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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Genel Kurulun; Hükümet programının okun
masına imkân sağlamak üzere 7 Kasım 1969 
Cuma günü saat 16,30 da toplanmasına dair 
Adalet, Cumhuriyet Halk ve Güven partileri 
Grup Başkan ve başkanvekillerinin müşterek 
önergesi okundu ve kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici mad
desinin kaldırılması hakkında kanun teklifinin 
ikinci görüşmesi yapıldı ve teklifin kanunlaş
ması kabul edildi. 

Komisyonlara üye seçimi için gruplardan is
tenilen aday listelerinin henüz Başkanlığa veril
mediği bildirildi. 

Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçimi
ne geçildi. 

Salonda yeter çoğunluğun kalmadığı görül
düğünden 7 Kasım 1969 Cuma günü saat 16,30 
da toplanılmak üzere Birleşime saat 16,40 da son 
verildi. 

Başkan. 
Başkanvekili 

Mehmet ti naldı 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
Kayseri 

Sami Turan 

.SOKULAR 

Sözlü sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Ayvalık'ta Sarımsaklı mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/534) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 

ihdasına dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/535) 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'm, Kars halkının yiyecek, tohumluk, 
hayvan yemini tedarik için Ziraat Bankası veya 
diğer bankalarca kredi açılmasına dair yazılı 
soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/606) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,30 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağun 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü. ), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 4 ncü Birleşimi açıyorum. 
Sayın senatörler, Sayın Başbakan Millet 

Meclisinde Hükümet programını okumaya de
vam etmektedir. Tahminimize fiföre bu 
programın orada okunma müddeti bir saat daha 

sürecektir. Bu sebeple şimdi müzakere yapma
nın imkânı olmadığı için saat 17,30 da toplan
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,35 

» • <mm*m 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17,30 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağun 
KÂTİPLER : Sami Turan (Kayseri), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. Gündeme geçiyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1- — Başbakan Süleyman D e mir el tarafın
dan teşkil olunan Hükümet 'programının okun
ması. 

BAŞKAN — Sayın Başbakanı Hükümet 
programını okumak üzere kürsüye davet edi
yorum. Buyurun Sayın Başbakan. (Başbakan 
Süleyman Demirel alkışlar arasında kürsüye 
geldi...) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri; 1969 seçim
leri neticesinde aziz miletimiz tarafından ikti
dar emaneti tevdi edilen, Adalet Partisinin Ge
nel Başkanı olarak, Başbakanlık görevi, Sayın 
Cumhurbaşkanımızca tekrar uhdeme tevcih 
buyurulmuş ve, yeni Hükümet kurulmuştur. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Başbakan. 
Sayın senatörler Sayın Cumhurbaşkanımız 

Yüce Senatoyu teşrif etmişlerdir, Yüksek He
yetiniz adına kendilerini hürmetle selâmlarım 
(Sürekli alkışlar). Buyurun efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Büyük Meclisin, programımıza gü
ven oyu vermesiyle başlıyacak ve yüksek iti
madınızın esirgenmediği müdetçe devam ede
cek olan hizmet ve gayretlerimizi ne şekilde yü
rüteceğimizin izahına geçmeden önce; siyasi 
hayatımızın bugünkü safhası ve geçen devreleri 
ile ilgili olup açıklığa kavuşmasını faydalı 
gördüğümüz bâzı konular üzerindeki görüş ve 
düşüncelerimizin arzına müsaade buyurulması-
m rica edeceğim. 

Sayın Üyeler; 
Yeni bir çalışma devresine girmiş bulunu

yoruz. Geride kalan dört yılın muhasebesi, son 
seçimlerde bütün siyasî partiler tarafından, ay

rı ayrı açılardan yapılmıştır. Bu münakaşaları 
tazelemkete fazyda yoktur. 

Gerçek şudur ki, dört yıl öncesine nisbetle 
daha büyük bir Türkiye ile karşı karşıyayız. 

Bu neticeye varmak kolay olmamıştır. 
1965 - 1969 devresi çetin siyasi şartlar altın

da geçmiştir. 1924 ve 1961 Anayasalarının ge
tirdiği devlet nizamı ile yasama ve icra fonk
siyonlarının birbirlerinden çok farklı oluşu; 
yepyeni durumlar yaratmıştır. Demokratik ca
miada Türkiye'ye müstesna bir mevki sağlama
ya yardımcı olan ve yeni nizamla sağlanan, ge
niş hak ve hürriyetler, zaman zaman ölçüsüz 
bir şekilde kullanılmıştır. Türkiye'de gerek 
fikir, gerek hareket bakımından anarşik bir ha
va yaratılmasının heveslileri, bu ortamdan aşı
rı derecede faydalanabilmişlerdir. Şimdiye ka
dar memlektimizde alışmadığımız ve yadırgadı
ğımız olaylar ortaya çıkabilmiştir. Bu ortam, 
zaman zaman ideolojik maksatlarla da istismar 
olunabilmiştir. 

Bu ağır şartlara, aynı zamanda zararlı cere
yanları ve olayları önlemekle görevli mercileri
mizin ve yeni müesseselerimizin, memleketin 
değişmiş siyasi iklimine intibakındaki müşkülâ
ta rağmen, olağanüstü usullere başvurulmadan, 
Parlâmento ve Hükümet krizlerine fırsat bıra
kılmadan, Türk demokrasisinin işleyişinde her 
hangi bir duraklamaya ve sarsıntıya mâruz ka
lınmadan bu devreye gelmiş; aynı zamanda içer
de istikrar, dışarda itibar sağlamış bulunuyo
ruz. 

Geçen devrenin olumsuz şartları yanında ce
saret verici gelişmeler de vardır. Eşit haklar
dan herkesin en geniş şekilde yararlanabilmesi, 
iç barışın sağlam temeller üzerine kurulabilme
si, yakın geçmişin tortularının ortadan kaldı-
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rılabdlmesi, bu dönemin belli başlı vasıfları ol
muştur. 

Türk demokrasisi bu devrede çok değerli de
nemeler geçirmiştir. 

Şurası muhakkaktır ki, Türkiye ile beraber 
meseleleri de büyümektedir. Gittikçe daha da 
büyüyecektir. Önemli olan cihet, milletin sine
sinde şuurlaşan yepyeni ihtiyaçların, iktidarı 
ile, muhalefeti ile hepimize büyük görev ve 
ödevler, ağır sorumluluklar yüklediğidir. 

Bu güçlükleri yenebilmek için asgari bâzı 
müşterekler etrafında toplanmaya mecbur oldu
ğumuza inanıyoruz. Nasıl bir Türkiye istediği
miz hakkında bütün zihinlerde bir mutabakata 
varmak ihtiyacındayız. 

Sayın senatörler; 
Anayasamız; gerek ayrı ayrı, gerek toplum

la birlikte, her yurtdaşımızı özgür, varlıklı ve 
mutlu kılacak hakları ve hürriyetleri, baş he
def olarak ele almış ve bunlarla ilgili hüküm
leri kesinlikle belirtmiştir. 

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Anaya
sanın kurduğu idare sekli; millî demokratik, lâ
ik ve sosyal, bir hukuk devletidir. Bu vasıflar
dan birini diğerinden üstün görmeden ve hiç 
birini zedelemeden, devlet nizamının ahenkli ve 
dengeli olarak işletilmesi, icranın baş görevidir. 
Kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal 
adalet ve millî güvenlik gibi, devlet ve milletin 
beka ve selâmeti ile ilgili sebeplerle ve kanun 
yoliyle bile olsa, hak ve hürriyetlerin özüne do
kunulanı] yacağınm ve iktisadi, sosyal ve kültü
rel kalkınmanın ancak demokratik yollarla ger
çekleştirilebileceğinin Anayasamızda açıkça be
lirtilmiş olması; bu kesin inancımızın sağlam da
yanağıdır. 

Hükümetimiz bu anlayış içinde; Anayasamı
zın getirdiği geniş hak ve hürriyetlerin şaşmaz 
savunucusu ve sabırlı uygulayıcısı olmakta de
vam edecektir. Bu taahhüdümüzün imtihandan 
geçmiş teminatı; hak ve hürriyetleri tam olarak 
korumak için geçen dört yıl zarfında gösterdi
ğimiz titiz itinanın millet vicdanında yarattığı 
rahatlık ve huzurda yatmaktadır. 

Ancak şu cihet de unutulmamalıdır ki, hak 
ve hürriyetler; insan Hakları Evrensel Beyan
namesi ile Avrupalı İnsan Hakları Sözleşmesinin 
de belirttikleri gibi, Devlet ve hukuk düzenini 
yok etmek ya cta hak ve hürriyetleri tahribeyle-
mek için kullanılamazlar. 

Hürriyet, refah ve saadet içinde yaşayan bir 
Türkiye yapmak hedefi; gerçek demokrasilerin 
reddettiği denenmiş baskı metotlarına, vatanda
şın millî hislerini veya dinî inançlarını zedeliyen 
davranışlara, milleti her ne sebeple olursa olsun 
birbirinden ayırt edici, bölücü tutumlara ve hal
kın bütününü göz önüne almıyan niyet ve ta
sarruflara baş vurmak yoliyle gerçekleştirile
mez. Biz Anayasamızın, kendi yarattığı temel ni
zam dışında hiçbir doktrine bağlı ve razi olma
dığının kesin inancı içindeyiz. 

Bu görüşlerimiz; seçimlerde bütün açıklığı 
ile kamu oyumuzun bilgisine sunulmuş, milletin 
karar ve tasvibi alınmıştır. 

Artık rejim ve seçim tartışmalarını kendi 
alanına terk edip geriye atarak, istikrar ve hür
riyet içinde refah yoluna yönelmek için, millet 
ve memleket hizmetinde yerlerimizi almanın za
manı gelmiştir. 

Değerli üyeler; biz, 1969 seçimleri neticeleri
nin, siyasi hayatımızda olumlu gelişmeler kayde
dildiğine bir işaret sayılacağı kanısındayız. De
mokratik rejimimiz, genel takdire mazhar ola
cak şekilde güç kazanmıştır. 

Türk Milleti, bu seçimlerde siyasi partilerin 
memleket idaresinde yöneldiği istikametler kar
şısında hakemlik yapmıştır. Bu seçimlerin siya
si hayatımıza getirdiği istikrarlı ortamı iyi kul
lanmak, anameselelerde değişik partiler arasın
daki ayrılıkların hallini seçim meydanlarına bı
rakmak, aynı açıdan baktığımız konuları hızla 
milletin hizmetine koymak, memleket meselele
riyle ilgili diğer görüş farklarımızı da hepimize 
açık olan bu hür ve serbest kürsüde iyi niyetle 
çözmeye çalışmak; şu Yüce Meclisin çatısı altın
da birlikte sorumluluk yüklenmiş olan bütün si
yasi partiler için millî bir görev halini almıştır. 
Hangi kanattan gelirse gelsin, Türkiye'nin çe
şitli problemlerini çözebilecek, milleti feraha ka
vuşturacak ve temel nizâmı aksatmıyacak her 
türlü çare ve tedbir; millî iradenin yegâne tecel-
ligâhı olan bu kürsülerde görüşüp tartışarak 
gerçekleştirme ve bu suretle millet teveccühüne 
lâyik olma yolları hepimiz için açık olarak önü
müzde bulunmaktadır. 

Bu çilekeş memleketi, artık gecikmiş bir hak
kı haline gelen huzur ve refaha en kısa zamanda 
kavuşturmak için gerçekleştirilmesi gereken bü
yük ve güçlü hizmetler bizleri beklemektedir. 
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Bu hiametler, Yüce Meclisimizde halen liyakat-
la temsil edilmekte olan sayın muhalefet par
tilerinin devrinde tamamlanabilirse bunun şere
fi; bu çalışmaları sevk ve idareye büyük Türk 
Milletince memur edilen iktidarımızınkinden el
bette ki daha az olmıyacaktır. Millet ve memle
ket için mutlu ve büyük eserlerle dolu geçmesi
ni temenni ettiğimiz, aynı zamanda çok çetin 
şartların bizi beklemekte olduğuna kaani bulun
duğumuz 1969 - 1973 çalışma devresine, Hükü
metimizin bu anlayış içinde girmekte olduğunu 
Yüce Heyetinize arz ve temin eylemekten müs
tesna bir zevk duymaktayım. (Bravo sesleri, al
kışlar.) 

Muhterem üyeler; 
Hükümetimiz, iktidarla muhalefetin aynı 

bünyenin unsurları olduğuna inanmış bir zihni
yete sahiptir. Muhalefeti yok farz edemeyeceği
mize, onun haklarını kendimizinkiler kadar sa
vunmakla mükellef olduğumuza nasıl inanıyor
sak, muhalefetin de son sözün kendisinde olma
dığının takdiri içinde bulunduğuna o nisbette 
kaani olmak ihtiyacındayız. Geçen dört yıl zar
fında gerek muhalefetle, gerek demokratik re
jimin diğer müesseseleriyle iktidar arasındaki 
dialoğun daima açık ve serbest kalması hususun
da gösterdiğimiz dikkat; bu zihniyeti samimî 
olarak tatbikata inikas ettirdiğimizin kesin bir 
delilidir. Geçen devre içinde basının, sosyal ku
ruluşların, sendikaların, hülâsa her türlü mües
seselerin ; fikir ve tenkidlerini mazide hiç bir za
man görülmemiş bir hürriyet ve serbesti içinde 
izhar edebilmeleri daima mümkün olmuştur. Za
man zaman görülen ve icranın meşru hak ve ta
sarruflarını veya kamu düzenini zedeliyen sınır 
taşmaları veya ifrat hareketleri; bir yandan 
mevzuatımızdaki boşluklardan, öte yandan aşırı 
şiddet yollarına başvurmaktan kaçınılmasından 
ileri gelmiştir. Aynı zamanda demokrasilerde, 
geleneklerin de kanunlar kadar önemli olduğu 
ve hatalı davranışların ıslahı hususunda zama
nın müessir bir unsur bulunduğu kanaatine de, 
tatbikatta sabırla yer verdik. Devletin gücünü 
her vesile ile göstermek hevesine kapılıp daha 
derin hoşnutsuzluklar yaratmak yerine, nerede 
lazımsa bu gücü orada kullanmak yolunu seçtik. 
Filhakika, gerek hak tecavüzlerini önlemekle 
görevli mercilerin, gerek haklarını kullanırken 
bilerek veya bilmiyerek hatalı hareket edenle
rin; zamanla tecrübe kazandıkları ve taşkınlık

ların azaldığı görülmektedir. Ancak, hak ve hür
riyetlere yönelecek tecavüzlere karşı Hükümeti 
gerektiği şekilde müessir kılacak bâzı kanuni 
tedbirlerin alınmasına da ihtiyaç duyulduğunu 
bu vesile ile belirtmekte fayda görmekteyiz. 

Değerli üyeler; Hükümetimiz, din ve vic
dan hürriyetini, bütün vatandaşlarımızın do
ğuştan var olan kutsal ve medeni hakları ola
rak görür. Bu haklar, Anayasamızın teminatı 
altındadır. 

Hürriyetlerin en geniş şekilde korkusuz, 
endişesiz, kanun dairesinde serbestçe kulla
nılmasının sağladığı bugünkü ortamda, va
tandaşlarımızın din ve vicdan hürriyetinden 
de bütünü ile ve tam bir açıklık ile istifade 
etmeleri mümkün kılınmıştır. 

Anayasamızın teminatı altında bulunan 
din ve vicdan hürriyeti, hiçbir şekilde bir 
tehlike sebebi olarak gösterilemiyeceği gibi, 
lâiklik prensibi, vatandaşın dinî ihtiyaçları
nın karşılanmasında bir baskı vasıtası değil, 
bir teminat olarak görülmelidir. 

Her sahada kalkınma halinde bulunan mem
leketimizde, maddi kalkınmanın yanı sıra, 
mânevi inanç ihtiyacını karşılıyacak modern 
hayatın icaplarına uygun iyi eğitim görmüş 
din adamlarının yetiştirilmesine devam oluna
caktır. 

Din görevlilerinin ifa ettikleri vazifenin de
ğer ve önemi navara alınarak, hayat şartla
rının düzeltilmesi için, gereken tedbirin alın
masına devam olunacaktır. Bu arada, vekil 
imam - hatiplerin bugünkü durumları ıslâh 
edilerek, âdil bir ücret almaları sağlanacak
tır. 

Sayın üyeler; 1969 Türkiye'sini, yakın ma
zideki Türkiye ile dahi kıyas etmeye imkân 
kalmamıştır. Büyük Milletimiz kısır iç çe
kişmeler, faydasız tartışmalar yerine, verimli 
bir hizmetler devri açılmasının özlemi içine 
girmiştir. Memleketimizin, bir kısmı asırlık ih
mallerden, bir kısmı sosyal yapımızdan ge
len köklü dertlerini, seçim devrelerine sığacak 
imkânlar çerçevesinde geride bırakmanın, ge
rek Hükümetimizin gerek bizden sonra gele
cek iktidarların en önemli görevi ve baş so
rumluluğu haline gelmiş olduğunun tam id
raki içindeyiz. Hükümetimiz, önümüzdeki ça
lışma devresine bu inançlarla girmektedir. 
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Günlük hayatında tümüyle Türk milleti
ni çevreleyen meselelere âcil bir çözüm j'olu 
getirmek ve günden güne büyüyen, gelişen, 
genişliyen Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak 
temel hedefimiz olmakta devam edecektir. 

Sayın üyeler; biz seçim sisteminin ıslah 
edilmesi lüzumuna inanıyoruz. 

Büyük bir kısmı bakımından iktidar de
ğişikliği ile ilgili olmıyan seçimlerin çok sık 
yapılması seçmen vatandaşta seçimlere karşı 
bıkkınlık eğilimi doğurmaktadır. Bu eğilimin 
giderilmesinde demokrasimizin istikbali ba
kımından toplumun hayati menfaatleri var
dır. Bu amaçla seçimlerin birbiri ardına çok 
sık yapılmasını önliyecek tedbirlere ihtiyocol-
duğu düşüncesindeyiz. 

Seçimlerin, yargı organlarının ve hâkimler
den kurulu Yüksek Seçim Kurulunun ge
nel yönetim ve denetimi altında yapılmasını 
zaruri görmekle beraber, seçim mevzuatın
daki hükümlerin, seçmen oyu ile seçilmemiş 
kimselerin seçmenin şuurlu iradesi dışında se
çilmiş farzolunmasma değil, fakat seçmen ira
desinin fesatsız tezahür edebilmesini sağla
maya matuf olması lâzımgeldiğine inanmakta-
tayız. 

