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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan; Dolapdere 
gecekondu bölgesinde çıkan yangında bütün ev
lerin ve bir insanın yandığını beyanla, ikinci 
Beş Yıllık Plânda gecekondu sorununun halli 
konusundaki açık hükümlere rağmen bunun ta
hakkuk ettirilemediğini ifade ve felâketzedele
re yardımın tacil edilmesini istedi. 

Denizli üyesi Hüseyin Atmaca; Maliye Ba
kanlığının T. C. Ziraat Bankasına, tarım kredi 
kooperatiflerinin gübre ithali ve direkt olarak 
fabrikalardan gübre almalarını meneden emri
ne temasla, bunun çiftçiyi güç duruma düşüre
ceğini, kooperatifçiliği teşvik edici olmadığım 
ve tevlidedeceği mahzurları izah ile bu emirde 
ısrar edilmemesini talebetti. 

Kayseri üyesi Hüsnü Dikeçligil; Fener Pat
rikhanesine Yakovas isimli ve evvelce Türkler 
aleyhine vaki neşriyat ve hareketleri sebebiyle 
hudut dışı edilen bir şahsın patrik tâyin edile
ceği yolundaki haberlere dokunarak, bunun asıl
sız olduğunun Dışişleri Bakam tarafından açık
lanması gerektiğini belirtti. 

Giresun Üyesi ihsan Topaloğlu'nun Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karına Komisyonundan isti
fası okundu, bilgi edinildi. 

Diyanet işleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
Başkanlık Divammn teşkil edildiğine dair tez
kere okundu, bilgi edinildi. 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilatı ve Memurin Kanununa bir madde 
ile iki geçici madde ilâvesine dair kanun teklifi 
görüşüldü ve teklifin kanunlaşması kabul olun
du. 

10 Mart 1970 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşime saat 17,15 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı At al ay Ömer JJcuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

SOEULAE 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üjzesi Mu

cip Ataklı'nm, bir radyo ve televizyon okuluna 
dair yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/643) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Mu
cip Ataklı'nm, bir radyo ve televizyon okuluna 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/844) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 17.00 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağun 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 49 ncu Birleşimi açıyorum. 

Çoğunluğumuz var, görüşmelere geçiyoruz. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasanın 102 nci maddesi gereğince 
hazırlanan Bakanlar Kurulu listesinde gösterilen 
Bakanlıklara, seçilen zatların atandığına dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/854) 

BAŞKAN — Gündemde, Bakanlar Kurulu 
listesinin ve Hükümet programının okunması 
vardır. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ Bakanlar Ku
rulu listesinin sunulduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı. tezkeresini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 14 Şubat 1970/4 - 122 sayılı yazınız : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 

maddesi gereğince haizırlanan Bakanlar Ku
rulu listesinde gösterilen bakanlıklara seçilen 
zevat atanmış ve listenin ilişikte sunulmuş ol
duğunu arz ederim. 

CumJhurlbaşkam 
Cevdet Sunay 

Bakanlar Kurulu listesi : 
Başbakan : Süleyman Demirel (İsparta Mil

letvekili) (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar). 
Devlet Balkanı : Refet Sezgin (Çanakkale 

Milletvekili (A. P. sıralarından şiddetli alkış
lar). 

Devlet Bakanı : Hüsamettin Atabeyli (Erzin
can Milletvekili) (A. P. sıralarından şiddetli 
alkışlar). 

Devlet Bakanı : 
Milletvekili) (A. P. 
lar). 

Adalet Bakanı : 
Milletvekili) (A. P. 
kışlar). 

Turhan Bilgin (Erzurum 
sıralarından şiddetli alkış-

YusufZiya önder (Sivas 
sıralarından şiddetli al-

Millî Savunma Bakanı : Ahmet Topaloğlu 
(Adana Milletvekili) (A. P. sıralarından şiddetli 
alkışlar). 

içişleri Bakanı : Haldun Menlteşeoğlu (Muğ
la Milletvekili) (A. P. sıralarından şiddetli al
kışlar) . 

Dışişleri Bakanı : İhsan Sabri Çağlayangil 
(Bursa Milletvekili) (A. P. sıralarından şiddet
li alkışlar). 

Maliye Bakanı : Mesut Erez (Kütahya Mil
letvekili) (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar). 

Millî Eğitim Bakanı : Prof. Dr. Orhan Oğuz 
.Eskişehir Milletvekili) (A. P. sıralarından şid
detli alkışlar). 

Bayındırlık Bakanı : Turgut Yaşar Gülez 
(Bolu Milletvekili) (A. P. sıralarından şiddetli 
alkı jlar). 

Ticaret Bakanı : Gürhan Titrek (Çankırı Mil
letvekili) (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı : Vedat 
Ali Özkan (Kayseri Milletvekili) (A. P. sırala-
rmd3Ji, şiddetli alkışlar). 

Gümrük ve Tekel Bakanı : Ahmet ihsan Bi-
rincioğlu (Trabzon Milletvekili) (A. P. sırala
rından şiddetli alkışlar). 

Tarım Bakanı : ilhami Ertem (Edirne Mil
letvekili) (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar). 

Ulaştırma Bakanı : Nahit Menteşe (Aydın 
Milkifcvekili) (A. P. sıralarından şiddetli alkış
lar). 

Çalışma Bakanı : Seyfi öztürk (Eskişehir 
Milletvekili) (A. P. sıralarından şiddetli alkış
lar) . 
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Sanayi Bakanı : Salâhattin Kılıç (Adana 
Millötvekili) (A. P. sıralarından şiddetli alkış
lar). 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı : Sabit 
Osman Avcı (Artvin Milletvekili) (A. P. sıra
larından şiddetli alkışlar). 

Turizm ve Tanıtma Bakanı : Necmettin 
Gevheri (Urfa Milletvekili) (A. P. sıralarından 
şiddetli alkışlar). 

imar ve iskân Bakanı : Hayrettin Nakiboğ-
vj. (Kayseri Milletvekili) (A. P. sıralarından 
şiddetli alkışlar). 

1. — Hükümet programının okunması 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Süleyman De-
mirePi Hükümet programını okumak üzere kür
süye davet ediyorum, Buyurun, Sayın Başba
kan. (A. P. sıralarından sürekli alkışlar). 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Sayın Başkan Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri, 

1970 bütçe kanunu tasarısının Millet Mec
lisine sunulmasını mütaakıp, tasarının tümü 
üzerinde Millet Meclisinde cereyan eden müza
kerelerin hitamında yapılan oylama ile hâsıl 
olan durum, Hükümet hakkında hukukî mâna
da bir güvensizlik mahiyetini arz etmemekle be
raber, Bakanlar Kurulu çekilmiştir. Saym Cum
hurbaşkanımız tarafından yeni Hükümetin ku
rulması görevinin Adalet Partisi Genel Başkanı 
olarak tekrar bana tevcih buyurulması üzerine, 
gerekli temas ve istişarelerden sonra seçilen ba
kanların atanması, Anayasanın 102 nci maddesi 
gereğince yüksek tasvibe iktiran etmiştir. Se
çimleri mütaakıp teşekkül eden Hükümetin, Ada
let Partisi seçim beyannamesine uygun progra
mında ifade edilen hususlar, seçimlerle tecelli 
eden millet iradesinin izharında ve Yüksek Mec
lisin tasvibinde mündemiç direktifleri aksettir
mesi itibariyle bugün de değerini muhafaza et
mekte ve Hükümetimiz, bu programın tümü ile 
gerçekleştirilmesi hususunda kendisini görevli 
saymaktadır. Bu itibarla şimdi, huzurunuzda 
sunmakta olduğum yeni program, 11 Kasım 
1969 tarihinde Yüksek Meclisin güven oyu ile 
tasvip buyurulan program ile seçim beyanname-

Eöy işleri Bakanı : Turhan Kapanlı (Anka
ra Milletvekili (A. P. sıralarından şiddetli al
kışlar) . 

Orman Bakanı : Hüseyin Özalp (Samsun 
Milletvekili) (A. P. sıralarından şiddetli alkış
lar). 

Gençlik ve Spor Bakanı : İsmet Sezgin (Ay
dın Milktvskili) (A. P. sıralarından şiddetli 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu listesi Yüce 
Ssnatoya arz edilmiştir. 

miz ve İkinci Beş Yıllık Plânla beraberce müta
lâa olunmalıdır. 

