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JTANAK OZETI I. — GEÇEN Tl 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda: 
Başkanlık Divanında açık bulunan üyeliklere ve 

komisyonlara üye seçimi, A. P. Grupunun aday gös
termemesi nedeniyle ertelendi. 

Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Ba
kanlar Kurulu programı okundu. 

C.H.P., M.B. ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Gru-
pıs Başkanlıklarının, Hükümet Programı üzerindeki 
görüşmelerin 30 Haziran 1977 Perşembe günü saat 
15.00'ie yapılmasına dair önergesi kabul edildi, 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Orhan 

Vural'ın, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürüne dair 

BAŞKAN — 58 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başkanlık Divanında açık bulunan üyelik
lere seçim. 

2. — Komisyonlara üye seçimi. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye

leri : 
Daha önce vermiş olduğunuz karar gereğince, 

bugün Cumhuriyet Senatosunda Hükümet programı 
okunacaktır. Ancak, gerek Hükümet Başkanının ta
lebi, gerek Yüce Heyetinizin tensibi üzerine Millet 
Meclisinde okunma işi bittikten sonra Cumhuriyet 
Senatosunda Hükümet programı, okunacaktır. Bu 
arada Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi gerekli 

30 Haziran 1977 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18.30'da son veril
di. 

Divan Üyesi 
Başkan Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sırrı Aîalay Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

yazıh sora önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderil' 

mistir. (7/743) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Başkanlık Divanında açık bulunan üyeliklere seçim
de, Adalet Partisi kendisine ait yerler için aday ver
mediği için yapıüamayacak. 

Komisyonlara üye seçimi, Adalet Partisi yakın 
bir zamanda komisyonlar üyeliklerine adaylarım 
göstereceğinden, hep beraber seçimi yapabilmek 
için, bu seçimi de bugün yapamayacağız. 

Başbakanın Millet Meclisinde Hükümet progra
mını okuduktan sonra Cumhuriyet Senatosunda okun
masını sağlamak için, saat 17^00'de toplanmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15.05 

SORULAR 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma sauts : 15.00 

BAŞKAN : 3 ım Ataiay 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhm aşkamnea S. Ü ) , Mustafa Çelik (Afyonkarahisar) 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 17.00 

BAŞKAN : Sırra Atalay 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mustafa ıJFyonkarahisar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, 58 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

Yetersayı vardır, Birleşime devam ediyoruz. 

3. — Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan 
Bakanlar Kurulu programının okunması. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Sayın Bülent Ecevit'in Başkanlığında ku
rulmuş buhman Bakanlar Kurulunun programını din
leyeceğiz. 

Sayın Başbakan Bülent Ecevit, buyurun. (C.H.P. 
ve M.B. Grupıı saralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak 
Milletvekili) — Sayın Başkan. Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri; 

5 Haziran 1977 seçimleri ardından kurulan Cum
huriyet Hükümet!, yalnız önümüzdeki dönemin ağır 
sorunlarsın çözmekle değil, geride bıraktığımız dö
nemin acıların; dindirmekle, bunalımlarım gidermek
le de yükümlüdür. 

Geride bıraktığımız ikibuçuk yıhn yaraları iyileş
tirilmeden, böîünmeleri kavgaları sona erdiriimeden, 
yıkıntıları onarılmadan sağlık!; bir geleceğe yönelme 
olanağı yoktur. 

Bir milleti güçsüzleştirmenîn, bağıınlıîaştırmanın 
\e sömürmenin geleneksel yöntemi, onu kendi içinde 
düşman kamplara ve cephelere bölüp çatışmaya sü
rüklemektir. Türkiye'de ikibuçuk yıi böyle bir bölü
cülük girişimi doğrucan doğruya cephe hareketinden 
gelmiştir. Bir millet ancak birliği oranında güçlü 
olur. O nedenle, bir milleti kendi içinde bölerek düş
man cephelere ayırmaya kalkışanlar milliyetçiliğin 
başta gelen amacıyla çelişkiye düşmüş olurlar. 1975 
Nisanında «Milliyetçi Cephe» adıyla kurulan Hükü
met de, daha kuruluşunda böyle bir çelişkiye düş
müştür. 

Bu geçmiş Hükümet, millî birliğimizi sarstığı gi
bi, kendi içinde de birlik sağlayamamış ve tutarlı 
olamamıştır. Hiç bir temel sorunda anlaşmaya vara
mamıştır. Cephe hareketi, yalnız milleti, cephelere 
bölmeye kalkışmakla kalmamıştır, kendi içinde de 
cephelere bölünmüştür. 

Bu arada Devlet yönetimi de Hükümet ortakları 
'arasında, en azından dört Hükümet ortağının üçü 
arasında, bölünerek parsellenmiş ve partizanların iş
gali altına girmiştir. Üstelik kamu düzeninin sağlan
masında, yetkili ve sorumlu devlet güçlerinden çok 
silâhlı parti militanlarına dayamlmışür. O yüzden 
devlet güçleri büyük ölçüde etkisiz kalmıştır. 

Bu durumun kaçınılmaz sonucu olarak Türkiye, 
bîr kargaşalıklar, çatışmalar, siyasal cinayetler ülke
si durumuna gelmiştir. Çoğu genç ve çocuk olmak 
üzere, yüzlerce yurttaşımız siyasal cinayetlere kur
ban gitmiştir. Binlerce yurttaşımız yaralanmıştır. 
Onbfıılerce genç ve çocuk, can güvensizliği nedeniyle 
ya da yasal haklan çiğnenerek okullara alınmadıkla
rı veya okullardan atıldıkları için, öğrenim olanağın
dan yoksun bırakılmışta. 

Geride bıraktığımız ikibuçuk yıllık dönemin dar 
geçitlerinden, engellerinden engebelerinden demokra
siyi eseniiğe çıkarabilmiş ve 5 Haziran İ977 seçimle
rini yapabilmiş bir Millet, uygarlığın ve demokrasi
nin en çetin sınavlarından pek az millete nasip ola
bilecek bir başarıyla geçmiş demektir. 

Demokrasimiz ancak milletimizin sağduyusuyla 
ve tarihin derinlerinden gelen sağlam devlet anlayı-
şıy'a kurtulabilmiştir. 

Hükümetimiz, ülke yönetimini, bir yönüyle bu 
durumda devralmaktadır. 

Onun için Millet Meclisinin güvenoyuna başvu
ran ve tümüyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve 
en başta Türk Milletinin desteğine güvenen Hükü-
metinıiz, ülkemizin bu durumdan kurtulmasına kat
kıda bulunmak üzere demokratik hukuk devleti ku
ralları içinde her çabayı göstermeye kararlıdır. Bu
nu başta gelen ödevi saymaktadır. 

Her şeyden önce millî birliğimiz yeniden pekişti-
FİimeiMk. Bu amaçla, Hükümetimiz, bir partinin ve
ya belli düşüncedeki çevrelerin hükümeti gibi değil, 
tümüyle Milletin Hükümeti olarak çalışacaktır. Bü
tün karar ve uygulamalarında bunun bilinciyle dav
ranacaktır. 

Bölücü değ;! uzlaştırıcı, kırıcı ve çahştırıcı değil, 
barıştırıcı olacaktır. 
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Düşünce ayrılıkları demokrasinin gereğidir. Her
kesi bir düşünce çevresinde toplamaya uğraşmak, za
ten, demokrasiye olduğu kadar insan doğasına da ay
kırıdır ve insan kişiliğinin de toplumun da gelişme
sini engelleyicidir. 

Düşünce ayrılıkları yüzünden insanların çatışma
sı, bir miileti böler, zayıflatır, geri bırakır. Ama in
sanların değil de düşüncelerin çatışması ve demokra
si kuralları içinde özgürce tartışılması, Devlet yöne
timinde ve toplum yaşamında olsun, bilimde ve tek
nolojide olsun, bir milletin yaratıcılığını artırır, güç
lenip ilerlemesini hızlandırır. 

Bu demokratik insanlık ve uygarlık anlayışını bir 
temel ilke olarak benimseyen Hükümetimiz, düşün
ce ayrılıkları içinde millî birliği sağlamaya ve sağ
lamlaştırmaya çalışacaktır. 

Bunda başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu man
amız, eiî başta, Türk Milletinin uygar ve demokra
tik niteliklerine dayanmaktadır. __ 

Milletçe benimsediğimiz özgürlükçü demokratik 
rejimde, özgürlükler kısılarak değil, ancak özgürlük
lerin kullanılışı uygarca kurallara bağlanarak huzur, 
güvenlik ve birlik sağlanır. 

Hükümetimizin yönetiminde; 
— Yasaların herkese, her düşünceye, her eyleme 

tşitlikle ve etkinlikle uygulanması sağlanacaktır. 

— Kimsenin özgürlüğü başkalarının veya tümüy
le toplumun özgürlüğünü ve 'güvendiğini tehlikeye 
cokamayacaktır. 

— Özgürlükler, Devletin birliğini ülkenin bütün
lüğünü sarsıcı yönde kullanılamayacaktır, 

— Bağımsız yargı organlarının etkinliği artırıla
caktır. 

— Yöntem kuralları gerçek adaletin ortaya çık
masını kolaylaştırıp çabuklaştıracak biçimde değişti
rilecektir. Bu amaçla adalette yeni kurumsal düzen
lemeler de yapılacaktır. 

— iç güvenlik kuvvetlerinin kesin tarafsHz-ıği ve 
demokratik hukuk devleti kuralları içinde cîkinîlği 
sağkmaeakt-r. 

— Eğitim kuruluşlarında, öğrenci yurtlarında, ka
ma kuruluşlarında ve genellikle işyerlerinde, etkin 
ve direkli güvenlik önlemleri hemen uygulanacaktır, 

— İç güvenlik kuvvetleri. Devlet gücünü, Hükü
met aracılığıyla olmaktan çok, doğrudan yausitır du
ruma getirilecektir. Bunue için gerekli yetkilerle ve 
güvencelerle donatılacaktır. 

— Demokraside, iç güvenlik kuvvetlerinin başa
rısı, korkutucu olmadan saygın ve etkin olabibîieleri-
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ne bağlıdır, !ç güvenlik kuvvetleri üyeleri, bu nite
liği edinebilecekleri yönde eğitileceklerdir. O arada, 
ateşli .silâh kulku;a:;a zoranluğumı büyük ölçüde azal
tıcı yöntemlerle kamu düzenini sağlayabilecek biçim
de yetiştirileceklerdir. 

— Bunun yanışım, yurttaşların da silâh bulun
durma ve kullanma yetkisi kesin zoruniuk bulunan 
durumlarla sın-i'Iandınlacaktır. 

— Polislik gerek saygınlığıyla gerek maddî ola
nakları ve çalışma koşullarıyla çekici bir meslek du-
nanuca ge îirile çektir. 

— Devletin haber alma ve değerlendirme örgütü
ne. demokratik hukuk devletinin ve açık toplumun 
gereği olan nitelik kazandırılacaktır. Bu örgüt, siya
sete- dolaylı da olsr» karışmayacak, propaganda veya 
yönlendirme çaahşaıakir? yapmayacaktır. 

Hükümetimiz güvenlik ve huzur sağlamak ve ada
letin eildnliğini artımıa!: üzere bu gibi kurallara uyar
ken, kama yöneliminde tarafsizhğ: ve demokratik 
•erkinliği gerçekleştirmek İçin de çözüm ve önlemler 
uygulanaeakür. 

Bu amaçla; 
— Kaııuı görevlileriyle Mgiii her türlü özlük işlem

leri nesnel ölçütlere bağlanacak ve demokratik kural
lara göre oluşiorukm yansız kurullarca yapılacaktır, 

— Yctküeri ve soramlukıklan artmlırken ve ke-
srîi çizgilerle belirlenirken, karsa görevlileri, yalnız 
«• e ikilerini kötüye kuilamrkuea değil, savsaklarlarsa 
ve gereken etkinlikle hai'namnzlarsa da sorumlu ola-
b;!ccek!erdir. 

— üiasai güvenliği ilgilendiren belli konular dı-
r/MÜB; kendilerini da-^rudan coğraya ilgilendiren bü
tün kari": yoneılmâ işlemüeri yurttaşlara açık oSa-
eaktrz. 

Ada'ci kamu yönetimi ve iç güvenlik aianlann-
da uygulanacak hu demokratik ve etkin çözüm ve 
öuiemierie, ülkede bar;şm3 huzurun. can güvenliği
nin ve eğretim ezgüriüğünü:ı eksiksiz sağlanması ko-
iayîaşaesğî g*bl, ekonomik yaşama da güvesi ve iş-
lesrHk kazaıuknlraaş Gİseakhr. Çîüskü huzur ortamı-
r:;n gsifşeıesf, kama hizmetlerine ve adaletin işieyişi-
ne ha: kazandırılması, kamu hizsaeilerâcae vetkilerin 
ve sorıîmkılukkiion İyice fcckaleanteek ekonomik ya
şamda!-! birçok tikaaıkakkaa da giderecektir. 

Cumhuriyet Senatosunun say m üyeleri; 
Ülke yönetimini, iç güvenlik ve huzur bakı

mından en elverişsiz koşullarla devralan Hükü
metimiz, ekonomik yönden ele- son derece ağır bir 
miras üstlenmektedir. Fakat Hükümetimiz, Türk 
Milletinin üstün niteliklerine, devletimizi!* sağlara 



C. Suısıosu B : 58 

temellerine dayanılarak ülkede Iıuzur ve barış sağ
layabileceğine güvendiği gibi, büyük Milletimizin 
yeteneklerinden güç alarak ve üükcmizln kaynak ve 
olanaklarını gereğince değerlendirerek, kısa sürede 
ekonomik soranların da üstesinden gelebileceğine, 
IÎIZİ! ve sağlıkla bir gelişme sürecini başlatabilece
ğine inanmaktadır. 

