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I. - GEÇEN Tl 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm öğret

menlerin intibakları ile ilgili gündem dışı de
mecine Millî Eğitim Bakanı ismail Arar ve. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Vahap Gü
vencin, dokuz ilde uygulanan grev ve lokavt 
yasağına dair gündem dışı demecine de Çalış
ma Bakanı Ali Rıza üzuner cevap verdiler. 

Bâzı bakanlıkların kaldırılarak bâzı bakan
lıkların da kurulmasına ve bu değişikliklere 
göre Başbakan Nihat Erim tarafından teşkil 
olunan Bakanlar Kuruluna, gösterilen zevatın 
atanmalarının uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 

istanbul Üyesi Mebrure Aksoley ile, 
Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı 'nın Dilekçe 

Karma Komisyonu ve 
Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'-

ün, de, evvelce seçilmiş bulunduğu Kamu ikti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyelikle
rinden çekildiklerine dair önergeleri ile, 

Adalet Partisi Grup Başkanlığının, Elâzığ 
üyesi Celâl Ertuğ'un partilerinden çekilmiş ol
duğuna ve 

Kitaplık Karma Komisyonu, 
Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Ko

misyonu ile, 
Sosyal İşler Komisyonu başkanlıklarının, ko

misyonlarının Başkanlık Divanı seçimlerine dair 
tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesine ve 

Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alan 
Konya üyesi Sedat Çumralı'ya ödeneğinin veril
mesine dair Başkanlık tezkereleri kabul olundu. 

ANAK ÖZETİ 

1971 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retle cetvellerde değişikilik yapılması hakkında 
kanun teklifleri ile, 

Orman Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarılarının öncelikle, 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller 
ile, 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde ve 

1376 sayılı "1971 yılı Bütçe Kanununa ekli 
T. K. cetvelinde (Torba kadrolar) değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun taşanlarının da 
Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik
le görüşülmeleri onaylandı ve maddeleri kabul 
olunarak tümleri açık oya sunuldu. Oylamaların 
Birleşim sonunda açıklanan sonuçlarına göre, 
adı geçen kanun tasarı ve tekliflerinin kabul 
olundukları bildirildi. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere ya
pılan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğunlu
ğun kalmadığı anlaşıldığından; 

16 . 12 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,16 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Vnaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 
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II — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fe

deral Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin değiştirilme'si hakkında Ek Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi 1/309; Cumhuriyet Sena
tosu 1/9) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müd
det : 15 er gün). 

2. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kaibul olunan metni (Mil
let Meclisi 1/538; Cumhuriyet Senatosu 1/10) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) (Müddet : 10 ar gün). 

3. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarı'sımn 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/86; Cumhuriyet Senatosu 1/11) (Ana
yasa ve Adalet, İçişleri, Di'şişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müd
det : 15 er gün.) 

BİRİNCİ OTURUM 

AlçOma"''saâ1tr" :""15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — 11 nci Birleşimi açıyorum. 
Divan tarafından yapılan sayıma göre mü

zakere nisabı olmadığından, 45 dakika sonra 

tekrar toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum efendim. 

Kapanma saati : 15,10 

— 163 — 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,55 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — 11 nci Birleşimin 2 nci oturumunu açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakerele
re başlıyoruz. 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Üyesi Ora! Karaosmanoğlu'nun, 
Ege ekici tütün piyasasının açılma zamanının 
yaklaşması dölayısiyle, alınması gerekli tedbirler 
hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Manisa Üyesi Sayın Oral Ka-
raosmanoğlu Ege ekici tütün piyasasının yak
laşması münasebetiyle alınması gereken tedbir
ler haJkkmda gündem dışı kısa bir konuşma ta-
lebetmiştir. 

Buyurunuz efendim. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Ege ekici tütün piyasasının her yıl Ocak ayı 
donlarında açıldığı ve başfiyatm ilân edildiği 
yüksek malûmlarıdır. Manisa, İzmir ve civarın
daki illerimizi kapsıyan Ege bölgesinde istihsal 
edilen tütün mahsulümüz, memleket ekonomi
sinde önemli bir yer işgal etmektedir. Başlıca 
ihraç mallarımızdan birisi de tütün mahsulü
dür. 

Tütün üretimi; ekiminden toplanmasına, di
zilmesine ve balyalanmasına kadar geçen safha
ları itibariyle diğer tarım kollarına kıyasla çok 
yorucu ve meşakkatli bir çalışmayı gerektir
mekte olduğundan, elde edilen tütün mahsulü
nün çiftçi ve köylümüzün almterini değerlendi
recek ve mağduriyetine meydan vermiyecek bir 
fiyat ile gerek Tekel İdaresi, gerekse diğer fir
ma ve tüccarlar tarafından satmalmması sonu
cunu doğuracak bir politika izlenmesi zarureti
ne kesinlikle inanmaktayım. 

Konunun çok yönlü malî ve ekonomik taraf
larının bulunduğu gerçeğine de müdrikim. 

Gündemde, Hükümet programının okunması 
gibi önemli bir konu olduğundan rakamlarla 
vaktinizi işg*al etmemek için konuya genel hat-
lariyle temas ediyorum. 

Tütün ekiminin gerektirdiği zirai maliyet 
unsurları, her yıl artarak oldukça yüksek meb
lâğlara ulaşmıştır. Ayrıca, dekar başına verilen 
kredi haddinin yetersizliği çok defa ekicimizi 
dışarıdan ve anormal yollarla kredi teminine 
zorlamakta, ilân edilen ve ekspertiz sonucu tes-
bit edilen fiyatların maliyete göre tatminkâr 
olmaması halinde de tütün ekicisinin haklı şi
kâyetlerinin önü alınmamaktadır. 

10 Ağustos devalüasyon kararından sonra 
destekleme alımlarında her yıl artan kademeli 
fiyat uygulamasına geçilmesi muvacehesinde, 
1972 Ege ekici tütün piyasasının genel fiyat or
talamasının geçen yılkine oranla daha yüksek 
ve ta Iminkâr tutulması gerekmektedir. Geçen 
saneki ekici tütün piyasasında alman tedbirle
rin oldukça başarılı geçtiğini bilvesile ifade et
mek isterim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Özalp'in dış 
memleketlere yaptığı ziyaretin tütün ihracatı
mızı kolaylaştırıcı sonuçlar doğurduğu kanaa
tindeyim. 

Gerek Ege ekici tütün piyasasının daha er
ken açılması, hiç olmazsa Kurban Bayramına 
tekaddüm edilmek üzere en geç 15 Ocak 1972 ta
rihine kadar açılması, gerekse tütün alımlarında 
ekicinin almterinin değerlendirilmesi ve tütün 
ekicisinin hiçbir istismara mâruz bırakılmaması
nı sağlıyacak her türlü tedbirin ikinci Sayın Ni
hat Erim Hükümetince alınması talebini ekiciler 
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adına arz ederken, geniş bir ekici kütlesinin 
(hissiyat ve dileklerine tercüman olduğum kani
siyle Hükümete başarılar diler, Sayın Gümrük 
ve Tekel Bakanının ilk fırsatta Yüce Senatoyu 
bu konuda aydınlatması temennisi ile saygılar 
sunarım. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sakarya Üyesi Sayın Tığlı?... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vaz mı geçtiniz, efendim... 

Peki. 
Gündeme geçiyoruz. 

2. — Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in 
görevine başlayıncaya kadar, Dışişleri Bakanlığı
na Başbakan Nihat Erim'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/27) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, takdim ediyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yeni atanan Dışişleri Bakam Halûk Bayül-

ken görevine başlayıncaya kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Başbakan Prof, Dr. Nihat Erim'in ve
killik etmesinin, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek heyetin bilgilerine su
nulur. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Gümrük ve 
Tekel Bakanı Haydar Özalp'a Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Erol Yılmaz Akçal'm vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/28) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi var, takdim ediyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışında bulunan Gümrük ve 

Tekel Bakanı Haydar Özalp'in dönüşüne ka
dar; Gümrük ve Tekel Bakanlığına, Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçal'm vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek heyetin bilgilerine su
nulur. 

4. —• Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyo
nu Başkanlığının, komisyonlarının Başkanlık Di
vanı seçimine dair tezkeresi. (3/29) 

BAŞKAN — Komisyonlardan gelen tezke
reler var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 

Tanıtma Komisyonu Başkanlık Divanı seçimi
ni yapmak üzere, 14 . 7 . 1971 tarihinde topla
narak aşağıda arz edilen sonuçları almıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
ihsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Başkan : 8 oyla Sayın İhsan Sabri Çağlayan

Başkan V. : 9 oyla Sayın H. Oğuz Bekata, 

Sözcü : 10 oyla Sayın Erdoğan Adalı, 

Kâtip : 12 oyla Sayın Oral Karaosmanoğlu. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

o. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonlarının Başkanlık Divanı seçimine dair 
tezkeresi. (3/30) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere daha var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cıınılhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu 

14 . 12 . 1971 günü saat 15,30 (1)) sayın üye
lim iştirakiyle toplanarak Başkanlık Divanını 
aşağıdaki şekilde seçmiştir. 

Arz ederim. 

Başkan : Celâlettin Coşkun 
Sözcü : Mehmet Hazer 
Kâtip : Nuri Demirel 

Komisyon Başkanı 
Nuri Demirel 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar, İskân 
komisyonu başkanlığının, komisyonlarının baş
kanlık divanı seçimine dair tezkeresi (3/31) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
rum. 

— 165 — 
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Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz 13 . 12 . 1971 günü saat 

14.00 te (10) sayın üyenin iştirakiyle toplana
rak Başkanlık Divanım aşağıdaki şekilde seç
miştir. Arz ederim. 

Komisyon Başkanı 
Osman Salihoğlu 

Başkan : Osman ıSaliihıoğlu, 
Sözcü : Fakiı Özlen 
Katip : Fehmi Baysoy 

7. — Başbakan Nihat Erim tarafından teş
kil olunan Bakanlar Kurulu programının okun
ması. 

İBAŞKAN — Başbakan Sayın Nihat Erim 
tarafımdan teşkil olunan Bakanlar Kurulunun 
hazırlamış olduğu 'Hükümet programını, Sayın 
Başbakan Nihat Erim 'okuyacaklardır. 

Buyurunuz efendim. (Alkışlar) 
BAŞBAKAN NÎHAT ERİM (Cumhurbaşka

nınca S. ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; 

12 Mart Muhtırası üzerine 26 Mart 1971 ta
rihinde kurulan ve Millet Meclisinin 7 Nisan 
1971 günü (büyük bir çoğunlukla güven oyuna. 
mazhar olan partilerüstü hükümet, 8 aydan 
fazla vazife gördükten sonra 3 Aralık 1971 gü
nü istifa etmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Ba
kanlar Kurulunun teşkiline 7 Aralık 1971 günü 
yeniden memur edildim. Anayasamızın 102 nci 
maddesine uygun olarak seçilen Bakanların 
atanmaları yüksek tasdike iktiran etmiştir. 
Memleketimizin içinde bulunduğu olağanüstü 
şartlar halen devam etmektedir. Bundan dola
yı şimdi sunmakta olduğum Hükümet Progra
mını, daiha evvel, 7 Nisan 1971 tarihinde Yüce 
Meclisin güven oyu ile tasvibedilen Hükümet 
Programı ile birlikte mütalâa etmenizi istir
ham ediyorum. 

Sayın Senatörler, 
'Hükümet programları, güven oyu verildiği 

takdirde hükümetlerin ileride yapacakları iş
leri gösteren taahhütname niteliğinde belgeler
dir. Yapacağımız işleri arz etmeden önce aziz 
vatanımızın geleceği ve parlömanter rejimin 
bekası bakımından önemli gördüğümüz husus
lara, yüksek takdirlerinize sunmayı vazife sa
yıyorum. 

16 . 12 . .1971 O : 2 

Aşırı sol cereyanların, komünizmin, aşırı 
sağ cereyanların, hilafetçiliğin, şeriat esasları
na dayanan teokratik devlet kurma arzularının 
ve her çeşit fhölücü faaliyetlerin kesinlikle kar
şısındayız. 

Milletimizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinin Atatürk ilkelerine uygun, reform
cu 'bir görüşle sağlanmasını zorunlu görüyor, 
bu görüş etrafnda Cumhuriyetimizin bütün ku
ruluşlarının birleşmesi gereğine inanıyoruz. 

Üzerinde görüş birliğine varılmasında yarar 
gördüğümüz diğer bir husus, herkesin Cumhu
riyet ilkelerine, demokratik parlömanter reji
me, onun geleceğine inanması, geleceğe ümit 
ve güvenle ıbakmasıdır. Memleketimizin sorun
ları demokratik rejim içinde halledilmelidir. 
Bunun yapılabileceğini Parlâmentomuzun ispat 
edecek güçte olduğu, kısa süre önce gerçekleş
tirilen Anayasa değişiklikleri sırasında bir de
fa daha görülmüştür. Memleketimizde siyasi ik
tidarların Anayasa hükümlerine uygun olarak 
yapılacak seıfeest seçimlerle el değiştirmesi için 
gerekli şaftların ve imkânların süratle sağlan
masına bütün gücümüzle çalışacağız. 

Partilerüstü Hükümet olarak, hiçbir partiye 
mal edilemiyecek olan icratımızın yürütülebil
mesi, memleketimizi içinde bulunduğu sosyal 
ve ekonomik bunalımdan kurtaracak reformla
rın gerçekleştirilebilmesi için, geçmişte yapı
lan -hataların tenkid ve münakaşasının bir ya
na bırakılması, Parlâmento ile Hükümet iliş
kilerinde tam bir anlayış ve ahenkli bir çalışma 
havasının hâkim kılınması lüzumuna inanıyo
ruz. Anayasamızın hükümlerine göre demokra
simizin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partile
rimizin, birbirlerini yıpratma yerine memleket 
.lorunannın çözümlenmesi yönünde birleşecek
lerini ümidediyoruz. 

(Sayın Senatörler, 
Ekonomik kalkımma konusunda Anayasa'-

mızın ruhuna uygun düşen sarsılmaz kanaati
miz şudur : Türkiye'nin ekonomik kalkınması 
demokratik rejim içinde ve karma ekonomi sis
temine dayanılarak (başarılabilir. Ekonominin 
kamu kesimiyle özel kesimi birlikte yaşıyacak, 
her iki kesimin yatırım faaliyetleri sonucu plân 
ve programların öngördüğü kalkınma hedef
lerine ulaşılacaktır, özel sermayenin kalkınma 
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plânlarına uygun yatırımlara yönelmesi için 
gerekli güven ortamının sağlanmasına çalışı
lacaktır. 

