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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tin bir leşimde iki o turum ya pat! ("Um e! Ku
r u l d a ; 

Komisyon seçimlerinin, gündeme al ınarak, 
bugün yapılması hakkındaki önerce okundu ve 
kabu l olundu. 

Kagıp Üner ile Ömer l i rgü l ' üu , Gumhurbaş-
kanlığı kontenjanından. Senato üyeliğine seçik 
dikler ine da i r Cumhurbaşkanl ığ ı lezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Cumhur iye t Senat-isu Hakkar i Üyesi Adil 
Türkoğ lu 'na i/in verilmesi hakk ındak i Baş 
kanl ık tezkeresi okundu ve i/in kabul edildi. 

Avrupa Konseyi Tstişari Asamblesine ka t ı 
lacak sayın üyelerin seçiminin, parti g r u p l a n -

tını henüz aday listelerini \ ermemeleri ve iki 
Meclis Başkanlık Divanları arasında, yanıl
ması düşünülen lemasın sağlanmaması sebeple
riyle geıi bırakıldı . 

Komisyonlar se<;i.uı.i. yapıl d (. 
27 Kasım İDiH Pazartesi günü toplanı lmak 

üzere Birleşime sen verildi. 

Başkan 
Başkanvekiii 
Sırrı A ta l a r 

Kâtip 
Aydın 

Cikret Turhangi l 

Kâtip 
Kırkları;! i 

Ahmel Naci Arı 

2. — GELEN K Â Ğ I T L A R 

Onerye 
1. -- Manisa. Cumhur iye t Senatosu Üyesi 

Feri l Alpiskender ' in . Dilekçe Komisyonunun 
İ . !) . I9(i'l tar ihl i ba t ta l ık k a r a r cetvelindeki 

(id sayılı Karar ın Genel Kuru lda görüşülmesi
ne dai r önergesi (4 1) (Dilekçe Komisyo
nuna.1 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saa t i : 17,00 

BAŞKAN — Suad H a y r i Ürgüblü 

KÂTİPLER : F ik re t Turhang i l (Aydın) , Şevki Koksal (Ordu) 

BAŞKAN ( 'odunluğumuz vur o turumu acıyorum. 

3. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

1. —• Başbakwı ismet inönü'nün teşkil etti
ği Hükümetin ırrofframnmı okunması 

. BAŞKAN Gündemimize tevfikan Hükü
met programı okunacakt ı r . Sayın Başbakanı 
rica ediyorum. 

(Başbakan İsmet İnönü kürsüye geldi, al 
kışlandı .) 

B A Ş B A K A N İ S M E T İ N Ö N Ü (Malatya Mil
letvekil i) — Cumhur iye t Senatosunun Sayın 
üyeleri ; 

Hükümet prugraan.nu arz etmek için yüce hu
zurunuzda, bulunmakla şerci' duyuyorum. .Baş
kanı bu lunduğum karma. Hükümet siyasi haya
tımızda. geçmiş misali tolnııyaıı bir yeni teseık-
küldür. I /un bir ayrılık devri içimle bir a raya 
gelmeleri ve bir d i lden konuşana la n imik an sız sa
nılan hiyası par t i le r 3ulaşarak bîr H ü k ü m e t 
k u r ab ilmisi erdir, 

Bu netice, milletimiziıı siyasi o lgunluğunun 
ve her güçlüğü yenime hususundaki denenmiş 

İ kudre t in in yem bir örneğidir . 
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Yüksek huzurunuzda bulunan Hükümetin 

üyeleri, kısa çalışmaları süresince, düşünüşte 
ve siyasi anlayışta ahenk ve mutabakat irinde 
'bulunduklarını görmüşlerdir. 

Cumhuriyet Hükümeti, bütün üyeleriyle. 
Atatürk ııslahatınnn ilkeleri üzerinde kararlıdır. 
(Alkışlar) Anayaisanın mutlak hâkimiyetini te
min etJme'k her siyasetin üstünde hedefimiz
dir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Hükümet teşkili esasında muhalefette ve ik
tidarda bulunan siyasi partilerimizin başkanla
rı ile temas ve münasebetimi .muhafaza ettim. 
Karşılıklı olaraık demokratik rejimin teme! 
prensipleri üzerinde görüş birliğinde olduğu
muzu bir defa daha teshil etmiş bulunuyorum. 

Hulâsa olarak söyiiyebiliri m ki, karma Hü
kümet, memlekette demokratik rejimin tam 
-mânasiyle bir vasıtası olarak işliyeeek durumda 
ve kudrettedir. (Alkışlar-) 