Hükümetimiz, gelişmeye her alanda ve özgürlük 
içinde hız katarken ve üretimi artırırken toplum
sal adaleti de birlikte sağlamayı ve yaygınlaştırmayı 
ve ulusal bağmısüzhğmuzı güçlendirmeyi amaç edin
miştir. 

Gelişme yolunda toplumsal adaleti ertelemenin 
de özgürlüğü kısmanın da gereksizliğine ve haksız
lığına inanan Hükümetimiz, toplumsal adaletin ve 
geniş özgürlüğün insan kişiliğini engelsiz geliştirece
ği, insanlardaki yapıcı ve yaratıcı gücü en etkin bi
çimde harekete geçireceği kâmsmdadır. 

Ekonominizin son iki buçuk yılda sürüklendi
ği darboğazlar ve karşı karşıya getirildiği son de
rece ağır sorunlar nedeniyle, Hükümetimiz, bir 
ysndan uzun süreü gelişme hedeflerine yönelirken 
bir yandan da yine o hedefler doğrultusunda bir 
kısa süreli ekonomik onarma programı uygulama 
kararındadır. 

Bu onarma programı sürecinde de toplumsal 
adalet ilkesi önemle gözetilecektir. 

İki buçuk yıldır ülkemiz, ulusal birliğimizi ve 
Devletlinizi temellerinden sarsan ve can güvenliğini, 
huzuru, çalışma barışını ortadan kaldıran bir cep
hecilik anlayışıyla yüne lirken-, Cephe Hükümetinin 
kendi içindeki bölünmeler, engellemeler nedeniyle 
ve Devlet yönetiminin bazı Hükümet ortakları ara
sında parsellenmesi dolayısıyie, ekonomimiz de bü
yük zararlar görmüştür. 

Kamu kuruluşları arasında, zaten öteden beri 
yeterli ölçüde olmayan bağlantı ve işbirliği büsbü
tün kopmuş, karar mekanizmaları giderek durmuş
tur, yatırımlar yavaşlamış, üretimde tehlikeli dü
şüşler başlamıştır. 

Devlet işlerinin, özellikle ekonomik alanda, ak
samaması gereken bir takvimi vardır. 

Örneğin dîş ticaret rejiminin zamanında açıklan
ması ve yürütülmesi gereklidir. Geride bıraktığımız 
dönemde bu sağlanamadığı için, Devletin içte ve dış
ta saygınlığı hızla azalmış, yatırımlar yavaşlamış, 
istifçilik ve karaborsacılık artmıştır. 

Tarımda üreticinin emeğinin ve ürününün za
manında değerlendirilmesi gereklidir. Bu yapılmaz-
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sa, çiftçi ürününü gerçek değerinden satamaz, erte
si yılın hazırlıklarını ve yatırımlarını yeterli düzeyde 
yapamaz ve borçlarını zamanında ödeyemediği gi
bi yeni borç yükü altına girer. Geride bıraktığımız 
denemde, birçok ürünlerle ilgili olarak devlet takvi
mi bozulduğu için bütün bu aksaklık ve sakıncalar 
olanca ağırlığıyla ortaya çıkmıştır. Tütünde, pan
carda çayda ve daha birçok ürünlerde ödemeler ge
cikmiş, veya taban fiyahların açıklaması uzun süre 
ciiclennıişîk. Destekleme akınları için yeterli kay
nak ayrıîmadrğmdan, birçok durumlarda taban fi
yatlar kâğıt üzerinde kalmıştır. 

Öte yandan, gübre ve tarım ilâcı sağlamada bel
li bir takvime uyulmaması yüzünden tarımsal üre
timde yeterli gelişme gerçekleştirilememiştir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin kıvanç verici kat
kısıyla yüksek düzeylere ulaşan döviz rezervlerimiz 
kısa sürede sorumsuzca bir savurganlıkla tüketildi
ği için, dış ödemelerde darboğaza girilmiş, ithalât 
için döviz transferlerinde büyük gecikmeler başîa-
mışiır, O yüzden yatırım ve aramalîarı ithalâtı za
manında yapılmamış, yatırımlar ve üretim aksamış, 
işsizlik artmıştır. Üstelik Devletimizin dünyadaki 
saygınlığı da büyük ölçüde sarsılmıştır. 

Kaynaklar gösteriş uğruna savrulurken, hayatî 
önem taşıyan altyapıların gerçekleşmesinde büyük 
gecikmeler olmuştur. O yüzden enerji yetersizliği sa
nayimizin en büyük sorunu ve engeli durumuna gel
miştir. 

D?ş ekonomik ilişkilerde, yabancı devletler ve 
şirketler olsun, uluslararası kurulaşlar olsun, karşı
larında bir hükümet değil, adeta, kararları birbiriy
le çelişen ve birbirini engelliyen birkaç hükümet gö
rür olmuşlardır. O yüzden dış ekonomik ilişkilerimiz 
büyük ölçüde aksamıştır. O yüzden, Örneğin Avru
pa Ekonomik Topluluğuyla ilişkilerimiz askıda kal-
rnsştır. 

Üç yıldır dünya ekonomisi bir bunalım dönemin
den geçiyor. Birçok ülkenin hükümetleri, uzun süre
li politikalar saptıyarak bunalımın etkilerini azaltma
ya çalışıyorlar. Oysa, bundan önce Hükümet, iki yı
lı aşan görev süresince, günlük bir seçim ekonomi
si politikası izlemiştir. Üstelik günlük politikada bile 
tutarsızlıklar içinde bocalamıştır. Fiyat artışları bü
tün dünyada yavaşlarken, Türkiye'de hızlanmıştır. 
İşsizlik görülmedik ölçüde artmıştır. 

Türkiye bir pahalılık ve kuyruklar ülkesi duru
muna getirilmiştir, Et kuyruğu, kömür kuyruğu, ben-
zin-mazot ve deınir-çeük kuyruğu, zaman zaman 
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Çimento ve sigara kuyruğu günlük yaşamın 
parçası durumuna gelmiştir. Çiftçiler traktör için, 
ilâç ve gübre için, hatta çoğu kez ürünlerini sata
bilmek veya sattıkları ürünün parasını alabilmek için 
kuyruğa girmek zorunda kalmışlardır. Sanayiciler 
Merkez Bankasında aylarca uzayan transfer kuyruk» 
îarmda beklemişlerdir. Büyük kentlerde mahalleler 
elektrikten yararlanabilmek için kuyruğa girmişler
dir. 

Geçmiş Hükümet 1975 başlarında iş basma gel
diğinde Türkiye'nin kısa vadeli borcu yok denebi
lecek kadar azdı. Yıllar boyunca birikmiş toplam 
borcu ise 4 milyar 750 milyon dolardı. Oysa aynı Hü
kümetin bu ay görevden ayrılırken bıraktığı toplam 
borç 9 milyar doların üzerindedir. Üstelik bunun 
yüzde 80'i kısa vadeli borçtur. 

Merkez Bankasında aylardır transfer edilemiyen 
ithalât talepleri 1 milyar 350 milyon dolara ulaşmış
tır. Kritik maddeler dışında bu taleplerin çoğu 1977 
Şubatından beri transfer beklemektedir. 

Tarım ilâçları ithal edilemediği için pamuk gibi 
önemli ürünlerimiz mahvolma tehlikesiyle karşı kar
şıya burakıîmıştır. Ancak Hükümetimizin işe başlar 
başlamaz aldığı bir kararla tarım ilâçlarının ithali 
olanağı sağlanabilmiştir. 

Soiîa eren yönetim insan sağlığıyla ilgili ilâçlar 
ve hammaddeler için bile ancak 18 Nisan 1977'ye 
kadar yapılmış ithalât transfer taleplerini karşılaya-
bilmiştir. Yüzlerce gencin sokaklarda okullarda öl
dürülmesine seyirci kalan o yönetim, görülüyorkl 
aynı kayıtsızlığı yaşayan insanların sağlığı konusun
da da göstermiştir. 

Geçmiş yönetim, kısa vadeli borç yükünü gö
rülmemiş ölçülere vardırdığı gibi, uluslararası eko-
nomik işlemlerde karşılıksız çek kullanmayı da adet 
haline getirmiştir. Geçmiş yönetimin karşılıksız çek 
ödemeleri 277 milyon dolara ulaşniîştır. Bu yüzden 
birçok yabancı ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankasının çekleri artık kabul edilmemektedir. 
Bazı yabancı temsilciliklerimizdeki görevlilere ay
lıkları uzun süre ödenememiştir. 

Döviz yokluğu ve transfer gecikmeleri doîayı-
siyîe, savunma gereksinmelerimizin karşılanmas?, bi
le kaygı verici ölçüde aksatıhnıştır. 

Çiftçinin emeğini gereğince değerlendiremeyen 
eski Hükümet, geçen mevsimin buğday ürününü de 
depolarda ve toprak altmda bırakmıştır. Buğdayı 
zamanında dışanya satıp döviz açığımızı bir ölçü
de olsun kapatmaya bile gerek görmemiştir. Oysa 
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I Hükümetimiz daha göreve gelir gelmez buğday ih-
1 racı için gerekli girişimlerde bulunmuştur ve şimdî-
j den oîumlu sonuçlar almaya başlamıştır. (C. H. P. 
| sıralarından alkışlar) 
| Yine geçmiş Hükümet döneminde, kamu harca-
! malarının finansmanında çok kısa görüşlü, savur-
j gan ve sağlıksız bir tutum izlenmiştir ve açık finans-
I mana ağırlık verilmiştir. Kamu İktisadî Teşebbüsle-
I 
| ri, ekonomimizin yükünü büyük ölçüde taşıyabile-
I cek olanaklarına karşın, ekonomimize ağır yük ola

cak duruma getirilmiştir. 
S Bugüne kadar nakit durumunun idare edilebil

mesi, yatırımların büyük ölçüde gecikmesi ve gerçek
leştirilmemesi pahasına olmuştur. 

Ekonomik gelişmemizi hızlandırabilmek, yatı-
I rmılan gerçekleştirmeye bağlıdır. Bu bakımdan, yurt 

içi tasarruf eksikliği yanında yurt dışı kaynakların 
da sağlanamaması, sadece kamu kesimi için değil, 
gelişmemizde katkısı olacak özel sanayi kesimi için 
de büyük bir sorun olmuştur. 

Eski Hükümetin toplumsal çelişkileri ve buna
lımı artırıcı tutumu nedeniyle, ülkemizde çalışma 
barışı da büyük ölçüde bozulmuştur. Çalışma barı
şırım bozulduğu, işçi-işveren ilişkilerinin alabildiğine 
gerginleştiği bir ortama, döviz ve enerji darboğaz-
iarıyîa Hükümet tutumundaki kararsızlıklar ve ak
saklıklar da eklenince, birçok sanayicide yeni ya
tırımlar yapma isteksizliği belirgin ölçülere varmış
tır, 

Vurguncular, karaborsacılar dışında bütün iş çev
releri tedirgindir. Bazı kamu kuruluşlarına eski Hü
kümet ortağı Pariiîerden bazılarının yerleştirdiği si
lâhlı militanlar dışında bütün işçiler tedirgindir. Hep
si, aralarındaki çıkar çelişkilerini aşarak, Türkiye'yi 
ekonomik ve toplumsal bunalımdan kurtarabilecek 
bir hükümetin özlemini duymakta birleşmektedir-
.er. 

Hükümetimiz, izliyeceği tutumla, bu ortak öz
lemi kısa sürede karşılayabileceğine inanmaktadır. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Emeği en üstün değer sayan Hükümetimiz eme
ğin hakkını koruyucu bir tutumla ve geçmiş yöne
tim ortaklarından üçünün işçi hareketini bölerek 
zayıflatıcı girişimlerine son vererek, işçilerde güven 
duygusu uyandıracaktır. Ayrıca, ülkeye getireceği 
barış ortamıyla Hükümetimiz işçi-işveren ilişkilerini 
sağlıklı bir düzeye ulaştıracaktır. 

Hükümetimiz yurt dışındaki işçilerimize güven
ce verecek ve üretken alanlarda onların ortak ya
tırımlarını destekleyecektir. 
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Bir yandan özendirici taban fiyatlarla ve destek
leme alımlarıyla bir yandan da tarımsal girdileri 
zamanında ve ucuz fiyatlardan sağlamakla tarımsal 
üretimin ve tarım ürünleri ihracatının artmasını Bağ
lıyacaktır. 

Hızlandırılmış bir programla, hayvancılığı geliş
tirerek ve hayvan ihracatını sağlıklı bir düzene ka
vuşturarak bir yandan başta Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu olmak üzere yoksul bırakılmış bölgeler ve 
yöreler halkının gelir düzeyini yükseltirken, bir yan
dan da ihracat gelirimizi artıracaktır. 

Sınırlarımızdaki mayınlanmış alanların, kaçak
çılığı önleyici sosyo-ekonomik çözümler getirilerek, 
mayınlardan arınması ve üretime açılması sağlana
caktır. 

