştirmenin karşısındayız. Ni
tekim, teorik devletleştirmeyi Atatürk ilkele
riyle çelişki halinde buluyoruz, Bu noktayı 
çok iyi işlemeye mecburuz. Atatürk pragmatik 
bir devletçiydi. Ve çok kereler dedi ki, «Fer
din hususî teşebbüsü, sa'yi ve gayreti esastır.» 
Bunu kabul ediyorsanız teorik devletçi olamaz
sınız. Ancak, ferdin yapamadığı, gerek tekno
lojik güç bakımından yapamadığı, gerek ser
maye balonundan yapamadığı konularda Dev
let öncülük edecektir. 

Şimdi soruyorum sayın milletvekilleri : 
Büyük Atatürk'ten bu yana Türkiye' de 

özel kesim güçlenmiş, daha çok şeyi yapar hale 
gelmişse devletçiliği genişletmek için sebebi
miz var mı?.. Devletçiliği genişlettiğimiz anda 
Atatürk ilkelerinden, pragmatik devletçilikten 
ayrılmış ve teorik devletçi olmuş olursunuz. 
işte bizim bu planda verdiğimiz mücadele, bun
dan sonra seçim satıhlarında vereceğimiz mü
cadele, devleti yahut daha doğrusu ekono
mik hayatı bn teorik devletçilikten. Ailende 
devletçiliğinden, Ailende Silisinden kurtar
maktır. 

'Sayın Ecevit'in reform anlayışıyla da muta
bık olmazsak tabiî karşılamaları gerek. Reform 
devletçilik değildir. Maden reformu da devlet
çilik değildir, tarım reformu da devletçilik 
değildir, eğitim reformu da,.. «Reform» kelime
sinin içimde devletçilik yoktur, öyle olsaydı 
reform yerine «devletçilik» kelimesini kulla
nırdık. Reform iyileştirmektir. Gerek olduğu 
yerde devletçiliği uygulayacaksınız, gerek ol
duğu yerde özel sektörü uygulayacaksınız, ge
rek olduğu yerde ikisinin kombinezonunu uy
gulayacaksınız. Bunu kafalarımıza çakmaya 
mecburuz. Ve hangi reformun millet yararına 
olduğuna da, milletin hür iradesiyle kurul
muş hükümetler, daha doğrusu Meclisler ve 
onlara dayanan hükümetler karar verebilirler. 
Biz de Sayın Ecevit'le aynı görüşteyiz; mil
letin hür iradesiyle gelmiş olan Meclisler bu 
planı aynı usullerle değiştirecektir ve milletin 
büyük çoğunluğuna daha yararlı bir şekilde 
reformları da içine alacak şekilde akılcı bir 
yolla yapacaktır. 

j Şimdi bu genel girişten sonra asıl mese
lemize dönelim. 

Gerçekten de plan, Hükümet, administras-
yon tarafından büyük emekler mahsulü Mec
lise getirilmiş, Meclislerimiz bunları tartışmış 
ve hiç şüpheniz olmasın fevkalâde ehemmiyetli 
can alıcı değişiklikler yapmıştır. Biz bunu bir 
basarı sayıyoruz. Bu değişiklikler tümüyle 
bizim isteklerimize, gönlümüze ve kafamıza 
oturmasa da teşriî Meclislerin arzusu ve iyi
leştirme istikâmetinde olduğu için bir başarı 
sayıyoruz. Bunu da bir fırsat bilerek plan 
mefhumu üzerinde getfiiş hatlanyle durmakta 
yarar vardır. 

Çünkü plan, âdeta bir reformların taslağı, 
kanunların üstünde bir kanun, değiştirilemez, 
dokunulamaz bir yasa gibi Meclise takdim ©dil
mek istenmiştir ve asıl tecrübe almamız gereken 
nokta da budur. 

Plan bir tercihler manzumesidir; bir yıl 
için, 5 yıl için, 10 yıl için. Bir memleketin nıu-

I ayyen kaynakları vardır. Bu kaynakları, ihti
yaçları ve meselelerini karşılamak için tahsis 
edecektir ve bu tahsisler için de, muhtelif eko
nomik dalara ve 'bu ekonomik dallar içerisinde 
de muhtelif projelere öncelik verecektir. îşte 
planın heyeti mecmuası budur ve bir politika 
tedbirleri manzumesiyle bağlanarak plan bir 
eser 'halinde meydana gelir. 

Plan Anayasa değişikliğine ve Anayasa tef
sirine müsait değildir. Yapılamaz planda foir 
Anayasa değişikliği. Planla bir kanun da yapa
mazsınız. 

ISaym milletvekilleri, bilhassa bu noktaya 
nazarı dikkatinizi cellbediyorum. Yani bu plan, 
1 100 sayfalık plan, Meclisin onayından 'geçti 
diye filân maddesi kanun hükmündedir, Meclis
ten geçti şeklinde bir hükme varamazsınız. 

Ayrıca, plan Meclislerin kanun yapma yet
kisini sınırlayamaz. Planı bu vasıflarıyla mü
talâa etmek gerekir. 

Plan müzakereleri sırasında bir nokta açık
lığa kavuşmuştur. Daha önce 'hazırlanmış olan 
77 sayılı Kanun, topyekûn gerek Parlamento
muzun, gerek administrasyonumuzun plan hak
kında büyük bir tecrübesi ölımadan hazırlanmış 
bir kanundur. Fakat bu vesile ile gördük ki 
77 sayılı Kanım Meclislerin iradesinin gereği 

I gibi aksetmesine imkân vermiyor. Halbuki, 
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Meclisler millî iradenin temsilcisi olarak vatan
daşa mükellefiyet yükleyen, özellikle vergiler 
tahmil eden teşri organlar olarak, paraların na
sıl harcandığının, nerelere yatırıldığı hususun
da da son sez sahibi olmalıdırlar. Ancak, plan 
bütünlüğü vesilesiyle, meclisler bir manada, bir 
değil ama lb,ir çıkmaz karsısında bırakılmakta
dır. % 51 beğeniyorsan beyaz rey vereceksin, 
% 49 beğeniyorsan kırmızı rey vereceksin. Mec
lislerin değişikliği, hükümetin •arzulamadığı, 
dajha doğrusu katılmadığı değişikliği uygulama 
imkânından mahrum olarak plana girmemekte
dir. Bu, bu plan müzakeresi sırasında zannedi
yorum ki gerek hükümetin, gerekse Meclisleri
mizin kazandığı büyük bir tecrübedir. 

Aslında 77 sayılı Kanun, bir reaksiyoner ka
nundur. Âdeta politikacıyı, halkın seçimi ile 
gelen politikacıyı bağlamak gerek. Çünkü o 
mutlaka yanlış yapar, oy kaygusuyla yanlış ya
par, şu sebeple yanlış yapar, bu sebeple yanlış 
yapar. Yanlış yapar mülâhazasıyle son derece 
sınırlayıcı bir anlayış içerisinde hazırlanmıştır. 
Ümit »ediyorum ki, Meclislerimiz bu aksatlığı 
kısa zamanda gidermek imkânını (bulacaklardır. 

Şimdi, hükümetin raporu üzerindeki görüş
lerimi muhtelif maddeler için izah etmek isti
yorum. 

Cayın milletvekilleri; 
Hükümetin raporunun 9 ncu sayfasında, 

planın 86-1 numaralı paragrafı büyük değişikli
ğe maruz kalmıştır. Bu değişiklikler; rafineri
ler, mevcut rafinerilerin genişletilmesi ve yeni 
rafinerilerin yapılması, İkinci Beş Yıllık Plan
da olduğu gibi, Devlet kuruluşları eliyle gerçek
leştirilecektir. Planın getirdiği hüküm bu. An
cak, iki noktada Hükümetin açıklık vermesini 
rica ediyoruz. Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının uluslararası ilişkileri geliştirilecektir. 
Niçin TPAO'nm uluslararası ilişkileri geliştiri
lecektir, hangi maksada matuf olarak? Türk 
Milletinin menfaatleri istikametinde (bu ilişkiler 
geliştirilecektir. 

O halde ulusrarası tabirinin açıklanmaya ih
tiyacı var. Bu bir Devlet olabilir; petrolü irs
ten bir devlet olur, TPAO'lığı o devletle ilişki 
kurar. Ama Devlet - şirket karışımı bir karma 
şirket de olabilir bu. Eğer TPAO'nm, yani 
Türk Milletinin menfaati böyle bir karışık şir
ketle veya özel bir şirketle ilişki kurarak, men-
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faatlerimiz yönünde gelişme sağlıyorsa, ilişki
leri bu yönden niçin geliştirmiyelim? Bizim 
maksadımız, ilişki kurduğumuz devletin men
faatleri değil, bizim kendi menfaatlerimiz. Bir 
Devlet şirketi de olabilir, fbir karma şirket de 
olabilir, bir özel şirket de olabilir. 

O bakımdan, Hükümetten rica ediyorum, bu 
uluslararası tabirini bizim anladığımız gibi mi 
anlıyorlar? TPAO'lığı fiyat ve kalite 'bakımın
dan filân özel şirketten ucuz hampetrol almak 
için ilişkilerini geliştirsin mi, geliştirmesin mi? 
İlişik kursun mu, kurmasın mı? 

Bu itibarla, bu noktanın açıklanmaya ihti
yacı vardır ve biz en geniş anlamıyle bunu an
lıyoruz. 

ikinci ihusus; ıSaym Ecevit'in benim anlaya
m a d ı m bir mantıkla takıldığı bir husustur. 
Münhasıran ihracat yapmak üzere, kamu ve 
özel kaynaklardan faydalanılarak rafineri ku
rulabilecek. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, yani bu demek
tir ki, yabancı sermaye de, 'Türk sermayesi de 
kamu kuruluşuyla beraber veya kamu kurulu
şu olmaksızın Trükiye'de rafineri kurabilecek. 
Ama ne şartla kurabilecek? Bunun tamamım 
ihraç etmek şartıyle Sayın Ecevit'in şüphelen
mesine hio hacet yok. Bir yabancı şirketin 
Türkiye'ye gelip de Türkiye'de rafine edip, tek
rar tümünü dışarı satacak şekilde bir rafineri 
kurması için sebep yok. Bu akıl dışı bir şey. 
î-Tereye ihraç edecekse, gider oraya kurar. Ya
ni Türkiye'ye gelecek, nakledeceksin, Türkiye' 
do kuracaksın, türlü kanunların maniasını aşa
caksın tekrar ihraç edeceksin ve böylece de 
Türkiye'de rafineri kurmuş olacaksın. Bu müm
kün değildir. Yani böyle anlamaya müsait de
ğildir, aklı selim böyle anlamaz. 

Ancak, biz münhasıran tabirini de beğenme
diğimizi söyleyelim. Ve hükümetin değiştirme
sini rica ediyorum. Bakınız neden. Bu o kadar 
çok sınırlayıcı bir faktör ki; farzedelim ki % 
100 yerli sermaye ile bir rafineri kurdunuz. Siz 
bunun % lOO'ünü de dışarı satacaksınız, niye? 
Peki % 90'mı dışarı satsam, % 10'unu Türkiye' 
de satsam, bu rafineriyi niçin kurdurmuyorsu
nuz bana, niçin, kurdurmuyorsunuz? Aksi halde 
Devlet kuracak. Yani, Devlet buraya kaynak 
harcamak mecburiyetinde kalacak. Bırakınız o 
kaynağı, daha doğrusu o miktarı, Devlet başka 
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alanlara yatırsın. Yani niye münhasıran Türk 
sermayesi da kursa, Türk kamu kuruluşu ile de 
beraber kursa, yabancı sermaye de kursa, tü
münü münlhasıran... Bu noktanın açıklığa ihti
yacı vardır ve değiştirilmeye ihtiyacı vardır. 
Daha doğrusu açıklığa ihtiyacı yok, açık yazılış 
şekliyle de, bu noktanın değiştirilmeye ihtiyacı 
var. O zaman bu vazife görmez. 

İkinci konu olarak 2206 nci paragrafı alıyo
rum. 

Evvelâ linyit madenlerinin kamulaştırılma
sını getiriyor bu madde. Hangi linyit madenle
rinin kamulaştırılmasını getiriyor? Enerji üre
timi için zorunlu, yani o linyit madenini kamu-
laştırmazsanız, Türkiye'nin enerji üretiminde 
aksaklık vardır. Zorunlunun manası budur ve 
böyle anlıyoruz. Onu kamulaştıracağız. Sonra, 
yurt ekonomisine uygun ve verimli biçimde iş
letilmeyen linyit madenlerini kamulaştıracağız. 
Yani iki tip linyit madenini kamulaştıracağız : 

1. Enerji üretimi için kamu kuruluşlarının 
bu linyite ihtiyaçları mutlaktır. 

2. Bu linyit madeni verimli bir şekilde ve 
yurt ekonomisine yararlı işletilmiyor. 

ıSevgili arkadaşlarım, zaten Geçici Komis
yonda kanun var. Hangi maden yurt ekonomi
si için yararlı veya yararsız işletiliyor, hangi 
maden verimli veya verimsiz işletiliyor, bunu 
Maden Kanununda tespit edeceğiz. Bunu böyle 
anlıyoruz. Esasen de 'böyledir. Yani kanun yap
ma hakkımızı bu ortadan zaten kaldırmaz ve sı
nırlamaz. 

Yalnız, «zorunlu» tabirinin yine Hükümet 
tarafından açıklanmaya ihtiyacı var. Bir kere 
birçok kaynaklardan enerji elde edilebilir, mad
de bir. 'O kaynaklar bitince mi? Yani yalnız lin
yit değil. Madde iki;. Bizzat hükümetin elinde 
linyit yatakları vardır. Kamu kuruluşlarının 
daha doğrusu. E, peki onları işletmeden, filan 
linyit madeni benim için zorunlu derseniz, bu 
maddeyi iyi niyetle uygulamamış olursunuz. 
O itibarla, hu «zorunlu» tabirinden ne anladık
larını, başka kaynakları da kullandıktan sonra, 
ellerindeki linyitleri de kullandıktan sonra, ar
tık çaresiz bir şekilde özel linyit madenlerine 
el atmak manasında mı anlayıp anlamadıkla
rını öğrenmek istiyoruz. 

Keşke bu 130 ncu maddeye burada atıf ol
masa idi. Çünkü 130 ncu maddeye tek taraflı 
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atıf yapılmıştır, Hükümetin özellikle Parlamen
toya mensup, Parlamento üyeleri 'bilir ki, bu 
130 ncu madde burada çok tartışılmıştır. 130 
ncu maddeyi burada çok tartıştık. Şimdi 130 
ncu maddenin 1 nci fıkrasını alarak, 130 ncu 
madde ile imal-i fikretmek, sanki Anayasanın 
130 ncu maddesi tümü ile kamu tekelini veya 
kamu kuruluşları vasıtasıyle sadece kamu kuru
luşları vasıtasıyle, madenlerimizi, tabiî kaynak
larımızı işletmeyi esas .alıyormuş gibi, bir tef
sire tabi tutmuştur. Şimdi biz de bu plana, bil
farz, beyaz oy verirsek, sanki 1 100 sayfa içe
risindeki bu maddeye de uymuş gibi mi olaca
ğız? Hayır, yok böyle bir şey. Bilhassa bunu be
lirtmek için söylüyorum. 

130 ncu madde Anayasamızın tabiî servetler 
ve kaynaklar için 1 nci fıkrasıyle Devletin hü
küm ve tasarrufu altında demektedir. Ve !bu 
Devletin hükümranlık hakkından doğmaktadır. 
Sayın Ecevit'in nazarı dikkatini celbederek söy
lüyorum ki, inşallah fbir sürçü lisan değildir, 
çünkü çok büyük fark vardır. «Devletin mülkü» 
dediler, zabıtlarda da Öyledir, tahmin ediyorum, 
dikkatle dinledim. Yani, tabiî servetler için; 
«Devletin mülkü» dediler. Mülkü çok başka 
bir şeydir ve öyle değildir zaten, ama Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında oluşu çok başka 'bir 
şeydir ve bizim Anayasamızda «hüküm ve ta
sarrufu altında» demiştir. 

Bunların aranması ve işletilmesi Devlete ait 
olabileceği gibi, - Anayasamızın koyduğu bü
küm (bu - Devletin özel teşebbüsle birleşmesi 
suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs 
eliyle işletmesini mümkün kılmaktadır. Nasıl 
mümkün kılmaktadır? Yapılacak tözel kanunla. 
O halde Anayasamızda, devlet işletmesini esas 
tutuyor diye bir hüküm yoktur. Böyle olsa idi. 
zaten Devlet işletmesi esastır der, arka hükmü
nü hiç koymazdı, bitirirdi mevzuu. 

O itibarla, Anayasanın sadece 1 nci fıkrası
na uygun olarak bir tefsire !bu 2206 'da girişil
miş olmasını uygun karşılamıyoruz. 

Şimdi, stratejik madenlerin kamu tarafın
dan işletilmesi ve stratejik madenlerin tarifi, 
bir usule bağlanmış. Yalnız hükümet, stratejik 
maden tabiri, böyle bir usule de bağlansa çok 
kolay bir şey değildir. Eğer stratejik maden 
tabirinin arkasından Devletleştirmeci bir felse
fe ile, bir zorlama ile her madenî stratejik ma-
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denmiş gibi; buğdayı stratejik madde imiş gibi, 
pamuğu stratejik madde imiş gibi - genişletiyo
rum meseleyi - bir Devletleştirmeci felsefeyi 
esas alan bir uygulamaya girdiği takdirde biz 
bunun karşısındayız. Bunun aydınlığa kavuştu
rulmasını istiyoruz. 

Bundan daha önemlisi, bundan şu mana çı
kıyor : Stratejik madenlerin dışındaki maden
ler, yine Maden Kanunu çerçevesi içerisinde 
özel kesim tarafından aranabilecektir, işletile
bilecektir, değerlendirilebilecektir, ihraç edile
bilecektir. Bu noktanın da hükümetten teyidini 
rica ediyoruz. 

Elektrik enerjisi üretimi için, su kaynakla
rını eklemişler. Hatta bizim önergemizden de 
biraz daha geliştirerek diyeceğim samimiyetle. 
Diğer kullanma amaçları da gözönüne alınarak 
yalnız Fırat nehri için değil, tüm su kaynakları 
için bir geliştirme ilkesi koymuşlar buraya. 

Bu vesile ile şunu izah edelim ki, biz bunu 
bilhassa rica etmiştik. Çünkü, o zaman şu ma
na çıkıyordu; sadece Fırat nehrinden hidro elek
trik enerji baraj santralı yapılacak, diğer su
lar üzerinde yapılmayacaktır. Bu çok büyük 
bir tahditti. Ne biliyorsunuz Ceyhan üzerinde, 
ne biliyorsunuz Seyhan üzerinde, Dicle üzerin
de, Yeşilırmak üzerinde, Kızılırmak üzerinde ne 
var da zaten. O mıntıkaların ihtiyaçlarını, hatta 
Türkiye'nin ihtiyacını çok daha ekonomik şekil
de karşılayan santraliar varken, neden onları 
yapma imkânını ortadan kaldırıyorsunuz? Mem
nuniyetle görüyoruz ki, ilâve etmişler. 

Aslında Türkiye'nin elektrik enerjisi üretimi 
hidrolik kaynaklardan mı olsun, petrol kaynak
larından mı olsun, kömür kaynaklarından mı ol
sun gibi klâsik bir tartışmada Devlet Planlama 
Teşkilâtının taraf tuttuğunu bildiğimiz için, sa
dece Aşağı Fırat Projesini koymuştu, biz bunun 
genelleştirilmesini istedik. Her türlü kaynak
tan yararlanacaksınız, her imkândan yararlana
caksınız; burada kömürdür, başka bir tarafta 
petroldür, başka bir tarafta su kaynağıdır, baş
ka bir tarafta atom kaynağıdır. O itibarla, böy
le sapmalarla, kesin doğmalarla meselelere çö
züm bulacağı kanaatinde değiliz ve tekrar edî  
yorum ki, bu genelleştirme hidrolik kaynaklar 
bakımından yapılmıştır. 

Bir sonuncu husus petro - kimya kompleksle-
riyle ilgilidir. Aslında, eğer maksatlar petro -

kimya alanına özel sektörü hiç sokmamaksa, ha
kikaten muvaffak olmuşlar, ama ben yanlış anla-
mışsam o zaman kendilerinden özür dileyece
ğim. Fevkalâde açıklığa ihtiyaç olan bir nokta
dır. Bakınız ne diyor : 

«Petro - kimya tesislerinin ekonomik olarak 
tesisinm gerektirdiği ünitelerin hammadde ha
zırlama, ara ürün, polimerizasyon ve son ürün
leri gibi...» 

Ne olacak? Bütün olacak. Bir kere bunlardan 
herhangi bir ara ürün bahis konusu değil, tümü 
olacak, bütün olacak. Nasıl olacak? Optimal 
kapasitede olacak, yani yılda meselâ «Yarım 
milyon ton işleyeceksin» denecek, iki şart koşu
luyor; bir kere tüm olacak, hammadde hazırla
madan başlayacak, son ürüne kadar gidecek, son
ra öyle bir kapasitede kuracaksın ki, adına op
timal denilen bir kapasitede kuracaksın. 

Bu bir manada petro - kimya endüstrisi için 
özel sektörü kapı dışı etmektir, 

Şimdi ben kendilerinden soruyorum: Bir fab
rika - nitekim istanbul'da var, Bursa'da var, 
Adana'da var, isimlerini saymak istemiyorum -
bir petro - kimya ara ürününü alıyor, bir ileri 
hamleye götürüyor, tekstilde kullanıyor, boyada 
kullanıyor, üç ileri hamleye götürüyor, dört ile
ri hamleye götürüyor. Peki, bunu niye yaptır
mıyorsunuz? Yüzde 100 yerli sermaye, niye yap
tırmıyorsunuz? 

Bu ifade ile ilk mahsulden son mahsule ka
dar ve optimal kapasite ile kurduğun takdirde 
bütün kaynaklardan yararlanabilme şartını ko
yuyorsanız biz bununla mutabık değiliz. Bir ara 
mahsulü alsın; illâ 1,5 milyar liralık yatırım de
ğil, 100 milyon liralık bir yatırımla bir nokta
dan alsın, dördüncü ara mahsule götürsün. Bu
na mani hal var mıdır, bunu ben rica ediyorum, 
bizim için son derece ehemmiyetli bir şeydir. 
Çünkü, tekstil endüstrisinde bugün böyle 5 - 6 
tane fabrika var ve milyonlarca doları Türkiye 
tasarruf ediyor ve hakikaten Türkiye bu tekstil 
mamullerinin en güzelini yapıyor ve ihraç edi
yor. Buna yazık edersiniz. 

O itibarla, ümit ediyorum ki, benim anlayı
şım yanlıştır, özel sektör şirket olsun, şahıs ol
sun lyr ara ürünü alıp daha ileri hamlelere götü
rür. O zaman bunu yazışın manası vardır. 

Zannediyorum Planın genel enerji, kömür, 
petrol ve petro - kimya endüstrisiyle ilgili ola
rak söyleyeceklerimi burada bitiriyorum. 
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Sayın milletvekilleri, sözlerimin başında da 
söylediğim gibi, hep beraber bir mesai verdik, 
daha doğrusu bir siyasî mücadele yaptık, meş
ru bir mücadele yaptık, bu mikrofonda, başka 
mikrofonlarda. Ortaya bir plan çıkmıştır. Bu 
plan, Adalet Partisi olarak % 100 ihtiyaçlarımızı 
tatmin etmese de, memleket için bir plan teşek
kül etmiştir. Bütün unsurlarını, artılı unsur
larını, ekşili unsurlarını, Plan için benim ve ben
den sonra konuşacak arkadaşlarımın rezervas
yonlarım muhafaza ederek, hele hele Planı tü
müyle, iktidara geldiğimin zaman değiştirme 
hakkım mutlaka muhafaza ederek, Plan için be
yaz oy, rey vereceğimizi beyan ediyor, bu Pla
nın ve uygulamasının milletimiz ve memleketi
miz için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni 
ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Â. P. sıralarından sü
rekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kılıç. 
M. G. P. Grubu adına Sayın Emin Paksüt, 

buyurunuz efendim. 
M. G. P. GRUBU ADINA EMİN PAKSÜT 

(Ankara) — Değerli arkadaşlarım; 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Mec
lisle ilgili çalışmalarının son merhalesini idrak 
ediyoruz. Bu safhada 77 sayılı Kanunun öngör
düğü gibi, Meclisçe verilmiş gerekçeli önergele
rin Hükümet tarafından ne suretle değerlendi
rildiğini ifade eden bir raporun müzakeresini 
yapıyorus. Bu müzakerede siyasî parti grupla
rımız ve müzakerelerin süresi müsaade ettiği öl
çüde kişisel görüşlerini değerli arkadaşlarımız 
şüphesiz ifade edeceklerdir, ama siyasî partiler 
adma yapılan konuşmaların bir kısmı Hüküme
tin getirmiş olduğu raporun ölçülerini aştı; bir 
kısmı Anayasaya, bir kısmı Meclisin başka fa
aliyetlerine, bir kısmı da içinde bulunduğumuz 
rejime ve geleceğe, ilişkin endişe verici istika
mette gelişti. Onun için ıstırarî olarak benden 
evvel yapılmış olan konuşmaların bazı kısımla
rına M. G. P. Grubu adma ilişmek zorundayım. 

Evvelâ değerli arkadaşım Bahri Dağdaş, 
kendisinin Devlet Bakanına hatırlattığı bir ko
nuyu bizzat unutarak ihtisası olmayan bir da
la girdi. Demişti ki, «Belki Sayın Devlet Baka
nı meslekten olmadığı için bu tarzda konuşuyor
lar, ama ben bu konuyu bildiğim için böyle ko
nuşuyorum.» 

Güzel, Sayın Bahri Dağdaş da çok değerli 
bir uzmandır, o da o konuda kalsaydı da, şu ken
disinin çok iyi bilmediği, borçlar hukuku, mede
nî hukuk, Anayasa hukuku bahsine dalmasaydı, 
sadece müsellem olan ihtisasına taallûk eden sa
hada kalsaydı. 

Zoru neydi? Kurucu Meclis zabıtlarında Ana
yasanın 37 nci maddesinin nasıl yapıldığım araş
tırmak. 

Şimdi, ben kendisinin ihtisasına hürmet ede
rim, ama bir şey söyleyeceğim: Evvelâ çok hak
lı bir noktadan başladı, dedi M, «Devlet adam
ları, siyaset adamları görüşlerine bağlı kalır
lar.» 

Doğru. Ben açık bono veriyorum, siyasî ha
yata girdiğim günden bugüne kadar bütün ko
nuşmalarımın, bütün davranışlarımın tutarlılığı
nın tetkikine. Ama, herkesten aynı şeyi yapma
sını rica ediyorum, her yazardan aynı şeyi yap
masını rica ediyorum; üç sene evvelki, beş sene 
evvelki, on sene evvelki beyanları arasındaki 
tutarlılığı araştırsın ve kendi muhasebesini on
dan sonra yapsın. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, halen şu anda 
toprak ve tarım reformu adını verdiğimiz refor
mun ne öntedbirler Kanununun müzakeresi için
deyiz;, ne de bu reform tasarısının müzakeresi 
içindeyiz, ne de yeni baştan bir Anayasa madde
si tedvin ediyoruz. Arkadaşım ilgi duymuş, Ku
rucu Mecliste benim. Anayasa Komisyonu ikinci 
Başkam, olarak Komisyon adına yaptığım konuş
malardan pasajlar naklettiler. Doğru. 

Demokratik inancın ifadesi olarak bakın ne 
demişim : 

O zaman Kurucu Mecliste denmiş ki, «37 nci 
maddeyi böyle yazıyorsunuz, peki ileride top
rak reformu yapılırken bunun sınırı ne olacak, 
tabanın altı ne olacak, üstü ne olacak?» 

Verdiğim cevap : «Şimdi muayyen partiler-
den ve sektörlerden gelmiş olan bu Kurucu Mec
lis de kıymetli arkadaşları sinesinde toplayan bir 
Meclistir ve çok iyi bir Anayasa yapmak gayre
ti içindedir. Bundan sonra gelecek vazıkanu-
ııa, kanun koyucuya ışık tutmaya çalışıyoruz, 
Ben şu inanıştayım ki, eğer gelecek kanun ko
yucuların suiniyet içinde olacaklarını telâkki 
ediyorsak, o zaman bu inlnlâpçılık da, laiklik 
de, elhasıl getirdiğimiz her şey de yanlış anla
maya müsaittir. Burada deniliyor ki, biz işin 
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bünyesine göre gelecek kanun koyucuya istika
met verecek hükümler getiriyoruz. Anayasa Ko
misyonu bu hususta kendisini yetkili telâkki et
memektedir. Eğer arkadaşım kendisini yetkili 
telâkki ediyorsa - konuşan arkadaşa söylemi
şim - madde teklif eder, Yüksek Heyet kabul 
eder ve Anayasa öyle olur.» 

Demek ki; arkadaşar Kurucu Meclis zabıtla
rında bizim savunduğumuz, hürriyetçi bir düze
nin yapmak zorunda olduğu bir reformun temel 
ilkelerini koymaktır. Bunu kıymetlendirmek, 
bunu değerlendirmeli, bunu ölçmek ondan sonra 
gelecek olan iktidarların işidir. Şimdi bunu 
böylece kapadıktan sonra asıl konuya avdet edi
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, Plan çalışmaları, Pla
nın Mecliste geçirdiği safhalar, Yüca Mecliste 
yapılan gayretler, Hükümetin davranışları ve bu
na göre takınacağımız tavır- bakımından evvelâ 
hangi, hükümlere göre çalışıyoruz ve çalışmamız 
lâzım gelir, onu bir hatırlayalım ve sonra da 
hiç şüphesiz her siyasî kuruluş görüşünde ve onu 
ifadede, her değerli Parlamento üyesi kendi 
grubunun bağlayıcı kararlarına uyarak veya 
uymayarak reyinde serbestir; ama kamuoyun
da yanlış görüntüler meydana getirmeyelim. 

Arkadaşlarım, 1961 Anayasasının Türk Mil
letine kazandırdığı sağlam, yararlı müesseseler
den birisi Plan müessesesidir. Memleketin içinde 
siyasî hayatta yıllar yılı «Planlı ela olur, plansız 
da olur» denilmiş, «plansızlığın, başlıca plan 
olduğu» tarzında vecizeler söylenmiş, hatta 1961 
Anayasasından sonra dahi bu istikamette espri
lere konu teşkil edebilecek beyanlar olmuştur, 
ama 1961 Anayasası 129 ncu maddesinde iktisa
di, sosyal ve kültürel kalkınmanın plana bağla
nacağını açıkça söylüyor. Bu plan nasıl hazırla
nacak, bu plan nasıl olacak, bu plan nasıl mil
let için değerli bir belge vasfını kazanacak, bu
nun hakkında da birtakım temel ilkeler söylüyor. 

Kurucu Meclis zabıtlarına bakan arkadaşla
rım görmüşlerdir ki, ilk defa bir Anayasada plan 
tanzim edilirken, Kurucu Meclisin ihtisas komis
yonu sayılması lâzım gelen Anayasa Komisyonu 
da, başlıca vazifesi Anayasa yapmak olan Kuru
cu Meclis de birtakım bilgisizliklerin, tereddüt
lerin içinden geçmiş ve sonra en faydalı saydığı 
bir metni kabulde görevini bitirmiştir. 

«Planın hazırlanması, planın Meclislerde mü
zakere edilmesi, kabul edilmesi, uygulanması.» 
- söylüyorum şimdi, bazı kelimeler üzerinde has
sasiyet gösterildi - «değiştirilmesi», ama değiş
tirmenin yanında hemen söylüyorum «ve Pla
nın bütünlüğünün korunması özel kanunla dü
zenlenir.» Demek ki, planın bir hazırlanma saf
hası var, bir Meclislerde müzakere ve kabul 
edilmesi safhası var, bir uygulanma safhası 
var. Kabule kadar geçen safhada da - uygu
lamada da şüphesiz - planın bütünlüğünün ko
runması var. Ama memleketin iktisadî, sosyal, 
kültürel kalkınmasını bütünlüğüyle kapsayan 
bir belgede imkânlara ve ihtiyaçlara göre de
ğişildik yapmak da var. Yani, anlaşılmayan 
nokta şudur arkadaşlar: Memlekette hukuk 
düzeni 1981 Anayasasiyle kurulmuş; «düzen de
ğişikliği» lâfı allerji yaratmıyor da «Plan de
ğişikliği» lâfı nasıl allerji yaratıyor. Şimdi 
apaçık bir şeyi görelim: Bir memleketin düzeni 
hukuk düzeni ise eğer - açık söylüyorum - Ana-
yasasmdadiı', ona dayalı kanunlanndadır, millî 
geleneklerindedir, örflerindedir, âdetlerindedir; 
düzen bu. Bu değişir diyoruz; Anayasa da de
ğişir, açık söylüyorum, kanunlar; kanunlar da 
değişir. E, plan?... Plan değişmez... Plan lâye-
tegayyer bir belge değil, değişmez bir belge de
ğil, plan da değişir. Yalnız, bunu söylerken bir 
başka noktadan hareket ederek diyorum ki, 
Anayasa, Anayasa koyucu, yasama organlarına 
planı inceleme, kabul etme görevi ve yetkisi ta
nıdığı. zaman bir de planın bütünlüğünü koruma 
diye bir ilke ortaya koymuş. 

Şimdi, bir memleketin ihtiyaçları çoktur, ya
ni yükselme seviyesi bizden çok ileride olan 
memleketleri: de çoktur; en üst telâkki edile
nin de çoktur, hattâ bir bakıma medeniyet ihti
yaçları artması diye tarif edildiğine göre, 
medeniyette ileri gittikçe ihtiyaçlar da çoğalır. 
E, imkânlar?... imkânlar sınırlı. Bütün mesele 
bir memleketin geniş ihtiyaçlariyle sınırlı olan 
imkânlar?, var ya, bunlar arasında, uygun den
geyi kurmak. Hedeflerinizi çizeceksiniz, o he
deflere varmak için zamanınızı düşüneceksiniz, 
imkânlarınızı, araçlarınızı düşüneceksiniz ve 
oraya inançla yürüyeceksiniz. O halde, bir 
plan üzerinde yapılacak en büyük kötülük, biza
tihi yaparken plana inançsızlık yaratmaktır. 
Bunu her yönüyle söylüyorum; plan hiç bir işe 
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yaramayan belgedir anlamına gelecek bir davra
nışın içine girdik mi o zaman Anayasanın bu 
emrini yerine getirmekle getirmemek arasında 
hiç bir mâna kalmaz. Deminki söylediklerim, 
planın değiştirilmesi ihtiyaca göre, imkâna göre 
ne kadar mümkünse, planı bütünüyle inanılmaz 
bir belge halinde yapar görünmenin de hiç bir 
değeri yoktur. 

-» 
Şimdi arkadaşlarım, bu planı kim hazırladı; 

bu konuda beş gün boyunca bu çatı altında ile
ri - geri söylenmiş olan sözler var. Benim Ceva
bım; Yüce Meclisin güven oyuna sahip Cumhu
riyet Hükümeti hazırladı. Efendim benim si
yasî iktidarım değil; değil, benim, ki de değil, 
o da değil. Peki kim hazırladı?.. İster katılmış 
olalım, yani ister bakan vermiş olalım ister ver
memiş olalım, ister güven oyu vermiş olalım is
ter vermemiş olalım Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti tarafından hazırlandı, bu plan. Bu pla
nı hazırlayan Hükümet millî iradeye dayanıyor 
mu dayanmıyor mu?.. Her birimiz soralım; ben 
Emin Paksüt Ankara Milletvekili, Sayın Ece-
vit Zonguldak Milletletvekili, Sayın Demirel 
İsparta Milletvekili «olarak millî iradeyi temsil 
ediyorsak ve irademizi izhar edecek medenî ce
saretin de adamlanysak benim verdiğim güven
oyu millî iradeyi temsil eder. (M. G. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ben millî ira
deyi temsil etmediğimi anladığım gün bu çatı
nın altında kalmam; sizlerin de farklı hareket 
etmeyeceğinize kaniim. O halde, millî iradeyi 
temsil eden insan olarak güvenoyu verdiğim 
Hükümeti, millî iradeye dayanmayan bir Hükü
met diye mütalâa etmeme imkan yoktur: ken
dime hürmetsizliktir, millet iradesini temsil gö
revini yitirdiğimin işaretidir. Onun için, bu pla
nı millî iradenin temsilcisi olan, Yüce Meclisin 
güvenoyuna sahip Cumhuriyet Hükümeti Ana
yasa kuralları içerisinde hazırlamıştır; bunda 
kimsenin şüphesi olmasın. Efendim, benim te
mayüllerime uygun değil... Şüphesiz öyle. Bu 
noktada Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet 
Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı bir görüş 
ortaya koydu. Onunla ilgili olmak üzere bazı 
şeyler söylemek zorundayım. 

Şimdi arkadaşlarım, Cumhuriyet Hükümeti
nin hazırladığı bu vesika, bu belge, altında Cum
huriyet Halk Partisine ımensup olan beş tane 
bakan arkadaşım da dahil, Adalet Partisine 

mensup sekiz tane bakan arkadaşım da dâhil, 
Millî Güven Partisine dahil Başbakan ve bir ba
kan arkadaşımız da dahil, bir kısmı Parlamento 
üyesi, bir kısmı Parlanmento üyesi olmayan, 
partilere mensup olmayan bakanlar da dahil Hü
kümet diye anladığımız nosyon içinde hazırlan
dı ve Yüce Meclise geldi. Ne yapabilirdik, Mec
lis nasıl iş yapacaktı?.. Bana sorarsanız Meclis, 
kemaliyle Anayasanın kendisine verdiği hakları 
kullandı, 77 sayılı Kanunun imkânlarını kul
landı, Plan Karma Komisyonu dediğiımiz Karma 
Komisyon da görevini yapmaya çalıştı, Senato
da bulunan arkadaşlarımız görevlerini yapmaya 
çalıştılar, Komisyon, Hükümet Ikatlkıda foulun-
ıdu; nihayet Plan son şekliyle Millet Meclisimin 
huzuruna geldi. Beş gün müddetle burada mü
zakere cereyan etti; gruplar konuştular, kişi
sel mütalaalarını arkadaşlarımız lütfettiler. 
Bunların çoğunu dinledim, bana sorarsanız 
her birisinden yararlandım, planın üzerinîde 
ibir değişikliği tazammum eitımese de smemlelkeit 
meselelerine parmak basan görüşler oldu, ya
rarlı görüşler oldu, öğretici görüşler oldu. Bi
naenaleyh, gerek gruplar adına, gerek şahıs
lar adına yapılan bu konuşmalardan sonra da 
iş önergelere geldi. Biz Grup olarak önerge ver-
meldik, Grupumuzdan bir değerli arkadaşıfmız 
bazı önergeler verdi, bazı gruplar önergeler 
verdi, bazı gruplara mensup arikaidaşlarıımız 
önerge verdiler. Hükümet, bu önergelerin bir 
kısmını derhal benimlser göründü, bir kısanına 
karşı da rezerv muhafaza etti «Hayır ikaitılmı-
yorum» dedi. ikinci oylama safhasından geçir
dik. 77 sayılı Kanun - adı üstünde - Planın 
(bütünlüğünü koruma Kanunudur. O kanunun/ 
ikinci maddesinin son fılkrasınlda öngörüldüğü 
gibi, planlarını, «buyurunuz şu Mecliste be
lirmiş olan temayülle birlikte mütalaa eldiniz»; 
dedi. Parlamentodan güven alan, Parlamen
toya saygısı olan bir Hükümet olarak, ameşru 
basamağı Parlamentonun idraki içinde olan Hü
kümet, kendisiyle çelişkiye düşmddiği yahut 
kanaatte olduğu ölçüde, programına uygun 
gördüğü ölçüde, evvelce benimsediği ülkelere uy
gun olduğu ölçüde bunda bazı değişiklikler ya
parak şimdi gelidi. Hemen söyleyeyim; Planı' 
şahsan Emin Paksüt olarak yazacak olsam bun
dan farklı bir şey yazarım, hemen söyleyeyim 
Hükümette üye olsam verilmiş olan değiştirge 
önergelerinin bir kısmı hakkındaki görüşüm 
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bunlardan farklı olur. Nitekim, burada veril
miş olan önergelerin bir kısmına Ida ben ve 
Grup arkadaşlarım katılmadık. Bunlar her 
Parlamento üyesinin hakkıdır, her siyasî gru
bun hakkıdır, ama arkadaşlar, parti olarak biz 
kendimizi millî iradenin tek temsilcisi mi sa
yacağız ve demokrasi anlayışımız bu ımu olacak? 
«Bizim söylediğimiz ımilüettir; millet biziz...» 
Böylesine bir demokrasi anlayışı olmaz. Bi
zim görüşümüz yalnız, hasiseten millete yarar
lıdır ve bizim dışımızda her ne iki söylenmiş, 
millete zararlıdır... Böyle bir demokrasi anla
yışı olmaz. 

Şimdi, yeri gelmişken arz edeyim, belki 
ilerisi için, belki de çok kısa ibir zaman sonra 
lâzım olur: Muhterem Adalet Partili arkadaş
larım, % 46,5 oranında oyla 1969 seçimlerinde 
büyük parti olarak bu Meclise geldiniz. % 46,5 
oranında oy aldığınız zaman şöyle bir düşün
dünüz mü: Bana oy veren seçmen % 46,5 ol
duğuna göre, bana iseçmen olarak oy verme
yenler ne kadardır; % 53,5. (Siz zanneder misi
niz ki, yalnız size oy veren % 46,5 millettir 
de size oy vermeyen % 53,5 millet değildir; el
bette böyle düşünemezsiniz. O halde, «Biz mil
letin temsilcisiyiz.» Bırakın bunu. Milletin ver
diği yetki ölçüsünde elbette öylesiniz, ama 
millî irade inhisarı, millet temsili anlayışı lüt
fen vuzuha kavuşsun. Bu plan gelir geçer, bu
nunla bitmez bu iş; önümüzde daha bir tane 
sene var. Bu bir seneyi hangi anlayış içinde 
götüreceğimizi öğrenmek istiyoruz. 

H. AVNi KAVURMAOIOĞLU (Niğde) — 
Nasıl istiyorsunuz?.. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Açıklıkla is
tiyorum. 