Sayın üyeler.. 
Memleketin i e. politikasında^ karşımızda bu

lunan mesele, vatandaşlar arasında, huzuru ve 
iyi (münasebeti sağlamaktır. Siya-si (mücadelele
rin yarattığı uzaklık ve çekişmenin karma Hü
kümet zamanımda huzura çevrilmesi için bütün 
imkânlar mevcuttur. Siyasi ayrılık, esas itiba
riyle, siyasetin yukarı kademesini işgal odvn 
idareciler ve hususiyle iktidarda bulunanla e 
tarafından beslenir. Cumhuriyet Senatosunu 
kesin 'bir 'karar ile teinin ederiz ki, memleket 
idaresinde vatandaşın münasebetleri ve hakları, 
siyasi kanaat ayrılığından dolayı 'hiçbir fark 
gösterıııiyeeeJktir. (Alkışlar) Jandarma karako
lundan ve köy 'muhtarından yüksek idare [ma
kamına ve banka 'kredilerine kadar hiçbir yer
de, vatandaş, hiçbir sebeple eşit oimıyan mua
mele görmiyecektir. (Alkışlar) luru'miye'lle 
sade olan bu karar ve hükmün tatbikatta tanı 
yerleşmesi için aamıan geçmesi ihtimali olduğu • 
nu biliyoruz. Bu, ancak idari ve ^adlî, -büyük 
küçük mercilerin' devamlı takipleriyle sağlan a -
bilir. Biz bu neticeyi elde edebileceğimize gü
veniyoruz. Bu ,siyaseJtim|iıziın haksız talepler için 
istismar vasıtası olması ihtimalini de göz önüne 
(alıyoruz. Bütün (bu güçlüklerin içinden çıka
cağız. Devlet kapısında ve âmme müessesesinde 
partizanlığı fimikânsız hale getireceğiz. (Alkış
lar) Vatandaşlar arasımda ahengi ve huzuru i e | 
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imin etmek için, hu hastalığın tedavisine başlıca 
ehetnıtaıiyeJt veriyoruz. 

Sayın üye!(îr, 
İç politikada acele olan bir ih|t|yac.ı;m|ız, 

asayiş kuvvetlerinin kanun içinde başarılı bir 
surette eahşaeaK bir hale getirurneleriiir. Geç
miş -olayların tesiri altında, asker çekildikten 
sonra en ehemmiyetli mesele, polis ve jandar
manın kıymetini ve anânevi itibarını vatandaş 
gözümle sağlamaktır. Vatandaşın itibarı ya
nında asayiş kuvvetinin nefsine güveni ve vazi
fesine bağlılığı kuvvetlenecektir. Bu 'neticeyi 
elde etmek hem idare (mjak'aiudarrmızın, hem va
tandaşlarımızın salim anlayışı ile mümkün 
olabil ir. 

Yüksek Meclise, siyasi huzurun temini için 
ilk yapılmış ve yapılaoak vazifeleri, ilik temin 
edilmiş ve edilecek unsurları arz etmiş oldu
ğumu sanıyorum. Bu unsurlar, siyasetin yük
sek kademesinde hir karma Hükümetin kuru
labilmesi, memleketin bütün resmî hayatında 
partizanlığın kaldırılıp eşitliğin temini ve asa
yiş 'kuvvetlerinin itibarlı ve işler hir hale 
(getirilmesi suretinde hulâsa edilebilir. 

Sayın üyeler, 
Hükümet programının hele fi, hürriyet ni

zamı içinle hızlı hir kalkınmanın sağlanmasıdır. 
Bunun amelî çaresi. Devlet ve özel teşebbüs 
olarak, mümkün olan en geniş ölçüde yatırım 
yapılmasıdır. 

Devlet sektörü yat ir im lanın m verimli olabil
mesi! için, her şeyden önce siyasi iktidarın 
plânlı kalkınma fikrine yatkın olması, yatırım
ların isabetli bir plâna dayanması ve malî kay
nakların sıhhatli yollardan sağlanması şarttır. 

Memleketimizin umumiyetle bilinmekte oları 
çeşidi ihtiyaçlarını süratle gilereeek usul ve 
tedbirleri seçerken, Devlet Plânlamıa Teşkilâtı
nın çalışmalarından ciddî olarak favdalaımak 
kararındayız. 

Bu yıldan başlıyarak, bütçelerimizi güve
nilir bir plâna istinadettirebileceğimize ina
nıyoruz. İİMİ2 bütçesiyle, geçmiş yıllara na
zaran daha geniş bir yatırım hacmimi ulaşaca
ğını ı>a ünıidediyoruz. Bilhassa tarım, sanayi 
ve eğitim alanlarında göze çarpacak 'olan bu 
yatırımlar. Devletin, bütün hizmet 'kollarına 
mâkul n isi »etleri e yayılacaktır. 

Âmme sektörü yatırımlarındaki artış. Dev
le! un lun- türlü teşvik ve kolaylığı görecek 
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olan hususi sektör yatırımlarına da hız vere
cektir. 

Kalkınma siyaseti şudur; her sene umu
mi gelişmemizde mutlaka bir ilerleme sağlan
malıdır. Nüfusumuzun hızla artmakta oluşu 
da hesaba katılmalıdır. Millî gelirimizdeki 
yıllık yükselme nisbeti öyle bir seviyeye var
malıdır ki, nüfus artış payı karşılandıktan 
başka, ileri memleketlerle aramızdaki mesafe
nin görünür bir gelecekte kapanması da sağ
lanabilsin. 

Ohvmhuri(yet Senatosunun Sayın Üyeleri, 
Mızlı kalkınmanın istediği yatırımı yapa

bilmek için milletçe mutlaka israftan uzak bir 
hayata girip gerekli yatırım payını sağlamak 
mecburiyetindeyiz. deleceğini düşünmiyon 
veyahut hesaibım bilmiyen bir millet halinde 
kalmamak bugünkü ve yarınki Hükümetlerin 
değişmez kararları olmak lâzımdır. Siyasi par
tilerin birbirinin hedefi durumunda hep bu 
istikâmette "birbirlerini uyarmaları ve tamamla
maları icabettiği inancındayız. 