Dünyada turizmin gelişmesine Türkiye kadar 
elverişli ülke azdır. Oysa eski yönetim döneminde 
Türkiye, hem de Hükümet yetkililerince «Turizmin 
patlaması»ndan söz edilirken, turizm giderlerimiz 
gelirlerimizi aşmıştır. Hükümetimiz, yine hızlandı
rılmış bir programla, turizm alanındaki işletmeciliği 
ve uluslararası ilişkileri çağın gereklerine uygun bi
çimde düzenleyerek, bir-iki yıl içinde Türkiye'yi, 
turizmden yüksek döviz geliri sağlayabilir duruma 
getirmeye kararlıdır. 

Yine Hükümetimiz, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde verimli ve demokratik bir işletmecilik kura
caktır. Geçmiş yönetim döneminde aşırı ölçülere va
ran adam kayırmaya, savurganlığa ve partizanlığa 
son verecektir. Çalışmaların yönetime ve sorumlulu
ğa etkin biçimde katılmalarını, verimlilik artışından 
pay almalarım gerçekleştirecektir. Hükümetimiz, Ka
mu İktisadî Teşebbüslerini de kısa sürede, kaynak 
tüketir durumdan kurtararak kaynak yaratır duruma 
getirecektir. Sanayi yatırımlarında, özellikle temel 
ve ağır sanayilerde, Kamu İktisadî Teşebbüslerini, 
gelişme atılımlarına hız katabilecek bir güce erişti
recektir. 

Enerji Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri
dir. Suya ve kömüre dayanan enerji santrallarının 
yapımındaki olağanüstü gecikmelere son verilerek, 
bunların kısa sürede birbiri ardından devreye gir
meleri sağlanacaktır. Öylece Türkiye'nin enerjide 
dışa bağımlılığı hızla azaltılacaktır. Bu sağlanıncaya 
kadar, geçici ivedi önlemlerle sanayimizin enerji açı
ğını kapatmak üzere her çaba gösterilecektir. Nite
kim şimdiden Hükümetimiz bu konuda bazı başa
rılı sonuçlar almıştır. O arada, elektriğin ve doğal 
gazın komşu ülkelerden karşılıklı yarar ilişkileri çer

çevesinde ve ivedi gereksinmelerimizi karşılayacak 
düzeyde sağlanması için gerekli girişimler derhal ya
pılacaktır. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Yeterli enerjinin kendi kaynaklarımızdan sağ
lanmasını hızlandırmak üzere bir ulusal enerji planı 
uygulanacaktır. 

Bu arada başlamış veya programı alınmış, fa
kat sürüncemede bırakılmış hidrolik enerji santral
larının bir an önce bitirilmeleri için her çaba göste
rilecektir. 

Yeni projelerin hazırlanması hızlandırılırken, 
yerel su kaynaklarının da küçük santrallarla yaygın 
enerji üretimine katkısı hızlı bir program içinde 
sağlanacaktır. 

Termik santarl projelerinin yapımı hızlandırıla-
larak, kömür sorunları derhal çözülecektir. 

Bunların yanı sıra nükleer enerji santrallarının 
hazırlığı ve yapımı hızlandırılacaktır. 

Enerjinin, özellikle elektrik enerjisinin dağılımında 
ve ssnaileşrae için değerlendirilmesinde bölgeler ve 
yöreler arası adalet gözetilecektir. 

Gelişmeyi köylüden başlatmaya ve sınaileşmeyi 
köye kadar ulaştırmaya kararlı olan Hükümetimiz, 
köylerin kısa sürede elektriğe kavuşması için gerekli 
çalışmaları yaparken, elektriğin tarımda, hayvancılık
ta ve köylerde kurulacak sanayilerde değerlendirilme
sini Devlet desteğiyle özendirecektir. 

Bir yandan enerji üretimi hızlandırılırken, bir yan
dan da yakma kayıplarım azaltıcs ve enerji tasarrufu
nu arttırıcı önlemler alınacaktır. Bu önlemler, geliş
meyi ve sınaileşmeyi kısıcı değil, hızlandırıcı yönde 
olacaktır. 

Yeraltı kaynaklar: bakımından Türkiye'nin geniş 
olanakları bulunmakla birlikte bu olanaklar şimdiye 
kadar yeterince değerlendirilmemiştir. Yeryer özel 
sektör eliyle yapılan değerlendirmeler de çok yetersiz 
düzeyde kalmaktadır ve kaynak israfına yol açmakta
dır. 

Hükümetimiz yeraltı kaynaklarının bütün yurtta 
süratle ve ulusal yarara en uygun biçimde değerlen
dirilmesine büyük önem verecektir. Böylelikle tümüyle 
Türkiye'nin, özellikle bazı geri kalmış yörelerimizin 
gelişmesine hız katılmış olacaktır. 

Madenlerin öncelikle ulusa! sanayinizde değer
lendirilmesi ve işlenmiş olarak ihraç edilmesi için 
gııvekü yatırımlar hızla yapılacaktır. O yoldan dö
viz gelirimiz artacağı gibi ülkemizde yeni çalışma 
alanları da çoğalmış olacaktır» 
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Özellikle taş kömürü, linyit, petrol, demir, fosfat, 
tuz ve benleri maddelerin üretiminin artırılması için 
gerekli çabalar gösterilecektir. 

Yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesinde Türki
ye'nin ulusal teknolojik ve sınai olanakları ve teknik 
hizmetleri geliştirilecektir. Yeraltı kaynaklanma ara
nıp sağlanmasıyla ve işletilip pazarianmasıyln ilgili 
kama kuruluşlarının verimli işbirliği ve etkin çalışması 
sağlanacaktır. 

Türkiye'nin kıta sahanlığındaki ve genel olarak 
denizlerdeki ulusal ekonomik haklarının korunması 
ve gereğince değerlendirilmesi, ekonomik gelfşmcrni-
z'm olduğu kadar ulusal egemenliğimizin de gereğidir. 

Bu alanda yıllarca geciktirilmiş ve sen Hükümet 
döneminde de askıya aknırnş uluslararası girişimler 
gerçek bir milliyetçi tutumla hızlandırılacaktır. 

Şimdiye kadar çok büyük oranda,-ekonomik ged
memizi hızlandırıcı değil, aracıları kayırıcı alanlara, 
spekülatif faaliyetlere yönele gelmiş olan krediler, 
bankacılık ve kredi düzeninde derhal yapılacak dü
zenlemeyle, geniş ölçüde, sanayi, tarım ve hayvancılık 
gibi alanlardaki üretken yatırımlara yöneltilecektir. 

Devletin bankalar ve kredi düzem yoluyla eko
nomiyi top-um yararına yönelendirebilme,- demokra
tik plan disiplini sağlayabilme olanakları artırılacak
tır. 

Öze? bankacılık üzerinde kamu denetimi etkinleş-
('irilirken, devlet bankacılığı da sanayiin gelişmesine 
hız katacak biçimde güçlendirilecektir» Tasarrufları 
plan doğrultusunda değerlendirmek ve kalk yatırımla
rıyla kooperatifçiliği desteklemek üzere yatırım ve ih
tisas bankacılığı geliştirilecektir, 

Kredi hizmetleri ve koşulları değişik toplum kesim
lerinin gereksinmelerine göre farkhiaşünİEcaktrr. 

Üretken olmayan alanlara yatırıra yapmış olmak 
veya tasmnıas mal sahipliği kredi kaynaklarından 
yararlanmada kimseye üstünlük sağlamayacaktır. 

Tefeciliği ve gereksiz aracılık aşamalarsın ortadan 
kaldırmayı kolaylaşünc's bir bankacılık düzeni kurula
caktır. 

Plan doğrultusunda ve toplum yararına yatırımlar 
yapmak isteyenler, Ö7,eîiikle ihracat gelirimizi arünes 
veya işsizliği azaltıcı yatırımlara yönelenler, Devleti, 
her zamankinden daha çok yanlarında bîîlacakkrd?r\ 

D;ş ekonomik ilişkilerimizi sağlıklı biçimde geliş
tirmek üzere araştırma, pazarlama ve iletişim olanak
larından, devlet sektörünün özel sektörün ve kalk sek
törünün ortaklaşa yararlanabilecekleri bir dış ticaret 
kurumu kurulacaktır. 

İhracatta geleneksel pazarlar geliştirilirken, yeni 
j pişdarlar buiunrnas?, özellikle Ortadoğu, Asya ve Af-
: rika ülkeleriyle karşılıklı ticarî ve ekonomik ilişkilerin 
i geliştirilmesi yoluna gidilecektir, 
] Dar ve orta gelirlilere, o arada bu gelir düzeyin

deki ücretlilere düşen vergi yükü oranı azaltılarak da
ha adaletli bir vergi düzeni kurulacaktır. Ücret gelir
lerinde, dar ve orta gelirlerde en az geçim indirimi, 
gelir dağılımı adaletsizliğini gidermek amacıylc yük
seltilecektir ve ücretlilerde en az ücret vergi dışı bı
rakılacaktır. 

Esnaf ve sanatkârların vergi işlemleri sadeîeştiri-
Hp, vergi defteri tutmada kolaylıklar sağlanacaktır. 

Üretimi ve sanayiin sağlıklı yönde gelişmesini, ih
mal edilmiş yörelere yatırım yapılmasını özendirici 
ve gösteriş tüketimini azaltıcı bir vergi yapısı gelişti
rilecektir. 

Verimi düşük ve idarî külfeti yüksek bazı do
laylı vergiler kaldırılacaktır. 

Vergi kaçağını önlemede etkinlik sağlayıcı yön
temler uygulanacak, bu arada çağdaş teknolojinin 
olanaklarından da yararlanılacaktır. 

Herkesin dürüstçe vergi ödemesi için en etkin çö
zümler getirilecektir. 

Halkın mutluluğu ve sağlıklı bir yaşam için ge
rekli tüketim olanakları j aygıniaşhrıhp artırılırken, 

• toplumda gösterişçi tüketimi kamçılayıcı etkenler za
yıflatılacak ve üretim, bütün toplumun yapıcı heye
can; ve katkısıyla artırılacaktır. 

Çalışım halk lopluluklarımn, izleyeceğimiz sosyal 
politikayla artacak olan gelirlerini ortak yatırımlarda 
değerlendirmeleri de bu amaçla özendirilip destekîe-
ı:< erkt i r . 

Öylelikle, fc'r yandan gelişmemiz hızlandırılırken, 
bir yandan da halkın gönüllü ve kurumsal tasarruf-

' larımiî ortak yatırımlar yoluyla getireceği gelirin yine 
.; halka dönmesi sağlanmış ve halkın ekonomideki ve 
; toplumdaki etkinliği artırılarak demokrasimiz güçîen-
î dirilmiş olacaktır. 

j Hnlk sektörü yatırımlarının planlanmasında, yer 
seçiminde, proje hazırlanmasında, pazar araştırma
larında, işletmecilik sorunlarının çözülmesinde gerek
li devlet yardımı ve yatırım bankası hizmetleri sağla
nacaktır. 

Kooperatifçilik hareketinin güçlenmesi, yaygınlaş
ması ve demokratik ve etkin bir denetim altında 
çalışması, devlet yardımıyla ve kredi kolaylıklarıyla 
desteklenecektir. Bazı büyük kooperatif birliklerinin 
yönetimindeki devlet egemenliğine kesinlikle son ve-
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r.Ierek, demokratik kooperatifçiliğin bir gereği -/erine 
getirilecektir. 

Gerek halk sektörü yalınçları gerek kamu ikti
sadî kuruluşlrTinda, çalışanların bir yandan yöneti
me kas'înıas!» bir yandan da kâr ve verim arışından 
yeterli pay alması gsür sorununa ÇÖZÜŞTÜ getirirken, 
öte yandan verimi artıracaktır. 

Tarım ve sanayi ürünlerinin pazarlanmasmda ge
reksiz aracı aşamalarını azaltıcı bir düzenlemeyle 'ka
raborsa ve aşırı fiyat yükselişleri önlenirken, bir yan
dan da üretimde maliyetlerin düşmesi, kazançların 
yükselmesi sağlanacak, yatırıma yönelebilir kaynaklar 
o yoldan da artırılmış olacaktır. 

Temel maddelerin sağlanmasındaki aksamalar,, 
darlıklar ve fiyat yükselişleri, mal arzı artıniarak ön
lenecektir. 

Temel mallara oîan piyasa isteminin sürekli ve 
düzenli biçimde sağlanması için üretim, dağıtım ve 
stoklama alanlarında etkin önlemler alınacaktır. İt
halât politikamız 'bunu sağlayacak biçimde düzenlene
cek ve denetlenecektir. Demir, çimento gibi temel 
yatırım girdilerinde herhangi bîr kasıtlı darlığı veya 
aşın fiyat uygulamasını giderici önlemler derhal uy
gulamaya konulacaktır. 

Dış ekonomik ilişkilerimizde, ancak kendi içinde 
uyumlu ve tutarlı bir hükümetin sağlayabileceği o!a-
naklarla, yönetsel tıkanıklıklar ve kopukluklar gideri
lirken aynı zamanda yeni ve büyük atılımlara girişi
lecektir. 

Aramızda yakım dostluk ilişkileri bulunan ve geniş 
sermaye olanaklarına sahip olan Ortadoğu ve Akdeniz 
ülkeleriyle, Balkan ülkelerinin de katılabileceği verim
li bir ekonomik işbirliği kurulacaktır. Ba bölgesel eko
nomik işbirliğinin sağlayacağı güce dayanarak, tek
noloji bakımından ileri ülkelerle de bağımsızlığımıza ve 
karar özgürlüğümüze gölge düşürmeyecek koşullarla 
işbirliği olanakları aranacaktır. 