Bu maksatları temin edecek mevzuat deği-
şiklişlerinin Anayasa tadillerini gerektirdiği 
hallerde, iktidarla muhalefet arasında bir iş
birliğinin demokrasimizin gelişmesine ve mem
leket menfaatlerine yararlı olacağı kanaatinde
yiz. 

Esasen Seçim Beyannamemizde Anayasa 
değişikliği ile ilgili olarak ifade ettiğimiz ıs
lahatı gerçekleştirebilmemiz ancak diğer par
tilerin iltihakı ile gerekli çoğunluğu sağla
dığımız takdirde mümkün olacakır. 

Devleti müessir hale getirme yolundaki 
tedbirlerin önemli bir cephesini Hükümetin 
müessir işlemesini sağlıyacak tedbirlerde gör
mekteyiz. Şüphe yoktur ki, Parlâmentonun 
üstünlüğü prensibi tabiî olmakla beraber, 
modern Devletin faaliyetlerinde Hükümet ve 
idare olarak yürütme organı, gerek kanun
ların uygulanması ve gerek kamu hizmetleri
nin görülmesi bakımından, en mühim unsuru 
teşkil eder. Devletle vatandaş arasındaki temas 
ve münasebetlerin büyük kısmı Hükümet ve 
idarenin çalışma ve hizmet sahaları içinde ce
reyan eder. Vatandaşın Devletten beklediği hiz

metlerde şikâyet konuları, Hükümetin karar 
ve muamelelerinde gerekli sürat ve istenilen 
isabet ve müessiriyetin sağlanması ile ortadan 
kalkacaktır. Yüabinlerce kamu görevlisinin çe
şitli teşkilât içinde, merkezî ve mahallî idare
lerde ve kamu müesseselerinde yürürttükleri 
hizmet yurdun her yerinde ve günün her saa
tinde vatandaşlar tarafından devamlı olarak 
değerlendirilmekte ve en küçük bir aksaklık 
bile bütün Devlet ve Hükümet mekanizmasını 
sorumlu tutan tepkilere sefoebolmakfeadır. Bu 
balamdan, birbirine bağlı çok çeşitli teşkilâtın 
vatandaşa en mükemmel şekilde hizmet dâvası 
etrafında ahenkli ve •müessir bir çalışma niza
mına girmesini zaruri görüyoruz. 

Yürütme organının müessir hale getirilme
si, bir taraftan onun bünye ve işleyişinin ıslahı 
meselesidir. Diğer taraftan yargı organı ile yü
rütme organı arasındaki münasebetlerin yürüt
me tasarruflarını tesirsiz duruma düşürmiyecek 
bir ölçü içinde düzenlenmesi meselesidir. 

icranın müessiriyetini artırmak maksadiyle 
yapılacaJk ıslahatın hedefi, merkezî hükümet 
teşkilâtının ve mahallî idarelerin kanunları uy
gulama ve kamu hizmetlerini yürütmede za
mandan, insan gücünden ve paradan tasarruf 
sağlıyacak ve daha iyi hizmet edecek surette 
yeniden teşkilâtlanması ve çalışma usullerinin 
bu maksatlara göre rasyonelleştirilmesidir. 

Bu mülâhazaların ışığı altında idaredeki ıs
lahatın yönelmesi gereken hedeflerini şöylece 
özetlemek mümkündür: 

1. Kanunların uygulanmasında, vatandaş 
işlerinin görülmesinde yetki ve görevlerin Ba
kanlar Kurulunda toplanması yerine, karar 
yetkileri işbölümü esasına göre ilgili bakanihik-
lara bırakılacaktır. 

2. Hizmetlerin vatandaşın ayağına götürül
mesi bakımından işlerin merkezde toplanması 
yerine, illerde hattâ ilçelerde Devlet teşkilâtı
nın vatandaş ihtiyacı ile temas sathı üzerinde 
neticelendirilmesine çalışılacaktır. 

3. Bakanların yetkileri altında bulunan 
teşkilâtın idaresinde başlıca âmir durumundaki 
yüksek dereceli memurları seçmek hususunda 
takdir yetkileri, Anayasanın icabına uygun ola
rak kabul edilecek, Bakanın müsteşar ve genel 
müdür gibi doğrudan doğruya kendi sorumlu
luğu ile alâkalı görevlerde çalışanları değiştire-
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bilmek yetkisini bu derecelerdeki memurların 
müktesep maaş haklarını mahfuz tutma esası 
ile bağdaştıran bir tatbikata gidilecektir. Da
nıştay kararlariyle, bugün memurun muayyen 
memuriyette kalma teminatı haline getirilen 
sübjektif haklan, sadeoe müktesep hakların 
korunmasına inhisar edecektir. 

4. Lüzumsuz yazışmalara maihal vermiye-
cek usuller tatbik edilecek, kanunlarda açıkça 
tasrih edilmiş tahditler olmadıkça, vatandaş 
haklarını keyfi şekilde daraltıcı bir takdir yet
kisi hiçbir idari kademe için kabul edilimiyecek-
tir. 

5. Kanuna aykırılığı yetkili mercilerin ka
rarlariyle sabit olmuş konularda hataların dü
zeltilmesinden kaçınılmıyacak, vatandaşları 
mutlaka mahkemeye başvurmadıkça hakkını 
alamıyacak yollara sürüklemeyi marifet sayan 
zihniyete son verilecektir. 

6. Memurların meslekî bilgi ve ahlâkî va
sıflarım takviye ve teşvik edecek, Devlet ida
resini bilgi ve fazilet disiplini içinde, kamu hiz
metlerini daha tesirli seviyeye çıkaracak, ye
tiştirme, mükâfat ve müeyyideler sistemleri 
konulacaktır. 

7. Yurt içinde ve yurt dışında temsil bir
liği sağlanacak, valilerin, kaymakamların ve 
(büyükelçilerin hizmetlerin görülmesinde genel 
koordinasyonu sağlıyacak ve Devletin gözü, 
kulağı olacak şekilde yeterli yetkilerle teçhizi 
cihetine gidilecektir. 

8. Kalkınma Plânının hazırlanmasında ve 
uygulanmasında mahallî idarelere düşecek gö
revleri karşılıyacak şekilde mahallî idareler 
yetki, sorumluluk ve kaynaklarla teçhiz edile
cektir. 

9. Plân uygulamasında edinilen tecrübeler 
göz önünde tutularak plânlı kalkınmanın Dev
let bünyesine uygunluğunu sağlıyacak tedbir
ler alınacaktır. Böylece idari bünye ve mevzu
at plânlı kalkınmanın icaplarına cevap verir 
hale getirilecektir. 

10. Başbakanlığa bağlı üniteler yeniden 
düzenlenecektir. 

11. Bakanlık kuruluşları yeniden düzenle
necektir. Bu düzenlemede Türkiye'nin gelecek 
yıllardaki ihtiyaçları göz önünde tutulacak, 
hizmet tekerrürleri, yetki tedahülleri ve bunla
rın doğurduğu israf önlenecektir. 

j 12. Bakanlar Kurulunun yetki ve görevle
ri yeniden düzenlenecektir. 

13. Finansman kuruluşlarının görev, yet
ki ve sorumlulukları yeniden düzenlenecektir. 

14. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin daha 
rasyonel çalışır hale getirilmesi için girişilen 
yeniden düzenleme çalışmalarına devam oluna
caktır. 

Sayın üyeler ; 
İktisadi durumlarının ve hayat şartlarının 

ıslahı gereken gruplar arasında, sayıları bü
yük bir yekûn tutan kamu personeli ile ilgili 
meseleler, elbette ki, âcil bir ehemmiyet arz et
mektedir. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri, mahallî idare
ler ve belediyeler personeli de dâhil olmak üze
re devlet hizmetinde çalışan bütün personelin 
hayat şartlarını ıslah için memleketimizin kay
naklarının elverdiği nisbette gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

Bu arada asgari geçim seviyesinin altında 
ücret alan memur ve hizmetliler maaş ve ücret
leri ilk merhalede asgari geçim seviyesine çı
karılacaktır. 

Asgari geçim seviyesinin üstünde maaş alan 
memur ve hizmetlilerin de gördükleri hizmete 
göre; hayat şartlarını ıslah edici tedbirlere 
başvurulacaktır. 

Bilûmum kamu personelinin huzur içerisin
de çalışabilmeleri için bir taraftan asgari hayat 
şartlarına intibakları yapılırken, diğer taraf
tan da âdil bir ücret dengesi sağlanacaktır. 
Ayrıca bütün memur ve hizmetlilerin sosyal 
güvenlik şartlarının artırılması için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

Devlet Personel Kanununun malî hükümleri, 
yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde ıslah edi
lecektir. 

Kamu hizmetlerinden emekli olanların ve 
bunların dul ve yetimlerinin hayat şartlarını 
düzeltici mahiyetteki tedbirlere devam edile
cektir. Bu arada, devlet memurlarının aile ef
radının ve emekli, dul ve yetim aylığı alanların 
tedavilerinin devletçe sağlanması konusu ele 
alınacaktır. 

Değerli üyeler, 
Plânlı kalkınma ve refah devletini kurma, 

kalkınma politikamızın temelini teşkil eden baş
lıca yol olmaya devam edecektir. Plânlamayı 
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yüksek bir hayat seviyesine ulaşmada, ihtiyaç
ları ve imkânları artan medenî ve ileri bir top
lumu yürütmede, rasyonel bir politika izlemi-
nin başlıca aracı olarak kabul ediyoruz. Böy
le bir toplumun kalkınma hamilesini dahada 
yoğunlaştırmak için, iktisadi bilgileri toplama
yı geliştirmek, istatistiklerimizi ve kalkınma 
politikamıza rehberlik eden ilmî malzemeyi 
artırmak ve zenginleştirmek için sarf edilen 
çabalara hız vereceğiz. 

Plânı, iktisat politikasına devlet müdahalesi
ni ve kontrolünü artıran bir vasıta değil, fa
kat kalkınma potansiyelimizi ilmî metodlarla 
tam olarak değerlendirmede zaruri bir yol te
lâkki eden siyasi ve iktisadi felsefemize uygun 
şekilde yürütmeye devam edeceğiz. İktisadi 
plânlamayı, hür ve demokratik ülkelerin ileri, 
verimli ve piyasa ekonomisine uygun bir poli
tika vasıtası kabul ederek özel teşebbüs için 
yol gösterici, destekleyici ve teşvik edici bir 
yönde geliştireceğiz. 

iktisadi kalkınmamızın başlıca potansiye
lini, gücü hızla ve devamlı şekilde artan va
tandaş kütlesine, yani özel sektörde görmek
te ve buna önemli katkıda bulunan kamu sek
törü ile dış âlemden gelecek kaynakları ihmal 
edilmesi mümkün olmıyan unsurlar olarak mü
talâa etmekteyiz. Bu sebeple önümüzdeki de, 
ekonominin bu bünyesinden yararlanarak, üç 
kanaldan gelen kaynakları, en yüksek kalkın
ma hızı temin edecek şekilde ahenk ve verim 
içinde kullanmaya devam edeceğiz. 

Bu arada iç imkânlarımıza ek bir kaynak 
olarak yabancı sermayeyi, yurt kalkınmasına 
yararlı olduğu ölçüde, teşvike devam edeceğiz. 
Böylece kalkınmamız için bütün iç ve dış im
kânları âzami şekilde harekete geçirerek ya
bancı sermaye üe birlikte yeni teknolojiler
den, sevk ve idare metot ve tecrübelerinden 
yurdumuzun faydalanmasını sağlıyacağız. 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, iktisadi 
kalkınma ve sosyal gelişmelerin sağlanmasın
da en müessir bir vasıtadır. 

Çağımızda teknolojik yenilik ve gelişmele
rin meydana getirdiği verimlilik, istihsalin ana-
unsurlarmdan biri olmuştur. Teknolojik gelişme
lerin temelinde bilimsel çalışma ve araştırma 
vardır. 

Memleketimizde yüksek öğretim kurumla
rı, kamu kuruluşları ile birtakım iktisadi Dev
let Teşekkülleri bünyesinde araştırmalar ya
pılmaktadır. Fakat bu müesseselerde genellik
le araştırmanın önemi yeterince anlaşılmamış, 
çalışmalar arasında gerekli işbirliği sağlanama
mış, araştırmaların organize edilmesi bir arada 
yönetilmesi ve özendirilmesi için gerekli or
tam henüz yaratılamamıştır. 

Bu ortamın yaratılması ve gerekli işbirliği 
ve organizasyonun kurulması suretiyle çalış
malardan daha verimli sonuçlar alınması sağ
lanacaktır. 

Bugün gelişmiş memleketler ile gelişmekte 
olan memleketler arasındaki en büyük mesafe 
teknolojidir. Teknoloji açığı kapatılmadıkça ge
lişmiş memleket haline gelmek mümkün de
ğildir. 

Bir taraftan kendi ilim ve araştırma mü
esseselerimizin, memleket şartlarına uygun 
usulleri ve metodları geliştirmeleri teşvik edi
lecek, diğer taraftan ileri memleketlerden tek
noloji ve şevki idarenin en son buluşlarının alın
masına devam olunacaktır. 

Sayın üyeler; 
Siyasi istikrar yanında, vatandaşın her tür

lü emniyetini, gezi ve çalışma hürriyetini temi
nat altında bulundurmanın lüzum ve ehemmi
yeti izahtan varestedir. Adaletin süratli ve 
âdil ölçülerle tevziine duyulan ihtiyaçla bir
likte, vatandaşın can ve mal güvenliğinin de 
sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması lü
zumunun; devlet müessesesine ruh ve hayat ve
ren unsurların başında geldiğine inanıyoruz, 
Asayişin korunması Hükümetimizin bütün dik
katini üzerinde teksif ettiği bir konu olmakta 
devam edecektir. 

Birçok memleketlerde görülen toplum hâ
diselerinin, yurdumuzda da tesirini gösterdiği, 
saman zaman gösteri, yürüyüş ve grev hakla
rının kanun sınırlarını taşarak kullanıldığı, 
birtakım işgal hareketlerine tevessül olundu
ğu bir vakıadır. Esefle söyliyelim ki, bu hâ
diselere karışan maksatlı tahriklere de rastlan
mıştır. Ancak hakların kötü kullanılmasına ve 
bu yüzden başkalarının zarar görmesine göz 
yumulması hiçbir zaman mümkün olamaz- Hü
kümetimi*;, tecavüzler kimden ve nereden ge
lirse gelsin, bunları kanun yoliyle karşılama-
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ya kararlıdır. Bu maksadı teminen, yetkili za
bıta kuvvetleri vasıtasiyle kanunlar daima 
hâkim kılınacak, vatandaşlarımızın güven için
de ve korkusuz yaşama haklarının zedelen
mesine fırsat ve imkân bırakılmıyacak, emni
yet kuvvetlerinin sayası ihtiyaca cevap vere
cek şekilde artırılacak, cihazları ikmal oluna
cak, gerektiği şekilde eğitimleri sağlanacak 
ve bu konu ile ilgili kanuni, idari bütün ted
birler tamamlanacaktır. 

Suçluların takibi ve cezalandırılması yanın
da, suçların önlenmesi görevini de müessir şe
kilde yerine getirecek bir seviyede, emniyet 
ve jandarma teşkilâtını takviye ve teçhiz et
mek kararındayız. 

Üzücü ve zararlı bir hal alan trafik kazala
rını önliyebilmek için, bir taraftan seyrüsefer 
şartlarına artık cevap veremez hale gelen ulaş
tırma sistemlerinin kapasitesinin artırılması
na devam olunacak, diğer taraftan bu teşki
lâtı bilgi, teknik ve gerekli araçlarla teçhiz 
ederek, kazaların önüne geçilmesi çareleri ara
nacaktır. 

Yüce Senatonun Sayın üyeleri; 
Demokratik rejimin beşiği olan en ileri Ba

tı ülkelerinde bile, memleketin geleceğini dev
ralmak için nöbet bekliyen gençliğin yetişti
rilmesi hususunda, devlet nizamının korunma
sından ve bekasından sorumlu olan Hükümetin 
vazife dışı bırakılmıyacağı fikri, her zaman ol
duğu gibi bugün de değerini muhafaza etmek
tedir. Siyasi iktidarların vazifesi üniversite 
bütçelerine tahsisat sağlamaktan ibaret değil
dir. Rejimi ne olursa olsun hiçbir memleket; 
istikbalin ümidini teşkil eden çocuklarının, 
kendi devletinin dayandığı ilkelere karşı ve 
tek taraflı bir telkin altında yetiştirilmesine 
müsaade etmemektedir. 

Hükümet olarak biz; Anayasamızın üni
versiteleri muhtar kılma esasının, onları dev
letin ve aynı yasanın temel ilkeleri dışına da 
çıkaracak bir kapsam taşıdığı mânasına alına-
imıyacağına inanıyoruz. Üniversitelerimizi gü
nümüzün ihtiyaçlarına uygun bir duruma ge
tirebilmek için eğitim usullerinde gerekli ıs
lâhatın yapılması, öğretim kadrosunda yeni 
bir zihniyet yer alması lâzımdır, üniversite 
muhtariyeti münhasıran müesseseye verilmiş 
bir haktır. Bu anlayışladır ki Hükümetimiz üni

versitelerin muhtariyeti prensibini zedeleme
den bir «üniversitelerarası Yüksek Kurul» teş
kilini lüzumlu görmektedir. Bu kurul, çoğunlu
ğu üniversiteler tarafından seçilmiş, fakat için
de yetkili Hükümet uzuvları da bulunan bir or
gan olacak; her çeşit ıslâhak tedbirlerini ele 
alacak, Hükümetle üniversitelerarasmda işbirli
ği kuracak ve eğitim, araştırma, yayın ve da
nışma gibi faaliyetlerde Anayasanın temel il
keleri dışına çıkılmamasını sağlıyacaktır. 

Anayasanın tadili ile alâkalı olan bu teşeb
büsümüzde, diğer siyasi partilerden gördüğü
müz ilgi cdçüsünde başarılı olmaya çalışacağız. 

Hükümetimiz, Türkiye'de eğitimle ilgili ola
rak çeşitli meselelerin var olduğuna inanmak
tadır. Her Türk gencine, istidadına göre, eğitim 
imkânı sağlamak, yeni müesseseler kurmak 
zorundayız. Genel olarak eğitimin memleketi
mizin ihtiyaçlarına uygun ve amaçlarına çev
rik bir nitelik kazanması lüzumuna kaaniz. 
Eğitim sistemimizi; bugünün ve geleceğin ihti
yaçlarına cevap verecek ve bütün kademele
ri kapsayacak bir denge ve irtibat içinde dü-
zenelmek, programlan ıslah eylemek kararın
dayız. 