Sayın üyeler, 
Simdi muhtelif bakanlıkların aynı çalışma

ları hakkında Hükümetimizin düşüncelerini arz 
etmeye çalışacağım. 

'Başkanlıkların ihtiyaçlarım 'karşılamak ve 
yatırımların kaynaklarını bulmak 'zorunda olan 
Maliyemiz, her şeyden önce istikrar içinde 
hızlı gelişme ilkesine bağlı kalacaktır. 

Hükümet olarak, enflâsyon, tehlikesine düş
meden, ekonomimizi durgunluktan kurtaracaik 
tedbirleri süratle alacağız. Hızlı gelişme ile 
birlikte yüksek istihdam seviyesini, fiyat is
tikrarını ve âdil gelir tevziini göz önünde tu
tacağız. 

Bu maksada ulaşmak için, vergi sistemi
mizi toplu bir halde dikkate alarak lüzumlu 
ıslahat tedbirlerini huzurunuza getireceğiz. Dev
let gelirlerinde azalmaya ve yatırım imkânla
rımızda daralmaya meydan vermeden, ziraat 
arazisinden Arazi Vergisini ve dar işçi kazanç
larından tasarruf bonosunu kaldırmak gibi ko
laylıkları gerçekleştirmek azmindeyiz. (Alkış
la .-) 

Ada!el Bakanlığımız, bağımsız adaletin ih
tiyaçlarını sağlamak, idari ve kanuni müessese
lerini vücuda getirmek tein çalışacaktır. Anaya
sa Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu gibi 
Anayasamızın mühletlere bağladığı temel kuru-
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luş kanunları süratle hazırlanarak Yüksek Mec
lislere takdim edilecektir. 

Gelecekti1 ihtiyacımız olan hâkimlerin, belli 
bir program içinde, yetiştirilmesi konusunda cid
dî tedbirler alınacaktır. 

Adaletin sürat ve emniyet içinde tahakkuku 
için, memleket ihtiyacına cevap vermiyen ka
nunlar, bu arada şikâyet konıusu olan İcra Ji'lâti 
Kanunu düzeltilecek, Anayasa ile mutabakat arz 
etmiyen kanunların bir an önce değiştirilmesi ve 
yeniden düzenlenmesi için başlamış olan çalışma
lar en kısa zamanda neticelendirilecektir. 

İnfaz sistemimizi ıslah etmek ve cezasını çek
miş mahkûmların cemiyete intibaklarını kolay
laştırmak yolunda çalışmalara devam edilecektir. 

Memleketin bünyesinde ve Devletin bütün 
teşkilâtında devamlı huzurun temin edilmesiyle 
birlikte, vatandaş münasebetlerinde geçmiş si
yasi mücadelelerin yaralarını tamamiyle tedavi 
etmek, dikkat ve ehemmiyetle göz önünde bu
lunduracağımız ve üzerinde çalışmaya bağlıyaca
ğımız bir husus olacaktır. (»Şiddetli alkışlar, bra
vo sesleri) 

Nüfusunun büyük çoğunluğunu köylü ve 
çiftçi teşkil eden, miılli gelirinin ve ihracatının 
en büyük kısmını toprak mahsullerinden .sağlı-
van memleketimizde, tarım sahasında kalkınma-
yi temel dâva saymaktayız. 

Memleketimiz ekilebilir topraklarının sininim 
varmıgtır. Bundan sonra, zirai istihsali artır
manın yolu dekar basma verimi yükseltmek ola
caktır. Bunun için sulama, toprağı besleme ve 
koruma, tohumluk ihtiyacını tam olarak karşı
lama, hastalık ve haşerelerle mücadele konuları 
azimle takibolunacaktır. 

Müstahsil a ihtiyacını karşılıyacak miktarda 
zirai krediyi elverişli şartlarla sağlamak .hedefi
mizdir. 

Toprak reformunu, Anayasamızın ruhuna, 
ekonomik ve zirai bünyemize uygun ve dengeli bir 
şekilde gerçekleştirecek kanuni tedbirler dikkatle 
hazırlanacaktır. 

Hayvancılığımızın gelişmesi ve hayvan ürün
lerimizin değerlendirilmesi için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

Gerçekleştirilmesi uzun zamana bağlı güç 
bir konu olan zirai sigorta alanında ilk natır
lıklara başlanacaktır. 

Orman dâvamızın esasını. Anayasaya uygun. 
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olarak, orman varlığımızın titizlikle korun
masını teşkil edeceJktir. 

Bu arada, insan ve orman münasebeti dü
zenlenecek, orman bölgelerinde yaşıyaıı halkı
mızın geçim ve çalışma imkânları üzerinde 
önemle durulacaktır. 

Bayındırlık alanı, esas itibariyle, kalkın
mamızın önemli yükünü taşımaktadır. Bayın
dırlık politikamız, Hükümetin diğer sahalar
daki çalışmalarına muvazi olarak yürütüle
cek, özellikle, zirai kalkınmada başlıca, âmil 
olan küçük ve büyük sulama işlerine önem ve
rilecektir. Bu maksatla yeraltı sularından da 
geniş ölçüde faydalanılacaktır. 