Diyeceğiz ki, - şimdi Cumhuriyet Halik Par
tili arkadaşlarıma da söyleyeceğim - Ibenim si
yasî görüşlerim bunlar, benim siyasî felsefem 
bu; hürmet ediyorum. Çünkü arkadaşlar siya
sî parti o demektir zaten. Devlet ve kamu dü
zeni hakkında belirli görüşler ister, kamu faa
liyetleri hakkında belirli görüşler ister. Eğer 
ben Sayın Ecevit'le aynı olsam aynı partinin 
içinde olurdum. Elbette farklı olacağım; baş
ka çaresi yoktur. Eğer Adalet Partisi ile De
mokratik Parti ayrılmışlarsa fikir bakımından 
ıda ayrılmış olduklarına zerrece şüphe ©diletmez, 
öyle olmak lâzım gelir. Parti demek, Devlet 
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düzeni ve kamu faaliyetleri hakkında belirli 
görüşlere sahibolmak demektir ve samimiyetle 
bunları savunmak demektir. Samimiyetle bun
ları savunursak her noktada savunuruz; idoğru, 
ama arkadaşlar samimiyetle fikirlerimizi savu
nuruz ve Türk Milleti bana istediğim yetkiyi 
vermemişse, zorla vermemişse, millete d® say
gım olacağına göre, diyeceğim iki ben, fikirle
rim doğru, ama henüz bunların doğruluğunu 
anlatamamışım, görevim anlatmaya çalışmak
tır ve milletin verdiği oya saygı duyacağım, 
mühim olan bu. Milletin verdiği oya saygı du
yacağım, millet yanlış oy verdi; olmaz, millet 
doğru oy verir. Milletin verdiği oya, milletin rey 
hakkına saygı; demokrasi o demek. Ama şimdi 
bunun tabiî bir icabı olarak, hani «iSiyasî par
tiler demokratik düzenin vazgeçilmez unsurla
radır» diyoruz ya, Cumhuriyet Halk Partisi 
vazgeçilir unsurdur, Adalet Partisi vazgeçilir 
unsurdur... Hayır. Böyle bir görüş olmaz. 
Halk Partisi de olur, meşru düzenin içinde 
vazife gören bir meşru organ olarak o Ida va
zife görür, öteki de görür. Birisi ötekinden; 
farklı elbette. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bütün bunlar
dan sonra, farklılıklardan dolayı büylük prob
lem yaratmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi, 
iktidarı tek başına temsil ettiği zaman elbete 
kendi görüşleri yönünde planı değiştirecektir, 
Adalet Partisi tek başına iktidarı temsil ettiği 
zaman elbette kendi görüşlerine göre yapacak
tır ve Hükümeti kendi gücümle kurduğum za
man bundan çok farklı planı da ben getirece
ğim. Arkadaşlarım söylediler, biz, geri kal
mış bölge bakımından dedik, işte şöyle olsun 
böyle olsun; bize göre bir kısmı oldu bir kışımı 
olmadı. Yani, bir kısmı oldu bir kısanı lolma-
ıdı diye sonunda düşünmem lâzım gelen bir baş
ka nokta var: önergem kabul edilir, reddedi
lir; mademki reddedildi öyleyse tümüne karşı
yım görüşü yanlış bir görüştür. Mademki bu 
fikrimi kabul ettiremiyorum öyleyse karşıyım; 
yanlış bir görüş. Tabiî bir parti grubunun ka
rarına müdahale etmeye hakkım yok. Sayın 
Genel Başkanları bu kürsüden ifade ettiler. 
Elbette arkadaşlarımızın devranışlarına hürmet 
edeceğim. Benim dediklerim olmadı diye, bir 
plana karşı azınlıkta olan bir grup vaziyet ala
maz. Benim görüşüme göre, kendi fikirlerini 
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söyler sonunda muhakemeyi başka türlü ya
par. Bu plan kabul edilsin mi edilmesin mi? 
Yani, bu plan reddedilirse mi milletin yararına 
olur; plansız olması bakımından, planın gecik
mesi bakımından, siyasî neticeleri bakımından... 
Onun muhasebesini yapar. Demin bir arkada
şım söyledi, plana beyaz oy vermek demek, pla
nın başından sonuna kadar yazılışıyla, metniy
le mutabıkım demek değildir. Temel tercihini
zi yapacaksınız; planı reddedersem ne olur, 
kabul oyu verirsem ne olur? Planı reddedersem, 
karşı olduğumu açıkça göstermiş. olurum. Bu
radaki beyanlarımız da gösterdi, pek çok nok
tada. Ama, planı reddedersem o olmaz. Ana
yasanın yapılmasını emrettiği bir belge yapıl
mamış olur... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Yeniden yapılır. 

EMtN PAKSÜT (Devamla) — Tabiî. 
Neticesi; elbeıtteki, tereddütsüz bir nevî Hü

kümet kurulur. Ama, hemen açık kehanette 
bulunayım; o Hükümet, tek başına Cumhuriyet 
Halik Partisi Hükümeti yine olmaz. Yimıe ol
maz; olamaz, yani matematik olarak olamaz. 
Binaenaleyh, yine Cumhuriyet Halk Partisi
nin görüşüyle bir planı getiremezsiniz. Bir da
ha deneyelim.. On defa deneyin yine getire
mezsiniz. (M. G. P. sıralarından alkışlar) 

Simidi değerli arkadaşlarım, temel temini
mizi buna göre yapacağız. Plana şu kusuru, bu 
kusuru izafe ettik. Meselâ, planı, bir ölçüde 
sanayileşmeye büyük imkân ve hız tanıdığı için 
iyidir dermek var, sanayileşmeyi överken, tarı
mı ihmal etti diye suçlamak var. Şimdi bu 
suçlama imkânlarla sınırlı olduğuna göre, diye
bilirsiniz ki, ne için karayollarına 6 milyar li
ra daha eklemedik? E., ekleyeımediği için ekle-
yemedi. Peki, yarın bir iktidar gelse, o kadar 
memleketi iyi idare etse, bütçenin açığı fallan 
bir şeyi kalmasa, vergileri öylesine verimli ha
le g'etirse, vergi kaçaklarını öylesine kapatışa, 
hiç bir mesele kalmasa ve Devletin malî gücü 
karayolları meselesine 10 milyar ayırmaya mü-
(sait hale gelse, kim elinizi, kolunuzu tutar. 
Millet müteşekkir olur, herkes de sizi alkışlar. 
Yapın, onu yapın işte. Ama, rakam söylemek, 
rakam artırmak, denge bozmak plancılık fik
riyle bağdaşmaz. 

Arkadaşlarım, buradaki konuşmalar sıra
sında üstü kapalı olarak rejimle ilgili bir yan

lış beyan daha oldu. Apaçık söyleyemeyen ar
kadaşlar; bir taraftan kahraman ordu, kahra
man Türk Silâhlı Kuvvetleri, bir taraftan üstü 
kapalı imalarla zulüm, baskı rejimleri.. Bu 
ikisi bağdaşır şey değil. Bir berraklığa kavu
şalım. 

Şimdi, hepinizin oylarıyla, büyük ölçüde 
oylarıyla -birkaç kişi hariç- Sıkıyönetimi 
uzatıp duruyorsunuz, Meclis olarak. Lütfen 
söyler misiniz bana, bu Sıkıyönetim idaresi ne
dir? Efendim, Anayasanın öngördüğü bir ida
re.. Anladık öyle ya. Niye uzatıp duruyorsu
nuz?.. Efendim, zaruret var, uzatıyoruz. Peki, 
o halde Sıkıyönetimi uzatıyorsanız, Sıkıyöne
tim idaresinin, ordunun idereye sivil sorumlu
luk altında devamı olduğunu da bileceksiniz. 
Hak ve hürriyetlerin, Sıkıyönetim Kanununun 
öngördüğü gibi, Anayasanın öngördüğü gibi, 
bir kısmının kısıtlanacağını, hattâ bir kısmı
nın kaldırılacağını bileceksiniz. E.. Sıkıyönetim
siz idareye razıyız efendim... O halde, kararını
zı öyle verin, Sıkıyönetimi yarın kaldıralım. 
Kaldıralım. Heım Sıkıyönetim olacak, hem bu 
Askerî idare olacak, hem burada Askerî Mah
kemeler görev yapacak, savcılar görev yapa
cak, ben de üstü kapalı baskı yapıyorlar, zu
lüm yapıyorlar diye dıştaki aşırı solun, açık 
adıyla söyleyeyim; anarşist hamilerinin ağızıy-
1?, diyeceğim ki, baskı yapılıyor. (M. G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu olmaz arkadaşlar. Baskıyı yapan As
kerî Mahkemedeki savcı mı, Askerî Mahkeme
deki hâkim mi, Sıkıyönetim Komutanı mı, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri mi, yoksa hürriyet tanıma
yan, haysiyet tanımayan bir iktidar mı, bir 
Hükümet mi? Adını koyalım da şunun, ica
bına bakalım. Yani, neyi ve kime şikâyet edi
yoruz? Biz, şikâyet etime mevkiinde olan bir 
heyet değiliz, dertlere çare bulmak mevkiinde 
olan bir heyetiz. (M. G. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Binaenaleyh, üstü kapa
lı olarak birtakım suçlamalarla ne kazanaca
ğız, biz? Milletin, Hükümete karşı inancını 
sarsarak, otoritesini sarsarak şu özlediğiniz 
demokratik mekanizmanın arızasız işlemesine 
nasıl geçeceksiniz? Hepimizin, Allah'ın günü 
ifade ettiğimiz hür demokratik seçimlere nasıl 
süratle geleceğiz? Geliriz efendim.. Ben söyle
yeyim ; eğer gelebilirseniz plana kırmızı oy ver-
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diğiniz gibi, toplanın grup olarak, yarın se
çimlilerin yenilenmesine karar verdik deyiniz. 
Katılırım ben de size. Ama, size realist ola
rak diyorum ki, mühim olan mesele, memleke
ti gerçekten Parlâmentosundan beklediği bir 
huzur ortamına kavuşturalım. Bu huzur orta
mına, !bir plan müzakeresinde, (demıinkinde 
olduğu gibi, nahoş tartışma zeminliyle varama
yız arkadaşlar. Hiç kimse, köylüye karşı, bü
yük kütleleri ben böylesine etkilerim, işte bil
mem ne şunlar çıkar çevresinin falan derim, 
milî menfaatin temsilcisi benim, milliyetçilik 
anlayışının icabı planı reddetmektir, filan de
mesin. Parti anlayışının icabı planı reddetmeyi 
anlıyorum. Ne milliyetçi anlayıştır ki, planı 
reddetmesini, gerektiriyor? 

Ben söylüyorum, benim milliyetçilik anlayı
şım, Anayasanın yazdığı anlayış; «kaderde, kı
vançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün...» 
olan Türk milliyetçiliği1. (M. G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Milliyetçilik bu. 
Yurtta sulh ilkesini koymuş Anayasaya, yurt
ta kavgayı reddedeni milliyetçilik anlayışı. O 
halde, ben şimdi şu arkadaşımın siyasî dav
ranışını, bu siyasî partinin davranışını eleş
tirmeye bu noktada mezun değilim ama, lüt
fen plana milliyetçilik açısından kırmızı oy 
veriyoruz, beyaz oy veriyoruz anlayışından 
vazgeçelim. Siyasî parti görüşü olarak böyle 
davranıyoruz. Hakkınız. Ama, aksine davra
nanları kınamaya mezun değilsiniz. 

Adalet Partisi, petrolde, şöyle düşünüyor
muş, ben farklı düşünüyorum... Doğru siz de 
farklı düşünüyorsunuz. Doğru. Bir alan o öyle 
düşünedursun. Onun öyle düşünmesini kına
yacak olan, Adalet Partisine oy veren seçmen
lerle Adalet Partisinin kendi teşkilâtı. Biz 
de millete, onun zararlı olduğunu anlatmaya 
devam edelim. 

Değerli arkadaşlarım, bu itibarla, plan 
üzerinde gerçekleri aşan bir tutumun içine, 
girdiğimizi altını çizerek söylüyorum. Aslında 
plan icra edilmek içindir arkadaşlar. «Planda 
şunu şöyle yazdınız, bunu böyle yazdınız.» 
Türkiye bir gün içinde isviçre vilialarşyle 
donanmas. «Mesken politikasına ilişkin mad
deyi şöyle formül ettiğiniz içindir Türkiye'
deki meskeın davası, istihdamla ilgili ölçüleri 
şöyle yazdığınız için istihdam davası halle
dilmez.» Asıl mesele, Devleti doğru dürüst 
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idare etmek işidir. Bu itibarla, «planda şöyle 
yazıldığı için millet battı, planda böyle ya
zılmadığı için millet kurtuldu», filan gibi 
lâflardan vazgeçelim. Planı, gerçek manasıyle 
ve Anayasa içinde anlamaya çalışalım. 

Biz, Millî Güven Partisi Grubu olarak, 
planda katılmadığımız birçok önergelerin 
plana aksetmesini de, aksediş tarzını da içi
mize sindirmiş olmamakla beraber, Türkiye ih
tiyaçları için bir Anayasa görevini yerine ge
tiren bir Parlamentonun içinde vazifemiz de
vam ettiği için, Hükümet de bizim Hüküme
timiz olduğu için değil, -bazılarında yanlış 
bir kanaat var - Hükümetle de üç partiden en 
as ilgili olduğumuz halde, başka türlüsüne 
kimse iddiaya kalkışmasın, merak eden kim 
varsa da Hükümeti alsm, kursun, onu da açık 
söylüyorum, yani, zerrece Millî Güven Par
tisi olarak umurumuzda değildir, ne kırmızı 
oy, ne beyaz oy bu manada bizi ilgilendirmez, 
ama, milletin plansız kalmasını, planın gecikme
sini sakıncalı telâkki ettiğimiz için, içimize sine 
sine buna beyaz oy vereceğimizi arz ederim. 
Dinleme sabrınızdan dolayı da şükranlarımı 
ifade ederim. Sağ olun arkadaşlarım. (M, G. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pak-
süt. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Ek
rem Dikmen, buyurunuz efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Aziz millet
vekilleri ; 

Bugüja kullandığım bir reyden dolayı, - gru
bum mensubu arkadaşlarım da aynı istika
mette rey kullanmışlar idi - başka partilere, 
Halk Partisinle mensup milletvekili arkadaşlar
dan kulağıma gelen bir ses, beni grup adına 
bu kürsüye çıkarmak mecburiyetinde bırak
mıştır. O ses şu idi. 

Madenler, petroller veya bunlara benzer 
bir mevzuda, grubum olduğu kadar, kendi
min de şahsen üzerinde çok hassasiyetle dur
duğum özel sermaye, yabancı ve yerli özel ser
maye mevzurjnda rey verdik diye «Vatanı ve
rin» yani satın diye bir ses geldiği için, bu
gün Demokratik Parti Grupu adına Yüce Mec
lisin huzûrundayım. 

Atatürkçü'' olanlara bir şeyi hatırlatmak 
isterim. 12 seneye yakın zamandan beri bu 
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Mecliste hîz birbirimizi çok iyi tanırız. Eğer, 
Atatürkçülük bir inhisar altında ise, reyimiz
den dolayı bize söylenen bu söz, vatan satıl
dığı gibi telâkki edilerek hırsla söyleniyorsa, 
Aziz Atatürk'ten size birkaç misal vermek is
tiyorum. 

Paşa arkadaşları bile kendisine, «her şeyi 
Meclise mi danışacağız» diye sitem ettiği za
man, Cumhuriyetin ilânından sonra, «Evet, 
ben her kerameti milletimden ve milletim'in 
Meclisinden bekliyorum», diyecek kadar fazi
letli insandır. Yine, Meclise giren mebuslara 
prans muamelesi yapmıştır. Sahte Atatürkçü
lükle milleti kandırmaya, perende atmaya lü
zum yoktur. Atatürk, milletvekillerine prens 
muamelesi yapmıştır. O muameleye lâyık olup 
olmamaya gelince; zaten bugün içinde bulun
duğumuz bunalımın anasebebi de odur. Zira, 
Türk Milleti Atatürk'ün bu derece hürmet et
tiği Meclise ve Meclise giren mebuslara iradesi
ni teslim öderken, teşriî organ olarak Türkiye' 
de faziletli bir idarenin, haysiyetli, namuslu, 
demagojiden uzak, her türlü çıkardan uzak bir 
tarzda Devletin idare edilmesi için reyini veri
yor. Bu inanış içerisinde, Mecliste Anayasa ge
reğince millî iradeye bağlılık, dürüst idare ve
saire diye yemin edip, vazifeye başlıyoruz. Bu 
yeminin icabı olarak kürsüdeyim. 

Kanatıim odur M, bu defaki Beş Yıllık Pla
nın hazırlanmasında, - grubumuzce ifade edil-
mişltir - sosyalist bir düşünce hâkim olmuştur. 
Doğrudur. Verilen önergeler ve bu önengeler 
muvacehesinde Hükümeti teşkil eden partile^ 
rin ve gerekse Hükümetin içinde bulunduğu sı
kıntı, düştüğü çelişkiler meyanımda. Bu planın 
hazırlanmasında Hükümet solculara tavizkâr 
hareket etmiştir. 

Bu Hükümette iştirakimiz yoktur diye hiç 
bir kimseye hırsım, yok. Bu Hükümeti destekle
yen partilerin hiç birisi, bu plana iştıiraikimiz 
yok, böyle bir tavizi kabul etmiyoruz veya ha
kikaten böyledir amıa, karşısındayız diye orta
ya çıkacak durumda da değildirler. Millî irade
nin tısoelü ettiği yerdir, burası. Millî iradeyi 
temsil ederken samimî olmak mecburiyetinde
yiz. Böylesine rey veriyorsan, onu destekleyen 
ve iştirak eden partilerin heyeti umumiyesi 
•olarak böyle destekliıyor ve kabul ediyorsun de
mektir. Nitekim, bakınız hâlâ, bize o serzeniş

te bulunan mebus arkadaşlarımızın me&subol-
duğu partiyi işaret ©diyorum. Programınız, es
ki Halk Partisi programıdır. Buraya getirdiği
niz iddialar programınızda yok. Yoktur prog
ramınızda. Biöyle bir siyasî hadise, Türkiye'de 
çok ender raslanan hadiselerden birisidir. Ne 
zaman gömlek değiştirilecektir Bu mühim ha
disedir. Bunu bu kürsüde tashih etmek lâzım
dır. Milletin önüne nasıl çıkıyoruz, burada ise 
ne yapıyoıruz? Bir noktaya daha temas etmek 
iletiyorum, konuşmama başlamadan evvel. (Gü
lüşmeler) 

Bu, vatan satıcılığı mjeseiesi benim çok ağırı
ma gitti arkadaşlarım. Şunu söylemek istiyo
rum. İsterseniz hilafetçi deyiniz. Ne hacıyım, 
ne hocayım, ne de babam müftü. Olsa iftihar 
©derdim... 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 
Olsa da ayıp değil. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Cumhuri
yet nesliyim üstelik, inkilâp şarkılarının nağme
leriyle büyüdüm. Atatürkçüyüm. 

Aziz arkadaşllarım, Türkiye ̂ de vicdan mües
sesesinin ilga edilmediğine inanan insanlarda
nım. Yani, kulağıma ismimin ezan sesiylede ve
rildiğine inandığımı açıkça söylüyorum; evet 
çekinmeden. Bu inanış içerisinde diyorum ki, 
böyle bir insan olarak Allah'ına, Kitabına, vata
nına, bayrağına, toprağına inanan insanlar va
tan vermezler, vatan satıcısı olamazlar. Enter
nasyonal marşı söyleyenler vatan satıcısı olabi
lirler. Enternasyonal marşı söyleyenlerin yüz
lerce seneden beri bu milletin yıldızı barışma
dığı milletlere kaçtıkları, bu milletin Hükümet, 
Devlet temsilcilerini, elçilerini önlerine alıp, 
alay edercesine pazarlığa giriştikleri meydan
dadır. Vatan satıcısı bunlar olabilir. Bu enter
nasyonal marşı söyleyenlere karşı tavizkâr 
olanlar, ceketlerini düğmeleyip kendilerine ay
nada bir bakıversinler. (D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Şimdi, İkinci Beş Yıllık Planı almıyor, Bi
rinci Beş Yıllık Planı alıyorum ve «manasını 
iyi bilirsiniz,» diye alıyorum. Ne lüzumu var 
ikincisini almaya, hemen her söyltediğiîmi cerhe-
deüsiniz. 

Birinci Beş Yıllık Plan, Başlangıcı.. Halen 
aramızda yok, dışarda. Allah uzun ömür ver
sin. Giriş yazısı iki sayfa ve Başvekil ismet 
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İnönü'nün imzası. Bu planı hazırlayan heyet, 
Bdfcce çok iyi bilinen bir heyettir. Kurucu Mec
liste dahi, Planın bu tarzda hazırlanmasının 
münakaşaları yapılırken, enteresan fikirler 
vardır, Kurucu Meclis zabıtlarında. 

Demin Söylediler; bir taan için, sitem için 
değil. Muhterem Ferid Melen, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin Başvekilidir. Kurucu Mec
liste çok güzel temiz ve namuslu ifadeleri var
dır. Kurucu Meclis zaptının 1822 nci sayfasm-
dadır. 

«Kabul etmek lâzımdır ki; süratli kalkınma 
mecburiyetinde olan bir memleketiz. Eğer bu 
kalkınmada yabancı sermayeden faydalanmaz
sak, kanaatimce kalkınma güç tahakkuk eder. 
Almanya bile, yabancı sermaye yardımı ile 
kalkınmıştır. Şovenizm ile yabancı sermayeyi 
reddetmeyelim.» Yabancı sermayeyi reddetme
yi, şöveniıstlik kabul ediyor. «Aksi takdirde ha
talı bir iş yapmış oluruz.» 

Yine bu fikirdedirler. Yani, yine bu fikirde 
olduklarına inanıyorum. Fakat Hükümet Baş
kanı olarak, ilk taslağı ile sosyalist bir eda ile 
hazırlanan, planı Meclise sevk etmekle içinde 
bulunduğumuz şartları itibariyle, - her şeyi ra
hat konuşalım. Ben kongre salonunda, kazada 
bağırmıyorum. Mecliste söylüyorum. 4'lü muh
tırada imzası olan 4 generalden birinin ismi ile 
Büitçe Komisyonunda da konuşma yaptı. Hepi
miz vatanın evlâdıyız; hiçbirimizin inhisarında 
değil, yağma yok. Herkesin istediği yere çek
mesi de mümkün değil. Herkesin hatası olabi
lir. - Bu şartlar altında muayyen çevreleri tat
min edebilmek için, bu planda taviz vermiştir 
ve bu tavizi vermekte haksızdır. 

Bu taviz, kanaatimce, solcuların son sene
lerde Türkiye'yi içine soktukları bunalım içeri
rinde, Devlet hayatını adamakıllı sarmış olan 
sosyalist fikirlerin etkisi altında verilmiştir. 
Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Atatürkçü
yüz, derken dört bir yanı ile almak lâzımdır. 
Atatürk Türk milHyetçisidir. Türk milliyetçili
ğinin de esasları meydandadır. 

Tahsin Banguoğlu'nun kulakları çınlasın -
«Bunlar ihtilâlcidirler; asılmış bir ipe, gidiyor
lar. Bu ipin Türkiye 'yi nereye götüreceğime bir 
gün bir kısım farkına varacaklar, uyanacaklar. 
Kasith olanları bilmem.» diyordu. Bu uyanma
lar da olmuştur Mecliste. Hatalı yoldan dön

mek, tabiî en büyük fazilettir, tebrik etmek lâ
zımdır. 

Simidi, o Kurucu Mecliste Başvekilin sözleri 
ve bu planda verilen tavizler.. Bir türlü de plan 
rengini alamadı. Yani, çelişki içinde Hükümet; 
planla değil, plan maddeleri itibariyle ruhu, 
manası itibariyle birbiriyle çelişki halinde bir 
destantrr; mevcut' önergeler muvacehesinde, 
Hükümetin yarım yamalak kabul veya reddi 
gibi, teveccüh gösterip göstermemesi gtiıbi hal
ler muvacehesinde. 

Şimdi, Birinci Beş Yıllık Planı alıyorum. 
Sayın İnönü'nün imzası olan Birinci Beş Yıllık 
Planın 494 ncü sayfasına geliyorum: «Teşvik 
tedbirleri» Tabiî başlığı var, uzun. «özel sek
töre rehberlik.» Yani burada, Türkiye'de bir 
kısım serbest kaynakların, yerli ve yabancı özel 
sermayeye bırakıldığı, taviz verildiği; yani 
millî değerlerin berhava edildiği, mahiyetinde 
konuşmalar yapan arkadaşımızın partisinin söz 
sahibi olduğu devrede ve kendilerinin hazırla
dıkları planın «özel sektöre rehberlik» faslının 
494 ncü sayfasına geçiyorum: 

«Gerek Beş Yıllık Planın yayınlanması, 
gerekse yukarda organizasyon, bilgi, eleman, 
finansman konularında açıklanan tedbirler; 
özel sektör fonlarının arzulanan verimli alan
lara yatırılmasını büyük ölçüde teşvik edecek
tir. Bu tedbirler dışında, geri kalmış bölgelere 
yapılacak yatırımlara verM indirimleri tanına
caktır. Gelişme imkânları olup da, bu imkânları 
kullanamamış bölgelere, yatırımların akması 
teşvik edilecektir. Böylece, böyle imkânların 
bol miktarda toplandığı merkezlerde, sanayi 
bölgeleri kurulması yoluna gidilecektir. Devlet 
bu bölgelerde gerekli altyapı yatırımlarına ön
celik verecektir.» üstelik., Devlet mükellefiyet 
de yüklüyor: özel teşebbüs kolay çalışsın, 
diye. 

«öte taraftan, yeni doğan sanayilerin geliş
mesine hizmet edilecektir. İhracatı teşvik için 
gerekli işlemler yapılacaktır.» 

Ndtice geliyor; özel sektörün plandaki he
deflerine ulaşabilmesi için hedef çizmiş ve yüz
desi malumdur. «Yabancı sermayenin, teşviki 
de gereklidir.» Bunu okurken, bir noktayı daha 
hatırlatmak isterim. Sayın inönü'nün Başvekil 
olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başka
nı olarak, Senatoda yabancı sermaye ile ilgili 
mesele üzerinde yapmış olduğu konuşma, kendi 
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devirlerindeki çıkmış olan teşvik tedbirleri, ka
nunları ve saire, yabancı sermaye kanunlarını 
nasıl müdafaa ettiği de, Senatonun zabıtların-
dandır ve henüz mürekkebi kuramamıştır. 

«Bugünkü, Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunumuz» 1962 'deki Hükümet diyor bunu, pla
nı hazırlamış, ve o zaman burada planın bü
tünlüğünün korunması kanunu da görüşülmüş
tür. «...Yabancı sermayeyi iştigal sahaları itiba
riyle Türk şirketleriyle tamamen aynı hakları 
tanıyarak istimlâk ve devletleştirme hallerinde 
yapılacak ödeme ve tranferler konusunda, sağ
lam granti: doğacak kârların.» Bazı arkadaşla
rımızın kıyamet kopardıkları husus da budur. 
«...transferlerinin gerçekleşeceği hakkında inanç 
ve haksız rekabete karşı», Yani Devletin ken-
ıdli müesseselerine karşı «...güven verecek, hu
kukî bakımdan gerekli ortamı yaratmıştır. An
cak, «Kanunu kifayetli bulmuyor ve «ancak» 
diyor, «Ancak hukukî tedbirler, tek başlarına 
yabancı sermaye akımını teşvik etmek için ye
terli değildir. Bir taraftan, özel teşebbüsün dış 
âlemle temasını artırarak, yabancı sermayeyi 
celbetmesi: öte taraftan da Devletin yabancı 
sermayenin gelmesinde nıkan idarî güçlükleri 
ortadan kaldırmak üzere gerekli tedbirleri al
ması gerekir.» «İdarî güçlük» dediği, zannede
rim «Kırtasiyecilik» dediğimiz şikâyettir. Bi
rinci Beş Yıllık Planda neler var... 

«Yabancı sermaye ile ilgili bütün Devlet 
kuruluşu yeniden düzenlenecek ve bütün zama
nını bu işlere verebilecek kimselerden kurulu 
yeni kuruluş, tekrar tek karar merciinin yöne
timi altında olacaktır.» Yani, bu yabancı ser
mayeye bir kuruluş müsaade veriyor. Herkes 
de zannediyor ki; yabancı sermaye hudutları
mızda kaçakçılık haine gelmiş, tazyik halinde
dir, «Aman içeri gireyim» diye uğraşıyor; ge-
tirebiliîiseniz getirin. «Bu kuruluş, aynı za
manda teklifleri teknik ve ekonomik bakımdan 
değerlendirebilecek; yeni tekliflerin yapılması 
için dış âlemde gerekli faaliyetlerin gösteril
mesini sağlayacaktır.» Yani, Devlet kuruluş 
kuracak yabancı özel sermayenin teşviki için; 
bu kuruluş da üstelik, yabancı özel sermayeyi 
eelibetmek için dışarda .temaslarda bulunacak. 
Sene 1962 ve bu plan. Bu da mı vatan satmak? 
öyle ise, vatan nasıl olmuş da 1972 senesine 
kadar satılmadan gelmiş? «Bu da, bir yandan 

verimli konuları gösteren, hazırlanmış yatırım 
öncesi incelemelerin yabancı sermayedarlara 
duyurulması...» Haber vereceğiz filân yatırım 
var, diye. «öte yandan, özel sermayeyi destek
leyen milletlerarası kuruluşlarla temas ile ola
cak. Yurda sermaye celbi için dış temsilcilikle
rimizin bütün imkânlarından da faydalanarak, 
aktif yol tutulacaktır. Aynı zamanda, yurda 
gelen müteşebbislere idarî bakımdan yol gös
terecek ve gelmiş yabancı sermaye faaliyetleri
ni izleyecek bir yapıda olacaktır.» diyor. 

Şimdi, meselenin burasına gelmiş iken; 
biz de, yabancı sermayenin mahiyeti, özellikle
ri nedir? Bu hususu zabıtlara parti adına ge
çirmek istiyoruz. 

Peşinen bir kanaatimizi söylemek istiyoruz. 
özel teşebbüs, demokrasiyle inanan memleket
lerin hayatıdır. Demokrasiye inananların mu
hafaza etmek mecburiyetinde oldukları bir ha
yat tarzıdır; cemiyetin nefesidir. 

Yabancı sermayenin Türkiye'ye nerelerden 
doğru gelmeye başladığını, Yüce Heyete-arz et
mek istiyorum. 

Biliyorsunuz, son yıllarda dünya milletleri, 
hem tarihî ve hem de sosyal sebeplerle ekono
mik yönden farklı bir seviye göstermiş; bir 
kısmı gelişmiş, bir kısmı da az gelişmiş, hattâ 
bir kısmı da gelişmemiş memleketler niteliğini 
göstermiştir. Hükümetler, bütün dünyadaki bu 
çeşit memleketlerin Hükümetleri - yalnız Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti değil - ülkelerinin 
geri kalmışlığını süratle telâfi etmek ve halkı
nı biran önce - Anayasamızda ve planlarımızın 
başında zikredilen «refah »seviyesine yükselte
bilmek» gerekçesiyle yabancı sermayeyi davet 
etmek mecburiyetini hissetmişlerdir. 

Diğer taraftan; gelişmiş memleketler de, ge
lişmemiş veya az gelişmiş memleketlerin fakir
liğe nıahkûmiystlerimn, kendi refahları için de
vamlı bir garanti olamayacağına göre, bundan 
endişe ederek ve sorumluluğunu duymaya baş
layarak; nihayet, insan topluluklarının topye-
kûn kalkınması ve refaJha ulaşması nispetimde 
insanlığın mutlu olabileceği, fikrini benimseme
ye - bilhassa İkinci Dünya Harbinden son
ra - başlamışlardır. Bu sebepledir ki; milletler
arası dış ilişkilere daha makul ve rasyonel bir 
yön kazandırmak amacıyle ve sermaye hareket
lerine daha yapıcı ve yaratıcı bir seyyaliyet 
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vermek üzere, 1947 yılında Bretton Woods 
anlaşmalarının getirdiği sistem içerisinde; Dün
ya Bankası, Milletlerarası Para Fonu kurulmuş 
ve Gümrük ve Ticaret Genel Anlaşması, yani 
«GATT» yürürlüğe konulmuştur. Aynı devir
lerde Avrupa'da Sehuman planı ile sektörler 
arası yaklaşmalar ve birleşmeler dönemine gi
rilmiş ve para alanında da Avrupa ödemeler 
Kirliği kurulmuştur. 

Bu noktatya gelmiş iken; Türkiye'de hak
sız, mesnetsiz bir taarruz da - vicdanen müs
terih olabilmek bakımından - cevap vermek 
isterion. Hiçbir devrin ne özlemi, ne de hırsı 
içerisindeyim. Fakat, burada savunmasını ya
pamayan kim olursa olsun, ona karşı ağır ve
ya, hafif ithamda bulunmak; healhalde bizle
rin parlamanterlik seviyesine yakışmaz, ka

naatindeyim. Türkiye'de, yani Beş Yıllık plan
ları kabul ettik de, 1960'tan evvel Türkiye'de 

, plan yok mu idi? Yani (bu Devlet Hazinesi es
tirilip savruluyor muydu? 

Mulhteram arkadaşlarım, Türkiye, planlı 
devreye 1948'de Marsnall Yardımı üle girmiş
tir ve 10 sene sonra gelen staJbiliızasyon dev
resinden sonra da Türkiye'ye profesör Baade 
gelmiş tir. Profesör Baade'ye kıyamet kadar 
planlar hazırlattırılmıştır. Bu planlar ihtilâl 
sonrası askıda kalmıştır. Bilâihara bu planla-

.rın, yapılan tetkikat neticesinde, içerisünde 

.artık bu kadar siyasî şartlara, Türkiye'nin 
(geçirdiği istihalelere ve hâdiselere karşı hak 
venlecek bir nokta tutabilmek için bazıları 
isabetsiz kabul edilmiş hemen ekseriyeti iti-

.(bariyle yerinde planlar olduğu kabul edile
rek tasvip görmüştür. 

Planlı devrenin okuduğum Birinci Beş Yıl
lık Plan devresinde, bu Beş Yıllık Plana çok 
itirazlar olmuştu, bu Mecliste. Demire, çimen-

' toya, yola buna benzer anayatırımlara ihti
yaç olmadığı deııcedilmjş ve burada günler
ce gürültü kopmuştu. Hatta zamanında bir ar-
kadaşaımıza, Kadri Erogan'a plana pilav diye-
rak demagoji yapılmaya kalkmaktı. Acaba bu 
plan Türk Milletine istenilen vadede plavı 
yedirebileeek midir iyedirmeyecek midir demiş
tir. Ama bu Birinci Beş Yıllık Plan burada 
gürültülerle kabul edilkjken, Bütünlüğünü 
Koruma Kanununun münakaşaları yapılırken 
vebali veya sevabı varsa, bugünkü değişik-

t İlklerin yapılmasında da müşkilât çekiliyor ise 
j o vebali ve sevabı 11 sene, 10 sene evvelki Mec

lis üyelerinle ve onların reylerine bırakmak 
icaibeder. Olan o zaman olmuştur. Bu nokta
da fazla gürültü kopartmaya bugün kanaa
timce lüzum yoktur. îmlkân vardır da lüzum 
yoktur, faydasız olur. Binaenaleyh, Türkiye'de 
planlı devreden bahsederken iki senesi de 0. 
H. P.'ne aidolan 1948, 1949, 1950.Marshall Pla
nı devresini de hesaba katmak lâzımdır. 

Getirilen profesörler, planlamacılar Türki-
ye'ye yiyip, içmeye, gezmeye getirilmemişler
dir. Türkiye'de henüz köyün yolu bilinmiyor
du. Çok vicdan ölçüsü içerisinde olmak lâ
zımdır. Benim ne babam Demokrat parti me
busu idi, ne kardeşim, hiç kimsem.. Ama Türk 
milliyetçiliğinden bahsediliyor, bu küi'süde; 
işine gelen istediği gibi alıyor.. Belki manası 
da kalmıyor artık tbahsetımekten. Ama Türk 
milliyetçiliğin bir mümeyyiz vasfı var, geç
miş devrederin hatalarını dile getirirken sevap
larını da idile getirmeye mecbursunuz. Dikkat 
edin Kars'ın, Ardalhan'ın, Erzurum'un Ruslara 
satıldığı da söyleniyordu. Ama kimlerin sat
tığı şimdi belli uçaklarla kaçıyorlar, mahke-
medeler... Binaenaleyh, vicdan terazisi ile tart
mazsak, Sultan Abdüühamlidin v.s.'den bu yana 
her gelip geçen hizmet etmiş adamlarımıza 
ancak taanda bulunmak yolunu çocuklarımıza 
öğretiriz ve bu da günâh olur. Ne lüzum var 
kitaplarda sövdürmeye hâlâ? Bir ölçüde tut
mak, hâdiseleri olduğu şekli ile kaibul etmek 
lâzımdır. Olmuştur hâdiseler deyip kabul edip 
o tarzda mütalâa etmek lâzımdır. Türklüğün 
terbiyesi de var. Binaenaleyh muihtereım arka
daşlarım, 1948 senesinde planlı devre baş
lamıştır, Türkiye'de. Ama atalet içerisinde geç
miştir, iki senesi. Onun için, onun planlı olup 
olmadığından bugün itiraz edenlerim haberi 
yoktu. Türkiye'mizde 1950 senesini bir hatır-

j larsanız, mahalle kaihvesi ağızı lütfen kabul 
i etmeyiniz, köylü su borusunu omuzuna ko

yup da köyüne gideceğine inanıyor mu idi, 
çay parası var mı idi, cebinde kahvehanenin 
önüne oturmak için? Şeker varını idi, naniği 
çimento fabrikanız, hanıgi limanınız, hangi 
karaıyolunuz varidi? Plansız dediğiniz 10 sene
de yapılan karayolunu, çimento fabrikalarını, 
enerjileri esas alarak, Birinci Beş Yıllık Pla-
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nımızda bu gibi yatırımlara lüzum yoktur, 
'Türkiye'nin ihtiyacına yetecek kadardır de
miştiniz. Bu ne turşu, bu ne periniz? Bu kadarı 
hakikati silmeye ne lüzum var? Ama muhte
rem arkadaşlarım, hataları da tespit edelim ve 
İhataları tekrar etmeye çalışalım. Yani af bu
yurunuz bir misal vermek isterim. General 
'Salan biliyorsunuz Cezayir'in istiklâl harbinde 
Fransa'ya karşı isyan etmiş, Cezayirlilerle 
Iberaber muharebeye girmiştir, aynı cephede. 
Ama bir gün Fransızlar iSalan'ı ellerüne ge-
çirdi'kleaii zaman ımalhkemeye sevk etmiştir. 
Hâkim Laırminat Salan'a idam cezası verme
miştir, vatanına isyan etmiştir. Çünkü, Sala' 
nın 2 nci Dünya HarKnde Almanlara karşı 
Fransaya büyük hizmeti var. Hürriyet için 
çarpışan bir Cezayir diyor, zulüm altında 
eziliyor. Rusya gibi zulüme heveslenen bir 
idareden dolayı isyan değil, zulüm idaresi
nin özlemi içerisinde ne olduğunu anlamadan, 
dinlemeden ortaya çıkan isyan, anarşi hare
keti değil, hürriyet için. Nüfuisunun % 99'u 
sadece Fransızca okumaya mıecbur edilen b'ir 
millet Afrikanın kuzeyinde hürriyet için çır
pınıyor. O da merhamete geliyor, Salan da 
merhamete geliyor, zaten dünya (bu hakikatle
ri bilâhara tescil etti. Salan'a müebbet hapis 
verince hâkim Larminat'a ısrar ©diliyor, tek
rar maihkeıme edeceksin diye ama ertesi sa
bah Lerminat odasında intihar etmiş olarak 
bulunuyor, haksız direktifle bir karar verme
mek için. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, n'için? Hizmetleri 
de var deniyor. 

Sultan Abdıüİhâmidim de hizmeti vardır. 
Tarihî inkâr edemeyiz. Abdülhâmitç'îdir bu, bu 
hilafetçi, nereden diyeceksin?. Benim, cübbe 
görmemiş sırtım. Görse idi iftihar ederdim, 
o ayri. Hani istismarı kolay, ama Atatürk 
devrinin inkılâp şarkılarını sen okudun da 
(ben okumadım mı? Aynı namelerle ikimüz bir
den büyümedik mi, kulaklarımızda sedası yok 
mu? Tarihe küfrettirmeyelim. 

Planlı plansız meselesini de, affınıza sığı
narak, böyle bir ufak sırça taşı gübi dokun
mak suretiyle tekrar etmek isterim. 

Şimdi kuşuna bakmayınız, yabancı sıerma-
ye ile illgili bütün görüşlerimizi, zaman ne ka
dar sürerse sürsün, zabıtlara geçireceğiz. Ağır I 

itham oldu, bize. Türkiye'de yabancı sermaye 
hareketleri ne zaman baışlamış? Herkes tari
hini, mdbdeini bilsin. Programının kalbul edil
diği tarihi bilmemek olur mu? Progıram 1972 
deki dolak fikirlerle hazırlanmış program de
ğil. Türlüye'yi bundan allak 'bullak ediyoruz, 
zaten. Herkes programının felsefesine sâdık 
kalsa bu iş biter mi? Kötü neticeye /varır mı? 
Devam eder gider. 

Yabancı sermaye 'üzerine yürütülen tartış
maları davet eden Ihusus, kanaatimizce biraz 
evvel arz ettiğimiz ekonomik düşünceden doğ
muştur. Daha ziyade tartışmalar yabancı ser
mayenin faizi ve bilhassa bizde cereyan edi
yor, kâr transferleri dolayısiyle öne sürülme
ye başlanmıştır. Bu vesile ile bir hususu açık
lığa kavuşturmak lâzımdır, ülkemizde yaban
cı sermayeye karşıyız. Yürütülen bu karşı koy
malar, bu sermayenin talihsiz tatbikatından, 
Cumhuriyet devrine intikâl eden acı 'hatıralar
dan hissesini almaktadır. Hem önüne gelen 
yatırıma 19123 senesinde kaldırmaya uğraştı
ğımız kapitülâsyonlara benzetiyor. Her iş ada
mı komprador, vurguncu, sömürücü kalbul edi
liyor ve burada bir parti genel başkanı, Sa
yın Ecevit sadece sömürücülük olanak dile ge
tirdi. 

Kapitülasyonlar ile yabancı sermayeyi bir 
kıyaslama yapmak lâzım, birbirine karıştır
mamak lâzım. Kapitülâsyonlar transfer oldu
ğu ülkenin hukukî düzenine bağlı değildir. 
Bu mühimdir. iSJze transfer olan yabancı 'ser
mayeler hukukî düzenimize bağlı değil mi? 
Kim sömürüyor Türkiye'yi? Bir kuruldan geç
miyor mu? Nerelerden müsaadesi çıkıyor 
'bunun, elini kolunu sallayarak mı geli
yor? iSonra-Türkiye'ye getirilen, giren, yatan 
yabancı sermaye ne kadar, transferi ne kadar? 
Hepsini konuşacağız. Ama bu noktaya gelmiş
ken bir hususu tebarüz ettirmek istiyorum. 

Amerikan sermayesi yatırılan rafineriden 
bahsedilip Rus sermayesi ile kurulan rafineri
ye dokunan yok. Uluslararası ilişkilerden bah-
isecjerken 'Sayın Ecevit, «memleketlerin idare 
tarizi ne olursa olsun» diyor. D. P. olarak biz, 
bu noktada hiçbir partinin yapmadığı bir açık
lamayı yapmaya medburuz. Biz, Türkiye'de 
bunca hâdiselerden sonra Rus yatırımları ile 
yapılacak kalkınmanın Türkiye'ye nasalbolma-
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sini istemiyoruz. Gidiniz ATAŞ rafinerisini, 
Amerikalının yaptığı rafineriyi istediğMz gi-
jbi mühendislerinizle, teknisyenlerinizle kont
rol ettiriniz. Rusların yaptığı rafineriyi tet
kik, kontrol yetkiniz var mı? Hangisinin ka
zanları dalha sağlam; acaba Rusların yaptığı
nın kazanında tbiraz daha eksik malzeme, bi
raz dalha az sağlamlık var mı (yok mu, bunu in
celemeye var mı hakkınız? 

LBU tür yabancı sermayeler, yalnız ekono
mik ıbir düşünüş yerine, imtiyaz makamına 
geçen kapitülâsyonlara sureti katiyede Ibenze-
tilmemeli. Türkiye'de yaıbancı sermaye hare
ketini kronolojik olarak takibedecek olursak 
şjöyle bir seyirle karşılaşıma: 1023 - 1950 yılla
rım, Osmanlı İmparatorluğunun son zamanla
rında tatbikatını bulan kapitülâ'syonlaîrm acı 
hatıralarını silmek gayreti içinde, yabancı 
sermayeye karşı dikkatli ve ihtiyatlı bir çekin-
»erlik devri olarak vasıflandırabiliriz. Bura
da yapılacak taarruzlar yerindedir ve müşte
rektir. Bu dönemde, yabancı şirketler tarafın
dan işletilen demiryolu, su işleri, liman iş
letmesi, telefon ve telgraf, elektrik, tramvay 
ve tünel üşlefcmesi gibi kamu hizmeti niteli
ğindeki şirketlerin tasfiye veya devletleştiril
mesi veya (belirli ıbir düzene sokulması gay
retlerine şahit olmaktayız. Türk parasının 
Kıymetini Koruma Kanununun 1930 ve 1947 
yılları arasındaki talibikatı da daha ziyade ya
bancı sermayeye karşı mukavemet ve temkin 
mahiyetinde geçjtiği söylenebilir. O gaye ile 
ağır basmıştır, çıkış. 

Bu davranış ve anlayış, 1947 yalında 13 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararı ile yabancı ser
mayenin teşviki istikâmetinde Mir uygulama
ya yönelmiştir. O zaman, merak ediyorum za
bıtlara bakamadım, acaba vatanı satıyorsu
nuz diye bağıran olmuş mu, Mecliste? 