Yüksek öğretim gençliğinin içinde bulundu
ğu sosyal ve ekonomik şartların aksıyan taraf
larını süratle gidereceğiz. Her tip okulun, den
geli şekilde yurt sathına yayılması, parasız ya
tılı ve burslu öğrenci sayılarının artırılması ve 
bunların köylü, işçi, esnaf ve dar gelirli aile
lere ağırlık ve öncelik verilerek geliştirilmesi 
çalışmalarımızın hedefini teşkil edecektir. Vak
fiye şartlarına uygun vakıf sosyal hizmetleri, 
öğrenci yurtları, knaret ve muhtaçlara yardım 
tesisleri artırılacaktır. Hükümetimiz, eğitimde 
fırsat ve imkân eşitliğinin her türlü vasıtaya 
başvurarak sağlanması kararındadır. 

ihtiyaçlara yönelmiş ortaokullarımızı en kü
çük kasabalara kadar götürme politikamıza de
vam edeceğiz. 

Kız teknik öğretim kurumlarımız, özellikle 
gezici kadın kursları yurdun her köşesine ulaş
tırılacaktır. 

ilköğretimden üniversiteye kadar bütün öğ
retim kurumlarının, çağın yeniliklerine intibakı 
sağlanacaktır. 

Öğretmen yetiştiren müesseselerimizin her 
bakımdan geliştirilmesine, öğretmenlerinizin 

145 — 



C. Senatosu B : 4 

meslekleri içinde ilerlemelerine ve öğretmenliği 
cazip hale getirecek tedbirlere öncelik verilme
sine devam edeceğiz. . 

Yeni yüksek okullar ve üniversiteler açılma
sı ve mevcutların süratle geliştirilmesi politi
kasına devamda kararlıyız. 

Gençlerimizin her gün biraz daha elverişli 
okuma, barınma, beslenme, dinlenme boş za
manlarını değerlendirme ve tedavi olma şartları 
artan bir hızla geliştirilecektir. 

Eğitim mesuplarınm sosyal ve ekonomik gü
venliklerin!} sağlamak üzere «Millî Eğitim Men
supları Yardımlaşma Kurumu» kurulacaktır. Her 
yıl artan üniversite taleplerini karşılıyabilmek 
maksadiyle, üniversitelerde ve yüksek okullar
da gece öğretimi yapılması, yurdumuzun muh
telif yerlerinde fakülteler açılması, üniversite
lere yeni fakülteler ve yüksek okullar eklenme
si, mevcutların kapasitesinin artırılması, kadro
ların temini, bâzı üniversitelere mahrumiyet 
ödeneği verilmesi gibi hususlar için çıkarılan 
kanunlara yenileri eklenecektir. 

Üniversite öğrettim, üyelerinin zamanlarını 
ve çalışmalarını üniversiteye hasretmelerini ca
zip kılmak, öğrencilerin Anayasa hükümleri 
çerçevesinde yönetime katılmalarını mümkün 
kılmak, öğretimde araştırmayı ve yayımı daha 
yeterli hale sokmak için, gerekli bütün tedbîr
ler alınacaktır. 

Yüksek öğretim gençliğinin önemli bir kıs
mını yetiştiren özel yüksek okulların, Devlet 
okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun ola
rak faaliyet göstermeleri ve tesbit edilen gerekli 
akademik ve maddî standartlara uymaları için 
Devletin denetim ve gözetimine devam oluna
caktır. 

Yüksek öğrenim gençliğinin içinde bulundu
ğu sosyal ve ekonomik şartları iyileştirici ted
birler geliştirilecektir. 

«Herkes için eğitim» Millî Eğitim Politika
mızın anahedefi olacaktır. 

ilkokul çağındaki bütün çocuklarımızı oku
la kavuşturacak temel eğitim % 100 gerçekleş
tirilecektir. 

Okullarımızda eğitim g'örenleriîn sayısı ya
nında, bilhassa eğitimin vasıflarını yükseltici 
tedbirleri de alacağız. 

Ayrıca, okul öncesi eğitim de lâyık olduğu 
önemle ele alınacaktır. 
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Korunma kararı almış, gelişmeleri tehlikede 
bulunan kimsesiz çocukların tamamını, yetiştir
me yurtlarına alma imkânı sağlanacaktır. Böy. 
lelikle sokağa terk edilmiş çocuk kalmıyacak-
tır. Çocuk mahkemelerinin kurulması ve çocuk 
ıslah evlerinin geliştirilmesi adalet anlayışımı
za sosyal bir veçhe kazandıracaktır. 

Mektupla öğretim metodu ile okullararası 
seviye farklılığı giderilmeye çalışılacaktır. 

ilköğretimle, orta ve yüksek öğretim arasın
da organik bir bağ kurulacak, okul programla
rını, ders kitaplarını ve öğretim araçlarını ge
lişmelere uygun olarak devamlı surette yeni
lemeye önem verilecektir. 

Meslek okullarında ortaöğrenimlerini ta-
mamlıyanlarm kabiliyetlerine göre üniversite 
ve yüksek okullara devam edebilmelerine fır
sat eşitliği bakımından imkân veren gerekli ted
birler alınacak, meslek okullarının programları 
bu maksada göre düzenlenecektir. 

Hükümetimiz bu maksatları teminen, çeşitli 
görevlerin yarattığı iş hacminin baskısı altın
da kalan Millî Eğitim Bakanlığının çalışmala
rını verimli kılabilmek üzere, kültür ve genç. 
lik işlerinin ayrı bakanlıklar halinde idaresini 
uygun görmüştür. Bu ayırma; millî kültürü
müzün, çağdaş medeniyetin bu konu ile ilgili 
ve ileri çabalarını da izliyerek, yaratıcı bir güç 
kazanmasına imkân verecektir. 

Tarih ve kültür hazinelerimizin değerlendi
rilmesi, yaşayan nesillere tanıtılması için ge
rekli çaba sarf edilecektir. 

Türk dilinin, birlik ve istikrar içinde ken^ 
eli kaidelerine uygun, ilmî ve tabiî yollarla ge
lişmesi ve zenginleşmesi bir araştırma konusu 
yapılacaktır. 

Dilimizin gelişigüzel uydurma birtakım 
kelimelerle bozulması ve özleştirme bahanesiyle 
fakirleştirilmesi önlenecek ve nesiller arasın
daki bağlantıyı, tekâmül içinde devam ettirecek 
bir dil gelişmesi ve zenginleşmesi sağlanacaktır. 
Bu maksada hizmet etmek üzere bir «Dil Aka
demisi» kurulacaktır. 

Yurt dışında bulunan soydaşlarımızın, Türk 
kültür ve varlığının korunması ve geliştirilmesi 
için yapılan çalışmalara devam olunacaktır. 

Türk kültür ve sanat eserleriyle, dünya te
fekkürünün insanlığa malolmuş eserlerinden 
müteşekkil, geçen dönemde başladığımız «Bin 
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temel eser» lik yayın programını önümüzdeki 
dönemde tamamlamak kararmdayiz. 

Örf, âdet ve geleneklerimiz, müzik ve folk
lor eserlerimiz ortaya çıkarılıp ilmî inceleme 
konusu yapılacak ve her sahada sanatçılarımız 
teşvik edilecektir. 

Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve balesinin 
daha da gelişmesi ve yurt sathında daha geniş 
halk kütlelerine hitabedebilmesi sağlanacak, bu 
maksatla bölge tiyatroları kurulacaktır. 

Memleketimizin tarihî ve turistik bölgeleri
nin arkeolojik karekterleri göz önüne alına
rak, müzeler açma, eski eserleri meydana çıkar
ma, bunları yurt içinde ve yurt dışında tanıt
ma çabalarımıza devam olunacaktır. 

Türk medeniyet tarihinin canlı âbidesi olan 
eski eserlerin muhafazası ve bunlardan fayda
lanılması yamnda, yeni tesislerin ve hayır ku
rumlarının gelişmesini de teşvik edeceğiz. 

Muhterem üyeler; Türk gençliği, bu mem
leketin millî ümitlerinin mihrakıdır. Gençliği
miz; milletçe iftihar edebileceğimiz bir seviyeye 
yükselmiş ve Büyük Atatürk'ün emanetine sa-
hibolmanm sağlam karakterli şuurunu daima 
muhafaza etmiştir. 

Zaman zaman rastladığımız üzücü davra
nışlar; bizi hatalı değerlendirmelere sürükleme
melidir. Dünyanın her tarafında görülen buh
ranların, sosyal ve politik meselelere karşı cep
he almanın bir parçası olan tezahürler ile ka
sıtlı ve zararlı davranışları birbirinden ayır
mak mecburiyetindeyiz. Gençlik hareketleri
nin dünya gençliği ile ortak ve memleketlere 
göre farklı sebeplerini iyice değerlendirmemiz 
gerekmektedir. 

Gençliğin bütün meselelerini tüm olarak ele 
almak suretiyle bunlara en uygun çözüm yol
larını süratle getirmek kararındayız. Hürriyet 
içinde refah yoluna yönelmiş Büyük Türkiye 
idealini, memleketin yarınki sahipleri olan genç 
kuşaklara hedef olarak vermek ve onları zarar
lı cereyanlara kapılmadan bu inanç etrafında 
toplamak, günümüzün en önemli konusu haline 
gelmiştir. 

Yeni kurulan gençlik işleriyle görevli Ba
kanlığın, bu konulara ciddî şekilde eğileceği-
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ne ve Türk gençliğinin haklı dertlerine en kısa 
zamanda isabetli çözüm yolları getireceğine 
kaani bulunuyoruz. Hükümetimiz, bu uğurda 
her türlü imkânı sağlamanın kesin kararı için
dedir. 

Bu arada sporla ilgili meseleler üzerinde de 
önemle durduğumuzu belirtmek isteriz. Spo
run, ruh ve beden eğitimi bakımından değerli 
bir vasıta olduğuna inanıyoruz. Her yaşta her
kesin sporla ilgisini teşvik amaciyle lüzumlu 
tesisler inşa edilecek; bedenî, ruhî, ve fikrî ge
lişmeler için bir çalışma sistemi kurulacaktır. 
Beden Terbiyesi Kanunu değiştirilecek, Türk 
sporuna bütünüyle ve modern anlamda hizmet 
imkânları vermenin tedbirleri alınacaktır. 

Gayemiz sporun; kanun, nizam, ahlâk ve di
siplin ölçüleri içinde gelişmesini sağlamak; 
amatör sporu da kütlelere yaymak suretiyle 
gençliğin moral ve fizik gücünü artırmak ola
caktır. 

Muhterem üyeler; Devletin temel nizamını 
tahribe yönelmiş her hangi bir davranışı Ana
yasamızın reddetmiş olmasına rağmen; bugün. 
başta komünizm olmak üzere çeşitli Anayasa 
dışı cereyanlar ve propagandalar, bazan açık 
bazan örtülü bir şekilde yurdumuzda görülebil
mektedir. Bu konularla ilgili suçların takibin
de istenilen şekilde müessir ve hızlı işliyen bir 
mekanizmanın kurulamamış olması, bâzı hol
lerde de Anayasa dışı cereyanların muhtevası
nı tahlil ve tesbite yetkili mercilerin farklı gö
rüşlere sahip bulunması, bu gibi zararlı faali
yetlerin tamamiyle önlenmesini mümkün kıl
maktadır. 

Anayasamız, herkesin düşünce ve kaanatle-
rini; söz, yazı, resim ve başka yollarla, tek ba
şına veya toplu olarak açıklayabilmesini ve 
yayabilmesini hiçbir kayda bağlamamıştır. Şu 
kadar ki, Türk Milletine tanınmış olan bu 
hakların ve hürriyetlerin, ancak Anayasanın 
sözü ve özü ile belirtilen nizam içinde serbest 
olabilmesi ve yine bir Anayasa icabıdır. Ana
yasanın ilgili hükümleriyle ve kesin çizgilerle 
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açıklanan bu nisam; bölünmez bir bütün halin
de millî şuur ve ülküler etrafında toplanmış, 
Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham almış, ba
rışçı, Atatürk devrimlerinin tam şuuruna sahip, 
insan hak ve hürriyetini, sosyal adaleti teminat 
altına almakla görevli, egemenliğin kayıtsız 
şartsız Türk Milletinde olduğuna inanmış, mil
lî, demokratik, lâik, sosyal bir hukuk devleti, 
yani Büyük Türkiye Cumhuriyetidir. Bu ni
zamda çok şey var, fakat bir şey yoktur. Bu 
nizam içinde içgüdülere veya art fikirlere göre 
bir tercih yapıp diğerlerini ihmal etmek müm
kün değildir. Bunun içindir ki, Türk Anaya
sasından bir hak alarak, aynı yasanın kurdu
ğu nizamı yıkmanın mümkün ve hukukî olduğu 
kabul edilemez. 

Hükümetimiz, sekiz yıllık uygulama süre
since görülen aksaklıkları dikkate alarak, mev
zuatımızdaki boşlukların kanun yoliyle gide
rilmesi kararındadır. Hür tartışma ortamını 
asla ihlâl etmiyecek şekilde gerçekleştirilecek 
olan bu çalışmalarımıza, bütün siyasi partilerin 
yardımcı olacağını ümide diyoruz. 

Muhterem üyeler; 
Hükümetimiz, sosyal adaletin temel şartını, 

kabiliyetine göre herkesin bir işe sabibolabilme-
sinde ve geçim seviyesine uygun bir gelir sağ
lama imkânının bütün vatandaşlar için teminat 
altına alınabilmesinde görmektedir. 

İşsizliği önlemek için, istihdam imkânlarını 
plân hedeflerine uygun şekilde genişletmek, 
büyük sanayileşme hamlelerimi geliştirmek yo
lundaki gayretlerimizin artırılmasında kararlı 
bulunuyoruz. Yeni iş sahalarının açılması, çalı
şanların ısayısmın artırılması ve emeğinin kar
şılığını her işçinin tam almasiyledir ki, çekilen 
sıkıntıların azalacağına, refah yolunun açılaca
ğına inanıyoruz. 

Hükümetimiz iktisadi kalkınmamızı; insan-
gücü, sermaye ve tabiat kaynaklarını en ahenk
li şekilde kullanarak gerçekleştirme yolunda 
olacaktır. Biz, sermaye, emek ve teşebbüsü bir
birlerine muhtaç ve yekdiğerini tamamlıyan ana 
unsurlar olarak görmekteyiz. Bu itibarla den
geli bir çalışma ortamı yaratmanın, işçilerimi
zin bugününü ve yarınını teminat altında tuta
cak tek yol olan sosyal güvenliği sağlamanın, 
iş itibariyle başkalarına tabi olanları, huzur, 
emniyet ve refah içinde bulundurmanın bir 

Devlet vazifesi olduğunda tereddüdümüz yoktur. 
Tarım sektöründe her yaşta emek verenleri, 

hulâsa çalışan bütün hizmetlileri kapsıyacak şe
kilde güvenlik alanının genişletilmesi, Hüküme
timizin bu konu ile ilgili politikasının anahede-
fidir. 

Çalışma ve işyeri şartlarının düzenlenmesine, 
işçi sağlığını çevreliyen bütün tedbirlerin ta
mamlanmasına, işçi konutları için ayrılan fon
ların artırılmasına ve işçilere ferdî mesken kre
disi verilmesi işlemine devam olunmasına önem 
vermekteyiz. 

işçi çocuklarının, Sosyal Sigortalar fonun
dan getirilen burslarla eğitilmeleri imkânı geliş
tirilecektir. 

Tarım iş kanunu tasarısı yürürlüğe konacak, 
tarım ve orman işçileri sigorta kapsamına alın
mış olacaktır. 

Sosyal sigortaların kapsadığı risk alanları 
genişletilecek ve işsizlik sigortasının gerçekleş
tirilmesi imkânları aranacaktır. 

İşçi bütünlüğünün sağlanması ve devamını 
teminen Türk sendikacılığının demokratik sistem 
içinde güçlenmesine yardımcı olmak için il
gili mevzuaata gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

İşçi, memur ayrımını kanunla kesin bir şek
le bağlıyacağız. 

Bu arada, çalışmaya hazır işgüeüyle, boş iş
yerleri arasındaki denge kuruluncaya kadar dış 
memleketlere gönderilmesini zaruri gördüğümüz 
ilcilerimizle ilgili her çeşit meseleleri de süratle 
düzenleme kararındayız, iş ve işçi Bulma Ku
rumunun şikâyetlere konu olan aksaklıkları gi
derilecek, dış ülkelere çıkış formaliteleri sadeleş
tirilecektir. 

Yabancı memleketlerdeki işçi tasarruflarının 
yurda aktarılması ve dönüşlerinde kendilerine iş 
imkânları ve güvenlik verecek tesislere yatırıl
ması konularındaki tedbirlerin alınmasına de
vam olunacaktır. 

Muhterem üyeler; 
Fertlerin sadece hak ve hürriyetini koru

makla yetinen bir Devlet, sosyal vasfını kaza
namaz. Bizim sosyal Devlet anlayışımızın, yurt
taşların insan gibi yaşamaları için zaruri olan 
maddî ihtiyaçlarını gidermek çarelerini de Dev
let vazifeleri içine alan bir kapsamı vardır. Bu 
anlayışın, yalnız fert refahının değil, demokra
tik rejimin de bir teminatı olduğu inancındayız. 
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Bunun içindir ki, dar gelirlileri, yoksulları sı
kıntıdan kurtarmak, korunmaya muhtaç çocuk-
lar'a, saka/tlara, bakıma muhtaç ihtiyarlara el 
uzatmak, hulâsa iktisadi bakımdan zayıf düş
müş vatandaşlarımızın bu durumlarım gidermek 
liçin almakta olduğumuz ekonomik ve ,sosyal ted
birleri geliştirerek devam ettireceğiz. Millî ge
lirin kalkınmaya ayrılan parçasiyle dengeli ola
rak sosyal yardım ihtiyaçlarım da karşılamak 
kararındayız. 

Değişik gelir grupları ve bölgeler arasında 
dengeli bir iktisadi gelişme sağlamak, millî ge
lirin fert başına düşen oranını artırmak, kalkın
manın getirdiği nimetlerde fırsat eşitliği, yük
lediği külfetlerde takat ölçüleri prensiplerini 
daima mahfuz tutmak, kalkınmayı halkın eri
şilmiş geçim seviyesini indirerek değil yüksel
terek gerçekleştirmek, çok sayıda vatandaşa iş 
imkânı açmak; bu konu ile ilgili politikamızın 
temel direkleri ve kalkınma programımızın ana 
hedefleridir. 

Müterakki vergiler, dengeli şekilde dağılmış 
ve halkın yararına yönelmiş kamu hizmetleri, 
eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerin vatandaşın 
ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gibi tedbirlere 
önem vermekte devam edecek ve bu alanda ge
rekli ıslah?„tı gerçekleştireceğiz. 