Devlet sektörüne ne kadar önem veriliyor
sa, özel sektiöre de aynı önemin verilmesi lü
zumuna inanıyoruz, özel sektörün de bu an
layış içinde memleket menfaatlerini önplânda 
tutarak kendisine düşen görevleri noksansız 
oiaralk ve gecikmeden yerine getirmesini bek
liyoruz. 

Hükümetimiz, özel sektör yatırımlarının sü
ratle gerçekleşmesi ve ihracatımızın artırılma
sı için gerekli teşvik tedbirlerini alacaktır. 
Bu maksatla, mevcut tecrübelerden ve evvelce 
bu konuda yapılmış olan çalışmalardan fayda
lanarak bir kanun hazırlanacak ve meclislere 
sunulacaktır. 

Bu münasebetle, sosyal adalet esaslarına ve 
'bİlSâissa p î î F dagılımınnıdaha adilbirtetle-ge; 
tirilmesine !büyük önem verdiğimizi ve bunun 
gerçekleşmesini titizlikle gözeteceğimizi belirt
mek isterim. 

Kalkınmamızın gerçekleşmesi için ekonomi
nin bütün imkânları seferber edilirken, memle
ket şartlarına uygun bir istikrarın temini için 
gerekli bütün tedbirler alınacaktı. 

Yabancı semaye konusunda, bu sermaye
nin yurdumuzun menfaatlerine uygun olması 
esastır. Bu esasa dayanarak yabancı sermaye
nin kalkınma plânlarımızın ve programlarımı
zın hedeflerine yöneûen alanlara yatırım yap
masına müsaade edilecektir. 

Hayat pahalılığı ile, seri fiyat artışlariyle, hak
sız kazanç sağlıyanlaıia etkili şekilde mücade
le edilecektir. Bu konuda gerekli iktisadi ve 
hukukî tedbirler alınacaktır. 

Millî tasarrufların, kalkınma plân ve prog-
larrnda öngörülen hedeflere uygun yatırım
lara dönüşmesi için her türlü tedbir alınacak, 
sermaye piyasasının kuruıîmasına yardımcı ola
cak tasarıların süratle kanunlaştırılmasına çalı
şılacaktır. 

Değerli senatörler, 
Bilinmesinde fayda gördüğümüz diğer önem

li husus, kanunların üstünlüğü ve kanunların 
hâkimiyeti ilkesine olan mutlak bağlılığımız
dır. Hiçbir kanunsuz hareket müsamaha ile 
karşîüanmıyacak, kanuna aykırı fiil ve hare

ketlere karşı her alanda ciddî tedbirler alınacak
tır. 

Zorunlu haller dışında memurlar görevle
rinden alınmayacak, çalışkan, dürüst, ehliyetli 
devlet memurlarının güven içinde iş görmeleri
ne gereken önem verilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 
12 Mart muhtırasından sonraki Hükümetin 

ne gibi şartlar içinde kurulduğu bilnmektediir. 
8,5 ay gibi kısa bir süre içinde bu Hükümet 
önemli hizmetler görmüştür. Kahraman Silâhlı 
Kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müzahareti ile, 
dışarıdan idare edilen anarşi ve şiddet eylem
leri geniş ölçüde önlemiş, suçluların büyük bir 
kısmı yakalanarak adalete teslim edilmiştir. 
Milletimizin huzurunu kaçıran, demokrasimizin 
geleceğini tehlikeye düşüren bu eylemlerin 
kökünün kazınabilmesi için bunları yönetenle
rin mutlaka yakalanarak adalete teslim edile
ceklerinden kimsenin şupEesı olmaması lâzım
dır. 

Dikta heveslilerinin, Türk Milletini parça
lamak is tiy enlerin demokratik hukuk devletini 
zorla devirmek peşinde koşan anarşistlerin ve 
tedhişçilerin, 1961 Anayasasının getirdiği hak 
ve hürriyetleri kötüye kullanmalarını önliye-
celk Anayasa değişiklikleri bu denemde ger
çekleştirilmiştir. Vatansever partilerimizin ve 
Yüce Meclis ve Senatonun Anayasa değişikli
ğinin gerçekleştirilmesi sırasında gösterdikle
ri birlik ve beraberliği şükranla karşıladığı
mızı, huzurunuzda tekrarlamak isterim. 

Bundan önceki Hükümetin iş başına gelme
sinden sonra Yüce meclislere sunulan ve kanun
laşan tasarılar az değildir. Sıkıyönetim Kanunu, 
Resmî Yüksek Okullar Kanunu, senbest meslek 
sahipleri ve esnafla ilgili Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu bunlardan sadece birkaçıdır. 

Geride bıraktığımız 8,5 ay içinde Yüce mec
lislere 35 kanun tas anısı sunulmuştur. Daha 
önce sunulmuş olup, Hükümetçe benimsenmiş 
olanlarla birlikte bu sayı 50 yi geçmektedir. 

Sayın üyeler, 
Memleketimizi sürüklendiği uçurumun ke

narında 12 Mart Muhtırası durdurmuştur. Bu 
tarihten sonra partilerüstü hüviyette kurulan 
Hükümetimizin tedhiş ve anarşiyi önlemek ve 
Anayasamızın öngördüğü reformları gerçek
leştirmek görevini üzerine aldığı bilinmektedir. 
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7 Nisan 1971 tarihia&s Millet (Meclisinin bü
yük çoğunluğu ile onaylanan Hükümet Prog
ramının (Toprak ve Tarım Reformu, Millî Eği
tim Reformu, Malî reformlar, yabancı sermaye 
tim Reformu, Malî reformlar, yabanın sermaye, 
Hukuk ve adalet reformu, Asayiş ve Güvenliğin 
Sağlanması. Devlet kesimini yeniden düzenle
me, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Dış Politika, Mil
lî Savunma) başlıkları altında ve diğer kınlıla
rında yazılı islerin biran önce yapılması iğin bü
yük çaba gösterilecektir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Meclis Başkan
larına, parti liderlerine ve bana gönderdiği mek
tubun ellinde gösterilen islerin yapılmoriina 
önem ve öncelik verilecektir. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri, 
Güveninizi kaşandığımız takdirde Hükü

metin önemle ve özellikle üzerinde duraoağı ve 
biran önce gerçekleştirmeye çalışaeağı işlerin 
başlıcaları söyle sıralanabilir: 

Toprak ve Tarım Reformu, bir taraftan sos
yal adalet, diğer taraftan da verimlilik esasla
rı göz önünde tutularak gerçekleştirilecek, 20 
nci Yüzyıl gereklerine uymıyan çağ dışı kalın
tılara süratle son verilecektir, 

Toprak ve Tarım Reformunu gerçekleşti
rirken, yurdumuzun değişik bölgelerdin iklim 
ve toprak özellikleri, çeşitli tarım türleri göz 
önünde tutulmak suretiyle tarım işletmelerinin 
âzami ve asgari büyüklükleri tesbit edilecek
tir. Ayrıca, topraksız veya az topraklı çiftçi
lere dağıtılan arazîlerin verimli tarım işlet
meleri olarak yaşıyabilmeleri için gerekli tebir-
ler alınacaktır. 