1950 yılında çıkarılan 5583 sayılı Kanunla 
yabancı sermayenin teşviki daha ıbelirli des
tekleme hükümlerine bağlanmış, 1951 yılında 
5821 sayılı Kanunla zamanın iktidarı yaban
cı sermayeyi teşvik hususunda daha kökten 
tedbirleri yürürlüğe koymuştur. Nihayet 1954 
yılında 6224 saydı Teşvik ve jaynı tarihte 6326 
sayılı Petrol Kanunu ile yabancı sermaye en 
liberal bir uygulama imkânına kavuşmuştur. 
27 Mayıs 1960 yabancı sermaye uygulamasın
da ıbir politika değişikliği ihtimalini düşün

dürmüş olmasına rağmen ihtilâl hükümetleri, 
tehdit edici tedbirler yerine teşvik edici uy
gulamaya devamı daha isabetli mütalaa «it
miştir. Kurucu Meclis vardı, o zaman. Kuru
cu Meclise de bizim gibileri sokmadınız, De
mokrat Partiye temeyülleri vardır diye. Ekse
riyette idiniz. Bu tarihten sonra gelen hükü
met, inönü hükümetleri ve ıbilâhara gelen 
hükümetlerin hepsinin tutumları malûm, ya
ıbancı sermaye konusunda. Bu gelen Hükümet 
ve iktidarların da aynı uygulamaya devam et
tikleri görülmektedir. Hiç Ibir §©y yok yani 
Türkiye'de. Türkiye'de bir hâdise var, sandal-
yayı alamayan veya sandalyasi giden, saaıdal-
yaya artık aklını takar. Türkiye'de Jbaşka hâ
dise yok. Türkiye'nin başına ne geliyorsa, ben 
kendi üzerime alıyorum, bütün hâdiselerin ve-
ıbalini hiç kimsede aramayalım, ne parti lider
lerinde, ne sağda, solda, mebuslardan geliyor. 
Mebus milleti Mecliste temsil eder. Namusu
muza bu kürsüden yemiin etmişiz; o yemine 
sadık kalarak eğriye eğri doğruya doğru söy
lemeye mecburuz. Guruplar Meclis çalışmaları
na göre yönetilir, ama grup kararlarıyle ha
yatınızın sonuna kadar bağlı değilsiniz. Çek
tiğimiz sancıları ondan Sekiyoruz. Yoksa ne 'kıy
meti var önde koşan üç - 'beş tane adam 'Tür
kiye'yi bu noktaya getirebilir mi, bu mümkün 
müdür? Burada biz iradelerimizi serbest ola
rak kullanalım diye Türk milleti bizi teşriî 
organa .gönderiyor. Bu ne, burada «Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir» yazıyor. Ne parti 
liderlerinin ne de genel kurullarınımiır. Ne, 
muayyen silsile içerisinde yer alan teşekkül
lerindir. İrade milletindir, milletvekilini mil
let seçiyor. Birinci Beş Yıllık Planın ilgili say
falarındaki yazıların sizlere lintiikâlini ve za
bıtlara geçişini 'bu suretle temin etmiş oldum. 

1961 Anayasası ile Türk ekonomisi planlı 
kalkınma dönemine girdi deniyor. Ondan ev
velki idarelere yapılan bühtana da, sadece bir 
vatanperverlik ölçüsü içinde kalalbilerek bir 
iki noktada dokunmaya gayret edeceğim. 

Birinci IBeş Yıllık Kalkınma Planı ne di
yor, «Mevcut mevzuatın özel yaıbancı serma
yeye Türk müteşebbislerle tamamen aynı hak
lan sağladığını, kamulaştırma ve devletleştir
me hallerinde yapılacak ödemelerde, trans
ferler konusunda sağlam garantiler verdiği, 
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kâr transferi hakkında inanç, haksız rekabete 
karşı güven verem bir ortam hazırladığını tes
pit etmekte ancak hukukî tedlbirlerin «biraz ev
vel okudıuğum gibi» yabancı sermaye yatırımı
nı teşvik etmek için yeterli olmadığını ve ye
ni (müessir teşvik t edilirler ine ihtiyaç bulun
duğunu» ifade ediyor. 

Birinci Beş Yılhk Kalkınma Planında, dış 
kaynak konusunda Devlet Planlama Teşkilâtı 
•uzmanları tarafından yapılan bir etüde gtore, 
- ki bu arkadaşlarımızla şahsî bir ilişkim yok, 
Sayın Eıoevit'in partisinin baştaçı ettiği arka
daşlardır - hazırlanmış olan o plandan bahsedi
yor; ikinci Beş Yıllık Plandan baJhsetmiyor. 
Yalnız özel sermaye konusunda burada bir nok
tayı tasrih etmek istiyorum. Eğer özel sermaye
yi bihakkın kabul ediyorsanız. Afederisiniz da
ha etraflı ifade etmek istersek şöyle söylemek 
isteyeceğim; 

Muhterem milletvekilleri; ekonomide mü
him olan husus şudur; millî gelir nasıl artıyor 
ve bu millî gelirin içindeki emeğin payı naisıl 
artıyor? Sosyalist kamulaştırma metodları ile 
mi oluyor? Bunu Hükümete sual olarak siorııyo-
rum. Cevabını vereceğim; eğer doğru değilse 
Hükümet bize cevap versin» Çok muhteremi Me
len'in Kurucu Meclisteki ifadelerini başlangıç 
ta sizlere naklettim. Siyasî temsilciler samimî 
olmak mecburiyetindedir. «Millî gelir veya 
millî gelir içindeki emeğin payı» deniyor. İşçi 
sınıfını istismar edenler var; istismardır bu. 
Çok açık, rahat Söylemek lâzım. Köylüye ırgat, 
işjçiye vesaire diyeceksin; kara tabloları çizen 
gazetelerde malûm. Kapatıldı gazeteler. Bir de 
-Ortam diye bir şey çıktı, şimdi. Bereketli bir 
yer, Allah Türkiye'yi korusun. Efendim, bu sı
nıflan istismar edeceksin. Hatta enternasyonal 
(marşı söylemek için bayrağını inkâr eden ah
lâksızlar, Bulgaristan'a indiği zaman uçaktaki-
lere sormuş, «içinizde işçi veya köylü var mı?» 
Kahrolası senin ne işin var işçi ile köylü ile. Mu
hakkak soranın ya anası ya babası hâlâ bel vu-
ruyordur köyde; öyle okuttu onu, ondan bir 
imdat bekliyordu, köyüne dönsün ona hizmet 
etsin diye. Köyünü, anasını, babasını inkâr 
eden adam tabiî bayrağını da inkâr ederdi. 
Ama, bunları istismar edenler var. istismar ede
rek, millî 'gelirden pay alamıyor, neler yok ki, 
diye hücum ediliyor. Aklıma gelmişken bir şey 

söyleyeyim, 1961'den sonra hükümetler, Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti yalan söylemiştir. 
'Devlet yalan söyler mi, hükümdar yalan »oy
lar mi, Devlet reisi yalan söyler mi Söylemez 
arkadaşlarım. Hükümdarların bile zulüm ede
ni olmuştur ama yalan söyleyenini tarih kay
detmiyor. Yalan söylemiştir, Devlet. Nasıl ya
lan! Profesör Enoıs diye bir Amerikalı geldi, 
Türkiye'ye o zaman. Enos'a yalan rakam ver
diler. Dediler ki, yüzbin müteşebbis, millî geli
rin % 27'sini taksim ediyor. Yalan, % 1 değil, 
% 10, % 100 değil, yalan % 800'dür. Profe
sörün gözleri fal taşı gıibi açılmış, Allah Allah 
hu kadar gayrîâdil gıelir dağılımı olur mu di
ye. Daha sonra da sola doğru iplerini çekenler 
- bir kısmı ihtilâlci, bir kısmı ise farkında ol
madan çekenler - buna bir simit gibi yapışmış, 
fikirlerini kabul ettirebilmek için böyle bir ya
lanı ellerinde, dillerinde peleisenk etmişlerdir. 
Neler yek ki Türkiyetâe, olmayan ne hadiseler, 
ne yokki? 

Şimdi, ekonomik bakımdan cevaplandırıl
ması lâzım gelen mühim konu şu: Millî g*elir 
işjçi istismar ediliyor, işçinin payı nedir? Emek 
veriyor, emeğinin payını alacak. Müteşebbisin 
kârından alacak filân; bu nasıl artar? Her tür
lü kalkınmanın modelini Avrupa'dan almaya 
çalışıyoruz. Ama, doğu modelini tercih etmek 
isteyenler var, aramazıda. Gayet rahat söylü
yor. O, Uluslararası ilişkilerde hangi anlayışta 
Devlet olursa olsun, fikri bir plana konan her 
kelimeden medet uman bir zihniyet var, hep 
halatı sola çekmek için Avrupa'yı örnek alıyo
ruz, garpMaşacağız. Doğan Avcı'nın düzeni de
ğiştirme yeteneğine bak. Türkiye bedava kaza
nılmış bir memleket değil; hepimizin büyükle
rinin nerelerde öldüğü malûm, iki1 tane amcam 
Bayburt'ta yatıyor, hâlâ. Öyle yağma yok. An
cak; düzeni, bu vatanı seven, bayrağını seven, 
istiklâl Marşını seven insanların canını alabi-
lirlerse değiştirebilirler. 

Hükümet taviz vermiştir bu planda, bu nok
tada. Çok müteessirim, bir Türk evlâdı olarak. 
Bu Meclisi 11 senedir takibeden bir insan ola
rak, bu Meclisi ve Hükümetteki üyeleri şahsen 
yapılan ve fikriyatları itibariyle de tanıyanı 
bir insan olarak hayret ediyorum. Kendilerini 
tanıyorum, hürmetim var, onun için hayret 
ediyorum, Hani çok hayret ediyorum, bu Hü-
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kümetdn böyle bir Planla gelmesine. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetidir, bu. Her üyesine hür
metim var. Meclis içinden olur, dışından olur, 
şartlar öyle getirir. Bazen Meclis dışından ge
lirken muhterem arkadaşlarım, Meclisi ve 
Hükümeti, hele mebusları ufak görürler. Plan 
üzerindeki önergelerin müdafaasını yapan Dev
let Bakanı, çok muhterem dostum Zeyyat Bay-
kara'ya da bu sözümden bir hisse var. 

Üniversitelerde bir hastalık vardı. Bazı 
profesörler Meclisleri küçük görür, mebusları 
çok küçük görür. Mebusların da bu işleri kü
çültmekte hissesi yok mu, hele son senelerde. 

•Muhterem arkadaşlarım, her birimizin aya
ğını yan basması bu müesseseyi toptan tenkit 
mevzuu etmiştir. Günahı olan arkadaşlara lAl-
lah iz'an versin. Mebus bastığı yeri bilmeli, söy
lediği lafı bilmeli ve nereye rey verdiğini bil
meli. Mecbur bunlara. Ben mi tarif edeceğim? 
Ben de naçiz bir arkadaşınızım; sizden daha 
akıllı değilim ya hoş. Ama, Devleti de ahlâkı, 
devleti de faziletli, devleti de namuslu yürüt
meye mecburuz. «Bir kuruşuna kadar bu büt
çeyi tatbik edeceğim» diyordu, bir Başvekil. 
Bir başka Başvekil geldi, Sayın Erim; «Bir ku
ruşuna kadar tatbik edeceğim» diyordu. Bura
da ne çelişkiler içine düşüyordu. Başvekilleri
miz, vekillerimiz. Tabiî müesseselerin itibarım 
bırakmadı. Ama, unutmasın ki, bilhassa üniver
siteler 'olmak üzere, Devlet dairesinde çalışan 
arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, burası itibarlı 
olduğu takdirde onlar da masalarında itibarlı 
otururlar. Bu yol onlara da açık, herkese açık. 
Üniversite hocası aleyhinde bulunacak, hepsi 
demiyoruz. Ama Türkiye'de bir hadise olduğun
da buraya girmek için can atanlar olacak, ta
vassut ettirenler olacak, öyle yağma yok. Sa
mimi olmak lâzım. Hakikaten bidayette düşün
düğü gibi ise buralara heves etmemelidir, o 
üniversite öğretim üyesi. Tenzih ederim, af bu
yurun, üniversite öğretim üyesi olan vekilimiz 
var. Şimdi intikal ettim. (Sureti katiyede ügisi 
yok. Bahsettiğim tipler var. Binaenaleyh, hep 
beraber bu'müessesenin itibarını ayakta tut
maya mecburuz, istismar kolay. Millî gelirin 
artışında da, *onun içerisindeki emeğin payının 
artışında da, iktisadî bakımdan, Avrupa'ya ba
kıyoruz, nasıl oluyor diye. Onlar diyor !ki, hür 
teşebbüscü sistemleri muhafaza eden, müdafaa 

| eden, destekleyen hükümet şekilleriyle olur. O 
çeşit hükümet edenlere reyini veriyor Avrupa' 
lılar, .Batılılar. Onlardan daha akıllı mıyız? Çok 
daha başka türlü düşünen arkadaş, vekil olan 
Karaosmanoğlu burada 2359 senesinden bahset
medi mi? Kendileri burada yok, taanda bulun
muyorum. Misal olarak verilmedi mi, 2359 se
nesi? Avrupalı reyini verirken, kararını Mıar 
ederken, o sOsyalleştirici yollardan, sosyalist 
metotlardan geçen hükümetlere değil) hür te
şebbüsü destekleyen (hükümetlere reylerini ar
tık veriyorlar, sandıklarda. Hattâ hatırlarsınız, 
1963 seneleri mi idi, 1982 mi idi, müzakere ya
pıyorduk burada, o zaman okuduğum bir gaze
tede hadiseyi nakletmiştim. Amerika'da Victor 
Ra^hel diye bir sendikacı liderin gözlerinev ko
münistler kezzap atarak kör etmişlerdi. Adamın 
günde 300 gazetede birden makalesi çıkıyormuş. 
îşçi lideri, sendikalist. Adam diyor ki, «sosyal 
fikir, sosyalist hareketler o kadar sarmaya baş
ladı ki Orta Doğu memleketlerini, artık Afrika' 
nm kuzeyindeki gençler de, hürriyetlerine yeni 
kavuşmuş memleketlerdeki gençlerde, sosyalist
likten bahsediyorlar ama, onlar bu edebiyattan 
bahsederken viskilerini yudumlıuyorlar. Rahat 
yiyip içip geziyorlar. Ama, milletleri, vatan
daşları ekmeğe bile hasret kılıyorlar. Bu nasıl 
şey Amerika'da da var di ama bu sosyalist olan 
sendikacılar Amerika'da hep temizlendi. Ama, 
komünistler birigün gözlerine kezzap dökerek 
kör ediyorlar, orada. Komünizmin metodu bu, 
çünkü. Anarşi, isyan, öldürme, zulüm kundak
lama, Allah hiç birimize nasip etmesin bu gibi 
adamlara idealisttir, idealleri vardı, bunların 
hayatlarına kıyılmamalıdır, demek. Sivas'tan 
gelen Mehmetçiğin ailesi, yavrusu yok mu? Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesinde öldürülmüş. 
Onun anası, babası yok mu; onu bir ana doğur
madı mı? Ciğerlerine rava basarak iM gün aç, 
susuz; ayak kemiklerini kırıp, ciğerlerini pom
pa ile patlatıp attıkları Dursun özkuzu'nun bir 
anası, babası yok mu? Burada, millet hâkimiye
tine, egemenliğine ve devletin dürüst idaresine 
namusu üzerine yemin eden insanların hiç bi
risinden bu gibi ipini kızıla doğru çekenlere tâ
viz vermek beklenmemelidir. Hiç bir arkadaş
tan böyle hareketin sadır olmaması icabeder. 
Olanlar, hem milleti hem bizi muhakkak M ya-

I ralıyor. 
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Muhterem arkadaşlarım, yabancı sermaye
den balhsederken, daldan dala bazı cümleler 
ilâve ediyorum. Şimdi, esas mevzuya dönüyo
rum. 

Birinci Beş Yıllık Planda, Devlet Planlama 
Teşkilâtı uzmanları, - ki oradan açıldı bahis; 
1962'de desteklediğiniz uzmanlar di. Benim bir 
hesabım yok, hepsi muhterem arkadaş, hemşeh
rilerim bile vardı içlerinde. - tarafından yapılan 
bir etüde göre sosyal adalet ilkelerine uygun 
olarak yılda % 7'lik bir büyüme hızına ulaşmak 
kabul edilmiş. Bu harekete geçirilecek. Bu 
yatırılabilir kaynakların artırılmasına bağlı ol
duğu için, planda üfadesini bularak, Türk eko
nomisinde sermaye - hâsıla kat sayısının 2,6 ol
duğu, yani 2,6 seyrindeki bir yatırımın değe-
rince hâsıla verdiği anlaşılır. Bu esasa göre 
gayrisâfi millî hâsılanın % 18,3'ünü yatırıma 
tahsis etmek gerektiği de ortaya çıktı. O, 3'ü de 
var. Gayrisâfi millî hâsılanın % 18,3'ü oranın
da yatırım yapmak için bu oranda bir tasarruf 
imkânı sağlanması tabiî önem kazanıyor. Birin
ci Beş Yıllık Planda % 18,3 oranındaki toplam 
tasarrufun da bakalım ne kadarı Devlet sektö
ründe, ne kadarı özel sektörden temin ediliyor. 
% 14,8'i iç, % 3,5'u da dış tasarruflardan sağ
lanması öngörülmüştür. O zaman, bu vatan sa
tılmış mı, hani ne olmuş bu memlekette? Niye 
Kurucu Meclisler kurulmuş?.. Bugün satıyorsu
nuz diye reyimize hücum eden arkadaşlar, Ku
rucu Meclise % 90 itibariyle girmişsiniz. Bizi 
oraya kabul etmemişsiniz. «Evet» in propagan
dasını yaptırtmışsınız, hayır'ın pusulasını bile 
koydurtmamışsınız. Bir sürü iftira, bir sürü 
itham. 150 kişinin idam listesini devrin başve
kili getirdi diye ihbar edilmişti. Üstelikte ihbar 
edildiğim zaman Halk Partisi merkez kaza baş
kanının evi Ofisin nakliyatından dolayı satılı
yor; nakliyatı yapamamış mazot kuyruğa gir
miş, teminatı yakılıyor, evini satmasınlar, 6 ço
cuğu var, yüz üstü kalmasın diye Halk Partisi 
merkez kaza başkanının idame-i hayatı için 
gelmiştim. Böyle bir devirde ekseriyettesiniz, 
Mecliste. Bize söz hakkı yok, hayat hakkı yok. 
Tatbikatı, Cumhuriyetten beri devam edip ge
len tatbikatı okuduk. Efendim 27 Mayıs hadi
sesi, ihtilâli ortada, Millî Birlik Komitesi var; 
yapmamış bir şey. Bilâkis teşviki öngörmüş
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, yani muayyen bir 
hedefe varmak için millet hadiseleri1 akı kara 
olarak göstermeye lüzum yok. Ne yapalım ki, 
Türkiye'de matmuat yok, onun için bunlar yer 
buluyor. Matbuatın vazifesi, halkı tenvir ve 
irşat etmektir. Kimisi kendine milliyetçilik sü
sü verir, suiistimal yapanı da tutar, yapma
yanı da tutar, habire yarışın, içindedir. Kimisi 
kendine Atatürkçülük süsü verir, halkı kızıla 
doğru çeken muayyen fikriyatın âdeta öncülü
ğünü yapar. Hakikatler âdeta milletten sak
lanır hale getirilmiş; millet, kendi aklı izan'ı ile 
müşahadesi dile öğrenir. Gazete halkı tenvir ve 
irşat etmek maksadı ile çıkar. Herkes gazetede 
manşetini buluyor. Memleket gittiği takdirde, 
ey gazete, ey matbuat sana da sorarlar, bir gün. 
Bunun hepsi yabancı sermayeye dahil hiç sadet 
dışı değil. O gazeteye de hesap sorarlar, o zaman. 
100 lira PTT memuru zimmetine geçirince işi
ne son veriyoruz. Bir Gümrük Vekili imzalamı
yor faraza bir Millet, faraza bir Hürriyet Gaze
tesinin rotatifinin döviz transferini; bir sonraki 
vekil hangi kanuna uydurup da imzalıyor? Sen 
gazete olarak hakikatleri gizleyip, manşet seçe
ceksin. Tabiî seçeceksin. Türkiye'nin derdi bu za
ten. Türkiye'nin üniversitesi, Türkiye'nin mat
buatı, Türkiye'nin müesseseleri meydanda. Be
dava 12 Marta gelinmemiştir. Mesuliyeti bir kişi
de de aramaya lüzum yok, bir heyette de. Her
kesi hissesi derecesinde mesuliyetin içinde göster
mek mühimdir. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de nüfus % 3 artıyor. 
O zamanki hesaplara göre, kalkınma hızının 
% 4 oranında olması kabul edilmiş. Bu ekono
mik büyümeyi temin edecek, tasarrufun % 3,5 
oranındaki kısmını dışarıdan temin edilmesi ön
görülmüştür. Dış kaynak teminini yok farz ede
lim. Ekonominin yatırımlara kanalize edebilece
ği bütün potansiyelin, gayri safi millî hâsılanın 
% 14,8'i olduğunu kabul etmek zorunda kalı
yoruz, o zaman. Türk ekonomisinde sermaye 
hâsıla kat sayısının 2,6 oranında olduğu, geri 
olarak alınacağına göre, büyüme hızının % 5,7 
seviyesinde kalacağı da o zaman ortaya çıkıyor. 
Nüfus artışı % 3 olduğuna göre net kalkınma 
hızının % 2,7 olabileceği anlaşılmaktadır. Bu nok
tada, bu kadar küçük bir kalkınma hızının sağ
lanması için plan yapmaya da her halde lüzum 
olmadığı, bunun münakaşaya mütehammil bir 
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konu olduğu da ortaya çıkar, öyle ya, ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı devresinde, özel ya
bancı sermayenin Türk müteşebbisinin teknik 
bilgi, tecrübe ve sermaye yetersizliği gibi sebep
lerle ele alamadığı sanayi dallarında kabulüne 
bir itina gösterilmesi öngörülmüş ve 1972 yılın
da 55 milyon dolarlık bir özel yabancı sermaye
nin de Türkiye'ye geleceği tahmin edilmiş. 

Adalet Partisinin programlarına bir bakın, 
müzakerelerine bakın, geçmiş senelerde. İktida
ra geldikten iki - üç sene sonraki icraatına bir 
bakın. Burada konuşan A. P. Sözcüsünün 121 
imzalı bir kanun teklifindeki imzasını da hatır
latmak isterim. Ziraat âletlerinin, ziraî ilâçların 
topyekûn bu gibi malzemelerin imalâtının, itha
lâtının, satışının, tevziinin, dağıtımının hepsinin 
sadece Devlet eliyle yapılmasına dair kanun tek
lifinde imzası vardır. Burada konuşurken fikir 
selâbeti içinde olabilmek lâzımdır. Zabıtlarda 
her şeyi bırakmamış olmak lâzım, her şeyi bıra
kırken dikkat etmiş olmak lâzım. Yine bu fel
sefenin içinde 50 liralık iplik paketi 160 liradır, 
bugün. 17 liralık çarşaf 40 lira. Fındığın, ça
yın parası cepte, mağazalara alış veriş için gi
ren bir tek kişi yoktur, özel teşebbüsün sırtına 
hem vergilerle lüzumundan fazla binümiştir, -
hatta yanlış tatbikatlarla binümiştir, - hem ser
vetinin hesabını nasıl yapacağının kendi kendi
ne düşüncesinin içine sokulmuştur, hem de ha
yatın ne derece tersine döndüğü alış veriş bakı
mından meydana çıkmıştır. Ama aynı arkada
şımız şimdi bugünkü Hükümette Sanayi Vekilli
ği yapmaktadır. O tatbikatlara Türkiye'yi so
kan arkadaşımız bugün Sanayi Vekilliği yap
maktadır. Gidin kaldırın esnafı ayağa, orta sını
fı. Komünizmle mücadele bedava olmaz. Bay
ram yapanlar vardı, bu kanunların bazıları çık
tığı zaman. Bahçelievlere varana kadar oturup, 
bunun muvaffakiyet diye nitelendirilip alkışını 
tutanlar vardı, kendi kendilerine. Programında, 
felsefende ne varsa, C. H. P. olarak programın
dan ne bahis etmiş ise A. P. olarak da progra
mında ne yaptın? Tatbikatında ne yaptın? Onun 
mütalaasını yapmak lâzımdır. Burada özel sek
törü müdafaa ederken, 121 imzalı, biraz evvel 
söylediğim kanun teklifinin altına imzanızı ko
yacak bir kimse olmamanız icabeder. Sancıyı 
buradan çekiyoruz. Milletvekilliği dama taşı de
ğildir, dama tahtası değildir. Çok muhterem, 
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çok kıymetli Türkiye Büyük Millet Meclisi, mil
letin göz bebeği olan yer. Seviyesi itibariyle 
sokaktakilerin haklı derecede alay ettikleri se
viyeye nerede ise yarış halinde getirildi, politi
ka. Ama kaybeden memleket. Milletle irtibatı ol
mayan bir idare var, Türkiye'de. Hükümete 
ta'nda bulunmak için söylemiyorum. Milletten 
haberimiz yoktur, Meclisin haberi yok millet
ten. Burada nutuk atmak kolay. Hız yolu koyu
yoruz, Plana. Orta mektep talebeleri henüz mek
teplerine çamur deryasından gidemiyor. Nahiye 
yollarında, köy yolu değil, kaza yollarında, vası
talar birbiri ile karşı karşıya gelince geçemi
yor. Bu şartlar altında kalkınacağız diyoruz. 
Yabancı sermayeye gelince de veya özel ser
mayeye, - yabancısından vaz geçtik - vaz geçe
mezsiniz. Bir gün, bir saatliğine mesuliyet ver
seler Türkiye'ye yabancı sermayeyi hemen so
karım şahsen, selâhiyetim olsa. Nasıl? Han-ü 
yağma mı? Namus ölçüsü içerisinde vatanper
verlik, milliyetperverlik, vatanseverlik ile. 

Ama Kızılay Meydanında acaba buna nasıl 
dar ağacı hazırlarız diye düşünen zihniyet, -bu 
işleri törpüler hale getirmiştir. Hükümetlerin 
cesaretleri kırılmıştır, kim ne derse desin. Vekil
ler burada ne kadar şey söylerse söylesin, cesa
retleri kırılmıştır. Avrupalının köy hayatını bu
raya o zaman misal olarak alıp getireceğiz. Av
rupalıya bir bak. Rusya'dan, Yugoslavya'dan 
bazı misaller vereceğim. Bir defa daha vermiş
tim, zannedersem Ticaret Bakanlığı bütçesinde. 
Biraz daha genişi ile burada vermek isterini. 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı sermaye 
Türkiye'ye ne getirmiş, ne götürmüştür? Bu da 
mühim mesele. Ne ka'dar getirmiş? Bütıçemiz 
meydanda, miktarı meydanda. Fiilen gelen di
yor, 1952'iden itibaren sıralıyor, 1970 yılında 76 
milyon Türk lirası. Hep3i yekûn, 1952 - 1970 
yıUan arası 832 095 845 Türk lirası; yanlışsa 
Hükümet tashih etsin. Hükümetin açıklamasın
dan bu, 2 Ekim 1969, 1970'i de biz ekledik, bu
na. 6224 sayılı Kanundan istifade ederek kuru
lan şirketlerin transfer ettikleri kârlar ve gayrî 
maddî haklar diyor. Yıllar 1965 - 1970. Trans
fer edilen kârlar ve gayrî maddî haklar Türk 
lirası olarak 1965 'te 34 664 170 lira, 1966'da 
56 483 512 lira, 1967'de 56 199 253 lira, 19681de 
68 909 618 lira, 1969'da 64 344 964 lira, 1970te 
63 milyon; yekûn 345 milyon demiş. Bir de 
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memleketlere g'öre getirilen yabancı sermaye 
oranlarını takdim etmiş. Amerika, isviçre, Ko
landa, Fransa, Batı Almanya ve diğerleri de
miş. Bir de petrol kanununa g'öre gelen serma
yeler var, arama, tasfiye için. Arama için 897 
milyon, oran % 59; tasfiye için 952 milyon ve 
nispet % 40,8. 1965 sonuna kadar 6224 sayılı 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre gi
ren yaıbancı sermaye tutarının 491 milyon lira 
olduğu dikkate alınırsa, bu tarihe kadar petrol 
çıkarma ve tasfiye işlemleri için giren yaıbancı 
sermaye değerinin 1 milyar 850 milyon Türk 
lirasına ulaşmasının, yani 6221 sayılı Kanuna 
göre giren yatırımların, 4 misline yakın bir kıs
mının petrol alanında gerçekleştiği tespit edi
lir. Kaynak Profesör Kenan Bulütoğlu'ndan. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, konu buraya 
gelmişken bir noktayı daha açıklamak istiyo
rum. Bizde bir Teşvik ve Uygulama Dairesi var. 
Anayasamızın da 40 ncı ve 41 nci maddeleri var. 
Bu Anayasa bugün kabul edilmedi, Anayasamı
zın 40 ncı maddesinde, «Herkes, dilediği alanda 
çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir, özel 
teşebbüsler kurmak serbesttir.» deniyor., özel te
şebbüse burada hücum ediliyor, parti lideri çı
kıyor, «filân filânlar niye bırakılır, memleketin 
evlâdı değil mi?» Murakabesini yapacaksın. 
Meclis olarak sen de kontrolünü yapacaksın. 
İcra organını kontrol yetkin var. icra organının 
emrindekileri kontrol yetkisi var. Han-ü yağ
ma, dağıtma gibi oluşu ayrı mesele. Zaten Tür
kiye ide işler onun için böyle perişan edildi. Dü
rüst bir idarenin olmamasından bu kadar it
hamlar, iftiralar, dedikodular ve millî servete 
hücumlar, özel sermayeye hücumlar meydan 
buldu; komünistler at oynatır hale geldi. Bir 
gün Türkiye 'de bu hareketlerin inşallah temiz
lendiğini; kabul ederiz. Eğer Türkiye ide dürüst, 
faziletli idareyi kuramazsanız her gün aynı akı
betler mevzuubahsolur, muayyen devrelerde. 
Türkiye'yi ayakta tutacak olan dürüst idare
dir. özel teşebbüsü kurmak serbest, Anayasamı
zın 40 ncı maddesinde. ^Kanun, bu hürriyetleri, 
ancak kamu yaran amacı ile sınırlayabilir.» di
yor. 

Anayasa madde 41 : «iktisadî ve sosyal ha
yat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için. 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviye
si sağlanması amacına göre düzenlenir.» Herkes 
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r eşit. Köydeki vatandaşı öne sürerek fiyatlardan 
bahsediyor. Nitekim fiyat artışları ile ilgili bir 
•mesele getirildi Meclise, muhterem Ticaret Ba
kanımız muhatap tutularak, Hükümet meselesi
dir dendi. Ama baktık gazetelere, Barış Gaze
tesine özel sermayeye bu kadar hücum , eden 
Sayın Ecevit'in bununla ilgili beyanatına, mah
keme edilenlerden ve sair sınıf mensuplarından, 
hepsinden bahsediyor. Yahu, fiyat artışı, mese
lemiz. Hayrola nereden çıktı bu? Fiyat artışla
rından bahset; neden olmuş? Taban fiyatların
dan bahsedelim, dış ardaki piyasalardan bahse
delim. Artırırsak piyasa elimizden çıkar mı, çık
maz mı? imkânlarımız müsait mi, değil mi? D«-
velüasyon muvacehesinde doların kuru itibariy
le, fiyatı itibariyle acaba müstahsilin taban fi
yatı düşük mü olmuştur, artırmak icabeder mi, 
etmez mi, ziraat zarar görmüş mü, görmez mi 
bunu konuşalım. Orada da bakıyoruz beyanat, 
demeç. Fiyatla ilgisi yok; memleketi yıkmaya 
uğraşan adamlarla ve sair düzenlerle ilgili; 
imalı; uzaktan yakından samimî, gayrî samimî 
beyanatlar... Bunların hepsini konuşmak mec
buriyetinde kalışımızın sebebini bidayette söyle
dim. «Vatan satmak» öyle kolay bir lâf değil
dir, bu. 

Şimdi Anayasanın 40 ve 41 nci maddeleri de 
bunlar. Birinci ve İkinci Beş Yıllık planlardan 
da zamanın müsaadesi nispetinde bahsettik. Bu 
espriye göre de hazırlanmış planlar. Kamu sek
törü ile özel sektör yatırımlarını bir arada mü
talâa ederek de % 7 kalkınma hızını esas almış, 
kalkınma hızı yüksek olsun. Kalkınma hızı dü
şük oldu mu Hükümete yüklen; ama yüksek ol
ması için özel sermayenin de teşviki lâzım; 
«Efendim özel Sermayeye de yüklen» bunun 
bir ortası olacak canım... 

Şimdi İkinci Plan, karma teşebbüsler bakı
mından Birinci Beş Yıllık Plana nazaran bazı 
farklılıklar taşıyor. Birinci Plan, «Karma te
şebbüsler konusunda kamu fonlarının israfına 
ve maksatları dışında kullanılmasına sebebolan 
karma teşebbüse prensibolarak yer verilmeye
cektir» diyor ve şu önemli istisnayı getiriyor
du, «Ancak, özel tasarruflann harekete geçiril
mesi ve yabancı sermayenin, teşviki gibi bazı 
özel durumlarda Devlet karma teşebbüsü kuru
lacaktır.» 

398 — 



M; Meclisi B : 155 26 10.1972 0 : 2 

İkinci plan bu .konuya daha açıklık vermiş. 
Karma teşebbüs kurulmasını; eğer bir yatırımı 
özel teşebbüs yapamıyorsa, ilk önce karma te
şebbüsle düşünülmesini, bu olmadığı takdirde 
Devlet eliyle yapılmasını öngörmüştür. Bu ara
da yine İ - 2 misal vermek isterim, ingiltere'de 
ihangi felsefedeki partinin senelerce nasıl Hü
kümet ettiği hepinizin malumudur. Avrupa'nın 
İsveç'i var, diğer ona yakın memleketleri var. 
ıSosyalist fikirlerin hâkim olduğu memleketler 
var; ama hiç birisinde sosyalizm anlayışı, bu 
kürsüde dile getirilen veya bize taarruz olarak 
reye dahi hücum ederken söylenen tarzda değil. 
Ağır sanayi özel teşebbüsün elinde. Kim kaçırı
yor senin petrolünü Türkiye'den dışarıya? 200 
sene daha orada dursun mu? Sömürü, sömürü... 
Türkiye'nin azamî derecede menfaatlerini he-
sabet efendim... Yabancı sermaye gelince tabiî 
bir şey alıp gidecek. En asgarisinden vermenin 
yoluna bak. Zaten bu lâfları biz konuşa konuşa 
hangi yabancı „ sermaye gelecek, Türkiye'ye? 
Avrupa nasıl kalkınmış, Almanya nasıl kalkın
mış? NATO toplantılarında, ekonomik komis
yonlarda konuşulanlara bak. Bizim burada din-
lediMerlmize, Ortaçağı yaşamıyoruz M... Kapa
nalım diye çırpman memleket değil miyiz? is
tismar kimin işine yarar? İstismar sokakta anar
şiyi sürdürmeye uğraşan adamların işine yarar. 
Hiç birimizin işine yaramaz. 

İkinci Beş Yıllık Planın karma teşeibıbiis ba
kımından olan farkını söylemiştim, açıldık ge
tirdi diye. Meselâ, 1972 yılında gayrisâfi millî 
hâsılanın 1965 fiyatlariyle 119,5 milyar liraya 
ulaşması öngörülmüş, % 7 kalkınma hızıyla 
1072 yılında bu hedefe ulaşabilmesi için de 
1985 fiyatlarıyla gerekli yatırımın tutarı l i l 
milyar lira denmiş. Bunun % 49,3'ü ö?rel sektör 
vasıtasıyle, gerçekleştirileceği de öngörülmüş. 
Bu miktar yatırımın plan hedeflerine uygun 
alanlara kaydırılabilmesi için de bazı teşvik 
tedbirleri getirilmiş. Hâlâ teşvik tedbirleri gel
memiştir, Meclise. Muhterem Ticaret Vekilinin, 
bir ara Başvekilin beyanları olmuştur. Getirile
memiştir. Niye getirilememiştir? Efendim öyle 
ortamlara geldik ki... Aslında Türkiye'de bir tek 
çivi çakanın biz sağlığına duacı olmamız, ölmüş
se rahmetle yadetmemiz lâzımdır. Herkes hiz
met etmek için gelmiştir, elinden gelebildiği ka
dar hizmet etmiştir; ama öyle şartların içerisin

de öyle bir hava, ortam doğuyor ki, Türkiye'de, 
sanki bir muhtıra verildiği zaman veya bir ihti
lâl olduğu zaman, Atatürklüyüm diye muay
yen maskeyi kullananların tâbiri ile söylüyo
rum, hani devirmekten getirelim, devrimciyim 
diyenlere göre bir devrim yapılıyor, bir 12 Mart 
muhtırası veriliyor, sanki Türkiye'de hiç bir 
şey yapılmamış. Ne insanlar gitmiş büyükleri
mizden bu hizmet yolunda, ne insanlar var evi
nin misafir odasında hayâtının son günlerini 
tamamlıyor. Hiç bir şey yapılmamış giıbi, Tür
kiye'de yeniden meseleler halledilecek gibi hem 
yeni gelen hükümetler, hem Mecliste muayyen 
milletvekilleri ortaya çıkıyor. Memlekette az mı 
hizmet yapılmış Cumhuriyetten beri? 

Aziz arkadaşlarım, böyle dönemlerde bu çe
şit havayı yaratınca hükümetlerde cesaret bul
maya imkân yoktur. Burada yapılan konuşma
lar muvacehesinde nasıl getirir bir vekil buraya 
teşvik tedbirini? Ama yalnız bir mesele vardır, 
yapacağız veya getireceğiz denen mesele geti
rilir. Getirilmeyecekse getirilmeyeceği söylenir 
veya bir söz verilmez, bir şey söylenmez. 

Plan kamu sektörü için emredici olduğu hal
de özel sektör için yol gösterici. Peki bu sebep
le plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi özel sek
tör yatırımlarının başarısına bağlı. Bu yüzden
dir ki, plan hedeflerine uygun olarak özel sek
tör yatırımlarını belli bölgelerde konular itiba
riyle daha cazip hale getirebilmek için teşvik 
tedbirleri getirilmiş. Ne?.. Yatırım indirimi, itr 
halde alınan vergi, resimlerde tam veya kısmî 
muaflık, geliştirme ve teşvik fonları, ithalde 
alınan vergi ve resimlerin 5 yıla kadar taksit* 
lendirilmesi, kredilerin yönlendirilmesi, faiz 
farkı falan ödenmesi, ihracatta vergi iadesi, il
gili işlemlerde vergi, resim, harç istisnan gibi 
ve saire tedbirler... Peki bu tedbirlerin Hazine
ye malî bir yük getireceği muhaıkkak. Gerçek, 
realite bu; ama Hazine zararına karşılık sağla
nan faydaları iyi ölçmek lâzım. Eğer faydalar 
fazla ise teşvik tedbirlerinde ısrar edeceksin. 
Nasıl?.. Yetkili Devlet kuruluşumuzun yaptığı 
değerlendirmeyi şimdi burada huzurlarınızda 
nakletmek istiyorum. 

En yaygın teşvik tedbiri olan yatırım indi
riminden yararlanan projelerle Hazineye en çok 
külfet yükleyen ve en önemli teşvik tedbiri olan 
ithalde alman vergi ve resimlerin tam ve kısmî 
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muaflığından yararlanan projeler dolayısıyle 
Hazinenin katlandığı külfet, yani yıllara dağıl
mış olarak maruz kalacağı vergi kaybıyla bu 
projelerin yaratacağı katma değer, munzam ver
gi hâsılatı ve istihdam imkânlarını karşılaştır
mak lâzımgelir. 15 Eylül 1967 ilâ 31 Mart 1971 
tarihleri arasında bakıyoruz. 12 516 000 000 li
ralık yatırım için 2 755 000 000 liralık yatırım 
indirimi belgesi verilmiş. Bu yatırım indirimi 
dolayısıyle de yıllara dağılmış olarak Hazine
nin katlanacağı azamî vergi kaybı 1 104 000 
lira. Yatırım indiriminden yararlanan 12 milyar 
516 milyon liralık projelerin bir kısmı aynı za
manda ithalden alınan vergi ve resimlerin tam 
veya kısmî muaflığından faydalanacağı için Ha
zinenin yıllara dağılmış olarak katlanacağı ver
gi kaybı 650 milyon liradır. Yani yatırım inceliri
mi ve gümrük muafiyeti dolayısıyle Hazinenin 
yıllara dağılan vergi kaybı toplamı 1 milyar 
754 milyon liradır. Bu geçici külfete karşılık 
da 12 516 000 000 liralık yatırımın ekonomiye 
yapacağı katkılar var. Ne bunlar? 

Katma değer olarak 5 995 000 000 lira. 
İstihdam artışı 53 400 kişi. işsizlik var diye 

istismar olmaz. Bir de meselelere biraz bakmak 
lâzım. 

'Gelir ve Kurumlar Vergisinde munzam hâ
sılat her yıl 1 550 000 000 liradır. Hizmet erba
bı geliri yılıda (641 milyon lira olup bunun % 10 
nispetinde Gelir Vergisi kesileceği kabul edi
lirse, bu ücretlerden kesilecek yıllık Gelir Ver
gisi 64 milyon liradır. Gider vergilerinde sağ
lanacak munzam hâsılat yılda 834 milyon lira
dır. 

Kısaca öze'tflemek icabederse, 12 516 000 000 
liralık yatırıma karşılık Hazinenin katlandığı 
yıllara dağılmış vergi kaybı toplamı 
1 714 000 000 liradır. Ama aynı miktar yatırı
mın Türk ekonomisine olan değişik katkıları
nın toplamı 8 443 000 000 liraya varıyor ve ay
rıca da yılıda 53 400 kişi istihdam ediliyor . 

Şimdi Yüce Meclise bu misalleri verirken 
teşvik tedbirlerinden kaçınmanın mümkün ol
mayacağını, teşvik tedbirlerinin de özel teşeb
büsün varlığı ile ilgili olacağını söylemek isti
yoruz. Eğer ceffel özel teşebbüs yoksa zaten 
bunlara da lüzum yök; ama bunlar ne getiri
yor, ne götürüyor? Hazinenin kaybı ne, kazan
cı ne? 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı sermaye 
hakkında da özel sermaye hakkında da söyle
yeceklerimi söyledim. Yalnız gelen yabancı ser
mayenin ortalama yatırım büyüklüğü 100 mil
yon liranın üstüne çıkıyor. Bu büyük yatırım
larda yabancı ortakların katılma oranları şöy
le: % 50'nin altında hepsi. Meselâ Akdeniz 
Gübre % 40, Fiat % 41,5, Renault % 41, 
NASAŞ - Alüminyum Folyo % 18, Anadolu 
Cam % 20. Anadolu Cama gelmişken bir şey 
söyleyeyim. Teşvik uygulama tedbirlerini uy
gulayacaksınız, özel teşebbüseü bir partisiniz ik
tidara geldiniz; Hükümetsiniz. Anadolu Cam 
Sanaylüi isteyecek teşvik tedbirlerinden istifade 
edecek, Anadolu Cama /erildi diye kıyamet ko
paracaksınız, planmanm müsteşarına diyecek
siniz ki, «Bundan sonra bu müsaadeler benden 
geçer. Benden müsaade almadan olmaz.» 

Niye Anadolu Camdan irMliyorsun, hangi 
müesseseden dolayı Anadolu Cam Sanayinden 
irkiliyorsunuz? Bu tedbirler keyfî kullanıldığı 
için, objektif, dürüst ölçüler içinde tatbik edil
mediği için bu kadar ithamlar Türkiye'de yer 
bulmuştur, öyle bütçenin bir lirasına kadar 
dürüst harcayacağız demekle mesele bitmez. 
idarede o dürüstlüğün görünmesi lâzımdır. Bir 
gün bunu hatır için, gönül için ve saire haklı 
haksız yapar, hakkı olana verilmesine kızarsan 
o zaman bütün bu müesseselerin hepsine sen 
desteklediğin halde kendin felâketi getirmiş 
olursun, kötülüğü kendin yapmış olursun. Ne 
çıkar özel teşebbüsçülüğünden, o zaman? Mem
leketin kalkınmasına katkın ne olur, o zaman? 
3 - 5 sene Hükümet edersin; ama kıymeti yok. 

'Birinci Erim Hükümeti de programında, bu 
% 50'nin altındaki rakamları yabancı sermaye
nin Türkiyedeki iştirakini hesabetmeden o da 
yabancı sermaye hususunda teklif getiriyor di
yor ki, «% 51'i Türk ortaklara verildiği takdir
de yabancı sermayenin teşvik edileceğini kabul 
ediyoruz.» 