Tüm olarak toplumun yaşama seviyesinin 
yükseltilmesi, artan gelir ve yükselen refahtan 
herkesin dengesizliği giderici nisbette pay al
ması gibi tedbirlere öncelik verilmekle beraber, 
milletimizin geçim sıkıntısından kurtulması ça
relerinin, bütün gücümüzü kalkınmaya yönelt
mekle elde edilebileceğine inanıyoruz. Türkiye. 
halen ekonomik kalkınmanın alt yapılariyle 
meşgul bir memlekettir. Bugüne kadar gerçek
leştirdiğimiz ve peyderpey neticeleri alınmaya 
başlanmış olan hizmetler, önümüzdeki plân dev
resi içinde de beklediğimiz neticeleri vermeye 
devam edecektir. Ancak, bunu yaparken, servet 
ve gelir dağılımının; bütün iddialara rağmen 
her rejimde mevcut, servet ve gelir farklarını 
ortadan kaldıracak bir çeşit iktisadi eşitlik he
defiyle düzenlenemiyeceğini belirtmek isteriz, 
Mevcut düzenimizin Türkiye'nin kalkınmasına 
ve ilerlemesine engel olmadığını, aynı zamanda 
toplumun çeşitli grupları arasında sefaleti önli-
yecek bir düzen içinde yaşama lüzumuna inanı
yoruz. Ancak, sosyal devlet anlayışının totaliter 

aşırı akımların meşru gösterilmesi veya temel 
hak ve hürriyetlerin zedelenmesi ya da servet 
düşmanlığı gibi maksatlara alet edilmesine kar
şıyız. 

Asırlık ihmallerin, sosyal yapımızdan gelen 
tarihî ve iktisadi sebeplerin bize devrettiği mi
rasın bir eseri olan yoksulluktan birbirimizi so
rumlu tutarak, bu köklü derdi ortadan yok ede
meyiz. Tartışmamız lâzımgelen, sıkıntının mev
cudiyeti değil, bunun izalesi için aldığımız ted
birlerin yeterliliği konusu olmak gerekir. Biz; 
antidemokratik, taklit ve zora dayanan tedbir
lerin cenderesi içinde ve toplum j^ararı iddia-
siyle ferdi ezerek; vatandaşı kendi ihtiyaçları
na yabancı sahalarda çalışmaya mecbur etmek 
suretiyle refaha ve mutluluğa kavuşmanın 
mümkün ve isabetli bir yol olduğunu reddeden 
bir zihniyetin sahibiyiz. Devleti; milletin maşerî 
vicdanında beliren istikameti hiçe sayan, emre
den bir varlık olarak göremeyiz. Devlet anlayı
şımız; vatandaşa hizmet felsefesine dayanmak
tadır. Biz; iktisadi hayatın en dinamik dayanağı 
olan dürüst ve yurtsever hür teşebbüse yol gös
terici, teşvik edici, yardımcı bir davranışın en 
doğru yol olduğuna inanmışız. Artarak devanı 
edecek olan hizmetlerimize ilâve olarak, milleti
mizin, müteşebbislerimizin başarıları bizim hem 
ana hedefimiz, hem iftiharımız olacaktır. 

Sayın üyeler, topyekûn kalkınmamızın; an
cak köyün ve köylünün refaha kavuşması ile 
mümkün olabileceğine inanıyoruz. Nüfusumu
zun yüzde yetmişini teşkil eden köylü ve çiftçi
lerimizi kalkındırmak hedefine, millî bir mese
le, bir medeniyet dâvası gözüyle bakıyoruz. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın ana ya
pısı ve temel felsefesi bu ilkelere dayanmakta
dır, 

Hükümetimiz; köye medeni hizmetleri gö
tür meyi, köylüyü bu hizmetlerden yararlana
cak iktisadi güce ulaştırmayı ana hedef olarak 
ele almaya devam edecektir. 

Bu hedefi gerçekleştirmek için, köyle ilgili 
yol, su, elektrik, eğitim, sağlık, kredi ve tarım 
hizmetlerine önem vermekte devam edeceğiz. 

Çiftçinin alın terini değerlendirebilmek için 
mahsullerinin taban fiyatlariyle desteklenmesi 
ve Devlet eliyle alımı politikamız; bir bütün 
olarak ve dengeli şekilde yürürlükte kalacaktır. 
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İkinci Plân döneminin sonunda okulsuz köy 
kalmaması için bütün gücümüzle çalışacağız. 
Türkiye'de yolsuz, susuz, ışıksız köy bulundu
ğunu tarihî bir hatıra haline getirmek yoluna 
yönelmişizdir. (A. P. sıralarından : Bravo ses
leri, alkışlar) 

Her bölgenin arz ettiği özellik ve imkânla
ra göre, çeşitli ürünlerin değerlendirilebilmesi 
için, küçük sanayi tesislerinin köylerimize gö
türülmesi sağlanacak; bu yoldaki teşebbüsler 
kredi, teçhizatlanma ve teknik yardım yolu ile 
teşvik olunacaktır. 

Sahil köylerimizde yaşıyan vatandaşları
mızın denizle olan münasebetlerini kolaylaştır
mak ve müstahsil hale gelebilmelerini sağlamak 
amaciyle, küçük barınaklar, iskeleler, çekek 
yerleri yapmaya hızla devam olunacaktır. 

Su baskını, zelzele, yangın, don, kuraklık 
gibi tabiî afetlerin sebebolduğu ıstıraplar karşı
sında bütün yurttaşlarımızın dertlerine ortak 
olmaya; Devletin kudretli ve müşfik ellerini 
onlara uzatmaya devam edeceğiz. 

Köye hizmet götüren kuruluşlar, yılların 
tecrübelerinden faydalanılarak daha tesirli yet
ki ve usullerle kuvvetlendirilecek ve bu gaye
ye yönelmiş çeşitli müesseseler arasında işbir
liği tesis edilecektir. Köylünün idare ile olan 
münasebetlerinde kolaylık, ucuzluk ve sürat 
sağlıyacağız. 

Köy Kanununda, bütün faaliyetleri içine 
alacak, özellikle yetki ve kaynak yönünden 
günün ihtiyaçlarına cevap verecek değişiklik
leri gerçekleştireceğiz. 

Köylerimizdeki gizli işsizliği önlemek ve 
âtıl işgücünü değerlendirmek amaciyle, el ve 
ev sanatlarının geliştirilmesine, köy toplum 
kalkınması çalışmalarına önem vereceğiz. Bu 
konu. ile ilgili olarak araç ve gereçler için kre
di ve pazarlama imkânları sağlanacaktır. 

Köylüye ev yeri verme, kendi evini yapana 
yardım etme konulariyle köy imar plânı işleri 
üzerinde önemle duracağız. 

Köy kalkınma kooperatiflerinin kurulması 
teşvik edilecek, projelerin yapılması, özellikle 
kredi sağlanması yeni usullere bağlanacaktır. 

Topraksız veya yeter toprağı bulunmıyan 
köylüye, mevcudolan yerlerde Hazine arazisi 
dağıtımı süratli ve âdil bir şekilde devam ede
cek, şikâyete konu teşkil eden meseleler üzerin

de gerekli usul ve mevzuat değişiklikleri sür
atle gerçekleştirilecektir. Hedefimiz tarımda 
topyekûn üretimin artırılmasıdır. Aynı zaman
da topraksız köylüyü toprağa kavuşturmak
tır. Topraksız ve az topraklı köylülerin yeter 
miktarda arazi satın alabilmelerini ve bu top
rakları işletebilmelerini teminen kendilerine 
elverişli şartlar altında tesis ve edindirme kre
dileri açılacak ve böylece kredi yoluyla toprak
landırma faaliyetlerine önem verilecektir. Ay
rıca, modern işletmecilik esaslarına uygun şe
kilde toprak rejiminin düzenlenmesi suretiyle 
de topraksız köylüyü toprak sahibi yapacağız. 

Toprak - su hizmetlerine, özellikle küçük 
sulamalara öncelik ve ağırlık verilmesine de
vam olunacaktır. 

Sayın üyeler; 
Köylü ve çiftçilerimizle ilgili meselelerimiz 

üzerinde dururken, büyük bir dâvamız olan 
orman ve dağ köylerimiz ve buralarda yaşıyan 
vatandaşlarımızla ilgili konulara da değinmek 
ihtiyacındayız. 

Memleketimiz için hayati önem taşıyan; 
tabiî ve devamlı bir servet kaynağı olan orman
larımızın; millî ekonomimize faydalı olarak 
geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi ve 
bu yolla, orman içinde ve kenarında yaşıyan 
vatandaşlarımıza geçim imkânları sağlanması, 
bu konu ile ilgili politikamızın temel hedefidir. 

Ormanlarımızda istihsal miktarının artırıl
ması, yeni ağaçlamaların geliştirilmesi, imar, 
yol yapımı ve erozyonu kontrol çalışmalarına 
hız verilmesi, çeşitli sanayi tesislerinin kurul
ması ile yeniden işgücü yaratmak ve bu suret
le orman bölgeleri halkına geniş geçim im
kânları sağlamak kararındayız. Aynı zamanda 
yıllar yılı birikmiş çeşitli orman mahsullerini 
değerlendirmek ve millî ekonomimize yeni 
kaynaklar katmak imkânı da bu yolla gerçek
leştirilmiş olacaktır. 

Dağ ve orman köylerinin alt yapı tesisleri
nin tamamlanmasına öncelik vereceğiz. Ulaşım 
ve ucuz nakliye imkânı sağlıyacağız. 

Dar arazili ve az verimli orman köylerinde 
yaşıyanlarm, topraktan daha çok gelir sağlı-
yabilmeleri için, bu bölgelere elverişli bitki çe
şitlerini belirtecek ve bunların ekimini teşvik 
edeceğiz. Orman bölgelerindeki hayvancılığı 
desteklemek ve geliştirme tedbirlerini ele al-
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mak; üzerinde önemle durduğumuz konular 
arasındadır. 

Orman mahsulleri endüstrisinin geliştiril
mesine kararlıyız. Bu sayededir ki mevcut ham
maddelerin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi 
ve orman içerisinde yaşıyan yurtdaşlarımıza 
yeni iş ve geçim imkânları elde edilmesi müm
kün olacaktır. 

Diğer siyasi partilerimizden gördüğümüz ilgi 
ölçüsünde, orman suçlarının genel af konusu 
olamıyacağma dair Anayasada mevcut hükmün 
kaldırılmasına çalışacağız. 

Sayın üyeler; 
Köylü ve çiftçilerimizle ilgili meseleleri bi

tirmeden evvel zirai krediler konusuna da kı
saca değinmekte fayda görüyoruz. 

Hükümetimizin tarım kredisi politikasının 
amacı; üretimi artırmak, ürünün sürüm ve sa
tışını ve uygun fiyatla değerlendirilmesini ko
laylaştırmak, bu suretle de köylünün kalkınma
sına yardımcı olmaktır. 

Kimyevi gübre, yüksek verimli tohumluk, 
zirai mücadele ve sulama uygulamalarının kre
di ile desteklenmesine devanı edeceğiz, Bu ko
nu ile ilgili fonları artıracağız. Kontrollü zirai 
kredi sisteminin bütün yurda yayılmasını sağ-
lıyacağız. 
Kredi dağıtımında sosyal adalet ilkelerine 

önem verilecektir. Kredilenmede kooperatiflere 
öncelik tanıyacağız. 

Proje esasına dayanan bir düzen içerisinde 
güçlü işletmeler yaratacak ölçüde bir kredi des
teği sağlanacak, bu yolla tarım sektörünün be
lirli dallarının kalkındırılması,, ulaştırma, depo
lama tesis ve hizmetleri ve gıda sanayiinin ge
liştirilmesi gerçekleştirilecektir. 

Tarımsal ihracatın artırılması maksadıyle ku
rulan teşvik ve geliştirme fonlarının uygulan
masına devam olunacaktır. 

Kredi dağıtımında başarılı çiftçilere kolaylık 
gösterilecek, krediyle edinilen araç ve tesisler 
teminat olarak kabul edilecektir. 

Geniş ölçüde yenilenmiş olan toprak değer 
baremleri, belirli süreleri beklemeden, günün 
şart ve ihtiyaçlarına göre yeniden ayarlanacak
tır. 

Köylünün mevduatını toplayıp bunu değer
lendirebilecek bir malî müessese kurulacaktır. 
Küçük çiftçiye hitabeden düşük faizli bir kredi 

sisteminin ihdası ve geliştirilmesine önem veri
lecektir. 

Kötü hava şartları yüzünden ödeme gücün
den yoksun kalan küçük çiftçilerimizin, yıllar
dır birikmiş banka borçları faizsiz ve uzun vâ
de ile takside bağlanacaktır. Böylece küçük 
çiftçilerimiz yeni kredi imkânına kavuştu
rulmuş olacaktır. 

Hayvancılık kredilerini yeterli ve dengeli 
bir hale getireceğiz. Çiftçilerimizin istihsal va
sıtalarını daha ucuz fiyatla temin etmesi ve 
mahsûllerini iyi değerlendirmesi için kooperatif
ler ve birlikler şeklinde teşkilâtlanmaları des
teklenecek ve teşvik olunacaktır. 

Sayın üyeler; 
Sermayelerinden çok el emeği ile hayatlarını 

kazanan, yurt kalkınmasında ve sosyal bütün
lüğümüzün korunmasında büyük ve önemli gö
revleri bulunan esnaf ve sanatkârlarımızın ik
tisadi güçlerinin geliştirilmesi başlıca hedefle
rimizden biridir. 

Bu hedefi engelliyen sosyal ve çalışma dü
zenimizdeki tıkanıklıklar giderilecek; kredi, 
hammadde, alet, edevat, eğitim ve pazarlama 
gibi konularda, günümüzün değişen ve gelişen 
ihtiyaçlarına göre tedbirler alınmasına devam 
olunacaktır. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın işyeri şartları; 
rekabet gücünü ve iş verimini artıracak şekilde 
ıslâh edilecektir. 

Halka daha güvenilir bir hizmet verebilmek ve 
meslekin örf ve âdetlerini koruyabilmek ama-
ciyle, çıraklık, kalfalık ve ustalık kanunu çıka
rılacaktır. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın çalışma düzeninde
ki tıkanıklığı önlemek için, küçük sanayi site
leri yapmaya hızla devam edeceğiz,. 

iç ve dış piyasalardan teminine mecbur ol
duğumuz hammadde, işletme malzemesi ve ma-
kina ihdiyaçları için ayrılan tahsisler artırıla
caktır. 

Esnafın ödediği vergiye; âdil, dengeli ve ko
lay ödenir bir şekil verebilmek için vergileme 
usulleri basitleştirilecektir. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın mamullerinin 
pazarlama ve ihraç imkânlarının geliştirilmesi 
için yapılan çalışmalara devam edilecek, sürüm 
ve satış kolaylaştırılacak, sergileme faaliyetle
ri desteklenecektir. 
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Ayrıca, küçük sanayide gelişmenin -hızlandı- I 
rılması için esnaf ve sanatkârlarımızın eğitim, 
öğretim metodlarmdan geniş ölçüde faydalan
maları imkânı sağlanacaktır. . 

Esnaf ve sanatkârlarımızı Sosyal Sigortalar 
kapsamına alınmaları, sağlık hizmetinden fay
dalanmaları sağlanacaktır. Ayrıca sosyal mes
ken politikamız, esnafa da teşmil edilecek ve 
kredilerden istifade yoluyla ev sahibi olmaları 
mümkün hale gelecektir. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın iktisadi durum
larının ıslâhı, hiç şüphesiz ki bu tedbirlerle bir
likte kredi meselesinin de düzeninde yürütül
mesine bağlıdır. 

Bu maksadı teminen Halk Bankası Teşkilât 
Kanunu yeni ihtiyaçlara göre ıslah olunacak 
kredi kaynakları takviye edilecektir. Küçük sa
nayicinin yatırım finansmanlarının desteklen
mesi yolundaki çalışmalarımızı artıracağız. 

Orta ve uzun vadeli proje kredileri yanında, 
esnafın âcili ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrı
lan kısa vadeli kredilerin limitleri de öz kaynak
ların müsaadesi nisbetinde genişletilecektir. 

Makina ve teçhizat edinebilmek için verilen 
kredilerin şahıs basma limitleri yükseltilecek, 
vâdeleri uzatılacaktır. 

Şoförlerin taşıt sahibi olabilmesi, taşıtı bu
lunanların da tamir ihtiyaçlarının karşılanabil
mesi amaciyle kurulan özel fonun miktarı artı
rılacak, bunlardan faydalanacakların sayısı ço
ğaltılacak ve bu konu ile ilgili formaliteler ba
sitleştirilecektir. 

Diğer taraftan kefalet kooperatiflerinin üye 
sayısının artırılması, daha çok sanatkâr ve es
nafımızın kredi imkânına kavuşturulması ve ko
operatifler yoliyle verilen kredilerin faiz hadle
rinin düşürülmesiyle ilgili çalışmalarımız hızlan
dırılacak ve geliştirilecektir. 

Sayın üyeler; 
Türkiye hızlı bir şehirleşme meselesi ile kar

şı karşıyadır. Düzensiz bir şehirleşmenin kontrol 
altına alınamaması halinde çözümünde ciddî 
zorluklar çekeceğimiz durumlarla karşılaşılması 
mukadderdir. Bunun içindir ki, imar ve iskân ı 
politikamızın hedefi, şehirleşmeyi düzenli bir şe
kilde sağlamak ve yerleşme merkezlerini medeni 
imkân ve vasıtalara kavuşturmak istikametine 
yönelmiştir. Bu maksatla, bölge ve il ölçüsünde 
kademeli bir yerleşmeler ağı kurma çalışmaları- j 
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I na hız verilecektir. Muhtelif şehirler için yapıl
makta olan metropoliten plânlama çalışmaları 
tamamlanacak, buralarda sanayi bölgeleri kuru-

. lacaktır. 
Turistik, tarihî ve tabiî değerleri önemli olan 

yerlerde, özellikle sahil bölgelerimizde, belediye 
sınırları dışında kalan sahalar için, bir koruma, 
kullanma ve kontrol düzeni getirmek amaciyle 
yapılmakta olan çevre düzeni plânlan tamamla
nacaktır. 

Belediyeleri, teknik ve malî yönlerden yeter
li hale getirecek ve bu maksatla bir imar fonu 
kurarak gerekli malî desteği sağlıyacağız. 

İller Bankasının kaynaklan artırılacak, be
lediyeler ile Banka arasındaki münasebetler ko
laylaştırılacak, kredi şartları daha elverişli hale 
konacak, malî gücü zayıf belediyelere gerekli 
yardımın Devlet bütçesinden yapılmasına de
vam olunacaktır. 

