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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey, Bımduır 
zelzelesi sonrası yapılan çalışmalar ürerinde; 

Bitlis Milletvekili Abidin inıan Gaydalı, Bit
lis ilindin ekonomik ıdurumu hakkında (gündem 
dışı demeçte bulundular. 

Bağcılığımızın mlodem şekilde gelilşitMlmesi-
ni, verimin (artırılmasını ıçiftçiye geniş, kredi im
kânı sağlanmasını ıtemin etlmek üzere kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonuna, 

Tarihî esıer kaçakçılığının önlenmesi maiksa-
diyle kurulan (Meclis Araştırma Komisyonuna, 

Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meyda
na getirdiği sonuçları itesbit ötmek mıaiksaJdiyle 
kurulan Meclis araştırma Komisyonunla, 

Hazinıe topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve 'alınması gierekli tedbirleri tesbit öt
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nunla ve, 

Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin kal
kındırılması ve yasıaımıa seviyesinin yükseltilme

si için (alınması gerekli tedbirleri teısMt etmek 
üzsre kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üye 
seçimleri iıte, 

Bütçe Plân Komisyonunda açık bulunan 
üyelikler için seçimin bir (arada yapılması ka
bul edildi ve ad okunmak suretiyle toylar top
landı. 

Yapılan oy layrımının açıklanan sonuçlarınla 
göre çoğunluğun 'sağlanamadığı, seçimlerin ge-
itecek birleşimde yenileneceği bildirildi. 

Evvelce alınmış karar gereğince 16 Aralık 
1971 Perfeımfbe günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16,10 ıda son verüldi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turkangil 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

Kâtip 
Urfa 

Bahri Karakeçili 

t>9«5»—~ 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Sabit Osman Avcı. 
KÂTİPLER : Bahri Karakeçili (Urfa), (Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 16 mcı Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

iBAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
maları rica olunur. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme (geçiyorum efendim. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA {SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Nihat Erim tarafın dan teş
kil olunan Bakanlar Kurulu programının okun
ması. 

. BAŞKAN — Hükümet programını takdim 
etmek üzere Sayın Başbakan, buyurun efendim. 
(Alkışlar) 
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BAŞBAKAN NÎHAT ERİM (Cumhurbaşka-
nımioa S. Ü.) — Sayım. Başkam, Büyük Meclisini 
değerli üyeleri; 

12 Mart mıuhtırası üzeninle 26 Mart 1971 ta
rihimde kurulan ve Millet Meelisdmdin 7 Nisan 
1971 günü büyük bir çoğunlukla güvem oyumıa 
mazhar idam partiler üstlü Hükümet 3 Aralık 
1971 günü istifa etmiştir. iSayım Cumhurbaşka
nımız tarafından Bakanlar Kurulunum teşkiline 
7 Aralık 1971 igünü yenidem rnemur edildim. 
AnıayasıamMim 102 nıci maddesine uygum olarak 
seçilen bakanların atanmaları 11 Aralık 1971 
tarihimde yüksek tasdike iktiran elMiiştir. Mem
leketimizin içimde bulunduğu olağanüstü şart
lar halem devam etmekteldir. Bumdan dolayı 
simidi sumrnıakta olduğum Hükümet programını, 
daha evvel, 7 Nisıam 1971 tarihinde Yüce Mecli
sin güven oyu ile tasvibedilen Hükümet prog
ramı ile birilikte mütalâa etmiemizi istirham edi
yorum. 

İSayım Milletvekilleri, 
Hükümet programları, güven oyu verildiği 

takdirde hükümetlerim ileride yapacakları işleri; 
gösteren taahhütname miteliğdmıde belgelerdir. 
Yapacağımız işleri iarz etmeden önce, aziz vata
nımızın geleceği ve parlamenter rejimim bekası 
bakımından önemli gördüğümüz hususları, yük
sek takdirlerimize ısunmayı ilk vazife sayıyo
rum : 

Ülkemizde aşırı sol cereyanların, fcomümiz-, 
min, aşırı sağ cereyanlarım, hilafetçiliğin, şeriat 
esaslarına dayamam teokratik ıdevlet kurma ar
zularınım ve her çeşit bölücü f aahyetlerin kesin
likle karşısındayız. 

Mületimizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmösinıim Atatürk ilkelerine uygum, ref orm-
cu bir görüşle sağlammalsıma atorumlu görüyor, 
bu görüş etrafımda Cumhuriıyelâmıizin bütün ku
ruluşlarınım birleşmieisi gereğime imamayoruz. 

Üzerimde görüş birliğine vaaılmıasımda yarar 
gördüğümüz diğer bir husus, herkesin Cumhu
riyet ilkelerine, demokratik parlâmemıter rejime, 
omum geleceğime imıammaısı, geleceğe ümit ve gü
venle bakmasıdır. Memleketimizin sorunları de
mokratik rejimi içimde halledilmelidir. Bumun 
yapılabileceğini Parlâmentomuzun ispat edecek 
güçte olduğu, kusa süre önce gerçekleştirilen 
Anayasa değişiklikleri sırasında bir defa daha 

görülmüştür. Memleketlimizde siyasi iktidarla
rın Anayasa hülcüınlerine uygum olarak yapıla
cak serbest seçimlerle el değiştirmesi için gerek
li şartların ve imkânlarım süratle sağlanmasına 
bütün gücümüzle çalışacağız. 