Bölge ülkeleriyle ve teknolojide ileri ülkelerle 
Türkiye arasında oluşturmaya 'çalışacağımız üçlü bir 
ekonomik işbirliği, Türkiye'nin ihmal edilmiş yöre
leri arasında yer alan Dfiğu ve Güneydoğu Anadolu' 
nun da gelişmesine büyük hız katacaktır, Bu yörele
rimizi yalnız Türkiye'nin değil, bütan Ortadoğu'nun 
gelişme ve smaiîeşme merkezlerinden biri durumuna 
getirmek amacıyla Hükümetimiz her çabayı göstere
cektir. 

Hükümetimiz, bütün İhmal edilmiş yörelerimizin 
ve o arada Doğu ve Güneydoğu'nun gelişmesine ön
celik vermeye kararlıdır. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 
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S Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun, madencilik, 
i hayvancılık, tarım ve tarımsal sanayi alanlarındaki 

olanaklanyie birlikte komşu ülkelerce sağ?ai:?.n pa~ 
I zar olanaklan da azamî ölçüde değerlendirilerek, îıem 
I ülkemizdeki »öîgelerarası dengesizlik giderilmiş hem 

de tümüyle Türkiye'nin gelişmesine büyük hız kafıî-
I iniş olacaktır. 
I 

Bu arada, çok amaçlı Aşağı Fırat Projesi gelişti
rilerek iKzlandınlacaktır. Bu proje çerçevesinde ku
rulacak barajlardan tünel ve kanal şebekelerinden 
yararlanılarak yapılacak sulama sonucu, Güneydoğu' 

I da geniş ve bereketli tarım alanları oluşturulacağı gi
bi, ülkenin enerji üretimine büyük katkısı bulunan 
b-.ı bölgemiz kısa sürede canlı bir sanayi bölgesi du-
ruamna da gelecektir ve Türkiye'nin gelişme düze
yini hızla yükseltici ve ekonomik coğrafyasını değiş-" 
tlri'Cİ bir güce erişecektir. 

'Ekonomik coğrafyanın değişmesinde ve değerlen-
dirilmesinde ulaşım şebekesi ve olanakları önemli bir 
etkendir. Hele Türkiye'nin dünyadaki başîzca geçiş yol
larından biri durumuna geldiği gözününde tutulursa 
uinşmnn önemi büsbütün artar. 

Türkiye'nin karayolları, deniz yolları, demiryolla
rı ve hava ulaşımı ise çağımızın gereklerini, Türkiye' 
""n bugünkü gereksinmelerini, hele yakın gelccekte-

I ki geüşme potansiyelini değerlendirebilecek durumdan 
I çok uzaktır. 

Hükümetimiz, yaygın dengeli ve h=zl< gelişmeyi 
destekleyici ve Türkiye'nin bütün dünya ile, komşula-

I r<yjh.; o arada özellikle Ortadoğu ve Akdeniz ülkele
riyle ekonomik ve kültürel ilişkilerini genişletip ko-
laylaşiine.". ve döviz gelirimizi a r tma bir ulaştırma 
poüiikası izleyecektir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ekonominin 
canlanam^yışınin başlıea nedenlerinden biri de bu böl-

I ged"ki yer3?f.-rı.;: merkezlerinin Batıyla düzenli ulaşım 
olarsklnn bir ölçüde sağlr.nmış olmasına karşın böl-
H- k-' ulaşım c'arnak'annm çok yetersiz kalmış olma
sıdır. Bu yetersizliği gidermek üzere, Doğu Karade
niz'le güney sınırlarınuz arasında dikey ulaşsın bağ-
lanüları süratle gerçekleştirilmeye başlayacaktır. Böy
lece bu bölgede kurulacak sanayilerin dalıa geniş bir 

i iç pazara dayanarak gelişebilmeleri ve iç pazardan 
alacakları hızla dışarıya da açılabümeleri desteklen
miş olacaktır. 

j Uluslararası önem taşıyan karayoüarmiîz ve bun
ların İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki bağlantı
ları hızlı, güvenli ve rahat geçişe uygun duruma geti-

} rilecektir. 
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Karayolu yapımında ülkenin kolay ulaşılamayan 
yörelerine öncelik verilecektir. Sert iklimli bölgeleri
mizde etkin kar mücadelesi yapılarak bütün ilçe ve bu
caklarımıza yıl boyu Sürekli ulaşım sağlanacaktır. Köy 
ve orman yollarının yapımı ve anayollara bağlanma
sı da hızlandırılacaktır. Karayollarımızda ve kent için
de trafik güvenliğinin sağlanması için karayolu taşı
macılığı hizmetlerini tesis, yönetim, işletme ve trafik 
denetimi açılarından düzenli duruma getirici etkin 
"önlemler alınacaktır. 

Çağın gereklerine, değişen toplumsal ekonomik ya
pıya, smaileşme hedeflerine ve uluslararası taşıma
cılık gereksinmelerine uygun olarak bugünkü demir
yolu ağımızın standartları yükseltilecektir ve yeni hat
lar yapılacaktır. Özellikle orta ve uzun mesafeli yük 
taşımada temel ağırlığı demiryollarımızın üstlenme
si sağlanacaktır. Demiryolu taşıtları sanayimiz ihraca
ta yönelik olarak geliştirilecektir. 

Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin bugüne dek 
İhmal edilmiş olan deniz ulaştırmacılığı üzerinde 
önemle durulacaktır. Denizcilik İşletmeleri bir yöne
tim altında toplanacaktır. Yeni tersanelerimizin ta
mamlanması hızlandırılacaktır. Türkiye kısa sürede 
kendi ticaret filosunu ve donanmasını yeterli düzeye 
ulaştıracak ve dünyaya gemi ihraç edebilecek güçte 
gemi yapım olanaklarına kavuşturulacaktır. Böylece 
geleneksel denizciliğimiz çağın koşullarına uygun ola
rak yeniden canlandırılacağı gibi, büyük ölçüde emek 
- yoğun bir sanayi dalı olan genıi yapımcılığı yoluyle 
yeni iş alanları yaratılmış olacaktır. 

Ekonomik bakımdan Türkiye'nin her bölgesinin 
bütün dünyaya açılışını kolaylaştırıcı bir limanlar ağı 
kurulacaktır. 

Ulaşıma elverişli göllerimizde ve nehirlerimizde 
yer yer yeni su bağlantıları da kurularak, ulaşım ola
nakları ve limanlar geliştirilecektir. Bu arada Van ve 
Keban göllerinde ulaştırma hizmetlerinin gelişmesine 
öncelik verilecektir. 

Böylece yurt içi ulaşımda hız ve tasarruf sağlan
mış olacaktır. 

Hava ulaştırmacılığı çağdaş pazarlama yöntemle
rine göre ülkemizin geniş turizm olanaklarım da de
ğerlendirecek biçimde yeniden düzenlenerek gelişti
rilecektir. 

Çok sayıda yabancı turist çekebilecek yörelerin 
uluslararası hava ulaşımı bakımından dünyaya daha 
çok açılması sağlanacaktır. 

Başlıca hava limanlarımız ve alanlarımız uluslar
arası teknik standartlara ve güvenlik koşullarına uy
gun duruma getirilirken, Türkiye'nin erişilmesi güç 
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yörelerinde o arada bazı Doğu ve Güneydoğu illerin
de yaz kış trafiğe açık hava alanların kurularak, bü
yük hava limanları ve alanîanyle buralar arasında 
hava bağlantısı sağlanacaktır. Hava ulaştırmasını yay
gınlaştırmak üzere Türk Hava Yolları küçük uçak
larla da donatılacaktır. 

Ayrıca ulusal ekonomimizin gereklerine uygun 
ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde bir uçak 
sanayii süratle kurulacaktır. 

Tasarruf ve güvenlik sağlamak amacıyle petrol 
ürünlerinin, doğal gazların ve yeraltı kaynaklarımız
dan elde edilen başka bazı ürünlerin boru hatlarıyla 
tesınmasına önem verilecektir. 

Yurt içi ve yurt dışı telefon, teleks ve benzeri ile-
tişîiîî olanakları ve köylerin kentlerle iletişimi, çağın-
geîişmenin ve uluslararası ekonomik ilişkilerin gerek
lerine uygun düzeye getirilecektir. Ulusal telekomini-
kasyon sanayii Ortadoğu'nun da gereksinnıelerini 
karşılayabilecek düzeyde geliştirilecektir. 

Yurt içi telsiz iletişiminde çağın gereği olan ser
bestlik sağlanması amacımızdır. 

Önceki Hükümet, hiçibir önemli konuda kendi için
de anlaşıp politika oiuşturamadığı için, IV ncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planını hazırlayamamıştır. 

Hükümetimiz, IV ncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın hazırlığını kısa sürede tamamlamaya çalışacaktır. 

Bu plan bir yandan Türkiye'yi ileri bir sanayi ül
kesi durumuna getirebilmek için gerekli atılımları ön
görürken bir yandan da geçmiş yıllarda özellikle son 
Hükümet döneminde yaratılmış ağır sorunlara çö
züm getirecektir. 

O arada, ekonominin yükünü taşıyamaz duruma 
gelen altyapılar geliştirilecek ve döviz açığımızı sürat
le kapatıcı yatırımlara öncelik verilecektir. 

Yıllardır temeli atılmış ve yüzüstü bırakılmış ya
tırımlar da bir plan çerçevesinde sonuçlandırılacaktır. 

Geçmişin yığdığı ivedi sorunlar çözmeye ve aş
maya uğraşırken, Hükümetimiz, ileriye dönük hızlı ve 
sağlıklı bir sınaileşrne hareketinin gereklerini de ye
rine getirecektir. 

Ulusal sanayimizi dışa bağımlılıktan ve yüzeysel
likten kurtararak ağır sanayilere, yatırım malları ve 
cra mallar sanayiine, üretimi destekleyip artırıcı sa
nayilere ve Türkiye'nin kaynaklarım değerlendirici, 
yeni sanayiler kurulmasını kolaylaştırıp hızlandırıcı, 
işsizliği azaltıcı doğurgan sanayilere öncelik verile
cektir. 

Makine, motor, metalürji, elektronik sanayii dal
larında, ayrıca tarımla ve hayvancılıkla ilgili sanayi 
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dallarında, demir - çelik ve çimento sanayilerinde ve 
uüaştırma sanayilerinde, Hükümet, Türkiye'nin kısa 
sürede yeterli duruma gelmesi ve ihracat olanakları
na kavuşması amacına yönelecektir. 

Sanayi toplumuna geçiş, ülkenin tümünde bir
den dengeli olarak hızlandırılacaktır. 

Ortadoğu ülkeleriyle işbirliği yapılarak ve özellik
le bu ülkelerin pazarlarına dönük olarak kurulacak 
sanayilerin yer seçiminde Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'ya öncelik tanınacaktır. 

Bilim ve araştırmacılık, özgürlük ortamında dev
let öncülüğüyle ve gerek üniversitelerin gerek özel 
sektör sanayilerinin katkılarıyîe geliştirilerek, Türki
ye'nin kaynaklarına ve koşullarına uygun teknoloji
ler oluşturmaya veya dışardan alınacak teknolojileri 
o yönde geliştirmeye çalışılacaktır. 

Hükümetimiz, Türkiye'nin koşullarında, hızlı sınai-
leşmeyle tarımsal gelişmenin çelişmediği, tam tersine 
b'ı'birine destek olabileceği kanısındadır. O nedenle, 
sınaiîeşmemlzîe tarımsal gelişmemiz, Planda, birbirle
riyle uyumlu biçimde yer alacaktır. 

Sanayide iş bölümü ekonomik gereklere ve sos
yal adalete uygun olarak düzenlenecektir. 

Tekelci] k eğilimleri önlenirken, küçük sanayilerin 
ekonomik gereklere uygun olarak gelişme ve büyüme 
olanakları artırılacaktır. 

Sanayi kuruluşlarının tam kullanımla ve yüksek ve
rimle çalışması devletçe gözetilecek ve özendirilecek
tir. Sınaileşme hızını kesmemek koşuluyla, sanayi ku
ruluşlarının teknolojisinde ve yer seçiminde çevre ve 
iiîsan sağlığının can güvenliğinin, verimli tarım ola
naklarının, doğal kaynakların ve güzelliklerin koru
nup geliştirilmesine ve turizm açısından gerekli ko-
şul'iara uyulmasına özen gösterilecektir. 

Ha.k sektörünüm ve özel sektörün sanayi alanın
da plan kurallarıma ve amaçlarına uygun yatırımlar 
yapması desteklenirken, geL'şmeyi ve sınaileşmeyi top-
!um yararına hızlandırıp yönlendirebilmek için ve te
kelleşmeyi önlemek için gereken sanayi dallarında 
devletin etkinliği sağlanacaktır. 

Türk sanayiinin güçlü biçimde dünya pazarlarına 
açılabilmesi için, ekonomiye yük olucu ve verimli iş
letmeciliğe geçişi önleyici yapay desteklemeler yeri
ne, yapısal ve teknolojik değişiklikler sağlayıcı özen
dirmelere gidilecektir. 

Bağımsızlığımızı zedelemeyecek koşullarla teknolo
jik gereklerle ya da ihracatı artırmak için yabancı 
sermayeden yararlanırken, görünürde ithalâtı ikame 
etmekle birlikte gerçekte ithal gereklerini artıran gi
rişimler ve uygulamalar önlenecektir. 

28 . 6 . 1977 O : 2 

Sanayiin ve ihracatın gelişmesini engelleyen bürok-
jpî-k güçlükler giderilecektir. 

Örgün eğitim ve işbaşında eğitim yoluyla, hızlı 
smaileşme için yeterli düzeyde ve sayıda teknik ele
man yetiştirilmesine büyük önem verilecektir. 