İçme suyundan, yoksun (köylerimizin bir an 
önce suya kavuşturulması, taşkınların önlen
mesi, bataklıkların kurutulması, iktisadi ölçü 
ve sosyal adaletin gerektirdiği önceliklere gö
re gerçekleştirilecektir. 

Hidroelektrik santrali arın iktisadi verimli
lik esaslarına göre kurulması, barajların su
lama ve enerji istihsali maksatlarına uygun te
sislerle tamamlanması, tamamlanan her te
sisin bir an evvel işletmeye açılması suretiyle 
istihsalin çoğaltılması başlıca, hedeflerimizden
dir. 

Karayollarımızın inşaatına program dahi
linde devam edilecek, özellikle köy ve il yol
larının yapım ve bakımlarına teknik eleman 
ve vasıta noktasından yapılan yardımlar artı
rılacaktır. Karayolları konusunda yol şebeke
sinin devamlı bakımının bu şebekenin geniş
letilmesi kadar önem taşıdığına inanmaktayız. 

Demiryolları inşaatını trafik kesafetinin ge
rektirdiği ve Millî Savunmamızın zaruri kıl
dığı sahalara, hasretmek, bu meyanda iktisadi 
gelişmemize göre, iltisak hatlarını ve şube 
hatlarını inşa eylemek ve inşa halindeki hat
ları tamamlaya r a k n oksa nl ıkl a rı n ı gid e rai ek 
kararındayız. 

Hava meydanları, limanlar ve iskeleler ba
kımından ele alınması gereken işler arasında 
özellikle ulaştırma hizmetlerini kolaylaştırıcı 
tesislerin tamamlanmasını lüzumlu buluyoruz. 

Hükümet, bayındırlık-alanında ö/el sektö
rün de yardımcısı olmayı vazife bilecektir. 

Ulaştırma hizmetlerimizin, sosyal ve ekono
mik olarak verimli bir şekilde yürütülmesi için 
tedbirler alınacaktır. Mülhak bütçeli müesseseler 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve anonim şirketler 
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gibi birbirinden farklı kanun ve.esaslara bağlı 
hükmi şahsiyetlerin idaresi için yeni müeyyidele
re ihtiyaç, vardır. 

Tarife sistemi ulaştırma bünyesinde bütün 
memleketi alâkadar eden kuvvetli bir unsurdur. 
Bu bakımdan tarifeler üzerinde ehemmiyetle ça
lışılacaktır. 

Demiryolları idaremiz, ulaştırma şebekesi ola
rak taşıdığı iktisadi ve stratejik ehemmiyet, yanın
da, atelye ve fabrikaları ile de büyük bir sınai te
şekkül olarak göz önünde bulundurulacaktır. 

Bostu, telöfon, telgraf ihtiyaçlarımız ikmale 
muhtaçtır. 

Denizcilik Bankası, Devlet ve özel teşebbüs 
elindeki deniz ticaret, filosu ve deniz nakliyatı, 
Hükümetin hususiyle ehemmiyet vereceği konu
lardır. 

Ticaret politikamızda, alenilik ve umumilik 
esaslarına dikkat edilecektir. Ticaret hayatımıza, 
huzur ve güvenin hâkim olması mutlaka sağlana
caktır. 

İç piyasanın tanziminde, verimsiz neticeleri 
çok den emmiş suni ve zecri usuller yerine normal 
iktisadi tedbirler esas tutulacaktır. 

- Mahsullerimizin dış piyasalarda sürümü, ve 
değerlendirilmesi hususuna önem. verilecektir. 
Kredi imkânlarının bilhassa istihsali ve ihracatı 
teşvika yöneltilmesi ve her alanda kooperatifçili
ğin geliştirilmesi, dikkat, edeceğimiz hususlar
dandır. 

Bsnaf ve küçük sanatkârımızın meslekî dâva
ları .ve ihtiyaçları ihtimamla göz önünde bulun
durulacaktır. 

Millî ekonomimizin gelişmesinde, yabancı ser
maye. teknik ve teşebbüs kabiliyetinden de, ik
tisadi ölçülerle, faydalanmak kararındayız. 

Gümrüklerle ilgili mevzuatımızı günün icap
larına uygun hale getirmek için başlamış olan ça
lışmalar kısa zamanda sonuçlandırılacaktır. 

T (»kel işlerimiz, yalnız Devlete gelir sağlama 
yönünden değil, aynı zamanda ekonomik geliş
me kaynağı olarak da değerlendirilecektir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, kendi faaliyet 
alanında, birçok yeni çay fabrikalarının kurul
ması da dâhil olmak üzere, zirai ve sınai kalkın
ma miza hizmet edecektir. 

Sanayi alanında problemlerimiz çoktur ve 
çeşitlidir. Hulâsa olarak, şu ihtiyaçları belirt-
::vk isteriz. Gerek Devlet sektöründe, gerek 

i r\r> 
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hususi sektörde mevcut teşekkülleri tam kapasi
te ile çalıştıramıyoruz. -Evvelâ bunu temin et
mek lâzımdı r. 

iktisadi gelişmemizde, Devlet sektöründe vü
cuda getireceğimiz eserlerin, gerek yeni tesis, 
gerek gelişme şeklinde olsun, mut i âka plana. 
bağlı olmasına itina edeceğiz. Kurulmuş iktisa--
di müesseseleri kendi kendilerine gelişebilen 
müesseseler haline getirmek ieabeder. Hususi 
sektörde sınai gayretleri emniyette bulundur
mak ve kredi, • vergi, gümrük: politikamızı! a teş
vik etmek lüzumuna inanıyoruz. Genel olarak, 
sanayiimizde kaliteyi ıslah etmek, istihsal ma
liyetlerini düşürmek hedefimiz olacaktır. 