Partiler üstü Hükümet olarak, hiçbir par
tiye rmal edüemiyecek olan icraatımızın yürütü
lebilmesi, memleketimizi içinde bulunduğu sos
yal ve ekomomik bunalımdan kurtaracak re
formlarım gerçekleştirilebilmesi için, geçmişte 
yapılan hatalarım temkid ve münialkaşasımım bir 
yama bıırakılması, Parlâmemto ile Hükümet iliş
kilerimde tam bir anlayış ve ahenkli bir çalış
ma havasımın hâkim kılınması lüzumuma inemi
yoruz. Anayasamızın, 'hükümlerime göre demiok-
rasimizim vazgeçilmez unsuru olan siyasi parti
lerimizin, birbMerini yıpratma yerime ımemle-
ket sorumlarınım ıçözümjlenm'esi yömünlde birle
şeceklerini ümidediyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Ekomomik kalkınma komıu&unda Amiayasarnı-

zın ruhuma uygun düşen sarsilmıaz kanaiaıtdımıiz 
şudur : Türkiye'nin ekomomik kalkımmıiajsı de-
mciknatiık rejim içinde ve karma ekomorni siste
mline dayanılarak başaralaıbilir. Ekonominin (ka
mu kesimiyle özel kesimi birlikte yaşıyacak, her 
iki kesimin yatırım faaliyetleri sonucu plârn ve 
programların 'öngördüğü kalkmama hedeflerimle 
ulaşılacaktır, özel sermayenin kalkınanla plânla
rına uygum yatırımlara yönelmesi içim gerekli 
güvem ortamımın sağlammıasıma çalışılacaktır. 

Devlet sektörüme ne kadar önem veriliyorsa, 
özel sektöre de aynı önemim verilmesi lüzumu
na inanıyoruz, özel sektörün de bu lamlayış için
de memleket menfaatlerini örn plânıda tutanak 
kendisine düsen görevleri noksansız olarak ve 
gecikmeden yerine getirmesini bekliyoruz. 

Hükümetimiz, özel sektör ya]t5ürımlaraın!im sü
ratle (gerçekleşmesi ve ihracatımızın artırılması 
içim gerekli teşvik tedbirlerimi salacaktır. Bu 
maksatla, mevcut tecrübelerden ve evvelce bu 
konuda yapılmış olan çalışmalardan faydalanı
larak bir kamum hazırlanacak ve Meclislere &u-
mulıacaktar. 

Bu münasebetle, sosyal adalet esaslarına, ve 
bilhassa gelir dağılımınım. daha âdil bir hale ge-
tirihnesine büyük önem verdiğimizi ve burnum 
gerçekleşmesini titizlilkle gö^teceğimjiızi belirt
meli isterim. 
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Kalkınmamızın gerçekleşmesi için ekonomi
nin bütün imkânları seferber edilirken, mıemle-
ket şartlarınla uygun fbir istikrarın temini için 
gerekli bütün tedbirler alınacaktır. 

Yabancı sermaye konusunda, bu sermaye
nin yurdumuzun menfaatlerine uygun olması 
esastır. Bu esasa dayanarak yabancı sermaye
nin kalkınma plânlanınjızın ve programlarıımı-
zın hedeflerine yönelen alanlara yatırım yapma
sına müsaade edilecektir, 

Bayat pahalılığı ile, suni fiyat artışlariyle, 
haksız kazanç sağhyanlaria letkili şekilde müca
dele edilecektir. Bu konuda gerekli iktisadi ve 
hukukî tedbirler alınacaktır. 

Millî tasarrufların, kalkınma plân ve prog
ramlarında öngörülen hedeflere uygun yatırım-
lara dönüşmesi için her türlü tedbir alınacak, 
sermaye piyasasının kurulmasına yardımcı ola
cak tasarıların süratle kanunla&tarılınasına çalı
şılacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bilinmesinde fayda gömdüğümüz diğer önem

li husus, (kanunların üstünlüğü ve kanunların 
hâkimiyeti İlkesine olan mutlak bağlılığımızdır. 
Hiçbir kanunsuz hareket müsamaha ile karşı-
lanmıyacak, kanuna aykırı fül v© hareketlere 
karşı her alanda ciddî tedbirler alınacaktır. 

Zorunlu haller 'dışında memurlar gemlerin
den almmıyacak, çalışkan, ıdtürüıst, ehliyetli dev
let memurlarının güven içinde fiş görmelerine 
gereken önem verilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 
12 Mart muhtırasından sonraki Hükümetin 

ne gübi şartlar içinde kurulduğu bilinmektedir. 
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 -önlenmiş, suçluların büyük bir 
kısmı yakalanarak adalete teslim eidilmiştir. 
Milletimizin huzurunu kaçıran, demokrasimizin 
geleceğini tehlikeye düşüren bu eylemlerin kö
künün kazınabilmesi için bunları yönetenlerin 
mutlaka yakalanarak adalete teslim 'edilecekle
rinden kimsenin şüphesi olmaması lâzımdır. 

Dikta heveslilerinin, Türk Milletini parçala
mak istiyenlerin demokratik hukuk devletini 
zorla devirmek peşinde koşan anarşistlerin ve 
tedhişçilerin, 1961 Anayasasının getirdiği hak 

I ve hürriyetleri kötüye kullanmalarını önliye-
cek Anayasa değişiklikleri bu dönemde gerçek
leştirilmiştir. Vatansever partilerimizin ve Yü
ce Meclis ve Senatonun Anayasa değişilkMğinin 
gerçekleştirilmesi sırasında gösterdikleri birlik 
ve beraberliği şükranla karşıladığım» huzuru
nuzda tekrarlamak isterim. 

Bundan önceki Hükümetin iş başına gelme
sinden sonra Yüce Meclislere sunulan ve ka
nunlaşan tasarılar az değildir. 'Sıkıyönetim Ka
nunu, Resmî Yüksek Okullar Kanunu, serbest 
meslek sahipleri ve esnafla ilgili (Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanunu bunlardan sadece birka
çıdır. 

Geride bıraktığımız 8,5 ay içinde Yüce Mec
lislere 35 kanun tasarısı sunulmuştur. Daha ön
ce sunulmuş olup, Hükümetçe benimsenmiş 
olanlarla birlikte »bu sayı 50 yi geçmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 
Memleketimizi sürüklendiği uçurumun kena

rında 12 Mart muhtırası durdurmuştur. Bu ta
rihten sıonra partiler üstü hüviyette kurulan 
Hükümetimizin tedhiş ve anarşiyi önlemek ve 
Anayasamızın öngördüğü reformları gerçekleş-

I tirmek görevini üzerine aldığı bilinmektedir. 