Kamu kesiminde teknik personelin manevî ve 
maddî huzur içinde çalışabilme olanakları sağlanacak
tır. Yeterli olanaklarla bir devlet proje ofisi kurula
rak proje hazsrlığmdaki aksamalar ve dışa bağımlılık 
önlenecek tir. 

Sanayi ve mühendislik kuruluşlarımızın çalışma
larını yozlaşhran yasal ve kurumsal engeller kaldırı-
Ir çaktır, bu kuruluşların başka ülkelerde de iş yapma
ları ve uluslararası ilişkilerimize hem de döviz geliri
mize o yoldan katkıda bulunmaları özendirilecektir. 

Sayın üyeler, 
Türkiye gibi, nüfusunun çoğunluğu köyde yaşa

yan bir ülkede gelişmenin köylüden başlaması, geliş
meyi hızlandırmanın da, sosyal adaletin de demok
rasinin de gereğidir. 

Bu inançla Hükümetimiz gelişmeyi köylüden baş-
üaiacak ve sınaileşmeyi köye kadar ulaştıracaktır. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Öylelikle, tarımsal gelişmeyle hızlı ve yaygın sınai
leşmeyi bir arada sağlama ilkesini gerçekleştirmiş ola
caktır. 

Gelişmeyi köylüden başlatabilmenin temel koşulu, 
köylünün örgütlenerek güçienebilmesidir. 

Bu amaçla, tarım kesiminde üretim ve pazarlama 
için, bol ve ucuz araçlar - gereçler ve tüketim mal
ları sağlamak için, tarımsal ve sınaî yatırımlar yapa
bilmek için, yaygın, güçlü ve demokratik bir koopera
tifçilik hareketi desteklenecektir. 

Kooperatiflerle üst kuruluşlarının ve genel olarak 
çiftçilerin taşınmaz mal karşılığı aranmaksızın, arazi 
büyüklüklerine bakılmaksızın, üretim değeri veya pro
je karşılığında yeterli işletme ve yatırım kredileri ala
bilmeleri sağlanacaktır. 

KG aperatiflerin ve üst kuruluşlarının piaa doğrul
tusundaki verimli ekonomik işletmecilik kurallarına 
uygun olarak yapacakları tarımsal ve sınaî yatırımlar 
Devlet katkısıyle desteklenecektir. 

Kooperatifçilik hareketiyle bağlantılı oiarak köy
lüler için toplumsal sigortalar ve tarım sigortası da 
kurulacaktır. Öylelikle köylünün yaşamı boyunca sağ
lığı, hıkımı, geçimi güvence altına alınacaktır. Yaş
landığında veya çalışma gücünü yitirdiğinde yeterli 
aylık geliri olacaktır. Kötü ürün yıllarında veya do-
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ğal yıkımlar, (tabiî afetler) yüzünden geçim sıkıntısı 
çekmesi 'önlenecektir. 

Toplamsal sigortada ve tarım sigortasında biri
ken kaynaklarla köylülerin daha ileri tarım teknolo
jisine geçebilmeleri daha büyük ve verimli tarım iş
letmeleri kurabilmeleri veya halk kesimi yoluyla sa
nayi yatırmıları yapabilmeleri desteklenecektir. 

•Birbirine yakın ve aralarında uhtşrm kolaylığı ve 
ekonomik ve yönetsel işbirliği. olanağı 'bulunan köy
ler arasında ve köylülerin 'benimseyeceği uygun yer
lerde kamu hizmetlerinin, gelişme ve üretim için ge
rekli altyapıların ve örgütlenmelerin yoğunlaşacağı 
köykentler kurulacaktır. 

Köykentler yeni yerleşim merkezleri olmaktan 
çok bütün çevre köylerin yararlanabileceği etkin ge
lişme ve hizmet merkezleri olarak öngörülmektedir. 

Ker köy, şimdiye kadar yararlandığı olanaklardan 
fazlasıyîe yararlanacaktır. Her köyün okulu, sağlık 
ocağı, camii bulunacak, yoksa kısa sürede yapılması 
sağlanacaktır. Köykentler her köye bu gibi tesislerin 
sağlanmasını kolaylaştırıp çabuklaştıracağı gibi, köy
lere tek tek götürülebilecek olanların ötesinde birçok 
olanaklara, hizmetlere ve kuruluşlara ve büyük ya
tırım olanaklarına da köylüleri bir an önce kavuştu
racaktır. 

Köykentlerle, Türk köylüsü göç zorunda bırakıl-
meksüzın kenîiileşebiîceek çevresinden ve toprağın-

. dan kopiîîaksızm smaiîeşebilecek, uygarlığın ve kent 
kültürünün insan yaşamını maddî ve manevî yönde 
zenginleştirici i'â:n olanaklarından yararlanabilecek
tir. Tarıma olduğa kadar sanayie de dayalı ve do
ğayla dengeli yeni ve sağlıklı bir uygarlık yaratabile
cektir. 

Adaletli bir toprak dağılımına ve toprağın en ve-
rk-rsli biçimde kullanımına olanak verecek bir yeni 
toprak reformu yasası en kısa sürede Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulacaktır. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

'Bu yasa kubvtl edilirse, yurdun her bölgesinde, 
özellikle toprak dağılımı bakımından adaletsizlik bu
lunan yörelerde, toprak reformu gerçekleştirilerek, ge
çimi toprağa 'bağlı herkesin kendi toprağım işler du
ruma gelmesi ve ileri teknolojiye dayalı verimli çift
çilik yapabilmesi sağlanacaktır. 

Büyük topraklar Anayasa kuralına ve demokra
tik hukuk devleti ilkelerine uygun olarak kamulaşîı-
rıkp dağılırken, Hazine topraklarının da topraksız 
veya az topraklı çiftçilere dağıtılması sağlanacaktır. 

Toprsk reformu ile birlikte tarımda verimi artırıcı 
sulama tesisleri, altyapılar, kamu hizmetleri ve tek-
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S Höîojik olanaklar, devletçe veya devlet kaikısıyle ye-
| terli düzeyde sağlanacaktır. Yaygın, güçlü ve demok

ratik bir kooperatifçilik harekeli, reformla birlikte ge-
I îlştiriîecektir. 

Fazla topraklan veya kendi işlemedikleri toprak-
| lan kamulaştırılan kimselerin, ödenecek kamulaştır

ma bedellerini üretken yatırımlarda değerlendlrmeic-
I W, öylelikle hem kendi gelirlerini güvence altına al

maları hem de ülkenin gelişmesine katkıda 'bulunma
ları sağlanacaktır. 

şimdiye kadar birkaç ilüe toprak reformunun ta
mamlanmış veya başlamış olması gerekirken, geçîRİş 

| Hükümet, Urfa'daki ilk uygulamayı bile engellemiş-
I tir. Hükümetimiz, ilk iş olarak, Urfa'da kanıulaştı-
| i'ılan toprakların süratle topraksız veya az topraklı 
I köylülere dağ;timini sonuçlandıracaktır. (€. H= P. sı-
j ralarından alkışlar) 

j Hüküm etimiz çiftçilerin gelirini artırıcı ve gelir 
| dalgalanmalarını önleyici, üretimi yönlendirici bir 
| destekleme politikası uygulayacaktır. Hangi alanda 
| üretime ağırlık verilirse daha çok gelir sağlanacağı ve 
| Devlet, desteğinden yararlanılacağı üreticilere önce-
f den duyurulacaktır. Bir yandan üreticinin gelirini ko-
| ruyacu, öte yandan yurt içi ve yurt dışı sürümü artan 
I ürünlerin üretimini özendirici bir destekleme politika-
! sı u}rguİ3 nacaktır, Bu politikaların gelir dağnımmı 

küçük ve orta çiftçi lehine değiştirecek biçimde uygu-
Lınn-ıası sağlanacaktır. 

! Dünyadaki ve Türkiye'deki hızlı nüfus artışı tarım -
i sal verimin art;nîıuasın; zorunlu kılmaktadır. Tarım-
I •52İ verimi artırmak için küçük ve orta çiftçiye yöne-
1 iik kredi olanakları büyük ölçüde artırılacaktır ve su-
I lamaya, kırsa? elektriklendirmeye, köy j^olîarına bü-
| yük önem verilecektir. Yeni sulama projeleriyle ve 
I bütün yurda y&ygm çok Bzyıâa göletlerle ve derİE 
i kuyularla, yeraltı ve yerüstü su kaynakları değerlen-
i rîlrilerek her yü sulanan toprak miktarında büyük ar

tışlar sağlanacaktır. Kurulu sulama şebekelerinin ih-
j mal edilmiş bakımı yeni bir düzenleme ile sürekli ola-
S rak iyi bir durumda tutulacaktır. 

I Ta:urda üretimi artırmak için gerekli tarımsal 
donanımdan ^n girdilerden çiftçilerin yeterli düzeyde 
yararlannıaları sağlanacaktır. Tarımsal araç ve gereç
lerin yerli üretimi İçin gerekli sanayi yatırımları hız
landırılacaktır. Çiftçilerin araçlarını ve gereçlerini ara
cısız olarak ya da ; peşin ödeme güçleri yoksa, uy-

I gam krediyle almaları sağlanacaktır. ıGiibre ve ilaç, 
zamanında, yeterli miktarda ve' ucuz fiyatla aracısız 

I olarak çiftçilere sağlanacaktır. Tarım ve hayvancılık 
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uzmanlarının ve teknisyenlerinin bilgilerini üreticiye 
sürekli olarak •aktarmalar» güvence allma alınacaktır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri, araştırma'merkezleri ve 
Devlet haraları, daha verimli çiftçilik ve hayvancılık 
yöntemlerini ve yeni teknolojileri çevrelerine yaya
caklardır, köylüyle işbirliği halinde çalışacaklardır. 

Sütün yurtla modern hayvancılık ve yan tesisleri 
fczla geliştirilecek, hayvan 'başına üretimin çağdaş öl
çülere uygar* alizeye yükselmesi için hor çaba göste
rilecektin Hayvansal 'besin tüketiminin yaygınlaşıp 
aı tması özendirilecektir. 

•Büyük tüketim ve ihracat merkezlerine yakın yö
relerde mera hayvancılığının besi hayvancılığı. ile ta
mamlanması için yetiştiricilere kredi desteği sağlana
caktır, Hayvansal ürünleri işlemek için üreticilerin 
knraeaklan kooperatifler desteklenecektir. Yem sana
yii bütün yurda yaygın olar-'; geliştirilecektir. 

Stî'arnrîîzın hslık ve başka üriin zenginliklerinin 
yerj'Iennîe dengelini korumak ve İm ürünleri en ve
rimli biçimde değerlendirmek için Devlet gerekli dü-
zenJenıelerl, araştırma ve avamlaşma görevini yapa-( 

crfkt'.r. Balıkçılarm açık deniz balıkçılığına geçmeleri 
özendirilecektir, Donanım ve nazarlarım kooperatif
leri kredi, bilgi ve eğitim desteğine kavuşturulacaktır. 
İç su'arda "küftür balıkçılığımı» geliştirilmesi destekle
necektir. 

Hükümetim"?:, ormanlarda., köj'liiyü yüksek gelir 
düzeyine ve gerriy güvenceye kavuştur urken, ormanla
rın korcmmaşmı. -e gelişmesini de demokratik yöntem
le: le kolaylaştmcs bir drken kuracaktır, 

Kendi yörelerindeki orman alanlarının geliri, or
man köylülerinin kooperatiflerine bırakılacaktır. O 
alanlardaki orman işletmeciliğinde orman köylüleri-
~,m Devlet dcrtoğlyle karacakları kooperatiflere ge
niş yetki tanma^aeaklsr. Orman işletmeciliğinde Dev
let İşledi, daha çak. kooperatiflerin işletmeciliği basa
nla ve etkin biçimde yapabilmelerine yardım etmek 
olacakfcr. Bu arada, Devlet, verimli orman işletmeciliği 
için gerekü kamu hizmetlerini ve başta orman yolla
rı olmak üzere yeterli altyapıları sağlayacaktır, 

Banım için Devlet, orman köylülerinin kooperatif
leriyle uzun dönemli sözleşmeler yaparak, köylü aile
lerinin sürekli iş ve gelir cTanaklarma kavaşmalanıu 
ve kendileri için de çocukları için de geleceğe gir
menle bakabilmelerini sağlayacaktır. 

Geliri kendisine 'bırakılan orman alanlarım, köylü, 
Irm'Iei yardımı ile koruyacaktır. Ormanların koru
nup gözetilmesinde, geliştirilmesinde ve yeni ağaçkm-' 
d«rma çalışmalarında, orman köylülerinin kooperatif

leriyle Devlet yakın işbirliği ve dayanışma içinde ola
caktır. 

Orman ürünlerinin yurtta ve yurt dışında orman 
I köylüleri kooperatiflerince pazarlaşması sağlanacak

tır. 
Orman niteliğini yitirmiş alanların yasa uyaranca 

orman rejimi dışına çıkarılarak çiftçilik için köylüle
rin yararına sunulması 'hızlandırılacaktır. 

Tarım kesimine 'katılacak b-a toprakların adalet
li olarak ve en krea sürede dağıtımı için görevli ko
misyonların sayısı artırılacaktır. 

Orman kapsamı dışına çıkarılamayan topraklarda 
yaşayan köylülerden geçimi tarıma bağlı olanlara uy
gun yörelerde tarıma elverişli toprak sağlanacaktır, 

Bir j^andan yem ormanlar yetiştirilirken bir yan
dan da tarla, bağcılık, zeytincilik ve her türlü yemiş-
çllik gibi tarım işletmeciliklerinde veya hayvancılıkta 

l kullanılmaya daha elverişli orman yörelerinden (köy
lülerin veya kooperatiflerinin bu amaçlarla yararla
nabilmeleri sağlanacaktır. 