Modern şehirciliğin icabı olan ve halk sağlığı 
bakımından büyük önem taşıyan soğuk hava te
sislerine ve kanalizasyon işlerine ağırlık ve ön
celik verilecektir. 

îmar mevzuatının tatbikatında karşılaşılan 
aksaklıklar giderilecek ve kanunlarda gerekli 
değişiklikler gerçekleştirilecektir, 

İmar plânlarına uygun olarak geniş çapta 
yeni iskân sahaları ayrılacak ve arsa spekülâs
yonları önlenecektir. Bu maksatla, şehirlerimi
zin etrafında alt yapıları tamamlanmış sosyal 
ve kültürel ihtiyaçları sağlanmış toplu konut 
bölgeleri hazırlanacak ve bu yerlerden dar ge
lirli ailelerin faydalanmaları kolaylaştırılacak
tır. 

Hükümetimizin mesken politikasının temel 
hedefi; henüz başını sokacak bir yuvaya kavu
şamamış aileleri, meşru ve hukukî yollardan ev 
sahibi yapmaktır. Devlet ve fert güçlerinin yan-
yana gelmesiyle vatandaşın mesken ihtiyacının 
mümkün olan en kısa zamanda giderilebileceği
ne inanmaktayız. Bu maksatla, mesken kredileri 

I faizlerinin kısmen veya tamamen Devlet bütçe
sinden karşılanmasını mümkün kılacak bir siste
mi uygulamak kararındayız. 

Bu arada, bir yandan gecekondu yapımını 
nizam ve kontrol altına alan çalışmalarımıza de-

j vam edeceğiz. u 
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Ucuz arsa, proje, faizsiz kredi, geliştirilmiş 
yapı sistemleri çalışmalarımızla ve bunların ya
nında aldığımız diğer sosyal ve ekonomik ted
birlerle gecekonduların yapımı ve yayımı önle
nirken, mevcut gecekonlulann yol, su, kanali
zasyon ve elektrik gibi kamu hizmetlerini en kı
sa zamanda tamamlamak amacını güden faali
yetlere hız vereceğiz. 

Diğer taraftan tabiî âfetler karşısında daha 
süratli ve güçlü olarak, afetzede vatandaşın ya
nında ve hizmetinde olmak kararındayız. Vatan
daşın güvenlik içinde yaşaması ve felâket anın
da Devletin bütün imkânlariyle afetzedelerin 
yardımına koşacağından, kimseyi aç ve açıkta 
bırakmıyacağmdan emin bulunması bu konu ile 
ilgili çalışmalarımızın anahedefihi teşkil etmek
tedir. Bu maksatla, çadır, portatif baraka, pre
fabrike konut, paketlenmiş giyecek, ilk ihtiyaç 
maddeleri ve gerekli teçhizat ve makinalara sa
hip «bölgesel teçhizat merkezleri» kurulacaktır. 
Âfet vukuunda; emniyet, sağlık, iaşe ve geçici 
'barınak gibi tedbirler manzumesi, yurdun en üc
ra köşelerine kadar ulaşacak tarzda yeniden dü
zenlenecek, ilgili kuruluşlar arasında koordinas
yon sağlanacak ve yardım tedbirleri süratle uy
gulanacaktır. 

Âfetler dolayısiyle ekonomik gücünü kaybet
miş vatandaşların, yeni yerleşme yerlerine mo
dern, fennî ve sıhhi konutlara kavuşmalarına ve 
ekonomik güç kazanmalarına yardım edeceğiz. 
Bu yardımların büyük ölçüde karşılıksız olması
na çalışacağız. 

Sayın üyeler; 
Önemle üzerinde durduğumuz diğer bir konu 

da, Doğu bölgesinin kalkınması meselesidir. Ül
kesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan mem
leketimizin bütün bölgelerinin kalkınması, Ana
yasamızın bir icabıdır. 

Memleketimizin çeşitli bölgeleri hattâ bir 
bölgenin çeşitli mevkileri arasında nispî geliş
mişlik farkları mevcudolduğu bir gerçektir. He
defimiz, Türkiye'nin bütün bölgelerini tüm ola
rak çağımızın medeniyet seviyesine çıkarmaktır. 
Bunun içindir ki, memleketimizin tümüne şâmil 
bir kalkınma plânı tatbik olunurken, geri kal
mışlığın yaygın ve tesirli olduğu bölgelerde 
özel tedbirler alınmasına ihtiyaç görmekteyiz. 
Bu özel tedbirlerin maksadı; memlekette imti
yazlı bölgeler yaratmak değil, bütünlüğü perçin
lemektir. 

İkinci Beş Yıllık Plânımızda dengeli kalkın
manın bir icabı olan bu tedbirlere büyük bir 
ağırlık verilmiştir. Plân hedeflerinden ve Doğu 
bölgemizin özelliğine verdiğimiz önemden aldı
ğımız ilhamla kararlaştırılan tedbirlerimiz aşa
ğıda sıralanmıştır : 

1. Eğitim tesislerinin çoğaltılmasına devam 
olunacaktır. Bu arada bölgede kurulmakta olan 
Atatürk Üniversitesi kuruluşunun tamamlanma
sına gayret edilecek ve kurulmasına başlanılan 
Diyarbakır Üniversitesinin biran önce tamam
lanması için gereken gayretler gösterilecektir. 

2. Bölgede kurulmasına başlanmış olan ya
tılı bölge okullarının sayısı çoğaltılacak, bu okul
lara, ilkokuldan sonra yerine göre ortaokul ve
ya sanat okulu kısımları ilâve olunacaktır. 

3. Bölgede kurulmasına başlanılan tarım, 
hayvancılık ve orman okulları ikmal olunacak 
ve sayıları artırılacaktır. 

4. Bölgede yeniden teknik okullar ve yük
sek teknik okullar açılacaktır. 

5. Bölgenin ulaşım imkânları süratle geliş
tirilecek, anayol şebekesi tamamlanacak ve her 
mevsimde geçit verir hale getirilecektir. 

6. Bölgede mevcut hava meydanlarına yeni
leri eklenmek suretiyle hava ulaşımının şümulü 
genişletilecek ve senenin daha uzun bir süresince 
hava ulaşımı için gerekli tedbirler alınacaktır. 

7. Bölgenin transit ulaşım imkânları artırı
lacaktır. Yeni transit ulaşım hizmet merkezleri 
ve hudut kapıları açılacaktır. 

8. Anaulaşım şebekesi dışında kalan küçük 
merkezlere ve köylere ulaşım imkânları artırıla
caktır. 

9. Sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonunda 
görülen aksaklıklar giderilecektir. 

10. Şehir ve kasabalardan başlamak üsere 
bölgedeki bütün merkezlere enterkonekte şe
beke ulaştırmak suretiyle elektrik götürüle
cektir. 

Keban Barajı, Dicle ve Fırat ile diğer sular 
üzerinde kurulacak santrallerden bütün bölge 
faydalanacaktır. Sanayileşmenin zaruri gereği 
olan elektri'k enerjisinin bölgeye yayılması, 
bölgenin kalkınmasında en önemli! unsurlardan 
biri olacaktır. 

11. Bölgenin kalkınması için imtiyazlı bir 
kredi politikası kabul olunmuştur. Bu politika
nın tatbikine devam olunacaktır. 
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12. Bölgede yeni iş imkânları yaratacak 
çeşitli tesislerin kurulmasına devam olunacaktır. 

13. Bölgenin tabiî kaynaklan geliştirilmek 
suretiyle yeni iş imkânları yaratılacaktır. Bu 
arada maden, toprak ve su kaynaklarının ve 
ormanların geliştirilmesine özel önem verile
cektir. 

14. Bölge için hasırlanmış bulunan özel 
hayvancılık projesinin tatbikatına devam olu
nacaktır. Bu projenin tatbikatında hayvan besi
ciliğinden başlıyaıı ve satışa kadar devam eden 
her safha ele alınacaktır. Bu cümleden olarak 
et kombinaları, süt tesisleri, yem fabrikaları, 
deri ideme tesislerinin kurulmasına devam olu
nacaktır. 

Hayvan yetiştiriciliği vs hayvan ürünlerini 
kullanan işletmeler ösel kredi şartlarıyla teşvik 
edilecektir. 

Komşu ülkelere canlı hayvan ve et ihracına 
devam, ouııacaktır. Hayvancılıkla iştigal eden 
köylü ve müstahsilin eline alınterinin karşılığı
nın geçmesin: sağlıyan her türlü tedbire müra
caat olunacaktır. 

15. Bögede gıda ve istihlâk maddeleri sa-
nayii geliştirilecektir. Esasen, satmalma gücü 
çok sınırlı olan bölge halkının istihlâk ettiği 
hâsı mamullerin uzak mesafelerden taşınması 
önlenecek böylelikle, hem yeni iş imkânları 
açılmış, hem de istihlâk malları mâkul fiyat
larla bölgeden sağlanmış olacaktır. 

16. Bölgede veteriner hizmetleri geliştiri
lecek, bu hizmetler köylere kadar götürülecek 
ve hayvan sağlığı ile ilgili yeni merkezler açı
lacaktır. 

17. Bölgede ucuz yakacak tesisleri geliştiri
lecektir. 

18. Bölgenin hububat yetiştirilmesine mü-
saidolmıyan kısımlarında her mevsim kâfi mik
tarda hububat bulundurulacak şekilde, toprak 
mahsulleri hizmetleri genişletilecektir. 

19. Köylüye açılan zirai kredilerin daha 
verimli olması sağlanacak, besi kredisi daha 
yaygın hale getirilecektir. 

20. Büyük sulama programlarının tatbikatı 
hızlandırılacaktır. 

21. Köy hizmetleri (yol, su, okul, elektrik) 
gittikçe genişliyen bir program dâhilinde yü
rütülecektir. 

îeme sularından mahrum bölgeler, özel pro
jelerle çok kısa zamanda içme suyuna kavuştu-
rlimaya devam olunacaktır. 

22. Sanayi siteleri ve çarşıları kurulmasına 
devam edilecektir. 

23. Turizm gelişmesine hizmet edecek te
sisler çoğaltılacaktır. 

24. Demiryolu ulaşımı bölgenin bütün mer
kezlerinde daha iyi hizmet edecek şekilde ıslah 
olunacak, bu arada tren seferleri dizel lokomo
tiflerle yapılacaktır. 

25. Topraksız köylünün toprağa kavuştu
rulması ve eline geçen toprağı muhafaza edecek 
şekilde cihazlandırılnıasına gayret sarf edile
cektir. 

26. Millî plân mefhumundan uzaklaşma
mak şartı ile ve bölgenin imkânlarını, ihtiyaç
larını daha ileri ölçüler içerisinde tesbit etmek 
maksadıyla ve elde edilen neticeleri millî plân 
şümulü içinde kıymetlendirerek Doğu Bölgesi 
için özel bir plân çalışması yapılacaktır. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

27. Doğu kalkınmasında devamlılık ve sü
rati sağlamak amaciyle daha çok sayıla tek
nisyenin bölgede çalışması için gerekli tedbirler 
alınacaktır. Az gelişmiş bütün bölgelerde hiz
met geren her çeşit görevlinin huzur içinde ça
lıp1: ilmesi imkânları hazırlanacaktır. 

Değerli üyeler; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, 
yurdumuza yönelebilecek her türlü tehdidi kar
şılayabilecek şekilde ve aralıksız olarak cihaz-
lanmas-1. için alman tedbirlere deva,m olunacak
tır, (Alkışlar) 

Silâhlı Kuvvetlerimizin kendi kumanda zin
ciri içerisinde eğretim, eğitim ve moral seviye
sini daimî olarak yüksek tutmak için alınan 
tedbirlere devam edilecektir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ikmal hizmetle
ri sürekli ve güvenilir bir şekilde yürütülecek
tir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin hazarda iskân edil
diği sahalardaki tesislerinin modernleştdrilme-
ciııs vs yeni kışlalar hastaneler ve eğitim tesis
leri yapılmasına devam olunacaktır. 

Şehirlerden uzak birliklerin kurulduğu yer
lerden ve hudut karakollarından başlamak üze
re girişilen subay ve astsubay lojmanları ile 
sosyal tesislerin yapımına devam olunacaktır. 
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Harb silâh ve vasıtalarından memleketimiz
de yapılması mümkün ve lâzım olanlar ile ilgi
li sanayiin geliştirilmesi için özel bir program 
uygulanacaktır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin teşkilât, perso
nel ve eğitimini geliştirmek taşanların kanun
laşmasına çalışılacaktır. 

Sayın üyeler; Maliye politikamız; topyekûn 
kalkınmamızın sıhhatli ve süratli olarak ger-
çeMesjmesini ve ekonomimizin enflâsyon, reses-
yon, deflasyon gibi arızalardan uzak kalarak 
istikrar içinde gelişmesini sağlamak, artan 
millî gelirin vatandaşlar arasında adil ve den
geli olarak dağılımına yardımcı olmak esasına 
dayanır. 

Kamu maliyesini program - bütçe sistemine 
geçirerek kaynaklarımızın en iyi şekilde kulla
nılması sağlanacaktır. 

Bankalar ve kredi sistemi günümüzün geli
şen şartlarına göre yeniden düzenlenecektir. 

Diğer taraftan sermaye piyasalarının kurul
ması, gönüllü tasarrufların teşviki, halka açık 
anonim ortaklıklar gibi konularda alacağımız 
tedbirlerle halkın elindeki tasarrufların değer
lenmesi ve bunların yatırımlara aktarılması 
sağlanacaktır. 

Önemli hacımda bir Devlet sermayesini bün
yesinde toplayan ve adedleri günden güne art
makta bulunan döner sermayeli kuruluşların 
yönetimindeki birlik ve beraberliği sağlamak 
üzere bir «Döner sermayeli kuruluşlar kanunu 
tasarısı» hazırlanacaktır. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin elindeki im
kânlardan daha çok faydalanmak ve yeni kay
naklar yaratmak suretiyle kalkınmaya olan kat
kısını artırmak için ıslahat tedbirlerinin alın
masına devam olunacaktır. 

İktisadi istikrarı sağlıyacak, sanayileşmemi
zi kolaylaştıracak ve gelir dağılımında adaleti 
temin edecek bir fiyatlar ve gelirler politikası
nın ahenkle yürütülmesine devam olunacaktır. 

Gerçek vergileme alanına girmiyen vergisi 
mükelleflerinin, global götürü vergileme siste
minden şahsi götürülüğe kaydırılarak vergilen
dirilmeleri sağlanacaktır. 

Veraset - intikal vergimiz ve bu verginin 
tatbikatına ait Vergi Usul Kanunu hükümlerin
de yapılacak değişikliklerle, bu vergi ile Gelir 
Vergisi arasındaki organik bağ kurulacak, her 

I iki verginin randımanlı birer kaynak haline 
gelmesi sağlanacaktır. 

Tarım kazançlarının vergilendirilmesinde 
bugünkü ikili sistemin yani Gelir ve Arazi ver
gilerinin uygulanmasına devam olunacaktır. 
Her iki vergi de, daha rasyonel, modern ve top
rağın potansiyeli ile olan yakın ilişkisi nazara 
alınarak daha basit vergileme teknikleri ile tak
viye edilecektir. 

Vasıtalı vergiler alanında gider vergisinin 
bütünlüğünü bozan tekel ve şeker fiskaliteleri 
üzerinde başlanmış bulunan ıslahat hareketine 
devam olunacak ve halkın zaruri gıda maddesi 
şeker üzerindeki verginin ileri Batı memleket
leri, bilhassa üyesi olmak kararında bulunduğu
muz Ortak Pazar ülkeleri seviyesine indirilme
sine gayret edilecektir. 

Gider vergilerimizin bugünkü tek kademeli 
îst-'hsal Vergisi durumundan, Ortak Pazar ver 

i gisi olarak kabul edilmiş bulunan üç kademeli 
eklenen değer vergisi sistemine geçebilmenin 
şartları temin edilecektir. Ortak Pazarın vergi 
ahenkleştirilmesi faaliyetlerine ayak uydurabil
mek için bu konuda başlamış bulunan araştır
ma faaliyetleri sonucuna göre vergi sistemimiz
de gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

Türkiye'nin dış ticaret gelirlerinin ve ya
bancı sermaye yatırımlarının vergilendirilmesin
de ülkemizin vergileme haklarının açıklığa ka
vuşturulması ve vâki vergi ziyamın önlenmesi 
için vergü anlaşmaları akdi faaliyetlerine devam 
edilecek ve akdedilen vergi anlaşmalarının sür
atle Tü'kiye Büyük Millet Meclisinden geçiril
meleri sağlanacaktır. 

Malî kaza sistemi Anayasa hükümleri göz 
önünde bulundurulmak suretiyle ıslah edile
cektir. 

Genel olarak vergi ziyamın önlenmesi için 
müessir tedbirler alınacaktır. Sınai ve ticari 
faaliyette bulunan teşebbüs ve işletmelerin bi
lançolarında yazılı olup mukayyet kıymetleriy
le değerlendirilmekte olan aktiflerin reevaluas-
yonunu temin için mevzuatta gerekli değişiklik 
yapılacaktır. 

Tasarruf bonoları değiştirme sistemi ıslah 
edilecektir. 

Sayın üyeler; ticaret politikamıza verilen 
açıklık, güvenlik ve eşitlik prensiplerine devam 

I olunacaktır. Fiyatların arz ve talep kanunları-
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na uygun olarak serbestçe tekevvün edebileceği 
bir ortamın yaratılması esastır. Bu hal, hiçbir 
zaman piyasayı başıboş bırakmak şeklinde an. 
laşılamaz. Belli hedeflere ancak, ekonominin ge
rektirdiği tedbirler alınmak suretiyle ulaşıla
bilir. 

Vatandaşın yiyecek, giyecek ve sair ihtiyaç
larının en iyi ve en ucuz şekilde giderilmesi ve 
gıda maddelerinin istikrarlı ve rasyonel bir şe
kilde pazarlanması teşvik edilecektir. 

Temel mal ve hizmetlerde veya zaruri ihti
yaç maddelerinde fiyat istikrarını sağlıyacak 
tedbirlerin alınmasına devam edilecektir. Müs
tehlikin ihtiyaçlarına doğrudan doğruya cevap 
veren mal ve hizmetlerde, müstehlikin kalite ve 
fiyat yönünden aldanmasını önlemek içjia teşki
lâtlanması teşvik olunacaktır. 

Zirai mahsullerin değerlendirilmesi ile ilgili 
taban fiyat politikamıza müstahsilleri teşkilât
landırma yolu ile devam edilecektir. 