I 7 Nisan 1071 tarihinde Yüce Meclisin büyük 
I çoğunluğu ile onaylanan Hükümet programının 
I (Toprak ve Tarım Reformu, Millî Eğitim Refor-
I mu, Malî Reformlar, Yabancı Sermaye, Hukuk 
I ve Adalet Reformu, Asayiş ve Güvenliğin ıSağ-
I lanması, Devlet kesimini yeniden (düzenleme, 
I Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Dış Politika, Millî 
I Savunma) başlıkları altında ve diğer kısımla

rında yazılı işlerin biran önce yapılması için bü
yük çaba gösterilecektir. 

Sayın Cumhurbaşkanının Meclis Başkanla
rına bana ve parti liderlerine gönderdiği metotu-

I bun ekinde gösterilen işlerin yapılmasına önem 
I ve öncelik verilecektir. 
I Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
I Güveninizi kazandığı takdirde Hükümetin 
I önemle ve özellikle üzerinde duracağı ve biran 
I önce gerçekleştirmeye çalışacağı işlerin başlıoa-
I lan şöyle sıralanabilir : 
I Toprak ve Tarım Reformu, bir taraftan sos-
I yal adalet, diğer taraftan da verimlilik esasları 

<yöz önünde tutularak gerçekleştiırilecek, 20 nci 
I Yüzyıl gereklerine uymıyan çağ dışı kalıntılara 
I süratle son verilecekktir. 
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Toprak ve Tarım Reformunu gerçeMeştirir-
ken, yurdumuzun değişik bölgelerinin iklim ve 
toprak özellikleri, çeşitli tarım türleri göz önün
de tutulmak suretiyle tanm işletaıelerimin âza
mi ve asgari büyüklükleri tesibit edilecektir. 
Ayrıca, topraksız veya az topraklı çiftçilere da
ğıtılan arazilerin verimli tanm imletmeleri ola
rak yaşıyabilmeleri için gerekli tedbirler alına
caktır. 

Üröfâmin artırılmasını ve değerlendirilmesi-
nd sağlıyacak ko«)peratiflerin kurulmasına ve 
teşvik edilmesine önem verilecektir. 

Nüfusumuzun büyük çoğunluğunun geçimi
ni, millî gelirin yaklaşık olarak % 30 unu, ihra
catımızın da en önemli bölümünü sağlıyan ta
rım sektörüne lâyık olduğu değeri vereceğiz. 
Tarım sektörü, iç ve dış piyasa şartları göz 
önünde tutulmak suretiyle yeniden düzenlene
cek, bu maksatla 5 yıllık plânlarımızın öngör
düğü şekilde bir tarım plânlaması yapılacaktır. 
özellikle sanayi bitkileri ve yağlı tohumlar ta
rımına büyük önem verilecektir. Yurdumuzda 
büyük potansiyeli bulunan ve hem memleket 
besılennueısi, hem de ihracat bakımından fevka
lâde önem ve imkânlar (arz eden hayvancılığın 
gelişmesi için her türlü tedbirler lalınacakttır. 
Zirai kredilerin işler hale getirilmesi ve kon
trollü kredi sisteminin geliştirilmesi yoluna gi
dilecektir. 

Devletin, tarım sektöründe öncülük etmesi 
esastır. iBu alandaki çalışmalar hızlandırılacak, 
toprak reformu çerçevesinde, tarımsal üretimin 
artırılması için gerekli bütün tedbirler alınacak
tır. 

Devlet türetme Çiftliklerinin daha geniş öl
çüde faaliyette bulunmaları için yeni imkânlar 
sağlanacak, bu çiftliklerden bölgelerimizin ta
rımsal kalkınmalarında ve geliştirilmelerinde 
etkili olarak yararlanılacaktır. 

Tarım Bakanlığı, bu hedefleri geliştirecek 
bir hüviyetle çalışacaktır. Bakanlık tarım üre
timini düzenlemek ve yürütmek görevi yanın
da, memleketin tarım politikasına yön verecek 
şekilde faaliyette bulunacaktır. 

Yedi ili içine alan haşhaş bölgesindeki afyon 
üreticisine, mahasulünün karaşılığı tazminat 
olarak ödenecektir. Aynı zamanda bu bölgede
ki çiftçilere daha iyi bir hayat seviyesi sağlıya
cak yeni yatırımlara gidilecektir. Bu yolda ted

birler alınmış ve alınmaktadır. Bunlar kısa sü
rede sonuç vermeye başhyaoaktar. 

Ormanlarımız korunacak, gözetilecek ve sü
reklilikleri sağlanacaktır. İleri ormancılık tek
niği ile verimlerinin ve banlarının artırılması
na çalışılacaktır. Orman topraklarında doğali 
dengenin sağlanması, sosyal, ekonomik ve tek
nik icaplara göre yönetilmesi ve işletilmesi, ve
rim gücü oranında, bütünleşmiş, düzende, nmiMî 
sermaye ile Orman Ürünleri Endüstrisi kurul
ması ve tüketim fazlasının ihracı için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

Orman köylerinin sosyo - ekonomik sorunla
rının çözümüne öncelik verilmesi, üzerinde 
önemle duracağımız başlıca konulardandır. 

Köy kalkınmasına önem verilecek., altyapı 
hizmetlerinin hızla geliştirilmesine devam edile
cektir. Su ve toprak kaynaklannın geliştirilme
si suretiyle tarımsal üretimi artaraoak ve eko
nomik gelişmeyi hızlandıracak tedbirlere önoe^ 
lâik verilecektir. Büyük l/Ellet Meclisine sevk 
edilmiş bulunan «Toprak ve su kaynaklarını ge
liştirme birlikleri» kanun tasarısının en kısa za
manda kanunlaştırılması, bu amaca ulaşmayı 
Bağlıyacaktır. 