Ürerimin artırılmasını ve değerlendirilmesi
ni sağîıyacak kooperatiflerin kurulmasına ve 
teşvik edilmesine önem verilecektir. 

Nüfusumuzun büyük çoğunluğunun geçimi
ni, millî gelirin yaklaşık okrak % SQ unu, ihra
catımızın da en önemli bölümünü sağlıyan ta
rım sektörüne lâyık olduğu değeri vereceğiz. 
Tarım sektörü, iç ve dış piyasa şartları g^z 
önünde tutulmak suretiyle yeniden düzenlene
cek, bu maksatla 5 yıllık plânlarımızın öngör
düğü şekilde lir tarım plânlaması yapılacak
tır. özellikle sanayi bitkileri ve yağlı tohum
lar tarımına büyük önem verilecektir. Yurdu-
mua&a büyük potansiyeli bulunan ve hem mem
leket beslenmesi, hem de ihracaat bakımından 
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fovkedrdö önem ve imkânlar arz eden hayvan
cılığın gelişmedi için her türlü tedbirler alı
nacaktır. Zirai kredilerin işler hale getirilmesi 
ve kontrollü kredi sisteminin geliştirilmesi yo
luna gidilecektir. 

Devletin, tarım sektöründe öncülük etmesi 
esastır. Bu alandaki çalışmalar hızlandırıla
caktır, toprak reformu çerçevesinde, tarımsal 
üretimin artırılması için gerekli bütün ted
birler alınacaktır. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin daha geniş öl
çüde faaliyette bulunmaları için yeni imkân
lar sağîıyacak, bu çiftliklerden bölgelerimizin 
tarımsal kalkınmalarında ve geliştirilmelerin
de etkili olarak yararlanılacaktır. 

Tarım Bakanlığı, bu hedefleri geliştirecek 
bir hüviyetle çalışacaktır. Bakanlık tarım 
üretimini düzenlemek ve yürütmek görevi ya
nında, memleketin tarım politikasına yön vere
cek şekilde faaliyette bulunacaktır. 

Yedi ili içine alan haşhaş bölgesindeki af
yon üreticisine, mahsulünün karşılığı tazmi
nat olarak ödenecektir. Aynı zamanda bu böl
gedeki çiftçilere daha iyi bir hayat seviyesi 
sağîıyacak yeni yatırımlara gidilecektir. Bu 
yolda tedbirler alınmış ve alınmaktadır. Bun
lar kısa sürede sonuç vermeye başlıyacaktır. 

Ormanlarımız korunacak, gözetilecek ve sü
reklilikleri sağlanacaktır. îleri ormancılık tek
niği il e verimlerinin ve alanlarının artırılması-
n?u çalışılacaktır. Orman topraklarında doğal 
dengenin sağlanması, sosal, ekonomik ve tek
nik icaplara göre yönetilmesi ve işletilmesi ve
rim gücü oranında, bütünleşmiş düzende, millî 
sermaye ile Orman ürünleri Endüstrisi kurul
ması ve tüketim fazlasının ihracı için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

Orman köylerinin sosyo - ekonomik sorun
larının çözümüne öncelik verilmesi, üzerinde 
önemle duracağız ve bunları başlıca konular 
olarak elde bulunduracağız. 

K:jy kallanmasına önem verilecek, altyapı 
hizmetlerinin hızla geliştirilmesine devam edi
lecektir. Su ve toprak kaynaklarının geliştnil-
ms3i suretiyle tarımsal üretimi artıracak ve 
skononıik gelişmeyi hızlandıracak tedbirlere ön
celik verilecektir. Büyük Millet Meclisine sevk 
edilmiş bulunan «Toprak ve su kaynaklarını 
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geliştirme birlikleri» Kanun tasarısının en kısa 
zamanda kanunlaştırılması, bu amaca ulaşmayı 
Bağlıyacaktır. 

Sayın üyeler, 
Eğitimle ilgili reformlar konusunda özel 

yüksek okulların üniversite ve akademilere 
'bağlanması ve imam - hatip okullarının orta öğ
retime dayandırılması ile ilgili kararlar ko
runacaktır. İlköğretimden üniversiteye kadar 
her öğretim düzeyindeki kuruluşları ve eğiti
mi kapsıyan diğer kanunlar en kısa zamanda 
hazırlanaralk Yüce meclislerin takdirine su
nulacaktır. üniversiteler Kanunu, Anayasamızın 
120 ve 129 nou maddeleri ışığı altında ve üni
versitelerle yakın bir işbirliği içinde hazırla
narak Yüce meclislere sunulacaktır. 

Her kademedeki öğretim kurumlarında oku
yan öğrencilerimizin Atatürk ilkelerine uygun 
i^mfctyış içinde yetişmeleri- sağlanırken, bu 
öğrencilerin sol ve sağ aşırı uçlar tarafından 
zihinlerinin bulandırılmaması ve önyargılara 
saptırılmamasına üstün bir dikkat gösterile
cek, ayrıca her kademedeki öğretim kurumla
rından çıkacak öğrencilerin ekonomik haya
tımıza katkıda bulunacak şekilde üretici hale 
getirilmeleri oiçin gerekli tedbirler alınacak
tır. 

7 Nisan 1971 günü Büyük Meclisin onayla
dığı Programda da işaret edildiği gibi, sosyal 
adaleti gerçekleştirici bir vergi yükü dağılımı
nın sağlanması, Kalkınma Plânının öngörül
düğü yaiırımjjarın finansmanı için gerekli ek 
gelirlerin sağlanması ile mali idarenin güçlen
dirilmesi yönünden sorunlu kanuni değişiklik
ler yapılacaktır. Ayrıca bankacılık sistemi ile 
sigortacılık konusunda en son gelişmeler göz 
önünde tutularak uzmanlarca hazırlanmakta 
olan değişiklikler, kısa sürede değerlendirile
cektir. 

Emlâk Vergisi değisiiikliği ile vergi kaybını 
önlemdi için (hazırlanmış olan Gelir Vergisi ve 
diğer vergi tasarılarının kısa zamanda kanun
laştırılmasına ihtiyaç vardır. Bu konuda Parlâ
mentomuzdan anlayış ve yardım beklemekteyiz. 
Ayraca, Büyük Meclise sunulmuş olan 1972 büt
çesinin ek finansman ihtiyacı yönünden de bu
nu zorunlu görmekteis. 

Dış ticarette, ihracatımızın artırılması husu
suna büyük bir öncelik verilirken, ihracat ve 

i ithalât işlemlerinin daha süratli bir şekilde 
yürütülebilmesi için gerekli tedbirlerin alına
cağını da belirtmek isteriz. 

Yurdumuzun enerji politikası, öncelikle öz 
kaynaklarımıza dayandırılacaktır. 

Petrol Kanununun millî menfaatlere aykırı 
hükümleri süratle değiştirilecek, ihtiyacımız olan 
petrolün millî petrol kuruluşumuz tarafından 
yurt içinde sağlanması temel hedef teşkil ede
cektir. Uygulamada görülen millî menfaatle
re aykırı aksaklıklar düzeltilecek, akaryakıt 
anadepolaıınm devletimizin her türlü ihtiya
cını emniyetle karşılayabilecek durum ve ku
ruluşa kavuşması sağlanacak, boraks ve ben
zerli stratejik madenler konusunda millî men
faatlere aykırı durumun düzeltilmesi için ge
rekli çalışmalar sürdürülecektir. 