Aziz arkadaşlarım, tabiî bunun menfî etki
lerini ikinci Erim Kabinesi görmüştür. Gör
müştür ; ama önümüze gelen plan da bidayette 
söylediğim gibi, ortadadır. Bidayette söyledi
ğim ölçüler içerisinde taviz veriyor. 

Yabancı sermayenin nerelerde uygulandığı
na dair de 1 - 2 misal vermek isteriz. Biraz hü
lâsa yapalım. 
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Muhterem milletvekilleri, çeşitli sosyalist 
ülkelerde sermaye hareketleri var. Bakın nasıl: 
Yalbanıcı sermayeyi tabiiî mücerret kapitalist dü
zenin bir sömürü aracı tarzında görmenin sa
kıncalı olduğunu peşinen kabul etmek lâzım. 
Buna rağmen güzel deliller bulmak lâzım. Sos
yalist ülkelerden bazı deliller vereceğim. Ko
münist m'eanleketlerdeki tatbikatı : 

Sovyet Rusya'da, Sibirya'nın Doğusundaki 
Udaikan bölgesinde bulunan zengin bakır ma
denlerinim işletilmesi için - maden mevzuunda 
burada kıyamet koparıldı. Planda Hükümetin 
de samimî ise cesareti yok, yani taviz veriyorsa 
cesareti yok; fakat fiilen öyle olmasını istiyor
sa mesele yok, ona bir düyeceğimiz yok. Maden 
konusunda kopan kıyamete karşılık Rusya'dan 
misal - modern tesisler kurmanın 2 milyar do
larlık bir finansmanı gerektireceği anlaşılmış ve 
çeşit! yabancı memleketlere işbirliği teklif 
edilmiş. Konu ile ilk önce Japonya, bir ara İn
giltere ilgilenmiş. Bazı tetkiklerde bulunduktan 
sonra mühlet istemişler. Bilahara bu teklif ile 
Fransa ve Federal Almanya ilgilenmiş ve Fran
sa konuyu ilgi çekici bularak cdddî temaslara 
başlamış, uzun vadeli bir çalışına programı içe
risinde tanınmış firma ve bankaları bir araya 
getiren konsorsyum şeklinde bir teşkilât kurul
muş. 

Hadisenin önemli olan diğer bir cerahesi ise, 
iş için gerekli özel eskavatör ve kamyonların 
yalnızca Amerika Birleşik Devletlerinde imal 
edilmekte olduğu. Otur madenin üstüne 50 se
ne daha. 50'ye kadar oturduğumuz gibi otura
lım. Âletin yok, edevatın yok... Büyük memle
ketleri bile âdeta kendi tahakkümleri altına al
mışlar bu aramalardan dolayı.- Sanki hepsini 
imal ediyorsun; daha montaj sanayiindeyiz. 
Binibir tenkitlerle birbirimize bir sürü sözler 
söylüyoruz. 

'Sifbiryadaki bu bakırları işlemek için, o kam
yon, eskavaitörler yalnızca Ameıüka Birleşik 
Devletlerinde imal edilmekte olduğu için, dola-
yısiyle Amerikan kredisine de ihtiyaç hâsıl ol
muş. Fiyat ve Renoult yapıyoruz; yani parça
ları yerine takıyoruz, biz mi yapıyoruz? Ne se
viyedeyiz millet olarak? 

ıBir başka misal; yabancı sermaye kaynak
larından yararlanma hususunda Yugoslavya 
diğer sosyalist memleketlerden daha liberal ha

reket etmiş, Tito'nun memleketi. 1967 yılı or
talarında Yugoslav Federal Meclisi tarafından 
yabancı sermayeyi teşvik hususunda çeşitli ka
nunlar yürürlüğe konmuştur. Bu kanunlar in
celendiği takdirde, yabancı sermayenin yatı
rım kâr transferi, sermaye transferi, oto fi
nansman şartlarının yabancı sermayeyi en li
beral şekilde teşvik niteliğinde olduğu görülü
yor, Yugoslavya'da. Ama o memleketlerdeki 
idareleri Türkiye'ye getirmeye özenenleri tut
maya kalkanlar da, bunun aksini düşünüyor. 
Yani, kimsenin ne yaptığımdan haberi yok, o 
zaman. 

Nitekim, bir misal vereyim; yabancı serma
ye yatırımları ele alındığı zaman, Yugoslavya 
1966 - 1970 yıllarını kapsayan Beş Yıllık Plan
da 65 milyon dolarlık yabancı sermayeyi1 tu
rizm yatırımları için öngörmüştür. Bu rakam, 
Yugoslavya'nın topyekûn otel ve restoran ya
tırımları için önigıörülmüş meblâğın % 23'ünü 
teşkil ediyor, israil'in 1960 -1985 devresi otel ya
tırımlarına yabancı sermaye iştirakinin tama
mının da biraz altında bir meblâğı ifade ediyor. 

Bir başka müsal; Sovyet Rusya'da Fiat oto-
motdl fabrikaları yatırımı Macaristan ve Ro
manya'da yabancı meşrubat yatıranları, hep ya
bancı yatırımlardır. 

Netice: Bütün bu açıklamalarımızdan şu 
sonuçları çıkarıyoruz. 

1. Yabancı sermaye munzam bir yatırım 
^e kalkınma kaynağı olarak esasında tamamen 
ekonomik bdr karekter taşır. 

Burada Ortak Pazarla ilgili bir nokta daha 
çıktı ortaya. Bu özeti yaptıktan sonra onu bi
lahara arz edeceğim. 

2. Yabancı sermaye yatırımlarının mücer
ret olarak faydaları lehinde bulunmak, yani 
yünde bir milyon faydası lehinde bulunmak da 
doğru değildir. Hesabını kitabını yapacaksın. 
Fakat bunun yanında yalnızca sömürü düzeni
nin aracı olduğunu takdim etmek de, hakikat
lere taban tabana zıt düşer. İstismar olur, de
magoji ölür. O profesör Enos'a Devletimizin bi
le söylediği yalan gibi olur. 

3. Sosyalist ve komünist memleketlerin ya
bancı sermayeyi gerek kendi aralarında ve ge
rekse kapitalist ülkelerden sağlama gayretleri 
bu tür yatırım kaynağının yararlanmaya değer 
bir kalkınma aracı sayılabileceğini teyidediyor-
lar. 
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4. Yabancı sermayenin yan ekonomi dışı 
siyasal etkenlerini ihmal etmeye imkân yok, ga
yet tabiî. Bu kaynağın yararlanma şartlarını 
temkin; fakat basiret ile, vatanperverlikle tes
pit etmek gerekir. 

5. Yabancı sermayenin kabulü esnasında, 
bu sermaye sahipleri ile yapılacak müzakerele
rin ülke ekonomisinin anatomisine vâkıf, dira
yetli, ehliyetli uzmanlarca yürütülmesi gerekir. 

Bu dirayetten kendisini mahrum görenler 
varsa zaten bu mevzularla meşgul olamaz, (do
kunamazlar (buna, öcü gibi gelir insana o za
man. Vatanperverlik bakımından mangal yü
reklilik ister bu iş ve lâfla değil. Bu 'icraatla 
(işler, icraata gelince, korku ile olmaz. Yalnız 
bu 'Hükümet tâviz vermemiştir, 12 Mart Muhtı
rası ile çekilen Hükümet de tavizli yollara gir
miştir. Tâviz getirip yıkıyor zaten. Tâvizle me-
ıseMerin halle'dileceğHie inanmak safdillik olur 
Türkiye'de. 

6. Kalkınmakta olan ülkelerde yabancı ser
maye kaynağının basiretle 'kullanılması yanın
da, tartışma konusu olması da .bir ölçüde nor
mal karşılanabilir, önemli olan nokta, yaban
cı sermaye kaynağının ülke ekonomisine yarar
lı olacağı nispetinde teşvike değer bir konu ol
ma niteliğini muhafaza etmesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, komünist ülkeler
den de hazı misaller vererek, yabancı sermaye 
ile ilgili, kısmen de özel sermaye ile ilgili bazı 
noktaları ve görüşlerimizi dile getirdik. Yaban
cı 'sermayeden Ibu tarafa, daha içeriye doğru 
geliniyor, yerli özel sermayenin de öcü gibi 
görüldüğünü görüyoruz Türkiye hudutları içe
risinde. 

Yabancı sermayeyi öcü gibi bir noktada gö
rürüz. ıSovyet 'Rusya vasıtası ile yatırımlar ya
pılıyor, geçmişte var, 12 Mart evvelinde de var 
7 yerde, 'bundan sonra da olacak. Eğer bunla
rın hepsini bir gün başımız derde girerse mil
let olarak şeref ve haysiyetimizi kurtarmak, şe
ref ve haysiyetli olarak dünya siyaseti orta
sında yaşamak istiyorsak, dünyanın su 'mahşer 
günleri yaşadığı zamanlarda, hepsini birden 
ödeyip, bir anda çıkarabilecek maddî 'kuvvete 
sahipsek bu yatırımlara müsaade edelim. 

Hür memleketlerden gelen yatırımlar bir 
yana, ben demiyorum ki, filân dostumuz da, 
filân düşmanımız. Niçin NATO Bayrağını yır

tıyorlar da, vatan satıcılığı ağır bir laftır, niçin 
NATO Bayrağı yırtılırken ses çıkmıyor da, 
Varşova Paktı Bayrağı kimsenin aklına gelmi
yor. Niçin? Dünya iki blok. Hür blıokda nıı yer 
alacaksınız, yoksa Rusya zaliminin içerisinde 
olan komünist blökda mı? Bunu cevabını ver
mek lâzım, yok bunun ortası. Kalamazsın dün
yanın bu mahşer günü arifesinde Türkiye ola
rak, kalamazsın bu noktada ortada. Artin'in ce
nazesine benzetemezsin koskoca bir vatanı. SSon 
vatanımız. 

NATO'ya dahil memleketler bizim dostumuz 
mu, bizim anamız, babamız mı? Siyasî dostu
muz bizim. Siyasî dostluk (başka, dost başka. 
bir dostumuz vardı onu da parçaladılar, Pa
kistan. Arabistan mı dostumuz? Bir İngiliz li
rasına babalarımızı o cephelerde vuranlar kim
lerdi, onun günahını çekiyorlar, ama dindaşı-
mısdırlar, yanlarmdayız. Nasır'ın sıkıntısını 
herkes biliyor, sıkıntısından ölmüştür, kolunu 
Rusya'ya kaptırdığı için. Niçin Ruslara haber 
vermeden bir gece vakti apar topar kalktı Rus 
uzmanlarını 'bıraktı Enver (Sedat. Ondan sonra 
da Yaser Arafat denen komünist kılıklıların 
hücrelerinde yetişeceklerle Türkiye'nin her gün 
100 milyon, 150 milyon lira değerinde millî ser
veti tehlikeye sokulacak... Fakat işte Türk iş
çisi, Türk köylüsünün kalkınması ile ilgili on
lar. Biten işlerden sonra yenileri yapılacakla. 
kalkınma hamlesi tamamlansın, köylü, işçi se
faletten bir an evvel kurtulsun. Ve oralardan 
gelenlere merhamet duyacaksınız. 

Burada 'bir sürü edebiyat, yabancı sermaye
nin, özel sermayenin, yerli c<zel sermayenin 
aleyhinde, yerli özel sermaye senin madenine ne 
yapabilir Devlet olarak? Sen bir Devletsen, hü
kümet olarak Devleti idare edecek kuvvette 
isen, vatan, millet menfaatlerini düşünebilen 
takatte, idrakte isen böyle yabancı sermaye 
mensuplarına vatan satıp, satmamak mevzuu 
herkesin idrakinin yeteceği bir yol değildir, öy
le uluorta konuşmak meselesi mühim değil. İd
rak meselesidir hu. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hatırayı naklet
mek isterim. Kulakları çınlasın, Tahsin Bangu-
oğlu, |bir ara bakın ne diyordu «Bizde Batı mem
leketlerinde görülmeyen bir özelliği var solcu
ların. «Hürriyetçilerle ihtilâlciler aynı safta 
görünüyorlar» o teşhisi çok evvel koymuştu 
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«Aynı ipe sarılmışlar, sola doğru halat çekiyor
lar. Bunlardan birtakımı aldandıklannı farke-
decekler» ben söylemiyorum, tarih sonradan 
önümüze çıkıyor. Ve işte Özel sermaye ve işte 
komünist memleketlerde yabancı sermaye yatı
rımları, işte sosyalist memleketlerde yabancı 
sermaye yatırımları, işte NATO Paktı, işte Var
şova Paktı, işte Mısır'ın başına gelenler, Na-
sır'ın ölümü, Enver Sedat'ın bir gece yarısı yap
tığı, kuyumculardaki altınları topladı götürü
yorlardı. Niçin gece 12,00'den sonrayı tercih et
ti? Sen istediğin zaman NATO'dan ayrılabilir
sin, hiç ihtiyacı yok sana Amerika'nın Amerika 
senin dostun da değil, siyasî dostun. Bir dostun 
vardı o da Pakistan, bak onu da ne hale soktu
lar. Burada yalandan birbirini itham etmeye lü
zum yok. Ama oradaki düşmanımız komünist 
blok. Hak hürriyet yok, Allah mevhumu yok. 
Beride hür blok, rahat gidiyorsun, geliyorsun. 
îşçi yolluyorsun, çalışıyor, geliyor. Bir gün in
şallah yollamazsın hep sen çalıştırırsın. Hiçbir 
şey yok. Ama orada gidiyor, senin burada En
ternasyonal marşı söyleyen Türk Bayrağını 
Frankfurt'ta yere atıyor, o işçi onu tıramvayın 
altına atmaya çalışıyor, bayrağı havaya kaldır
mak için. Şu zihniyete bak, böyle işçi, böyle 
köylü kandırılır mı aziz arkadaşlarım. 

Türkiye'yi komünizm afetinin uçurumuna 
getirmek isteyenler ne vatanperver Türk köy
lüsüdür, ne milliyetçi Türk halkıdır, ne vatan
perver Türk işçisidir, ne göğsünde vatan sev
gisi bir mukaddes çıra gibi yanan Türk askeri
dir, bu memleketi uçuruma götürmek isteyen 
bir avuç, gece anası kumar masasında, babası 
viski masasında Fransa'ya, Almanya'ya gidip 
bir tutam sakal bırakan, milliyetini unutan, ne 
olduğunu bilmeyen bir avuç gece süprüntüsü 
insanlardır. 

Yoksa, Anadolu'su ile, Trakya'sı ile bu mem
leket vatanperverdir. Eğer millet sükut içerisin
de ise, bu sükut, bu anarşistlere, bu komünist 
destekleyicilerine karşı bir protestodur. Türk 
Milletinin en büyük protestosu kötüdür tarih 
boyunca. 

Ağır itham yapmasaydınız belki bu mevzuda 
bir ölçüde konuşmamızı keserdik. Mecbur kal
dık konuşmaya ve konuşmak için geldik. 

Aziz arkadaşlarım, demin özel teşebbüsün 
müdafaasını yapan sözcü arkadaşıma ithamla-

« nm var, ondan cevap istiyorum. «Bütün ziraî 
ilâçların» - demin söylediğimi tekrar ediyorum -
< aletlerin, sunî gübrenin, ithalât, ihracat, ima
lâtı, dağıtılması, satışı, tevzii hepsi devletleşti-
rilsin» diye bir kanun teklifinde imzası var mı, 
yok bu, 121 imzalı bir teklifte... 

Özel teşebbüsün Haziran 1970'de çıkan Ver-
<?i Kanunlarından ne derece zarar gördüğünü 
tespit etmek lâzımdır. Cuma günleri bile alışve
riş yok dükkânlarda. Servet Artışı Vergisini 
mâkul görüyor musunuz bu ölçü içerisinde, 
program felsefenize, özel teşebbüs anlayışına 
uygun görüyor musunuz? Ve nihayet bu Plan
da dile getirilen... 

NEOATÎ ÎSFENDÎYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) — İmzayı atan Kim? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Hatibe soru sorulmaz. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — A. P. Söz
cüsü ISelâhattin beyi kastettim. Kimseye bir 
hücumum yok. Aydınlanalım, bilelim diyorum. 
Herkes hissesini alacak. Biz nasıl hissemizi alı
yorsak oradan, ama biz kimseye reyinden dola
yı vatan sattın diyecek durumda değiliz, bu 
mümkün değil. Bizi konuşturan da bu gibi laf
lar olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, Üçüncü Beş Yıl
lık Planı alıyoruz, özellikle Birinci Beş Yıllık 
Plan üzerinde çok daha fazla durdum. İddiamı
zın ispatı bakımından o daha lüzumlu. Burada 
470 nci sayfada, 864 numaralı paragraf ele alın
dı, tekrar okumaya bilmemki lüzum var mı? 
Bununla ilgili Hükümetin değiştirisi var. Bu
rada tamamını Devlet tekeline alıyor. Burada 
da, «Münhasıran ihracat yapmak üzere kuru
lacak tesisler için ise, kamu ve özel kaynaklar
dan faydalanılacaktır» diyor. Ve buraya hü
cum yapılıyor. 

«Efendim, Anayasa madenlerimizi korumuş» 
diyor. Anayasada bu hüküm var mı, yok mu? 
Bu Anayasa bugün çıkmadı ve bu maddede bir 
değişiklik de yok. 1961 Anayasasının maddesi 
değil mi bu? Eğer benim yanlışım varsa, değiş-
tirilmişse bu sonradan, Halk Partisi Sözcüsü ola
rak konuşacak bir diğer arkadaşımız çıkarsa, 
bize cevap versin. Söylesin bunu, öğrenelim. 
Hani, bilgisizliğimizi giderelim. Sormak ayıp 
değilki.. 
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Bu kadarlık bir cümleyi Hükümet koyabil
miş. Hükümet sola çok güzel taviz vermiş, şart
lar itibariyle. Sandalyeler kimseye baki değil. 
Sandalyelerden ayrılamamak memleketi ıhergün 
badirelere getirmiştir, memleketin zararına ol
muştur. Sandalyeler baki değil, bu Hükümetin 
de illâ burada oturacağım diye bir iddiası ol
mamak lâzım gelir. 

Binaenaleyh, ya tavizsiz ortaya çıkarsınız, 
iştirak edersiniz. Hükümet olarak Sayın Ece-
vit'in söylediği gibi aynen, bidayette getirdiği
niz metne sahip çıkarsınız veya ufak bir deği
şiklikle bunu «acaba orada mıyım, değil miyim» 
sözüne getiremezsiniz, çünkü Ortak Pazarı da 
tereddütlü getirdiniz planda, ve o tereddütünüz-
den dolayı şimdi Sayın Ecevit'te size söyledi; 
«oradan ümitlenmiştik», diyor. «Ortak Pazardan 
ayrılacağımız ümidiyle kırmızı rey vermeyecek
tim» diyor. Fakat tekrar birtakım değişiklikler 
getirdiniz ki, bu özel sektöre, yabancı sermaye
ye memleketi, vatanı terkettiniz, gibi edanın 
içerisine giriyor. O zaman siz de ya Bülent Be
yefendi ile beraber, Sayın Ecevit ile ilk geldi
ğiniz istikametinizi muhafaza edersiniz, veya 
ufak bir tâviz ile meseleyi değiştirmeye lüzum 
yok; tâviz ile Hükümet politikası olmaz. Hü
kümetler de baki değil, baki olacak olan mem
lekettir. 

864'teki ufak bir şeydir, uluslararası iliş
kiler, diyor. Tabiî her türlü idare tarzı ile ida
re edilen memleketlerin hepsi dahil, Rus yatı
rımlarına Türkiye'de fazla imkân verirseniz, 
merak etmeyin, fazla hücuma uğramayacaksı
nız, bu fikrin sahipleri tarafından. Ama, Garp
tan doğru gelen yatırımlara ve yabancı serma
yeye yer vereceksiniz çok tarize uğrayacaksınız. 
O ifade ediliyor burada, ben bir şey eklemiyo
rum. Ekliyorsam, yanlışım varsa tashih edilir, 
o zaman sözümün o kısmını geri alırım, yahut 
af buyurun, derim. Fakat hiç de affa uğrayacak 
bir bahis yok. 

1045 - 1046 ncı sayfaları ele aldılar. Yüce 
Meclisi yordum. Burada da enerji bahsi var, 
bakıyoruz; bir de madenler yar bu yanda, 
«Petrol». «Petrokimya komplekslerinin ekono
mik olarak tesisinin gerektirdiği ünitelerin, 
hammadde hazırlama v.s. bütün olarak optimal 
kapasitede Petrokimya Anonim Şirketi tarafın
dan veya öncülüğünde kurulması ve geliştiril
mesi sağlanacaktır., falan. 

Şimdi, bunlarda yapılan değişikliklerin hiç 
birisini dostumuz kabul etmiyor ve nihayet 
1045'te. 2203.. bunlardan genel ve katma büt
çelerin sorumluluk alanına girmeyenler kamu 
iktisadî teşebbüslerince gerçekleştirilecektir. Bu 
genel ilkeler çerçevesinde özellikle enerji ham
maddeleri, radyoaktif mineraller, bor tuzlan..» 
Satıldı vatan!.. Şimdi bakın ne diyor? 

Hükümet bir ufak taviz getirmiş; 2206 ncı 
paragraf da var aynı zamanda, maden ve petrol 
rejimi falan diye. Onun 3 numaralı bendi de 
var, petrolle ilgili. Hükümetin de ufak tefek 
tavizleri var. ilk katı halinden biraz içtinabet-
miş fakat, ne öyle olmuş ne böyle yani. Bir 
renk koyamamış ortaya Hükümet. «Eğer, bi
rimli kapasite ile kurulmuşsa rafineri, asıl ka
pasitenin bir kısmını boş bırakacaksın, yerli ra
fineri, Devletin kurduğu rafineri tesislerine ih
racat imkânı vermeyeceksin, yabancı ve özel 
sermayeye taviz vereceksin.» diyor. Bu suretle 
de özel kaynaklardan yararlanmak bu anlam
da mümkün olacak, üretimi ihracata dönük ol
mak üzere özel sermaye ile rafineriler kurula
bilecek, filân teşkilâtlar falan Vekâlet ile an
laşacak, Hükümet karar verecek, yani, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetine Bülent Beyefendi bu 
gibi şeyleri yetki olarak veremiyor. Nasıl Hü
kümet edecekler? Sonra da diyor ki; «Hüküme
tin kuruluşunun esbabı filân filân reformları 
yapmaktı..» 

Bu noktada biraz duralım bakalım: Filan 
filan reformları yapmak değil, memleket men
faatlerine uygun halde Hükümet ortaya birta
kım meseleler getirecek. Sizin zatıâlinizin ar
zu ettiği gibi getirilen meselelerin mi adı yal
nız reform olacak?.. O zaman Sayım Nihat 
Erimı'in üniversitedeki kitap işlerine de reform 
demesi gibi olur reform. Şapka takmaya bile, 
yan taktın, eğri taktın reform diyecek hale 
getirildi reform meselesi. 

Bor tuzları, tungsıten 'devleitleştirilımiş, re
form yapılmış görünecek fakat, bu olmayacak. 
Ne olacak? Başka bir parti gelirse bunu değiş
tirecek. Böylelikle görülüyor ki hikmeti hükü
metin başlıca vasıflan olan reformlar gitmiş, 
yeraltı kaynaklarının devletleştirilmesi plana 
aykın olarak kaybolmuş, yabancı sermayemin 
sömürüsüne bırakılmış. Bu memleketin sö-
mürfcülmesi bu kadar kolay mı yani?.. 
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Kalbi delinmiş toprak reformundan anla
mam; anlayanları dinledim. Kendi görüşü
müz ve dünya görüşümüze aykırı bulduk, diğer 
yandan, diyor Sayın Eoevit, ben demiyorum, 
diğer yandan ekseriyetin aleyhine ve Anaya
sanın da aleyhine, yani aykırı olarak, herkese 
muayyen hayat seviyesi temin edecektir falan, 
diye Anayasanın o maddesini alıyor, onun dı
şındaki maddeleri bir kenara koyuyorlar ve ni
hayet sıhhatli ve hızlı bir sanayii engelleyecek 
tarzda olduğu için, Hükümetin getirdiği Plan
da Ekonomik Topluluğunu tereddütlü getirmiş; 
bu topluluğa ne zaman girildi? Çok rica edi
yorum, Sayın Muammer Erten var aranızda, 
Sanayi Vekilliği yaptı, hani vicdanen burada 
gelip konuşması lâzım bu gibi arkadaşlarımı
zın. Bir taanda bulunmuyorum, hani aydınla
nalım; buraya girmek hakikaten lüzumsuz mu 
idi, lüzumlu mu idi? Aydınlanalım, herkesin 
fikrini dinleyelim. Bir cümleyi buradan bize 
dinletmekle mesele kapanmasın. Efendim, han
gisidir bu profesör, deyince, bu size karşı bi
raz demagoji olur, son hâdiselerden dolayı 
ama, demagoji yapmak için söylemiyorum bu
nu. Zaten bu meseleler çok ciddiyete girdi, 
taviz verecek halde değildir. Ya biz gideceğiz, 
ya başkaları gidecek. Ya anarşistler, bu mem
lekette komünist kılıklılar mağlup olacak veya 
Türk Milleti veya onun evlâtları mağlup ola
cak. Allah anarşistleri mağlubetsin, tavizden 
gitti bu iş. 

Efendim, bir profesöre izin verilmemiş dı
şarıya, toprak reformu, adıyla yazdığı kitap
tan dolayı, Muhakkak komünistlik kokuyor
du, bunun başka bir tarafını anlamıyorum. De
ğilse, bilmek lâzım. Mümkün değil yani. Bu 
öyle bir mahkeme M; bundan evvel mahkeme
ler vardı, hasımlarınız için kurulmuş mahke
melere her biriniz elli tane şahadet yolladınız, 
her biriniz elli tane mektup yazdınız Yassıada-
ya. Eğri oturup doğru konuşmak lâzım. Ben 
Yassıadalı da değilim, oraya gitmiş de değilim 
ama, askerî mahkemede iki senedir komünis
ti muhakeme ediyor. Bir arkadaşım söyledi, 
Turan Emeksiz'e abide dikmişsiniz Cağaloğ-
lun'da. Ama diğer arkadaşı komünist diye ası
lıyor... iki senedir devam ediyor askerî mah
keme, bir günde karar vermiyor. Dedikodu 
ile de karar vermiyor; şerefli Askerî Türk hâ
kimi, Türk Milletinin rencide olmuş adalet 

hissini kurtarmıştır Türkiye'de. Türkiye'de 
Türk Milletinin adalet hisleri rencide olmuştur. 
Askerî hâkimler, örfî idare hâkimleri Türk ad
liyesinin ve Türk Milletinin adalet anlayışını, 
hikmetini kurtarmışlardır iki senedir. Adam, 
vatan haini, «komünistini» diyor, «Türkiye'yi, 
Türk Bayrağını tanımıyorum,» diyor; hâlâ onu 
muhakeme ediyor. Ne istiyorsun bu hâkim
den?.. Bu profesöre çıkış izni böyle bir idare
den verilmemişse, örfî idafe mahkemeleriyle 
askerî tatbikatla sivil Devlet dairelerindeki tat
bikat asla birbirine benzemiyor, öyle yağma 
yok; ne çektiğini onların ben biliyorum. Si-
vildekileri görüyoruz, dönen birtakım kepa
zelikleri görüyoruz. Ama, iki senedir muha
keme ediyor, bir komünisti bile. Çıkmasına 
müsaade etmemişse bir şey vardır. 

Efendi, bu bir değil M, yüzleri binleri bu
luyor. Haa!.. Mahkemedekiler mi?.. O zaman 
baştan başka türlü çıkmak lâzım ortaya, giyer 
cübbesini müdafaasını yapmak isteyen kimler
se... Bu Meclis millî iradeye müesses bir du
rumdadır. Bu Meclisin itibarı var. Bu Mec
lisi temsil edenlerin, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini temsil edenlerin de itibarı var. öyle 
kütüphanelere gitme, kantinlerde kızlar var, 
sarıl birbirine, el falı bak, kızlarda bekarete 
lüzum var mı, yok mu?... Nara at, vatanper
ver Trakya'yı, Anadolu'yu bölgelere bölmeye 
çalış, yedi tane bilmem cumhuriyet Rus'un em
rine göre ve saire... Hâdiseler konuşulmuyor 
Türkiye'de, memleketin menfaati bakımından, 
ondan sonra efendim, çıkacaksın; «yurt dışı
na müsaade edilmedi, bir değil bin değil, va
tan satıcılığı,» bilmem ne. Okuyan talebeyi 
okutmayacaksın... Daha dur bakalım, mahke
mede kaç tane profesör var?.. Bu üniversiteler 
bu halleri ile kalırsa, yani Türkiye bütün me
selelerini halletmiş mi olacak?.. 18 yaşındaki 
çocuğa zehirini saçan o prefesörlerin kaç tane
si alınmış ki... Vazifede olan ne kadar insan 
var. Bu noktalarda Hükümete destek olmak 
istiyoruz, sıkıntımız var. Demokratik Parti 
Grupu olarak bu Hükümete destek olmak isti
yoruz. Bu planda çekinmeden ortaya çıkmalıy
dınız; bunu siyasî bir tenkitten ziyade müş
terek varlığımızın bekamızın icabı olarak ko
nuştuğumuzu lütfen kabul edin. Bu böyle ol
masa idi biz muayyen yerlerde otururduk. Bi
zim de kendilinize göre düşündüğümüz var, gö-
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düşlerimiz muvacehesinde Türkiye'nin akıbeti 
bakımından mütalaa ettiğimiz hususlar var. 
Bizi yanlış anlamayın, biz Hükümette olalım, 
olmayalım, bu mevzularda desteklemek istiyo
ruz. Böyle bir planla ortaya çıkmamak duru-
mundaydınız. Partilerle bu planı böyle yamalı 
bohça haline getirecek tarzda birçok önerge ve 
münakaşalara saplanmak durumundaydınız. 
Sola taviz vermenin gereği ne?.. Ne kazandı
racaksınız Türkiye'ye? Bütün imanımla inanıyo
rum ki solculara taviz vermek üzere getirilmiş
tir bu plan. Demek ki bir yanlda askeriye, örfî 
idare mahkemeleri, bir yanda ayıklamalar, fcir 
yanda ayıklananlann arzularına uygun birta
kım hareketler... Tarih Tür'kiye'yi kurtaracak 
değildir. Göz göre göre gitmeye hiç birimiz 
niyetli olmamak mecburiyetindeyiz; gidersen 
herkes gider. 

Türkiye, durulmuş, meseleleri bitmiş değil
dir. Türkiye'nin meseleleri bitmedi. O ümit
le bakanlar fazla iyimser olmamak mecburiye
tindedirler. Herkes akimi başına toplamak zo
rundadır. 

Biz söylediğimiz bunlar, biz kötü veya faz
la bir şey de söylemiyoruz. Hâlâ üniversite
nin kapısında, hâlâ Mülkiyenin, Orta Doğu
nun kapısında komünist kılıklı talebeler yeni 
gelen talebe namzeitierine «Neredensin?..» sa
çına sakalına bakıyor, «hangi teşkilâttansın?..» 
diye sual sorarak kayıt yapılıyor. Yalandan 
milleti uyutmaya lüzum yok. Hükümet olarak 
titiz davranmaya mecbursunuz. Bu burslar, 
bu kayıtlar hangi talebeye yapılıyor, ne idüğü 
belirsiz; herkese fakültelerin kapısı açık bu 
şartlardan sonra. Bu çeşit tazyik unsurlarını 
bertaraf etmiyorsunuz, bunları destekleyen 
hocalar yok mu? «Favorilerini, sakalını kes, 
ailemize yakışmıyorsun,» dediğim akrabam; 
«Keseceğim ama sınıfta kalacağım» dedi. Son 
sınıfta idi, dersleri de iyi idi, puan kaybetti, 
sınıfta bıraktılar. 

Heyecanımı mazur görünüz, Halk Partisine 
mensup arkadaşlarımdan da beni yanlış anla
mamalarını, bir hata ve tariz kabul etmeme
lerini rica ediyorum. Eepimiz bu memleketin 
evladıyız. Bu şartlarda askerî mahkemelerde 
neler oluyor, henüz efkârı umumiyece belli 
değil. Bu plan mevzuunda da Hükümet ica
bında gelir, gizli görüşme teklif eder Mecliste. 
Oturulur, malumat sahibi oluruz. Üniversite

ye benim vilâyetimden, Türkiye'nin dört bir 
köşesinden gelen talebe vatanperver, dürüst, 
komünist aleyhtarı ise girmemek için nasıl 
tazyikle karşılaşırsın. Akıl alır mı bunu? Na
sıl üniversiteden mezun edip yurt dışına gön
derirsiniz de orada sakal bırakan, orada ko
münist teşkilâta giren talebeler söz sahibi olur?.. 

Havayöllarındaki uçağın anarşistler tarafın
dan kaçırılmadığı, önceden düzenlenmiş tertip
ler olduğunu da Hükümet söyledi, ben söyle
medim. Bu şartlar altında taviz politikaları 
bizi nereye kadar getirecektir, diye Demokra
tik Parti Grupu olarak endişe içerisindeyiz ve 
meseleleri samimiyetle ortaya koymakta fayda 
vardır. Ortak Pazar ile ilgili tereddütlü duru
mu Sayın Ecevit'in anladığı gibi mi anlıyor
sunuz ki bunu A. P. Sözcüsü de böyle dile ge
tirmiştir, yoksa, samimî misiniz? Nedir bu? 
Hükümette bu mevzu ile çalışmış çok muhterem 
bir vekil arkadaşımız da vardır, Meclise iza^ 
hat veriniz. Meclis olarak aydınlanmak mec
buriyetindeyiz. Aydınlatmak mecburiyetinde
dir Meclisi Hükümet. Ortak Pazar ile ilgili gö
rüşünüzü kesin olarak bildirmeniz lâzımdır, 
bir. 

iki: Yabancı sermaye, özel, yerli, yabancı 
özel sermaye ile ilgili görüşünüz nedir? 

Bizi kesin olarak, samimî olarak aydınlat
mak durumundasınız. Yapılacak değişiklikler 
itibariyle biz mevcut durumu şu hali ile, ra
porunuz muvacehesinde kabul edilmesi halinde 
Türkiye'nin bugün ve yarınki menfaatları ba
kımından müspet mütalâa etmiyoruz. 

O itibarla reyimiz kırmızı olacaktır. Yüce 
Meclisi saygıyla, selâmlarken her arkadaşın ay
nı vatanperverlik: Ölçüsü içerisinde düşüneceği
ni ümit ettiğimi ve öyle ikabul ettiğimi ifade 
eder, tekrar sizlere hürmetlerimi sunarıınii 
(D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dik
men. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Bay-

kara, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bundan önce de arz ettiğim gibi büyük 
gayretler ve büyük itinalarla Üçüncü Beş Yıl
lık Planı hazırlamış ve huzurlarınıza getirmiş
tik. Bu plan, komisyonlarda ve Senatoda ya-
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pılan incelemelerden sonra Yüksek Heyetiniz
de sekiz günden beri (bugün dokuzuncu gün) 
incelenmektedir. Bu incelemeler sırasında çok 
çeşitli fikirler ileri sürüldü ve yine bu müzake
reler sırasında planın çok çeşitli ilkelerine taal
lûk eden öneriler getirilmiş ve burada bu şe
kilde plan en önemli hususları ile emine boyu
na bir müzakereden geçirilmiştir. 

Biz Hükümet olarak buradaki görüşlere kar
şı elbette kendi görüşlerimizi savunduk ve Yü
ce Medlisin görüşleri, onaylanan önergeler so
numda Hükümete geri gelen önergelerle belli 
olmuştur. Biz bunlardan ancak memnuniyet 
duyarız. 

O zaman da belirttiğimiz gibi planın bütün
lüğünü ilgilendirecek veya ilgilendirmeyecek 
önergeleri biz sadece planın iyi uygulanmasının 
nasıl sağlanabileceği açısından değerlendirerek 
o sırada ve görüşme anında fikirlerimizi arz et
miştik. Birçok önergeler, Hükümetin görüşü
ne rağmen gayet haklı olarak kabul edilmiştir. 
Bunları yine kanunî usullere uygun olarak Yü
ce Meclis Hükümete geri vermiş, Hükümet de 
bunları çok dikkatli ve iyi niyetli bir incele-
möden geçirdikten sonra Yüce Meclise yine ka
nunun bir gereği olan raporunu getirmiştir. 
Bugün burada, bu rapor üzerimde konuşmalar 
oldu. 
Rapor üzerinde görüşlerini belirten değerli 

parti grubu sözcüleri gerçekten yine değerli 
fakat bazı hallerde planın taşımadığı ve hazır
lama stratejisi içinde hiç bir zaman nazara 
alınmamış, hatıra gelmemiş vasıfları plana 
atfetmek lütfunda bulunmuşlardır. Bu arada 
özellikle reformlar kesiminin planda yer alan 
reform ilkelerinden geriye dönüş veya sulandır
ma veyahutita buna benzer tabirler içinde ya
pılan değişikliklerle tavsif etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bizim, Yüce Meclisçe kabul edilmiş önerge

ler üzerine plan üzerinde yapıp Yüce Meclisini
ze arz ettiğimiz raporun incelenmesinden de 
anlaşılacağı gibi, ne reformları sulandırmak ne 
de raporun Meclise geldiği zamanki halinden 
geriye giden bir durum, plan iyi incelenirse 
mevcudolmadığı anlaşılır. Yani; «Evvelce ge
tirilen bir plan vardır, bu planda belli kelime
lerle anlatılan maksatlar vardır, bu maksatla
rın dışına Yüce Meclislerin de görüşleriyle çık
mak dahi mümkün değildir. Binaenaleyh, her 

hangi bir değişiklik yaparsanız biz bunu geriye 
gitmiş sayarız» böyle bir görüşün Yüce Meclisin 
yetkileri açısından uygun görülemeyeceği bir 
gerçektir. Ama reformları gerçekten ayakta 
tutmak ve millî yararlarımızın neden ibaret ol
duğu hakkımda planda yer almış ilkeler yön
teminde kalma suretiyle planda Yüce Meclisin 
istekleri istikametinde bazı değişikliklerin ya
pılabileceği de bir gerçektir. Bu sadece Üçün
cü Beş Yıllık Plan için değil, bundan önceki 
İkinci ve Birinci Plan dönemlerinde dahi ya
pılmış bir ameliyedir. Biz Hükümet olarak, «Yü
ce Meclisin demin arz ettiğim prensiplerin için
de, ref oranları öngörülen şekilden geriye götür-
memek ve millî yararlarımıza halel vermemek 
kaydiyle Yüce Meclisin görüşlerine saygılı ol
mak gerektiği görüşündeyiz. 

Şimdi müsaade ederseniz reformlar üzerin
deki eleştirilere geçmeden bunların basit olarak 
neden ibaret olduğunu arz etmek isterim; ko
nuşmacılar itibariyle. 

Meselâ Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın 
Sözcüsü, geriye gitmeleri veya taviz vermeleri 
rafineriler, stratejik madenler, toprak refor
mu gilbi esaslı konular etrafında toplamışlar
dır. Bu konulara teferruatıyla geçmeden önce 
bir konuyu bir defa daha tekrarlamak isterim: 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcüsü
nün tenkitleri ve plana müspet oy vermeyecek
lerini açıklamış bulunmaları sanırım M, biraz 
önce adını ettiğim rafineri, linyit, toprak re
formu gibi bugün belirttikleri konularla doğru
dan doğruya ilgili değildir. Şu bakımdan; Sa
yın Ecevit, planın tümü üzerinde (başlangıçta 
yani) yaptıkları ilk görüşmede planı; tarımı, 
gelir dağılımını ihmal etmek hizmet kesimine 
büyük yer vermek işçi tasarruflarını değerlen
dirmeyi düşünmemiş ve onu iyi ayarlamamış 
bir plan olarak nitelendirmişler ve Hükümet 
adına bendenizin verdiği izahattan sonra yap
tıkları ikinci konuşmalarında da, Hükümet 
adına verilen bu izahattan tatmin olmadıklarını 
söylemiş idiler. 

Bu arada yine Cumhuriyet Halk Partisi Sa
yın Sözcüsü, planın uygulanmasının ancak bir 
sağcı dikta tarafından imkân dahiline sokula
bileceğini veya onun tarafından uygulanabilece
ğini ifade etmişlerdi. 
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öyle sanıyorum ki, buna benim tarafımdan 
cevap verilmesine ihtiyaç yoktur. Yüce Mec
liste cereyan eden müzakereler sırasında diğer 
partilerin bu konuyla ilgili sözleri bizzat bu
nun varit olamıyacağını göstermiş olmalıdır. 

Bunun dışında, Anayasa çerçevesi içinde 
kalmayı, hür ve demokratik rejim içinde Dev
let düzenimizi devam ettirmeyi Atatürkçü bir 
görüşle savunan Hükümetimize her halde böy
le bir yakıştırmanın yahut yanaştırmanın müm
kün olamıyacağını da herkesin bildiğine inanı
yoruz. 

Bütün bu özetlediğim hususlar dolayısıyle 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsünün 
burada rafineri, maden, toprak reformu ko
nusunda yaptıkları eleştirilerini ve olumsuz oy 
kullanacaklarını belirten sözlerini plan müzake
resi başında verilmiş yargının bir sonucu olarak 
saygı ile karşılıyoruz. 

Sayın Ecevit, ilk konu olarak zannediyo
rum; toprak reformunun uygulanabilir olmak
tan çıkarılmak üzere bulunduğunu ifade etmiş
lerdi. Müsaade ederseniz buna cevabımızı arz 
edeyim: Toprak ve tarım reformu bölgelerinin 
seçilmesiyle ilgili cümlenin verilen önergeler 
üzerine plandan çıkarılmış olmasını bu kriter
lerin çıkarılacak olan kanunda nazarı itibara 
alınmıyacağı şeklinde yorumlanması katiyyen 
isabetli olamaz. Çünkü bu kriterler dışında, 
yurt güvenliği ve millî menfaatler açışımdan ye
ni bazı kriterler ilâvesi gerektiği, yeni araştır
malarımız sonunda ortaya çıkmış bulunmak
tadır. Bu nedenle tahdidi nitelik taşıyan kri
terlerin planda tadat edilmesinden sarfınazar 
edilmiştir. Nazik olan bu konuyu anladığınızı 
tahmin ederim. 

Ancak, «Planla toprak ve tarım reformu ya
pılmaz demek» büyük bir haksızlıktır. Nitekim 
sadece Plandaki 2105 numaralı ilke dahi Hükü
metimizin toprak reformuna ne derece içten bir 
sekinde bağlı olduğunu göstermeye yeter sanırız. 

Şimdi müsaadenizle adını ettiğim 2105 sayı
lı paragrafı bir daha yüksek huzurlarınızda 
okumak istiyorum: «Bu amaçla yöresel koşulla
ra göre belirli büyüklüğün üstünde kalanlar 
ile verimli toprak sahipleri tarafından işletil
meyen topraklar kamulaştırılacak, Devlete ait 
ihtiyaç dışı araziler ve ıslah edilecek arazilerle 
birlikte topraksız veya en az toprak veya az 
topraklı çiftçi ailelerine dağıtılacaktır.» 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Söz

cüsünün üzerinde durduğu ve geriye gidiş veya 
reformun sulandırılması olarak nitelendirdiği 
konulardan birisi rafinerilerle ilgili plan ilke
sidir. Müsaade ederseniz bu konuya kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Planda, planın orijinalinde Yüksek Meclise 
sevk edildiği zaman yer alan, rafineri kurul
masına ilişkin 864 numaralı tedbir şöyle idi 
efendim: «Yeni kurulacak tesislerin kamu ku
ruluşları tarafından gerçekleştirilmesi sağlana
caktır. Bununla birlikte, uzun dönem petrol 
ürünleri talebini düzenli ve sürekli hammadde 
kaynaklarından karşılamak ve ihracat olanak
larından yararlanmak amacıyle uluslararası iliş
kiler geliştirilecektir.» 

Hükümetiniz, Yüce Mecliste cereyan et
miş olan müzakerelerden de esinlenerek bu ted
biri huzurunuza bugün getirdiğimiz raporun
da şu şekle sokmuştur: «İkinci Planda yer alıp 
uygulandığı gibi, bu Planda da yeni kurula
cak tesislerin kamu kuruluşları tarafından ger
çekleştirilmesi sağlanacaktır.» Burada getirilen, 
sadece, 1968'ten 1972'ye kadar uygulanmış ve 
uygulanmakta olan İkinci Beş Yıllık Planda 
yer alan ilkenin de bu cümleye konulmasından 
ibarettir. 