Yeraltı servetlerimizin kıymetlendirilebil
mesinde hususi bir dikkatle çalışacağız. 

Enerji kaynaklarımızdan âzami ölçüde ve en 
verimli tarzda faydanlanmayı mümkün kılacak 
teknik ve idari tedbirler alınacaktır. 

İktisadi Devlet, Teşekkülerinin politika mü
lâhazalarından masun bir ehliyet kadrosuna ve 
idaresine kavuşturulması başlıca ihtiyaçtır. (Al
kışlar) 

Küçük sanayi ve el sanatları konusu ile bil
hassa meşgul olacağız. 

iktisadi kalkınma, özellikle sınai gelişme sı
rasında işçi haklarının korunması. Hükümetin 
ehemmiyetli meselesidir, iktisadi kalkınmanın 
nimetleriyle külfetlerinin yurttaşlar arasında, 
âdil bir şekilde dağılmasını temin edecek ted
birler alınacaktır. Bu arada asgari ücret teshil 
mekanizması ıslah edilecektir. 

işçinin refahı her şeyden önce yeni iş alanla
rının açılmasına bağlıdır, işsizliğin çaresi de 
esas itibariyle budur. 

işçinin, evinde ve işinde, huzur, sağlık ve 
güvenliğinin korunmasını, verim artışının şartı 
sayıyoruz. Çalışanlar ile çalıştıranlar arasında
ki münasebetleri ahenkli bir halde muhafaza 
için Hükümet dikkatle vazife görecektir, işçi
lerin siyasi inanış veya parti ayrılıklarına göre 
farklı muamele görmeleri kesin olarak önle
necektir. (Alkışlar) 

Anayasamızın iktisadi haklar ve ödevler 
arasında önemle belirttiği sosyal güvenlik ted
birlerini sağlamak için mevzuat ve müesseseler 
üzerinde çalışılacaktır, işçilerin iktisadi ve 
sosyal durumlarım korumak veya düzeltmek 
amaciyle kullanacakları toplu sözleşme ve grev 
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hakkını düzenleyici kanunlar Yüksek Meclise-
sunulacaktır. (Tabiî Üyelerden: Alkışlar) 

O ırakların yetiştirilmesi ve hukuki statüle
rinin düzenlenmesi için gerekli çalışmalar yapı
lacaktır. 

Teftiş ve murakabe işlerinin ve iş yerlerinde
ki iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının düzel
tilmesine önem verilecekti t*. 

imar ve 'İskân Hakanlığı, Hükümet içinde 
yeni bir zihniyetin ve geniş ihtiyacın unsuru 
olarak faaliyet gösterecek ve teşkilâtlanacak
tır. Şehir plânlamalarını, memleket ihtiyaçla
rına dayanan doğru, sağlam verilere ve mo
dern şehirciliğin prensiplerine göre ele alaca
ğız. 

Mesken ihtiyacı memleketin, büyük meselesi
dir. Vatandaş ve toplum yararına bir mesken 
politikası takibedilecektir. Şehirde ve köyde 
vatandaşlara mesken temininde Devletin kıla
vuz, örnek ve yardımcı olarak vazifeleri oldu
ğuna. inanıyoruz. Gecekondu dâvasının halli 
büyük emelimizdir. Mevcutları ıslâh etmek, 
gecekonduyu doğuran, ihtiyacı bir düzen içinde 
ve daha, geniş ölçüde, köyden şehire doğru 
akının ortaya çıkardığı çetin meseleler üzerine 
eğilmek lüzumuna inanıyoruz. Mesken ve top
rak dâvasında, muhtelif bakanlıkların yani 
Tarım, [Bayındırlık, Millî Eğitim, Sağlık, Sa
nayi ve Çalışma. Bakanlıkları ile İmar ve iskân 
Bakanlığının işbirliği temin edilecektir. 

Bölge plânlaması çalışmalarının Önemine ina
nıyoruz. Yurdumuzun geri kalmış bölgelerinin 
kalkınması için, bütün imkânlarımızı kullanaca
ğız. (Alkışlar") 

O en iş halk kütlelerinin her türlü sağlık ve 
sosyal yardım hizmetlerinden faydalanmasını te
min etmek, sağlık hizmetlerini köylünün aya
ğına, kadar götürmek sağlık politikamızın hede
fini teşkil, edecektir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışmalarına. 
dayanılarak, sağlık hizmetlerinin sosyalleşti
rilmesi konusunda denemelere girişilmesini lü
zumlu sayıvoruz. 

\ 
Sağlık hizmetlerinde vazife göreceklerin ye

tiştirilmesi ve sayıca artırılması maksadiyle 
eğitim müesseselerinin kurulması ve geliştiril
mesinin sağlık dâvasının hallinde, temel başarı 
şartı teşkil edeceğine kaaniyiz. 
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Hükümet olarak, memleket sağlığı bakı

mından koruyucu hekimlik hizmetlerinin ge
lişmesine özel bir önem vereceğiz.' 