Talbiî servet ve kaynaklarımızın Devletin 
J feüüküm- ve tasarrufu altında olduğu -ifeegini-ko- -

yan Anayasamız hükmü ışığı altında maden ara
ma işlerimiz yeniden düzenlenecek, maden iş
leri ile görevli kuruluşumuz bu işleri etkili bir1 

şekilde kontrol edecek duruma getirilecek, ma
den ihracaatı Devlet ve kamu kuurluşlarmca 
denetlenecek ve ihracaatm ham cevhere kıyasla 
tam veya yarı işlenmiş ür'ünler şeklinde olması-

j na çalışılacaktır. 
Enerji üretiminde yurt ekonomisine en uy

gun düşecek yakıt ve kaynakların kullanılma
sına büyük önem verilecek ve Türkiye Elektrik 
Kurumu, yurdumuzdaki bütün enerjiyi üre
ten kuruluş haline getirilinceye kadar, kurum 
dışındaki şirketlerin, elektrik üretimi plân ve 
programına göre işletmeleri sağlanacaktır. 

Türkiyemiz artık hızlı bir sanayileşmeyi ger-
çekleştiirelbilecek düzeye ulaşmıştır. Eldeki bü
tün bilgiler bunu göstermektedir. Hükümeti
miz hızla sanayileşmeyi sağlıyacak en uygun 
iktüsadi politükaları ve teşvik tedbirlerini asim
le uiyguhyae&ktır. 

Modern kesim adı verilen sanayi kesiminin 
bilimsel şekilde geliştirilebilmesi, kaynakların 
en iyi tarzda kullanılabilmesi, israfın ve ge
reksiz tekrarların önlenebilmesi iyi hazırlan
mış projeleri ve sanayileşme programlarını ge
rektirir. Hükümet olarak biz, karma ekono
minin kuralları içinde, güçlü ve hızlı bir sana
yileşme programını ulusumuza sunmak kara-

I rmdayız. 
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Bu program, genel olarak uluslararası tica

ret koşullarından uzak, rekabet gücünden yok
sun birialkım üretim Mrimlerini yaratmıyacak 
nitelikte olacaktır. Başka bir deyimle, sınai 
mamul ve yarı mamuller ihracatımızı çok güç-
lendlirecsk isletmelerle ilgili sanayileşme prog
ramı yapacağız. 

Ağır teçhizat veya fabrikalar imal eden sa
nayi tesisleri, harb sanayii, elektronik sanayii, 
gemi yapını sanayii, demir çelik sanayiinin ve 
petrokirnıya sanayiinin geliştirilmesi için büyük 
pi'oj eleri en kısa zamanda uygulama safhası
na koymaya çalışacağız. 

Sanayileşmenin önşartlarından biri de yatı
rım kredisidir. Bunu gerçekleştirmek için ise 
güçlü kalkınma bankalarına ihtiyaç vardır. Böy
le bir kalkınma bankasının kurulmasına der
hal teşebbüs edeceğiz. Yüce meclislerin bu alan
da bize yardımcı olacaklarına inanıyoruz. 

Cumhuriy e timizin kurucusu Büyük Atatürk 
bMere çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak mil
lî hedefini vermiştir. Böyle bir uluslararası or
tam ve millî hedef içinde, teknolojiye çok ön
celik vermemiz gerekeceği açıktır. Bu sebep
le, Sanayi Bakanlığına teknolojik gelişmeleri 
takip ve uygulama görevi de verilmiştir. 

Turizm sektörünün, anasorıırm olan yatırını 
ve işletmeciliğin önplânda bulunduğu bir en
düstri dalı haline getirilmesi amaç edinilecek
tir. 

Deniz ve göl kıyıları herkesin istifadesine 
açık tutulacak, turistik nitelik taşıyan dev
let topraklarının elden çıkarılmamasının ve bu 
nitelikteki özel mülkiyet konusu toprakların, 
seikbörün gelişmeline imkân verecek belirli bir 
plân disiplini içerisinde, kamu yararına uygun 
kullanılmasını sağlıyacak idari malî ve kanu -
ni tedbirler alınacaktır. 

Sağlık kurumlarının ve personelinin yurt sat
hında dengeli bir şekilde dağılması, çevre sağ
lığı, koruyucu hekimlik, aile plânlaması, ana ve 
çocuk sağlığı ve yataklı tedavi hizmetlerinde 
koordinasyonun sağlanması, sağlık ve sosyal 
yardım politikamızın temel ilkeleri olacaktır. 

İlâçta kalite ve fiyat kontrolü, ilâç kulla-
nımmda israfın önlenmesi, ilâç endüstrimizin. 
hammadde yapımına ve ihracata yönelmesi için 
gerekli bütün tedbirler en kısa zamanda alı
nacaktır. 
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Büyük şehirlerimizde ve özellikle Ankara'

da «Kirli hava» problem inin ve kıyılanınızda 
günden güne artan «Su kirlenmesi» nin kısa sü
rede pratik ve etkili tedbirlerle çözümlenme
si, Hükümetimizin üzerinde hassasiyetle du
racağı bir sorundur. 

Sayın senatörler, 
Genel güvenlik kuruluşları, özellikle, toplum

sal olaylarda üzerlerine düşen görevleri yapa
bilecek biçimde güçlendirilecektir. Kadro bakı
mından yeterli, hareket yeteneği üstün, mo
dern araç ve gereçlerle donatılmış bir hale ge
tirilecektir. Bilhassa toplum polisinin eğiti
mine önem verilecektir. 

Büyük mal ve can kaybına sebebolan tra
fik kazalarını önlemede etkili bir denetleme 
sisteminin geliştirilmesi ve trafik polisinin yet
ki, araç ve gereç bakımından da güçlendiril
mesi sağlanacaktır. 

Ankara ve İstanbul gibi büyük şetarleriimi-
zin iç trafiğini modern yeraîltı ve yer üstü ulaş
tırma araçlariyle teçhiz etmek için ciddî giri
şimler yapılacaktır. 

Derneklerin sosyal düzenimizde huzursuz
luk yaratan faaliyetleri önlenecek, toplantı ve 
gösteri yürüyüşü özgürlüğü, grev ve lokavt ile 
ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki kanunla
ra tam saygı sağlanacak, uygulamadaki boşluk
lar giderilecektir. 

Kaçakçılık olayları ile, özellikle silâh ka
çakçılığı ile ciddî olarak mücadele edilecektir. 

İl idaresi ve Köy kanunları ve idari taksi-
nıa'3 konulan yeniden gözden geçirilecek, ge
rekli yasama tedbirleri için teşebbüs yapıla
caktır. 

Mahallî idareler, özel idare ve belediyelerin 
kuruluş, fonksiyon ve kaynak 'konuları yeni
den, hizmet ve günün koşulları açısından de-
ğerlendirileceştir. 

Parlâmentomuzda görüşülmekte olan Be
lediye Gelirleri Kanunu tasarısının sonuçlan
dırılmasını rica etmekteyiz. 

İdarenin tarafsızlığı kesin olanak sağlana
caktır. Her türlü kayırma, partizanlık ve ilti
mas önlenecek, her çeşit yolsuzluklarla ciddî 
olarak mücadele edilecektir. 

Sayın üyeler, 
Çalışma hayatımızda huzuru sağlıyacak 

tedbirler alınacaktır. 