İkinci cümle : «Bununla birlikte, uzun dö
nem ham petrol ürünleri yurt içi talebini dü
zenli ve sürekli hammadde kaynaklarından kar
şılamak için Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının uluslararası ilişkileri geliştirilecektir.» 
şeklindedir. Bu cümle de, evvelce isim zikre
dilmeden ve çeşitli yorumlara sebebolan, bir 
cümle ile, bizzat Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı tarafından işletileceğini öngören bir 
küçük değişikliktir. 

İlâve edilen üçüncü husus : «Münhasıran ih
racat yapmak üzere kurulacak tesisler için ise, 
kamu ve özel kaynaklardan faydalanılacak
tır» şeklindedir. Müsaade ederseniz, bunun sa
yın sözcü tarafından yapılan yorumuna katıl
madığımızı ifade etmek istiyorum. 

Bu üçüncü cümle, ihracata dönük olmak, 
yurt içi hammadde ihtiyaçlarının daha devam
lı olarak sağlanması için özel sermayeye bir im
kân tanımaktadır. Sayın sözcü bunu, «Gerçi bu 
böyle kurulur, fakat sonradan Hükümet zor
lanır, ihracata dönük olan bu yabancı sermaye 
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planlar değiştirilmek suretiyle yine bugün bi
zim, faraza Türkiye Petrolleri Afonim Ortak-
hğınca kurulmasını öngördüğümüz bir rafine
ri haline gelir» buyurdular. Gerçekten böyle bir 
faraziye kabul edilirse, her şeyin artık, yahut 
bir Devlet otoritesinin kalmadığını kabul et
mek lâzım. Yani, biz bir ruhsat vereceğiz, sade
ce dışa, ihracata dönük; Türkiye^de bir rafine
ri kurulacak. Bundan sonra o herhangi bir şe
kilde gelecek, öyle kudretli olacak M, bize pla
nımın değiştirecek, Devletimizi zorlayacak 
va bu bizim iç pazara dönük bir şekil alacak.. 
Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu, Dev
letin varlığı veya yokluğuyla ilgili bir şeydir. 
Bütün düşüncelerimizi eğer böyle çok ekstrem, 
olması mümkün olmayan, hele Türk Devleti 
için mümkün olmayan bir faraziyenin üstüne 
oturursak, zaten hiçbir şey yapmaya lüzum da 
kakmaz. Onun için biz, her tedbiri planda ko
nulduğu veyahut da kanunda öngörüldüğü şe
kilde uygulanacak kaziyyesini kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. O bakımdan, böyle bir fa
raziyeye dayanarak mütalaa yürütmenin 
mümkün olamayacağı kanaatindeyiz. 

Biraz önce temas ettiğim üçüncü olarak ilâ
ve edilen fıikra için birkaç cümle daha söyle
mek istiyorum. Demek k v getirilen tedbirin 
esası, Türkiye'de kurulacak rafinerilerin ka
mu tarafından gerçeMeştirilmeısidir. ikincisi, 
Uluslararası ilişkilerde Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı mubatabolup, ortaklık kurabile
cektir. Şimdiye kadar arz ettiğim iki konuda 
yalbancı sermaye bahis konusu değildir, (özel
likle yabancı sermaye olarak durmak istiyo
rum.) Üçüncü cümlede yabancı sermaye bahis 
konusu olabilir. Yani, münhasıran ihracata dö
nük olmak üzere bir yabancı şirket, bir Türk 
şirketiyle, sermayesiyle, Türkiye'de bir rafine
ri kurabilir. 

Acaba bunda yarar nedir, zarar nedir? 
Bunlda yarar şudur: Türk özel sermayesinin 
bugün henüz bir rafineri kuracak kadar geliş
memiş olduğunu biliyoruz.. Binaenaleyh, bazı 
eğilimler de vardır; yerli sermaye yabancı ser
maye ile işbirliği yaparak, iç pazara dönük ol
anaksızın bir şey geliştirebilirler. Bunu yapan 
memleketler vardır ve orada çok fayda soğla-
(mış'iiardır. Bunun bir misalini, petrol üreten 
bir memleketin Yunanistan'da Yunan özel ser
mayesiyle yaptığı rafineriyi misal olarak gös

terebiliriz. Burada yabancı sermayenin ihraca
ta dönük olması itibariyle yabancı sermayenin. 
Türkiye'ye zararı değil, bilâkis hem yabancı 
sermayenin hem Türk yerli sermayenin Tür
kiye'ye faydası vardır. Bu bakımdan, bu im
kânı kapatımamak için konulmuştur. 

Diğer bir konu da linyit ve stratejik maden
ler konusudur. 

Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz su
landırılmış veyahut da geriye dönüş olarak 
vasfedilen bu hususa ait, raporda getirdiğimiz 
değişiklijkle birlikte, ilkeyi okuyayım. Evvel
kinde iki paragrafta öngörülmüştür, birisi 601, 
birisi 2206 - 2203. Vaktinizi almamak için, mü
saade ederseniz getirilen ilkeyi kısaca izah ede
yim. 

Burada bahis konusu olan elektrik enerji
si üretimi için kullanılması zorunlu olan veya 
yurt ekonomisine uygun ve verimli biçimde iş
letilmeyen linyit yatakları ile stratejik maden
ler, yani radyoaktif minerallerle, Tugsten ve 
Bor tuzlarının, Anayasanın 130 ncu maddesine 
uygun anlayışla kamu kuruluşlarınca işletilmet-
sidir. Devam ederek; ^Stratejik madenlerin 
saptanması ve bu nitelikten çıkarılması, ilgili 
kuruluşlarla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lıklarının görüşü ve Devlet Planlama Teşkilâtı
nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar
laştırılır.» 

Yapılan değişiklik, belki hükümetlerin ener
ji sağlama bakımından ihtiyaç duyacakları bir 
hususun açıkça belirtilmesinden ibarettir. Bu 
da şu: Enerji üretilirken, zorunlu olduğu hal
lerde linyit yatakları Anayasanın 130 ncu mad
desine uygun anlayışta kamu kuruluşlarınca 
işletilebilecek, ikincisi de yurt ekonomisine 
uygun ve verimli biçimde işletilmeyen linyit ya
takları... Evvelkine nazaran getirilen değişiklik, 
tavsifi mahiyettedir. Yani hangi hallerde lin
yiti kullanacağımızı burada açıklamak istiyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, -linyitin, özellikle ener
ji hammaddesi olarak memleketimiz için önü
müzdeki birkaç yıl içinde önemini sanayiimiz ba
kımından ölçmeye imkân yoktur. Bu kadar bü
yük ölçüde değeri olan bir tabiî servetimizdir. 
Bunları hem enerji üretimine döndürmek, 
hem de gerekli ve verimli şekilde kullanılmasını, 
kullanılmayan yerlerde kullanılmasını sağlamak, 
elbette ki, Devletin bir görevidir. 
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Diğer radyoaktif mineraler (bunlar zaten 
öbür şeyde de vardı) ve bor tuzları, bunu uzun 
boylu tarif etmeme imkân yok. Bizim memleke
timiz açısından ve bugünkü işletilme durumları 
itibariyle bor tuzlarının durumu cidden el atıl
maya, gayret gösterilmeye, iyi değerlendirilme
ye lâyık bir durum göstermektedir. Bu da bu
rada yer almış oluyor. Buna ilâve olarak, ge
rek buradan gerek komisyonda ortaya çıkan bir 
düşünce de şu olmuştu: Burada «Stratejik mad
deler» diye alıp götürüyoruz öyle diyoruz; 
acaba bunun kapsamı nedir, kim tarif 
edecektir bu stratejik maddeleri? Bugün 
stratejik olan yann stratejik olmayabi
lir... Onun için, stratejik maddeye girişleri 
ve çıkışları belirtmek için bir usul getirdik, ilâ
ve edilen bir husustur bu. Komisyonda da ya
pılan bir temenni üzerine... Getirilen şudur: Stra
tejik madenlerin saptanması ve bu nitelikten çı
karılması, ilgili kuruluşlarla, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının görüşü ve Devlet Plan
lama Teşkilâtının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca kararlaştırılacaktır. Şunu peşinen arz 
etmek isterim, bu tespiti yapacak kuruluşun ger
çekten tutarlı bir kuruluş olması üzerinde önem
le durulmuştur. Bu kuruluşlar kimlerdir; kimin 
görüşü alınarak bir maden stratejiktir veya de
ğildir denilecek? Görüşü alınacak ilgili kuruluş 
olarak Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, ilgi
li kuruluş olarak üniversitelerin maden fakülte
leri, ilgili kuruluş olarak, burada ifade edildiği 
şekilde, ilgili bakanlıklar ve buna benzer ilgili 
teşekküllerdir. Buralardan, bir maden strate
jiktir veya değildir diye mütalâa aldıktan sonra 
ve Planlamanın da mütalâasını aldıktan sonra, 
Bakanlar Kurulunun bu konuda maden strate
jiktir veya değildir konusunda karar vermesin
de hangi mahzur vardır? Gerçekten bunu anla
mak güçtür. Eğer biraz önce rafineri vesilesiy
le arz ettiğim fiksiyondan hareket ediyorsak 
bunun geçerli olamayacağını Hükümet olarak 
kabul etmemiz gerekir. Çünkü o zaman Hükü
met otoritesinin bütün teknik karşı koymalara 
rağmen belli çevrelerin tesirinde kalabileceğini 
düşünmek lâzımdır ki, bunu bizim Hükümetle
rimize yakıştırmanın mümkün olamayacağını 
düşünüyoruz. 

Bu bakımdan, burada, sulandırılmış, geriye 
götürülmüş bir şey değil bilâkis açıklık getiril
miş bir durum mevcuttur. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Grup Söz
cüsü evvelki görüşmelerinde ifade ettikleri bir 
hususu, bu vesile ile de bir daha tekrarlamış
lardır. Kendi görüşleri şudur; «Tarım, bu 
3 ncü Beş Yıllık Planda gerçekten, ileriye götü
rülecek yerde - başka bir ifadeyle - kâfi miktar
da desteklenmemiştir. Bunu ileriye götürecek 
araçlar, 3 ncü Beş Yıllık Planda öngörülmemiş
t i k 

Sayın milletvekilleri, zannediyorum ki, bun
dan önceki görüşmelerimde bu konuyu çok uzun 
uzun anlatmıştım. Şimdi hâtıralarınızı tazele
mek için birkaç rakamı ifade etmek istiyorum. 
Çünkü, bu gerçekten yanlış bir teşhisin sonucu
dur gibi geliyor bize. Bir kesime planın içerisin
de önem verilip verilmediği nereden belli olur? 
3izim belli kriterlerimiz vardır, ona bakarız. Me
selâ en başta yatırımları alalım. Yatırımlara ba
karız. En önemli faktörlerden birisi bu. O za
man da arz etmiştim, 3 ncü Beş Yıllık Planda, 
evvelki planlarda tarıma verilen büyük önemle 
mütenasip ve hatta onu biraz aşan - bunun sebe
bi de vardır - şekilde önem verilmiştir. Bunu an
latmak için kısaca şunu arz edeyim, 3 ncü Beş 
Yıllık Plan döneminde tarım kesimine yapılma
sı öngörülen yatırım 33 milyar TL. dır. Bu mik
tar, geçmiş dönemlerin, her yatırımda olduğu gi
bi çok üstüne çıkarılmış bir yatırım rakamıdır. 

îkinci olarak, gübre konusu. 3 ncü Beş Yıl
lık Planda gübre konusunun nasıl önemle ele 
alındığı gerek gübrenin dağıtımı, tedariki, ge
rekse üretimi bakımından Yüksek Heyetinizin 
malumudur. Buraya yapılan yatırımlar da yine 
yüksek miktarlara baliğ olmaktadır. 

Üçüncü olarak, 3 ncü Beş Yıllık Plan döne
mi içerisinde bugün 120 - 150 bin arasında olan 
traktör sayısının 235 bine çıkarılması öngörülü
yor. 

Yine bunun yanında sulama tesislerine 3 ncü 
Beş Yıllık Plânda verilen önem, büyük rakam
lar olarak gözümüze çarpmaktadır. Bunun dı
şında, öyle sanıyoruz ki, gerek 3 ncü Plan dö
neminde gerekse özellikle uzun dönemde tarıma 
verilen asıl önem, tarımdaki işsizliği azaltmak 
için getirilen, öngörülen tedbirlerdir. Bunlar, sa
nayie öncelik, sanayie ağırlık verilmek suretiy
le tarımdaki işgücünü, daha doğrusu işsizleri sa
nayi alanına çekerek onların yaşama seviyesinde, 
işsizliğin önlenmesinde ele alınabilecek en önem-

I li konulardır. Bu, şüphesiz bir takdir mesele-
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sidir. Meselâ yatırım için söylüyorum, «efendim 
33 milyar verilmiş, daha fazla olması gerekirdi». 
Bu bir görüştür. Fakat bu, bir bakıma da Pla
nın genel dengesi içerisinde hesaplanabilecek 
bir büyüklüktür. 3 ncü Beş Yıllık Planda ol
duğu gibi bir veya iki sektöre önem verdiğiniz 
zaman, öbür sektöre ayni ağırlığın verilmesini 
istemek beklenemez. Ben bunu tarım için söy
lemiyorum, üzerinde durulabilecek diğer sektör
ler için söylüyorum. Ve tekrar belirtiyorum ki, 
en halisane niyetlerle 3 ncü Beş Yıllık Planda 
tarıma özellikle tarıma, hem sosyal açıdan, hem 
de maddî yatırım açısından büyük önem atf edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, burada evvelce yaptı
ğım bir görüşmede, Plamn muhatabının Hükü
met olduğunu arz etmiştim. Her Hükümet faa
liyetinde olduğu gibi, bunu hazırlayan organlar 
olur, bunun ilk hazırlığını yapan organlar olur, 
teşkilâtı vardır, başka kimseleri celbeder, onla
rın fikrinden istifade eder elbette. Fakat, Pla
nın muhatabı Hükümettir. Bu bakımdan, Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsünün 
yukardaki düşüncelerine istinadettirerek söyle
dikleri «Planlamanın gayretleri boşa gitti.» söz
lerini, bizim için, Hükümet olarak, biraz önce 
arz ettiğim sebepler açısından anlamak gerçek
ten mümkün değildir. 

Demokratik Partinin sayın sözcüsü Dağdaş, 
toprak reformu ile ilgili bazı konulara temas 
ederek kendi önergeleri üzerinde bazı hususları 
belirtmiş bulunmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, zannediyorum M, Sa
yın Dağdaş'm özellikle toprak ve tarım reformu 
konusundaki görüşlerine özet olarak şöyle cevap 
arz edebilirim; 3 ncü Beş Yıllık Planda toprak 
ve tarım reformu ile ilgili olarak önerilen ted
birler ve benimsenen ilkeler, Anayasamızın 36 
ve 37 ve 38 nci maddeleri hükümlerine tama
men uygundur. Nitekim, Anayasamızın 37 nci 
maddesinde aynen şöyle denilmektedir; «Dev
let, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçek
leştirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı 
bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak amaçlarıy-
le gereken tedbirleri alır. Kanun, bu amaçlarla 
değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre, top
rağın genişliğini gösterebilir...» 

Sayın Dağdaş ayrıca 3 ncü Beş Yıllık Pla
na, biraz önce arz ettiğim Sayın Parti Sözcüsü

nün aksine, koyu bir Devletçilik atfettiler. Yani 
öyle anlaşılıyor ki, biz 3 ncü Beş Yıllık Planın 
Devletçi mi, yoksa özel sektörcü mü, yahut da 
karma ekonomici mi olduğu üzerinde verdiğimiz 
izahatlarla durumu kâfi miktarda açıklayamamı
şız. Anlaşılıyor ki, bu bir yorum meselesi olmak
ta devam ediyor ve olacaktır. Biz, bundan ön
ce yaptığımız görüşmelerde de arz ettiğimiz gi
bi Planın karma ekonomi düzeni içerisinde ha
zırlanmış bir Plan olduğunu arz ettik. Bunun 
Devletçi veya özel sektörcü olması bu kavram 
içerisinde mütalâa edilmek gerekir. Devletçili
ğin yahut Özel sektörcülüğün ölçüsünü bulmak, 
rakamları ve 3 ncü Beş Yıllık Planı özellikle, 
incelemekle anlaşılabilir. Devlet yatırımlarına 
bir puan aşağı verilmiştir, öbürüne iki puan yu
karı verilmiştir diye bir Devletçilik veya özel 
sektörcülük tefriki yapmak mümkün değildir. 

Sayın Dağdaş, ekonomimizi, açık ekonomiye 
kapalı ve kendi yağı ile kavrulan bir ekonomi 
olarak nitelendirdi. Bu gerçekten 1 nci, 2 nci 
Planlarla öngörülmüş olan gelişme hedefleriyle 
ve gelişme arzusu ile ve buna ilâveten 3 ncü Plan
da öngörülen gelişme arzusu ve hedefleriyle ger
çekten bağlaştırılamayacak bir teşhistir. Türki
ye, on yıldan beri, özellikle planlı ekonomi dö
nemine girdiği devreden beri kendi yağı ile kav
rulan bir memleket olmak çabasından çıkma ar
zusu ile bu planlara girmiş bir memlekettir. Geç
miş on yıla ilâveten, önümüzdeki yirmi iki yıl
lık perspektifi düşünürsek, bizim, kendi yağı 
ile kavrulan bir memleket değil, bilâkis kendi 
yağım başkalarına iletmek, satmak durumunda 
olan bir memleket olma iddiasında bulunduğu
muz anlaşılır. 

Adalet Partisi Grubunun Sayın Sözcüsü Kı
lıç, linyitle ilgili bir soru yöneltmişlerdi. Müsa
ade ederseniz onu arz edeyim. Plana konan bir 
tedbir, belli usuller içerisinde şüphesiz kanun 
yapma hakkını kaldırmaz, O besbelli bir şey. 
Linyitlerle ilgili olan zorunluluğun anlamını şu 
şekilde ifade edebiliriz. Biraz önce de arz etti
ğim gibi, linyit bizim enerji üretimimizde önde 
gelen bir maddemiz olmaktadır, bir enerji dar 
boğazını bertaraf etmede. Bunu söylerken, su 
enerjisi, hidrolik enerjiyi bir tarafa koyduğu
muzu söylemek istemiyorum gayet tabiî, yalnız, 
belli misalleriyle de gözümüzün önünde bulundu
ğu gibi hidrolik santraller, barajlar enerjiyi çok 
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ucuza maletmelerine rağmen, uzun sürede ger
çekleştirilen tesisler olmaktadır. O bakımdan 
linyite, kömür enerjisine ihtiyaç ortaya çıkmak
tadır. Bu, bizim memleketimiz için, özellikle önü
müzdeki birkaç yıl önemle bahis konusu olacak 
bir konu olmaktadır. 

Şimdi, zorunlu demekle şunu kastediyoruz; 
tahdidi bir şey olarak kullanmak istedik bunu. 
Yani, biraz önce arz ettiğim elektrik enerjisi 
üretimindeki dar boğazlan geçebilmek için kur
mak zorunluğunu duyacağımız termik santral
lerde kullanacağımız linyitin bulunduğu bölge
de başkaca bir linyit rezervi mevcut değilse, tek 
linyit rezervi mevcutsa zorunlu olarak bu lin
yit rezervini kullanacağız. Bunun anlamı, bu
dur. 

Her madenin stratejik olup olamayacağı. 
Biraz önce arz etmiştim, stratejik maddeler, bor 
da dahil olmak üzere 3 ncü Beş Yıllık Planca 
tahdidi olarak getirilmiştir. Bunun dışında 
bir stratejik maddeyi şimdilik bilmiyoruz, mev
cut değildir. Eğer olsaydı her halde onu da 
huzurunuza getirirdik, o stratejik maddenin 
memleket yararında kullanılması özel bir rejimi 
gerektirseydi. Bu bakımdan, bunlara ilâve ede
cek her hangi bir stratejik maddeyi düşünmü
yoruz. 

Petro kimya sanayii üe 'ilgili olarak Sayın 
Kılıç'in bir görüşleri vardı; «kompleks halinde 
kurulmasının, özel sektöre ara mallarını kullan
ma ve onları işleme olanağını vermeyeceğini» 
söylemişlerdi. Gerçekten, kompleksten maksat 
budur. Yalnız, bunun bir sebebi vardır efendim. 
Sayın Kılıç'ta çok iyi bilirler M, petro kimya 
sanayiinde polimerizasyona gitmeyen ameliyeler, 
o koskoca tesise kâr getirecek, yahut da onu ko
ruyacak tesisler değildir. Ancak ondan sonra, 
polimerizasyondan sonraki imâl safhalarıdır M, 
lif halinde ve saire, onlar kâr getirir. Onlar 
için Türkiye Petro Kimya Sanayiinin öncülü

ğünde kurulacak olan - özel sektörle de olabilir 
tabiî - tesislerin bir kompleks olarak kurulması 
öngörülmüştür. Memleketimizin gerekleri ve 
teknoloji de zaten bunu gerektirmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, çok özet 
olarak yapılan görüşmelere karşı görüşlerimizi 
arz etmiş oluyorum. Bu görüşmelerde, bu ko
nuşmalarımla öyle sanıyorum ki, bazı yanlış 
anlamaları önlemiş oldum. Kendim öyle zan
nediyorum. (M. G. P. ve A. P. sıralarından al
kışlar) 

Hepinize teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Bakan. 
Muhterem arkadaşlarım, her ne kadar daha 

önce ittihaz olunan karar mucibince 2 saatlik 
bir ara verilmesi gerekiyor ise de, yetiştiğimiz, 
eriştiğimiz çalışma noktasında bu kadarlık bir 
ara vermeğe lüzum olmadığı kanaatini taşıyo
rum. 

Bu itibarla yarım saatlik bir ara verilmesini 
oylarınıza sunuyorum. («Devam edelim» ses
leri) 

Efendim, müsaade ederseniz- arz edeyim; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Oral ikinci defa söz istemişlerdir. Sayın Başba
kan, Hükümet adına söz istemişlerdir. Açık oy
lamada oyların rengi, sayın üyelerce yerlerin
den belirtilmesini isteyen önerge verilmiştir. Bu 
sebeplerle, bendeniz bir yarım saatlik arayı tek
lif etmiş bulunuyorum. («Devam, devam» ses
leri) 

Ayrıca 10'ar dakikalık konuşmalar da var 
efendim. 

Yarım saat ara vermeği oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Yarım saat ara verilecektir. 

Saat 19,30'da Birleşime devam etmek üzere 
ara veriyorum. 

Kapanma saatli : 19,03 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenıpınar, (Tunceli), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 155 nci Birleşiminin üçüncü oturumunu açıyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kal
kınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Planı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Se
natosu 3/170) (S. Sayısı : 747) 

BAŞKAN — Söz, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına Sayın Bülent Ecevit'indir. 
Buyurun Sayın Ecevit. 

C. H. P. GRUBU ADINA BÜLENT ECE-
VİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Planla ilgili son genel görüşme
ler sırasında bir kez daha vaktinizi alaca
ğım için beni bağışlamanızı dilerim; ama buna 
mecbur olduğumu herhalde kabul buyurursu
nuz. Çünkü, benden sonra konuşan değerli 
sözcüler, konuşmalarının büyük bir bölümün
de benim konuşmalarımı cevaplandırdılar. Be
nim konuşmalarımı cevaplandırmak için katı
lamayacağım bazı gerekçeler öne sürdüler. 
Bunları cevaplandırmaya kendimi mecbur say
dığım için, kısaca vaktinizi tekrar almak ih
tiyacını duydum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Selâhattin 

Kılıç, partisinin teorik devletçiliğe karşı oldu
ğunu söyledi ve bunu bizim yeraltı kaynakla-
rıyle ilgili olarak söylediklerimize karşı ola
rak söyledi. Ben, grup adına yaptığım müza
kerelerin daha ilk günlerindeki bir konuşmam
da, bizim de parti olarak yeraltı kaynakları 
sorununa, bazı yeraltı kaynaklarının devlet
leştirilmesi zorunluğuna, asla teorik bir açı
dan bakmadığımızı özellikle belirtmiştim. Kal
dı ki, devletçiliğe teorik açıdan, doktriner açı

dan bakma çağının geride kalmış olduğunu 
konuşmamda belirtmiştim açıkça. Ancak, Dev
letin, ekonomiye toplum yararına yön vere
bilmesi bakımından ekonominin bazı alanların
da her memlekete göre, değişen ölçülerde 
Devletin bir rol oynaması gerektiğini belirt
miştim. özellikle, yeraltı konusunda, madenler 
konusunda bizim devletçiliğe önem verişimiz, 
teori ile, doktrin ile hiç ilgili değildir; bu 
doğrudan doğruya ulusal yararımız açısından, 
hatta bağımıszlığımız açısından önemli yer
altı kaynaklarını devletliştirme zorunluğuna 
inandığımız içindir. Çünkü, daha önce de be
lirttiğim gibi, bir memleket üzerinde egemen
lik kurmak isteyenler, eğer o memleketin 
topraklarının üstünü elde edemezlerse o top
rakların altını elde etmeye bakarlar. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Ta
rihte ve dünyada bunum çeşitli örnekleri var
dır. Bunu belirttiğim gibi, daha çok yurt çı
karları açısından gerekli görüyoruz. Ama, 
bunu söylerken, elbette yurtseverliği kendi 
tekelimizde de saymıyoruz. Kendi yurtseverlik 
anlayışımız açısından önemli yeraltı kaynak
larının kamu tarafından işletilmesini zorunlu 
görüyoruz. 

'Sayın Selâhattin Kılıç, bu konuda - beni 
bağışlasınlar - bence talihsiz bir benzetme 
yaptı, bir atıfta bulundu. Bu yeraltı kaynak-
larıyle ilgili olarak, benim önemli yeraltı kay
naklarının özel teşebbüse ve yabancı serma
yeye son değişikliklerle açılmasına itiraz et
mem karşısında dedi ki : «Biz, Ailende dev
letçiliğini, Şili devletçiliğini kabul etmiyo
ruz.» 

Şimdi, bu sözle bize yönelttikleri tarizi 
bir yana bırakalım, Sayın Kılıç'in bu sözlerin
den çıkarılabilecek bir anlam şudur : Demek-
ki, Planın ilk şeklini veren Hükümet, Al-
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lende ve Şili devletçiliği açısından hareket et
miş. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) Fakat buna ihtimal vermek, herhal
de ıSayıh Kılıç'in da aklından geçmemiştir, 
maksadını aşan bir ifade kullanmıştır. 

iSayın Kılıç'm bu Ailende ve Şili benzet
mesi, bir başka açıdan da çok talihsizdir. 
Şili'nin durumu nedir arkadaşlarım? Şili'de 
bir süreden beri önemli yeraltı kaynaklarını 
yabancı sermaye işletmektedir. Ve bu yabancı 
sermaye, fırsat buldukça bu işletmeciliği sö
mürü ölçüsüne vardırmıştır. Yabancı sermaye
nin' Şili'deki yeraltı kaynaklarını önemli ölçü
de ele geçirip onları sömürmeye başlaması
nın Şili'deki sonucu ne olmuştur? Marksist bir 
rejim olmuştur. Biz onu önlemeye çalınıyo
ruz. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
şiddetli alkışlar.) Bir yandan yeraltı kay
maklarımızın sömürülmesini, bir yandan da o 
sömürünün aşağı - yukarı doğal sonucu olan 
Markist akımların güçlenmesini önlemeye ça
lışıyoruz. (O. H. P. sıralarından «Bravo sesleri, 
alkışlar.) 

Bu konuda, bugünkü rejimini bir yana bı
rakalım - ki, dediğim gibi, yeraltı kaynakları 
üzerindeki yabancı sömürünün bugünkü Şili 
rejiminin oluşmasında büyük sorumluluk payı 
vardır, bunu bir yana bırakalım - bir ülke
nin yeraltı kaynaklarını bir kez ele geçiren, 
sömürme olanağı bulan ve bu olanağı elinde 
tutmaya çalışan yabancı sermaye, yabancı şir
ketler, neler yapabilirler, nerelere kadar vara
bilirler? Yine Sayun Kıllç'ın verdiği Şili ör
neği bu bakımdan talihsiz bir örnektir. Çün
kü, kendi menfaatlerinin haleldar olacağını, 
kendi ellerindeki yeraltı kaynaklarının ellerin
den alınacağını hissettikleri vakit ne yapmış
tır bu yabancı şirketler? Şili'yi birbirine kat
mak için herşey yapmışlardır, ayaklanmalar 
tertiplemişlerdir, suikastler tertiplemişlerdir ve 
Şili'de demokrasiye inanmış, dürüst bir gene
ral bu tertipler sonucunda bir suikaste kur
ban giderek ölmüştür. Demekki, yeraltı kay
nakları üzerinde sömürü olanaklarını sürdüre
bilmek için yabancı sermayejnin başka devlet
lerde yapamayacağı şey, girmeyeceği tertip 
yoktur. Ne idi. Şili'deki durum? CanacotOop-
per öorparation'dan sadece örnek vereyim. Bu 
Şili'deki sömürüyü sürdüren ve sürdürmek is
teyen yabancı ulaslararası şirketlerden bir ta

nesidir. Bu ortaklığın, Canacot Copper Corpa-
ration'm, Şili'deki bakır madenleri dolayısıyle 
1967'deki kân % 106, 1968'deki karı % 113, 
1969'daki kârı ise % 205. Bu olanakları elde 
eden yabancı sermaye, elbette o olanakları 
elinden kaçırmamak için, memleket kendi 
memleketi de olmadığına göre, o memlekete 
duygusal bağlarla da bağlı olmadığına göre, 
o şirketin, o yabancı sermayenin başvurma
yacağı tertip yoktur. Biz, Türkiyeyi bu gibi 
tehlikelere karşı korumaya çalışıyoruz ve me
seleye bu açıdan ve bu tarihî ve evrensel ger
çekler açısından baktığımız içindir ki, yeraltı 
kaynaklarında yabancı sömürüsüne kapılan 
açmamamın, açık kapılan kapatmanın yurt
severlik gereği olduğuna kendi bakış açı
mızdan inanmakta devam ediyoruz. (0. H. P. 
sıralanndan alkışlar.) 

ıS'ayın Emin Paksüt, konuşmalarında, bu 
Planda yapılan değişliklerden basılarına kend> 
sinin de katılmadığını belirtmek açık sözlü
lüğünü gösterdi ve bu arada «Meclis Anayasa
daki yetkilerini kullanmıştır, buna itiraz edil
memelidir» dedi. Bu konuda iSayın Paksüt'e 
yüzde yüz katılıyorum. Meclis, gerçekten Ana
yasanın gereği olan, bunun da ötesinde olan 
veya bununla beraber demokrasinin, demokra
tik parlamenter rejimin gereği olan yetki
lerini kullanmıştır; biz buna ancak saygı bes
leriz. Ancak, kullanılan bu yetkilerin bizim 
bakış açımızdan toplum yaranna, ülke yara
rına olup olmadığını tartışmak da herhalde 
bizim hakkımızdır, bu hakkı Sayın Paksüt'ün 
de tanıyacağına güveniyorum. Biz, kendimi
zi - Sayın Paksıüt'ün yine konuşmalarındaki bir 
ima - asla millî iradenin tek temsilcisi ola
rak saymak gılbi bir iddiada değiliz, hiçbir par
tinin de böyle bir iddiada bulunmasına imkân 
yoktur. Meclisin yetkilerine tam saygı besli
yoruz ve planda yapılan bütün bu değişiklik
lere, çok tehlikeli bulduğumuz - değişikliklere 
rağmen bu şekilde tecelli eden Meclis iradesi
ne Türkiye'de aynı saygıyı gösteaimesinü isti
yoruz. (C H. P. saralarından alkışlar) 

Sayın Paksüt, konuşmalarında bana cevap 
verirken; «Eejimle ilgili bir yanlış beyanı ol
du Ecevit'in» dedi, «Üstü kapalı imalarla zu
lüm, baskı rejimi gülbi gösterdi bu rejimi dedi. 

Bizim anlayışımıza göre, herhalde niyetle
ri aşatfak, zulüm bir ölçüde, zulüm veya bas-
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ki niteliğinde sayılabilecek bazı davranışlar 
gerçi oluyor; fakat ben sözümde (bunu kastet-
memiştim, buna atıf yapmamıştım, Toprak Re-
formuyle ilgili bir profesör hakkındaki sö
züm dışında, M, belki o da zulüm sayılamaya-
bilir. Ancak ben rejimden bahsederken, kamu 
oyunun tam bir serbestlik içinde oluşturula-
madığı bir ortamda halk yararına, toplum ya
rarına reformlar yapmanın güçlüğüne değin
miştim, repim konusuna bu açıdan ilişmiştim. 
Bu kanaatimizi (bugün, bugüne kadar oldu
ğundan daha kuvvetle koruyoruz. Çünkü, bu
gün de görülmüştür ki, kamu oyunun serbest
çe işleyemediği bir ortamda toplum yararına 
rieformlar yapmak güçleşmektedir. Nitekim, 
kamuoyunun daha büyük Ibir serbestlik için
de oluşabildiği bir ortamda geçmiş yıllarda 
-bundan önceki konuşmamda da değindiğim 
gibi - Adalet Bar tisinin ıCumlhuriyet IS'enatosun-
daki sayın üyelerimden pek çoğu, bor maden
lerinin devlet eliyle işletilmesinin <daha çok 
toplum yararına olacağını kalbul etmişlerken, 
(bugün aynı Adalet Partisi, bor madenlerinin 
özel, dolayısıyle yabancı sermayeye açılma
lında sakınca görmez hale gelmiştir. Neden? 
Bu konudaki kamu oyu baskısı, demokratik 
kamu oyu (baskısı kalkmıştır. 

ISayın Paksüt, konuşmalarında beni bir öl
çüde üzen bir tarizde bulundular, «Neyi kime 
şikâyet ediyoruz» dediler. Aslında hiçbir şe
yi,'. hiçibir kimseyi kimseye şikâyet etmiyo
rum; eğer, şikâyet konusuysa bu şikâıyetimin 
muhatabı sadece millettir, onun dışında bir 
muhatabı olamaz. (0. H. P. şualarından» Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

(Sayın Paksüt ve ben, uzun yıllar ıbir çatı 
altında beraber çalıştık. İkimiz de birbirimizin 
demokrasiye inancımızdaki içtenliği biliriz, 
sanırım Sayın Paksüt de bunu kalbul edecek 
kadar âlicenaptır; o bakımdan benim ve par
timin bu konudaki iyi niyetinden, demokrasi 
konusundaki, millî irade konusundaki iyi ni
yetinden kuşku duymamasını dilerim. 

Yine Sayın Paksüt «Kimse milliyetçilik an
layışımızın gereği olarak bu planı reddederiz 
demesin. Milliyetçilik kimsenin inhisarında, te
kelinde değildir» yönünde konuştular. Milli
yetçilik kimsenin tekelinde olmadığı içindir 
ki, kendi milliyetçilik anlayışımızdan bu pla

nı reddetmek hakkını kendimizde görüyoruz. 
Madem ki, milliyetçilik kimsenin tekelinde 
değildir, Ibu demektir; herkesin, her partinin 
kendine göre az çok değişikliklerle milliyet
çilik anlayışları olabilir, nitekim olmaktadır. 
Biz, haklı veya haksız, kendimiz elbette hak
lılığına inanıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi
nin vazgeçilmez şartı olarak önemli yeraltı 
kaynaklariyle ilgili son değişiklikleri sakın
calı buluyoruz. Biz ona inanıyoruz ki, özellik
le çağımızda milliyetçilik, duygusal milliyet
çilik olarak kalırsa hiçbir anlam taşımaz. 
Çağımızın milliyetçiliği, her şeyden önce eko
nomik milliyetçiliktir. (C. H. P. sıralarından 
«fBravo» sesleri, alkışlar) 

Ama bu demek değildir ki, ekonomik mil
liyetçiliğin sonucu otarşi olmalıdır; bir mem
leketin kapılarını dünyaya kapatıp kendi ba
şına, dünya ilişkisi olmayan bir ekonomik ge
liştirmesi olmalıdır... Elbette buna olanak ol
madığını çok iyi biliyoruz. Fakat millî çıkar
larımızı, yararlarımızı önplanda tutan dünya
ya açık bir ulusal ekonomiye sahip olabilme
nin vazgeçilmez şartı olarak önemli yeraltı 
kaynaklarının kamu elinde bulunması zorun
luluğunu görüyoruz. 

Demokratik Parti Grubu adına konuşan Sa
yın Ekrem Dikmen, anlaşılan sıralardan duy
duğu ve kendisini üzen bir söze değindi; «Hay
di vatanı verin» diye ibir söz duymuş. Buna 
karşı üzüntüsünü belirtti. Elbette bu üzüntü
yü belirtmek haklarıdır. Belki tehevvür için
de, heyecan içinde böyle sözler karşılıklı söy
lenebilir. Nitekim söylenmektedir. Bdz bu de
ğişiklikleri isteyen ve yaptırmayı başaran de
ğerli üyelerden hiçbirinin vatanı başkalarına 
vermek niyeti beslemediğini elbette biliriz. Bu 
bakımdan, bütün arkadaşlarımızın yurt sever-
liğine inanırız, ama nasıl, önneğin Atatürkçü
lük konusunda, reformculuk konusunda gö
rüşlerimizin ayrıldığı belli ise, vatanı sevmek 
ve korumak konusunda, bunların gerekleri ko
nusunda da görüşlerimiz bazı bakımlardan de
ğerli arkadaşlarımızdan ayrılabilir. 

Bizim anlayışımıza göre, bir ülkenin istik
lâli, İstiklâl Marşını Anayasaya koymakla 
korunmaz. Bir ülkenin istiklâli, topraklarının 
altına sahip çıkmakla korunur her şeyden ön
ce. (C. H. P. sıralarından «Bravo' sesleri, alkış
lar) 
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Sayın Ekrem Dikmen, Sayın înlönü'nün Koa

lisyon hükümetleri zamanında Senatoda söy
lediği bazı sözlere değindiler; o sözleri gerçek 
çerçevesinin dışında ele alarak. 

Sayın İnönü'yü savunmak elbette benim 
haddim değildir. Ancak, (bir gerçeği iSayın Dik-
men'e ve Partisine hatırlatmak isterim. Sayın 
İnönü'nün 1060 öncesi Millet Meclisinde ya
bancı sermaye ve petrol kanunları geçerken, 
bu kanunların memleketimizi yabancı sömü
rüsüne nasıl açacağına dair sözleri ve bunla
rı önlemek için yaptığı mücadele Türk tarihi
nin şeref sayfalarına geçmiştir. (C. H. P. sıra
larından «Btfavo» sesleri, alkışlar) 

(Bizim inancımıza göre, Sayın İnönü'nün o 
yıllardaki mücadelesi Kurtuluş Savaşındaki 
mücadelesi kadar, Lozan Konf eransındaki mü
cadelesi kadar milliyetçi ve şerefli bir müca
deleydi. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Ama arkadaşlarım, bir taviz verildikten 
sonra, hele o tavizin gereği olarak birtakım 
işler yapıldıktan sonra, birtakım çıkarlar ve-
müesseseler kökleştikben sonra, o tavizleri geri 
almak çok zordur. İzin verirseniz bir örnek 
vereyim: 

ıBir kurşun sıkılır, o kurşun bir adama gi
rer. Bu son derecede kolay ıbir işlemdir. Bir 
tetik çekilir, kurşun karşıdaki insana girer, 
ama o kurşunu o insanın vücudundan çıkar
mak son derecede zor.ve tehlikeli ıbir iştir. 
Benim hatırladığım, Sayın İnönü bu zorluğu 
ve tehlikeleri ıbildiği içindir M, Cumhuriyet 
Senatosunda bundan birkaç yıl önce yaptığı 
konuşmalarda, bu yabancı sermeyeye karşı ve
rilen tavizleri geri almanın sıkıntılarını be
lirten 'bir konuşma veya konuşmalar yapmış
tı.., 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Dikmen, bil
miyorum, kendi partisinin bu değineceğim ko
nuda da tam görüşlerini mi yansıttılar? Eğer 
öyleyse Sayın Dikmenle değil, değerli De
mokratik Parti ile de plan konusunda, anlaş
mak şöyle dursun, tartışmak bile çok zor. Çün
kü Sayın Dikmen, Marshall Planına bizim bu
gün sözünü ettiğimiz konuda plan dedi. Baade 
raporuma da plan dedi ve «ılÖOO'tan önce de 
Türkiye'de plan vardı. Nitekim Marshall pla
nı vardı, Baade Raporu vardı» dedi. Plan an
layışı bu anlamda, bu şekilde olan kimselerle, 

beni çok mazur görsünler, plan konusunda 
yeteri kadar ciddi bir tartışmaya girmek çok 
zordur. (O. H. P. sıralarından, alkışlar) 

1960'tan önce de Mecliste buna benzer söz
ler edilirdi. Biz o zaman planlamanın zorunlu-
ğunu belirttikçe, bazı diğer partiden, iktidar 
partisinden değerli sözcüler: «Bütçe de bir 
plandır, plana ne ihtiyaç vardır?» derlerdi. Fa
kat o teoriyi çok gerilerde bırakan parlak 
bir fikir ileri sürmüş bulunuyor Sayın Dikmen, 

Yine Sayın Dikmen dediler M, «Eoevit ya
bancı sermayeyi sadece sömürücülük olarak 
niteliyor. Kapitülâsyonlarla yalbancı serma
yeyi kanştamamalı. Sosyalist ülkeler bile ya
bancı sermaye alıyor». Çok doğrudur, nitekim 
ben de konuşmamda, sosyalist ülkelerin bile 
yabancı sıermaye ile işbirliği yaptıklarından 
bahsettim. Elbette bunu yapmanın yolları var
dır. Biz yabancı sermayenin ilkesine, yaban
cı sermayeden yararlanmanın ilkesine karşı 
değiliz. Buna karşı olmanın çağımız dünya 
sında yeri olamayacağını bilecek kadar ger
çekçiyiz, ama ona sömürü olanakları vermeye 
karşıyız ve biliyoruz ki; dünyadaki muhtelif 
ülkelerin deneylerimden biliyoruz M, hir ül
kenin yer altı kaynakları yabancı sermayeye 
açılırsa sömürü kapıısı da mutlaka açılmış 
olur. 

Yine Sayın Dikmen, konuşmalarının bir ye* 
rinde dediler M, «İşte düzeni değiştireceğiz di
yorlar». 'Talbiî düzeni belli bir anlamda de
ğiştireceğiz diyen pa^ti bugün yalnız Cumhu
riyet Halk Partisi. İlâve ettiler, «Düzeni an
cak hu vatanı seven 'insanların canını alırlar
sa değiştirebilirler.» 

Hayır... Bizim görüşümüz o değil. Biz kim
senin canını almak istemiyoruz. Kimse kimse
nin canını alsın da istemiyoruz. Biz kimsenin 
canını alarak düzeni değiştialmek istenmiyoruz. 
Biz, vatandaşın serbest oylarını alarak bu dü
zeni değiştirmek istiyoruz. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Ve Anayasanın 
gereği olan düzeni getirmek istiyoruz. Bunu 
demokratik parlamanter rejimin kurallarına 
tam uyarak yapmak istiyoruz. 

Sayın Ekrem Dikmen bizim Avrupa Eko
nomik Topluluğu üe ilgili olarak belirttiğimiz 
bazı kaygıları,' (yalnız bizim değil, bizden bel
ki çok daha ileri ölçüde önümüzdeki planın 

— 416 — 



M. Meclisi B : 155 26 . 10 . 1972 O : 3 

bu konuda (belirttiği kaygılar da vardır) Sa
yın Dikmen bizim belittiğimiz kaygılan ele 
alarak, «Avrupa Ekonomik Topluluğuna ne 
zaman girildi?» dediler ve bununla Cumhu
riyet Halk Partisinin Karma hükümetler için
de iktidarda bulunduğu zamanda Avrupa Eko
nomik Topluluğuna girme kararının alınmış 
olduğunu hatırlattılar. Doğrudur. Bu gerçe
ği inkâr etmiyoruz. İnkâr etmeye gerek de 
duymuyoruz. Biz, parti olarak hiçbir vakit 
Avrupa Ekonomik Topluluğunda Türkiye'nin 
üye olmasını reddetmedik veya vaktiyle böy
le bir karar veripte sonradan bundan cayma
dık. Her vesileyle açıkça belirttik ki, bizim 
itirazımız tam üyelik yolunda ikinci aşama
ya tedbirsiz olarak, hazırlıksız olarak ve aşı
rı tavizler verilerek girilmiş olmasıdır. Nite
kim bunu yalnız biz belirtmiyoruz. İncelemek
te bulunduğumuz plan da açıkça belirtiyor. 