Dağ köyleri halkının gelir olanaklarını artırmak 
için.,, yerel koşullara uygun özel programlar uygula
nacaktır. 

Sayın üyeler; 
j Emeği en üstün değer sayan Hükümetimiz, ça'ı-
i şanların haklarını korumayı, genişletip yaygınlaştırma-
i yi ve toplumsal güvenlikten tüm yurttaşlar: yararlan-
I dırmayı bir hrşnnhk ödevi olarak görmektedir. 

Bu amaçla; 
| — Anayasal ve demokratik işçi haklarının kulla-

"nıîmasını ve işçi örgütlerinin etkinliğini sınırlayan 
| yasa kuralları değiştirilecektir. 

— Toplu sözleşme yetkisi bakımından anlaşmaz
lık çıkan durumlarda, işçilerin yetkili sendikayı oy
larıyla belirleyebiîme hakkı tanınacaktır. 

— Tarım iş yasası çıkarılacaktır. 
— Tarım kesimindeki, genellikle mevsimlik veya 

geçici işlerdeki, o arada yapı iş kolundaki işçilerin, 
ayrıca kapıcıların ve ev hizmeti görenlerin, örgüt
lenebilmeleri ve haklarını yeterli düzeyde koruyabil
meleri, toplumsal güvenlikten etkin biçimde yarar
lanabilmeleri kolaylaştırılacaktır. 

— Bir yandan işsizliği azaltıcı bir ekonomi po
litikası izlenirken bfr yandan da işçiler için işsizlik 
sigortası kurulacaktır. 

— İşçilerin kıdem tazminatı haklarından yoksun 
bırakılmaları önlenecektir. 

— Lokavtın kaldırılması veya, bu kabul edilmez
se, kötüye kullanılmasına karşı etkin önlemler alın
ması Türkiye Büyük Millet Meclisine önerilecektir. 

— 537 — 



C. Senatosu B : 58 28 . 6 . 1977 O : 2 

— Çocukların, gelişmelerini engelleyici yaşta ve 
biçimde çalıştırılmalarma karşı etkin önlemler geti
rilecektir. 

— Çalışan kadınların hak ve ücret eşitliğinden 
eksiksiz yararlanabilmeleri, çalışma yaşamının ge
rekleriyle analık sorumluluğunu daha kolay bağdaş-
tırabiîmeleri sağlanacaktır. Doğum öncesi ve sonra
sı izin süreleri bakımından çalışan kadınlar arasında
ki eşitsizlikler giderilecektir. 

— Toplumsal güvenlik kurumlarının sağladığı 
hakîar ve olanaklar arasındaki eşitsizlik ve denge
sizlikler de giderilecektir. 

— Kooperatifçilik hareketiyle bağlantılı olarak 
bütün köylüler toplumsal sigortalara ve tarım si
gortasına kavuşturulurken, sigorta kapsamı dışında 
kalıp da yeterli özel gelirden yoksun bulunan bütün 
yaşlılarla çaîışamıyacak durumdaki engelli kişilere 
Devletçe yeterli düzeyde aylık bağlanacaktır. 

— Engelli kişilerin meslek ve sanat eğitimi ve iş 
bulma olanakları genişletilecektir. 

— İşçilerin emekli, dul ve yetim aylıkları, kamu 
görevlileri îçin olduğu gibi, ücretlerdeki genel yük
selişlerle orantılı olarak kendiliğinden artırılacaktır. 

— Eski ve yeni emeklilik hakları arasındaki tüm 
eşitsizlikler giderilecektir. 

— Belli durumlarda esnaf ve sanatkârlar için de 
işsiz'ik sigortası kurulacaktır. 

— İş sağlığı ve işyeri güvenliği önlemlerine et
kinlik kazandırılacaktır. 

— Toplumsal güvenlik kurumlarının yönetiminde 
demokrasi kuralları en ileri ölçüde uygulanacaktır. 

Hükümetimiz, bütün özgürlükçü demokratik ül
kelerde olduğu gibi, kamu görevlilerinin de, durum
larının bazı özellikleri gözönünde tutularak, sendi-
kaeı?sk ve toplu sözleşme haklarına kavuşturulmala
rını gerekli görmektedir. 

Kamu yönetiminde yeni düzenlemeler yaparken, 
bu konuda gereliü önerilerimizi ve Yüce Meclislerin 
takdirine sunacağız, 

Yurt dışındaki işçilerimizin haklarım korumak ve 
genişletmek, yabancı ülkelerdeki yaşam koşullarına 
uya bilmelerin i ve eğitim olanaklarından yararlaı?a-
h"me!erin< kolaylaştırmak, ulusal kültürümüzle bağ
lantılarım sürdürüp geliştirmek, Türkiye'yi tanıtma
larına yardımcı olmak ve Türkiye'nin uluslararası iliş
kiler ine katkılarını geliştirebilmek için etkin ve de
mokratik bir örgütlerime sağlanacaktır. 

Demokratik işçi haklarının yeterince tanınmadığı 
«'kelerdeki Türk işçilerinin durumuna Hükümetini iz 
özel ilgi gösterecektir. 

i Dışarda ve Türkiye'de edindikleri emeklilik ve 
başka toplumsal güvenlik haklarının birleştirilmesin
de, dışarda edindikleri hakların Türkiye'ye aktarıl-

I masında karşılaştıkları güçlükleri ve aksaklıkları gi-
I dermek; iş güvenliklerini ve serbest dolaşım hakla

rını sağlamak üzere gereken girişimlerde bulunula-
caktu. 

I Yurt dışındaki işçilerimizin, yurda döndüklerin
de, bilgi ve tecrübelerine uygun iş bulmaları, işyeri 
açmaları, yurda dönmeden veya döndükten sonra 
ortak yatırımlarla gelirlerini güvence altına almaları 
ve yurt kalkınmasına katkıda bulnmaları kolaylaş
tırılacaktır. 

İşçilerimizin gümrüklerde karşılaştıkları güçlükler 
giderilecektir. 

Yurt dışındaki işçilerimize ve öteki yurttaşlarımı
za oy hakkı tanınacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Hükümetimiz, esnaf ve sanatkârlara iş ve gelir 

güvenliği sağlamayı ve ekonomideki veya teknoloji
deki değişimlere uyabiknelerini kolaylaştırmayı, sosyal 
ve ekonomik açıdan gerekli saymaktadır. 

Bu amaçla, Hükümetimiz, esnaf ve sanatkârla
rın kooperatifleşmelerini ve örgütlenmelerini kolay
laştıracaktır. 

Esnaf ve sanatkârın kredi olanakları büyük öl
çüde genişletilecektir. 

Çıraklık, çağımızın ve değişen teknolojinin gerek
lerine uygun biçimde yasayla düzenlenecektir. Es
naf ve sanatkârın belli koşullara uygun olarak sağ
ladığı çıraklık eğitimiyle örgün meslek eğitimi ara
sında bağlantı kurulacaktır. 

Sayın üyeler; 
Halkın sağlık bakımının bir kamu hizmeti olarak 

ücretsiz karşılanması. Devletin başta gelen insanlık 
ödevidir. 

Bu anlayışla, Hükümetimiz, bir yandan toplum
sal sigortaları hızla yaygmîaştınrken, bir yandan 
da halikın sağlık kuruluşlarından yararlanmada kar
şılaştığı güçlükleri giderici ve sağlık hizmetlerini yurt
taşların evine kadar götürücü çözüm ve düzenleme
ler sağlayacaktır. 

Tüm zamanım kamu görevine ayıran hekim sayı
sı özendirici çözümlerle çoğaltılacaktır ve sağlık ku
ruluşlarından yararlanmak için halk özel muayene
hanelere başvurma zeranhığundan kurtarılacaktır. 

Çevreye yönelik koruyucu hekimlik hizmeti, Dev
letin, yerel yönetimin ve toplumsal güvenlik ve hiz-

I met kurumlarının işbirliğiyle, toplumun tümünü kap-
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sayan ve sürekli işleyen etkin bir düzene bağlana
caktır. Kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri 
sağlık bakını hizmetleriyle bir arada yürütülecektir. 

Sağlık kuruluşlarının ve hekimlerin yurda den
geli dağılımı, ihmal edilmiş yörelerin sağlık gerek
sinmesinin öncelikle karşılanması ve sağlık kuruluşla
rı arasında etkin bir işbirliğiyle, yatak ve bakım 
olanaklarının tam değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

Her düzeyde sağlık personeli yetiştirilmesi hızlan
dırılacaktır. 

Büyük kentler dışında, o arada Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da açılan ve açılacak olan tıp fakül
telerinin eğitim olanakları hızla geliştirilecektir. 

Besin maddelerinin Devletçe ve yerel yönetimce 
etkin biçimde denetimi sağlanacaktır. Sağlıklı bes
lenme koşullan konusunda yaygın eğitim programları 
düzenlenecektir. 

Kamu kuruluşları ve özellikle toplumsal sigorta 
kuruluşları eliyle ilâç ham maddesi ve ilâç sanayii 
geliştirilecektir. İlâç fiyatları halkın satın alma gü
cüne uygun düzeyde tutulacaktır. 

Engelli kişilerin eğitimine, toplumsal ve ekono
mik sorunlarının çözümüne ve iş bulmasına Devlet
çe büyük özen gösterilecektir. 

Sayın üyeler; 
Hükümetimiz, gelişmeyi hızlandırırken, doğada

ki dengeyi ve insan sağlığını korumaya, doğayla in
san ve toplum yaşamını uyumlulaştırmaya özen gös-
tecektir. 

Yerleşme ve kentleşme politikasını bu anlayışla 
düzenleyecektir. 

Bazı büyük kentlerde insan sağlığını tehdit edici 
ölçülere varan çevre kirlenmesi sorununa öncelikle 
çözüm aranacaktır. 

Kentleşmeyi kırsal alanlara kadar yaygınlaştırarak 
ve sınaileşmeyi köye kadar ulaştırarak dengeli bir 
yerleşme düzeni sağlayacaktır. 

Arsayı spekülatif kazanç aracı olmaktan çıkar
mak üzere, arsa arzını arttıracak, arsa kullanımını 
kamu denetimine bağlayacak, gecekondu yapımını 
sağlıklı bir düzenleme içinde yasalîaştıracaktır ve ko
nut kredisinden yararîanma olanaklarım genişletecek
tir. Konut kredilerinden yararlanma koşuBannda 
dar gelirlilere özel olanaklar sağlanacaktır. 

Belediyelerin yetkileri arttırılırken, yeni kentleş
me alanlarında etkin bir kamu denetimi kurulacak
tır. 

Konut yapımında kaynak israfı önlenecektir. Dep
rem yörelerindeki konutlann depreme dayanıklı du-
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rama getirilmesi bir plan içinde ele alınacaktır. Top
rak kayması olan yerlerdeki yurttaşlarımızın yeni yer
leşme alanlarına geçebihneîeri hızlandırılacaktır. 

Kentlerimizin su, yol, kanalizasyon hizmetlerini 
yeterli düzeyde sağlamak içlin Devlet, belediyelere 
yardımcı olacaktır. Bu gibi hizmetlerden gecekon
dularda oturanların eksiksiz yararlanmaları sağlana
caktır. 

Belediyelere, gelirlerini adaletli yollardan arttıra-
bilmeîeri, hizmetlerini gereğince yapıp geîiştkebiil-
meleri için yasalarla geniş ve esnek yetki tanınacak
tır. Kamu gelirlerinden belediyelerin daha yeterli 
ve adaletli pay alabilmeleri sağlanacaktır. 

Belediyelerin yetki ve görev alanları, kentlerin 
beklenen veya istenen gelişme aîanîan yönünde ge
nişletilecektir. Öylece kentlerde aşırı yığılma önle
nebileceği gibi, yeni yerleşme aîanlannda düzenli 
ve sağîskh kentfcşme de güvence altına alınacaktır. 

Haîkın yerel yönetimde söz hakkı ve denetleme 
olanakları genişletilecektir. 

Aşırı fiyat oynamaîannı ve pahalılığı önlemek 
üzere belediyeler düzenleme satışlanna özendirile
cektir. 

Çalışan halkın ulaşım sıkıntısını sona erdirmek 
üzere, kent içi toplu taşıma sistemlerine öncelik ve
rilecektir. Büyük kentlerde kitle ulaşımının hızla 
geliştirilmesi için belediyelere Devletçe yardım edi
lecektir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Eğitimde hükümetimiz, öncelikle can güvenliği

ni ve öğrenim özgürlüğünü sağlayacaktır. Geride bı
raktığımız iki buçuk yıllık dönemde, yasal hakları 
çiğnenerek okula alınmayan veya can güvensizliği 
nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere, yitirdikleri 
ders yılı, hızlandırılmış programlarla geri kazandırı
lacaktır. 

Öğrenciler arasında siyasal düşüncelerine göre 
ayırım yapılması ve okulların, uygarca tartışma 
ölçüleri ötesinde; siyasal çatışına yerlerine dönüştü
rülmesi kesinlikle önlenecektir. (C.H.P. sıralarından 
alkışlar) 

Siyasal ve toplumsal düşünceleri ne kadar ayrı 
olursa olsun, gençlerimiz ve çocaklaranız arasında 
arkadaşlığın yerleşeceği, sevginin yeşereceği bir or
tam oluşturulacaktır. 