Hükümet, yerli ilâç sanayiinin ve Özel has-
tahanelerin kuruluşlarını teşvik edici tedbirler 
almayı vazife (bilecektir. 

Basın - Yayın ve Turizm işlerimizle meş
gul olan Bakanlık, gelişme halindedir. Bu ko
nuda sağlam prensiplere dayanıyoruz. Teşki
lât Kanunu Meclise ' sevk edilecektir. Bu ka
nunla turizm mevzuuna inkişaf vermeğe çalı
şacağız. Turizm endüstrisi bizim memlekette 
Öteden beri hepimizin bilir gördüğümüz ve he
pimizin şikâyet ettiğimiz bir konudur. Tecrü
be (göstermiştir ki, bu konuda başarı temin et
mek sanıldığı kadar sade ve kolay olmıy a çak
tır. Biz bu konuyu en sade vatandaştan en 
yüksek kültür ve teknik müesseselerine kadar 
anlatmağa ve teşkilâtlandırmağa çalışacağız. 

Basın - Yayın politikamızın esasını, basın 
ve yayının Anayasa ile temin edilen haklarına 
riayet teşkil edecektir. Basın - Yayın âleminde 
sosyal ihtiyaçların sağlanması hedefimizdir. 

Muhtar bir idare haline getirilecek olan rad
yoların işlemesinde, siyasi tarafsızlık esas tu
tulacaktır. Yapılmakta olan "bölge radyolarının 
ikmâl edilmesi için gayret sarfedeeeğiz. 

Millî Eğitim, sadece genç nesilleri yetiştir
menin bir vasıtası değil, aynı zamanda özel
likle millî kalkınmayı hızlandıracak ve ger
çekleştirecek verimli bir yatırım olarak öne 
alınmıştır. (Alkışlar) Bütün faaliyetimizi, 
uzun vadeli ve esaslı bir plâna bağlamak ama
cındayız. İlköğretim on yıllık bir süre içinde 
sağlanmak tertibine bağlanmıştır. î lk okulu 
bitiren ve çeşitli sebeplerle ortaöğretime de
vam imkânını bulamıyan çocuklar ve yetişkin
ler için kısa süreli yetiştirme programlan ha
zırlanacaktır. Bu arada tarım ve el sanatları 
alanında meslekî ve teknik öğretim kursları 
ve okuma - yazma öğretimi çalışmaları temin 
olunacaktır. Orta ve yüksek öğretim kurum
larımız iyi yetiştirme esasına göre düzenlene
cektir. Devlet Plânlama Teşkilâtının lüzumlu 
gördüğü sektörlerin ihtiyaç ve gelişmeleri dik
kate alınacaktır. Te/knik öğretim ve meslekî 
öğretim, kalkınma mukadderatımıza sıkı sıkı
ya bağlıdır. Bu alana daha çok öğrenci şevki
ne çalışacağız. 
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Büyük meselemiz, her sahada ehliyetli ve 

yeter sayıda öğretmen bulunmamasıdır. 
Kültür ve sanat faaliyetlerimiz, mahdut 

zümrelere değil, en geniş halk kütlelerine hi-
tabedecektir. 

(îüzel sanatlar, müzeler, kütüphaneler ve 
.yayın gibi alanlarda her çeşit kültür hareket
lerinin yurt ölçüsünde yayılmasına çalışıla
caktır. 

Halk eğitimine önem vereceğiz. Türlü iş 
alanlarında ehil işçilerin yetiştirilmesine gayret 
sarf edilecektir. 

Eğitim müesseselerinden (bahsederken özel 
müesseseleri de (beraber düşünüyoruz. 

Maddi imkândan yoksun kabiliyetlerin yetiş
tirilmesi hedefimizdir. (Alkışlar) 

Memleketimizin ihtiyacı olan alanlarda yük
sek vasıflı ilim Are fen adamları ve araştırıcılar 
yetiştirmek için tedbirler alacağız. (Alkışlar) 

İlim, teknik ve güzel sanatlar alanlarında 
yapılan araştırmalar ve meydana getirilen eser-
1 er destekl e ilecektir. 

Başbakanlığa bağlı olan müesseseler arasın
da, Beılen Terbiyesi Genel Müdürlüğü için mü
tehassısların eliyle takibedilen programın tatbi
kine ealışacağız. istatistik çalışmalanna önem 
vereceğiz. 

Diyanet İşleri Başkanlığının ihtiyaçları 
ehemmiyetli ve kıymetli tutularak görevlerini 
yeterlikle başaracak imkânlara kavuşturulacak
tır. 

Vatandaşın vicdan, dinî inanç ve kanaat hür
riyeti. Anayasanın hükümlerine göre dikkatle 
korunacaktır. 

Maddi varlığı bir milyarın üstünde olan va
kıfların tesis hikmeti bulunan sosyal adalet ve 
hayır işlerini eldeki imkânlarla temin etmeye 
gayret edeceğiz. Bütün iktisadi müesseseler gi
bi vakıfların da malî durumu dikkatle düzen
lenmeye ve verimli hale getirilmeye muhtaçtır. 