Sayın Ekrem Dikmenin, herhalde Millet 
Meclisince de tasvip edilemeyecek bazı söz
leri oldu. Bunlara üzüntümü ifade ederek ken
di konuşmaları ile ilgili sözlerimi belirtece
ğim. 

Dediler ki, «Bir profesöre toprak reformu 
kitabı yüzünden izin verilmemiş, mutlaka ko
münistlik kokuyordu...» 

Arkadaşlarım, bu kadar önyargı ile davra-
nılırsa bu memlekette komünistlik kokusu her 
yeri sarabilir. İncelemeden, gerçeği bilmeden 
böyle yargılarda bulunmak ne herhangi bir 
vatandaşın, ne de bir milletvekilinin hakkı
dır. Daha önceki konuşmamda da belirttiğim 
gibi yapılan çıkışlar üzerine, benim sözünü 
ettiğim pmofesör hakkında hiçbir soruştur
ma, kovuşturma olmuş değildir. Kendisini de 
tanımam. Hayatta bir kere gördüm ve elini 
sıktım. 

Aynı zamanda bundan daha çok üzen bir 
gözü oldu beni Sayın Ekrem Dikmen'in. Sivil 
mahkemelerdeM, afedersiniz, tabir kendileri
nin yanlış anlamadıysam, birtakım kepazelik
leri görüyoruz, dedi. Bu sözün bu kürsüden 
söylenmemesi gerekirdi. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Zaptı oku
yun. 

0. H. P. GRUBU ADINA BÜLENT ECE-
VİT (Devamla) — Yanlış anladıysam ancak 
sevinirim Sayın Dikmen. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sevinme-
sen de mühim değil benim için 

BAŞKAN — iSayın Ecevit, müsaade eder
seniz ben bu hususu izah edeyim. 

Bu sivil hayatla ilgili bir beyan olarak 
söylendi. Tahsisen mahkemelere izafe edilmesi 
bir beyan değildi, hatırladığıma ıgöre. 

Devam buyurun. 
BÜLENT EGEVÎT (Devamla) — Açıklama

nıza çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Böyle olması beni özellikle sevindirir. O hal
de bu açıklamanız ürerine ve Sayın Dikmen' 
İn yerinde yapmak istediği tavzih üzerine, 
şimdi ne söylediklerini anlayamadım tabiî, 
belli ki, itiraz ettiler. Bu sözleri söylemediği 
anlaşılıyor kendi beyanlarına göre. Buna özel
likle sevindim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Yanlış an
lamışsınız. Zaptı okumanız lâzım. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Olabilir 
efendim. 

Sayın Devlet Bakanı Zeyyat Baykara, be
nim sözlerime verdiği cevaplarda, bu plan an
cak bir sağ dikta rejimi tarafından bu şek
liyle uygulanabilir, yolunda ilk günlerdeki ko-
nuşmaımda söylediğim bir söze değindiler ve 
sağ dikta konusunda Hükümete böyle bir ya
kıştırma olamayacağım herkes bilir dediler. 
Bunu ben de bilirim. Nitekim ilk konuşmamda 
da Hükümetin asla böyle bir niyet, böyle bir 
amaç gütmüş, beslemiş olamayacağını, buna 
kimsenin ihtimal veremeyeceğini belirtımiş-
bim, ama benim anlatmak istediğim şudur: 
niyetler ne kadar demokratik olursa olsun, 
halkın ihtiyaçlarını böylesine gerötye iten, hal
kı 22 yıllık bir dönem için en az, bir hırka bir 
lokmaya mahkum eden bir plan halkın serbest 
iradesinin işlediği bir rejimde uygulanamaz. 
Uygulanabilmek için ancak bir sağ dikta re
jimi gereklidir. Bunu anlatmaya çalışmıştım. 
Yoksa, Hükümetlin o türlü niyetler beslediği 
elbette hiçbirimizin ve benim de aklımızdan 
geçmez. 

Sayın Zeyyat Baykara, benim, bu planla top
rak reformu yapılamaz yolundaki sözlerimi 
büyük haksızlık olarak belirttiler. Ben bu sö
zü. özellikle son yapılan ve biraz önceki ko
nuşmamda değindiğim değişiklikle ilgili ola
rak söylemiştim, fakat Sayın Bakanın burada 
plan metninden son konuşmalaruuda okuduk-
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lan cümle ile, son değişiklikler yapılmadan 
önce dalhi bu planla ciddî bir toprak reformu
nu gerçekleş biriınenin güçlüğünü beHrtımiş ol
dular. Planın değişmemiş bir paragrafından 
okudukları bir cümlede, verimli işletüemeyen 
toprakların ancak kamulaştınlacağını belir
ten Ibir ifade vardı. Böyle verimli işletiliyor 
gerekçesiyle birtakım toprakların, birtakım 
büyük çiftliklerin toprak reformu kapsamı dı
şında bırakılması kapısı bir kez açılacak olur
sa, toprak reformunun; gerçek bir toprak re
formunun yapılması ciddî tehlikeye düşmüş 
olur. 

Rafinerilerle ilgili olarak verilen taviz ko
nusundaki sözlerimi de cevaplandırdı (Sayın 
Zeyyat Baykara. Ben, sözlerimin bir yerinde 
demiştim ki, bu yalnız ihracat yapması şar
tı ile, özel ve yabancı rafinerilere izin verile
cek son değişiklikten sonra. Bunlar bütün üre
timlerimi İhracata yöneltme olanağını bula
madıkları takdirde Hükümeti, Devleti tazyik 
ederler ve yurt içine satış yapma olanağını da 
bulurlar». Bu, ileri sürdüğüm tek itiraz ge
rekçesi değildi aslında; ayrıca şunu da be
lirtmiştim: Dedim ki, «o yabancı veya özel ser
maye ile kurulacak rafinerilerim tam kapasi
te ile çalışıp ürünlerini ihraç edebilmelerini 
sağlamak için ille, kendi millî rafinerilerimizin 
ihracat olanakları kısılabilir.» Bunun üstün
de durmadılar Sayım Baykara, durdukları kı
sım üzerinde 'bir mülâhazamı, bir düşüncemi 
belirteyim. Dedi ki, Sayım Baykara, «Böyle 
ben hepsini ihraç edemiyorum, onun için bıra
kın yurt içjine de satış yapayım» diye tazyik
te bulunursa bir yabancı rafineri, hükümetler 
buna imkân veremez, verirse Devlet otoritesi 
kalmayacak demek olur» tarzımda, bir cevap 
verdiler. 

Değerli arkadaşlarım, korkarım ki sonun
da biz, bu yabancı rafinerilerin dışarıya sa
tamadıkları ürünlerini, güya ithal e>diyor-
muş gilbi bir işlem yaparak, almak zorunda da
hi kalabiliriz. Bu yoldan da birtakım baskı
lar işleyebilir. Kaldı ki, nasıl bazı oldu - bit-
tilerle Devletin karşılaşabileceğinle dair çeşit
li örnekler vardır gözümüzün önünde; birçok 
montaj fabrikalarına, o arada sanırım bazı 
lâstik fabrikalarına büyük ölçüde ihracat yap
maları şartıyle yatırım izni verilmiştir; fakat 

'bunlar bu ihracat vecibesini yerine getirme
mişlerdir. Devlet otoritesi bunu sağlamaya 
yıllardan beri yetmemiştir. Adını vermeyeyim, 
bildiğim bir konserve fabrikası konserve için 
gerekli bazı [hammaddeyi, işte kutulamak için 
gerekli hammaddeyi ithal izni alırken büyük 
ölçüde ihracat yapacağımı söylemiş, fakat 
!bu ihracatı yapmamış veya yapamamış, ona 
rağmen her türlü kolaylıktan yararlanmaya 
devam etmiştir. 

Bu Bor tuzlan, stratejik madenler, tungs
ten ve saire konusunda Sayın Baykara de
diler ki, «Bu konudaki değişikliği şunun için 
yaptık: Plan görüşmelerinde, özellikle Komis
yonda itiraz edilmişti, değinilmişti, neler stra
tejik madem sayılır, bumun kapsamı anlamı 
belli değil, bu konuda hükümetlerin beli bir 
mekanizma içinde işleyecek bir yetkiye sa
hip olmalarını istedik, stratejik maldde kav
ramına giriş çıkışları belirtmek için bir usul 
getirdik buraya» dediler. 

Değerli arkadaşlanm, bunun açık anlamı 
Bor minerellerinin veyahut tungstenin dev
letleştirilmesini istemeyen bir parti iktidara 
geldiği vakit bu maden stratejik maden sa
yılmaz demesidir, sonuç bu olacaktır. Kaldı 
ki, önümüzdeki plan Beş Yıllık bir Plan. Bu 
Beş Yıllık Planda birçok şeyler öngörülüyor, 
ileriye doğru birçok tahminler yapılıyor. Ni
hayet Beş yılla sınırlı. Bu 5 yıl içinde hangi ma
denlerin stratejik maden niteliğini koruyaca
ğı tespit ve tahmin edilemıiıyor ise o zaman 
plan yapmanın gereği yok demektir. 

Değerli arkadaşlanm, sonuç olarak şunu 
belirtmek isterim: Planda yapılan Ibu deği
şikliklerden sonra bugünkü ortamda, bizim 
açımızdan, toplum yararıma gerçek, ciddî re
formlar yapma olanağı artık tamamiyle orta
dan kalkmış bulunuyor. Bu şimdiye kadar 
içimizde bir endişe idi, bir kaygı idi fakat 
plana verilen bu biçimden sonra maalesef bir 
kesin kanı haline gelmiştir. Değdi mi ki plan
da bu tavizler veriliyor, bumun doğal sonu
cu reform taşanlarında da aynı tavizler veri
lecek demektir, verilmezse plan çğinemmiş ola
caktır. Onun için maalesef bu kanıya varmış 
bulunuyoruz. Fakat burada Türk kamuoyuna 
bir kanımızı da belirtmeyi demokrasiye inan
cımızın gereği sayarız. 
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Deniyor ki, normal rejime dönebilmek için 
seçimleri zamanında yapalbilmek için belli sos
yal ve ekonomik reformların gerçekleşmesi 
lâzımdır, o arada özellikle toprak reformu
nun, petrol ve maden reformunun gerçekleş
mesi lâzımıdır. Tabiî aslında lalettayin bir ka
nunla, Sayın Kıllç'ın belirttiği gibi meselâ bü
tün madenleri özel teşebbüse, yabancı sermaye
ye açacak bir kanuna da pekâlâ reform dene
bilir. Reformculuk gerçekten ille devle tleştir-
meoıilik demete değildir ama, kamuoyunun an
ladığı biçimde, Anayasamızın gösterdiği doğ
rultuda reformlar harhalde bugünkü ortam
da artık yapılamayacak demektir. Ama bu re
formlar yapılmadıkça seçime gidilemez, nor
mal demokratik rejime geçilemez yolunda 
görüşler belirtilirse buna en başta O. H. P. kar
şı çıkar. (C. H. P. sıralarından alkışlar) Bu
günkü ortamda gerçek ekonomik ve sosyal 
reformların yapılamaması normal rejime dö
nüşü geciktirmenin bir gerekçesi sayılmama
lıdır. Aksine normal rejime dönüşü çabuk
laştırmanın bir gerekçesi sayılmalıdır. Çünkü 
biz inanıyoruz ki, ancak halkın iradesini ser
bestçe oluşturabileceği ve belirtebileceği bir 
ortamda ve rejimde halk ve toplum yararına 
gerçek reformlar yapılabilecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ece-
vit. 

BAŞBAKAN FERÎD MELEN (C. Senatosu 
Van Üyesi) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Oğuz, söz talebiniz son 10 dakikalık 

bölümle mi ilgili, yoksa müzakere üzerinde md 
istiyorsunuz? 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Müsaade 
ederseniz şimdi konuşacağım. 

BAŞKAN — O vakit yeterlik önergesi gel
miş bulunuyor. Sayın Başbakan görüşecekler, 
ondan sonra söz vereceğim ancak. Çünkü 6 ki
şi konuşmuştur ve yeterlik önergesi de gelmiş
tir, bu bakımdan şu anda söz veremiyorum. 

Sayın Başjbakan, buyurunuz efendim. 
BAŞBAKAN FERİD MELEN (C. Senatosu 

Van Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, 

Dokuz gün süren sürekli bir çalışma sonu
cunda Büyük Meclis Üçüncü Beş Yıllık Kalkın

ma Planının müzakerelerini tamamlamak üzere 
bulunmaktadır. Biraz sonra plan oylarınıza arz 
edilecektir. 

Planı kabul ve tasvip buyurduğunuz takdir
de önümüzdeki 5 yılda Türkiye'mizin iktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınması bu plan esasları
na göre yürütülecektir. 

Plan üzerinde sayın parti sözcüleri ve Mec
lislerin sayın üyeleri, gerek Karma Komisyon
da, gerekse Meclislerde çok değerli mütalaalar 
ileri sürmüşlerdir. Memleketimizin meselelerine 
ışık tutması bakımından, bu konuşmaların bü
yük önem ve değer taşıdığı muhakkaktır. Plan 
üzerinde yapılan bu konuşmalar, aynı zamanda 
plan uygulamasında da değerli birer rehber ola
caktır. 

Plan üzerinde yapılan bu konuşmalardan bir 
kısım arkadaşlarımız da plan hakkında bazı te
reddütler doğduğu gözümüzden kaçmamıştır. 
Siyasî partilerimizin ikisi ayrı istikametlerden 
olmak üzere plana' tamamen karşı çıkmışlardır. 

Biz bu tereddütlerin bir kısmının ve hiç şüp
hesiz sorunlarımızın değerlendirilmesinde ve 
bunlara çözüm yollan bulunmasında gerek par
tilerin, gerekse arkadaşlarımızın farklı görüşle
re sahibolmasından doğduğuna kaniiz. 

Bu tereddütleri doğuran diğer önemli bir se-
b3p de çok hacimli bir belge halinde huzurunu
za gelmiş olan planın, bütün ayrmtllarıyle in
celenmesinin geniş zamana ihtiyaç göstermesi
dir. Arkadaşlarımızın, bu imkânı bulduktan 
sonra, bu tereddütlerinin büyük bir kısmının 
ortadan kalkacağına ve görüş ayrılıklarının as
gari hadde ineceğine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sunuş konuşmasın
da da arz ettiğim gibi, Üçüncü Plan çalışmaları 
başlarken, geride bıraktığımız yıllarda sağlan
mış olan büyük gelişmelere rağmen, memleketi
mizin çözüm bekleyen önemli sorunları mev-
cudolduğu tespit edilmişti. 

Bunların başında hızlı nüfus artışının yarat
tığı ciddî istihdam sorunu gelmekte idi. Sürat
le gelişen şehirleşmenin yol açtığı meseleler, ye
tersiz sistemi, gelir dağılışındaki adaletsizlik. 
ler gibi. 

Bu sorunların giderilmesi için Türkiye'nin 
belirli bir ekonomik yapıya kavuşması gerek
mektedir. Ayrıca, belirli bir gelir seviyesine 
ulaşması da icabediyor. Dış kaynaklara bağlı-
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lığın azaltılması gerekmektedir. Yaşama seviye
sinin yükseltilmesi, yeterli istihdam imkânları 
yaratılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi 
gerekiyor. 

Bu amaçlara varmak için planımız, başta sa
nayileşme olmak üzere, ekonomik, sosyal, kül
türel alanda alınacak çeşitli tedbirler getirmiş
tir ; uygulanacak politikalar ve bu dönemde ger
çekleştirilmesi gereken bazı reformlar getirmiş
tir. 

Planın bu amaçları üzerinde, Meclislerde 
temsil edilmekte olan partilerin ve milletvekili 
arkadaşlarımızın farklı düşünceye sahibolacak-
larını sanmıyorum. Ancak bu amaca varmak hu
susunda planda getirilen esaslar hakkında fark
lı görüşler olabilir ve nitekim ortaya çıkmıştır. 
Biz bunu tabiî karşılıyoruz. Plan Anayasamızın 
kurduğu hukukî, sosyal düzen ve Anayasanın 
tespit ettiği çerçeveler içinde kalınarak hazır
lanmıştır. Bu plan yine Anayasanın Devlete 
verdiği görevler gözönünde bulundurularak ha
zırlanmıştır. Mecliste temsil edilmekte olan par
tilerin her hangi birinin programına tam suret
te uygun bir plan getirmemizin mümkün olma
yacağını takdir edersiniz. Bu ancak bir parti 
iktidarı tarafından yapılabilir. Hele bütün par
tilerin her yönüyle benimseyebileceği bir plan' 
vücuda getirmenin imkânsızlığı meydandadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Üçüncü Kalkınma 
Planı Anayasamızın doğrultusunda, Türkiyemi-
zin ihtiyaçlarının ışığı altında, tamamen ilmin 
ve tekniğin donelerine göre yüzlerce değerli mü
tehassısımız tarafından birkaç yıl çalışılarak 
meydana getirilmiştir. 

Birinci ve ikinci Planlara nazaran çok ileri 
ve mütekâmil bir plandır. Bu planı hazırlayan 
mütehassıslarımızı huzurunuzda yürekten teb
rik etmeyi vazife sayıyorum. 

Planda partilerüstü Hükümet yine pragma-
tik bir görüşle tercihlerini kullanarak buna son 
şeklini vermiş ve Meclise bu suretle sunulmuş
tur. 

Planın sosyal yönünün zayıf olduğu yolunda 
iddialar vardır. Bu iddiaları haklı bulmuyoruz. 
Planda istihdam imkânlarının artırılması, sos
yal güvenliğin yaygınlaştırılması, gelir dağılı
mının iyileştirilmesini sağlayacak çok geniş ted
birler mevcuttur. Ancak, uzun dönemde sana
yileşme hızımızın yavaşlamaması için, kalkın-
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manın istikrarını sağlamak için, bunların belli 
bir dengede tutulmasına da çalışılmıştır. Bu da 
plan tekniğinin bir gereğidir. 

Planın Devletçiliğe gereğinden fazla yer 
verdiği iddiası vardır, bu da yerinde değildir. 
Planda özel sektörün karma ekonomi kuralları 
içinde kalkınmamızdaki yeri ve önemi gayet 
dikkatli olarak hesaba katılmıştır. Planımız 
bundan evvelki iki plan gibi her hangi bir dok
trininin tesiri altında değil, tamamen müspet 
ilmin ışığı altında Atatürkçü bir görüşle hazır
lanmıştır. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmama
lıdır. Esasen iktisadî doktrinler çok geride kal
mıştır. Bugün iktisat ilmi, tıpkı fizik ilmi, kim
ya ilmi gibi bir ilim haline gelmiştir, kalkınma
nın yollarını, usullerini iktisat ilmi bize açıkça 
göstermektedir. Bu sebeple şu veya bu doktrine 
sapmaya artık ithiyaç kalmamıştır. 

Planın sosyalist bir plan olduğu veya belli 
çevrelere taviz verildiği iddiası da yerinde de
ğildir, haksızdır ve mesnetsizdir, biraz da mak
satlıdır. Plan Türkiye'mizin sorunlarının gide
rilmesi için ilmin emrettiğini yapmıştır. Bu so
runların giderilmesi için Türkiye'nin belirli bir 
ekonomik yapıya kavuşması lâzımdır. Bu sorun
ların giderilmesi için, belli bir gelir seviyesine 
ulaşmamız lâzımdır. Dış kaynaklara bağlılığın 
uzatılması lâzımdır. Yaşama seviyesinin yüksel
mesi lâzımdır, yeterli istihdam imkânı yaratıl
ması lâzımdır, planın bu hedefleri, hepimizin 
üzerinde ittifak ettiğimiz ve edebileceğimiz he
deflerdir. Bunları gerçekleştirmeye çalışmak, 
ne sosyalist olmayı gerektirir ve ne de bir baş
ka doktrine gitmeyi gerektirir. Bugün en libe
ral bir zihniyete sahibolan bir insan dahi, bu 
hedeflerin gerçekleştirilmesini haklı olarak dü
şünür ve ister. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir noktaya 
işaret etmek istiyorum. Partilerin iktidara gel
dikleri zaman planda kendi görüşlerine uygun 
bulmadıkları değişikliklerini yapmak istemele
rini biz Hükümet olarak yadırgamıyoruz. An
cak, böyle olacak diye veyahut bu ihtimal var
dır diye, bugünkü Hükümetin kendisine uygun 
düşmeyecek görüşlere planda yer vermesi için 
de bir sebep mevcut değildir. 

Değerli arkadaşlarım, planda yer alan re
form ilkeleri Hükümet programında gerçekleş
tirilmesini vadettiğimiz reformlardır. Kalkınma 
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için zarurî olması sebebiyle bu ilkelere planda 
da yer verilmiştir. Aslında belki bunlara plan
da yer vermemek, nasıl olsa kanunları geliyor, 
onu beklemek de mümkündü, ama planın bütün
lüğünü bozmamak ve kalkınma için zarurî gör
düğümüz için bu reformlara planda yer verdik. 

Reform konusunda Hükümetimizin düşün
celeri açıktır. Bunları çeşitli vesilelerle ortaya 
koyduk. Meclise sunulan tasarıların tetkikinden 
de bu esasları öğrenmek mümkündür. Bu re
form esaslarından Hükümet hiç bir suretle geri 
gitmeme kararındadır. Plan müzakeresi sıra
sında Hükümete verilen önergeler üzerine ya
pılan değişiklikler dikkatle incelenirse, bazı id
dialara rağmen, hiçbir surette geri gitmediğimiz 
anlaşılır. Biraz evvel, benden evvel konuşan 
Bakan arkadaşım, bunun ayrıntılarına girdiği 
için zamanınızı bu konuda almak istemiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ele aldığımız reform
lar konusunda partilerle Hükümet arasında 
bazı anlayış farkları mevcuttur ve bunun olması 
da tabiîdir. Sayın Ecevit'e başka bir vesile ile 
bunu da belirtmiştim. Ecevit'le bu konuda aynı 
fikirde hiç bir zaman olmadık ve bundan sonra 
da olacağımızı sanmıyorum. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri) (M. G. P. sıralarından alkış
lar.) 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Biz de senin 
fikrinde değiliz. 

BAŞBAKAN FERİD METEN (Devamla) — 
Sayın Ecovit, hiç şüphesiz ki bir düzen değişik
liğine önem verdiği için,, bizim yaptığımız ısla
hatı yeterli bulmamaktadır. Ben bunu tabiî kar
şılıyorum. İktidara geldikleri zaman, kendi is
tedikleri düsen değişikliğini yaparlar, yapmak 
haklandır. Millet, bunu arzu ediyorsa, elbette 
ki milletin arzusudur, lâyık olursa bunu gerçek
leştirirler, kendi ifade ettikleri gibi. Ancak, bu
gün Sayın Ecevit'i memnun edecek bir reform 
getirme taahhüdünde ne bulundum, ne buluna
bilirim. Çünkü, ben onu memnun etmeye kalkı
şırsam, memlekete yararlı işler yapan bir insan 
durumundan çıkacağıma inanıyorum. (A. P . 
D. P. ve M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar) 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bir Baş
bakana yakışmaz bu sözler. (C. H. P. sıraların
dan anlaşılmayan şiddetli gürültüler) 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar.. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz 
lütfen. 

ÇETİN YILMAZ (içel) — Sayın Ecevit ne 
demiş söyler misiniz? 

BAŞKAN —Sayın Yılmaz, rica ediyorum. 
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 

Sayın Ecevit'le bu konuda uzun boylu ve bü
yük bir samimiyet içerisinde, sayın parti baş
kanları ile yaptığım konuşmalar vesilesiyle has
bıhalde bulunduk. Ve kendisine şunu söyledim, 
dedim ki; siz bizim yaptığımız reformları re
form saymıyorsunuz. Saygı duyarım bu görüşe. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ne yaptı
nız? 

ORHAN VURAL (Ordu) — Ne getirdiniz? 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, mü

dahale etmeyiniz efendim, rica ediyorum efen
dim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Rica 
ediyorum efendim. 

BAŞBAKAN FERİD METEN (Devamla} — 
Bakın simdi muhterem arkadaşlar. (C. H, P. sı
ralarından, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. (C.H.P. 
sıralarından anlatılamayan müdahaleler) 

BAŞBAKAN FERİD MET-EN (Devamla) — 
Siz de katılıyorsunuz. (O. H; P, sıralarından an
laşılamayan şiddetli müdahaleler) 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Değerli, arkadaşlarım 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Hangi re
formu yaptınız Sayın Barbakan? 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, rica ediyorum 
efendim, 

BAŞBAKAN FERİD METEN (Devamla) — 
Siz özenmeyin, benim yaptığımı reform saymı
yorsunuz. doğru. Ben de bunu söylüyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Ne yaptınız 
ki? 

ORHAN VURAL (Ordu) — Ne getirdiniz 
ne? 

BASK AN — Reformları Meclisler yapar, 
hükümetler yapmaz, rica ediyorum efendim. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Huzurunuza getirdim, yapmak size düşüyor, ta
mamlamak size düşüyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Toprak re
formunu ne hale getirdiniz? 
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BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale et
meyiniz, rica ediyorum efendim. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Büyük Meclise büyük bir saygı içinde konuş
malarımı devam ettiriyorum. 

Sayın Ecevit'e şunu teklif ettim, dedim ki; 
bizim reformları reform saymamak, beğenme
mek, hakkınız, size bir şey demem, ayrı görüş
tesiniz. Yalnız size bir şey sorayım dedim. Bu 
getirdiğimiz, bizim reform adını verdiğimiz ted
birler, mevcut nizami, mevcut düzeni ileriye mi 
götürüyor, yoksa geriye mi? ileriye götürdüğü
ne kani iseniz, e... bu size yaklaşma demektir. 
Bunu kabul etmemek için bir sebep bulabilir 
misiniz? Cevabını eğer konuşursa kendisinden 
beklerim, ama bana hatırladığıma göre şunu 
söyledi, «Doğrudur, ileriye atılan bir adımı red
detmek bizim için mümkün değildir. Ancak ge
tirdiğiniz reform tedbirlerinin Mecliste yozlaş-
mamasma çalışmanız lâzım.» Ben de kendisine 
bunu söyledim. 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Plan
da yaptığınız gibi. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Bu hususta elbirliği ile çalışalım. Bugün yaptı
ğımız budur muhterem arkadaşlarım. 

Biz, mevcut nizamda bası düzenlemeler ya
pıyoruz ve ileri adımlar atıyoruz. Bunu eğer 
ileri adım bulmuyorlarsa, takdir kendilerinin
dir, kabul edip etmemek. Ama ileri buldukları 
takdirde de zannediyorum, buna bir vaziyet al
mayı da düşünmezler. 

Muhterem arkadaşlar, planda yabancı ser
maye düşmanlığı veya dostluğu yapıldığı hak
kındaki iddiaları da ciddî bir temele dayamak 
mümkün değildir. Plan, yabancı sermaye konu
sunda tamamen pragmatik bir görüşle Türkiye' 
nin menfaatlerini düşünmüştür. Bu hadiseye de 
Türkiye'nin menfaatleri açısından bakmış, Tür
kiye için faydalı görüldüğü hallerde yabancı 
sermayenin gelmesini ve Türkün kendi imkânla-
riyle yapabileceği işlerin de yabancıya kaptınl-
mamasmı önplanda derpiş etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, planımızın topyekûn 
kalkınmanın bütün gereklerini kapsadığına 
inanıyorum. Partilerin meseleyi bugünkü Hükü
meti tasvilbedip etmeme açısından değil, tama
men memleket menfaatleri açısından ele alacak
larını ümidediyorum. 

i Anayasamız bir plan yapılmasını emreder. 
Hiç şüphesiz memleket plansız kalmayacaktır. 

I Ancak, Yüce Meclisin de bu planı tasvilbedip 
etmeme tamamen hakkıdır, yetkisi içindedir ve 
bunu kullanacaktır. Yalnız, plan tasvip görme
diği takdirde, hiç şüphesiz süratle yeni bir plan 
vücuda getirmek gerekecektir ve şüphesiz planı 
reddeden Büyük Meclis, inandığı fikirlerden 
ayrılmayı kabul etmeye hiç bir surette rıza gös
termeyecek olan Hükümetimizin yerine yeni bir 
plan yapabilecek yeni bir Hükümet getirmeyi 
düşünecektir, bu da onun tabiî hakkıdır. (C. H. 
P. ve M. G. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile Hüküme
timizin durumu üzerinde durmak istiyorum. 

Hükümetimiz bildiğiniz gibi olağanüstü şart
ların getirdiği bir Hükümettir. Hükümetin han
gi şartlar içerisinde kurulduğunu biliyorsunuz. 
Ben, bu makama dilekçe vererek gelmedim. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Biz de getirme
dik. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Bu Hükümetin kuruluşu başka şartlar içinde 
olmuştur. Hükümet, Meclisin itimadı ile işe baş
lamış ve Meclisin güveni devam ettiği sürece iş
başında kalmaya kararlıdır. Bazı arkadaşlar, 
egemen çevrelerin desteği ile iş yapan Hükümet 
sekimde, bazı ittihamlar ileri sürdüler, yakışık
sız ittihamlar. Her zaman arz ettim, benim ege
men çevre olarak tanıdığım çevre, Türk Milleti
dir ve Türk Milletini temsil eden Büyük Mec-

* listir. (M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Ne gibi itti
hamlar 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Öevamla) — 
Eğer egemen çevrelere dayanarak işbaşında ka
lan Hükümet olarak bizi gören arkadaş varsa, 
bunun manası şudur ki, Büyük Meclis de tasvi-
bettiğme göre, bunun manası sadece Hükümeti 
dflğil, Hükümetle birlikte bu Büyük Meclisi kö
tülemedir. Bunu da bu arada zikretmeyi vazife 
sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetimizin he
defleri bellidir, bunu huzurunuzda defaatle arz 
ettim: 

Anarşiyi ortadan kaldırmak, anarşik orta
mın yeniden doğmasını Önleyecek tedbirleri al-

I mak, Devleti güçlendirmek ve kendine göre re-
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form saydığı tedbirleri geçirmek ve ondan son
ra selâmetli bir seçim ortamına memleketi gö
türmek. 

Bunu tahakkuk ettirmenin kolay olmadığını 
arz etmek isterim. Büyük Meclisin ve partilerin 
yardımı, işbirliği ve desteği olmadıkça Hükü
metin çabası bunu gerçekleştirmeye yetmez. 
Maalesef bu yardımın zaman zaman bazı parti
lerce esirgendiğini görüyorum ve bunun üzüntü
sünü çekmekteyiz. Bu devam ederse, Hükümet 
vadettiği, taahhüdettiği bu işi başaramaz ve ba-
şaramamakta haklıdır. Bu istikamette bir geliş
meden cidden büyük endişe duymaktayım. 

Tekrar ediyorum; Hükümet, Meclisin güve
nini alabildiği sürece vazifeye devam edecektir. 
Bu güvende en ufak bir sarsıntı olduğu takdir
de vazifeyi bırakmakta biran tereddüdetmeye-
cektir, ama üzerine aldığı vazifeyi ileriye götü
rebilmesi için partilerimizin de, Hükümeti mu
rakabeyi bir tarafa bırakıyorum, haklarıdır ve 
murakabeyi ben de istiyorum, ama murakabe
nin ilerisinde Hükümeti müşkül durumlara so
kacak ve Hükümeti çalışamaz hale getirecek 
tertiplerden vazgeçmeleri gerekir. 

TURHAN Ö2GÜNER (içel) — Ne tertibi, 
Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımız seçimden 
bahsettiler. 

Hükümet normal şartlar içerisinde bir seçi
min yapılabileceğine kanidir ve daha ötede bir 
şey düşünmemektedir, ama arkadaşlar bugünün 
fevkalâde şartları içerisinde bu anda bir seçim 
yapmayı mümkün görüyorlarsa Hükümet buna 
da karşı değildir. Hükümet bu hususta sadece 
mütalâasını söyler, takdir Yüksek Meclisindir, 
kararı Meclis verecektir. Meclisin bu yetkisini 
kullanmasına hiç bir engel de mevcut değildir 
ve bu hususta eğer partiler ve Meclis bunun za
manı gelmiş olarak telâkki ediyorlarsa, arz etti
ğim gibi, Hükümet buna karşı değildir, Hükü
met sadece mütalâasını söylemekle yetinir, on
dan ibarettir. Durumu ve tutumu o olacaktır. 

Sayın Eeevit'in bu vesileyle Sıkıyönetim tat
bikatından bazı şikâyetler ileri sürdüğünü gör
düm. 

Sayın Ecevitle konuştuğumuz zaman bu şi
kâyetlerinden bir kısmını bana da nakletti ve 
ondan sonra bir basın toplantısı yaparak bun
ları kamuoyuna da açıkladı. 

Muhterem arkadaşlar, bu şikâyetleri tetkik 
ettim, inceledim ve incelemekte devam ediyo
rum, inceleme sonuçlarını da Sayın Ecevit'e 
ulaştıracağım. Yalnız peşinen şunu söyleye
yim: 

Sayın arkadaşımız bir defa memlekette ola
ğanüstü şartlarda bir sıkıyönetimin olduğunu 
kabul etmelidir. Sıkıyönetime, siz kabul etmiş 
olduğunuz kanunla bazı yetkiler ve vazifeler 
vermişsiniadir. Sıkıyönetim bu vazifelerini ye
rine getirmek için bazı tedbirler alma durumun
dadır, bazı hürriyetleri tahdidetme durumun
dadır, bumdan şikâyet olmamak lâzımdır ve 
normal bir şeydir, ama bu yetkilerini kulanır-
ken ve vazifesini yaparken kanunsuz hareket 
varsa, aşın hareket varsa, sıkıyönetim niha
yet bir hukukî müessesedir ve kanuna uymaya 
mecbur bir müessesedir, keyfî hareket etmeme 
durumundadır, o takdirde elbette ki, gerekli 
tetkikler yapılır ve sorumluluklar aranır. Bu 
bakımdan Jben kendime düşen vazifeyi yapaca
ğım. 

Yalnız bir noktayı da işaret etmeyi lüzumlu 
görüyorum, benim tetkiklerim onu gösterdi. Sa
yın Eıcevit kendisine ulaştırılan her haberi ve
yahut vaki olan her ihbarı ciddî bir kontrol-
dan geçirdikten sonra buraya getirmelidir ve
ya kamuoyuna aksettirmelidir. Çünkü, bun
ların büyük bir kısmında hakikat payı mev
cut değildir. Sıkıyönetimi kötülemek için, sıkı
yönetimi yıpratmak için, sıkıyönetimi kamu
oyunun gözünden düşürmek için bazı çevreler
ce maksatlı olarak ortaya atılmaktadır, bunla
rın hepsine tetkifcsiz olarak inanmak yanlış
tır ve hem kendisini yanıltır, hem de Sayın Eee
vit'in yoluyla kamuoyunu yanıltabiliriz. Bu 
durumda da naçizane bir tavsiyede bulunmayı 
vazife sayıyorum, ama yine tekrar ediyorum, 
şikâyetlerinin hepsi tetkik edilecektir ve so
rumluluk varsa elbette M, gereği yapılacak
tır. 

Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri, 
Planımız hakkında arkadaşlarım ve ben görüş
lerimizi arz ettik, bundan sonra takdir Yüce 
Heyetinizindir. 

Saygılar sunanım. (A. P. ve M. G. P. sıra
larından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Baş
bakan. 
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Hükümet adına Sayın Başbakanın görüş
müş olması sebebiyle Sayın Oğuz size söz hakkı 
doğmuş bulunuyor. 

A. P. Grubu adına Sayın Oğuz, buyurunuz 
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN OĞUZ (Es
kişehir) — Sayın Başkan, çok değerli milletve
killeri ; 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerin
de yapılan görüşmeleri tamamlamış bulunuyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakikanızı 
rica edebilir miyim? 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — Buyurun Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Gerçi bütün sözcü arkadaşları
mız görüşmelerini aynı istikamette yaptılar; 
şu ana kadar yapmakta olduğumuz görüşmeler 
son de&işıikliklerle ilgili rapor üzerindeki gö
rüşmelerdir. 

Devam buyurunuz efendim. 
ORHAN OĞUZ (Devamla) — A. P. Grubu 

olarak bu Planın hazırlanma şekli ve şartlarıy
la muhtevası üzerinde görüş ve mütalaalarımızı 
muhtelif vesilelerle Yüce Meclislerimizde dile 
getirmiş bulunuyoruz. 

Plan modelinde tercih yapan siyasî heyet
le, yanıi Sayın Hükümetle memleket meselele
rine bakış tarzlarımız ve ihtiyaçları görüp de
ğerlendirme ölçülerimizin temelde büyük fark
lılıklar gösterdiği anlaşılmıştır. Bu farklılığı, 
Plau-m tümü üzerinde yapmış olduğum konuş
malarda mümkün olan ölçüler içinde ayrıntı-
larıyle Yüce Meclise takdim etmiştim. 

Planın memleket ihtiyaçlarına, milletin ar
zu, irade ve temayüllerine uygun hale getirile-
faFm.esi icnn iyileştirilmesi ve düzeltilmesi 
istikametinde yaptığımız son derece önem
li değiştirge tekliflerinden bir kısmının bizim 
istediğimiz ölçüde anlayış göstermiş olmasına 
rağmen. Hükümetin son raporla bunları ıslah 
etme eğilimini, biraz da olsa yaklaşmış olmasını 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Değiştirge önergeleri neticesinde sektörler 
üzerindeki izahlarımızı benden önce Grubu
muz adına konuşan değerli arkadaşım sayın Se-
lâhattin Kılıç izah etmişti, bilhassa maden ve 
enerji konularını ayrıntılarıyla açıklamıştı. 

ISayın CHP Genel Başkanı bu konular üze
rinde durmamış olsaydı, ben konuşmamı sadece 

kendi bölümüme isabet eden kısma inhisar et
tirmek suretiyle tamamlayacaktım, amma sa
yın Ecevit (değinmiş olduğu) kendi deyimleriy
le kendi görüş açılarından meseleye yaklaşmış 
bulunuyorlar. Bunları değerlendirmede bazı 
tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla ben 
de bu konuda küçük de olsa açıklamalarda bu
lunmak mecburiyetini hissediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, plan yapılıyor. Bu Birin
ci plan değil, Üçüncü Beş Yıllık Plandır. Birin
ci Plan yapılırken 15 yıllık bir perspektif esas 
alınmıştı. Yani, bugün 10 yılı idrak ediyoruz, 
İkinci Beş Yıllık dönemi bitirmiş bulunuyoruz, 
yahut pek yakında bitireceğiz, 15 yıllık perspek
tifin üçüncü dilimine ait olan Üçüncü Beş 
Yıllık Planı bu 15 yıllık perspektife göre yap
ma olanağı varken, bugünkü hükümet 22 yıllık 
yeni bir perspektif dönemle karşımıza gelmiş 
bulunmaktadır. Bunun nedeni üzerinde dura
lım. 

Bu dönemi tartışmıyorum. Üçüncü Beş Yıl
lık Planda yeni strateji yapma gereği nereden 
doğdu? 

Aziz arkadaşlarım, dünya bloklaşıyor. Tür
kiye, siyasî ve iktisadî manada bloklaşan dün
yada elbette kendi yerini alacaktır ve alma 
kararını vermiştir. Türkiye'nin bloklaşan dün
yada yerini alma kararı bugün herhangi bir 
siyasî partinin görüşü olmaktan öteye millî bir 
politika haline gelmiştir. Türkiye ödediği batı 
âleminin yanında yerini almaktadır ve alacak
tır. Bu nedenle Türkiye AET ile bir anlaşma 
yapmıştır. Bu anlaşma yürürlüğe girmiştir, Ha
zırlık dönemi ikmal edilmiştir ve en nihayet 
ikinci dönem olan geçiş dönemine intikal etmiş 
bulunuyoruz. Geçiş dönemi ciddi bir entegras
yonun, ciddî bir bütünleşme hareketinin başlan
gıcıdır. Hazırlık döneminin manası üzerinde 
konuşulabilir, siyasî tarafları olabilir ve fakat 
ikinci dönem olan geçiş dönemi ciddî bir bü
tünleşmenin şartlarını beraberinde getirmekte
dir. 

AET, yani Avrupa Ekonomik Topluluğu, 
Batı Almanya'da bugün yeni ilâvelerle 9 ülke
nin bir araya gelerek yaratmış olduğu geniş kit
le, 250 milyonun üstündeki nüfus, iştira gücü
nün azameti hepsini beraberinde getiriyor. Bu 
konu üzerinde Katma Protokol görüşmeleri 
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yapılırken Grubumuzun görüşünü uzun uzun 
sizlere arz etmiştim. 

Şimdi, Avrupa Ekonomik Topluluğunda 
önemli olan husus bütün üretim faktörlerinin 
serbestleştirilmesine dayanmaktadır, yani bel
li bir süre sonra Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ülkeleri arasındaki sermaye hareket
leri, hizmet hareketleri tamamen serbestleştiril-
miş olacaktır. Yani, burada bir paradoksa işaret 
etmek için bu girişi yapıyorum. 

Şimdi, bir taraftan bunu reddetmiyoruz, 
Avrupa içerisinde bütünleşmeyi kabul ediyoruz, 
öbür taraftan yabancı sermaye konusunda has
sasiyet gösteriyoruz, diğer taraftan madenler 
konusunda lüzumundan çok fazla hassasiyet 
gösteriyoruz ve o kadar hassasiyet gösteriyo
ruz ki, birbirimizin millî duygularından dahi 
şüphe eder hale geliyoruz. Bu doğru değildir, 
arkadaşlarım. 

Bir taraftan sadece Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile değil, dünyanın insan refahını, insanın 
saadetini yüceltmek için Birleşmiş Milletler 
seviyesinde bile kurmuş olduğu muhtelif orga
nizasyonlar marifetiyle, teşkilât marifetiyle 
çalışmalar sürdürülüyor. Meselâ, Avrupa Eko
nomik Topluluğuyla GATT'ın hiç alâkası yok, 
fakat GATT tamamen hür dünyada yaşayan 
insanların bir an önce refaha ulaşması, bir an 
önce ihtiyaçlarının daha iyi ölçülerde, daha ge
niş ölçülerde tatmin edilmesi için kurulan bir 
teşkilât; ticaret hacmini, mübadele hacmini 
genişletmek, engelleri ortadan kaldırmak için 
çalışıyor. 

Öbür taraftan, yine Birleşmiş Milletler Teş
kilâtı içerisinde UNOTAD diye kurulan bir teş
kilât, az gelişmiş memleketlerin sorunlarını, 
ticaretini engelleyen sorunlarını kaldırmak 
için çalışıyor ve bütün dünyadaki iktisadî, tica
rî münasebetleri geliştirmek için çalışıyor, bü
tün dünyadaki insan hareketlerini, sermaye 
hareketlerini, mal hareketlerini serbestleştir
mek için çalışıyor ve bütün dünyayı geniş ma
nada bir işbölümüne davet ediyor adeta. O iş 
'bölümü içerisinde kaynaklan, dünyanın kaynak
larını en rasyonel şekilde kullanmayı adeta 
öngörüyor ve onu teşvik ediyor, tahrik ediyor. 
-Dünya böylesine bütünleşmeye doğru giderken, 
çok tutucu fikirleri müdafaa ederek toplumun 
refahını engellemeye, toplumu fukaralığa mah

kûm etmeye hiç birimizin, hiç bir aydının hak
kı olmasa gerektir. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanının fikirlerine 
elbette saygı duyarız, parti programlarına 
elbette saygı duyarız, saygı duyuyoruz; 
çünkü demokratik nizam içerisinde yaşa
mış, yaşamayı arzu eden, hür demokra
tik nizamı bütün müesseseleriyle yurtta kur
mak isteyen bir siyasî teşekkülün mensubu ola
rak başka düşünmemiz mümkün değil, ama 
onun programında yer alan devletçilik fikrine, 
onun programında yer alan hususlara biz nasıl 
saygı duyuyorsak, bizim Adalet Partisinin tü
züğünde, programında yer alan konularda da 
elbetteki başkalarından da aynı saygıyı bekle
mek hakkımızdır. Biz Adalet Partisi olarak 
hiçbir zaman devletleştirme konusunda aşırı öl
çülerin kullanılmasına taraftar değiliz. Biz, ka
mu tekeline karşı düşünen bir partiyiz. Biz, 
Adalet Partisi olarak hür dünya içerisinde ser
best ekonomiyi, serbest piyasa ekonomisini, ser
best rekabeti bütün şartlarıyle gerçekleştirebi
lecek bir sistemin yurdumuzda gerçekleşmesiyle 
ancak memleketin refaha ve saadete doğru hızlı 
adımlarla yürüyebileceğine inanıyoruz ve bu 
düşüncelerimize de elbetteki bizim karşımızda 
bulunan siyasî teşekküllerin aynı ölçüler içeri
sinde saygı duymasını beklemek en tabiî hakkı
mız olacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın tümü üzerinde 
grup adına yapmış olduğum konuşmada, yaban
cı sermaye meselesine temas etmiş, onu incele
miştim. Yabancı sermaye konusunda Sayın Baş
bakan burada beyanda bulundular, «Geniş hare
ket ettiklerini» söylediler. Biz onda dahi bir 
çekingenliğin içerisinde bulunduklarını hisset
tik. 