Pamuk, fındık, üzüm, incir, tütün, fıstık, ay
çiçeği, çeltik, zeytinyağı destöMeme alımlarına 
devam olunacaktır. Böylece müstahsil gelirinin 
istikrarını koruma yanında istihsali geliştirici 
ve dış pazar açısından imkân sağlayıcı bu poli
tika, madde grupları artırılarak uygulanacak
tır. 

Kooperatiflerimizin çoğalması ve yayılması 
için yapılan çalışmalar geliştirilecektir. Yeni 
kooperatifler Kanununun getirdiği müesseseler 
kurulacaktır. 

Hayvan üretimi ile iştigal eden müstahsil 
bölgelerde üretimin değerlendirilmesi ile görev
li bulunan Et - Balık Kurumunun büyük ve güç. 
lü bir devlet müessesesi haline getMlerek mem
leket hayvancılığında nâzım rol oynaşması sağ
lanacaktır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin çalışma sahası 
genişletilerek zirai mahsullerin bütünü üzerinde 
faaliyet göstermesi sağlanacaktır. Yeni satış 
merkezler: tesis edilerek ekmeklik hububat ya
nında yemlik satış imkânları da sağlanmak su
retiyle yem istihlâk bölgeleri ihtiyaçlarının ucuz 
vs emniyetli bir yolda karşılanmasına çalışıla
caktır. 

Çeltik müstahsilinin korunması, çeltik üreti
minin teşviki fiyat istikrarının sağlanması ger
çekleştirilecektir. 

Zirai mahsullerin, dolu, don, kuraklık, yağ
mur, seylâp gibi âfetlere ve hayvanların 

I ölüm, hastalık, çalınma kaza rizikolarına karşı 
sigorta edilmesi teşvik olunacaktır. 

Sigortacılığın millî ekonomimize daha 
müessir katkıda bulunması için yurt serve
tini koruyucu ve tasarrufu teşvik edici çalış-
maalrı desteklenecektir. 

Sigortacı kuruluşla sigortalı ilişkilerini ko
ruyan sistem ıslah edilerek daha verimli bir 
gelişme ortamı hazırlanacaktır. 

Ekonomik kalkınmamızın gelişmesini ve de
vamlılığını sağlamak ve korumakla alâkalı çalış
malara dış ticaret politikası açısından büyük ağır
lık vermekteyiz. Yatırım malları ve gelişen sa
nayiin hammadde ihtiyaçlarım karşılıyabilmek 
için ve daha büyük hacımda yatırımı sağla
mak, daha büyük hacımda istihsali devamlı 
kılabilmek için dış ticaretimizde ihracat poli
tikamızı geliştirici tedbirlere büyük ağırlık 
verecek, bu arada İhracat ve Kalkınma Ban
kası kurulacaktır. 

Çeşitli devrelerde çeşitli hedefleri gerçek
leştirmek üzere çıkarılmış olan mevzuat ba
sitleştirilecek, dış ticaret ve ödeme bilanço
muzla ilgili hususlardaki tahditlerin tedri
cen mâkul ölçülerde hafifletilmesi için gereken 
rasyonalizasyon tedbirleri alınacaktır, 

İhracatımızın artırılmasına, çeşitlendirilme
sine, bu arada halen istihsal edilip de değer-
lendirilemiyen mahsullerimize pasar bulun
masına ve ihracat hacmımıza önemli miktarda 
sanayi mamullerinin eklenmesine nakşşılacak-
tır. Bu maksatla gerekli teşkilâtlanma ve ye
niden düzenlenme tedbirlerine başvurulacak
tır. 

ihraç mallarımızın çeşitlendirilmesi ve is
tihsalinin artırılması yolundaki politika ya
nında, bu mallara beynelmilel standartlara uy
gunluğun ve dış pazarlarda aranılan niteli
ğin kazandırılması istikametindeki tedbirlere 
ve çalışmalara devam edilecektir. 

Ayrıca, dış ülkelerde pazarlama ile ilgili 
yerleşme ve araştırma tedbirlerine ağırlık ve
rilecek, yeni pazarlar kaşanma gayretlerimiz 
geliştirilecektir. Bu politikanın başarıya ulaş
ması ile ilgili iç ve dış organizasyon konu
ları yanında yetiştirici ve öğretici çok yönlü 
çalışmalara da ağırlık verilecektir. 

İthalâtımızın ekonomik kalkınmamızın 
ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde yürütülme-

I sini sağlıyacak çalışmalarda ithalâtın gerçek 
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ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlen
mesine ve geliştirilmesine devam edilecektir. 

Gelişen sanayiimizin artan hammadde ihti
yacının karşılanması, ithalât ikamesi politikası 
yanında, ihracat sanayiinin kurulması ve 
gelişmesi istikametinde ithal programları uy
gulamasına önem verilecektir. 

Yurt kaynaklarının değerlendirilmesi için 
gerekli yatırım malları ithaline öncelik veri
lecektir. 

Dış ticaret rejimimizin hazırlanmasında 
ve tatbikatında eşitlik, açıklık ve genellik il
kelerine sıkı şekilde bağlı kalınacaktır. Dış 
ticaret politikasının yürütülmesinde, ekonomi
nin her sektöründe olduğu gibi özel sektör
le de ilişkilerimizi, işbirliği anlayışı içinde 
daha da geliştirici ve güçlendirici tatbikata 
devam edilecektir. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edece
ğim, bir önerage var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bugünkü birleşimin Hükümet Programı

nın devammca uzatılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Balıkesir Senatörü 
Nuri Demirel 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında öngörülen prensiplere göre, memleke
timizin hızla sanayileşmesini mümkün kılacak 
tarzda çalışmalara devam edilecektir. 

Yatırım malları imalâtını geliştirecek ağır 
sanayi projelerine öncelik verilerek, sana
yileşme hamlemizde önemli bir merhale
nin aşılması sağlanacaktır. 

ihraç imkânı bulunan sahaları ele alan 
ve ihracat kaynaklarımızı harekete geçirecek 
olan sınai teşebbüslere öncelik verilerek 
çeşitli yollardan desteklenecektir. 

ithalâtımızda hacım itibariyle büyüük yer 
tutan malların dâhilde istihsali ekonomik icap
ların elverdiği nispette artırılacak, ekonomi
miz güclendiriecektir. 

Sanayileşme hamlemizin kaydettiği geliş
meye yeni bir hız verilebilmesi için kredi ve 
hammadde tedarikinde yeni uygulamalar su
retiyle güven ve istikrar ortamı güçlendirile
cektir. 

Ekonomik ve teknik icapların müsaade etti
ği veya sosyal zaruretlerin gerektirdiği ölçüde, 
ağır sanayi ile birlikte yan sanayiinin kuruluşu 
da teşvik edilecektir. 

Montaj sanayiinde mamullerin bünyesine 
dahil olan yerli malzeme nispetlerinin arttırıl
masına devam olunacaktır. 

Kurulacak teşebbüslerin dünya piyasaların
da rekabet edebilecek ölçü ve kıstaslara uygun 
şekilde kurulamsı temin olunacaktır. 

Sanayileşmemizde dış pazarların elverişliliği 
nispetinde ham maddelerimizi yarı mamul veya 
mamul hale getirerek ihracetmeye önem verile
cektir. 

Karma ekonominin ahenk içinde gelişebil
mesi için kamu sektörüne ve özel sektöre aynı 
ölçüler uygulanacaktır. Özel teşebbüsün plân he
deflerine uygun olarak meydana getireceği sa
nayi tesisleri teşvik olunmaya devam edilecek
tir. 

Tesislerin, teknik şartlar ve ekonomik icap
lara halel gelmemek şartı ile, memleket sathma 
dengeli bir şekilde dağılması sağlanacaktır. 

Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası ve Sınaî 
Yatırım ve Kredi Bankası sanayileşmemize da
ha çok yardımcı hale getirecektir. 

Hükümetimizin önemle üzerinde duracağı 
hususlardan biri de, organize sanayii bölgeleri 
ile küçük sanayi çarşılarıdır. 

Bunların yapılmasına hızla devam olunacak
tır, 

Sanayi mamullerimizin dış pazarlarda re
kabet gücüne sahip kalite ve vasıfta olması, 
müstehliki ezmiyecek uygun fiyatla piyasaya 
arzı ve devamlılığı dikkatle takibolunacaktır. 

Özet olarak, sanayileşmemizin devamlılığı 
ve randımanlı çalışması için gereken her türlü 
tedbire başvurulacak ve kalkınmamızın sürük
leyici sektörü olan sanayiimiz yeni hamleler ya
pabilecek hale getirilecektir. 

Muhterem senatörler; 
Memleketimizin zengin maden kaynaklarının 

aranıp bulunması ve milletimizin bir an önce 
istifadesine arzı hususuna büyük önem vermek-
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teyiz. Madenlerimizin iyi işletilmesi ve daha çok 
istihsal yapılmasının memleket ihtiyacının kar
şılanması ve ihracının geliştirilmesi yönünden 
değeri büyüktür. Yapılacak ihracatın cevher 
şeklinde değil, mamul veya yarı mamul maden 
şeklinde olması için sarf edilen gayretlere hız 
verilecektir. Bakır, alüminyum, boraks ve demir 
madenlerinin istihsalini artırmak için kurulmak
ta olan tesislere yenileri ilâve edilecektir. 

Madenciliğimizin inkişafı için lüzumul olan 
mevzuat değişikliğinin biran önce uygulama sa
hasına konulmasına çalışılacaktır. Memleket 
madenciliğinin inkişafını önliyen çeşitli engel
ler ve ihtilâflar ortadan kaldırılacak, uygula
mada açıklık ve kolaylık sağlanacaktır. 

Madenlerimizin arama ve işletme haklarının 
iktisabında, kamu sektörü ile özel sektör ara
sında hukuk eşitliği prensibi muhafaza edile
cektir. 

Ekonomik kalkınmamızda, dış ticaret den
gesinin sağlanmasında büyük yeri olan maden
lerimizi, hem devlet, hem ele özel sektör eliyle 
veya lüzumu halinde karma teşebbüsler kura
rak işletmeyi, millî ekonomimiz bakımından fay
dalı ve zaruri görmekteyiz. Maden sahasında, 
ekonomimize katkıda bulunacak her teşebbüs, 
yardım ve teşvik görecektir. Bu maksatla,, ka
mu kesimi, özel sektöre gereken teknik yardım
da bulunacaktır. Maden işletmeciliğinin ihtiyacı 
olan makina, malzeme ve teçhizatın ithalinde 
kolaylık sağlanacaktır. Maden ihracı çeşitli teş
vik tedbirleri ile desteklenecektir. 

Maden araştırmalarında ve maden istihsalin
de endüstrimizin ihtiyaçları ve dış piyasalarda 
değeri bulunan madenlere öncelik verilecektir. 
Bu arada endüstrileşmemizin en önemli temel 
malını teşkil eden demir, kömür, bakır, alümin
yum ve dış piyasalarda değeri bulunan civa gibi 
maden cevherlerinin bulunması ve işletilmesine 
ağırlık verilecektir. Ayrıca, tarımımızın ihtiya
cı bulunan gübreyi karşılamakla lüzumlu bir 
unsur olan fosfat taşı araştırılması üzerinde du
rulacaktır. 

Isınma konusunda alışılmış, fakat kullanıl
ması çeşitli zararları doğuran yakıtları yerine, 
başta linyit olmak üzere diğer ticari yakıtların 
kullanılması ve bunların halkımıza ucuz fiyat
la intikali sağlanacaktır. Halkımızın ısınma ih
tiyacını, malî imkânları ile mütenasip bir fiyat-
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la yurdun her yerinde karşılamak, yakıt politi
kamızın esasını teşkil eder. 

Memleketimizin petrol ve petrol ürünleri ih
tiyacının biran önce ve tamamiyle millî kaynak
larımızdan karşılanması ham ve mamul petrol 
ihtiyacı için yabancı memleketlere ödenmekte 
olan paraların tasarrufu, Türkiye'nin ham ve 
mamul petrol ihraeeden bir ülke haline gelme
si, takibettiğimiz ve takibedeceğimiz petrol po
litikamızın esaslarını teşkil eder. 

Petrol rezervlerimizin tesbiti aranması, is
tihsali, rafinajı, nakil ve dağıtılması ile ilgili 
çalışmalar millî menfaatlarımızın gerektirdiği 
bütün tedbirler alınarak artan bir hızla devam 
edecektir. Yerli ham petrolümüzün, ihtiyaçları
mızın karşılanacağı zamana kadar yurt dışın
dan alınması zaruri olan ham petrol için en 
ucuz fiyatın bulunması yolundaki teşebbüs ve 
gayretlere devam olunacaktır. 

Petrolün yurt içinde dağıtılmasında bütün 
yurda şâmil bir boru hattı şebekesi kurulması
na çalışılacaktır. 

Petrol Kanununda yapılacak değişikliklerle 
müşahede edilen güçlükler ve tereddütler kal
dırılacak, ham petrol istihsalimizin artırılması 
yönünden yeni hukukî esaslar konulacaktır. 

Petrolü olan komşu ülkelerin, ham petrol 
satışlarını memleketimizin limanlarından yapa
bilmeleri için, memleketlerarası petrol boru 
hatları tesisi imkânları araştırılarak yurt eko
nomisinin geliştirilmesinde ve petrol ithalimiz
de önemli faydalar elde edilecektir. 

Halkın ucuz, temiz, yüksek, kalorili yakıt 
maddesi ihtiyacının karşılanmasında çok önemli 
yeri olan mayi petrol gazı istihsalinin, istihlâki 
karşılıyacak şekilde artırılması temin olunacak
tır. 

Tabiî petrol gazına sahibolan komşu mem
leketlerden, tabiî gaz alınması imkânları üzerin
de çalışılacaktır. 

Petrol sanayii artıklarının değerlendirilme
si için petrokimya ve suni gübre sanayii yatı
rımlarına öncelik verilecektir. Hususiyle, gün
lük hayatın bir parçası haline gelen plâstik sa-
nayü başlıca hammaddesini üreten, petro - kim
ya sanayü süratle geliştirilerek, bir taraftan dö
viz tasarrufu sağlanacak, diğer taraftan yeni 
iş sahaları açmak imkânı elde edilecektir. 

Süratle artan nüfusumuzun beslenmesi, ta-
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rım ve sanayi ihtiyaçlarının karşılanması, iç
me, kullanma ve endüstri suyunun temini, taş
kınların önlenmesi, bataklıkların kurutulması, 
enerji üretilmesi gibi meseleler, su kaynakları
nın geliştirilmesi zaruret ve önemini ortaya çı
karmıştır. 

Sulanabilir yurt topraklarının biran önce 
suya kavuşturulması için ayrılan imkânlar, plâ
na uygun olarak artırılacaktır. Sulama işletme
lerinin, istifade edenlerle Devlet tarafından or
taklaşa idaresi sağlanacaktır. 

Sulama tarifelerinin esasları yeniden göz
den geçirilerek vatandaşın ödeme gücü dışına 
çıkmıyacak tarzda yeni bir sistem tatbik edi
lecektir. 

Taşkınlara mâruz sahalarda tedbirler alı
narak mal ve can kaybının önlenmesine itina 
olunacaktır. Bilhassa şehir, kasaba ve köyleri
mizin taşkından koruma ile ilgili projelerine 
öncelik ve sürat verilecektir. 

Enerji politikamızın esası, yurdun her kö
şesine yeterli devamlı, emniyetli ve ucuz elek
trik enerjisi götürmektedir. Bu maksatla üre
timin artırılması, nakil ve dağıtım imkânlarının 
yurt sathına yayılması çalışmalarımızın anahe-
defini teşkil eder. 

Komşu memleketlerin elektrik şebekeleri ile 
bağlantılar yapılarak daha emniyetli ve ekono
mik sonuçlar almak için, elektrik ihraç ve it
hal imkânları üzerinde de durulacaktır. 

Bugün yurdumuzda çeşitli elektrik ücret ta
rifeleri uygulanmaktadır. Enterkonekte şebeke
sinin ulaşabildiği yerlerde elektrik ücretleri 
çok düşük, diğer yerlerde ise çok yüksektir. 
Bu farklı tatbikatı önlemek amaciyle, enterko
nekte şebekesinin ulaştığı veya ulaşmadığı köy
ler dâhil her yerde bütün yurda şâmil tek 
elektrik tarifesi uygulanacaktır. 

Elektrik enerjisi ile ilgili malzeme ve teçhi
zatın yurt içinde imâl edilmesi prensibolarak 
kabul edilmiştir. 

Elektrik enerjisinin tek elden etüt ve plan
lanmasını, inşasını ve işletmesini temin gayesiy
le Türkiye Elektrik Kurumu kurulacaktır. 

Köylerimizin biran önce elektriğe kavuşma
sı için yapılan çalışmalara hızla devam oluna
cak ve köyde ucuz elektrik kullanılması imkân
ları sağlanacaktır. 

Sayın senatörler; 
Yurdumuzun imarına, ekonomik, sosyal ve 

kültürel gelişmesinin dayanağım teşkil eden ba
yındırlık hizmetlerine, bilim ve teknolojinin en 
ileri imkânları ve memleket gerçekleri nazara 
alınarak hızla devam edilecektir. Bu sahada ih
tiyaç duyulan kadronun ve yetişmiş insangücü-
nün artırılması, huzur ve emniyetle çalışmala
rının sağlanması üzerinde durulacaktır. 

Proje, yapım, müşavirlik ve kontrollük hiz
metlerini görme şekli, ileri memleketlerdeki se-
viysys ulaşması için gerekli tedbirler alınacak
tır. 

Ulaştırma sektörünün plân hedeflerine eriş
mesi için yolcu ve mal akımı etütleri nazara 
alınarak alt yapının ahenkli bir şekilde inşa ve 
işletilmesi sağlanacaktır. 

Turistik yollar, hava meydanları, limanlar, 
modern ve gelişen ihtiyaca cevap verecek şekil
de ele alınacak ve inşalarına hızla devam edile
cektir. Yapılan yurt sathında dengeli bir şekil
de dağılması önplânda tutulacaktır. 

İnşaatlarda, kalite ve ucuz yapı malzemesi 
sağlama, yapı maliyetlerini ucuzlatma, fiyat is
tikrarının temin hususları, önemle takioedilerek 
yerli yapı sanayiinin ileri merhaleye ulaşması 
teşvik edilecektir. 

Yapı malzemesi standartlarının biran ön
ce tamamlanması ve kalite kontrolünün, tesir
li bir şekilde yapılması yolunda her türlü tek
nik yardım temin ve gereken faaliyet gösteri
lecektir. 

Kitle nakliyatı bakımından büyük önemi 
olan güzergâhlardan başlamak üzere demiryo
lu şebekemiz ıslah edilecektir. 

Yurdumuzun her tarafına dizel lokomotif 
ile çekilen tren seferleri konulacaktır. 