Bakanlıkların, gerek İç bünyelerinde gerekse 
bakanlıklara bağlı müesseselerin yönetim ve de
netiminde. koordinasyonu ve verimliliği sağla
mak için. beliren ihtiyaçlar göz önünde tutula
rak. kuruluş ve yetki kanunları ele alınacak ve 
hu konulardaki boşluklar giderilecektir. 

Dış politikamızın temelini, «Yurtta sulh, ci
handa sulh» ilkesi teşkil etmektedir. (Alkışlar) 

Birleşmiş Milletler yasasına uygun olarak, 
bütün milletler için barış, hürriyet, adalet ve 
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h a k eşitliği esaslarına, dayanan devamlı bir dün
y a nizamının 'kurulması, başlıca hedefimizdir. 

Her şeyin, üstünde tu t t uğumuz bağımsızlığı
mızın ve bütün millî menfaatlerimizin, ancak 
böyle bir nizam içinde en iyi şekilde korunabi
leceğine inanıyoruz. (Alkışlar) 

1 İLI ana hedefleri geliştirme yolunda Türki
ye Cumhuriyet i kuru lduğundan, ber i , Milletler
arası İş birliğine, or tak güvenlik prensibine, 
taahhüt ler imizin sadakat le yer ine getirilmesine 
ve ihtilâfların barışt ı yollarla halli usulüne 
önem vermiştir . (Alkışlar) 

•Hükümetimiz, Milletlerarası ala nda aynı 
esaslar dairesinde ve faal bir şekilde çalışmaya 
devanı edecektir . 

Bu çal ışmalar ımızda NATO ve CENTO itti
faklar ının hususi ve önemli bir yeri vardır . (Al
kış lar) 

NATO, h ü r ve bağımsız yaşamak. Batı mede
niyetinin prensiplerini yaymak, demokrat ik mü
esseseleri ko rumak -ve teşvik etmek azminde bu
lunan memleketlerin, Birleşmiş Milletler yasesı-
na uygun olarak kurduklar ı bir savunma teşki
lâtı dır. 

A t a t ü r k devrimleri neticesinde yalnız siyasi 
a landa değil, her a landa kendiler iyle kuvvetli 
bağlar k u r m u ş olduğumuz NATO müttef ik ve 
dost lar ımızla münasebetlerimizi eşitlik ve ege
menlik esasları dairesinde yü rü tmek ve daha da 
gelişt irmek için taraf ımızdan her tür lü gayret 
sa rf edi 1 erekt ir . ( Alk ış la r ) . 

NATO itt ifakı dahi l indeki bağlarımıza ilâve
ten, Amer ika Birleşik Devletleri ve diğer üye 
Devletler ile ik i ta raf l ı olarak da samimî ve ileri 
dost luk münasebeti erimiz m eveııttıı r. 

Yine Birleşmiş Milletler yasas ına uygun ola 
rak ku ru lmuş bir savunma teşkilâtı olan OEN-
TO'ya da samimiyetle bağlı bu lunmaktay ız . Bu 
-teşkilâtın d iğer bölge üyeleri İ r an ve Pakis tan 
ile son derece yakın •münasebetler idame etmek
teyiz. CBNTO'ııun bü tün üyeleri a ras ında çeşitli 
a l an la rda gelişen iş birliğinin kuvvetlendir i l 
mesi yo lunda yeni gayre t le r sarf (»dilmesi lüzu
muna kaaııiiz. 

Müşterek Batı medeniyetinin gelişmesi ve 
milletlerin b i rb i r ler ine yaklaşması İdealine hiz
m e t eden A v r u p a Konseyinin b i r üyesi olarak, 
Ba t ı camiası iç indeki şerefli yerimiz ile mütena
sip yapıcı faal iyet lerde bulunmaktan geri kal-
nnyacağız. 
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Avrupa, entegrasyonu hareke t in in bugün ik

t i sad i sahada, varmış o lduğu en ileri merhaleyi 
temsil eden ve dış t icare t bağ la r ı bakımından 
memleketimize en yak ın olan Avrupa İkt isadi 
Camiasına kat ı lmayı samimiyetle arzu etmek
teyiz. Bu husustaki teşe'bbüslcriu, camia ih 
memleketimizin karşı l ıkl ı menfaa t l a r ı bakımın
d a n mesut b i r net iceye ulaşması , şüphesiz ki 
or tak pazar üyesi olan dost ve müttefiklerimizit] 
gösterecekleri anlayışa, bağlıdır . 

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye, Yunanistan 
ve İngiltere arasındaki özel bağlar malûmdur. Sa
mimî dileğimiz, Kıbrıs (hımhuriyetinin mevcut 
anlaşmalar dairesinde sükûn ve ahenk içinde bü
tün vatandaşlarınL refah ve saadete ulaştırması 
dır. (Alkışlar) Kıbrıs ' ın bu gayretlerini ve böl
gemizin barış ve ist ikrarına yararlı faaliyetlerin 
yakın bir ilgi ile takibedeceğiz. (Alkışlar) 

Komşumuz Yunanistan, ile Kıbrıs mesel eşinir 
hailinden sonra dostluk ve ittifak bağlarımıza v 
müşterek menfaatlerimize uygun olarak gol işe ı 
münasebetlerimizin daha da kuvvet, bulmasın;. 
önem vermekteyiz 

Mensup bulunduğumuz ittifaklar maıızumes 
dışında kalan bütün memleketlerle münasebetle 
riıuizi, Birleşmiş Milletler prensipleri dairesindı 
geliştirmek, -emelimizdir. 