Değerli üyeler, 
Eğitimle iUgili reformlar konusunda özel 

yüksek okulların üniversite ve akademilere bağ
lanması ve imam - hatip okullarınım orta öğreti
me dayandırılması ile ilgili kararlar koruna
caktır. ilköğretimden üniversiteye kadar her 
öğretim düzeyindeki .kuruluşları ve eğitimi kap-
sı.yan diğer kanunlar en kısa zamanda hazırla
narak Yüce Meclislerin takdirine sunulacaktır. 
Üniversiteler Kanunu, Anayasamın 120 nci ve 
129 nou maddeleri ışığı altında ve üniversiteler
le yakın bir işbirliği içinde hazırlanarak Yüce 
Meclislere sunulacaktır. 

Her kademedeki öğretim kurumlarında oku
yan öğrencilerimizin Atatürk ilklerine uygun 
bir anlîiayış içinde yetişmeleri sağlanırken, bu 
öğrencilerin sol ve sağ aşırı uçlar ıtarafındıan 
zihinlerinin bulandırılmaması ve ön yargılara 
saptırılmamasına üstün bir dikkat gösterilecek, 
ayraca her kademedeki öğretim kurumlarından 
çıkacak öğrencilerin ekonomik hayatımıza kat
kıda bulunacak şekilde üretici hale gıelMmıele-
ri için gerekli tedbirler alınacaktır. 
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7 Nisan 1071 günü 'Büyük Meclisin onayla
dığı programda da işaret edildiği gibi, sosyal 
adaleti gerçekleşjtirici bir vergi yükü dağılımı
nın sağlanması, kalkınma plânlarının öngördüğü 
yıatamiların finansmanı içdm gerekli lek gelirle-
rin sağlanması aile malî idarenin güclendiıilme-
sd yönümde aorunikı kanuni değişiiMiikjler yapıüa-
oaktır. Ayrıca bankacılık sistemi ile sigortacı
lık konusunda en son gelişımıeler göz önünde tu
tularak uzmanlarca hazırlanmakta olan deği
şiklikler, kısa sürede değerlendirilecektir. 

Emlâk Vergisi değişikliği ile vergi kaybını 
önlemek iğin hazırlanmış olan Gelir Vergisi ve 
diğer verigii tasarılarının kısa zamanda kanun-
laştınlmasına ihtiyaç vardır. Bu konuda Par
lâmentomuzdan anlayış ve yardım bekleımek-
ıteyiz. Aynıca, Büyük Meclise sunulmuJş olan 
1972 Bütçesinin ek finansman ihtiyacı yönün
den de bunu zorunlu görmekteyiz. 

Dış ticarette, ihracatımızın artırılması husu
suna büyük bir öncelik verilirken, ihracat ve 
İthalât işlemlerinin daha süratli bir şekilde yü-
rüyebiılımeısi için gerekli tedbirlerin alınacağını 
da belirtmek isteriz. 

Yurdumuzun enerji politikası, öncelikle öz 
kaynaklanmııza dayandırılacaktır. 

Petrol Kanununun millî menfaatlere aykırı 
ihükümleri süratle değiştirilecek, ihtiyacımız 
olan pdtriolün millî petrol kuruluşumuz tarafın
dan yurt içimde sağlanması temel hedef teşkil 
edecektir. Uygulamada görülen millî menfaat
lere aykırı aksaklıklar düzeltilecek, akaryakıt 
anadepolarmın Devletimizin her türlü ihtiyacı
nı emniyetle karşılayabilecek durum ve kurulu
şa kavuşması sağlanacak, boraks ve benzeri 
stratejik madenler konusunda millî menfaatlere 
aykırı durumun düzeltilmesi için gerekli çalış
malar yapılacaktır. 

'Tabiî servet kaynaklanlmızın Devletin hü
küm ve tasarrufu altında olduğu ilkesini ko
yan Anayasamız hükmü ışığı altında maden ara
ma isterimiz yeniden düzenlenecek, maden işle
ri ile görevli kuruluşumuz bu işleri etkili bir 
işekilde kontrol edecek duruma getirilecek, ma
den ihracaatı Devlet ve Kamu kuruluşlarınca 
ıdeneitlenecek ve ihracattın ham cevhere kıyas-

Ha tam veya yarı işlenmiş ürünler şeklinde 
olmasına çalışılacaktır. 
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Enerji üretiminde yur'î; ekonomisine en uy
gun düşecek yakıt ve kaynaklann kullanılma
sına büyük önem verilecek ve Türkiye Elektrik 
Kurumu, Yurdumuzdaki bütün enerjiyi üreten 
kuruluş haline gelinceye kadar, Kurum dışın
daki şirketlerin, elektrik üretimi plan ve prog
ramına göre işletilmeleri sağlanacaktır. 

Türkiyemiz artık hızlı bir sanayileşmeyi 
gerçekleştirebilecek düzeye ulaşmıştır. Eldeki 
bütün bilgiler bunu göstermektedir. Hüküme
timiz hızla sanayileşmeyi sağlıyacak en uygun 
iktisadi politikaları ve teştvik tedbirlerini 
azimle uygulayacaktır. 

IModern kesim adı verilen sanayi kesiminim 
bilimsel şekilde geliştirilebilmesi, kaynakların 
en iyi tarzda kullanılabilmesi, israfın ve gerek
siz tekrarların önlenebilmesi iyi hazırlanmış 
projeleri ve sanayileşme programlanın gerek
tirir. Hükümet olarak biz, karma ekonominin 
kuralları içinde, güçlü ve hızlı bir sanayileşme 
programını ulusumuza sunmak kararandayız. 

Bu program, genel olarak uluslararası tica
ret koşullanndan uzak, rekabet gücünden yok
sun birtakım üretim birimlerini yaratmıyacak 
nitelikte olacaktır. Başka bir deyimle, sınai 
mamul ve yan mamuller ihracatımızı çok güç
lendirecek işletmelerle ilgili sanayileışme prog
ramı yapacağız. 