Sayın üyeler; 

Hükümetimizin faaliyet ve icraatına yön ve
ren temel ilkelerden başlıcası, Anayasamızın in
san haklarına dayanan millî demokratik, lâik 
ve sosyal hukuk devleti nizamını bütün icapla-
riyle gerçekleştirmek noktasında toplanmakta
dır. Bu maksatla her türlü gayret ve itinayı gös
termeye, gerekli tedbirleri almaya devam ede
ceğiz. Memlekette huzur ve sükûnun devamlı 
bir şekilde korunmasını, iktisadi hayatın istik
rarlı gelişme ve kalkınmasını, Anayasanın sağ
ladığı hak ve hürriyetleri teminat içinde işler 
halde bulunduracak bir güven ve istikrar orta
mının bütün müessese ve şartlariyle teessüsüne 
bağlı görmekteyiz. Böyle bir ortamın devamın
da, Hükümetin vazife ve sorumluluklarını tak
dir etmekteyim Bunun yanmra, hiç şüphe yok
tur ki, demokratik rejimin mânevi ortakları ve 
ayrılmaz unsurları bulunan bütün müesseseleri
mize,, siyasi partilere, hür basma da önemli va
zifeler düşmektedir. Biz demokrasinin gücüne 
ve faziletine inanıyoruz ve onun gelişmesinde 
iyi geleneklere kavuşmasında iktidar gibi, mu
halefetin ve bütün hürr'yet müesseselerinin de 
hayati menfaatleri olduğunu müdrik bulunduk
larım ümidediyoruz. 

Demokrasimizin güçlendirilmesi; her şeyden 
evvel, yasama ve yargı organlarının, icranın, 
özerk kuruluşların,, hulâsa devlet yapısının do
kusunu teşkil eden müesseselerimizin müşterek 
bir Anayasa ve temel nizam anlayışında muta
bık hale gelmelerini gerektirmektedir. 

GÖRÜŞÜLEN İSLER 
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Anayasamızın ilgili hükümleri, gerekçesi 
apaçık ortada iken.; menşeini Anayasadan alan 
hak ve hürriyetleri en sivri uçlara kadar sınır
sız bir şekilde açık sayan bir anlayış ve yine bu 
haklarla temel nizamın yıkılması gayretlerini 
mümkün ve hukukî gören bir tatbikat; Türk 
demokrasisinin güçlenmesine yardımcı olmıya-
caktır. 

Sayın üyeler; 
Biz; milliyetine, dinine, din ve vicdan hürri

yetine bağlı elmanın, Türk milletinin varlığın
da mevcut ve ayrıllmaz bir unsur olduğuna ina
nıyoruz. Bu hakkı yasalarımızla beraber gele
neklerimiz de korumakta ve yaşatmaktadır. Bu 
haklara müdahale teşebbüslerini, kanunlarımız
la olduğu kadar felsefemizle de reddeden bir 
zihniyetin temsilcileriyiz. Anayasamızın temina
tı altında bulunan bu hakları en geniş şekliyle 
ve korkusuz kullanmakta olan milletimizin, dinî 
veya millî hisleri, bir tehlike sebebi olarak gös
terilemez. 

Biz Anayasamızın kendi kurduğu temel ni
zam dışında her hangi bir doktrine bağlı olma
dığı inancını muhafazada devam etmekteyiz. 

Güdlü bir rejime sahibolmanm ikinci şartını, 
demokratik nizamı güvensiz ve kararsız bir ha
le itme istidadını hazırlıyan sebepleri önlemek
te görüyoruz. Bunların başında seçim mevzua
tının ıslahı ve seçim takviminin yeniden tanzimi 
gelmektedir. 

Seçim takviminin yeniden düzenlenmesi, her 
yıl yeni bir seçime gitmek suretiyle memleket 
sathına yayılan gerginliğin önlenmesi ve seçme
nin seçimle olan ilgisinin canlı tutulması bakı
mından bir zaruret olmuştur. 

Siyasi istikran her yönü ile korumaya ka
rarlı olduğumuzu, içte ve dışta münakaşa edil
mez hale getirebildiğimiz nisbette, milletimizin 
ve Yüce Parlâmentomuzun başarılarını etkifli-
yecek hiçbir güc tasavvur etmiyoruz. 

Beklenmedik ve istenmedik olayların ağır 
baskısına rağmen, 1960 - 1970 devirleri arasında 
ulaştığımız merhaleyi, Parlâmento içinde tesisi
ne muvaffak olduğumuz ölçülü ve seviyeli orta
mı korumanın, partiler arası iyi ilişkileri ve mü-
cameleyi ayakta tutmanın, meselelerimizi mem
leket menfaatine en uygun şekilde halletme yo
lunu aramanın, aramızdaki görüş farkları ne 
kadar önemli olursa olsun, hepimiz için millî 
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bir görev olduğu inancını kesin olarak muha
faza etmekteyiz. 

Muhalefetle iktidarın aynı bünyenin tamam
layıcı unsurları olduğu görüşüne, her zaman 
olduğu gibi bağlıyız. Muhalefetin haklarına say
gı gösterme yoluna iktidar olarak nasıl bağlı 
isek, muhalefetin de aynı şekilde bir davranış
tan ayrılmıyacağı ümidini kaybetmemek istiyo
ruz. 

İktidar - muhalefet münasebetlerinde müna
kaşa konularını, murakabe, hizmet ve istikrar 
sınırlan içinde tutmanın, kısır çekişmelerden 
kaçınmanın; demokrasimize, milletimize ve 
memleketimize faydalı tek çıkar yol olduğuna 
kaaniiz. 

Yeni Anayasamızla doğmuş ve millet nza-
siyle gerçekleşmiş geniş hürriyetlerin, değişik 
çevreler tarafından zaman zaman ve kasıtlı ka
sıtsız aşırılıklara yöneltilme istidadının sorum
suzluklarla dolu tezahürleri karşısında, bu gö
rüş aynlıklanmızı, Parlâmento içinde ve siyasi 
mücadelenin seviyeli ölçüleri çerçevesinde telife 
çalışmak suretiyledir ki, bizlere düşen görevin 
en iyi şekilde yerine getirilebileceği kanaatinde
yiz. 

Hükümetimiz, bu anlayış içinde, demokrasiyi 
güçlendirmek için alınması gerekli tedbirleri 
partiler üstü bir mesele olarak görmektedir. 
Bunlan gerçekleştirmek için bütün partilerimi
zin karşılıklı iyi niyetlerle bir görüş birliğine 
varma imkânını araştırmalannı; bu önemli ko
nuyu başarıya ulaştıracak en uygun yol telâkki 
etmekteyiz. 

Sayın üyeler; 
Devleti topyekûn müessir bir hale getirme 

ve bu müessiriyeti muhafaza ve idame etmenin, 
birçok şartlara bağlı olduğu bir gerçektir. Bun-
lann başında, Devletin kendi emniyetinin ve 
kamu düzeninin sağlam bir şekilde korunması 
gelir. Bir memlekette emniyet ve asayiş mesele
leri sağlam ve vatandaşa tam güven verecek 
şekilde düzenlenmedikçe huzurdan söz etmeye 
imkân yoktur. Bunun hemen yanında adalet 
tevdiinde isabet ve süratin sağlanması, aşm ce
reyanlarla hukukun içinde kalınarak yeterli bir 
şekilde mücadele olunması, iyi işliyen bir idare 
cihazının kurulmuş bulunması gibi konularla 
karşılaşmaktayız. 

Hükümetimiz bu anlayış içinde Devlet ve va
tandaş emniyetini korumak, asayiş işlerini dü-

267 — 



C. Senatosu B : 49 

zenlemek, birçok eksikliklere rağmen feragatla 
çalışan adlî teşkilâtımızı takviye ve teçhiz et
mek, aşın cereyandan, hürriyetleri zedelemeden 
zararsız hale getirmek suretiyle Devletin tüm 
organlarında işlerin daha çaibuk, az masraflı ve 
verimli bir şekilde yürütülmesine kararlıyız. 
Bunun içindir ki, icranın müessir bir şekilde 
işliyehilmesini, bir taraftan idari bünyemizi te
melden düzenlemekte, diğer taraftan kamu per
sonelinin geçim şartlannı âcil bir şekilde ıslah 
eylemekte görüyoruz. 