Aziz arkadaşlarım, memleketi kalkındırmak 
için evvelâ yapacağımız iş kafamızdaki ölçü
leri değiştirmektir; dar kalıplar içerisinde, 
dar ölçülerle, fukara, memleketin ölçüleriyle 
Türkiye'yi ileriye götürmemiz mümkün değil
dir. Evvelâ bu ölçüleri genişletmemiz lâzımdır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
Biz, memleketi yüceltmek için her türlü kayna
ğı sonuna kadar kullanmak, her türlü imkânı 
sonuna kadar kullanmak azmindeyiz. Sadece 

— 425 — 



M. Meclisi B : 155 26 . 10 .1972 O : 3 

yurtiçi kaynaklanyle memleket kalkınmasının 
yeterli olmadığı zamanda, neden yurt dışı kay
naklarına kendi aklımızı kullanarak, memle
ketin menfaatlerini önümüze koyarak müracaat 
etmeyelim? O zaman söylemiştim; 1923 senesin
de Büyük Atatürk kapitülasyonları sökmüş at
mış; dün sökmüş atmış. Birinci iktisat Kongre
sinde diyor M: 

«Benim memleketim geniştir, benim insan
larım çoktur, memleketteki sây geniştir, memle
ketteki kaynaklar geniştir, onları kullanmak 
için benim yabancı sermayeye de ihtiyacım var
dır, biz yabancı sermayeye karşı değiliz» Kim 
diyor?. Kapitülasyonları söküp atan büyük 
devlet adamı söylüyor. Bugün, bir memleketin 
üstüne hâkim olamayan insanlar, devletler, 
memleketlerin altındaki madenlere hâkim ola
rak memleketin üstüne hâkim olurlar şeklinde 
bir mantığı yürütmek, kanaatimizce doğru de
ğildir. Şayet bu mantık doğru olmuş olsaydı de
ğerli arkadaşlarım, o zaman bloklaşmış dünya
da, hür dünyanın karşısında bulunan komünist 
dünyada, 40 sene hür dünyanın müesseselerine 
karşı sıkı sıkı kapılarını kapayan sosyalist ül
kelerde kapitalist nizamın, hürriyetçi nizamın 
müesseselerinden yoluna gidilmezdi. 

Bugün bakıyoruz Rusya'da Merkezî Planla
ma Teşkilâtının işlemeyen tarafları ıslah edil
mek isteniyor ve hür dünyanın müesseselerin
den yararlanarak bunları ıslah etme yoluna gi
diliyor. Komünist ülkelerde piyasa müessesesi 
yoktur, kâr müessesesi yoktur, ama Rusya'da 
Libermann diye bir ilim adamı çıkıyor, ancak 
Sovyet Rusya'daki işletmelerin daha verimli ça
lışmalarının mümkün olabilmesi için kapitalist 
nizamdaki müesseselerden yararlanmanın şart 
olduğunu ileri sürüyor, Merkezî Planlama Teş
kilâtının dışına iktisadî işletmeleri atıyor, piya
sa mekanizmasını kurmaya çalışıyor, kâr mües
sesesini kurmaya çalışıyor. 

Kırk sene kapılarını hür dünyaya sıkı sı
kıya kapamış ülkeler bugün bununla da yetin
miyor; Batı aleminin, hür dünyanın teknoloji
sini memlektine getirmek için her türlü imkânı 
seferber ediyor. Bununla yetinmiyor, hür dün
yanın sermayesini memleketine getirmek için 
ona geniş imkânlar tesis ediyor. Bugün Sovyet 
Rusya Sibirya'daki madenleri, petrolü, gazı 
hür dünyanın sermayesine, yani onlar için ya

bancı sermayeye açmış bulunmaktadır. Siyasî 
görüş itibariyle tam karşısında olan Amerika 
Birleşik Devletleri sermayesi bu dünyaya bu
gün girmektedir. Bakınız Milliyet Gazetesinin 
Time Dergisinden aldığı bir yazıdan pasaj oku
yorum: 

«Sovyetler Birliğindeki petrol, krom, bakır, 
nikel ve platinin çıkarılması ve işletilmesi için 
Sovyet yetkilileri Amerikan şirketlerinin ileri 
madencilik araçları karşılığında, işlenen ma
denleri sabit fiyatla satınalmak için uzun vadeli 
sözleşmeler yapabileceklerini bildirmişlerdir.» 

Bu da yetmiyor, hür dünyanın yine tekno
lojisinden, yine sevk ve idare tekniğinin üstün 
kabiliyetinden yararlanarak turizm sektöründe 
dahi sahalarını yabancı sermayeye açabiliyor. 
Bu memleketler yabancı sermayeyi bu ölçüler 
içerisinde kullanırken her halde memleketlerini 
satmıyorlar, memleketlerinin de çıkarlarını dü
şünüyorlar, kendi içinde yaşayan halkının da 
çıkarını düşünüyorlar. Şu halde, bir memlekete 
yabancı sermayenin gelmesi mutlaka o memle
keti sömürmesi manasına alınmamalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, yakın dünya üzerindeki 
devletlerin tarihlerine bakacak olursak, Tür
kiye''den daha sonra istiklâline kavuşan bazı 
ülkelerde kalkınma gayretleri görülmektedir. 
Bu kalkınmanın hür teşebbüs yoluyla mümkün 
olamayacağı kanaatine vararak, sosyalist bir 
açıdan yaklaşan ülkeler, bu dünya üzerinde 
görülmüştür, görülmektedir, örnekleri vardır; 
bunlar kamu eliyle kendi vatandaşlarının re
fah seviyelerini yükseltmek için gayretler sar-
fedebileceklerini kabul etmişler ve fakat netice 
ne olmuştur aziz arkadaşlarım? Netice, çoğun
da bir denklik, bir eşitlik tesis edilmiştir ve 
fakat bu eşitlik, denklik fukaralıkta olmuştur, 
alt kademede olmuştur. Yükselen müesseseler 
çekilerek alt düzeyde denklik tesis edilmiştir. 

Şu halde, tekrar ediyorum; madenlerimiz, 
yabancı sermaye konusunda, Yüce Mecliste mü
zakereler yapılırken, hangi siyasî partiye men-
subolursa olsun arkadaşlarımızın çok hassas 
hareket etmeleri, memleketimizin menfaati ikti-
zasıdır. Çünkü aziz arkadaşlarım, sermaye çok 
hassas bir müessesedir. Sermayeyi ürküttüğü
nüz zaman çabucak memleketten kaçar ve ko
lay kolay da bir daha getiremezsiniz. Bugün 
Batı Avrupa ülkeleri, bizim 22 sene sonra on-
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lann en alt düzeyinde bulunan bir ülkesine 
yaklaşmak istediğimiz Batı Avrupa ülkeleri, ya
bancı sermayeyi memleketlerine getirerek hem 
onun sermayesinden, parasından, hem de tek
nolojisinden istifade etmek için âdeta yarış 
halindedir. Bugün fert başına gelirin gayet 
yüksek olduğu Belçika'da, bugün Lüksenburg'da, 
bugün Batı Almanya'da Amerikan sermaye
sinin memlekete sokularak, onun ekonomiye ka
tılması ve bu suretle hâsılayı genişleterek mem
leket gayrisâfi millî hâsılasını yükseltmesi 
konusunda âdeta yarış yapılmaktadır. Bugün 
sermaye piyasasının Avrupa ve İsviçre'den^ di
ğer başka memleketlere kaydığı müşahade edil
mektedir. E, bu memleketlerin hepsi, bu mem
leketleri idare eden devletlerde devlet adam
larının hepsi elbette memleketlerinin, ülkeleri
nin yüksek menfaatlerini düşünmektedirler. 

Aziz arkadaşlarım, petrol konusuna sadece 
değinmekle yetineceğim. 

Türkiye, bugünkü petrol üretim ve tüke
tim seviyesine, çok yakın bir maziden gelerek 
ulaşmıştır. Yani, daha açık, daha net söyleye
yim; Türkiye'de yakın geçmişte petrol tüketi
mi yüksek seviyede değil, ancak bir milyon ton 
civarında idi. Süratle yükselerek bugün 9 mil
yon ton seviyesine ulaştı. 

Değerli arkadaşlarım, uzun vadeli projeksi
yonları ifade etmiyorum, kısa vadeli projeksi
yonlarda Türkiye'nin yakın gelecekteki tüke
tim hacmi, 20 - 25 milyon tonun üstündedir. 
İstihraç etmiş olduğumuz, işlediğimiz petrolün 
miktarı ortadadır. Bugün millî petrolü 3,5 - 4 
milyon ton civarında istihraç ediyor ve işliyo
ruz ve seviniyoruz. E, şimdi, aradaki açık 5 mil
yon, 5,5 milyon ton. E, bunu ithalediyoruz. Bu
nu ithal ettiğimiz zaman ödediğimiz dövizler 
nereden tedarik ediliyor? Ya benim çiftçimin 
yapmış olduğu, alınteriyle yapmış olduğu üre
timi sonunda elde edilen ürünlerin ihracından 
doğan gelirler veyahut benim işçimin, yurt için
de ve yurt dışında çalışan işçimin el emeğinin 
mahsulü olan gelirler ile bunları ödüyoruz. 
Şu halde, dışardan petrol ithal etmek sure
tiyle ödenen dövizde istismar aramadan, yurt 
içinde yabancı şirketlerin, yabancı sermaye
nin bulup çıkardığı, teknolojisini getirdiği, se
nin insanını istihdam etmek suretiyle, ona üc
ret ödemek suretiyle ona her türlü vasıtaların 

masrafını vesairesini vermek suretiyle, onu ye
tiştirmek suretiyle yapmış olduğu çalışmalarda 
bir sömürü aramak, elbetteki çok haklı olmaya
caktır. 

Aziz arkadaşlarım, yakın gelecekte 20 - 25 
milyon ton petrol ihtiyacıyle karşı karşıya gel
diğimiz an, her halde üretim hacmindeki geniş
leme devam ederse, % 50 oranında ithalat mec
buriyeti ortadan kalacaktır. Yani, ödeyeceği
miz döviz miktarı 1,5 milyar liradan, belki 
3 -4 milyar liraya çıkacaktır. 

Bütün bunları düşünerek, bütün bunla
rı hesabedek memleketini seven memle
ketin çıkarlarını düşünen insanlar olarak 
elbetteki bu konuda i§i teraziye koyacak, 
hangi taraf ağır basarsa, akıl hangi tarafı 
gösterirse hiç bir saplantıya, ideolojik saplan
tıya kapılmadan o tarafı tercih edeceğiz. Ya
pacağımız iş bundan ibaret. 

Aziz arkadaşlarım, ben şahsen, içinizde bel
ki politik tecrübesi en az olan arkadaşlarınız
dan biriyim; ama, bir şeyi,hatırlıyorum: ipraş 
Rafinerisi yapıldığı zaman memlekette koparı
lan kıyameti hatırlıyorum, söylenen sözleri, ya
zılan yazıları hatırlıyorum. Aziz arkadaşlarım, 
ne oldu? Aradan 20 sene geçti ne oldu? O zaman 
yapılan sözleşmelere konan hükümlerle bugün 
İpraş millîleştirilmiş bir müessese haline gel
di. Yarar nerede? 20 yıl önce yapılan sözleş
me gereği, İpraş bugün millî müessese haline 
geldi. 

Değerli arkadaşlarım; plan, elbetteki mem
leketin ihtiyaçlarına, milletin arzusuna, irade 
ve temayüllerine uygun olacaktır. MüHletin ar
zusunu, milletin temayülünü kim tespit edecek
tir? Bunun ölçüsü nedir? Kim, hangi organ 
tespit edecektir? Milletin arzusunun, milletin 
temayülünün belirdiği yer Yüce Meclistir. El
bette Yüce Meclisteki temayül, milletin tema
yülü olarak ortaya konacaktır ve ona uygun 
plan yapılacaktır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

ıSaym Hükümete burada bir sözüm var. Bu
rada müzakereler yaptık, planı tartıştık. Tabi-
atıyle planın bütün paragraflarını kendi görüş
lerimize uydurma imkânından mahrum oldu
ğumuzu biliyoruz. Ama, bir ölçüde gayet sami
mî olarak, bu planı iyileştirmek, bu planı mem
leket gerçeklerine daha yaklaştırmak için gay-
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retler sarfettik bütün arkadaşlarla beraber. Ge
celi - gündüzlü 8 gün burada çalışmalar yap
tık, önergeler verdik, önergeleri müzakere ettik. 
Sayın Hükümetten beklerdik ki, Yüce Meclisin 
kabulüne mazhar olmuş önergeler üzerinde da
ha fazla hassasiyet göstersin ve bunlan Üçün
cü Beş Yıllık Plana, önergelerin içinde yazıl
dığı mânada yansıtsın. Hükümet, bazı değişik
likler yapmıştır. Bazı kesimlerde yapmış oldu
ğu değişiklikler yeterlidir, bazı kesimlerde yap
mış olduğu değişiklikler yetersizdir. Bazılarında 
da ifadeyi değiştirmek suretiyle, yeni ifadeler
le meseleyi ortaya koymuştur. 

Ben bir konuya, tabiatıyle müdahale etme
den geçemiyorum. Yüce Meclis beni burada ma
zur görecektir. Bizim eğitimcilik tarafımız biraz 
ağır bastığı için biz, örneğimizi hep eğitim sek
töründen alıyoruz ve bir noktaya dikkatinizi 
toplamak istiyorum. 

Şimdi, Yüce Meclis kanun yapar. Kanunlara 
hepimizin hürmet etmesi, riayet etmesi icabeder. 
Kanun yapan insanların kanunlara hürmeti, el-
betteki dışarıda bulunanlardan çok daha üstün 
olacak. 

Şimdi, Yüce Meclis kanunlar yapmış; - 2287 
sayılı Kanun, 1261 sayılı Kanun - buna göre 
organlar kurmuş, bu organları çalıştırmış ve 
bu organları çalıştırarak bir sistem kurmuş, 
karara bağlamış, getirmiş bu sistemi uygulama 
safhasına intikal ettirmiş. Yani, orta öğretim 
sisteminin yeniden kurulması ve yüksek öğ
retime geçiş konusu. Şûra toplanmış, binlerce 
eğitimci, binlerce insan çalışmış, ilim adamı 
çalışmış, haftalarla burada müzakereler yürü
tülmüş, neticede bir karara varılmış. Hangi ka
nun gereğince?. 2287 sayılı Kanun ve 1261 sa
yılı Kanun gereğince. 

Şimdi, bu Devletin bir organı olan, Millî 
Eğitim Bakanlığı bünyesi içerisinde bulunan 
Şûranın çalışmalarının sonunda alınan karar 
mı geçerli olacak, yoksa Devlet Planlama Teş
kilâtının yapmış olduğu eğitim çalışması mı 
geçerli olacak? ikilik ortaya çıkıyor. Eğer, bi
rinci çalışmaların değeri yok ise, neye şûra top
luyoruz, neye eğitimcilerden istifade etmek su
retiyle bu çalışmaları yapıyoruz? Yok, onun 
değeri var ise, neye orada alman kararlar ol
duğu gibi Devletin planlarına yansımıyor? 

Bunu beklerdik ki, kelime değişiklikleri ve 
karşı görüşle Hükümet karşımıza çıkmasın ve 

bunu milletin istediği istikamette ve Yüce Mec
lisin yapmış olduğu kanunlara riayetkar olarak 
bu maddeyi, bu fıkrayı olduğu gibi intikal et
tirsin. 

Aziz arkadaşlarım, parlamenter demokratik 
rejimde parlamentoya dayalı hükümetlerin el
bette milletin iradesine ve miletin temayülleri
ne uygun planlar yapacağı açıktır. Adalet Par
tisi olarak her vesilede tekrar ettiğimiz gibi, 
Meclisler tasdik müessesesi değildir. Meclisler, 
müzakere müessesesidir. Müzakereden maksat 
değerli arkadaşlarım, bir meseleyi ele alarak, 
onu iyileştirmek, memleket şartlarına daha 
uygun hale getirmek, onu rasyonelleştirmektir. 
E, gelen teklifin veyahut tasarının olduğu gibi 
kabule zorlanması halinde müzakere etmenin an
lamı kalır mı? O zaman neye zamanı israf edi
yoruz? Eğer gelen teklif olduğu gibi kanunla-
şacaksa neye müzakerelerle, birbirimizle bura
da münakaşa etmek suretiyle zamanı israf edi
yoruz? 

Biz konuşmalarımızda devamlı olarak demok
ratik plan kavramı üzerinde durmuştuk. Zan
nediyorum ki, bunun mânası şimdi daha iyi 
anlaşılabilir bir hale gelmiştir. Demokratik re
jimin kendisine has kaideleri vardır. Kaidele
rin dışına taşarak demokratik sistemi işletmek 
mümkün değildir. 

Aziz arkadaşlarım, burada Sayın Millî Gü
ven Partisinin değerli temsilcisine, Sayın Pak-
süt'ün bir sözüne temas etmek istiyorum. 

Sayın Paksüt demokrasiden, demokratik 
müessselerin işleyiş tarzından, oy müessesesin
den bahsederlerken, % 46 ve % 53 oy mesele
sine değinmiş bulunmaktadırlar. Oyların % 46,5 
unu iktidar olarak Adalet Partisinin almasın
da milletin temsili konusunda durarak, diğer 
muhtelif partilerin, partisizlerin almış olduğu 
% 53 konusunu ileri sürdüler ve bu temsil edil
mez mi, şeklinde bir sual tevcih ettiler. 

Aziz arkadaşlarım, iktidar olma şeklini mem
lekette Anayasa tayin eder. Bizim Anayasamız 
da iktidarın nasıl olunacağını, iktidardan nasıl 
gidileceğini açık bir şekilde tayin etmiştir. Şa
yet % 46,5 millet oyunu sadece bir parti ala
bilmiş ve bu oylar bir partide toplanmış ise, 
bu hiç de küçüksenemeyecek bir sonuçtur. Ba-
tı'daki partilerin almış oldukları oylara baktı
ğınız zaman, bu % 46,5'un altında siyasî parti-

— 428 — 



M. Meclisi B : 155 26 . 10 . 1972 O : 3 

lerin oy alarak, kuvvetli iktidarları meydana 
getirdiklerini görüyoruz. Bugün İngiltere'deki 
Hükümetin aldığı oy, % 46,5'un üstündeki bir 
oy değildir. Bugün Nixon'un aldığı oy % 43 
veya o sularda bir nispeti göstermektedir. 

Şimdi, bunun dışında kalan oyları acaba yu
kardan aşağı alt alta koyarak toplamak ve ora
dan bir neticeye ulaşmak mümkün müdür? Me
selâ, kapanan Türkiye işçi Partisi'nin oyunu, 
Güven Partisinin oyunu. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Söylemedi
ğim şeyleri söylemeyin de, beni bir kere daha 
Meclis kürsüsüne çıkmaya zorlamayın. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
ORHAN OĞUZ (Devamla) — Güven Par

tisinin oyunu, Halk Partisinin oyunu, alt alta 
koymak suretiyle bundan bir yere varmak; Sa
yın Paksüt, elbetteki mümkün değildir. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — öyle mi dedim? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
ORHAN OĞUZ (Devamla) — Şu halde, 

% 46,5 oy; elbetteki bir mana ifade edecektir. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Aksini mi söy
ledim? 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — Şimdi, Türki
ye'de bugün (yine Sayın Paksüt arkadaşımızın 
değinmiş olduğu bir hususu açıklığa kavuştur
mak istiyorum) olağan şartların varlığını kabul 
edebilir miyiz? Yani ileri sürmüş olduğu man
tıkta elbette haklılık var. Ama onun ileri sür
müş olduğu mantığın zemini, olağan şartlara 
dayanıyor. Olağan şartların bulunmadığı, ola
ğanüstü şartların hâkim olduğu bir devrede, bu 
sözlerin değer ölçüsü ne olacaktır? Olağan 
şartlarda, parlamenter demokraside, partiler-
üstü Hükümet müessesesi var mıdır? Biz Pla
nı eleştirirken, olağanüstü şartların meydana 
getirdiği hükümetin durumunu ve hazırladığı 
Planı, bu nitelikler içerisinde değerlendiriyo
ruz. Yani, normal şartlarda kurulmuş bir Hü
kümetin getirmiş olduğu plan olarak karşımıza 
alıyor ve onu eleştirmiyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi görüşünü belli et
miştir. Adalet Partisi de bu konuda görüşünü 
belli etmiştir ve diğer siyasî partiler de görüş
lerini belli etmiştir. Demokratik nizamın bütün 
müesseseleriyle işlediği partiler rejiminde, par
tiler elbetteki bir konuda görüşlerini ortaya ko
yacaklardır. Şimdi bu olağanüstü şartların ge

tirmiş olduğu Hükümet, hangi siyasî partinin 
görüşünü ortaya koyacaktır? Bir parti görüşü
nü ortaya koyabilecek midir? işte tutarsızlık 
burada başlıyor. Bunun cevabını vermeden, 
millî irade meselesini halletmemiz mümkün de
ğildir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Milletin hür iradesinin temsilcisi ve savunu

cusu olan Meclisten güç alan ve hatta güç al
makta bulunduğunu ifade eden bir Hükümetin, 
elbette bir durumu nazara alıp, Plan konusun
da demokratik geleneklere riayetkar olması çok 
arzu edilirdi. Çünkü, memleketimizi olağanüstü 
şartlardan kurtarmak, sadece bir siyasî parti
nin üzerine aldığı vazife değildir. Memleketi 
samimî olarak olağanüstü şartlardan kurtar
mak istiyorsak, burada hepimize düşen görev 
vardır, Hükümete düşen görev de vardır. Bu 
görev, süratle olağan şartları hazırlamaktır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri). Bu ri
ayetin en önemli şartı, hemen hemen bütün 
Meclis gruplarının veya ekseriyetinin hiç ol
mazsa ittifak ettiği belli konularda, anlayış bir
liğini sağlaması beklenirdi. 

Biz Adalet Partisi olarak, Planın gerçek
çiliği ve tutarlılığı üzerinde ciddî endişeleri
miz olduğunu, muhtelif vesilelerle ifade ettik. 
Planın millî bünyemize hangi ölçüler içerisinde 
uyabileceğinden ve ihtiyaçlarımıza uy^un ter
cihlerin yapılmasında, hangi ölçüler içerisinde 
rezervlerimiz bulunduğuna işaret ettik. Bu Pla
nı, yıkıcı olmayan, tamamen yapıcı bir anlayış 
ve samimiyetle eksikliklerini, tutarsızlıklarını 
tashih ederek; milletin arzu ve iradesi istikame
tinde düzeltmeye gayret sarfettik. Bunu yapar
ken, Sayın Başbakanın Planı Millet Meclisine 
takdim konuşmasında belirttiği, «Bu millî bel
gemiz için lütfedeceğiniz temenni ve katkılar 
beklediğimizi, bunlan tam bir buluş ile değer
lendirip, hazırlayacağımız raporu Huzurunuza 
getireceğimizi arz etmek isterim.» ifadesine ina
narak ve güvenerek; Planı iyileştirme çalışma
larımızı geceli gündüzlü sürdürdük. (A. P. sıra
larından «Bravo Hocam» sesleri). 

Bütün bu çalışmalarımızın sonunda, Hükü
metin yine 77 sayılı Kanunun bazı hükümlerini 
dar manada tefsir ederek, Yüce Meclîslerimizin 
yetkilerini sınırlama eğilimi ile karşı karşıya 
geldik. Üzüntümüz bu noktada toplanıyor. 
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Aziz arkadaşlarım; adı geçten kanunun ruhu 

hiç bir zaman ve hiç bir şekilde, millet adına 
yapılan müzakerelerde yetkilerin sınırlandı
rılacağı anlamında yorumlanamaz. Şayet böyle 
olsaydı, aynı kanun Millet Meclisinin temayül
lerine, Hükümetin uyması ve uymaması halim
de seçeceği yolu da göstermemiş olurdu. Şu hal
de, kanun bu yolu da gösterdiğine göre, son sö
zün Yüce Mecliste olduğuna, Yüce Meclisin te
mayül ve istikametinde Planın yapılmasının 
zarurî bulunduğuna işaret ediyor. Bu kanun, 
milletin iradesini, milletin eğilim ve arzularını 
elbette her şeyin üstünde tutmuştur, son sözün 
Yüce Meclislerimize aidolduğunu ısrarla be
lirtmiştir. Planın mutlaka milletin benimseye
ceği bir sekilide buradan çıkmasını öngörmüş
tür. 

Aziz arkadaşlarım; siyasî heyetler elbette 
kaynakların tevzjiinde söz sahibi olacaklardır, 
kaynakların nereye, kim tarafından ve nasıl 
tahsis edileceğini kontrol edeceklerdir. Bu, 
milletin bütçe hiıkkımn bir devamıdır; bütçe 
hakkının âdeta bir parçasıdır. Bunu milletten 
alıp, daralttığınız zaman, bütçe hakkım elin
den a ^ ş , yahut belli ölçülerde sınırlamış olur
sunuz. Bir milletin bütçe hakkını elinde tuta
bilmesi için, veırımiş olduğu mücadelelerin öl
çüsü ve şekli tarihte bütün örnekleriyle mev
cuttur. 

Aziz arkadaşlarım; hükümetler gelir gider. 
Hele olağanüstü şartlar içerisinde görev alan 
hüMmetlerin, normal demokratik rejimde sü
releri çok daha kısa olmaktadır. Hükümetin bu 
özel durumunu nazara alarak, 22 yıllık zaman 
içinde 60 milyonluk Türkiye'nin kaderini bu
günden son derece katı ilkelere bağlamak ar
zusu, durumu ile kabili izah değildir. 

Diğer bakımdan, toplumdaki gelişmelerin 
hanıgi yönde değişiklik getireceği, ihtimalden 
öteye kesinlik ifade etmez. Türk siyasî hayatı
nın, normal olmayan şartlarda çeşitli dar bo
ğazlardan geçerken, uzun dönemli planları kı
sa ömürlü hükümetler tarafından şekMendi-
rilmesinden doğan ahenksizliği, temelde gider
menin tashih etmenin güçlüğüne değinmek is
tiyoruz. Partilerüstü Hükümetin, elbette siya
sî felsefenin olup, olmayacağı, takdirlerinize 
sunulmuş bulunmaktadır. 

Bütün bu olağanüstü şartların tesis etmiş 
olduğu bir ortamda, belli bir sorumluluk duy

gusu içinde çalışmanın, siyasî heyetler için na
sıl bir fedakârlığı zorunlu hale getirdiğini, dik
katlerinize ve takdirlerinize sunarım. 

Aziz arkadaşlarım; Adalet Partisi milletin 
büyük teveccühüne mazhar olmuş ve milletin 
sevgi ve itimadının her gün biraz daha artmış 
olduğunu gören ve bilen bir partidir. Partimi
zin taşıdığı büyük güç, bizim memleket me
seleleri karşısındaki sorumluluğumuzu da ay
nı ölçüde artırmaktadır. Biz memleketi huzura, 
istikrara ve selâmete götürme gayreti içindeyiz. 

Bu itibarla memlekete zarar verecek, iyilik 
getirmeyecek konularda hiç kimse ile de bir ya
rışmanın içinde olamayız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bizim bu anlayış ve davranışı
mızdan yararlanmak isteyen, milletin arzu ve 
temayüllerine uymayan çalışmalarında, kesin
likle karşısında bulunacağımızı bilhassa belirt
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; Plan hiç bir şekil
de partilerarası münakaşanın ve istismarın 
bir vasıtası yapılmamalıdır. Biz Planın, mem
lekete ve millete en yararlı hale gelmesi için 
olumlu bir çalışmanın içinde bulunduk. Bu dav
ranışımızın karşılık görmesini ve bütün so
rumluların aynı düzeyde bir anlayışa sahilboi-
masını; bugün TürkiyeVie plansız bir kalkınma 
düşünülemeyeceğine göre, bu anlayışa müşte
reken varmamızın zorunlu olduğunun örneğini 
görmek isterdik. 

Aziz arkadaşlarım; inanış, ilke ve görüşle
rimizi saklı tutarak, düzeltme çarelerini ne yol
da bulunacağımızı ortaya koyarak, Grubumuz 
bu konuda oyunu kullanacaktır. Aynı sorum
luluğu duyan, memleketin geleceğini ve sela
metini düşünen her değerli arkadaşımızın, bu 
görüşlerimiızi paylaşacağından emin bulunuyo
ruz. 

Aziz arkadaşlarım; memleketimiz çeşitli güç
lükler içindedir, birtakım engelleri aşmaya 
mecburdur. Biz bütün bunların, milletten kuv
vet ve ilham alınarak yapılabileceğine inanıyo
ruz. Halika dayanarak halkın menfaatine hiz
met edilebilir. 

Kesin kanaatimiz odur ki, millete rağmen 
onun rızası dışında millete hizmet yolu vesayet 
idarelerine, milletle beraber millet yararına 
hizmet ise demokratik idarelere yaraşır. Biz 
bu yolun yolcusuyuz. 
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Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıra
larımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Yeterlik önergesini okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Rapor üzerindeki müzakerelerin kifayetini 

arz ederiz. 
Uşak İzmir 

Orhan Dengiz Ali Naili Erdem 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oya sunu

yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
mişti!?. 

Bir önerge vardır, okutuyorum efendim. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Plan üzerinde kabul edi
len gerekçeler hakkındaki Hükümet raporu
nun 13 ncü sayfasında paragraf 1926'nın ilk sa-
tıırbaşındaki (6)'nın (10) olarak düzeltilmesini 
arz ve rica ederim. 

l>evlet Bakanı 
Zeyyat Baykara 

BAŞKAN — Gerekli düzeltme bu şekilde ya
pılmıştır efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; müzakereler bit
miş bulunuyor. Carî tatbikat ve İçtüzüğün 137 
nci. maddesine kıyasen gruplara onar dakikalık 
söz sırasına gelmiş bulunuyoruz. 

Sayın Oğuz, söz istiyor musunuz? 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Hayır efen

dim. 
BAŞKAN — İstemiyorsunuz. 
D. P. Grubu adına Sayın Vedat önsal, bu

yurunuz. 
D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA VEDAT 

UNSAL (Sakarya) — Muhterem Başkan, Mil
let MecMsinin değerli üyeleri; 

Demokratik Parti Grubu, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan hakkındaki görüşlerini ve Millet Mecli
sinde planın müzakeresi sırasında izleyeceği 
tutumu başlangıçta açık ve kesin olarak orta
ya koymuştur. Grubumuz plana ret oyu vere
cektir. Müzakereler sırasında grup sözcüleri-
mizce geniş bir şeMİde ifade edilen ret gerekçe
sini ve plan hakkındaki görüşlerimizi kısaca 
ve anahatları ile özetlemek isterim. 

Kanaatimizce plan gerçekçi değildir. Tespit 
edilen ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmayı 
mümkün kılacak tedbirleri birlikte getirme
miştir. Bu sebeple hedeflere ulaşma ihtimali ya 

çok az veya hdç yoktur. Tatbikata geçildikten 
sonra büyük aksamalara sebebiyet verecek ve 
büyük değişiklikler getirecektir. Bu ise kay
nak ve zaıman israfına sebebiyet vererek, kal
kınma gayretlerimizin muvaffakiyeti için cid
dî bir tehlike teşkil eder. 

Plan iskeleti Birinci Erim Hükümeti zama
nınla sosyalist bir görüşle hazırlanmıştır. 
Sonraki hükümetlerin, planı bu hüviyetinden 
kurtarmak yolundaki çalışmalarının tam bir 
başarıya ulaştığı söylenemez. 

Plan koyu bir devletçiliğe kayış temayülle
rinden kurtarılamamıştır. 

Planın dili konuşulan ve yaşayan Türkçe de -
ğilıdir, uydurma kelimelerle anlaşılmaz bir hale 
getirilmiştir. 

Plan sadece plancılara ait bir belge olarak 
düşünülemez, T. B. M. M.'nce kabul edilmesin
den sonra Türk Milletinim malı olacaktır. Mil
letimizce benimsenmesi, planın muvaffakiyeti 
için önde gelen şarttır. Bunun için ilse uydur
ma kelimelerden ve muğlâk ifadelerden kur
tarılarak temiz, duru ve anlaşılabilir bir hale 
getirilmesi zarureti aşikârdır. 

Plan dilinin Anayasa dili olduğu hususun
da Sayın Devlet Bakanının beyanlarına iştirak 
imkânı yoktur. Anayasa maddeleri dahi pla
na alınırken bazı kelimelerin değiştirilerek 
alınması bunun en acık delilidir. Bu dil muhafa
za edildiği sürece planın anlaşılması ve Türk 
Milletince benimsenmesi imkânı yoktur. Bu ise 
planı başlangıçta başarısızlığa mahkûm eder. 

Plan, katıma protokol muvacehesinde Avru
pa Ekonomik Topluluğu ile olan ffişküeramign 
objektif ve realist ölçüler içerisinde ele alma
mıştır. Gerek dış ödemeler dengesinin kurulma
sı ve korunmasında, gerekse gelişmekte olan sa
nayimizin Ortak Pazar ülkelerinin gelişmiş sa
nayileri karşısında ezilmemesi için gerekli ted
birleri getirmemiştir. 

Plan Devlet sektörüne büyük ağırlık ver
miş, özel teşebbüsün dinamizmini, yaratıcı gü
cünü ve finansman kabiliyetini ihmal etmiştir. 
Millî tasarrufun büyük oranda artışı öngörül
müş, millî prodüktiviteyi artırarak kalkınma 
hamlelerimizin yükünü hafifletecek tedbirler 
düşünülmemiştir. 

özel teşebbüse önem vermek suretiyle sana
yileşmede, prodüktivitesi kamuya nazaran çok 
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daha fazla olan özel sektörün bu gücünden is
tifade ile millî prodüktivite yükseltilebilirdi. 
Bu ise kallanmanın yükünün milletçe daha az 
hissedilmesi yolunda faydalı bir tedbir teşkil 
©derdi. 

Plan, gelir dağılımındaki adaletsizliği önle
yerek sosyal dengeyi kurmak yolunda da bir 
şey getirememiştir. Bugün yurdumuzda nüfu
sun % 65'i toprağa bağlı olarak çalışmakta ve 
millî gelirin % 281mi temin etmektedir. Bu ra
kamlar tarım sektöründe çalışan büyük nüfu
sun ortalama gelirinin yurt ortalamasının ya
rısından da az olduğunu göstermektedir. Bu 
gayriâdil durumu düzeltecek tedbirlerin plan
da derpiş edilmesi gerekirdi. 

22 yıllık perspektif içerisinde hedeflere ba
kılınca bu yolda hiç bir tedbirin düşünülemedi-
ği görülmektedir. 1995 yılında tarımla uğraşan
ların genel nüfusumuzun % 22'sini teşkil ede
ceği ve bu kesimin millî gelirin % 10'nu sağ
layacağı öngörülmüştür. Bu rakamlar toprağa 
bağlı olarak çalışanlarin getrlerinin yine or
talama gelirin yarısının altında kalacağını gös
termektedir. Böyle bir sosyal adalet anlayışı
na iştirak etmemiz mümkün değildir. Köylü 
ve çiftçinin durumunu düzeltecek tedbirler 
mutlaka düşünülmelidir. 

Plan, gençlik meselelerimize de çözüm ge
tirmekten uzaktır. Eğitim ve kültür meselele
rimize ise ters bir açıdan bakmaktadır. 

Planda yeni vergiler getirilmeyeceği ifade 
©dilmekte ise de, vergi yükünün artırılacağını 
gösteren pek çok işaretler vardır. Mevcut ver
gilerin yükse^tilnıesi yeni vergiler getirmek de
mek değil midir? Bu çelişki açıklığa kavuştu
rulmalıdır. 

Bu görüşlerin ışığı altında ret oyu vereceği
mizi açıklamış, ancak planın düzeltilmesi yo
lunda önergeler vermek suretiyle gerekli ça
lışmaların yapılacağı ifade edilmişti. Meclisi
mizde olumlu yönde bazı değişiklikler yapıl
mış ise de, bu görüşlerimizi değiştirecek ge
nişlikte olamamış, satıhta kalmıştır. Bilhassa 
Adalet Partisinin 24 saat içinde görüş değiştir
mesi müspet gelişmeleri tesirsiz hale getirmiş
tir. Sayın Bakanın biraz önce yapmış olduğu ko
nuşma da bu görüşümüzü teyidetmektedir. 

Meclisimizde grubu bulunan diğer partile
rin plan konusunda tutumuna da kısaca temas 
etmek istiyorum. 

Hükümetin iki büyük kanadını teşkil eden 
C. H. P. ve A. P.'nin plan konusunda ağır ten
kitlerde bulunmaları, Hükümetin dayandığı ze
minin her an çökebileceğini göstermesi bakımın
dan dikkat çekicidir. 

O. H. P. Genel Başkanının ağzından bu 
planın sağcı bir plan olduğu iddia edilmiştir. 
Gerek planda yer alan görüşler ve gerekse he
defleri gösteren rakamlar Türk Ekonomisinin 
koyu bir devletçiliğe kaydırılmak istenildiğini 
açıkça ortaya koymaktadır. Böyle bir Planı 
dahi C. H. P.'nin sağında görmesi, bu partinin 
ortanın solundan itibaren aşırı sol istikamette 
yapmakta olduğu yolculukta uzun bir mesafe 
katsttiğini gösteriyor. 

Koyu devletleştirmeci görüşün sahiplerine 
son Şili tecrübesinden ders almalarını tavsiye 
ederiz. Biz bu tecrübeye Sayın Ecevit ten tama
men başka bir açıdan bakmaktayız. Marksist 
Ailende toprak reformu ve geniş ölçüde millî
leştirmelerle Türkiye'de yapılmak istenilenle
ri yapmış, kısa sürede ekonomi felce uğramış, 
üretim azalmış kıtlık başlamış ve ülke karma
karışık olmuştur. Devletleştirme konusunda 
hâlâ büyük bir ısrarın içinde olanlara Türkiye' 
yi nereye götürmek istediklerini sormak iste
rim. 

Sayın Ecevit, İstiklâl Marşını Anayasaya 
koymakla bir millet istiklâlini kazanamaz, o 
memleketin yeraltı servetlerine sahip çıkıl
makla o memleketin istiklâli korunur, buyur
dular. 

Biz istiklâl Marşı ile Anayasayı bütünleştir
mek ve birleştirmek istiyoruz. Bu memlekette 
yer üstünü yıkanlar da ve onları teşvik eden
ler de yeraltı servetlerine sahibolmaktan bah
setmektedirler. Her hür ve medenî milletin 
anayasalarında millî marşlar vardır. Kanati-
mizce Millî Mücedelenin doğurduğu parti, va
sıf ve bünye değiştirmiştir. Nedense Türk Bay
ramı ve istiklâl Marşı karşısında bazı çevreler 
gibi Sayın Ecevit'in de anlaşılmayan bir tutu
mu var. (O. H. P. sıralarından gürültüler, «ne 
demek bu» sesleri) 

Açık dedim. Biraz evvel Sayın Ecevit bunu 
gösterdiler. 4 

BAŞKAN — Sayın önsal, süreniz doldu, 
lütfen tamamlayınız efendim, 
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MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Sayın Ecevit, Dikmen arkadaşımızın plan hak
kındaki görüşlerine cevap verirken, aynı plan
lama görüşünü paylaşmadıklarını söyledi. 

Biz D. P. olarak kültürel, sosyal, ekonomik 
kalkınmanın demokratik planlama ile yapıla
cağına inanıyoruz. Merkezî otoriter planlama 
taraftarları ne kadar kendileri »aklasalar da 
bizim plan anlayışımızla onların plan anlayışı 
elbetteki bir olamaz. 

A. P. ise planı büyük ölçüde eleştirerek 1973 
seçimlerinde iktidara geldiği takdirde bu planı 
değiştireceğini ifade etmiştir. Seçimlerde ik
tidara gelmek Millet Menisinde çoğunluğu ka
zanmak demek değil midir? Eğer böyleyse, ki 
böyle olduğuna inanıvoruz, halihazırda A. P. 
komisyonlarda da, Mecliste de ekseriyette de
ğil midir? Plana nihaî şeklini veren Yüksek 
Plakama Kurulunda ve Hükümette A. P. li 
üyeler yok mudur? Mademki çoğunluk partisi 
bu planı yurt yararına görmüyor ve 1973'te ik
tidara frelirse değiştireceğini ifade ediyor; Yük
sek P1anlaroa Kurulunda, Hükümette ve komis
yonlar niçin hareketsiz kalmıştır? Meclisimizde 
müzak&reler sırasında niçin daha köklü deği
şiklikler sağlama yoluna gitmemiştir? Planda 
olumlu yönde değişiklikler ile bu çalışmaları 
tesirsiz hale getirmiştir. 5 yıl süre ile eko
nomik, sosyal ve kültürel hayatımızla yön vere
cek bir puanın yurt yararına olmadığını ifade 
ettikten sonra değiştirilmesi, bu mümkün ol
muyorsa reddi hususunda eldeki imkânları kul
lanmamak vatanseverlikle ve samimiyetle ne 
dereceye kadar bağdaşır? (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

Sayın Başbakanın üçüncü Plan hakkında 
bugün gazetede yayınlanan bir beyanına te
masla sözlerimi tamamlayacağım. Eğer gazete
nin haberi doğru ise Sayın Melen diyor ki, plan 
reformlara aykırı şekle girerse bize ayrılmak 
düşer. Sayın Melen'ıin bu ifadede şekilleşen 
plan - reform görüşlerini ve Meclislerin yetki
leri hakkındaki fikirlerini anlamaya imkân yok
tur. Bu ne biçim anlayıştır? Plan mı reformla
ra göre olacaktır, yoksa Plana göre mi reform 
yapılacaktır? Eğer hududu, şümulü belli olma
yan, ne tarafa çeMlirse o tarafa giden reform
lara göre bir plan anlayışı kabul edilecekse o 
takdirde plana ne lüzum vardı Sayın Melen'-

in bu görüşü, plan anlayışına da, Meclis irade
sine de ters düşmektedir. Evvelâ plan yapıla
cak, sosyal, kültürel ve iktisadî hayatın hedef
leri tâyin edilecek, bu hedeflere varmak için 
tercihler yapılacak, bu konuda da son sözü Yüce 
Meclis söyleyecek. Bu suretle hazırlanan ve ka
bul edilen plana uygun olarak da reformlar ya
pılacaktır. Bunun aksini savunmak, «dediğim 
dedik» görüşüdür. Demokratik parlamenter 
nizamla çelişen bir görüştür. (Adalet Partisi 
sıralarından «Gürültüler») İşinize gelmiyor, 
ama söyleyeceğiz, hakikattir. 

BAŞKAN — Tamalayınız efendim. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 

Bu kadar hakikatlerden ürkmeyin.. (A. P. sı
ralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurma
lar) 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, niçin bu 
kadar müdahale ediyorsunuz? 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Devamlı müdahalelerle vakit geçiriyorsunuz 

ALİ NAiT-i ERDEM (izmir) — Siz de müd
dete şaynlı olun. 

BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum efen
dim. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Müddete saygılıyım ben. 