Ağır teçhizat veya fabrikalar imal eden sa
nayi tesisleri, harp sanayii, elektronik sanayii, 
gemi yapim sanayii, demir çelik sanyiinin ve 
petrokimya sanayiinin gelişjtirilmeisi için büyük 
projeleri en kısa zamanda uygulama safhasına 
koymaya çalışacağız. 

(Sanayileşmenin önişartlarmdan biri de ya
tımın kredisidir. Bunu gerçekleştirmek ise güç
lü kalkınma bankalannın varlığım gerektirir. 
Böyle bir kalkınma bankasının kurulmasına 
derhal teşebbüs edeceğiz. Yüce meclislerin bu 
alanda bize yardımcı olacaklamna inanıyoruz. 

Cumihuriye timizin kurucusu büyük Atatürk 
bizlere çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak millî 
hedefini vermiştir. Böyle bir uluslararası ortam 
ve millî hedef içinde, teknolojiye çok büyük ön
celik vermemiz gerektiği açıktır. Bu sebeple, Sa
nayi Bakanlığına teknolojik gelişmeleri tafcip 
ve uygulama görevi verilmiştir. 

Turizm sektörünün, anasorunu olan yatırım 
ve işletmeciliğin önplâmda bulunduğu bir en-
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düstri dalı halime getirilmesi amaç edinilecek
tir. 

Deniz ve göl kıyıları herkesin istifadesine 
açık tutulacak, turistik nitelik taşıyan devlet 
topraklarının elden çıkarılmamasını ve bu nite
likteki özel mülkiyet konusu toprakların, sek
törün gelişmesine imkân verecek belirli bîr plân 
disiplini içerisinde, kamu yararına uygun kul
lanılmasını sağlıyacak idari, malî ve kanuni 
tedhirler alınacaktır. 

Sağlık kurumlarının ve personelinin yurt 
sathında dengeli bir şekilde dağılması, çevre 
'sağlığı, koruyucu hekimlik, aUe plânlaması, 
ana ve çocuk sağlığı ve yataklı tedavi hizmet
lerinde koordinasyonun sağlanması, sağlık ve 
Sosyal yardım politikamızın temel ilkeleri ola
caktır. 

İlâçta kalite ve fiyat kontrolü, ilâç kulla
nımlında israfın önlenmesi, ilâç endüstrimizin 
hammadde yapumma Ve ihracata yönelmesi için 
«gerekli bütün tedbirler en kısa zamanda alına
caktır. 

Büyük şehirlerimizde ve özellikle Ankara'
da «Mrli hava» probleminin ve kıyılarımızda 
günden güne artan «su kirlenmesi» nin kısa sü
rede pratik ve etkili tedbirlerle çözümlenmesi, 
Hükümetimizin üzerinde hassasiyetle duracağı 
bir sorundur. . 

Sayın milletvekilleri, 
Genel güvenlik kuruluşları, özellikle, top

lumsal olaylarda üzerlerine düşen görevleri ya-
paJbilecek biçimde güçlendirilecektir. Kadro ba
kımından yeterli, hareket yeteneği üstün, mo
dern araç ve gereçlerle donatılmış bir hale geti
rilecektir. Bilhassa Toplum polisinin eğitimine 
önem verilecektir. 

Büyük mal ve can kayfbına sebebolan trafik 
(kazalarını önlemede etikili bir denetleme siste
minin geliştirilmesi ve trafik polisinin yetki, 
araç ve gereç bakımından da güçlendirilmesi 
sağlanacaktır. 

Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerimi
zin iç trafiğini modern yeraltı ve yerüstü ulaş
tırma araçlariyle teçhiz etmek için ciddî girişim
ler 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. 

î l idaresi ve Köy kanunları ve idari taksi
mat konulan yeniden gözden geçirilecek, ge
rekli yasama tedbirleri için teşelblbüs yapılacak-

I tır. 
[ Mahallî idareler, özel idare ve belediyelerin 

kuruluş, fonksiyon ve kaynak konuları yeniden, 
hizmet ve günün koşullan açısından değerlen-
dirilecektir. 

Parlâmentomuzda görüşülmekte olan Bele-
| diye Gelirleri kanunu tasarlısının. sonuçlandınl-
j masını rica etmekteyiz. 
j idarenin tarafsızlığı kesin olarak sağlana

caktır. Her türlü kayırma, partizanlık ve ilti
mas önlenecek, her çeşit yolsuzluklarla ciddî 
olarak mücadele edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Çalışma hayatımızda huzuru sağlıyacak te&-

hirler alınacaktır. 
Emekleriyle Türk ekonomisine değerli kat

kıda bulunan işçilerimizle işverenlerin karşılık-
I lı hak ve menfaatlerini dengeli bir şekilde ko

rumak, daha başlangıcında çözümlenmesi müm
kün menfaat çatışmalarının Türk ekonomisine-
olumsuz etkilerini önlemek için Sendikalar Ka- • 
nunu ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ka-

I nunlan, işçi ve işveren teşekküllerinin de gö-
I rüşleri tesbi't edilerek, birbirini tamamlıyan bu 

iki kanun arasındaki çelişmeler giderilecektir. 

Yurt dışındaki işçilerimMn sorunlannı çöz
mek, yaşama şartlannı iyileştirmek ve her türlü 
sosyal haklannı korumak için daha etflrili ted
birler alınacaktır. 

Ulaştırma sektöründe, kara, deniz re hava 
ulaştırması ile haberleşme imkânlarının genişle
tilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına hız verile
cektir. 