Bu maksatla girişilmiş bulunan çalışmaları
mızı süratle gerçekleştirmenin kararı içindeyiz. 
İlk ele alacağımız iş, hazırlıkları hemen hemen 
tamamlanmış buluna.n Personel kanunu tasarısı
nın en kısa zamanda Meclislere getirilip kanun
lar tırılmasıdır. 

Seçim beyannamemizde de önemle belirtmiş 
olduğumuz gibi, hürriyet ve refahı bir arada 
gerçekleştirecek sosyal adalete dayalı hür bir 
demokrasi nizamının samimî savunucusu ve uy
gulayıcısı olmak dâvasını benimsemiş bulunuyo
ruz. Bu bakımdan bir taraftan demokratik bir 
düzen içinde plânlı kalkınmayı gerçekleştirir
ken, diğer taraftan artan millî gelirden bütün 
vatandaşların âdil şartlar içinde faydalanmala
rını, insan haysiyetine yaraşır daha yüksek bir 
hayat seviyesine kavuşmalannı ve geleceğe gü
venle bakmalarını sağlıyacak sosyal tedbirlere 
millî kaynaklarımızın müsaadesi ölçüsünde yer 
vermek azim ve karanndayız. 

İktisadi kalkınmanın yüksek bir gelişme 
hızı ile ve istikrar içlinde yürütülmesi, bu he
deflere ulaşmayı mümkün kılacak şekilde Kal
kınma Plânının basiret ve hassasiyetle uygulan
masına bağlıdır. Bu itibarla kaymak ve hiz
met dengesini ©ağlamak üzere millî gelirin is
tikrar içinde artırılmasına elverişli istikamette 
iktisadi ve malî tedbirler alınmasına önem 
vereceğiz. Bir taraftan tanm istihsalini ve ta
rımda verimliliği artıracak tedbirler alınrrjken, 
diğer taraftan sanayileşmeyi hızlandıracak, teş
vik edecek ve yeni iş sahaları açılması sure
tiyle istihdam seviyesini yükseltecek imkânlar 
sağlanacaktır. Memleketimizin tabiî ve maddi 
kaynakları yanında, insan gücü [kaynaklarının 
geliştirilmesini, hem kalkınmanın başanlı bir 
şekilde gerçekleştirilmesinin temel şartı, hem 
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de sosyal hayatta millî ahenk ve huzurun bir
birini tamamlayan zaruri unsurları saymaktayız. 
Bu görüşle iktisadi yatırımlarla birlikte insan 
gücüne değer vermeye yönelmiş millî hedeflere 
ve ihtiyaçlara uygun bir eğitim sisteminin uy
gulanmasından geniş faydalar elde edileceğine 
kaani bulunuyoruz. Eğitimin büyüjk vatandaş 
kütleleri için fırsat eşitliği içinde herkese açık 
ve yaygın bir hizmet haline getirilmesi suretiy
le her Türk gencine eğitim imkânı sağlanırken 
bu hizmetin millî insan gücü potansiyelimizi kal
kınma hedeflerine yöneltici bir vasıf ve seviye
ye yükseltilmesi de, önemle ele alacağımız ko
nulardandır. Eğitim faaliyetlerinin, istihdam 
ihtiyaçlarımıza uygun insan gücünün yetişti

rilmesi yanında, milî ümitlerimizin mihrakı olan 
Türk gençliğinin, bu ümitlere lâyık olacak şe
kilde ve millî şuurumuzu yüksek seviyede tuta
rak eğitilmesi; Cumhuriyet hükümetlerinin 
önemle takibedecekleri millî bir dâva teşkil et
mektedir. Hükümetimiz, "bir taraftan Millî Eği
tim hizmetleri çerçevesinde okul içü ve okul dı
şı eğitim programlariyle, diğer taraftan genç
lik ve spor hizmetleri çerçevesinde zaman de
ğerlendirici spor ve kültür faaliyetleriyle, Türk 
gençliğinin bu istikametteki maddi ve mânevi 
gelişme ihtiyaçlarına cevap vermek kararında
dır, 

Eğitim sistemimizde hedef ve metotların, 
bugünün ve yarının ihtiyaçlarına göre geliştiril
mesi ve gençliğin yetiştirilmesi ile birlikte, mil
lî kültürümüzün ve tarihî değerlerimizin ko
runması ve yaşayan nesillere tanıtılması, kül
tür ve sanat alanında yaratıcı faaliyetlerin 
teşviki; Hükümetimizin üzerinde önemle dura
cağı konulardır. Milletimizin maddi ve teknik 
gücünü yükseltici ealışmaian tanıamhyan mâne
vi ve kültürel gayretler desteklenecek, medeni
yet ailesi içindeki geleneksel mevkiimizin mu
hafazası kadar millî istidadımızın yaratacağı 
eserlerle de Türk Milletinin insanlık âlemine ye
ni katkılarda bulunması teşvik edilecektir. Bu 
maksatla, bugün Millî Eğitim Bakanlığının ge
niş sorumluluk sahası içinde yer alan kültür iş
leri için, ayrı bir Bakanlık kurulması öngörül
mektedir. Maddi ve iktisadi bir muhtevadan iba
ret olmıyan, ancak sosyal ve kültürel kalkınma 
ile birlikte gerçek mânasını kazanan millî kal
kınmada, mânevi ve sosyal hedeflerin ve tedbir-
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lerin büyük önemine inanıyoruz. Vatandaşı ik
tisadi bir faaliyetin sadece bir âleti ve hammad
desi sayan materyalist görüşlerin karşısında ola
rak, maddi ve iktisadi kaynaklan geliştirici gay
retlerin, mânevi ve sosyal hedeflere ulaştırdığı 
ölçüde değer taşıdığı kanaatindeyiz. 

Bu mülâhaza iledir M, memleketimizin millî 
ve sosyal meselelerine büyük önem vermekte de
vam edeceğiz, iktisadi faaliyetlerin ancak ger
çekleşme vasıtasını teşkil ettiği sosyal gayeleri 
elde etmek üzere, fakirliği ortadan kaldırmak 
ve refahın tabana yayılmasını sağlamak için 
mümkün olan bütün tedbirleri alacağız. Sosyal 
adaletin müessir metotları olarak emekle serma
ye arasında ahenkli bir gelir dağılımını düzen-
liyen toplu sözleşme rejimi ile vergi adaleti esas
larını, genişletilmiş sosyal hizmetlerden fayda
landırmak suretiyle dar gelirli büyük vatandaş 
kütlelerinin yaşama seviyesinin yükseltilmesi 
tedbirlerini bir arada ve Kalkınma Plânı çerçe
vesinde tatbik mevkiine koyacağız, iktisadi ger
çeklere ve millî ihtiyaç önceliklerine uygun ve 
bütün zümre ve sınıfların haklarını âdil ölçüler 
içinde beraberce koruyan bir denge nizamının 
devamına önem vermekteyiz. Herkesin medeni 
imkân ve vasıtalara sahip, yarın korkusu ve ge
lecek kaygısından uzak olarak yaşamasını, böl
geler ve sosyal zümreler arasındaki ahenkli den
genin ve millî huzurun bir şartı saymaktayız. 
Sağlık ve eğitimle ilgili kamu hizmetlerinin, me
deni nimet ve vasıtaların, yurdun her köşesine 
ve çeşitli vatandaş zümrelerinin ayağına götü
rülmesi ve bunlardan kolayca ve eşit olarak f ay-
dalanılmasının sağlanması, sosyal adalete uy
gun olduğu kadar, iktisadi gücümüzü ve millî 
refahı artırma gayesine de hizmet etmiş olacak
tır. 