Üç tarafı denizle çevrili yurdumuzun bütün 
sahilleri boyunca yer yer turistik limanlar ve 
balıkçı limanları ile, çekek yerleri gibi kıyı 
yapılan büyük sayıda ele alınarak inşaatları
na süratle başlanacaktır. 

Karayollarımızm bakım, onarım ve yapım 
çalışmalarına hız verilecek, yüksek standart
lı yollarla, yurt köşelerinin bağlantıları sağla
nacaktır. Anayol şebekelerimizin en mükem
mel şekilde tamamlanması için, önümüzdeki 
yıllarda büyük çapta yol inşaatına ve asfalt 
kablama faaliyetine devam edilecektir. 
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Trafik kesafetinin büyük çapta arttığı gü
zergâhlardan başlamak üzere, trafik kazaları
nı önlemek amaciyle sürat yolları yapımına 
devam olunacaktır. 

Komşu memleketlerle olan karayolu irtiba
tı geliştirilecek, yurdumuza giriş ve çıkışlar 
yüksek standartlı yola kavuşturulacaktır. 

Kıtalararası hava yolu bağlantısının önemn 
düğüm noktalarında hava limanları inşaatına 
devam olunacaktır. 

Turistik bölgelerimizle yurdumuzun diğer 
köşelerine havadan ulaşımı sağlamak için ye
niden meydanlar inşa edilecektir. 

Kara, deniz ve hava ulaştırması ve teleko
münikasyon faaliyetleri, ekonomik, sosyal ve 
can ve mal emniyeti yönünden yeniden düzen
lenecektir. 

Denizyolu ulaştırmasının ekonomik hayatı
mızdaki büyük önemi dolayısiyle bu sahada 
başlanılan plânlı kalkınma hareketlerine de
vam olunacaktır. 

Deniz ticaretimizin ileri memleketler deniz
cilik seviyesine çıkarılması için, genç ve mo
dern gemilerle deniz ticaret filomuzun kuvvet
lendirilmesi yolundaki gayretlerimize devam 
olunacaktır. 

Deniz vasıtaları sanayiinin geliştirilmesi 
için, kurulmakta olan Tersane ve Deniz Dizel 
Motor Fabrikasının biran önce işletmeye gir
mesi sağlanacaktır. 

Ayrıca yurdumuzdaki bütün tersane tez
gâhlarından âzami şekilde faydalanılacaktır. 

Deniz nakliyatı sahasında, yabancı gemi
lerle gemilerimiz arasında ticari rekabet şart
lan hazırlanacak, yolcu ve navlun dövizleri
nin artırılmasına çalışılacaktır. 

Memleketimize yeni ve büyük döviz kaynak
lan sağlamak amaciyle serbest limanlar tesisi 
üzerinde durulacaktır. 

Sivil havacılık sahasında, işletmelerimiz 
modern standartlara uygun bir seviyeye getiri
lecektir. 

Türk Havayollarının iç ve dış hatlanmızda 
tesbit edilen programa göre malzeme ve va
sıta ihtiyaçları temin olunacak ve mütekâmil 
(bir işletme ile halkımızın emin, süratli ve ra
hat bir havayolu hizmetine kavuşması gerçek
leştirilecektir. 

D emiry »İlanınızın yolcu ve yük taşıma hiz
metlerinin ıslah edilmesi çalışmalarına devam 
olunacaktır. 

Avrupa ile Orta - Doğu ve Asya arasında 
memleketimiz üzerinden geçecek transit de
miryolu nakliyatı geliştirilecek, memleketi
miz için önemli bir gelir kaynağı sağlanacak-

'' tır. 
IBaşlanmış bulunan lokomotif ve vagon sa

nayii geliştirilerek memleketimizin artan ihti
yaçlarına cevap verecek hale getirilecek ve dış 
pazarlarda satış imkânlan aranacaktır. 

Memleketimizin ekonomik ve kültürel faali
yetlerinin hızla gelişmesinin tabiî bir sonucu 
olarak büyük nisbette artan halkımızın ha
berleşme ihtiyacını karşılamak için başlanan 
çalışmalar kısa zamanda bitirilecektir. 

Şehiriçi, şehirlerarası ve milletlerarası tele
komünikasyon sistemleri süratle ikmal edile
cek ve memleket içinde tesis ettiğimiz santral 
ve telefon fabrikasının bu yıl imalâta başlaması 
ve buna ilâveten alınacak tedbirlerle gelecek 
yıllar içinde halkımızın telefon ihtiyacı sürat
le karşılanacaktır. 

Bir taraftan büyük merkezler arasındaki te
lefon konuşmalannı yan otomatik ve otoma
tik hale getirirken, diğer taraftan daha küçük 
merkez ve köylere telefon hizmetlerinin götü
rülmesine çalışılacaktır. 

Radyolanmızm yurdumuzun her köşesinde 
iyi bir şekilde dinlenebilmesi için alınan tedbir
lere devam edilecektir. 

Endüstrisi memleketimizde kurulmak sure
tiyle; taşıdığı yüksek eğitim değeri bakımın
dan, televizyonun memleket sathına yayılma
sına devam olunacaktır. 

Teknolojik ilerlemelerden halkımızın istifa
desini sağlamak üzere, milletlerarası suni peyk 
yolu ile haberleşme anlaşmasına geçen yıl üye 
olmamızın ikinci merhalesi olarak, Türkiye'de 
bir yer istasyonu kurulması yolundaki teşeb
büslerimiz gerçekleştirilecektir. 

Küçük kasaba ve köylerimizdeki vatandaş
larımızın haberleşme hizmetlerinden en geniş 
şekilde istifadeleri sağlanacaktır. Kurulacak 
Posta Biriktirme Sandığı ile vatandaşlarımızın 
biriken küçük tasarrufları faydalı yatıranlara 
aktarılmak suretiyle değerlendirilecektir. 

160 — 



C. Senatosu B : 4 7 .11 .1969 O : 2 

Muhterem Üyeler; 
Turizm, tarım ve sanayi dışında, birçok şe

hir, kasaba ve köyümüz için yepyeni ufuklar 
açan, iş ve pazar sahaları yaratan geniş imkân
ları ve modern hayatın bütün veçhelerini be
raberinde getiren bir ekonomik harekettir. Tu
rizm, sadece otel, motel ve lokanta adedinin 
artması demek değildir. Turizm aynı zamanda 
yol yapımı, liman ve hava alanı inşaası, elek
trik, su ve haberleşme şebekesinin ıslahı, bütü
nüyle topyekûn bir gelişme demektir. 

Dış ve iç turizm yoluyla bu hareketin bütün 
vatan sathına yayılması için en çok gelişme 
imkânı va'deden bölgelerden başlıyarak gi
rişilen çalışmalara devam olunacaktır. 

Bugün götfünmiyen ihracat ve bacasız sa
nayi olarak adlandırılan turizm, memleketlerin 
ekonomisinde ihmal edilmiyecek ve ödemeler 
dengesinde büyük rolü olan bir unsur haline 
gelmiş bulunmaktadır. Bu husus kalkınma ha
linde olan ve dolayısiyle dışardan yatırım mal
ları satmalmaya muhtaç olan Türk ekonomisi 
için daha büyük bir önem kazanmaktadır. 

Turistik tanıtmaya ve kredi politikasına 
yeni bir yön verilecektir. Kamu sektörü elin
deki turistik işletmelerin aynı elden yürütül
mesi ve belirli bir işletme politikasının izlen
mesi esası uygulanacaktır. 

Turistik bölgelerin intizam içinde ve ge
lişme plânlarına uygun olarak bir işletme poli
tikasının izlenmesi esası uygulanacaktır. 

Turizm kredileri arttırılacak, sadece bu hu
susta faaliyet gösterecek Turizm Bankası tak
viye ve reorganize edilerek Türk turizminin 
gelişmesine daha müessir şekilde hizmet ede
cek hale getirilecektir. 

Türkiye turizmi bir bütün olarak ele alına
cak, yapılan yatırımların bir plân çerçevesi 
içinde gelişmesi sağlanacaktır. Turizm eğitimi, 
fizikî plânlama, tanıtma gibi çeşitli çalışma
ları bir arada ahenkli bir şekilde yürütecek ve 
diğer sektörlerle turizm sektörü arasındaki 
ilişkileri düzenliyecek yeterli tedbirler alına
caktır. 

Özellikle vatandaşlarımızın denizden istifa
de imkânını sağlamak için umumî vasıtalarla 
gidilebilen yakın mesafelerde ucuz halk plaj
ları inşa edilecektir. 

Bugün dünyada münferit turist hareket
lerinin yerini kitle turizmi almış bulunmakta
dır. Beynelmilel turizmin bugünkü temayülü
ne uyarak kitle turizmine önem verilecektir. 

Plânlı bir iktisadi kalkınma hamlesi içinde 
bulunan memleketimizin genel enfrastrüktürü 
tamamlandıkça turizm sektöründeki çalışma
lar daha süratli bir tempoya erişecek, sağlam 
ekonomik temellere oturacak ve turistik tesis
lerimiz daha uygun şartlarla gelişecek ve tu
rizm, ekonomimize, büyük katkılarda bulunan 
bir sektör haline getirilecektir. 

Gelişmekte olan ticaretimiz ve turistik hare
ketler, gümrük mevzuatının yeni ihtiyaçlara 
cevap verecek kolaylık ve ferahlık sağhyacak 
tarzda değiştirilmesini zarurî kılmaktadır. Bu
na paralel olarak, hizmetlerin daha iyi şekilde 
görülmesi ve teşkilâtın yeniden düzenlenmesi 
sağlanacaktır. Kaçakçılığın önlenmesi husu
sunda müessir tedbirler alınacaktır. 

Gümrük ve Muhafaza Teşkilâtı kendisine 
kanunla verilmiş olan mücadele görevini daha 
olumlu şekilde yapabilmesi için lüzumlu, araç 
ve gereçle takviye edilecektir. 

Gümrük muamelelerinde gecikmeye yol 
açan ve vatandaşı sıkan formaliteler basitleş
tirilecektir. 

Tekel Genel Müdürlüğü Teşkilâtı bünye
sindeki iştigal konuları gelişen ihtiyaçlar dik
kate alınarak yeniden düzenlenecektir. 

Çay ziraati ile fabrikasyonun birleştirilme
sini öngören bir projenin geliştirilmesine de
vam olunacaktır. 

Ayrıca çay endüstri ve pazarlama sitemi 
yeni baştan düzenlenecektir. 

Günden güne artan yaş çay yaprağı istih
salinin işleme imkânına kavuşması için açılan 
fabrikalara yenileri eklenecek ve çaylarımızın 
dünya piyasalarının istediği standart bir tasni
fe tabi tutulmasına çalışılacaktır. 

Dış ticaretimiz bakımından büyük önemi 
olan tütünün yeni pazarlar bulunarak stokları
nın eritilmesine önem verilecektir. Yeni tütün 
ve tütün tekeli kanununun yürürlüğe girmesi 
ile tütün istihsalinin, iktisadi ve ticari icaplara 
göre ayarlanması sağlanacak, tütünlerimizin 
kalitesinin muhafazası için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 
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Tütün yetiştiren müstahsilin emeğinin de
ğerlendirilmesi, destekleme alımlarında ön-
plânda tutulacaktır. 

Devlet tekeli bulunan tütün sanayii işlet
meleri bir iktisadi Devlet Teşekkülü çerçeve
sinde yeniden düzenlenecektir. 

Bağ mahsullerimizin daha geniş ölçüde de
ğerlendirilmesi için lüzumlu tesisler genişletile
cek ve yenileri kurulacaktır. 

Sayın üyeler ; 
Bütün vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerin

den en geniş şekilde faydalanmalarını sağla
mak, hizmeti vatandaşın ayağına götürmek hal
kın sağlık bilgisini artırmak koruyucu hekimli
ğe öncelik vermek, tedavi hekimliğini tamamla
yıcı bir unsur olarak kabul etmek ve yürütmek, 
maddıi imkândan yoksun olanlarla bakıma muh
taç, kimsesizleri, sakatları, küçükleri, ihtiyar
lan ve dar gelirli vatandaşları parasız tedavi 
imkânlarına kavuşturmak, ana hedefimizdir. 

Toplumun ruh ve beden sağlığı korunacak, 
halkın sağlık hizmetlerinden yararlanma sevi
yesi yükseltilecek ve hasta olanlara eşit tıbbî 
ibakım imkânları sağlanacaktır. 

Geniş halk kütlelerine yönelmiş ve özellikle 
koruyucu hekimlik hizmetlerine ağırlık veren 
faaliyetlere devam olunacaktır. 

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele programla
rı geliştirilecek, aşı faaliyetlerinin kesif vatan
daş kütlelerine yeniden uygulanması sağlana
cak ve aşı üretimi artırılacaktır. 

Verem savaşı programına ve yurt içindeki 
veremli sayışım azaltan tedbirlerin uygulanma
sına devam edilecektir. 

Trahomlular ve cüzzamlıları içine alan savaş 
programlarının, sıtmada olduğu gibi, eradikas-
yona çevrilmesi için, gerekli tedbirler alınacak
tır. 

Çevre sağlığı şartlarının iyilıeştirilmesine de
vam. olunacaktır. 

Ana ve çocuk sağlığı programı geliştirile
cek bu konuda çalışan personel sayıları artırı
lacak ve çocuk ölümlerini azaltan tıbbi tedbir
lerin alınmasına devam edilecektir. 

Halkın sağlık eğitimine önem verilecek ve 
fou maksatla yapılmakta olan hizmetler gelişti
rilecektir. 

Tedavi hizmetleri geliştirilecek, hastane ve 
yatak sayısı az olan illere öncelik verilecek, ya

tak sayısı artırılacak, kanser hastaneleri ile 
ruh sağlığı hastane ve dispanserlerin gelişmesi 
için uygulanmaya başlanılan programa devam 
olunacaktır. 

Yurt içinde imali mümkün yabancı ilâçla
rın ithalinin önlenmesine ve yeni ilâç sanayii
nin geliştirilmesine devam edilecek, halk sağ
lığı ve yurt ekonomisi yönünden önemli olan 
ilâç kontrolü daha da geliştirilecek, ilâçların 
yurt içindeki istihsal kapasitesi artırılacak ve 
ihtiyaç fazlasının da dış memleketlere ihracı 
için gereken tedbirler alınacaktır. Ayrıca ilâç 
çeşitliliklerinden meydana gelen israf önlene
cektir. 

Hekim ve yardımcı sağlık personelinin ar
tan sayılarla yetiştirilmeleri için gerekli ted
birlerin alınmasına devam edilecektir. 

Kademeli bir sağlık sigortası sistemi gelişti
rilecektir. 

Yoksul ve güçsüz vatandaşlarımızın yaşlılık 
çağlarını huzur içinde geçirmek için ihtiyarlık 
bakım yurtları ve çalışan annelerin çocukları
nın bakımı için kreş ve gündüz bakım evleri
nin sayıları süratle artırılacaktır. 

Sakatların ve hastalık sebebiyle bedenî ve 
ruhî kabiliyetlerini kısmen veya tamamen kay
beden kimselerin rehabBitasyonu ve kendileri
nin fizikî yapılarına göre yeni meslek edinme
lerini sağlıyan rehabilitasyon merkezleri artırı
lacaktır. 

0 - 6 yaş arasındaki korunmaya muhtaç ço
cuklar için hizmete sokulan çocuk yuvalarının 
sayıları artırılacaktır. 

Sosyal refah hizmetlerini bir elde toplıya-
cak olan Sosyal Hizmetler Kurumu kurulacak
tır. 

Yurdumuzun her köşesinde, çok geniş va
tandaş topluluğunu ilgilendiren ve memleketi
mizin hukuk ve ekonomik yapısında önemli 
yeri olan tapu, tapulama ve kadastro işlerinde, 
kalkınma plânında tesbit edilen hedeflerin ger
çekleştirilmesine hız verilecektir. 

il ve ilçelerdeki tapu dairelerinin kadrola
rı takviye edilerek, vatandaşların tapu işleri
nin süratle yapılması sağlanacaktır. Bu ara
da, özel idaresi ve mal sandığı bulunan bucak 
merkezlerinde de tapu sicil memurları görevlen
dirilecek, bu suretle hizmet, vatandaşa daha 
yakın olarak yürütülecektir. 
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Yurdun her tarafında şiddetle ihtiyaç duyu
lan tapulama ve kadastro işlerine hız verilecek, 
mevzuatta gerekli değişiklikler yapılarak, işlerin 
süratle ve suhuletle görülmesi sağlanacak, ar
tırılacak imkânlarla yeni bölgeler açılacaktır. 

Muhterem üyeler; Türk ailesinde kadının, 
büyük ve kutsal mevkiine uygun olarak, gün
lük hayatını kolaylaştırmak ve evindeki görevi
ni huzur içerisinde yerine getirmesine imkân 
vermek hedeflerimiz arasındadır. Kalkınma
mızın ve bu suretle gelişen ekonomimizin hede
fi memlekette refahın sağlanmasıdır. 

Ev kadınına hitabeden sağlik, sosyal ve 
kültür hizmetleri artırılacak; bunların ucuz ve 
kolay sağlanması temin edilecektir. 

Millî gelir artışından ve refahtan her aile 
payını alacaktır. Her ailenin gelir seviyesinin 
yükselmesi, dolayısiyle satmalına gücünü ar
tıracaktır. 

Memleket piyasasında her çeşit malın mâ
kul fiyatlarla bulunabilmesi her ailenin yaşa
ma seviyesini yükseltecektir. 

Bu istikamete yönelen çeşitli programlarımı
zın hedefi; neticede yoksulluğun sebebolduğu 
ıstırapların en ağır yükünü taşıyan ev kadını
nı, Türk anasını rahatlığa ve refaha götürmek
tir. 

Sayın üyeler; Türk basınının her türlü ihti-
yaçlannm temininde yardımcı olmaya devam 
edeceğiz. Fikir işçileri ile işverenler arasında
ki münasebetlerin âdil ölçüler içinde tanzimine 
çalışacağız. 

Devlet radyoları ve televizyonunun, Anaya
sada öngörülen tarafsızlık esasına uygun bir 
şekilde çalışması sağlanacaktır. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri; dış politika
mız; memleket güvenliğini sağlamak; millet
lerarası ilişkilerimizi karşılıklı menfaatler den
gesi içİEde geliştirmek; uluslararası işbirliği 
zihniyetinin gelişmesine yardımcı olmak; bölge
mizde ve bütün dünyada istikrar ve barış sağ
layıcı şartların gerçekleşmesi için sarf edilen 
gayretlere faal ve yapıcı bir şekilde katkıda 
bulunmak, ikili ve çok yönlü ekonomik müna
sebetlerimizi, kalkınma dâvamızın icapları isti
kametinde yürütmek ve Kıbrıs ihtilâfının, Tür
kiye'nin ve cemaatimizin hak ve menfaatlerine 
uygun bir tarzda çözümlenmesini sağlamak 
esaslarına dayanmaktadır. 