Nüfus artışının ve sanayileşmenin bir sonu
cu olarak hızla gelişen şehirleşmeye bilim ve 
memleket gerçeklerine uygun bir yön verilecek, 
Irölge ve şehir plânlamasında çevre sorunlannın 
çözümlenmesine ve özellikle çevre sağlığına iti
na gösterilecektir. Az gelirli vatandaşlanmızıııı 
mesken edinme çaJbalarına yol gösterici ve des-

[ tekleyici katkıda bulunulacaktır. 
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Gümrüklerimiz günün ihtiyaç ve icaplarına 
cevap verecek bir hüviyet ve seviyeye kavuştu
rulacaktır. Bu amaçla, Millet Meclisi gündemin
de bulunan Gümrük kanunu tasarısının biran 
evvel kanunlaşmasını da Büyük Meclisten istir
ham etmekteyiz. 

Tekel maddelerinin üretiminden satışlarına 
kadar ki aşamalarda, bir taraftan yurt çıkar
ları diğer taraftan da Türk üreticisinin menfa
atleri önemle gözetilecektir. 

Gençlerimizi yarının millî görev ve sorum
luluklarını yüklenebilecek üstün vasıflarla ye
tiştirmek, millî kalkınma çabamızın en verimli 
yatıriımlarından bilidir. Gençlere sağlıklı hayat 
şartları, geniş bir dünya görüşü, köklü kültür 
imkânları sağlamak başlıca amacımızdır. 

Çağdaş uygarlığa hızlı adımlarla ulaşabilme-
ımizde rol oynıyacak gençlere en verimli gelişim 
çağlarında fırsat eşitliği sağlanarak bütün millî 
kuruluşların iştirakiyle eğitim, sosyal refah, 
sağlık, çalışma ve dinlenme imkânları artırıla
caktır. 

Türkiye'de sporun geliştirilmesine ve yaygın 
hale getirilme'sine gereken önem verilecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
1327 sayılı Kanunla değiştirilen 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, 800 bin kamu per
sonelini çok yakından ilgilendirmektedir. Bu 
kanunun noksanlarının tamamlanmaisı, uygu
lamada, bilhassa intibak hükümlerinin uygu
lanmasında görülen hataların ve adaletsizlik
lerin süratle düzeltilmesi için Meclislere sunul
muş olan tasarının biran önce kanunlaşmasını 
Yüce Parlâmentodan önemle istirham ediyoruz. 
'Bu konuda Yüce Parlâmentomuzun bize yar
dımcı olacağına inanıyoruz. 

'Siyasi Partiler Kanunu ile seçim mevzuatı
nın, geçirilen tecrübelerin ışığı altında demok
rasimizin faziletine olan inancı pekleştirecek 
tarzda süratle ele alınmasına çalışılacaktır. Bu
nu sağlamak üzere parti içi demokratik deneti
min daha etkili kılınması, parti parasının parti
lerin tüzük ve yönetmelikleri ve parti amaçları 
doğrultusunda sarf olunması, Anayasa Mahke
mesinin hesap denetiminin fiilen işler hale ge
tirilmesi, parti içi seçimlerin dürüstlüğü, yay
gınlığı ve dene'traıinin daha iyi sağlanması ile 
ilgili tasarıların kanunlaştırılması konusunda 
partilerimizin ahenkli bir anlayış içinde tedbir

ler bulacağına olan ümidimizi bir defa daha 
tekrarlamak isteriz. 

Resmî ilân rejiminin üslahı işi ele alınacak
tır. Basın suçlarında hapis cezalarının azaltıl
masını, bunun yerine para cezalariyle tazminat
ların fazlalaştırılmasını sağlıyacak tasanlar ha
zırlanarak Meclislere sunulacaktır. 

1972 yiilı sonunda 18 milyon vatandaşımızın 
televizyondan faydalanması için ilk adımlar 
atılmıştır. Bu alandaki gayretlerin hızla sürdü
rülmesi ve gelecek yıllarda bütün yurdumuzun 
televizyon şebekesi içine alınması sağlanacaktır. 
Televizyon hizmeti, başlıca haberleşme, eğitim, 
kalkınma ve millî kültür hizmeti olarak yürütü
lecektir. 

Televizyon alıcı Cihazlarının yurdumuzda 
yapımı ve özellikle elektriği olmıyan köylerimiz 
için pille çalışan televizyon alıcıları yapılması 
şimdiden ele alınmıştır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
Bundan önceki Hükümetin programında hu

kuk ve adalet reformu başlığı altında öngörü
len amaçlara ulaşılması için gerekli idari ve ka
nuni tedbirlerin alınmasına devam olunacaktır. 
Bunlar arasında dâvaların süratle ve az masraf
la sonuçlandırılmasını sağlıyacak olanlara ön
celik verilecektir. Adlî zabıtanın kurulması için 
başlatılmış olan çalışmalar da tamamlanacaktır. 

ıSılhhatli bir toprak reformunun zorunlu un
suru olan kadastro çalışmalarının hızla sonuç
landırılması için kadastro mahkemelerinin mik
tarı artırılacak, özellikle toprak reformunun 
uygulanacağı bölgelerde bir ihtisas mahkemesi 
olarak kadastro mahkemeleri kurulacaktır. 

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

Sayın milletvekilleri, 
Dış politikamıza Atatürk ilkeleri yön verme

ye devam edecektir. 
Milletlerarası ilişkilerimizi bağımsızlık, ege

menlik, ülke bütünlüğüne saygı ve içişlere ka
rışmama ilkeleri çereçevesinde, karşılıklı saygı 
ve işbirliği anlayışı ile yürüteceğiz. Bu ilişkiler
de karşılıklı yararların âdil bir denge içinde 
bulunmasına özel bir itina göstereceğiz. 

Milletlerarası ilişkilerin, Birleşmiş Milletler 
Yasasında yer alan ilkelere uygun bir şekilde 
geliştirilmesi başta gelen amaçlarımızdan ola
caktır. 
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Türkiye, üyesi bulunduğu Birleşmiş Millet
ler ve bu örgüte bağlı ihtisas teşekküllerinin ve 
Avrupa Konseyi, Ortak Pazar gibi milletlerara
sı kuruluşların çalışmalarına faal ve yapıcı bir 
şekilde katılmaya devam edecektir. 