Devletimizin Anayasa ve Kalkınma Plânı 
çerçevesindeki her türlü hizmetlerinde başarı el
de edebilmesi; iktisadi, sosyal, kültürel hedef
lerin tesbiti ve bu yolda gayretlere girişilmesi 
kadar, Devlet faaliyetlerini müessir ve verimli 
kılacak surette teşkilât ve metotların geliştiril
mesine ve tesirli hale getirilmesine de bağlıdır. 
Bu gerçek, millete hizmet yolundaki çalışmaları 
verimli kılabilmek için idarede geniş bir ıslahat 
hareketini zaruri kılar. Mevcut ve sınırlı malî 
imkânlarla, milletimize daha çok ve daha iyi 
hizmet edebilecek şekilde, Devlet idaresinde ve 
diğer kamu müesseselerinde gerekli ıslahatı yap

mak kararındayız. Aslında, memleketimizin bü
tün müesseseleri karşısında ıslahatçı bir görüş 
ve felsefeyi benimsiyen Adalet Partisi iktidarı 
olarak, idari ıslahat tedbirlerini, bütün diğer 
ıslahat hareketlerinin hazırlayıcı ve gerçekleşti
rici bir vasıtası ve çıkış noktası saymaktayız. 
Personel reformunu da içine alan idari reforma 
paralel olarak, eğitim, metotlarının ıslahı, ada
let cihazının daha ucuz ve süratli işliyecek şe-

i kilde düzenlenmesi, vergi sisteminin ve tatbik 
usullerinin gelir ziyamı önliyecek, verimi artı
racak ve iktisadi kalkınmayı hızlandıracak âdil 
ölçülere kavuşturulması, kredi sisteminin, istih
sali artırmaya ve sosyal adaleti daha geniş ölçü
de sağlamaya matuf olarak ıslahı, tediye bilan
çomuzun düzeltilmesi için ihracatın geliştirilme
si, topraksız veya yeter toprağı bulunmıyan köy
lünün, imkânlar dâhilinde toprağa "kavuşturul
ması ve toprak veriminin artırılması yolundaki 
tarım reformu, ele aldığımız başlıca ıslahat ko
nularıdır. 

Sayın üyeler; 
İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma, Hükü

metimizin anahedefidir. Bu hedefe ulaşmak için 
millî menfaatlerimize uygun her kaynaktan fay
dalanacağız. Kalkınmanın süratli, devamlı, âdil 
ve dengeli yapılmasına çalışacağız. 

Sanayileşmemize bir hamle gücü vereceğiz. 
Tarımı, turizmi, madenlerimizi, ormanlarımı

zı ve diğer tabiî kaynaklarımızı, kalkınmaya çok 
daha katkılı hale getireceğiz. 

Büyük Türkiye enfrastriik^ürünü teşkil ede
cek olan alt yapı yatırımlarına devam edeceğiz. 

Yurdumuzun eldeki imkânlara göre en hızlı 
şekilde kalkınmasında; sanayileşme konusunda 
göstereceğimiz gayretlerin ve bu alanda elde 
edeceğimiz başarının büyük ve önemli rolü ola
cağına inanmaktayım. 

Bu amaçla, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında öngörülen prensiplere göre, yurdumuzun 
hızla, sanayileşmesini mümkün kılacak tarzda ; 
çalışmalara devam olunacaktır. Bu arada, yatı
rım malları imalâtını geliştirecek ağır sanayi 
projelerine öncelik verilecek, ihracata yönelmiş 
veya ithal ikamesi sağlıyan sanayi dalları des
teklenecek ve güçlendirilecektir. 

Sanayileşme alanındaki gelişmeleri hızlandır
mak bakımından faydalı olacağına inandığımız 

, kredi ve hammadde tedariki konularında, güven 
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ve istikrar sağlıyacak yeni tedbirler getirilecek
tir. 

Sanayi politikamızın uygulanmasında, kamu 
sektörü ile özel sektör aynı ölçülere tabi tutula
cak, özel teşebbüsün Plân hedeflerine uygun 
olarak kuracağı sanayi tesislerinin teşvik olun
masına devam edilecektir. 

Ağır sanayie yardımcı yan sanayi dalları
nın kurulması, montaj sanayiinde gittikçe daha 
çok yerli malzeme kullanılmasının gerçekleşti
rilmesi, yeni kurulacak sınai teşebbüslerin dün
ya piyasalarında rekabet edebilecek ölçü ve kıs
taslara uygun bulunması, sınai tesislerimizde dış 
pazarlara elverişliliği nisbetinde yerli hammad
denin kullanılmasına ve bunların yarı mamul 
veya mamul hale getirilerek ihraç edilmesine, 
sınai kuruluşların memleket sathına dengeli bir 
şekilde dağılmasına önem verilecektir. 

Madenlerimizin ve petrol yataklarımızın 
aranması, rasyonel bir şekilde işletilmesi ve bu 
kaynakları değerlendirici endüstrilerin kurulup 
geliştirilmesi, ekonomi politikamızın uygulan
masında dikkat ve önemle üzerinde duracağımız 
hususlar arasında yer almaktadır. 

Sayın üyeler; 
Açıklık, güvenlik ve eşitlik prensiplerine da

yanan, tam rekabet şartlarının gerçekleşmesini 
hedef alan ticaret politikamızın uygulanmasına 
devam olunacaktır. 

Bu politikanın icabı olarak temel mal ve hiz
metlerde veya zaruri ihtiyaç maddelerinde fiyat 
istikrarını sağlıyacak tedbirler titizlikle uygu
lanacak, taban fiyat politikası ile tarım ürünle
rinin değerlendirilmesine itina edilecek ve bü
yük müstahsil kütlelerinin korunmasına matuf 
destekleme alımlarına devam olunacaktır. 

Üretici ve tüketicilerin teşkilâtlandırılması 
çalışmalarına devam edilecek ve bu amaçla koo
peratiflerin çoğalması, yayılması, güçlendirilme
si temin edilecektir. 

Sigorta sistemimizin, tarım sigortaları ala
nında daha geniş ölçüde bir uygulamaya imkân 
verecek, yurt kalkınmasına yararlı yeni yatırım 
kaynakları yaratacak şekilde geliştirilmesine ça
lışılacaktır. 

Dış ticaret politikasının, ekonomik kalkınma
mızın devamı bakımından büyük bir önem ta
şıdığına inanmaktayız. Bu amaçla ihracatı geliş
tirici tedbirlere, dış ticaret politikamızda bü-
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yük ağırlık verilecek, özellikle sanayi ürünleri ih
racatının artırılmasında büyük faydalar sağlı
yacak orta vadeli kredi vermekle görevli bir «İh
racat ve Kalkınma Bankası» kurulacaktır. 

ihraç mallarımıza, milletlerarası standartla
ra uygun ve dış pazarlarda aranılan vasıflar ka
zandırılması istikametindeki tedbirlere ve çalış
malara devanı edilecektir, ihraç mallarımızın 
dış ülkelerde sürümünü artıracak her türlü pa
zarlama çalışmaları geliştirilecek, bu konuda ye
ni tedbirler alınacaktır. 

Ekonomimizin hızla geliştirilmesi amaciyle, 
ithalât politikamızda, yatırım malları ve sanayi
imizin muhtaç olduğu hammadelerin tedariki 
hususlarına büyük önem verilecek ve bunların 
ithaline öncelik tanınacaktır. 

Sayın üyeler; 
Bu hedefleri gerçekleştirmek için, ikinci Beş 

Yıllık Kalkınma Plânında prensipleri tesbit edil
miş olan, vergi, bütçe ve para politikasına gö
re; ekonomimizin enflâsyon, resesyon, deflasyon 
gibi arızalardan uzak kalarak istikrar içinde ge
lişmesini, yurdumuzun hızlı ve sıhhatli kalkın
masını, artan millî gelirin vatandaşlar arasında 
âdil ve dengeli bir şekilde dağılımını mümkün 
kılacak bir malî politikanın takibine devam olu
nacaktır. 

Bir süre önce yürürlüğe girmiş bulunan ye
ni «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nu» hükümlerinden de faydalanılarak, bankalar 
ve kredi sistemi yeniden düzenlenecek, sermaye 
piyasasının kurulması, gönüllü tasarrufların teş
viki gibi konularda tedbirler alınacaktır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin kalkınmaya 
katkısını artırmak için bunların, ellerindeki im
kânlardan daha çok faydalanılmasını ve yeni 
kaynaklar yaratmalarını temin edecek ıslahat 
tedbirlerinin uygulanmasına devam edilecektir. 