BAŞKAN — Tamamlayınız lütfen. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Demokratik Parti Grubunun, gerçekçi olma
dığına ve kalkınma hamlelerimizi aksatacağı
na inandığı bu plana ret oyu vereceğini tekrar 
ifade eder, Grubum adına Yüce Meclisi saygı
larımla selâmlanm. (D. P. sıralarından alkış
lar ve «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın önsal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

Bülent Eecevit, buyurunuz efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUBU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Önce, Demokratik Parti Grubu Sözcüsü Sa
yın önsal'ın bir tarizine kısaca cevap vermek 
isterim. 

Cumhuriyet Halk Partisinin, «Millî Müca
deleden doğan bir parti olma hüviyetinden 
uzaklaşması» ihtimalinden, böyle bir izlenimle
rinden üzüntü ile bahsettiler, yoksa istiklâl 
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Marşının, bayrağın, Anayasaya girmesine kar
şı çıkmazdı» dediler. 

Değerli arkadaşlarım; Atatürk'ün hazırladı
ğı Anayasada da bunlar yoktu, gerek görülme
mişti. Çünkü, Türk Ulusunun bu konularda 
bir kuşkusu yoktur. Bizim de bayrağımız ko
nusunda, istiklâl Marşımız konusunda bir 
kompleksimiz yoktur. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar, «Bravo» sesleri) Eğer, ekonomi ala
nında yabancılara büyük tavizler vermeyi savu
nan bir parti olsaydık, belki biz de böyle örtü
ler kullanmaya ihtiyaç duyardık... (O. H. P. 
sıralarından şiddetli alkışlar, «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, hiç kimse kaygı duy
masın, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'de 
yabancı sömürüsüne son veren parti olmanın 
şerefli geleneğini sürdürmektedir ve sürdüre
cektir... (C. H. P. sıralarından alıkışlar, «Bra
vo» sesleri) 

Konu değil ama, esas sözlerime geçmeden 
önce Savın Başbakanın bir sözüne kısaca değin
mek isterim. 

Dediler M, «Ecevit, ihbarları iyice tetkik 
etmeden, kontrolden geçirmeden açığa vuruyor, 
intikâl ettiriyor.» Ben, hepsini bütün ciddiye
timle tetkik ediyorum. Bizim şikâyetimiz tam 
tersinedir. Biz o kanıdayız ki; bugünkü ida
re, yetki kimlerde ise. (Bazı bakımlardan yet
kinin nerde olduğunu tam tespit etmek de bi
raz güç oluyor) çok gelişigüzel jurnallara iti
bar ediliyor, jurnalcılığa âdeta prim veriliyor.. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» ses
leri) öyle olmasaydı, yüzlerce insan 30 gün 
gözaltında tutulduktan sonra haklarında hiç bir 
soruşturma bile açılmaksızın serbest bırakılmak 
durumunda olmazdı. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi esas konumuza 
giriyorum. Sayın Melen dediler ki; 

«Ben, Ecevit'e özel görüşmelerimizde dedim 
ki; bizim reformculuk anlayışlarımız farklıdır, 
siz bizim hazırlayacağımız reformları beğenme
yebilirsiniz, beğenmemeniz tabiîdir, size beğen
direcek şekilde reform zaten hazırlayanlayız.» 

Gerçekten özel görüşmelerimizde bu mealdeki 
sözleri söylediler. Sayın Melen'le zaten siyasî 
hayatımız bovunca birbirimize karşı en çok tar
tıştığımız zamanlarda bile çok açık sözlü dav-
ranmışızdır ve ilâve ettiler, demin kendilerinin 
de burada belirttikleri gibi: «Ama, bu reform

ları doğru yönde ileriye atılmış adımlar olarak 
görürseniz, yetersiz saysanız bile bunları des
tekleyiniz» dediler. Ben de, «Elbette öyle ya
parız» dedim. «Ancak, (kendilerinin burada 
yine hatırlattıkları gibi) Mecliste bu reformlar 
yozlaştınlacak olursa ona şiddetle karşı çıka
rız..» tşte şimdi de reformlar Mecliste yozlaş-
tırılmakta olduğu içindir ki, karşı çıkmaktayız. 
(O. H. P. sıralarından şiddetli ve sürekli alkış
lar, «Bravo» sesleri) 

Bizim için ölçü bakımından çok yetersiz ol
sa da, bazı reformlar konusunda planın ilk biçi
minde, bizce doğru yönde ileri doğru atılmış 
bazı adımlar vardı, şimdi o adımlar yön değiş
tirmiştir. Biz değişmedik, plan değişti, onun 
için karşı çıkıyoruz. Ve onun için de beyaz oy 
vermeyi (Planın sosyal adaletle ilgili bölüm
leri yüzünden) kolay düşünemiyorduk zaten. 
Ama, çekinser mi, kırmızı mı verelim diye te
reddütler vardı, planın bu yön değişikliği dola-
yısıyledir ki, kırmızı oy vermede grubumuz ka
rar kıldı. 

Sayın Melen; «Biz, Ecevit'le hiç bir zaman 
beraber olamayız, anlaşanlayız» dediler. Sayın 
Melen'le öteden beri, hele aynı parti çatısı al
tında olduğumuz zamanlarda büyük ayrılıkları
mızın bulunduğu doğrudur: özellikle sosyal ve 
ekonomik konularda. Fakat ben, Sayın Me
len'in; «Biz Ecevetle hiç bir zaman beraber 
olamayız, anlaşanlayız» sözünü kabul edecek 
kadar kötümser değilim. Olaylar, yurt gerçek
leri ve belli mevkilerle birlikte gelen sorumlu
luk; iyi niyetli insanları gitgide belirli bir nok
taya getiriyor ve er - geç zaman içinde yaklaş
tırıyor. Bazıları yavaş yaklaşıyor, bazıları da
ha çabuk yaklaşıyor. Sayın Melen'in tutumu, 
durumu buna ilginç bir örnektir. 

Burada bir partinin, sanırım Demokratik 
Partinin Sayın Sözcüsü, Savın Melen'in Ku
rucu Meclis sırasında planla ve bazı reformlar
la ilgili sözlerinden bazı örnekler hatırlattı. 
Ben de plan için çalışırken, Kurucu Meclis tu
tanaklarını karıştırdım, Sayın Melen'in çok 
ilginç bazı sözlerini buldum. Kurucu Mecliste 
o sözleri söylemiş insan, bizim beğenmediği
miz haliyle dahi bu planı hazırlayamazdı. De
mek ki, Sayın Melen bir aşama yapmış ve belli 
bir noktaya doğru yaklaşmış.. (O. H. P. sıra
larından alkışlar.) 
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Sayın Melen, Plan fikrini yadırgardı. Planın 
ne olacağı, nasıl uygulanacağını, «bunlar ka
nuna bağlanamaz» derdi. Hele, sosyal konular
la ilgili planı tamamen reddederdi. Plan, «Çok 
genel direktiflerden ibaret olmalı» derdi. Ku
rucu Meclis tutanakları bu bakımdan çok ilginç
tir, ama şimdi, memleket gerçekleri ve kendi iyi 
niyeti Sayın Melenl belli bir noktaya getirmiş
tir. 

Şimdi, o yıllarda veya aynı partinin çatısı 
altında bulunduğumuz yılllarda Sayın Melenle 
toprak reformu konusunda nasıl mücadele etti
ğimizi hatırlarım. Ama bugün, biz yeterli bul-
ımasak da, iyi - kötü bir Toprak Reformu tasa
rısı hazırlamış olan bir Hükümetin başkanıdır 
Sayın Melen. Eğer kendi hazırladıkları Toprak 
Reformu tasarısındaki bazı ilkeleri bundan 7 - 8 
yıl önce beraber çalıştığımız sıralarda ben ileri 
sürseydim ltimbilir Sayın Melen'den neler işitir-
dim. 

Gene bizim bir arada bulunduğumuz yılların 
son demlerinde en büyük tartışma konularından 
biri olan ve Sayın Melen ve bazı arkadaşlarının 
bana çok çatmalarına sebebolan konulardan 
biri; benim, tarım ürünleri üe ilgili büyük ara
cılara olan hücumlarımdandı. Mübalağa ediyor
sun denirdi, bu yüzden benim hakkımda türlü 
kuşkular beslenirdi.. Bir de ne gördük; Sayın 
Melen geçen gün pazara gitti, bazı gerçekleri 
gördü ve derhal ayaküstü bir demeç verdi, «Ara
cıları, tefecileri kaldıracağız» dedi. (C. H. P. 
sıralarından sürekli ve şiddetli alkışlar) 

Demek M, zaman, iyi niyet, sorumluluk, ara 
sıra pazara, çarşıya uğrayıvermek, esnafla, 
halkla konuşuvermek insanı bir noktaya doğru 
getirebiliyor. Onun için ben, Sayın Melen'den 
onun benden umutsuz olduğu kadar umutsuz de
ğilim. iyi niyetine inandığım için umutsuz de
ğilim. Gitgide gerçeklerin kendisini bir nokta
ya doğru getirdiğini görüyorum ve götürece
ğini de biliyorum. Ama bu bir zaman meselesi; 
korkarım ki, biraz fazla yavaş adımlarla gelini
yor, memleketin beklemeye tahammülü olmasını 
dilerim. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimin sonuna ge
liyorum. Bugün zaten fazla vaktinizi aldım. 
Başlangıçta, yani planın ilk biçimi karşımız-
dayken bu planı sosyal adalete aykırı gördüğü
müz için, halk yararına bulmadığımız için beyaz 

oy vermekte, hattâ bir kısmımız çekinser oy 
vermekte tereddütlü idik; fakat şimdi son bi
çimiyle, yeraltı kaynakları bakımından yaban
cılara büyük tavizler veren biçimiyle Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının yalnız halkın ya
rarlarına aykırı bulduğumuz için değil, daha ge
niş anlamda ülke yararlarına aykırı bulduğu
muz için kırmızı oy vermekte kararlıyız. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
şiddetli ve sürekli alkışlar, «Bravo» sesleri). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ecevit. 
Cumhuriyetçi Parti adına Sayın Celâl Sun

gur, buyurunuz efendim. 
C. P. GRUBU ADINA CELÂL SUNGUR 

(Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hakkında 
Cumhuriyetçi Parti adına görüşlerimizi arz et
mek istiyoruz. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının tartış
ması, siyasî partilerimizin ve sayın milletvekil
lerinin şahısları adına yaptıkları eleştirilerle ve 
Plandaki değişiklik istekleri ve Hükümetin ni
hai görüşüyle sonuçlanmış bulunmaktadır. 

Çok partili düzen içinde farklı siyasal gö
rüşlerin bulunması tabiîdir. Bununla beraber, 
bu sekiz günlük çalışmalarla alınan sonucu sıh
hatli bir gelişme olarak karşılamak mümkün 
değildir. Zira; özel şartlar altında iktidara ge
len ve programım Meclislerden geçiren Hükü
met, kalkınma Planının yeni stratejisini tak
dim ederken, onun Atatürkçü bdr görüşle hazır
landığını ve en kısa zamanda Türkiye'yi çağ
daş uygarlık düzeyine ulaştırmayı hedef alan 
bir atılım stratejisi ve planı olduğunu beyan 
etmiştir. Oysa; bir parti Üçüncü Beş Yıllık 
Planı, çatısının sosyalist ölçülere göre kurulmuş 
daha sonra bu ölçülerden kurtarılmaya çalışılır
ken devletçi yönü çok ağır basan bir dokuman 
olarak tanımlamıştır. Bilâhara aynı partinin 
genel başkanı, planın sosyalist bir muhteva ta
şıdığını tekrarlamıştı. Onlara göre plan, Ana
yasamızın plan anlayışında öngördüğü karma 
ekonomi mefhumuna da uymamaktadır. 

Bir parti, Üçüncü Beş Yıllık Planı, «gücünü 
milletten almayan merkezî bdr otoritenin hazır
ladığını ve her yönüyle emredici mahiyette ol
masından, demokratik plan sayılamayacağını, 
milletten yetki aldıkları takdirde planı kendi 
görüşleri yönünde değiştireceklerini» beyan et-
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mistir. Onlara göre de bu kalkınma modeli, 
Anayasamızın çizdiği modele uygun düşmemek
tedir. 

Bir başka parti, Üçüncü Beş Yıllık Planı di
ğerlerinin aksine sağcı, tutucu bulmuş ve de
mokrasiden vazgeçmedikçe veya bir dikta olma
dıkça bu planın uygulanamayacağını ifade ede
cek kadar ileri giderek, planın uygulama şan
sına başka bir alternatif yolunu açık bırakma
mıştır. 

Ayrıca, bu parti bakımından da plan, Ana
yasanın öngördüğü bir nitelikte değildir. Bu 
tablodan özetle şu sonuçlar çıkmaktadır: 

1. Plan, Atatürkçü bir görüşle ve karma 
ekonomi prensibinin gereğine göre ha,zırlanmış-
tır. Uygulanmalıdır. 

2. Plan, sosyalist bir görüşün ürünüdür, 
uygulanması doğru değildir. 

3. Plan, emredicidir, demokratik değildir, 
uygulanması olanaksızdır. Değiştirilecektir. 

4. Plan, sağcı ve tutucudur, diktacı bir bas
kı olmadıkça uygulanamaz. 

Hükümete göre plan, Anayasanın gereğine 
göre hazırlanmıştır. Üç partiye göre ise, plan, 
Anayasaya aylarıdır. 

Sayın milletvekilleri, planı hasırlayan ekip, 
gördüğünüz gibi genç bir kadrodur. Tarafsız 
bir Hükümet, bu kadronun hazırladığı planı 
Atatürkçü, atılımcı takdim ederken, bizim de 
kuşku duymadığımız bu hüviyetteki bir kadro
yu partiler hem sosyalist, hem. sağcı, tutucu, 
hem de antidemokratik olarak nitelerlerse bu
nun samimiyetine vatandaşı inandırmak kolay 
olmayacaktır, Ayrıca, Yüksek Planlama Kuru
lunca önerilen ve Bakanlar Kurulunca incelene
rek kabul edilen uzun dönemli kalkınmanın ve 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının temel 
hedefleri ve stratejisi bir kararname mahiyetin
de plancılara intikâl eden bir direlctif olduğun
dan, buna göre hasırlanan bir plandan dolayı 
zaman zaman çok ağır kelimelerle plancıları it
ham etmekte en küçük bir insaf yoktur. 

Diğer taraftan Hükümet, zıt itiraz ve hatta 
ihtamlarda bulunan partilerin verdikleri üyeler
le teşekkül eden ve bu jönü ile Meclise dayalı 
bir Hükümettir. Böyle karma bir Hükümetin 
de, değişik sayası eğilimdeki ve tarafsız üyelerin 
müştereken aldıkları karar bakımından aynı an
da hem sağcı ve tutucu, hem sosyalist, hem de 

antidemokratik olması mümkün değildir. Parti
ler planı siyasal kanaatlerine uygun olarak de
ğerlendirmiş, belki de plancıların hiçbir zaman 
akıllarına getirmedikleri birtakım varsayımları 
ortaya koyup cevaplarını da istedikleri gibi ve 
haksız bir huşunet içinde vermişlerdir. Temel
de plan kendi siyasal görüşlerine, güç aldıkları 
çevrelerin isteklerine uymadığı ve aykırı düştü
ğü için mahkûm edilmiştir. Bu belki siyasetin 
kuralı ve hakkıdır; ama bu mahkûmiyet ola
ğanüstü bir dönemde plan için verilen emekle
rin de sonu demektir. 

Bir parti siyasî istikrarın bulunmadığı ve 
olağanüstü şartların hâkim olduğu bir ortam
da milletin arzu ve temayüllerini dikkate ala
rak ve onun adına gerçekçi plan hazırlamak im
kânlarının çok sınniı olduğu görüşündedir. 

Siyasal istikrarı bozduğundan şikâyet edi
len olağanüstü hali getiren acaba nedir? Siyasî 
istikrar, partiler bozmadıkça kendiliğinden so
kakta bozulacak bir nesne değildir. Bu istikra
rın bozulmasında siyasî partilere tereddübeden 
sorumluluklardan ne kadar kaçınılmaya çalışı
lırsa çalışılsın, tarih önünde buna imkân yok
tur. Kaldı ki, bugünkü olağanüstü durumu ka
bul eden müessese de Meclistir. 12 Mart Muh
tırasını takiben Muhtıranın satırları bu çatı al
tında okunduğu zaman partiler Meclisten çekil
memiş, aksine aklıselimin yolu seçilmiş, olağan
üstü ortam sessizce benimsenmiş ve göreve devam 
etme şıkkı kabul edilmemiştir. Ondan 1,5 ay 
sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 ilde Sıkı
yönetimin ilânı ile olağanüstü durumu kendi ira
desi ile daha da muhkem bir hale getirmiş ve 
bugüne kadar da durumun vehametinin devam 
ettiğine inanarak olağanüstü durumu uzatmış
tır. Bu itibarla siyasî istikrarsızlılstan ve ola
ğanüstü halden şikâyet ederken bu şikâyetler
de, bu çatı altında alman karar ve davranışlarla 
çelişkiye düşülmemelidir. 

Değerli milletvekilleri, esas mesele istikrar ve 
kalkınma ortamının yaratılmasıdır. Huzursuz
luğun, güvensizliğin kaynağını başka yerde, mer
kezî otorite denilen mevhum bir otoritede ara
mamalıdır. Bunun kaynağı, huzursuzluğa yol 
açmayacak bir siyasî tolerans sınırının Türki
ye'de siyasî partilerce çizilmemiş olması siyasî 
kanaatlerin düşmanlığa varan bir seviyede zıt-
laşmasıdır. Tepedeki bu zıtlaşma kademe kademe 
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seçmen kitlelerine yayıldıkça beklenilen huzur 
bir hayal gibi «İde edilmesi zor bir özlem hali
ne gelecektir. 

Sayın milletvekilleri, Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı hakkında Cumhuriyetçi Parti ola
rak nihaî kanaatimiz şudur : 

Eğer bu plan seçmen ağırlıklarını hissettiren 
partilerce desteklenmeyecek veya ileride değiş
tirilecek ise burada kabulüne lüzum da, fayda 
da yoktur. Zira en fena plan siyasî etkenler al
tında uygulanmasında tereddüt duyulacak olan 
plandır. Uygulama ile ilgili Devlet daireleri 
ve diğer sektörler bu kuşku ile gerekli ciddî 
gayreti gösteremeyecektir. Olağanüstü durum 
bizi buna zorluyor demek ve sorumluluktan sıy
rılmak hiç kimseyi tatmin etmeyen bir gerekçe
dir. Diğer taraftan verilecek müspet oylar sade
ce bir partinin değil, değişik eğilimli partilerin 
müşterek kanaat ve inancının ifadesidir. Böyle
ce plan Mecliste kabul edilirse bu kabul ileride 
kayda ve şarta da bağlı olmamak lâzım gelir. 
Uzun vadeli planın yürürlüğe konması ve bütün
lüğünün korunması hakkındaki 77 sayılı Kanu
nun esprisi de budur. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa değişiklikle
ri, reform tasarıları, bütçe gibi önemli kanun ta
şanlarının yoğun çalışma beklediği bir devrede 
Hükümet bunalımını yaratmaya matuf hare
ketlerden sarfınazar edilmesi en samimî dileği
mizdir. Cumhuriyetçi Parti olarak ekonomik 
görüşümüz karma ekonomi olduğuna, Anayasa
nın emrettiği reformları tahakkuk ettirmeye 
inandığımıza göre hem Hükümette bulunup, hem 
de rey vermemek için bağlayıcı grup kararı al
mayı ve plan görüşmelerini vesile ittihaz ederek 
Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılan Türki
ye İşçi Partisinin izmir adaylığını yapmış, iş
çi Partisinin fikriyat ve felsefesini kabul etmiş 
bir kişiyi üniversite öğretim üyelerini, üniversi
te ve akademilerin sorunlarını ve bilim hürriyeti
ni savunurmuşçasına dile getirmeyi tüm üniver
site öğretim üyelerinin ve yardımcılarının her 
türlü sorunları ve üniversite reformunun çözüm 
beklediği bir sırada belirli bir kişiye inhisar et
tirmeyi en azından samimiyetsizlik, oportünizm 
ve çok tehlikeli bir tutum olarak gördüğümüzü 
ve zabıtlara da böyle geçirtmeyi ifası kaçınıl
maz bir vazife addederiz. (Bravo sesleri, alkış
lar.) 

Şunu da belirtelim ki, yabancı sermayeye 
karşı değiliz, sömürüye karşıyız. Bu husus hiç
bir partinin ve hiçbir kişinin, hiçbir zümrenin 
inhisarında da değildir ve olamaz da. Kanaat
lerimizi ve oyumuzun rengini iki konuşmamızda 
da açıklamış bulunuyoruz ki, bunun olumlu ol
duğunu tekraren ve teyiden arz ederiz. 

Grubumuzun Yüce Meclise saygılarını suna
rız aziz arkadaşlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sun
gur. 

Millî Güven Partisi adına Sayın Paksüt, bu
yurunuz efendim söz sizin. 

M. G. P. GRUBU ADINA EMİN PAKSÜT 
(Ankara) — Değerli arkadaşlarını; 

Yorucu bir çalışma yaptı Yüce Meclis, konuş
malar bitti, kifayet kabul edildi; fakat bir ge
leneğe uyularak Yüksek Başkanlıkça tekrar 
gruplar adına onar dakika ile sınırlı bir konuş
ma hakkı ve imkânı tanındı. Aslında içtüzüğün 
verdiği bu imkân; oyun niçin çekinser, niçin 
beyaz, niçin kırmızı olduğuna ilişkin bir açık
lama olmak gerekirken, benden evvelki değerli 
sözcüler böyle yapmadılar, bunu nihaî safhada 
çeşni olur diye yeniden bazı zarif tarizlere ve
sile yaptılar. 

Sayın Ecevit arkadaşım, (Evvelâ kendisini 
tebrik ederim.) ikinci konuşmasında özellikle bir 
yüksek seviyeden gerçekleri olduğu gibi kabul 
eden bir anlayış üstünlüğü içinde hâsıl olmuş 
olan gergin havayı dağıtmanın ilk örneğini ver
di. Ondan sonraki konuşmacılar da Meclisin yor
gun olmasına rağmen konuşmaları tatlı bir se
viyede devam ettirdiler. 

Sayın Ecevit, Kurucu Meclise aidolan zabıt
lardan bazı kısımlar alarak, sanki Melen Kuru
cu Mecliste 37 nci maddeye rey vermemiş, san
ki Melen 38 nci maddeye rey vermemiş gibi bir 
imaj yarattı. Sanki Sayın Ecevit Melen'le ayiıı 
Kabinenin içinde müştereken çalışmalar yap
mamış, aynı partinin delerasyoiilarmı beraber 
imza etmemiş gibi, o geniş ölçüde-farklılıklar-ya
rattı. 

Şimdi, eğer birtakım beyanların muhasebe
sini yaparsak, arkadaşlar en geniş zararı açık 
söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi görür. O 
kadar görür ki, kendisine tarihî kişiliği itibariy
le hürmet ettiğimiz zâtı, benim de iftihar etti
ğim mazideki hizmetleriyle burada öven Eee-
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vit'e, o zâtın bizzat kendisi ve bugün partiye 
hâkim olan arkadaşlar hakkındaki yakın tarih
teki beyanlarından bir, iki örnek sayarım, o za
man durum bütün vahametiyle ortaya çıkar. 
(0. H. P. sıralarından anlaşılmayan müdahale
ler.) 

Şimdi, kimse kimseye tariz yapmasın, o ta
rihte onu söyledi, bu tarihte bunu söyledi; bu 
şekilde en zararlı Cumhuriyet Kalk Partisi çı
kar. Ben, aslında bu konuşmada Ecevit'e bir 
noktada teşekkür etmek istiyorum, ama bir de 
açıklık rica ediyorum bundan sonra. 

Beraber çalıştığımız parti Atatürk'ün kurdu
ğu partiydi, ilkelerinin arasında milliyetçilik 
vardı. Sayın Ecevit son zamanlarda, bilhassa bi
zimle ihtilâfa düştüğü andan bu tarafa, bu mil
liyetçilik ilkesini bir ölçüde erteledi, onun ye
rine halkçılığı biraz - yeni tabirle - abarttı ve 
hatta «Halkçı Ecevit» sloganlarıyîe selâmlanma-
yı, karşılanmayı, o milliyetçi Ecevit veya Cum
huriyet Halk Partisinin Sayın Lideri hüviyeti
nin üstünde bir nitelik gibi takdime kalkıştı. 
Bugün burada, benim bakımımdan memnuniyet 
verici konu, Ecevit'üı bütün 1969 seçimleri bo
yunca ve ondan sonra hiç söylemediği «Millet» 
kelimesi dahi, milliyetçilik ve millet; hayır, halk 
- halkçılık - bugün ilk defa burada, velevki bir 
planın reddi vesilesiyle olsun milliyetçiliği kul
lanmış olması ve sonradan tekrar bu milliyetçi
liğin üzerinde dönmesidir. Bu fevkalâde güzel 
bir şey. Bundan dolayı hakikaten mutluluk du
yuyorum. Çünkü, Atatürk'ün kurmuş olduğu 
partiden ben ayrılmış olsam da, O'nun altı okun
dan bir tanesi milliyetçilik olarak kaldıkça, bu
nun liderinin ağzından ifadesine ben Türk va
tandaşı olarak ihtiyaç görüyorum. Çünkü, par
tilerin, iktidarda ve muhalefette sahiden vazge
çilmez unsurlar olduğuna kaniim. Benim açım
dan, meşru düzenin savunucusu her parti mem
lekete hizmet eder. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Ecevit buyuru
yor M: «Bizim düzen değişikliğinden kastımız, 
bu 1961 Anayasasının düzenidir.» 

Sahiden böyle ise, böyle olmasını anlarım, bu 
aslında o zaman düzenin değişmesi değil, 1961 
Anayasa düzeninin korunması olur. Çünkü, bu 
Anayasa düzeninde iktisadî gerilikler, sosyal ge
rilikler, sosyal dengesizlikler inkâr edilmemiş
tir. Anayasa halkoyuna sunulduğu zaman, Ana

yasayı hazırlayan Ecevit'in de içinde bulundu
ğu Kurucu Meclis, Türkiye'deki dengesizlikler
den, sosyal adaletin yetersizliklerinden bihaber 
bir Meclis değildi ve Türk Milleti de bihaber 
değildi bu Anayasaya çoğunluğuyle evet oyu 
derken. Ama arkadaşlar, «İktisadî haklar ve gö
revler» diye bu Anayasada mevcudolan bir ba
his var; bu bahsi, 35 nci maddede «Aile» diye 
başlarız, 36 ncı maddede «Mülkiyet» diye gide
riz, devam ederiz, görmezlikten gelerek realist 
olmayan bir anlayışla, efendim hani herkese in
sanca hak, demek ki, Anayasaya aykırı diyemez
siniz. Çünkü, Anayasa demiştir ki, 53 ncü mad
desinde ; «Devlet, bu bahiste yazılmış olan görev
lerini, iktisadî gelişmesinin ve imkânlarının öl
çüleri içinde gerçekleştirir.» Hayal âlemine gir
memiştir ki, Kurucu Meclis, hayal âlemine dal-
mamıştır ki Türk Milletinin büyük çoğunluğu. 
Bu Anayasa elbette amaçları göstermiştir, oraya 
yürüyeceğiz. Bu, düzenin değişikliği değildir, bu
nun tabiri bu değildir. Çünkü bir toplumun dü
zeni, (fikri karıştırmaya hiç hacet yok) eğer te
okratik inamşda değilseniz, hukuk Devleti anla
yışında iseniz, hukuk kaideleri ile kurulur. O 
hukuk kaidelerinin altyapısı temel hukuk Ana
yasadır. Anayasa ile kurulu düzene düzen de
nir. Anayasa ile kurulmuş ve Anayasaya uygun 
kanunlarla kurulmuş düzene Devlet denir. Dü
zeni değiştirmek değil, o zaman düzenin koruyu
cusu olduğumuzu söyleyiniz. Düzeni değiştirmek 
ne demek? Anayasanın gördüğü hedeflere var
mak için sosyal, ekonomik, kültürel kalkınmayı 
şu metotlarla gerçekleştireceğiz deyiniz. O zaman 
herkes anlar. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi size bir esaslı 
noktayı söyleyeyim : Bu Anayasaya sadakati
mizi bu noktada da ifade ediyoruz, diyoruz M; 
bu Anayasayı kastediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu Anayasada bir Dev
let tarifi var. 2 nci madde yazmış; «... insan 
haklarına ve başlagıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan, millî demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk Devletidir.» Yalnız insan haklarına da
yalı da değil, insan haklarına ve başlangıçtaki 
temel ilkelere dayalı. Lütfen, şu başlangıçtaki 
temel ilkeleri bir kere (unutmuş olabilir bazı ar
kadaşlarım,) beraber okuyalım. Başlangıçtaki 
temel ilkeler, şu başlangıç kısmı ki, Kurucu 
Mecliste şerefli bir hizmet yaptığıma kaniim, bu 
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tarzdaki formüle edilmesinde şahsî hissem var
dır. Başlangıçta biz bir milliyetçilik ifadesi yap
mışız. 

Arkadaşlarım bu milliyetçilik, sekter düşün
cede olan ırkçılar hariç, Atatürk milliyetçileri
nin müşterek görüşüdür. Bu milliyetçilik, Türk 
milliyetçiliğidir, Bu milliyetçilik anlayışında be
raber isek, o zaman pek çok meselemiz çok daha 
rahat halledilecek. Çünkü bakınız burada; bü

ktün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada or
tak, bölünmez bir bütün halinde millî şuur ve 
ülküler etrafında toplayan ve milletimizi dünya 
milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir 
üyesi olarak, millî birlik ruhu içinde daima yü
celtmeyi amaç bilen Türk milliyetçiliğinden hız 
ve ilham alarak... 

Sevgili Ecevit arkadaşım görüyor M, 1961 
Anayasası onun anladığı manada, aslında kamu 
hukuku bakımından, hatta felsefe bakımından 
kolayca kabul edilmeyecek, ekonomik milliyet
çilik demiyor; milliyetçiliği tarif ediyor, halkı 
realist bir Devlet adamı ve siyaset adamı olarak 
elbette her an baştacı edeceksiniz, ama millî duy
gu ve milliyetçilik, halk dediğimiz mefhumu çok 
aşar. Halk dediğiniz zaman 36 - 37 milyon ak
lınıza gelir. Budur bu. Fakat millet dediğimiz 
zaman en azından Malazgirt'ten başlarız, (A. P. 
ve M. G. P. sıralarından şiddetli alkışlar «Bra
vo» sesleri.) bütün şanlı tarihimizi düşünürüz. 
Onun içinde İstiklâl Savaşı vardır, onun içinde 
Çanakkale vardır, Mohaç lar vardır ve daha 
mühimi, arkadaşlar yarınki nesiller vardır, işte 
millet dediğimiz bütün bunlar; mazisi ile, anane
si ile, ahlâkı ile, dini, ile, manevî değerleri ile, 
inancı ile sizin ekonomik ölçülerinizin arasında 
karlı dağlar var. 

Milliyetçilik, şahıstaki kişilik gibidir. Nasıl 
sizi benden ayıran, beni sizden ayıran kişiliği
niz varsa, bir milleti de diğerlerinden ayıran böy
le bir kişilik vardır, o kişiliğin adına milliyet
çilik denir. 

Onun için, şu milliyetçilik meselesinde an
laştığımız andan itibaren uçurumlar kaybolur. 
Bugün, çok doğru söylediniz, beraber çalıştığı
mız günlerde, deminki imalı konuşmaya da ce
vap vereyim. Ayrıca Melen'e tariz yaparken biz
den de bahsettiniz. Toprak Reformunun Kuru
cu Meclisteki savunucusu Emin Paksüt'tü. Top
rak Reformunu Cumhuriyet Halk Partisi içinde, 

Kabinede savunan arkadaşınız siz de biliyorsu
nuz ki, Turhan Feyzioğlu idi. Hatta danasını 
söyleyeyim Sayın Ecevit, işçi âleminin haklı 
olarak, büyük hizmetinizden dolayı size malet-
tiği sosyal haklar konusundaki kanun tasarıla
rının önhazırliklarını yapan insanların arasında 
sizden başkaları vardı. Mecliste bunların geç
mesi için sizden başka gayret edenleri vardı ve 
binaenaleyh, sosyal haklar ve adalet konusunda 
da inhisarcı tutumlara bu yoldan girmeyelim, 
bu noktalardan tariz yapmayalım birbirimize. 

Şimdi ben bütün bunlara rağmen, müzakere
lerin bu noktasında hakikaten çok memnun ol
duğum husus, bir kere demokratik inancın bu 
Parlamentoda belirmiş olmasıdır. Gerçi Orhan 
Oğuz arkadaşım benim konuşmalarımı ya yan
lış anlamış, yahut öyle ifade etmekte fayda gör
dü. Ben, birbiriyle bağdaşmayanları bir araya 
toplamayınız diye, hatta size de söylüyorum, 
partinizle alışverişi olmayan, fikriyatı ile alış
verişi olmayan insanları parti safında toplama-
ym, fikirleri de toplamayın diyorum. Çünkü as
lında ben, «53,5 toplanır» demedim. Ben dedim 
ki, «53,5 milleti temsil etmiyor mu, bunu düşü
nün» dedim. Ben demedim ki, «46,5 iktidar ol
maz», «Anasının ak sütü gibi helâldir, aldığı oy
larla gelsin herkes iktidar olsun.» dedim. Hiç
bir itirazımız yok bunlara. 

Bu konuda demokratik inancımın bir örneği
ni, bir arkadaşımın lütuf kâr ifadesiyle baktım 
da, Kurucu Mecliste o günün şartlan altında sa
vunduğumuzun zabıtlardan örneğini verdim. 

Binaenaleyh, demokratik inanç bahsinde yi
ne birbirimize karşı şüphe ile bakmayalım, mil
lî irade inancı bakımından da kimsenin birbi
rinden farklı olmadığını tespit edelim. Yanlış 
imajlar doğmasın istiyorum. Bu Yüce Meclis 
eğer Hükümetine verdiği güven oyunu, millî ira
deyi temsil etmiyor derse arkadaşlarım, her biri
miz millet iradesini temsil etmekten uzaklaşır-
sak; yapacağınız kanun da hukuk değeri kazan
maz, yapacağınız Anayasa değişikliği de değer 
kazanmaz. 

Halbuki, hem kanun vazusınız, hem Anayasa 
değiştirmek yetkisine sahip bir Yüce Heyetsiniz. 

O halde, Sayın Ecevit'e bir tarizim olacak; 
kendisinin arzu etmediği istikamette bir kanun 
tasarısı bu Meclisten geçerse ve fakat millî ira
deye iktiran ederse; lütfetsin, o millî iradeye 
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saygısının gereği, demokrasi inancının saygısı
nın gereği «yozlaştı» kelimesini kullanmasın. Bu, 
Parlamento inancı ile bağdaşmaz. Parlamentoda 
yozlaşmaz, Parlamentoda olgunlaşır Sayın Ece-
vit. (A. P. ve M. G. P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve şiddetli alkışlar.) Sizin arzunuza uymaz 
ama, Parlamentoda millî irade adına olgunlaşır. 

Hepinize şükranlarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Paksüt. 
Muhterem arkadaşlarım, son sözler de bu şe

kilde ikmal edilmiş bulunmaktadır. 
Şimdi Planın tümünün açık oylamasına geçe

ceğiz. Açık oylama şekli ile ilgili olarak bir öner
ge vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Plan ile ilgili Hükümet 

raporunun ad okunarak «Kabul, ret, çekinser» 
söylemek suretiyle açık oylamaya tabi tutulma
sını. öneririz. 

Saygılaırmızla. 
Ankara Tekirdağ 

Orhan Birgit Yılmaz Alpaslan 
Ankara İçel 

Kemal Ataman Çetin Yılmaz 
Ordu Çorum 

Memduh Ekşi Cahit Angın 
Amasya Çankırı 

Vehbi Meşhur Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
Elâzığ Ankara 

Mehmet Aytuğ A. Sakıp Hiçerimez 
Maraş İstanbul 

İbrahim öztürk Bahir Ersoy 
Ordu Kırşehir 

Ferda Güley Mustafa Aksoy 
Çanakkale İstanbul 

Mustafa Çalıkoğlu Hüseyin Dolun 
İstanbul istanbul 

M. Kâzım özeke Orhan Eyüboğlu 
Ankara Kırklareli 

İbrahim Cüceoğlu Beyti Arda 
Kars Ankara 

Turgut Artaç Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Gaziantep 

M. Kemal Yılmaz Şinasi Çolakoğlu 
Ordu Bursa 

Orhan Vural Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — Bunun dışında şekil üzerinde bir 
istek vaki olmamıştır. Açık oylama bu şekilde 
icra edilecektir. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (C. Senatosu 
Van Üyesi) — Savın Başkan, önergede sadece 
rapordan bahsediliyor. Rapor Planla beraber
dir. 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim. Zaten o 
şekilde oylamaya arz edeceğim. 

Oylamaya hangi seçim çevresinden başlanaca
ğı hususunda kura çekiyorum efendim : 

Hüseyin incioğlu (Gaziantep). 
Muhterem arkadaşlarım, açık oylamada ismi 

okunan sayın üyeler oylarını; «Kabul, ret, çe
kinser» kelimeleri ile ifade edeceklerdir. 

Oylama, Meclisimizce kabul edilen geriverme 
gerekçeleri de dikkate alınarak Hükümetçe uy
gun görülen değişikliklere tabi tutulan üçüncü * 
Beş Yıllık Kalkınma Planını bu değişik şekliyle 
açık oylarınıza sunmak şeklinde yapılacaktır. 

Açık oylamaya başlıyoruz efendim. 
(Gaziantep milletvekilerinden başlanarak oy

lar toplandı.) 

BJŞKAN — ikinci tur oylamadan sonra sa
lona gelmiş sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir efendim. 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, açık 
oylamanın sonucunu arz ediyorum : 

Açık oylamaya 291 sayın üye katılmış; 193 
kabul ve 98 ret oyu çıkmıştır. Bu suretle 1973 -
1977 Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 16 Ekim 
1962 tarihli ve 77 sayılı Kanun gereğince Mec
lisimizce görüşülerek onaylanmış bulunmakta
dır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın milletimiz ve mem
leketimiz için hayırlı olmasını ve hükümetleri-
mizce de başarılı uygulamalara mazhar olmasını 
temenni ediyoruz. 

Teşekkür için Sayın Başbakan söz istemişler
dir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN FERİD MELEN (C. Senatosu 

Van Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, oldukça 
hararetli geçen bir müzakereden sonra oylanmış 
ve Büyük Meclisin çoğunluk oyuyla kabul edil
miştir. Büyük Meclisin bu suretle tasvibini alan 
Planın, milletimizin kalkınmasında ve ilerleme-
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sinde çok yararlı bir araç hizmeti yapacağına 
inanıyorum. 

Planın uygun bulunmayan bazı yönleri sebe
biyle aksi görüşler ileri sürülmüş olmasına rağ
men, esasta ve hedefte bütün partilerin mutaba
kat halinde olduklarını, müzakereleri dikkatle iz
leyenler kolaylıkla fark etmişlerdir. Bu sebeple, 
bu Plana ileride hep birlikte sahip çıkılacağına 
eminim. 

Büyük Mecliste her istikametten ileri sürül
müş olan fikir ve mütalâaların, uygulamada dai
ma gözönünde tutulacağına ve bunda yarar ol
duğuna inanıyorum. 

Bu inanç ile Büyük Meclise ve onun Plan 
Komisyonuna Hükümetin şükranlarını arz eder, 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başba
kan. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Grup Başkanvekülerinin, Genel Kurul 
çalışmalarına 1 Kasım 1972 Çarşamba gününe 
kadar ara verilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge vardır; iki
si de aynı mahiyette bulunmaktadır. Okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurul, devamlı ve aralıksız çalışarak 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki ça
lışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. 

Üçüncü dönem, dördüncü yasama yılı, Ana
yasa gereği 1 Kasımda başlayacağından, yeni 
toplantı yılı hazırlıklarının ikmali için çalışma
lara 1 Kasım 1972 Çarşamba günü saat 15,00'e 
kadar ara verilmesine karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

A. P. Millet Meclisi Grubu Başkanvekili 
izmir 

Ali Naili Erdem 

C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkanvekili 
Denizli 

Hüdai Ora! 

Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekili 

Sakarya 
Vedat önsal 

M. G. P. Millet Meclisi Grup Başkanvekili 
Konya 

Vefa Tanır 
Cumhuriyetçi Parti Millet Meclisi Grup 

Başkanvekili 
İstanbul 

Sezai Orkunt 
BAŞKAN — Diğeri de aynı mahiyettedir 

efendim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Geri aldık. 
BAŞKAN — Aynı mahiyettedir. Birleştire

rek işleme tabi tutacağım; geri almanıza da lü
zum yok. 

Efendim, Dördüncü yasama yılı başlangıcı 
olan 1 Kasım tarihine kadar Meclis çalışmala
rımıza ara verilmesiyle ilgili önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 Kasım 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23,02 
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Üçüncü Beş Yıllık (1973 -1977) Kalkınma Planına verilen oyların sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 291 
Kabul edenler : 193 

Reddedenler : 98 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 149 
Açık üyelikler : 10 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Haımdi Hamamcıoğlu 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım. Uysal 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım' Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun . 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt . 
H. Turgut Toker 
Şerp-fiöttin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

[Kabul 
BALIKESİR 

ibrahim Aytaiç 
Cihat BilgeUıan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin lna.n Gaydalı 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 

edenler] 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtiif Ensıartioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
ilham i Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtf i Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

Hidayet ipek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğhı 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ismail Arar 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Nadli Erdem 
Nüıad Kürşad 
Şinasi Osma 
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KARS 
Lâtif Aküzüm. 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Ha®an Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal G-üneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
îrfan Baran 
îhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Yusuf Ziya Yağcı 
Cetngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

Vefa Tanır 
KÜTAHYA 

İlhan Ersoy 
Mesut Erez 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahin oğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Ay bar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

Haydar Özalp 
ORDU 

Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Nuri Bay ar 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğiu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 

[Reddedenler] 
AYDIN 

M. Kemal Yılmaz 
Salih Zeki Altunbaş 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
İbrahim, öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Hüdai Oral 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM. 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRxVBZON 
Ahmet İhsan Birdncioğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uızuner 

TUNCELt 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mehmet A l Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiız 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâli Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fırat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoglu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
M. Kâzım özeke 
Reşit Ülker 
Leibiıt Yurdoğlu 
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İZMİR 
Şeref Bakşık 
Goşjkun Karagözoğlu 
Keim'al önder 

KARS 
Tungufc Artaç 
Kemal Güven 
Kernıal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA. 
Bahri Dağdaş 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş, (t.) 
Hüsamettin UsUu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Siinan Bosna 
Osman Bölülkhaşı 
Mustafa Maden 
Şinaisi özdenoğlu 
Osman Soğufepmar 

Necmettin Erbaikan 
Mustafa Kulbilay Imer 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

Suna Tural 
Aydın Yalçın 
Ftrhat N^ri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman! Çiloğlu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Ça lk 
Kem/al Ziya öztürk 
(Bşk.V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk.V.) 

BALIKESİR 
Kemal Er?dean 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğılu 

BOLU 
Nihat Bayramıoğlu 
Halil İbrahim öop 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

SAKARYA 
M, Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Âdıil Yaşa 

SlNOP 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesuit Hulki öntir 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
ihsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer (t.) 

ELÂZIĞ 
Samet Güld©ğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim, öinisli 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

Mustafa Timisi 
TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 
İsmlail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arsiantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipınar 

UŞAK 
Âdil Turan 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 

Fethullah Taşkesıenli 
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
(î.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Î.Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. ıSait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 

[Oya Katılmayanlar] 
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İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman Özer 
Ilhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
İsmail HalMa Tekinel 
Necdet Uğur 
A. Turgut Topaloğlu 

İZMİR 
Şevket Adalıan (İ.) 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan 
Talât Oriıon 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalkii Uner 

KARS 
Musa Doğan 

Osman Yeltekin 
KASTAMONU 

Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Sezai Ergun 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erfbek 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kür şad 
Mehmet özdal 

[Açık üy 

Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basra! Al bayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

melihler] 
Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 10 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Yusuf Uluısoy 

TRABZON 
Sslâhattin Güven 
Cevat Küçük 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Vehlbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğau 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytüıfk 
Cahit Karalkaş 

>>»e-« 
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I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) 
Kalkınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık teskeresi ve Kalkınma 
Planı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Se
natosu 3/170) (S. Sayısı : 747) (Dağıtma tari
hi : 16 . 10 . 1972) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