Öğrenci yurttan, birbirine düşman ve kapalı ka
leler veya ideolojik savaş alanlan durumundan çıka
rılacaktır. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

Sokaklarında çocuklar gençler vurulmayan bir 
Türkiye, anaların babaların çocuklarını okula, üniver-
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siteye, yurtlara korkusuz gönderebildikleri bir Tür
kiye, Hükümetimizin ilk hedefidir. Silâhlara he
def olanlar kadar, genç yaşta ellerine silâh verilen, 

geleceğini güvence altına almanın gereğidir. (C.H.P. 

Sayın üyeler: 
İzleyeceğimiz eğitim politikası; 
— Özgürlükçü demokrasiyi güçlendirici; 
— tnsanhkçı ve barışçı; 
— Atatürk ilçelerini ve milliyetçiliğini, Devleti

mizin güvencesi olarak ve çağdaş uygarlığın gösterge
si olarak yeni kuşakların bilincinde yaşatıcı; 

MirIî bhlîği ve bağımsızlığı güçlendirici; 
Milî kujtürü5 "çağdaş insanlık küîîürüyic uyum

lu olarak geliştirici, 
rkteLkte olacakta 

Eğitimde olanak eşliliği, yaygınlık, süreklilik ve 
birlik sağlanacaktır. Özellikle dar gelirli aile çocuk
larının yatılı, kredili ve burslu «grenini olanakları 
genişletilecektir. 

Okur - yazarak sarunuriu, eğitim görmüş yurt-
taşlarm <ia gönükü katkısıyla kısa sürede çözmek için 
geceki! çaba gösterilecektir. 

I.koku: öğrenciler Inm kitap gereksinmeleri Dev
letçe karşılanacaktır. 

P'anlî gelişme gereklerine göre eğitilmiş issan 
gücü yciişiiriiraeri, ortaöğretimden başlanarak, yün-
Lcndk-îci ve özendirici, yorkerrıkrk düscııiciıecekik-. 

O araıia meaek öğretimi ve teknik öğretim ora-
nakinrı kızla geliştirilerek köylere kaıüar yaygukaş-
ti:i=aeaivtir. 

Okullarda yaparak - yaşayarak eğitim kazak uy-
giEİaıraeak, çceuk:ar:?î oku' çağında iken kertdikk-
nl toslara yzsz.i-nir.si ve ürciken çalışmalara hazn'ia-
rcr/İan sağkmaeskkr, 

Biküiî yükeek eğretim kurumiarm ia öğretim cz-
güıiüğü sağlam güvencelere kavuşhîrıakacakiar. Bu 
kuruluşların yönetimine, öğretişi! üyeleri, öğrenci
ler ve kira aike-â'kr katılaeak"ar:u=\ 

Uaiveraaeier yurdun her böiigeskiâe yaygînlaş-
krasp gci-'jtirjîecektir. 

Her üniversite, topkırna aevk, ge-Iişraeye eürekü 
katkıda biHksnH.il ve cok yönlü eğitim veren bir bü
tün olacaktır. 

'S yiiynüâu başiayai'aii geneiere oy hakkı tam-
i:aeak3 g^&ekria siyasa! ^onaaki'uga edcen yn?ka 
kaklaıaiars saklanacaktır. 

Yazışmak yüksek öğretimle örgün yükseköğre
tim arasında bağlantı ve uyum sağlanacaktır. Ya-
zîşmalî yükseköğretimde, çağdaş eğitim teknolojisi
nin tüm olanaklarından yararlanılacaktır. 

Üniversitelerin ve yüksekokulların öğrenci alma ve 
yetiştirme kapasitelerinin büyük ölçüde artinîması 
için gerekli çözümler getirilecektir. 

Kooperatifçilik eğitimi ve iş başında eğitim yay-
guilaştırıiacakhr. 

Eğitimin her dalında ve aşamasında öğrenciler 
araştımracıkğa yöneltilecek ve genel kültürlerini ge
nişletmeye özendirileceklerdir. 

Öğretmenlerin manevî ve maddi huzur içinde ça-
kşabkrrjeieri güvence aitma aknacak, kendilerini sü
rekli yerkieyebiîmeleri kolaylaştırılacaktır. 

Yurt dîşsîidaki Türk çocuklarının kültür ve eği
timiyle Devlet yakından ilgilenecektir. 

Hükiimctkniz3 insan ve toplum yaşamının ma
nevî yönden de zenginleşmesine, insan düşüncesi* 
rkr? ve yaraâckığm» gelişmesine katkıda bulunmak 
üzere, sanat ve kültür ve çalışmalarını toplumun 
bütün katlarına yaymaya çalışacaktır. 

lh\ açandaki çalışmalar, her türlü siyasal baskı
dan "ve yönlenairrae çabasnıkan uzak bir anlayışla 
geniş Devlet desteğine kavuşturulacaktır. 

Yazarüarın ve sanatçıların telif hakları sağlam 
güvencelere kavuşturulacak ve toplumsal güven-
kkieri sağlanacakta 

Sanat ve düşün yaşamma katkıda bulunanlara 
iizz-l vergi fcağ;şıkîîkian ve kolaylıkları tanınacaktır. 

Yetenekli şanatçilarm yaşamlarını saııat çalış-
laaianyle sürdürebilmeleri Devletçe kolaylaştırılacak
tır. 

Türk -film sanatinm ve sanayiinin sağlıklı bir yön
de ge'kşrnesine ve dünyaya açılmasına Devlet yardım
cı olacaktır. 

Kcnservatisvarlsr ve sanat okulları yaygınlaşnrı-
îacaktsr. 

Türk Eanatiran ve kültürünün, kendi özelliklerini 
koruyarak tüm iasaskk kültürüyle sürekli alış - ve
riş içmde gelişmesi desteklenecektir. 

Başka ülkelerde yaşayan Türklerin ana dillerini 
ve- kaküllerini yaşatmalarına ve geliştirirlerine, o 
iikejenko dokça ikşkiler kurularak katkıda buluna
caktır, 

Bütün toplamda küçük yaştan başlanarak insa
nin düşün ve beekn gücünün dengeli gelişmesine 
öıen gösterilecektir. 

•i) — 
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Spor kuruluşları bütün yurtta yaygınlaşlırıîırken 
bunlardan külü i* ve sanat çalışmalarında da arar-
lanıknasi sağlanacakhr, 

Profesyonel seyir sporu geliştirirken, halkm spor 
yapmasına, okul içi spora ve genellikle amatör spora 
büyük üiKSH verilecektir. Amatör kulüpler Devletçe 
desteklenecektir. 

Sporun örgütlsmuesinde demokratik yöntemlere ve 
denetime etkinlik k'azandırilacaktır. Profesyonel spo
run fç düzeci sağlam ve sağhkîı kurallara bağlanacak, 
profesyonel sporcalarm hakran korunarak toplumsal 
güvenlikleri sağlanacaktır. 

Sayın üyeler: 
İnanç özgürlüğü Idşinin kutsal ve dokunulmaz 

hakkıdır. Demokrasinin, düşünce özgürlüğü kadar ay
rılmaz parçası:!u\ 

Özgürlükçü demokrasiyi en ileri anlamı ile be
nimseyen Hükümetimiz, herkesin inançlarına ve iba
detine saygılıdır ve yurttaşların dinî inançlarının ge
reğini engelsiz özgürlük içinde yerine getirmelerini 
sağlamayı insanlık ödevi bilir, insana ve halka say
gının gereği sayar. Layikllği din ve Vicdan özgürlüğü 
anlamına alır. Dine bağhhğm gelişme ile ve ilericilik
le, din saygısının layiklikle çelişmediği kanısındadır. 

Türk Milletinin din anlayışı, gelişmeye ve her 
alanda ilerlemeye, toplumun bütünlüğünü ve manevî 
gücünü koruyarak destek olabilecek bir etkendir. 

Hükümetimiz, her dinden ve mezhepten yurttaşla
rımız arasında, insanlığın, millî birliğin ve milliyetçi
liğin gereği olan kardeşlik duygularını ve dayanışmayı 
sağlamlaştırmayı ödev bilecektir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Anayasamızın ve yasala
rımızın belirttiği görev ve sorumlulukları yerine geti
rirken dini siyasetin üstünde tutacaktır. 

Hükümetimiz, Diyanet İşleri Başkanlığına, hem 
toplumsal ve ekonomik kalkınmamıza yardımcı ol
mak bakımından hem de yurttaşlarımızın din, ahlâk 
ve maneviyat duyguları ile kişiliklerin geliştirilip yü
celtilmesi bakımından en verimli biçimde görev ya
pabilmesi için gereken desteği sağlayacaktır. 

Toplumumuzun ve insanlığın ortak değeri olan İs
lâm Dini, millî birliğin sağlanmasında, kalkınma ça
balarımızın başarıya ulaşmasında, iç barışın oluşma
sında ve kardeşlik duygularının geliştirilip pekiştiril-
rnesinde kutsal bir kaynaktır. 

Toplumdaki üstün yerlerinin ve kutsal görevlerinin 
•bilincine varan millî birliğin sağlanmasında ve top
lumsal huzurun geliştirilmesinde kendilerine düşen 
ödevi başarı iîe yerine getiren din görevlileri, Hükü

metin desteğini, her türlü siyasal düşünceden uzak 
olarak yanlarında bulacaklardır. 

Din görevlilerinin ve bilginlerinin yeterli düzeyde 
eğitim görmelerine özen gösterilecektir. O arada Yük
sek İslâm Enstitüsü akademiye dönüştürülerek bu 
kuruluşun bilimsel niteliği güçlendirilecektir. 

Hükümetimiz, köylerde ve dar gelirli yörelerde 
cami yapımına yardımcı olacaktır, 

Vekil imanı - hatiplerin kadro intibakları ivedilik
le sağlanacaktır. Hükümetimiz bütün din görevlileri
nin manevî ve maddî huzurunu sağlamayı ödev bile- • 
çektir. İmam - hatip kadrolarının dağıtımında, hak 
ve adalet duygusu içerisinde tüzük kurallarına göre 
da vranıla çaktır. 

Vakıfların, camilerin ve tarihî eserlerin bakımına, 
korunmasına ve onarılmasına özen gösterilecektir. 
Yurttaşlarımızın iyilik ve yardım sevgisini değerlen
dirmek üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün etkin 
ve verimli çalışması sağlanacaktır. Vakıf kaynakları
nın malî gücü artırılacaktır. Dinî ve sosyal amaçlı 
vakıflar saptanarak, sürekliliği sağlanacaktır. 

Sayın üyeler: 
Dünyanın en hassas bölgesinde bulunan Türkiye, 

kendi ulusal savunmasını başka ülkelerin kararlarına 
veya kararsızlığına bağlı tutamaz. 

Üyesi bulunduğu ortak savunma sistemine, uzun 
yıllardır, ekonomik olanaklarının çok üstünde katkı
larda bulunan Türkiye, son zamanlarda, gerek duy
duğu savunma araçlarını ve gereçlerini, veya sahip ol
duğu araçların gereçlerin parçalarını, müttefiklerinden, 
kendi parasıyle sağlamakta bile güçlük çeker durumda 
bırakılmıştır. 

Bu acı deney, ulusal güvenliğimizi bir ölçünün 
ötesinde dış olanaklara hele tek kaynağa dayandır
manın sakıncalarını ortaya koymuştur. 

Hükümetimiz, Türkiye'nin, kendi gereksinmeleri
ne ve olanaklarına uygun bir ulusal güvenlik kavramı 
oluşturmasını en ivedi sorun saymaktadır. Bu, ittifak 
üyeliğimizle çelişmeyen; fakat Türkiye'nin ulusal gü
venliğini öncelikle gözeten ve bağımsızhğsmızı sağlam 
temellere dayandıran bir kavram olmalıdır. 

Ulusal güvenliğimizi sağlam temellere dayandı
rırken, Cumhuriyet Hükümeti, Atatürk'ün yurtta ba
rışla cihanda barışı bir tutan gerçekçi ve insanca il
kesine bağlı kalacaktır. Türkiye'nin savunmasını ve 
bağımsızlığını güvence altına alırken, bölge ve dünya 
dengesine, uluslararası yumuşamaya ve bansın geliş
mesine katkıda bulunmayı da ödev büecektir. 

Türk Ulusu, bağımsızlığı ve güvenliği uğrunda 
hiç bir zaman hiç bir özveriden kaçınmamıştır. Türk 
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Silâhlı Kuvvetleri de, ulusal bağımsızlığı ve güven
liği her zaman üstün bir görev bilinciyle ve üstün ye
tenekle ve cesaretle korurken, Türkiye'nin her alan
da gelişmesine, halkm mutluluğuna, huzuruna ve eği
timine sürekli katkıda bulunmuştur. Ulusumuzun ve 
Silâhlı Kuvvetlerimizin bu nitelikler!, ulusal gliçle ve 
gelişmeyle ulusal güvenliği bir arada uyumlu olarak 
ve en yüksek düzeyde gerçekleştirme olanağım sağla-
maktadır. Bu olanak demokrasinin ve çağın gerekle
rine uygun biçimde değerlendirilmelidir. 