Sayın üyeler; 
Hükümetimiz, hayatını sermayesinden çok 

emeği ile kazanan işçi, köylü ve çiftçi, esnaf ve 
sanatkârlarımızın ekonomik ve sosyal şartlarım 
iyileştirmek hususundaki çalışmalara titizlikle 
devam edecek; bu konuda yeni birçok tedbirler 
getirecektir. 

Sosyal adaletin; her şeyden önce herkesin 
kabiliyetine göre bir iş bulabilmesi ve geçim se
viyesine uygun bir gelir sağlıyabilmesi imkânı
nın teminat altına alınması suretiyle gerçekleş
tirileceği inancındayız. 
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Bu amaçla, Plân hedeflerine uygun şekilde 
istihdam imkânları artırılacak, sermaye ve emek 
ilişkilerinin yurdumuzun kalkınmasına ve va
tandaşlarımızın menfaatlerine uygun şekilde 
yürütülmesindeki dikkatli çalışmalara devam 
olunacak, çalışanların sosyal güvenlik şartlarını 
bugünkünden daha iyi bir hale getirmek husu
sunda gereken her türlü tedbirler alınacaktır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin durumları 
ile yakından ilgilenmeye devam edeceğiz. 

Aynı şekilde, köyün ve nüfusumuzun % 70 i-
ni teşkil eden köylü ve çiftçilerimizin kalkın
dırılmasını, mümkün olan en kısa süre içinde 
refaha kavuşturulmasını, sosyal Devlet anlayı
şımızın en tabiî bir icabı saymaktayız. 

Hükümetimiz, köylerimize medeni hizmetle
ri götürmeyi, köylüyü bu hizmetlerden yararla
nacak iktisadi güce ulaştırmayı başta gelen 
ödevlerinden biri sayan bir anlayış içinde bun
ları gerçekleştirmek hususundaki çalışmalara ay
nı titizlikle devam edecektir. 

Bu hedefe erişebilmek için, köyle ilgili yol, 
su, elektrik, eğitim, sağlık, kredi, fiyat destek
leme alımları ve çeşitli tarım hizmetlerinde yar
dımcı olmak gibi hususlarda, bundan böyle de 
Devletin imkânlarını ekonomimize en yararlı şe
kilde kullanmaya itina göstereceğiz. 

Tarımda üretimin artırılması, ürünlerin sü
rüm ve satışı, uygun fiyatla değerlendirilmesi 
bakımından gerekli tedbirler alınacaktır. Köye 
hizmet götüren kuruluşlar, yılların tecrübelerin
den faydalanılarak daha müessir yetki ve usul
lerle güçlendirilecek ve bu gayeye yönelmiş çe
şitli müesseseler arasında işbirliği sağlanacak
tır. 

Kötü hava şartlan yüzünden ödeme gücün
den yoksun kalan küçük çiftçilerimizin, yıllar
dır birikmiş banka borçları faizsiz ve uzun vâ
de ile taksite bağlanacaktır. Böylece küçük çift
çilerimiz yeni kredi imkânına kavuşturulmuş 
olacaktır. 

Köylü ve çiftçilerimizi yalandan ilgilendi
ren ve yurdumuz için büyük bir hayati bir önem 
taşıyan, tabiî ve devamlı bir servet kaynağı olan 
ormanlarımızın, millî ekonomimize en yararlı şe
kilde korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve de
ğerlendirilmesi anahedefine yönelmiş orman po
litikasına devam edeceğiz. 

Bu suretle, orman içinde ve kenarında yaşı-
yan vatandaşlarımıza daha iyi geçim imkânları

nın sağlanması hedefinin şartları da aynı zaman
da gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Sahillerimizde yer yer balıkçı limanları ile 
çekek yerleri gibi kıyı yapılarının büyük sayıda 
inşasına devam olunarak sahil köylerimizde ya-
şıyan vatandaşlarımızın hayat şartlarının iyileş
tirilmesine çalışılacaktır. 

Sayın üyeler; 
Yurt kalkınmasına emek ve almteri ile bü

yük katkıda bulunan ve sosyal bütünlüğümü
zün korunmasında önemli görevleri olan esnaf 
ve sanatkârlarımızın iktisadi güçlerinin artırıl
ması, bunların daha iyi sosyal yaşama şartlarına 
kavuşturulması başlıca hedeflerimizden biridir. 

Çalışma düzenimizin bu hedefe ulaşılmasını 
engelleyen tıkanıklıklar giderilecek; kredi, ham
madde, âlet ve edevat, eğitim, pazarlama ve sos
yal güvenlik imkânlarından yararlandırma gi
bi konularda, günümüzün değişen ve gelişen 
ihtiyaçlarına uygun tedbirleri içine alan bir po
litikanın uygulanmasına devam edilecek ve ye
ni her türlü tedbirler alınacaktır. 

Sayın Üyeler; 
Türkiye; hızlı bir şehirleşme meselesi ile 

karşı karşıyadır. Düzensiz bir şehirleşmenin kon
trol altına alınamaması halinde, çözümünde cid
dî zorluklar çekeceğimiz durumlarla karşılaşıl
ması mukadderdir. Bunun içindir ki, imar ve 
iskân politikamızın hedefi, şehirleşmeyi düzenli 
bir şekilde sağlamak ve yerleşme merkezlerini 
medenî imkân ve vasıtalara kavuşturmak isti
kametine yönelmiştir. Bu maksatla, bölge ve il 
ölçüsünde kademeli bir yerleşmeler ağı kurma 
çalışmalarına hız verilecektir. Muhtelif şehirler 
için yapılmakta olan metropoliten plânlama ça
lışmaları tamamlanacak, buralarda sanayi böl
geleri kurulacaktır. 

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 
faizlerinin kısmen veya tamamen Devlet bütçe
sinden karşılanmasını mümkün kılacak bir sis
temi uygulamak kararındayız. 

Bu arada, gecekondu yapımını nizam ve kon
trol altına alan çalışmalarımıza da devam ede
ceğiz. 
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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 gecekonduların yol, su, kanali
zasyon ve elektrik gibi kamu hizmetlerini en 
kısa zamanda tamamlamak amacını güden faa
liyetlere hız vereceğiz. 

Diğer taraftan, tabiî âfetler karşısıada da
ha süratli ve güçlü olarak, afetzede vataadaşın 
yanında ve hizmetinde bulunmak karanndayız. 
Vatandaşın güvenlik içinde yaşaması ve felâket 
anında Devletin bütün imkânlariyle âfetaedele-
rin yardımına koşacağından, kimseyi aç ye açık
ta bırakmıyacağmdan emin bulunması, bu ko
nu ile ilgili çalışmalarımızın anahedefini teşkil 
etmektedir. Âfet vukuunda, emniyet, sağlık, 
iaşe ve geçici barınak gibi tedbirler manzumesi, 
yurdun en ücra köşelerine kadar ulaşacak tarz
da yeniden düzenlenecek, ilgili kuruluşlar ara
sında koordinasyon sağlanacak ve yardım ted
birleri süratle uygulanacaktır. 

Âfetler dolayısiyle ekonomik gücünü kaybet
miş vatandaşların, yeni yerleşme yerlerine, 
modern, fennî ve sıhhî konutlara kavuşmaların* 
ve ekonomik güç kazanmalarına yardım edece
ğiz. Bu yardımların, büyük ölçüde karşılıksız 
olmasına çalışacağız. 

Sayın üyeler; 
Bütün vatandaşlarımızı sağlık hikmetlerinden 

en geniş şekilde faydalandırmak, hizmeti vatan
daşın ayağına götürmek, halkın sağlık bilgisiıi 
artırmak, koruyucu hekimliğe öncelik verm«k, 
tedavi hekimliğini tamamlayıcı bir unsur olarak 
kabul etmek ve yürütmek, maddî imkâadan 
yoksun olanlarla bakıma muhtaç, îrirrr>'»3İ*I«ri, 
sakatları, küçükleri, ihtiyarları ve dar gelirli 
vatandaşları parasız tedavi imkânlarına kavuş
turmak, anahedefimizdir. 

Kademeli olarak tatbik edilecek bir sağlık 
sigortası sistemi geliştirilecektir. 