170 — 
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Emekleriyle Tür k ekonomisine değerli kat
kıda, bulanan işçilerimizle işverenlerin karşılık
lı hak ve menfaatlerini dengeli bir şekilde ko-
rumalk, daha 'başlangıcında çözümlenmesi müm
kün menfaat çatışmalarının Türk ekonomisi
ne olumsuz etkilerini önlemek için Sendika
lar Kanunu ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
kanunları, işçi ve işveden teşekküllerinin de gö
rüşleri tesbit edilerek, birbirini tanıamlıyan bu 
ilki kanun arasındaki çelişmeler giderilecek
tir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarını çöz
mek, yaşama şartlarını iyileştirmek ve her tür
lü sosyal haklarını korumak için daha etkili 
tedbirler alınacaktır. 

Ulaştırina sektöründe, kara, deniz ve hava 
ulaştırması ile haiberleşme imkânlarının geniş
letilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına hız ve-
ölecektir* 

Nüfus artışının ve sanayileşmenin bir so
nucu olarak hızla gelişen şehirleşmeye bilim 
ve memleket gerçeklerine uygun bir yön veri
lecek, bölge ve şehir plânlamasında çevre so
runlarının çözümlenmesine ve ezellikle çevre 
sağlığına itina gösterilecektir. Az gelirli va
tandaşlarımızın mesken edinme çabalarına yol 
gösterici ve destekleyici katkıda bulunulacak
tır. 

Gümrüklerimiz günün ihtiyaç ve icapları
na cevap verecek bir hüviyet ve seviyeye 'ka
vuşturulacaktır. Bu amaçla, Millet Meclisi gün
deminde bulunan Gümrük 'kanunu tasarısının 
'biran evvel kanunlaşmasını da Parlâmentomuz
dan istirham etmekteyiz. 

Tekel maddelerinin üretiminden satışları
na kadarki aşamalarda, bir taraftan yurt çı
karları diğer taraftan da Türk üreticisinin men
faatleri önemle gözetilecektir. 

Gençlerimizi yarının millî görev ve sorum
luluklarını yüklenebilecek üstün vasıflarla ye
tiştirmek, millî kalkınma çabamızın en verimli 
yatırımlarından biridir. Gençlere sağlıklı ha
yat şartları, geniş bir dünya görüşü, köklü 
kültür imkânları sağlamak başlıca amacımız
dır. . 

Çağdaş uygarlığa hızlı adımlarla ulaşabil
memizde rol oynayacak gençlere en verimli ge
lişim çağlarında fırsat eşitliği sağlanarak bü
tün millî kuruluşların iştirakiyle eğitim, sos

yal refah, sağlık çalışma ve dinlenme imkânla
rı artırılacaktır. 

Türkiye'de sporun geliştirilmesine ve yay
gın hale getirilmesine gereken önem verilecek
tir. 

Sayın senatörler, 
1327 sayılı Kanunla değiştirilen 657 sayılı 

Do/let Memurları Kanunu, 800 bin kamu per
sonelini çok yakından ilgilendirmektedir. Bu 
kanunun noksanlarının tamamlanması, uygula
mada, bilhassa intibak hükümlerinin uygulan
masında görülen hataların ve adaletsizlikle
rin süratle düzeltilmesi için meclislere sunul
muş olan tasarının biran önce kanunlaşmasını 
Yüce Parlâmentodan önemle istirham ediyo
ruz. Bu konuda Yüce Parlâmentomuzun bize 
yardımcı olacağına inanıyoruz. 

Siyasi Partiler Kanunu ile seçim mevzua
tının, geçirilen tecrübelerin ışığı altında de
mokrasinin faziletine olan inancı pekleştire
cek tarzda süratle ele alınmasına çalışılacak
tır. Bunu sağlamak üzere parti içi demokra
tik denetimin daha etkili kılınması, parti pa
rasının partilerin tüzük ve yönetmelikleri ve 
para amaçları doğrultusunda sarf olunması, 
Anayasa Mahkemesinin hesap den s timinin fii
len işler hale getirilmesi, parti içi seçimlerin 
dürüstlüğü, yaygınlığı ve denetiminin daha iyi 
sağlanması ile ilgili taşanların kanunlaştırıl
ması konusunda partilerimizin alherikli bir an
layış irinde tedbirler bulacağına olan ümidi
mizi bir def a daha tekrarlamak isteriz. 

Resmî ilân rejiminin ıslahı işi ele alınacak
tır. Basın suçlarında hapis cezalarının azal
tılmasını, bunun yerine para cezalariyle taz
minatların fazlalaştırılmasını sağlıyacak tasa
rılar hazırlanarak meclislere sunulacaktır. 

1972 yılı sonunda 18 milyon vatandaşımı
zın televizyondan faydalanması için ilk adım
lar atılmıştır. Bu alandaki gayretlerin hızla 
sürdürülmesi ve gelecek yıllarda bütün yur
dumuzun televizyon şebekesi içine alınması 
sağlanacaktır. Televizyon hizmeti, başlıca ha
berleşme, eğitim, kalkınma ve millî kültür hiz
meti olarak yürütülecektir. 

Televizyon alıcı cihazlarının yurdumuzda 
yapımı ve özellikle elektriği olmıyan köyleri
miz için pille çalışan televizyon alıcıları ya
pılması şimdiden ele alınmıştır. 
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Yüce Senatonun değerli üyeleri,.. 
Bundan önceki Hükümetin Programında 

«Hukuk ve Adalet Reformu» başlığı altında ön
görülen amaçlara ulaşılması içlin gerekli ida
ri ve kanuni tedbirlerin alınmasına devam 
olunacaktır. Bunlar arasında dâvaların sürat
le ve az masrafla sonuçlandırılmasını sağlıya-
cak olanlara öncelik verilecektir. Adlî zabıta
nın kurulması için başlatılmış olan çalışmalar 
da tamamlanacaktır. 

Sıhhatli bir toprak reformunun zorunlu un
suru olan kadastro çalışmalarının hızla sonuç
landırılması işin kadastro mahkemelerinin mik
tarı artırılacak, özellikle Toprak reformunun 
uygulanacağı bölgelerde bir İhtisas Mahke
mesi olarak Kadastro mahkemeleri kurulacak
tır. 

Bundan başka, adalet mekanizmasının Yük
sek Hâkimler Kurulunca etkili halde denetlen
mesi sağlanacaktır. 

Sayın senatörler, 
Dış politikamıza Atatürk ilkeleri yön ver

meye devam edecektir. 
Milletlerarası ilişkilerimizi bağımsızlık, 

egemenlik, ülke bütünlüğüne saygı ve içişlere 
karışmama ilkeleri çerçevesinde, karşılıklı say
gı ve işbirliği anlayışı ile yürüteceğiz, Bu iliş
kilerde karşılıklı yararların âdil bir denge 
içinde bulunmasına özel bir itina göstereceğiz. 

Milletlerarası ilişkilerin, Birleşmiş Millet
ler Yasasında yer alan ilkelere uygun bir şe
kilde geliştirilmesi başta geleiı amaçlarımıııdan 
olacaktır. 

Türkiye, üyesi bulunduğu Birlejmiş Mil
letler ve bu örgüte bağlı ihtisas teşekkülleri
nin ve Avrupa Konseyi, Ortak Pazar gibi mil
letlerarası kuruluşların çalışmalarına faal ve 
yapıcı bir şekilde katılmaya devam edecektir. 