Ne var ki, silâhlanma yansının alabildiğine hız
landığı bir dönemde ve bölgede, Türkiye'nin kendi 
ulusa! güvenliğini büyük ölçüde kendi olanaklarıyla 
sağlayabilmesi için^ ekonomisini bunalımdan ve dar 
boğazlardan biran önce kurtarması gereklidir. Bu 
açıdan, Türkiye'nin, uzan sürecek bir Hükümet bu
nalımına da, ekonomik konularda gerekli kararları 
cesaretle ve zamanında alamayacak, dış ödemeler so
rununu süratle çözemeyecek bir Hükümete de ta
hammülü yoktur. (Alkışlar) 

Hükümetimiz, Yüce Meclisin güvenoyuna erişirse, 
Türk ekonomisini ve sanayiini, ulusal güvenliğimizin 
gerektirdiği güce biran önce eriştirebilmek için her 
çabayj göstermeyi, yurtseverliğin ve miiliyetçiliğln 
gereği bilecektir. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Cumhuriyet Hükümeti Türkiye'nin önemini etkin

liğini ve ulusa! yararını uluslararası gerginliğe değil, 
uluslararası ilişkilerde yumuşamaya ve dünya barışı
nın güçlenmesine bağlayan bir dış politika izleyecek
tir. Dünyada barış;n korku dengesine değil, insanlık 
sevgisine ve her ulusun bağımsızhğmm, egemenliği
nin ve toprak bütünlüğünün dokunulmazlığı ilkesine 
dayanması için çalışacaktır. 

Cumhuriyet Hükümeti ahlâkın olduğu kadar, açık 
rejimin de gereği oları doğruluğu ve tutarhhğı dış po
litikada ve uluslararası ilişkilerde kesin kural olarak 
benimser. Bunu, uluslar arasında sağlam ilişkiler ve 
sürekli dostluklar kurabilmenin gereği sayar. Dış po
litikaya ve uluslararası ilişkilere, ulusa* yararımız 
doğrultusunda toplumun her kesiminin ilgisini ve 
katkısını sağlamayı ödev bilir. 

Cumhuriyet Hükümeti ulusumuzu tanıtma ve ulu
sal tutumumuzu ve gelişmemizi dünya kamuoyuna 
anlatma çalışmalarını, doğruluk ve tutarhk kuralına 
dayanarak bilimsel yöntemlerle etkinleştirmek için 
her çabayı gösterecektir. 

Cunıiîariyet Hükümeti dış politikanın ulusal sa
vunma politikasından ayrılamayacağına inanır. Bu 

I inançla, Türkiye'nin savunmasını aşırı ölçüde dış 
desteğe ve belirli bir kaynağa bağımlılıktan esirge
yici bir ulusal güvenlik kavramı oluştururken, dış 
politikada da bunun gereği olan düzenlemeleri yapa
caktır. Bölge ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı güvene 
ve ortak yarara dayandırarak, ulusal güvenliği, en 
başta böyle bir barışçı diş politika ile güçlendirmeye 
çalışacaktır. İttifaklara olan katkısuım bölge ülkeleri 
için bir kuşku ve güvensizlik etkeni olmamasına sü
rekli özen gösterecektir, ittifaklar çerçevesi içinde 
olsun veya olmasın, uluslararası ilişkilerde ulusal gü
venliğimizi olumsuz yönde etkileyici, ulusal hakları-

I mızı ve çıkarlanmızı ve uluslararası ilişkilerde izle
meyi amaç edindiğimiz ilkeleri zedeleyici politikalar 
Hükümetimizce benimsenmeyecektir. 

Cumhuriyet Hükümeti üye olduğu ittifaklardaki 
ve ilişki kurduğu topluîukîardaki dostlukları ve iliş
kileri dışmda iç düzen bakımından ayınm gözetmek
sizin, dostluklarım ve uluslararası ilişkilerini genişle
tecektir. Özellikle bölge ülkeleriyle ve gelişme sürecin
deki ülkelerle yakın ilişkiler, işbirliği ve dayanışma 
kuracaktır. Tarihi ve coğrafyası bakımından bir Or
tadoğu, Akdeniz ve Balkan ülkesi olan Türkiye, iliş
kilerin: genişletip geliştirir ve dünyadaki yerini belir
lerken bu gerçeği kakçı bir öge olarak değerlendir
melidir. Bölge ülkeleriyle tarihsel ve kültürel bağları
nın bu ülkelerle yeni ilişkilere ve işbirliğine de ma
nevi güç katmasını ve sağlam bir temel olmasın: gö-

| zetmeîidir. 
Cumhuriyet Hükümeti bölgede hakça, sağlam ve 

sürekli bir barış kurulması, silâhlanma yansına ge
rek bırakmayan bir güven ortamı ohışması ve biiige 
sorunJarmm uzak veya büyük devletler karışmaksı-
zm çözülebilir duruma gelmesi için gereken özeni 
gösterecektir. 

I Bölge ülkelerinin daha geniş pazarlara dayanan 
güçlü ekonomiler oluşturmak, gelişmelerini hızlan
dırmak ve sömürüye karşı korunmak üzere çok yön
lü siki ve sürekli bir işbirliği içine girmelerini destek
leyecektir. 

Cumhuriyet Hükümeti Türkiye'nin denizlerdeki 
ve göklerdeki naklarıyîe ilgili olarak 1974 yılında 
başlatılan yeni ulusal girişimleri sürdürecektir. De
nizlerden, göklerden ve uzaydan yararlanmada bütün 
insanlık için hakça bir düzen kurulmasına katkıda 
bulunacaktır. Hükümetimiz Türkiye'nin kıta sahanlı
ğındaki ve genel olarak denizlerdeki ulusal ekono-

I mik haklarım ve tüm egemenlik haklarım sağlayıp 
j koruyacaktır. Bu konuda çağın gereklerine uygun ya-
I sal düzenlemeleri zaman yitirmeksizin yapacaktır. 
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Cumhuriyet Hükümeti 3 974'teki Türk Barış Ha
rekâtıyla özgürlüğe ve güvenliğe kavuşan Kıbrıs 
Türklerinin özgüllüklerini ve güvenliklerini sürekli 
kılmak, Kıbr;s Ulusal Türk Toyhuuğunun her alanda 
gelişmesini hızlandıran ve kendi kendini yönetme 
hakkını güvence altına alan çözümlere katkıda bu
lunmak üzere her çabayı gösterecektir. Bunu yapar
ken îboîge barışının güçîennîesini, Kıbrıs'ın bütün 
böîge ve dünya için bir güvenlik ve huzur kaynağı 
olmasını gözetecektir. Hükümetimiz bu açıdan Kıb-
ns'ta iki bölgeli bağ' i^ız ve bağlant'sgız bir federal 
çözümü gerçekleştirmek üzere çaba gösterilmesi ge
rektiğine inanmaktadır. 

Cumhuriyet Hükümeti Türkiye'nin başka ülke
lerle kurabileceği ekonomik ilişkilerde ve işbirliğinde 
ülkenin bağımsızlığına ve sağlıklı gelişmesine özen 
gösterir. 

Cumhuriyet Hükümeti geçmiş dönemde ölü bir 
noktaya gelen Avrupa Ekonomik Topluluğu ile oîan 
ilişkilerimizi, ulusumuzun ve ekonomimizin yararına 
bir çözüme ulaştırmak için gereken girişimleri za
man yitirmeksizin yapacaktır. 

Ortakkğm «Geçiş Dönemi» ni düzenleyen pro-
tokoâlarda yer almış olan bazı kurutlarm gelişme ve 
sınailerine çabanıza ciddi engeller getirdiği ve Tür
kiye'n:?! gelişmekte olan ülkeler karşısında ekono
mik ve siyasal çakarlarına uyg:m bir dış ticaret po
litikası iziemesird, hatta tarım ve sanayi alanlarında 
gelişmesini güçleştirdigi ortadadıı. Hükümetimiz 
Topluluk ile ilişkilerimizi üîkeraiz ve ekonomimiz 
yararına işleyecek biçimde yeniden düzenlemek ge
rektiği kanısındadır. Fakat onun da üstünde Hükü
metimiz, Türk ekonomisini, Ortak Pazarla ilişkilerin
de ezilmeyecek, Türkiye'nin bağımsızlığım güçlendi
recek bir yapıya kavuşturmak için çalışacakta*. 

Uluslararası ekonomik sorunlarda, Türkiye'yi geliş
mekte elan ve yeni bir ekonomik dünya düzeni anlayışı 
içinde bulanan ülkelerin ortak sorunlarına da destek 
olabilecek bir güce erittirmek için çaba gösterecek
tir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Türkiye'de ikihuçuk yıl süren siyasal bunalım 

yalnızca bir iç sorunumuz olmaktan çıkmış, uluslar
arası ilişkilerimizi de olumsuz yönde etkileyici bir 
nitelik edinmiştiı. 

Her geçen gün çözümleri güçleşen Kıbrıs sorunu, 
Ege sorum, Ortak Pazar sorunu, hatta ulusal güven
lik sorunumuz, ikibuçuk yıl gibi uzun bir süre askıya 
alınmıştır. 
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Dört partiden oMşan geçmiş Hükümet, en hayatî 
millî davalarda ikibuçuk ysî bir millî poütika oluş-
turamadığı gibi, bu dönem, milletimizin kendi içinde 
cephelere bölündüğü bir dönem olmuştur. Dünya 
gözünde' ndliî birliğimize gölge düşürülmüştür. 

Millî birliğinden aldığı güçle Türk Milletinin en 
çetin engelleri açabileceği, en zor sorunları çözebile
ceği tarih hoyunca kanıtlanmıştır. 

Bunun en son örneği, 1974'te sağlanan başarılar
dır. 

Hükümetimiz, dünyada Türk Milletinin haklarım 
savunurken, yine millî birliğimizden güç alacaktır. 
Bir partinin veya cephenin değil, bütün milletin Hü
kümeti olarak görev yapacaktır. (C.Iî.F. sıralarından 
alkışlar) 

Mîllî birliğin başta gelen koşulu iç barıştır. Hü
kümetimiz, iç barış sağlamayı, yaln.z insanlık ve dc-
mokrasi anlayışının değil, milliyetçiliğinin de gereği 
sayacaktır. 

Eşsiz önder Atatürk'ün şaşmaz ilkesi uyarınca, 
cihanda barış içinde yaşayabilmemiz, yurtta barışı 
gerçekleştirmemize bağlıdır. 

Sizden, ülkeye barış getirebilmek için destek isti-
j'oruz. 

Ülkemizin iç ve dış ağır sorularını, yüce milleti
mizden ve Büyük MJ'İeî Meclisimizden güç alarak 
çözebilmek için yetki istiyoruz. 

Milk'îiînizi cephelere bölmek için değil, birkşti-
î'cbilmck için yetki istiyoruz. 

Progvanunıızı Cumhuriyet Senatosunun yüksek 
takdirlerine sunmuş bulunuyorum. 

Sayın üyelere saygılar sunarım. (C.H.P., M.B. 
Grupu ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu sıraia-
nndan alksşlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun saygıdeğer 
üyeleri; 

Sayın Başbakan Bülent Ecevit tarafından Ana
yasa kuralları gereğince tam olarak kurulan Cum
huriyet Hükümetinin programı okunmuştur. 

4. — C.H.P., M. B. ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grupu Başkanlıklarının, Hükümet programı üzerin
deki görüşmelerin 30 Haziran 1977 Perşembe günü 
saat 15.00'te yapılmasına dair önergesi. (4/302) 

BAŞKAN — İçtüzüğün Î30 ncu maddesi gere
ğince Cumhuriyet Senatosunda Hükümet programı 
görüşmelerinin şekli hakkında bilgi sunacağım. Her 
şeyden önce görüşme gününü tespit edeceğiz. Bunuu 
için verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 
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Saym Başkanlığa 
Hükümet programı üzerinde Cumhuriyet Senato

su İçtüzüğünün 130 ncu maddesi gereğince yapılacak 
görüşmelerin 30 Haziran 1977 Perşembe günü saat 
İ5,G0'£e yapılmasını öneririz. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

M, B. G Başkanı Grupa Başkam 
Fahri Özdüek Nihat Erim 

C. H. P. Grupu Başkanvckili 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Saym Başbakan, 30 Haziran Per
şembe günü saat lS.GG'te Hükümet programı üzerin
de görüşmeler yapılması konusunda bir görüşünüz 
veya bir mutabakatınız var mıdır? 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak 
Milletvekili) — Takdir Sayın Cumhuriyet Senatosu 
üyeîerinlndir. 

BAŞKAN — 30 Haziran Perşembe günü müna
sip midir? 

BAŞBAKAN BÜLENT. ECEVİT (Zonguldak 
Milletvekili) — Sayın Başkan, uygundur efendim. 

BAŞKAN — 30 Haziran Perşembe günü saat 
15.00'te Hükümet programı üzerinde görüşmelerin 
başlaması hususunu oylarınıza arz ediyorum, Kabul 
edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçtüzüğün 130 ncu maddesi gereğince Hükümet 
programı üzerinde yapılacak görüşmelerin grup söz
cüleri ve üyeler görüşlerini açıklayacaklar ve Hükü
met programı üzerinde görüşme, Saym Başbakanın 
bu görüşlere vereceği cevapla sona erecektir. 

30 Haziran Perşembe günü saat 15.03'te toplan
mak üzere... 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Saym Başkan 
bir dakika... Adalet Partisi Grupu burada yok, on
lara bir yazı yazalım haberleri olsun. 

BAŞKAN — 30 Haziran Perşembe günü saat 
15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.30 
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Saat : 15.00 

l 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanında açık 'bulunan üyeliklere 

seçim. 
2. — Komisyonlara üye seçimi. 
3. — Başlbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan 

Bakanlar Kurulu Programının okunması. 
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 

KARARLAŞTIRILAN 
İŞLER 

IV 
A. — HAKLARINDA İVEDİLİK 

KARARI VERİLEN 
İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 

İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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