Sosyal ve ekonomik yönden çeşitli bölgeler
de f arklı gelişme şartları gösteren yurdumusda, 
en kısa zamanda bu f arklıhğın ortadan kaldırıl
ması ve Türkiye'nin bütün bölgelerinin tüm 
olarak çağdaş medeniyet seviyesine çıkarılması 
hedefimizdir. Bu hususta özel bir önemle üze
rinde durduğumuz bir konu da, Doğu Bölgesi
nin kalkınması meselesidir. 
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Bu sebeple, memleketimizin ekonomik ve 
sosyal kalkınmasına ait plân uygulanırken, geri 
kalmışlığın yaygın ve tesirli olduğu bölgeler 
arasında özel bir durumu olan bu bölgede eği
tim, tanm, ulaştırma, sağlık hikmetleri, elektrik 
enerjisi üretimi ve dağıtılması, kredi politikası
nın uygulanması ve çeşitli yatırım ve kalkındır
ma projelerinin ve sulama programlarının ger
çekleştirilmesi gibi konularda ösel tedbirler alın
masını lüzumlu görmekteyiz. 

Bu mülâhaza ile kararlaştırılan tedbirler 
aşağıda 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 
okullara, ilkokuldan sonra yerine göre ortaokul 
veya 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 telkmik okullar açılacaktır. , 

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

6. Bölgede mevcut hava meydanlarına ye
nileri eklenmek suretiyle hava ulaşımının şümu
lü genişletilecek ve senenin daha uzun bir sü
resince hava ulaşımı için gerekli tedbirler alı
nacaktır. 

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

8. Anaulaşım şebekesi dışında daha küçük 
merkezlere ve köylere ulaşım imkânları artırı
lacaktır. 

9. Sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonunda 
görülen aksaksıklar giderilecektir. 

10. Şehir ve kasabalardan başlamak üzere 
bölgedeki bütün merkezlere enterkonekte şebe
ke ulaştırmak suretiyle eHctrik götürülecektir. 

Keban Barajı, Dicle ve Fırat ile diğer sular 
üzerinde kurulacak santrallerden bütün bölge 
faydalanacaktır. Sanayileşmenin zaruri gereği 
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olan elektrik enerjisinin bölgeye yayılması, böl
genin kalkınmasına en önemli unsurlardan biri 
olacaktır. 

11. Bölgenin kalkınması için imtiyazlı bir 
kredi politikası kabul olunmuştur. Bu politika
nın tatbikine devam olunacaktır. 

12. Bölgede yeni iş imkânları yaratacak çe
şitli tesislerin kurulmasına devam olunacaktır. 

13. Bölgenin tabiî kaynakları geliştiril
mek suretiyle yeni iş imkânları yaratılacaktır. 
Bu arada maden, toprak ve su kaynaklarının 
ve ormanların geliştirilmesine özel önem veri
lecektir. 

14. Bölge için hazırlanmış bulunan özel 
hayvancılık projesinin tatbikatına devam olu
nacaktır. Bu projenin tatbikatımda hayvan be
siciliğinden başlıyan ve satışa kadar devam 
eden her safha ele alınacaktır. Bu cümleden 
olarak et kombinaları, süt tesisleri, yem fab
rikaları, deri işleme tesislerinin kurulmasına 
devam olunacaktır. 

Hayvan yetiştiriciliği ve hayvan ürünlerini 
kullanan işletmeler, özel kredi şartlariyle teş
vik edilecektir. 

Komşu ülkelere canlı hayvan ve et ihracına 
devam olunacaktır. Hayvancılıkla iştigal eden 
köylü ve müstahsilin eline almterinin karşılı
ğının geçmesini sağlıyan her türlü tedbire mü
racaat olunacaktır. 

15. Bölgede, gıda ve istihlâk maddeleri sa
nayii geliştirilecektir. Esasen satmalıma gücü 
çok sınırlı olan bölge halkının istihlâk ettiği 
bâzı ımamullerin 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 gelişti
rilecektir. 

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

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

20. Büyük sulama programlarının tatbika
tı hızlandırılacaktır. 

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

İçme sularından mahrum bölgeler, özel pro
jelerle, çok kısa zamanda içme suyuna ka
vuşturulmaya devam olunacaktır. 

22. Sanayi siteleri ve çarşıları kurulması
na 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
rulmasına ve eline geçen toprağı muhafaza ede
cek şekilde oihazlandırılmasına gayret sarf edi
lecektir. 

26. Millî plân mefhumundan uzaklaşma
mak şartiyle ve bölgenin imkânlarını, ihtiyaç
larımı daha ileri ölçüler içerisinde tesbit etmek 
maksadiyle ve elde edilen neticeleri millî plân 
şümulü içinde kıymetlendirerek, Doğu Bölgesi 
için özel bir plân yapılacaktır. 

27. Doğu kalkınmasında devamlılık ve 
sürati sağlamak amaciyle, daha çok sayıda 
teknisyenin, bölgede çalışması için gerekli ted
birler alınacaktır. Az gelişmiş bütün bölgeler
de hizmet gören her çeşit görevlinin, huzur 
içinde çalışabilmesi imkânları hazırlanacaktır. 
(Alkışlar) 

Muhterem üyeler; 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, yurdumuza yö

nelebilecek her türlü tehdidi karşılıyabilecek ve 
millî menfaatlerimizi koruyacak şekilde ve ara
lıksız olarak cihazlanması için alınan tedbir
lere devam olunacaktır. 

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

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

Silâhlı Kuvvetlerimizin hazarda iskân edil
diği sahalardaki tesislerinin modernleştirilme
sine ve yeni kışlalar, hastaneler ve eğitim te
sisleri yapılmasına devam olunacaktır. 
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Şehirlerden uzak birliklerin kurulduğu yer
lerden ve hudut karakollarından başlamak 
üzere girişilen subay ve astsubay lojmanları 
ile sosyal tesislerin yapımına devam olunacak
tır. 

Harb silâh vasıtalarından memleketimizde 
yapılması mümkün ve lâzım olanlar ile ilgili sa
nayiin geliştirilmesi için özel bir program uygu
lanacaktır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin teşkilât, perso
nel ve eğitimini geliştirecek tasarıların kanun
laşmasına çalışılacaktır. (Alkışlar) 

Sayın üyeler; 
Dış politika alanında faaliyetimizin istina-

dedeceği esaslar ve takibedeceğimiz hedefler 
üzerinde de önemle durmak isteriz. 

Dört yılı aşkın bir süredir izlenmiş olan dış 
politikanın, millî menfaatlerimizin karşılanma
sında ve Türkiye'mizin milletler camiası içinde 
muteber ve nafiz bir mevki kazanmasında kay
dettiği başarıyı göz önünde tutan Hükümeti
miz, aynı istikamette yapıcı faaliyet gösterecek 
ve icraatında çok yönlü ve barışçı bir politika 
anlayışını hâkim tutacaktır. Açıklık ve devam
lılık, Türk dış politikasının temel vasıfları ol
makta devam edecektir. 

Bu esaslara dayanan dış politikamızın her 
zamanki gibi en önemli hedefi, memleketimizin 
güvenliğini en müsait şartlar içinde bulundur
mak olacaktır. 

Gerek bulunduğumuz bölgede, gerek dün
yanın diğer taraflarında barış ve istikrar sağla
yıcı şartların doğmasının ve muhafazasının ken
di güvenliğimizle de yalandan ilgili olduğunu 
müdrik olarak, bu vadide sarf edilecek çabala
ra destek ve yardımcı olacağız. 

Devletler arasında barışçı münasebetlerin 
gelişmesine ve işbirliği zihniyetinin yerleşmeci
ne katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Millet
lerarası ilişkilerimizin genişliğine ve derinliği
ne geliştirilmesine gayret edeceğiz. 

Batı ve Doğu âlemleri arasında gerginlikle
rin azalması ve ihtilaflı konuların zaman için
de halli maksadiyle sarf edilecek gayretlere. 
Türkiye de samimiyetle katılacaktır. Avrupa'da 
güvenliğin ve itimadın artmasının dünya barışı 
bakımından birinci derecede önem taşıyacağına 
inanıyoruz. 