Ortak savunma örgütü olan Kuzey Atlantik 
İttifakının güvenliğimizi artırmaktaki önem
li rolü devam etmekte ve aynı zamanda Avru
pa'da «©tente» m gerçekleşmesine ele etkili bir 
şekilde yardımcı olmaktadır. Bu örgütün, kar
şılaştığı sorunları, amaçlarına uygun bir da
yanışma ve düşünce birliği içinde çözümlemeye 
çalışması, devamlılığının ve sağlamlığının ger
çek teminatı olacaktır. 

Avrupa'da güvenilir bir barış işbirliği or
tamının gerçekleştirilmesine yönelen teşebbüs-

16 . 12 . .1971 O : 2 

lera ve bugün olumlu yola girdiği izlenimini 
veren gelişmelere Türkiye iyi niyetli, yapıcı ve 
gerçekçi bir tutumla katkıda bulunmaya de
vam edecektir. 

Balkan ülkeleri ile olan çok yönlü ilişkile
rimizi geleneksel iyi komşuluk anlayışı içinde 
geliştirmeye gayret sarf edeceğiz. 

Yakın dostluk ve ittifak bağlarımız bulu
nan A.B.D. ile ilişkilerimizi karşılıklı anlayış 
ve saygı esasları çerçevesinde daha da geliştir
mek arzusundayız. 

Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizi dış politi
kamızın anaiîkelerine uygun şekilde geliştir
mek için iyi niyetle çaba harcamaktan geri kal-
ınıyaoağız. 

iran ve Pakistan ile mevcut yakın ve dosta-
re ilişkilerimiz] esasen yürütmekte olduğumuz 
çok taraflı işbirliği ile daha ileri seviyelere 
ulaştırmaya çalışacağız. 

Müttefikimiz Pakistan'ın içine itildiği fev
kalâde şartlardan Hükümet ve millet olarak 
büyük üzüntü duyuyoruz. Bu dost ve kardeş 
ülkenin millî bütünlüğüne yönelen tehlikeler
den başarı ile kurtulması için Türkiye kendisi
ne destek olmaya çalışacaktır. 

Arap ülkeleri ile uzun yılların meydana ge
tirdiği geleneksel bağlarımızı daha da kuvvet
lendirmek dileğimizdir. 

Orta - Doğu anlaşmazlığının Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyinin 22 Kasım 1867 tarihli 
kararı çerçevesinde bölgeyi biran önce barış ve 
istikrara kavuşturacak âdil bir çözüme bağlan
masını arzu ediyoruz. 

Çin Halk Cumhuriyeti ile kurduğumuz iliş
kilerin, dış politikamızın anailkeleri çerçevesi 
içinde yürütülmesini öngörmekteyiz. 

Asya - Afrika memleketleriyle gelişmekte 
olan ilişkilerimize de önem vermekteyiz ve bu 
yöndeki gayretlerimize devam edeceğiz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığı
mızın geçiş döneminde uygulanacak belgelerin 
onaylanmasına ilişkin kanun tasarısı 22 Tem
muz 1971 tarihinde Yüce Meclislerce kabul edil
miş ve katma protokolün ticari hükümleri de 
1 Eylül 1971 tarihinde geçici anlaşma ile yü
rürlüğe konulmuştur. Bu belgelere yurdumuz 
bakımından elverişli imkânlar eklenmesi yolun
da girişimler yapılmış ve ilk olumlu sonuçlar 
alınmıştır. Anlaşmalarda öngörülen imkânlar 
çerçevesinde aynı yönde çalışmalar sürdürül-
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inektedir. Toplulukların genişlemesi ve genel 
preferanslar çerçevesinde bu çalışmalarımızın 
somutlaştırılmasına gayret gösterilecektir. 

Avrupa toplulukları ile ilişkilerimizi 1963 An
kara Anlaşmasında yer alan amaçlara ulaşacak 
şekilde geliştirmek azmindeyiz. Bu çerçevede iç 
plânda da gerekli tedbirleri süratle ele almak 
ve kalkınma gayretlerimize buna göre yön ver
mek durumundayız, 

Ortak Pazara tam üye olmadan önce, Katma 
Porotoklde ve diğer anlaşmalarda millî sanayi
mizin gelişmesine engel olacak maîhiyette uygu
lamalarla karşılaşılmaması için gerektiğinde 
karşılıklı müzakerelerle ayarlamalar yoluna gi
dilecektir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra kabul edilen 
dünya para sisteminde görülen aksaklıklar ve 
ortaya konan yeni ihtimaller dikkatle izlenecek 
ve yurdumuz çıkarları açısından en isabetli yol
da" de^eTîeTlftîra^^ 

Sayın üyeler, 
Kibrıs sorunu Hükümetimizin Andlaşmalar 

çerçevesinde ve Türk toplumunun haklarını sü
rekli olarak teminat altına alacak şekilde bir 
çözüme ulaştırılması için hiçbir gayreti esirge-
miyeceği ulusal davamızdır. Bu soruna ilgili ta
rafların hak ve çıkarlarını bağdaştıracak bir 
çözüm şekli bulunabilmesi, aynı zamanda Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin eski 
dostane gelişme düzeyine oturtulmasına büyük 
ölçüde yardımcı olacaktır. 

Üç yılı aşkın bir süreden beri devam ettiği 
halde olumlu bir sonuca ulaşamamış olan top
lumlararası görüşmelerin, saplandığı çıkmazdan 
kurtarılarak yapıcı bir yola sevk edilmesi için, 
Türkiye ve Yunanistan'ın katılmaları ile geniş
letilmiş bir çerçevede devamının olumlu bir for
mül olduğunu düşünüyoruz. Bu formülün uy
gulama alanına intikal ettirilmesi için temas ve 
çalışmalar devam etmektedir. 

Açıkça tekrarlamak isterim ki, Türkiye'nin 
ve Kıbrıs Türk Toplumunun Andlaşmalarla ta
nınmış bulunan haklarına yapılabilecek her han
gi bir yeni saldırı, bir oldu bitti, Türk Milletini 
tek vücut halinde ve bütün gücü ile karşısında 
bulacaktır. («Bravo» sesleri.) 

Millî varlığımızın başlıca teminatı olan ve 
milletçe, güven duyguları ile, bağlı bulunduğu
muz Silâhlı Kuvvetlerimizin yurt savunmasın
da ve millî güvenliğin sağlanmasında şerefli 

görevini yerine getirebilmesi için daima kudret
li ve kuvvetli bir halde bulundurulması başlıca 
hedefimiz olacaktır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin savaş, araç ve ge
reçlerinin yurt işinden sağlanması hususundaki 
ciddî çalışmaları devam ettireceğiz. Bu hedefe 
varıncaya kadar Silâhlı Kuvvetlerimizin mo
dern tekniğin bu alandaki imkânlarından fay
dalanmaya devam edefeilmesini sağlamak üzere 
gerekli teşebbüsleri ve çalışmaları hükümet ya
pacaktır. 