Ortak savunma örgütü olan Kuzey - Atlan
tik İttifakının güvenliğimizi artırmaktaki 
rolü devam etmekte ve aynı zamanda Avrupa'
da «detente» m gerçekleşmesine de etkili bir şe
kilde yardımcı olmaktadır. Bu örgütün, karşı
laştığı sorunları, amaçlarına uygun bir dayanış
ma ve düşünce birliği içinde çözümlemeye çalış
ması, devamlılığının ve sağlamlığının gerçek te
minatı olacaktır. 

Avrupa'da güvenilir bir barış ve işbirliği or
tamının gerçekleştirilmesine yönelen teşebbüs
lere ve bugün olumlu yola girdiği izlenimini ve
ren gelişmelere Türkiye iyi niyetli, yapıcı ve 
gerçekçi bir tutumla katkida bulunmaya devam 
edecektir. 

Balkan ülkeleri ile olan çok yönlü ilişkileri-
tmizi geleneksel iyi komşuluk anlayışı içinde ge
liştirmeye gayret sarf edeceğiz. 

Yakın dostluk ve ittifak bağlarımız bulunan 
A. B. D. ile ilişkilerimizi karşılıklı anlayış ve 
saygı esasları çerçevesinde daıha da geliştirmek 
arzusundayız. 

Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizi dış politi
kamızın anailkelerine uygun şekilde geliştirmek 
için iyi niyetle çaba harcamaktan geri kalmaya
cağız. 

İran ve Pakistan ile mevcut yakın ve dosta
ne ilişkilerimizi esasen yürütmekte olduğumuz 
çok taraflı işbirliği ile daha ileri seviyelere ulaş
tırmaya çalışacağız. 

Müttefikimiz Pakistan'ın içine itildiği fev
kalâde şartlardan Hükümet ve Milleit 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 bağlanmızı daha da kuvvet
lendirmek dileğimizdir. 

lOrta - Doğu anlaşmazlığının, Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyinin 22 Kasım 1967 ta
rihli kararı çerçevesinde bölgeyi biran önce ba
rış ve istikrara kavuşturacak âdil bir çözüme 
(bağlanmasını arzu ediyoruz. 

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

Asya, Afrika memleketlerinde gelişmekte 
olan ilişkilerimize de önem vermekteyiz ve bu 
yöndeki gayretlerimize devam edilecektir. 

Avrupa ekonomik topluluğu ile ortaklığımı
zın 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 yürür
lüğe konulmuştur. Bu belgelere yurdumuz bakı
mından elverişli imkânlar eklenmesi yolunda 
girişimler yapılmış ve ilk olumlu sonuçlar alın
mıştır. Anlaşmalarda öngörülen imkânlar çer
çevesinde aynı yönde çalışmalar sürdürülmek-' 
tedir. Toplulukların genişlemesi ve genel prefe-
ranslar çerçevesinde bu çalınmalarımızın somut
laştırılmasına gayret gösterilecektir. 

Avrupa toplulukları ile ilişkilerimizi 1963 
Ankara Anlaşmasında yer alan amacılara ulaşa
cak şekilde geliştirmek azmindeyiz. Bu çerçeve
de iç plânda da gerekli tedbirleri süratle ele al
mak ve kalkınma gayretlerimize buna göre yön 
vermek durumundayız. 

Ortak Pazara tam üye olmadan önce, katma 
protokolde ve diğer anlaşmalarda millî sanayii
mizin gelişmesine engel olacak mahiyette 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 İsabetli yol
da değerlendirmeler yapılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 
Kıbrıs sorunu Hükümetimizin andlaşmalar 

çerçevesinde ve Türk toplumunun haklarını sü
rekli olarak teminat altına alacak şekilde bir 
çözüme ulaştırılması için hiçbir gayreti eslrge-
miyeceği ulusal davamızdır. Bu soruna ilgili ta
rafların hak ve çıkarlarını bağdaştıracak bir 
çözüm şekli bulunabilmesi, aynı zamanda Türki
ye ile Yunanistan arasındaki İlişkilerin «ski dos
tane gelişme düzeyine oturtulmasına büyük öl
çüde yardımcı olacaktır. • 
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Üç yılı aşkın •'bîr süreden beri devam et/tigi 
'halde olumlu bir sonuca ulaşamamış olan top
lumlararası görüşmelerin, saplandığı çıikmazdan 
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 uygu
lama alanına intikal ettirilmesi için temas ve ça
lışmalar devam etmektedir. 

Açıkça tekrarlamak isterim ki, Türkiye'nin 
ve Kılbris 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. (C. H. P. sıralarından alkışlar, «bra
vo» sesleri) 

Millî varlığımızın başlıca teminatı olan ve 
Milletçe, güven duyguları ile, bağlı bulunduğu
muz Silâhlı Kuvvetlerimizin yurt savunmasın
da ve millî güvenliğin Bağlanmasında şerefli 
görevini yerine getirebilmesi için daima kud
retli ve kuvvetli bir halde bulundurulması baş
lıca hedefimiz olacaktır. 

iSilâhlı Kuvvetlerimizin savaş, araç ve gereç
lerinin yurt İçinden sağlanması hususundaki 
ciddî çalışmaları devam ettirilecektir. Bu hede
fe varıncaya kadar Silâhlı Kuvvetlerimizin mo
dern tekniğin bu alandaki imkânlarından fay
dalanmaya devam edebilmesini sağlamak üzere 
Igerekli teşebbüsleri ve çalışmaları yapacağız. 

Bu arada savunma hizmetlerimizin gereği 
gibi yürüyebilmesini sağlamak amacı ile hazır
lanmış olan kanun tasarıları ile Anayasamızda 
yapılan son değişiklikler sebebiyle Silâhlı Kuv
vetlerimizi ilgilendiren mevzuatta yapılması zo
runlu görülen ve belli bir süre içinde kanunlaş
ması gereken tadilâta aidolup, kısa bir süre 
içinde Yüce Meclise sunulacak olan kanun tasa
rılarının süratle kanunlaştırılmasını bilhassa is
tirham edeceğim. 