Nükleer silâhları da kapsıyacak şekilde şim
diye kadar gerçekleştirilenlerden daha ileri ve 

tesirli silâhsızlanma tedbirlerinin süratle alıh'-
masının genel barış ve güvenlik dâvasına en 
gerçek katkıyı yapacağına inanmış olarak, bu 
alanda girişilecek her türlü yapıcı çabayı des-
tekliyeceğiz. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının, insanlığın 
daha iyi bir dünya nizamına kavuşma arzusu
nun tahakkukunu sağlıyacak müessiriyete ka
vuşturulması maksadiyle gayret sarfından Tür
kiye hiçbir zaman geri kalmıyacaktır. 

Milletlerarası münasebetlerimiz içinde özel 
bir yeri olan ve insan haysiyetine önem veren 
bir •demokratik felsefe ortaklığından ve siyasi 
ve askerî tesanüt bağlarından kuvvet alan Ba
tı memleketleriyle ilişkilerimizin, yakın dostluk 
ve sıkı işbirliği havası içinde gelişmeye devam 
etmesi; üzerinde dikkatle duracağımız bir husus 
olacaktır. 

Bu meyanda Amerika Birleşik Devletleri, 
Federal Almanya Cumhuriyeti, ingiltere, Fran
sa ve İtalya ile ilişkilerimizin ayrı bir önem ta
şıdığını belirtmek isteriz. 

Avrupaida güvenliğin gerçek mânada tees
süsüne değin, mensubu bulunduğumuz Batı âle
minin güvenliğini ve kıt'ada dengeyi ve istik
rarı sağlamak bakımından, NATO ittifakının 
müessir ve yapıcı bir rol oynamaya devam ede
ceğine inanıyoruz. 

Milletlerarası münasebetlerimizin çerçevesi
ni genişletmeyi öngören çok yönlü bir politika 
anlayışı içinde Doğu âlemi dediğimiz grupa dahil 
memleketlerle, Arap memleketleriyle, Asya Af
rika ve Lâtin Amerika ülkeleriyle ikili ilişki
lerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. 

Egemenliğe, bağımsızlığa ve toprak bütün
lüğüne saygı, hak eşitliği ve içişlerine - karış
mama prensipleri dairesinde komşu ülkelerle 
ilişkilerimizin gösterdiği gelişmenin devamına 
itina edeceğiz. Bu meyanda Sovyetler Birliği ve 
Balkan memleketleriyle sıhhatli bir zemin üze
rinde inkişaf halinde bulunan münasebetlerin, 
dünyanın bu bölgesinde itimat ve anlayış hava
sının takviyesine önemli bir katkı saglıyacağı-
na inanıyoruz. 

Bütün Orta - Doğu memleketleriyle gelişen 
münasebetlerimiz çerçevesinde, İran ve Pakis
tan ile, RCD ve CENTO gibi teşekküllerin sağ
ladığı çok taraflı işbirliği zemininden de kuvvet 
alarak gelişme gösteren sıkı dostluk ve kardeş-
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lik münasebetlerimizin her sahada, bundan böy
le de yapıcı ve semereli bir muhtevada sıkılaş-
maya devam edeceğinden eminiz. 

Çeşitli bağlarla bağlı bulunduğumuz Arap 
memleketleriyle münasebetlerimizin, son yıllar
da karşılıklı arzu ve gayretle tesis edilen dost
luk ve anlayış havası içinde ticari, iktisadi ve 
kültürel alanlarda geliştirilmesi için gayret 
sarf edeceğiz. 

Arap - İsrail ihtilâfında bugüne kadar taki-
bedilen esaslara uygun bir politika izlemeye 
devam edeceğiz, Orta - Doğuda her ülkenin ya
rarına sürekli bir barışın kurulabilmesi için, si
lâh kuvvetiyle toprak kazancı sağlanması ve 
çözümlerin emri vâkilerde aranması gibi metot
lara iltifat edilmemesi gerektiği görüşündeyiz. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güven
lik Konseyi tarafından kabul edilmiş bulunan 
kararların bölgede istikrarı ve âdil bir barışı 
tesise imkân verecek esasları ihtiva ettiğine ina
nıyoruz. Âdil bir çözümün Arap memleketleri
nin meşru hak ve menfaatlerini gözetmesi gere
keceği kanaatindeyiz. 

Günümüzdeki tehlikeli ihtilâfın siyasi bir 
hal şekline kavuşma?! maksadiyle girişilecek 
her türlü teşebbüsü desteklemek ve bize teret-
tübaden gayreti göstermek kararındayız. 

Millî dâvamız Kıbrıs meselesinin, Türk ce
maatinin ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerime 
uygun bir şekilde halledilmesi hedefimizdir. 
(Alkışlar) 

Kıbrıs konusunda meydana gelen yeni geliş
meleri büyük bir dikkatle izlemekteyiz. Acı 
tecrübelerden geçildikten sonra ulaşılabilmiş 
olan barışçı müzakere ortamının korunabilmesi 
ve bu yoldan bütün ilgili tarafların yararın?, 
olacak nihai ve âdil bir çözüme gidilebilmesi 
için Hükümetimiz kendine düşen gayretlsri gös
termeye devam edecektir. Ancak böyle bir so
nuca varabilmek için bütün diğer tarafların da 
samimî ve yapıcı gayretlerini esirgememeleri 
gerekeceği muhakkaktır. 

Kıbrıs meselesinde çeşitli yollar denenmiştir. 
Sonuç ve başarı sağlamıyan basla metotlarına 
avdet suretiyle netice almak niyetlerinin çıkar 
yol olmadığının açıklıkla anlaşılmış olması gere
kir. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluş 
esasları ve mevcut denge çerçevesinde bir çözü
me ulaşılması mümkündür. Hükümetimiz bu 

husustaki tutumunu sonuna kadar muhafaza 
edecektir. (Alkışlar) 

Kıbrıs meselesinin kendi gerçeklerine uygun 
niyet ve vasıtalarla ve tarafların mevcut ve 
meşru haklarına riayet suretiyle bir çözüme 
bağlanması Kıbrıs'taki iki Cemaat kadar Tür
kiye ile Yunanistan arasında da gerçek bir iş
birliğine ve iyi münasebetlerin takviyesine im
kân verebilecektir. 

Hükümetimizin, şimdiye kadar olduğn gibi 
bundan sonra da cemaatimizin haklarının vo 
millî menfaatlerimizin gerektirdiği azim ve ira
de ile ve milletimizin dileklerine ve temennile
rine cevap verecek bir tutum ve şuur içinde ha
reket edeceğinden asla şüphe edilmemelidir. 

Sayın üyeler; 
Ticari ve İktisadi münasebetlerimizin Tür

kiye ekonomisinin ihtiyaçlarına ve kalkıırrii 
dâvamızın gereklerine uygun bir düzeyde yürü
tülmesi amacımızdır. Diğer ülkelerle gerek iki
li gerek çok taraflı olarak yürütülmekte olan 
ticari ve ekonomik münasebetlerimizin, bu he
deflere uygun şekilde geliştirilmesi için hiçbir 
gayret sarfından geri kalmıyacağız. 

iktisadi ve sosyal kalkınmamızın temel im-
nurlarından birini teşkil eden bilimsel ve tek
nik gelişme için gerekli kaynaklardan bir I-:K-
rmmn, iki ve çok taraflı teknik ve bilimsel da
yanışma voliyle sağlanmasına büyük önem at
fetmeye devam, edeceğiz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığı
mız yeni bir dönemin eşiğine varmış bulun
maktadır. Ekonomik, sosyal ve ve politik öne
mi gün geçtikçe kıymet kazanan bu ortaklığın, 
menfaatlerimize en uygun şekilde geliştirilme
sinin gayreti içindeyiz. 

Bu anlayışla yürütmekte olduğumuz Geçiş 
Dönemine giriş müzakerelerini müspet sonuçla
ra bağlamayı ümit ediyoruz ve ulaşacağımız, bu. 
ileri merhalenin oüumlu şartlan içinde ekono
mimizin kazanacağı yeni dinamizmin kaî'kmma 
gayretlerimize önemli katkılarda bulunacağına 
inanıyoruz. 

Ülkemizin geleceğini büyük ölçüde ilgilendi
ren ortaklığımızı tam bir başarıya ulaştırmak 
üzere iktidar olarak gösteregeldiğimiz her türkü 
gayrete devamla. Kalkınma Plânımız çerçeve 
sinde, sanayimizin ve tarımımızın Geçiş Döne
minin şartlarına süratle ve kolaylıkla intibakını 
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sağlamak için, ekonomik, malî ve idari alanlar
da gerekli olan tedbirleri almaya kararlıyız. 