Bu arada savunma hizmetlerimizin gereği 
gibi yürüyebilmesini «ağlamak amacı ile hazır
lanmış olan kanun tasarıları ile Anayasamızda 
yapılan son değişiklikler sebebi ile Silâhlı Kuv

vetlerimizi ilgibndiren mevzuatta yapılması zo-. 
runlu görülen ve belli bir süre içinde kanun
laşması gereken tadilâta aidolan tasanlar, kısa 
bir süre içinde Yüce Meclise sunulacak olan 
Tcanuîi taimrıîanninsümlle kaıııuılaştırılmtt^trm-
çalısılacaktır. Bu konuda Parlâmentomuzun 
yardımını bilhassa istirham etmekteyim. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Sözlerimin sonuna gelirken şu hususları tek

rarlamak isterim : Bundan önceki Hükümet 
gibi bu Hükümet de 12 Mart 1971 tarihinde Si
lâhlı Kuvvetlerimiz adına verilen muhtıranın 
ışığında kurulmuştur. 7 Nisan 1971 günü Mil
let Meclisinin 321 oyu ile güvenini kazanmış 
elan ve Hükümetin 3 Aralık 1971 günü istifası 
dolayrsiyle uygulanmasının tamamlanmasına 
vakit kalmamış elan programı bu Hükümet de 
çalınmalarına esas olarak benimsemektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 7 Aralık 1971 
tarihinde Senato ve Meclis Başkanları, siyasi 
parti liderleri ve Başbakanlığa gönderdikleri 
mektup ve onun eki olan reform ve iş esasları 
da Hükümetimize ışık tutacaktır. Programlan
sın temeli yurdumuzun acele ihtiyacı olan re
formları Atatürk'çü bir anlayışla hazırlama 
gayretlerini ara vermeden sürdürmek, kısa za
manda bitirmek ve Parlâmentomuzun tak&iri-
n* sunmak düşünce ve karandır. 

1961 Anayasasının öngördüğü reformlan 
Atatürk'çü bir görüş ve anlayış içinde Parlâ
mentomuza birbiri ardına sunmak azmindeyiz. 

Reformlan gerçekleştirmek çabalanmızda 
Parlâmentomuzla - Anayasanın çizdiği hak ve 
yetkiler snıırları içinde işbirliği yapmaktan 

I başka bir yol tanımıyoruz Hükümet, tasarıları 
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hazırlıyacak, Meclislerimize sunacaktır, Tartış
ma, değiştirme, kabul veya ret Parlâmentonm-
zun en tabiî hakkıdır. 

Hükümet olarak, Cumhuriyet Senatomuzun, 
Millet Meclisimizin, 'görevimizin yerine getiril
mesinde desteğim, yardımını, teşvikini bizden 
esirgerniyeceğini umuyoruz. İçinde bulunduğu
muz koşullar altında her zamankinden daha 
ağır sorumluluk yakliyen görevi bu umutla 
üzerimize aldığımızı bilhassa belirtmek isteriz. 

12 Martın öncesindeki ve sonrasındaki ola
ğan dışı ortamdan ülkemizi en kısa sürede çı
karmak, normal koşullara kavuşturmak, anor
mal işli yen bir demokrasi düzenine getirmek 
için biz Hükümet olarak hiçbir çabayı fazla 
bulmıyacağız. Parlâmentomuzla elele, omuz 
omuza bu amaca' doğru her gün yeni aşamaları 
geride bırakabileceğimize inanmak istiyoru.?. 
Şunu önemle hatırlatmak yerinde olacaktır • 
Amaç, Parlamentosuz, serbest seçimsiz, maske
lenmiş veya açık bir dikta değildir. Tersine. 
serbest ve dürüst secime ve çok partili demok
ratik rejime dayanan, millî iradeyi ifsâdetme-
dsn millî meclisler kuran, her anlamı ile hukuk 
devleti olan bir devlet düzeni içinle yaşamak
tır. («Bravo» sesleri) 

Aranılan, devamlı kılınmak istenen huzurun 
ve sükûnun vazgeçilmez şartlarından biri bu
dur. öteki de, sosyal adaleti, refahı vatandaşlar 
arasında yaygınlaştırmak, bunun için :1e toprak 
ve tarım reformu, vergi ve maliye reformu, mil
lî eğitim reformu, üniversite reformu, idare me
kanizması reformu, adalet reformu gibi, anare-
formları yapmaktır. Bunlar başarılamazsa hu
zur ve sükûn devamlı kılınamaz, 

'Sayın üyeler; 
Esas çizgileriyle özetlemeye çalıştığım prog

ramımızı sunmuş bulunuyorum. Takdir Yüce 
Heyetinizindir. Kendim ve arkadaşlarım adına 
Yüce Cumhuriyet Senatosunu saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Yüce Senatonun muhterem üye
leri, îiknei Nihat Erim Hükümetinin programı 
Sayın Başbakan Nihat Erim tarafından Yüksek 
Heyetinize takdim edilmiştir. Takdimi yapı-
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lan bu Hükümet programının müzakeresine 
21 . 12 . 1971 Salı günü saat 15,000 te İçtüzüğü
müzün 130 ucu maddesi gereğince bağlanacaktır. 
Yüksek Heyete saygı ile duyururum. 

Gündemimize devam ediyoruz. 
8. — Komisyonlarda açık buluuan üyelik

lere seçim. 

BAŞKAM — Başkanlığa şimdiya kadar bil
dirilmiş olan Malî ve İktisadi İşler Komisyonu
nun da acık bulunan G. H. P. kontenjanına Sa
yın Fakilı özlen, Millî Eğitim Komisyonuna 
A. F. kontenjanından Sayın Osman Nuri Can-
polat. Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunda açık bulunan A, P. kontenjanına 
öayııı Orhan Tuğrul aday gösterilmiştir. 

Bu acık bulunan komisyon üyeliklerine bun
dan evvel yapılan seçimler işari oyla yapılmıştı. 
uiizilğü.müX sadece komisyonların teşekkülü sı
rasında yapılan seçimlerin açık oyla yapılmasını 
fımirdir, Acık bulunan üyeliklere daha evvel 
yapılmış olan seçimlerle teamül haline gelmiş 
::• ulunan işari seçim usulüne başvuruyoruz. 

Malî ve İktisadi isler Komisyonunda açık 
aıium-n 0. E. P. kontenjanına Saj/in Fakih öz
len aday gösterilmiştir. Sayın Fakih, özlen'in 
;"vı komisyona üye seçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunda A. P. kontenjanı 
olarak açık bulunan üyeliğe Sayın Osman Nuri 
Canpolaî aday gösterilmiştir. Sayın Canpolat'ın 
seçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadi, Teşebbüsleri Karma Komis
yonunda açık bulunan A. P. kontenjanına Sayın 
Orban Tuğrul aday gösterilmiştir. Sayın Tuğ
rul'un seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ekseriyet kalmadığı görülmekte ve müzake
renin devamına da zaten teknik sebepler mâni 
bulunmaktadır: bu itibarla 21 . 12 . 1971 Salı 
günü saat 15,00 te toplanmak üzsre Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,00 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

U NCt BİRLEŞİMİ 

16 . 12 . 1971 Perşemfce 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Nihat Erim tarafından teşkil 
olunan Bakanlar Kurulu programının okunması. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

B - İKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
BORULAR VE «ENEL CtöRÜŞME 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLEF 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm. son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 

hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Ham di özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyetSenatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu rapora (3/986) (S. Sayısı : i639) (Î3ağîtmâ 
tarihi :2i). 7 . 1971) 

5. — İçel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 
.10 . î) . 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Tevfik Fikret Liresine dair 
Senato Araştırması istiyen önergesi (10/46) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 




