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yiz. Bunun aksine olarak kalkınma plânları
mızın hedeflerine aykırı olan, yerli sanayiimi
zin kurulmasını ve gelişmesini engelliyen, mil
lî sanayiimizin kurulmasını baltahyan yaban
cı sermayenin memleketimizde asla yerinin ol
madığı inancındayız. Ayrıca, iç tüketim malla
rımızın teşvik edicisi ve dış ödeme dengemizi
(bozucu nitelikte bir özel sermaye yatırımına
izin verilmesine parti olarak mutlak karşıyız.
Bununla beraber, siyasi ve ekonomik yön
den iyice tetkik edilip, millî menfaatlerimize
aykırı düşmiyen ve memleketimizin iktisadi
kalkınmasına olumlu katkıda bulunacak yaban
cı özel sermayenin yurdumuzda faydalı yatırım
lar yapması, az gelişmiş bir ülke olarak elbette
faydalıdır. Bu sebepten yabancı sermayeye düş
man veya hayran olmayı, mânâsız, hissî bir dav
ranış saymaktayız. Akıl ve hesapla menfaatleri
mizi ve millî çıkarlarımızı göz önünde bulun
durarak, enine, boyuna tetkik süzgecinden geçi
rildikten sonra memleketimize davet edilecek
özel yabancı sermayeye düşmanlık beslemek,
«kapitalizmin sömürü düzeni» diye bunu va
sıflandırmak ne ciddiyetle ve ne de vatanper
verlikle telifi kabil değildir.
Biz, M. G. P. Meclis grupu olarak Sayın Satır'ın önergesinde de izah ettiği ve aşağıda da
belirteceğimiz sebeplerle bu konuda genel gö
rüşmenin açılmasına taraftarız.
1. — Bilhassa 1954 yılından beri gelmiş,
geçmiş siyasi iktidarlarca ve anlaşmalar yolu
ile çeşitli sektörlere özel yabancı sermaye yatı
rım yapmıştır. Bu yatırımın miktarı ve yatırım
sahaları nedir, yatırımlarına karşılık olarak dö
viz olarak ne miktar transfer yapılmıştır?
2. — Bunca yıldır yurdumuza gelen yaban
cı sermayeden ekonomimiz kârlı mı, zararlı mı
çıkmıştır?
3. — Bundan böyle, bilhassa Sayın Erim Hü
kümetinin reform dönemine girdiği ifadesinin
yaygın olduğu 1971 Türkiye'sinde yabancı ser
mayeye ihtiyaç var mıdır?
Bu ve buna benzer konuların tam bir vuzu
ha kavuşması, Yüce Meclisin çalışmaları sonu
cunda elde edeceği gerçeklerin Hükümetimize
ışık tutması bakımından genel görüşmenin açıl
masına Millet Meclisi Grupumuz taraftardır.
Bu vesile ile M. G. P. olarak bir temel inan
cımızı da ifade etmeyi zaruri görmekteyiz. Yur-
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dumuza giren özel yabancı sermayenin yıllık
kâr transferleri, yatırımları kadar değilse bile,
ona yaklaşık bir dövizi yurt dışına çıkartmak
tadırlar. Bu hususun mutlaka önlenmesi lâzım
dır. Yabancı sermayeye muhtacolmadan. kalkın
mamızı temin etmeyi, kendi millî kaynakları
mızı seferber hale getirmeyi milletçe benimse
diğimiz ekonomik kalkınmanın temel görüşü
olarak tescil etmek lâzımıgeldiği inancındayız.
Mâruzâtıma burada son verir, Yüce Meclisi
Grupumuz adına selâmlarım.
BAŞKAN — Bakanlar Kurulu adına Sa
yın bakandan konuşup konuşmıyacağını öğre
neceğim. Fakat Sayın Bakan da biraz evvel dı
şarı çıktılar. Haber gönderdik, neticesine inti
zar ediyorum.
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakan belki cevap vermek
istemiyorlar, onun için gitmişlerdir.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan görüş
meleri başından itibaren takibettiler. Şu ara
salondan ayrıldılar. Aldıkları notlar ve dosya
lan da oturdukları yerde duruyor, öyle zanne
diyorum ki, konuşacaklardır. Bir dakika bek
lemekte bir mahzur olduğunu zannetmiyorum.
Sayın Bakan geldiler efendim.
Sayın Bakan, Bakanlar Kurulu adına görüş
mek istiyor musunuz?
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI
ÖZER DERBİL — Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI
ÖZER DERBİL — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri;
Yabancı sermaye konusunun ariız ve amik
incelenmesinde biz de fayda görmekteyiz. An
cak, bu konunun daha sonra incelenmesinin da
ha uygun olacağı kanaat ve görüşündeyiz.
Saygılarımla.
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — «Da
ha sonra» ile neyi kastediyorlar Sayın Başkan?
BAŞKAN — Sayın Bakan, daha sonda gö
rüşülsün demekle, şimdi zamanı değildir, icra
atınızın belli olmasından sonra görüşülmesi husususunu mu kastediyorsunuz, yoksa Anayasa
nın tâyin ettiği süreler içinde kalmak kaydiyle
görüşülmesini mi?
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI
ÖZER DERBİL — Daha sonra görüşülmesi ve bu