Sayın milletvekilleri; 
ıSöZlerimln sonuna gelirken şu hususları tek

rarlamak isterim : Bundan önceki Hükümet gi
bi bu Hükümet de 12 Mart 1971 tarihinde Silâh
lı Kuvvetlerimiz adına verilen muhtıranın ışı
ğında kurulmuştur. 7 Nisan 1971 günü Millet 
Meclisinin 321 oyu ile güvenini kazanmış olan 
ve Hükümetin 3 Aralık 1971 günü istifası dola-
yıisiyle uygulanmasının tamamlanmasına vakit 

kalmamış olan programı bu Hükümet de çalış
malarına esas olarak benimsemektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 7 Aralık 1971 
tarihinde Senato ve Millet Meclisi Başkanları, 
siyasi parti liderleri ve Başbakanlığa gönder
dikleri mektup ve onun eki olan reform ve iş 
esasları da Hükümetimize ışık tutacaktır. Prog
ramımızın temeli yurdumuzun acele ihtiyacı 
olan reformları Atatürkçü bir anlayışla hazır
lama gayretlerini ara vermeden sürdürmek, kı
sa zamanda bitirmek ve Parlâmentomuzun tak
dirine sunmak düşünce ve kararidır. 

1961 Anayasasının öngördüğü reformları 
Atatürkçü bir görüş ve anlayış içinde Parlâ
mentomuza birbiri ardına sunmak azmindeyiz. 

Reformları gerçekleştirmek çabalarımızda 
Parlâmentomuzla Anayasanın çizdiği hak ve-
yetkiler sınırları içinde işbirliği yapmaktan baş
ka bir yol tanımıyoruz. Hükümet tasarıları ha-
zırlıyacak, Meclislerimize sunacaktır. Tartışma, 
değiştirme, kabul veya ret Parlâmentomuzun en 
tabiî hakkıdır. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Hükümet olarak, Cumhuriyet Senatomu
zun, Millet Meclisimizin, görevimizin yerine ge
tirilmesinde desteğini, yardımını, teşvikini biz
den esirgemiyeceğini umumiyoruz. İçinde bu
lunduğumuz koşullar altında her zamankinden 
daha ağır sorumluluk yükliyen görevi bu umut
la üzerimize aldığımızı bilhassa belir'fcmek iste
riz. 

12 Martın öncesindeki ve sonrasındaki ola
ğan dışı ortamdan ülkemizi en kısa sürede çı
karmak, normal koşullara kavuşturmak, nor
mal işliyen bir demokrasi düzenine getirmek 
için biz Hükümet olarak hiçbir çabayı fazla bul-
mıyacağız. Parlâmentomuzla el ele, omuz omu
za bu amaca doğru her gün yeni aşamaları ge
ride bırakabileceğimize inanmak istiyoruz. Şu
nu önemle hatırlatmak yerinde olacaktır : Amaç 
Parlamentosuz, serbest seçimsiz, maskelenmiş 
veya açık bir dikta değildir. Tersine, serbest ve 
dürüst seçime ve çok partili demokratik rejime 
dayanan, millî iradeyi îfsâdetmeden millî mec
lisler kuran, her anlamı ile hukuk devleti olan 
bir devlet düzeni içinde yaşamaktır. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Aranılan, devamlı kılınmak istenen huzurun 
ve sükûnun vazgeçilmez şartlarından biri bu-
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dur. Öteki de, sosyal adaleti, refahı vatandaşlar 
arasında yaygınlaştırmak, bunun içinde toprak 
iv© tarım reformu, vergi ve maliye reformu, 
millî eğitim reformu, üniversite reformu, idare 
mekanizması reformu, adalet reformu gibi, ana-
reformları yapmaktır. Bunlar başarılamazsa hu
zur ve sükûn devamlı kılınamaz. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
Esas çizgileriyle özetlemeye çalıştığım prog

ramımızı sunmuş bulunuyorum. Takdir Yüce 
Meclisindir. Kendim ve arkadaşlarım adına Yü
ce Meclisi derin saygılarla selâmlarım. (A. P. 
C. H; P. ve M. G-. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Başbakan Nihat Erim tarafın
dan kurulmuş bulunan Bakanlar Kuruluna ait 
Hükümet programı, Sayın Başjbakan tarafından 
okunmak suretiyle, Yüce Meclise sunulmuştur. 

Anayasamızın 103 ncü maddesi gereğince 
Hükümet Programı üzerimdeki görüşmeler 20 

Aralık Pazartesi günü saat 15,00 teki Birleşim
de yapılacaktır. 

Yarın, 17 Aralık Cuma günü saat 15,00 te 
normal gündemdeki konuları görüşmek üzere 
Millet Meclisimiz toplanacaktır. Hükümet prog
ramının görüşülmesine ait gündem, yarınki Bir
leşimin kapanışından sonra basılıp sayın üyele
re dağıtılacaktır. 

Bu sebeple, içtüzüğün 84 ncü maddesi gere
ğince ve evvelki tatbikatlar ve bîr kere Yüce 
Meclisin almış olduğu karara da uyularak, Hü
kümet programı üzerinde söz istiyen siyasi par
ti grupları ve sayın üyeler - şahısları adına -
18 Aralık Cumartesi günü saat 09,00 dan itiba
ren Kanunlar Mülürlüğünde söz sırasını kay-
dettireceklerdir. 

Gündemde başka bir konu olmadığından, 
17 Aralık 1971 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere, Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,55 
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A - BAŞKANLIK -DÎVANININ OENEL 
KUEiüDA SUNUŞLARI 

1. —• Başbakan İNiha/t Erim tarafından teş
kil olunatı Bakanlar Kurulu programınım okun
ması. 

B - İKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, OE>N$ORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMEDİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA ıPVEDlLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEEjEĞÎNlOE BllR DEfPA 

GÖRÜŞÜLECEK 'İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