Dış politika icraatımız; son dört yıllık tat
bikatın hazırlamış olduğu müsait zemine daya
nılarak yürütülecek, bu alanda benimsemiş 
olduğumuz devamlılık, açıklık ilkelerine bağlı 
kalınacak; dış siyasetimizin yapıcı, barışçı ve 
çok yönlü karakteri muhafaza edilecektir. 

Milletlerarası siyaset alanında cereyan eden 
gelişmeleri, devamlı surette izlemeye, en doğ
ru şekilde teşhise, aldığımız tedbirlerde karar
lılık göstermeye önem vermekteyiz. 

Dış politika ve güvenlik hedeflerinde; taviz 
tanımıyan, geçici heveslere iltifat etmiyen tu
tumumuzu aynen devam ettirmek kararında
yız. 

Dünya barış ve istikrarını kurma ve koruma 
yolunda Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bir bü
tün olarak verilmiş bulunan görevlerin daha 
müessir bir şekilde yerine getirilmesi için sarf 
edilecek gayretlere katılacağız. Bu çalışmala
rın sürekli olmasına yardımcı olacağız. 

Batı ve Doğu alemi arasında güvenliğe da
yanan ilişkilerin geliştirilmesi yolu ile Avru
pa ̂ ,a huzur ve güven sağlanacağına ve bu 
çalışmaların genel barış dâvasına geniş ölçüde 
yardımcı olacağına inanıyoruz. 

Türkiye'nin Batı memleketleri ilişkileri; ya
kın dostluk, sıkı işbirliği, ittifak ve ortaklık 
esasları dairesinde mütemadi bir gelişme göster
mektedir. Bu ilişkilerin kuvvetlenmesi hususun
daki gayret ve arzunun karşılıklı olması özel 
bir memnuniyet kaynağı teşkil etmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri, Federal Alman
ya Cumhuriyeti, ingiltere, Fransa, İtalya ve di
ğer Batı ülkeler ile münasebetlerimize bu açı
dan büyük önem vermekteyiz. 

Batılı ülkelerle savunma alanında sahiboldu-
ğumuz sıkı tesanüt bağlarının ifadesini teşkil 
eden NATO İttifakını müessir bir güvenlik ve 
istikrar teminatı olarak görmekte devam ediyo
ruz. 

Mevcut dostluklarımız takviye edilirken; di
ğer ükelerle olan münasebetlerimizin büyük öl
çüde geliştirilmesine ve yeni dostluk edinilmesi
ne devam olunacaktır. 

Doğu âlemi, Arap memleketleri, Asya - Afri
ka ve Lâtin Amerika ülkeleriyle milletlerarası 
işbirliği havasının kuvvetlenmesine kendi ölçü
leri içinde yardımcı olan ilişkilerimizi geliştire
rek devam ettireceğiz. 
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Bağımsızlığa, egemenliğe ve toprak bütünlü
ğüne saygı; hak eşitliği; içişlerine karışmama 
prensipleri dâhilinde komşu memleketlerle son 
dört yılda muntazam bir gelişme gösteren müna
sebetlerimizi kuvvetlendireceğiz. 

Bu cümleden olarak Sovyetler Birliği ile ge
liştirilen iyi komşuluk ilişkilerinin, dünyanın bu 
bölgesinde, milletlerarası münasebetlerin hava
sına olumlu bir katkı teşkil ettiğini kaydetmek 
isteriz. 

Balkan memleketleri ile olan münasebetleri
mizde, karşılıklı arzuya dayanan gelişmeden de 
memnuniyet duymaktayız. 

Tarihî ve mânevi bağlarımız bulunan Arap 
ülkeleri ile samimiyete ve dostluğa müstenit mü
nasebetler tesis ve idamesi için sarf ettiğimiz 
gayretler karşılıklı anlayış içerisinde başarılı so
nuçlar vermektedir. Bu münasebetleri, daha ve
rimli hale getirmek için çalışacağız. Hükümeti
miz, daima açıklamış olduğu üzere, ihtilâfların 
kuvvet istimali suretiyle halli, kuvvet yolu ile 
toprak kazancı sağlanması ve müzakere pozis
yonu takviyesi ve emrivakilerin çözümlere esas 
olarak ileri sürülmesi metotlarına muarızdır. 
Bu itibarla Orta - Doğu bölgesinde barış ve is
tikrarın tesisine hizmet etmesi düşünülecek her 
hangi bir çözümün Arap memleketlerinin meşru 
hak ve menfaatlerini vikaye etmesi gerekeceği 
kanaatindeyiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
ve Güvenlik Konseyi kararları; Orta - Doğu ih
tilâfının barışçı yoldan çözümü istikametinde 
gösterilecek çabalar için müsait ve ölçülü bir ze
min teşkil ettiği görüşündeyiz. Türkiye; bu yön
deki gayretleri desteklemeye devam edecektir. 

Tarihî ve mânevi bağların yaklaştırdığı Orta -
Doğu ülkeleri arasında iyi münasebetlerin hü
küm sürmesini temenni eden Türkiye, bu ama
ca hizmet edici gayretlerden geri kalmıyacaktır. 

Iran, Pakistan ve Afganistan ile olan kardeş
lik ve ananevi dostluk münasebetlerimiz yardım 
ve işbirliği zihniyetine dayanan olumlu ve özel 
bir gelişme içindedir. İran ve Pakistan ile gerek 
CENTO ve RCD gibi teşekküller içinde çok ta
raflı olarak gerek karşılıklı münasebetler çerçe
vesinde ikili olarak yürütmekte olduğumuz iş
birliği zihniyeti her alanda semerelerini verme
ye devam edecektir. 

Sömürgeciliğin tasfiyesi istikametinde Asya -
Afrika memleketleriyle görüş birliği ve müşte
rek mesai halindeyiz. 

Bu ülkelerle ticari iktisadi, teknik ve kültü
rel alanlardaki temas ve mübadelelerimizi teşvik 
ve takviye edici gayretlere devam edeceğiz. 

Güney Asya ve Uzak - Doğu ülkeleriyle mev
cut münasebetlerimizi daha da geliştireceğiz. Bu 
meyanda, Japonya ile çeşitli alanlardaki ilişki
lerimizin takviyesine önem ve değer atfetmek
teyiz. 

Lâtin - Amerika ülkeleriyle olan münasebet . 
ler'imiz'j.a havasına öteden beri hâkim olmuş olan 
anlayış zihniyeti; bu münasebetlerin geleceği 
bakımından müsait bir zemin teşkil etmekte
dir. 

Sayın Senatonun Sayın üyeleri; 
Millî dâvamız olan Kıbrıs meselesinin, Tür

kiye'nin ve Kıbrıs Türk CemaatMn haklarına 
ve menfaatlerine uygun bir şekilde halledilme
si, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da değiş
mez hedefimiz olacaktır. 

Kıbrıs meselesinde son dört yıldan beri 
önemli sayılması gereken gelişmeler olmuştur. 
Zorlamalar, kısıtlamalar yerine barışçı arzula
rın uyandığı görülmektedir, ihtilâfın en yakın 
taraflarını teşkil eden Türk ve Rum Cemaatleri 
arasında ortaklık şartlarını yeniden gözden ge
çirmek üzere birbuçuk yıldan beri görüşmeler 
yapılmaktadır. Kıbrıs'ta bugün geride kalan 
ortam düşünüldüğü takdirde, bunun bir ilerle
me teşkil ettiğini kabul etmemeye imkân yok
tur. 

Diğer önemlij bir gelişme ise, Kıbrıs'ın bağım
sızlığının devamı hususunda ilgili bütün taraf
lar arasında mutabakat hâsıl olmasıdır. Şimdi 
bütün mesele; bağımsız devletin ortağı bulunan 
ilki cemaat arasında araştırıcı görüşmelerin, ba
ğımsız devletin yeniden ihya edilmesine imkân 
verecek bir uzlaşma ffle sonuçlanabilmesidir. An. 
cak bundan sonradır ki, bütün ilgili tarafların 
iştirakiyle meseleye nihai çözümün aranması saf
hasına geçilebilecektir. 

Kıbrıs meselesi, çok taraflı bir dâva niteli
ğindedir. Bu bakımdan, taraflardan sadece bi
rinin öne sürdüğü dilekler ve kayıtlara göre 
ihtilâfın çözümlenebilmesi mümkün değildir. Bu 
meselenin halli, bütün tarafların haklarını ve 
meşru menfaatlerini bağdaştırmak suretiyle im
kân dâhiline girebilir. Bunun yolu ise, müzake-

I re yoludur. 
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Milletimizin en önemli dâvası olan Kıbrıs me
selesinde, cemaatimizin haklarının korunmasın
da ve millî çıkarlarımızın savunulmasında şim
diye kadar uyguladığımız kararlı siyasetimizi 
aynı azimle takibe devam edeceğiz. 

Kıbrıs konusunda kaydedilecek ilerlemele-
melerin, son zamanlarda olumlu gelişme istida
dı gösteren Türk - Yunan münasebetlerini de 
müspet yönde etkiliyeceğinden şüphe yoktur. 

Sayın üyeler; 

Gelişmekte olan dış politikamızın esaslarına 
uygun olarak yabancı devletlerle olan ticari ve 
iktisadi münasebetlerimizin geliştirilmesi; önem
li gayelerimizden birini teşkil etmektedir. Bu 
itibarla yabancı devletlerle gerek ikili gerekse 
çok taraflı olarak yürütülmekte olan ticari ve 
iktisadi münasebetlerimizin, önümüzdeki yıllar
da da bu hedefe doğru yöneltilmesine devam 
olunacaktır. 

iktisadi ve sosyal kalkınmamızın temel un
surlarından birini teşkil eden bilimsel ve teknik 
gelişme için gerekli kaynaklardan bir kısmının, 
iki ve çok taraflı teknik ve bilimsel dayanışma 
yoliyle sağlanmasına büyük önem atfetmeye de
vam edeceğiz. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasındaki ortaklığı; millî menfaatlerimize ve 
plân hedeflerimize uygun bir yol olarak kabul 
ediyoruz. 

Geleneksel dış siyasetimizin gereklerine de 
cevap veren bu ortaklığın, yurdumuzun iktisadi 
ve sosyal alanlarda, aynı zamanda hürriyet için
de süratle kalkınması için elverişli bir ortam te
sis edeceğine inanmaktayız. 

Halen bu ortaklığın geçiş dönemine giriş mü
zakerelerini; bu inançla ve olumlu bir şekilde 
yürütmekte ve menfaatlerimize en uygun vasıta 
ve tedbirleri bize sağlıyacak olan bir sonuca sü
ratle varmaya çalışmaktayız. 

Dış politika alanında gerçekleştirilmesine ça
lışacağımız hedefler konusunda buraya kadar 
verdiğim izahat, milletlerarası münasebetlerimi
zin çerçeve ve muhteva itibariyle süratli bir ge
lişme göstermekte olduğunu ortaya koymakta
dır. Bu durum, dış münasebetlerimizi tedvir so
rumluluğunu yüklenmiş olan Dışişleri Bakanlığı 
teşkilât ve personelinin bundan böyle daha bü
yük feragat ve gayret göstermesini gerektire
cektir. 

Şurasını da ayrıca ilâve etmek gerekir İd, 
dış münasebetlerimizin icaplarını tam mânasiyle 
karşılayabilmek için Dışişleri Teşkilâtının, tak
viye ve teçhiz edilmesini önemli bir konu olarak 
ele almak kararındayız. 

Değerli üyeler; 

1969 - 1973 devresinin Türkiye için ne bü
yük önem taşıdığının tam idraki içindeyiz. Biz: 
bütün güçlükleri yenebilecek azim ve şevke sa
hibiz. 

Siyasî ve iktisadi istikrarı muhafaza etmenin ; 
önümüzdeki devrede başarıya ulaşmasının ilk 
şartı olduğuna inanıyoruz. Yurt kalkınmasını 
gerçekleştirebilmek için, herkesin bütün tered
dütlerden uzak ve güven duygusu içinde yaşa
maya muhtaç olduğunu biliyoruz. Güçlü dev
letimizin kanun ve hukuk yollarından ayrılma
dan yurdumuzda emniyeti sağlayacağına iti
madımız tamdır. 

Hürriyetleri zedelemeden iktisadi gelişmleyi 
başarmak yolunda ve kararındayız. 

Türkiye'nin çeşitli sosyal meselelerime bü
yük önem vermekteyiz. Memleketin istikrarlı 
durumunun yarattığı ortam içinde daha fazla 
üretim sağlamak, daha çok, daha iyi iş imkân
ları açmak anahedeflerimizdir. özellikle halk 
kütlelerinin artan millî gelirden daha çok ya
rarlanmasına ve böylece refahın tabana yayıl
masına büyük bir dikkat ve gayret sarf edece
ğiz. Sınıf kavgalarından uzak kalmanın, Tür
kiye için en önemli bir mesele olduğunu biliyo
ruz. Ekonomik gerçeklere ve millî önceliklerle 
dayanan ve bütün zümre ve sınıfların hakları
nı âdil ölçüler içimde beraberce koruyan bir 
denige nizamını devam ettirmek kararındayız. 
Hak dağıtımında eşitliğe büyük önem vermek
teyiz. Herkesin istikbal endişesinden uzak ve 
medenî imkân ve vasıtalara sahibolarak yaşa
madım sağlamak başlıca görevimiz olacaktır. 

Çalışmalarımız; sanayiimizi bir hamle hali
me getirmek, ihracatımızı artıracak her türlü 
tedbiri süratle gerçekleştirmek ve böylece tedi
ye muvazenemizi düzeltmek istikametine yöne
lecektir. Kalkınma plânımızın hedefleri ve çer
çevesi içimde gerçekleşecek olan bu icraatımız 
büyük bir dikkatle yürütülecektir. Bu münase
betle içimde bulunduğumuz devremin bir özelli
ğine, yani ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
mızın önümüzdeki dört yıl zarfında tatbikatı-
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mn tamamlanacağrnja Ve Üçüncü Beş Yıllık 
Plânımızın da arz ve izahına çalıştığımız he
deflere muvazi olarak hazırlanması gerektiği
ne işaret etmek isteriz. Böylece bir taraftan 
mutlu ve büyük Türkiye'yi gerçekleştirecek 
anayapıyı kuracağız, diğer taraftan bütün va
tandaşların artan refahın veriminden günlük 
hayatlarında faydalanmalarını Bağlıyacağız. 

Türkiye'nin ülkesi ile, milleti ile bir bütün 
olduğunun inancı içinde, sosyal adalet, sosyal 
güvenlik kavramlarını siyasi hayatımıza ve ic
raatımızla hâkim kılacağız, 

Bu arada, Devlet çarkının iyi işliyebilmesi 
için gerekli ıslah hareketlerine girişmeyi kaçı
nılmaz bir lüzum halinde görmekteyiz. Kırtasi
yeciliği ortadan kaldırmak, Devlet dairelerini 
israftan korumak, tasarruf tedbirlerine saygılı 
olmak, Devlet İktisadi Teşekküllerimi verimli 
haTe sokmak ve diip-er sahalardaiki aksaklıkları 
gidermek için topyekûn bir ıslahat hareketine 
kaıtî lüzum olduğu inancındayız. Bu meyanda 
idari teşkilâtı, vaitandaşa daha iyi hizmet eder 
bir zihrıivet içinde görmek, vergi sisteminde 
Devlet gelirlerini artıracak değişiklikleri ger
çekleştirmek için gerekli tedbirleri alacağız. 

Sayın üyeler; 
Demokratik reıiımin tam bir açıklık içinde 

yürütülmesine büvük önem vermekteyiz. Hak-
sı^lıoın, adaletszliMn, eşitsizliğin, faziletsizliğin 
hiçbir zaman koruyucusu ve savunucusu olmı-
yacasız. CAlkışlar) Bütün siyasi partilerimiz
den, değerli Türk basınından bu konuda büyük 
destek erörecesiımize inanmaktayız. 

Hükümetimizin şaşmaz ve vazgeçilmez hede
fi; sivasi. iktisadi istikrar içinde, demokratik 
rejimin bütün icaplarına saygılı olarak kuvvet
li, mutdu, itibarlı bir Devlete sahibolmaktır. 

Büyük Türkiye yolunda milletimizin dehâ
sından, yurdumuzun imkânlarından ve rejimi
mizin faziletlerinden ümitsizliğe düşmek için 
hiçbir sebep yoktur. 

I I <l< 
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Köklü ve tarihte hiçbir zaman silinmemiş bir 

millete mensubuz. Çok çeşitli kaynak ve imkân
ları olan bir yurda sahibiz. Aziz vatanımızı ko
ruma ve kalkındırma azmi ile yanan bir mille
timin var. Elinden; tutulduğu ve kendisine yol 
güsterildiği zaman bu milletin yenemiyeceği hiç
bir gürlük olmadığına hepimizin inancı tamdır. 
Şimdiye kadar elbirliği ile ortaya koyduğumuz 
ve başkalarının gıpta ile baktığı büyük geliş
me, gelecelıteld başarıların en kuvvetli temi
natıdır. 

Muhterem üyeler; 
Biz; aziz milletimizin son iki seçimde de ida

reyi kendisine emanet ettiği siyasi iktidarın 
yeni bir Hükümeti olarak huzurunuzda bulu
nuyoruz. 

Büyük milletimize karşı taahhüdettiğimiz 
bütün hizmetleri, kaynaklarımızın ve zamanın 
ölçüsü dâhilinde şevk ve azimle yerine getir
menin sarsılmaz inancı ve kesin kararı içinde
yiz. Şimdiye kadar edinmiş olduğumuz tecrü
be, işbirliği ve beraberlik ruhu, iyi niyet ve hoş 
görürlülük en sağlam dayanağımız ve ilham 
kaynağımız olacaktır. 

Önümüzdeki devre zarfında aziz Türk Mille
tine hayırlı ve mutlu hizmetler görebilmemiz 
için cümlemize yardımcı olmasını Cenabı Hak
tan niyas ediyorum. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. Saygılarımı 
sunuyorum. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Hükümet 
Programının okunması bitmiştir. Sayın Baş
bakana teşekkür ederim. 

Gündemimizde müzakere edecek her hangi 
bir konu yoktur. 

11 Kasım 1969 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,20 

'^ »« 
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Cumhuriyet Senatosu 
Gündemi 

4 NCÜ BİRLEŞİM 

7 . 11 . 1969 Cuma 

Saat : 16,30 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Süleyman Demirel tarafın
dan teşkil olunan Hükümet programının okun
ması. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