Sayın üyeler; 
Huzurunuzda arz ve izah etmekte olduğum 

siyasi icraat programımız, bizi millet iradesinin 
tercihlerinden iktidar vazifesine kadar getiren 
dürüst bir inanç disiplininin azimle devam ve 
teyidini ifade etmektedir. Kabul ve müdafaa et
tiğimiz prensipler ve siyaset felsefesi, Türk 
milletinin yüz yıllar boyu birikmiş hakikî ihti
yaç ve arzularından ilhamını almış köklü inanç
lara dayanmaktadır. Günün politik şartlarının 
kolayca yön değiştirebilen heves ve eğilimleri
ne değil, memleketimizin gerçeklerinle ve tarihî 
gelişimine uygun olarak, vatandaşların sağdu
yusundan ve vicdanından Partimizin programı
na ve seçim beyannamemize intikal etmiş bir 
fikir ve dâva manzumesidir. (Alkışlar). 

Adalet Partisi iktidarı olarak memlekette 
emniyst, asayiş, huzur ve güven sağlayıcı bir 
hukuk devleti ortamı içinde istikrarın daima 
savunucusu olduk. insan hak ve hürriyetlerine 
karşı saygılı dürüst bir idarenin memlekette 
iyi örneklerini verdik. Demokratik rejimin tam 
bir açıklık içinde yürütülmesine büyük önem 
verdik. Haksızlığın, adaletsizliğin, eşitsizliğin 
faziletsizliğin hiçbir zaman koruyucusu ve sa
vunucusu olmadık ve olmayacağız. (Bravo ses
leri, alkışlar) Vatandaşla idare ilişkilerinde 
î;şitlik, tarafsız ve âdil muamele esaslarını, her 
türlü iltimas, kayırma ve baskının önlenmesi 
için en kesin tedbirlerin, şimdiye kadar oldu
ğu gibi alınmasına vs hassasiyetle takibine de
vam olunacaktır. Bu tutumumuzun aksine 
davranışlara hiçbir suretle müsamaha edilmiye-
ceğini bir kere daha açıkça ifade etmeyi vazife 
l;liyoraz= Şuna inanıyoruz ki başta hür basın 
ve vatandaşların hak arama hürriyeti olmak 
üzere, Anayasadan kuvvet alan müesseseler, 
bu memlekette hem dürüst idarenin, hem de 
vatandaş haysiyetinin karşılıklı yeter teminatı
nı teşkil etmektedir. 

öngördüğümüz ıslâhat tedbirleriyle devlet 
çarkının daha iyi ve süratli işlemesini sağlaya
cağız. Kırtasiyeciliği ortadan kaldırmak, Dev
let dairelerini israftan korumak, Devlet iktisa
di teşekküllerini daha verimli hale getirmek, 
birçok kamu hizmetlerinin yerinde ve süratle 
görülebilmesi için mahallî idareleri müeissir 

| yetkilerle teçhiz etmek hususlarında gerekli ted
birler alınacaktır. 

I Yüce Senatonun Sayın üyeleri; 
I Büyük Türkiye yolunda milletimizin deha-
I siiıdan, yurdumuzun imkânlarından ve rejimin 
I faziletlerinden ümitsizliğe düşmek için hiçbir 

sebep yoktur. Köklü ve tarihte hiçbir zaman si-
I lınmemiş bir millete mensubuz. Çok çeşitli kay

nak ve imkânları olan bir yurda sahibiz. Aziz 
I \ atanımızı koruma ve kalkındırma azmiyle ya-
I nan bir milletimiz var. Elinden tutulduğu ve 
I kendisine yol gösterildiği zaman bu milletin 

yenemiyeceği hiçbir güçOlük tasavvur edilemez. 
I (Alkışlar.) 

İnancımız odur ki aziz milletimizle beraber 
I Lopinıizin ruhunu saran büyük, mamur ve mü-
I reffeh Türkiye ideali etrafında ve bu ideale 

doğru birlik ve beraberliğimiz, bütün aksine 
gayretlere rağmen, bugün her zamankinden da
ha kuvvetlidir ve gittikçe daha da kuvvetlene-

I çektir. (Alkışlar). Çünkü barış içinde daha mut
lu ve müreffeh bir dünyaya doğru ilerlemekte 
ve değişmekte olan insanlık ailesinin şerefli bir 
uzvu olarak Türk Milleti, ilhamım büyük Ata
türk'ten aldığı birlik ve beraberlik şuuru için
de medeniyet ve terakki savaşının asil heyeca
nını duymaktadır. Mamur ve müreffeh büyük 
Türkiye idealinin gerçekleşmekte olduğunu 
gösteren delilleri millet görmekte, bu ideale 
hizmet edenler güvenini esirgememektedir. As
lında kendi tarihî emellerinin ve yaratıcı gü
cünün eseri olan bütün bu hizmet ve gayretle
rin sahipsiz kalmaması için aziz milletimiz bu 
hizmetlere lâyık evlâtlarını seçmesini ve iş başı
na getirmesini bilmiştir. (Alkışlar). îktidarı-
nvzm da bu teveccühe liyakatini ispat ederek, 
büyük tarihî eserin daha da yücelmesi için 
şevkle hizmete devam imkânlarını yaratacağına 
inanmaktayız. Hükümetimiz, Yüksek Meclisin 
güvenine mazhar olduğu müddetçe milletimizi 

° mutlu kılma, mamur, müreffeh ve güçlü Tür
kiye'yi inşa etme yolundaki programını gerçek
leştirmek için başarının teminatına kavuşmuş 
olacaktır. (Alkışlar). 

Sayın üyeler 

Hükümetimizin, demokratik rejimin bütün 
icaplarına saygılı olarak ve tam bir açıklık için-

I de gerçekleştirmeye çalışacağı konuları yüce 
! huzurunuzda arz etmiş bulunuyorum. 
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Siyasi, iktisadi istikrar içinde başarıya 
ulaşmamızı engellliyeeek bir durum tasavvur olu
namaz. Milletimizin gücünü ve aamini imkân 
ve kaynaklarımızla birleştirerek büyük ve mut
lu Türkiye hedefine ulaşma gayretlerinden ua&k 
kalmamanın; bu çatı altına millet iradesiyle 
gelmiş ve milletin kaderine birlikte el koymuş 
bulunan hepimiz için bir vatan borcu olduğuna 
samimiyetle inanıyoruz. 

2. — Hükümet programı üzerinde görüşme
lerin yapılması için Genel Kurulun 13 Mart 1970 
Cuma günü saat 10,30 da toplanmasına dair 
c'nerge. 

BAŞKAN — Mumterem senatörler, Senato
da mevcut grupların müşterek olarak verdik
leri bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet programı üzerindeki Senato görüş

melerine imkân sağlamak üzere, Birleşimin 
13 Mart 1970 Cuma günü saat 10,30 a tâlâkini 
ÛTZ ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu Bask. C.H.P. Grupu Bask. V. 
Bursa Ankara 

Şeref Kayalar Hıfzı Oğuz Bekata 

İşbirliği ve beraberlik ruhu içinde, istikrar, 
hizmet ve kalkınma devrini devam ettirmek 
kararındayız. 

Hütmetlerimizin Türk Milletine mutlu ve ha
yırlı olmasını ve bu kutsal amaçta Cenabı 
Kakkın cümlemize yardımda bulunmasını ni
yaz ediyorum. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. 
Hepinize saygılarımı sunarım. (Bravo ses

leri, şiddetli ve sürekli aOktşlar.) 

G. P. Grupu Bask. V. M. B. Grupu Bask. 
Antalya Tabiî Üye 

Mehmet Pınflıtı Fahri özdilek 
C. B. Kontenjan Grupu Bask. V. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

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

Sayın senatörler, simidi kabul buyurduğu
nuz önerge gereğince, 13 Mart 1970 Cuma günü 
saat 10,30 da toplamtenak üzere Birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 
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49 NCU BİRLEŞİM 

9 . 3 . 1970 Pazartesi 

Saat : 17,00 

İ. — Bakanlar Kurulu listesiinin ve Hükü-
ii'tst programının okunması. 