Bu arada komşu memleketlerle, hususiyle bü 
yük Kuzey komşumuz Sovyetler Birliğiyle müna 
sebetterimi/i, mevcut Milletlerarası taahhütleri 
m ize uygun olarak, karşılıklı saygı esasına, daya 
naıı iyi komşuluk münasebetleri çerçevesinde ge 
I ist irmeyi samimiyetle arzu etmekteyiz. (Alkışlar 

Bütün Orta ve Yakın Doğu memleketlerim 
karşı ilgi ve yakınlık duymaktayız. Özellikle 
uzun bir müşterek mazinin sonucu olan samim 
dosttuk hisleriyle, Arap memlekelilerinin hü r r i 
yet ve bağımsızlık içinde refah yolunda ilerleme 
ye devanı etmelerini candan temenni etmekteyiz 
(Alkışlar) 

Sınır komşularımız İ rak ve Suriye ile aramız 
da mevcut dostluk bağlarının daha da kuvvet 
lenıuesi hususunda, karşılıklı anlayış içinde bu 
lunduğumıızu görmekken büyük memnuniye 
duymaktayız. 

Afganistan ile mevcut ananevi dostluk mü 
nasebet terimizin gelişmesine hususi bir önem ve 
rivnrıız. < 

10 O — 
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Dost yugoslavya ile karşılıklı münasebetleri

mizin, müşterek menfaatlarımıza uygun olarak 
gelişmesini arzu etmekteyiz. 

Milletlerarası alanda önemli rol ve mevkile
ri olan Lâtin Amerika memleketleriyle münase
betlerimizin, mevcut dostluk havacı içinde geliş
tirilmesine çalışılacaktır. 

Başta Japonya olmak üzere, hür dünyanın 
müşterek ideallerini paylaştığımız Uzak Doğu 
memleketleriyle münasebetlerimiz, karşılıklı dost
luk çerçevesinde yürütülecek ve geliştirilecektir. 

Dünyada âdil ve devamlı bir barışın gerçek
leşmesi, güphe yokki, Milletlerarası alanda ger
ginliğin giderilmesi ve emniyet ve istikrarın ku
rulması yolunda bütün milletler tarafından sarf-
edilecek müşterek gayretlerin semere vermesiy
le mümkün olacaktır. Halihazır dünya durumu, 
bu yoldaki ijri niyetli gayretlerin arzu ettiğimiz 
neticeyi pek yakın bir gelecekte sağlıyabileeeği 
hususunda maalesef ümit verici değildir. 

Her an vahim bir safhaya intikal etmesi müm
kün olan Almanya ve Berlin meselelerinden 
mütevellit ciddî durumu dikkatle izliyoruz. 
NATO'mm samimî bir üyesi sıfatiyle müttefik
lerimizle birlikte durumun gerektirdiği istişare
lere devam edeceğiz. Diğer taraftan, bu buhra
nın barış ve müzakere yoluyla hallini yürekten 
temenni etmekteyiz. 

Dünyada gerçek güvenlik ve barışın kurul
ması bakımından büyük önem taşıyan bir konu 
da, milletlerarası müessir bir kontrol altında, 
klâsik ve nükleer silâhların hepsine şâmil ol
mak ve kademeli bir şekilde tatbik edilmek su
retiyle, genel ve muvazeneli bir silâhsızlanma
nın gerçekleştirilmesidir. 

Mevcut ve gelecek nesillerin sağlığını tehdid-
eden nükleer denemelere son verecek bir anlaş
maya bir an Önce varılmasının, beşeriyetin se
lâmeti bakımından zaruri olduğu kanaatindayiz. 
(Alkışlar) 

^on yıllarda, birçok memleketlerin bağımsız
lığa kavuşarak Birleşmiş Milletler Camiasına 
katılmalarını büyük memnuniyetle karşılamak
tayız. Bu milletlerin meşru haklarını elde et
meleri ve refah ve saadet yolunda ilerlemeleri. 
halis dileğimizdir. (Alkışlar) 

Bu yeni memleketlere ve umumiyetle az ge
lişmiş milletlere iktisadi yardım meselesi, dün
yada, huzur ve istikrarın gerçek anlamda vücut 
bulması bakımından büyük önem arz etmekte-
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dir. Bu itibarla, insan topluluklarının muhtaçol-
dukları maddi ve mânevi imkânlardan kabil ol
duğu kadar geniş kütlelerin faydalanmasını sağ
lamak için sarf edilen gayretleri takdirle karşı
lamaktayız. (Alkışlar) 

Kendi bakımımızdan, batı camiasının üyeleri 
arasında mevcut karşılıklı dayanışmanın, iş bir
liğinin ve savunma yüklerini iktisadi güç ile 
mütenasip şekilde dağıtma prensibinin tabiî bir 
sonucu olarak, ekonomik kalkınmamız hususun
da bu camia ile is birliğimizin kuvvetlendirilme
sine ve artırılmasına Hükümetimiz büyük önem 
verecektir. Bu mey anda, NATO'mm müşterek 
emniyet alanında vücude getirmiş olduğu kuv
vetli dayanışmanın, ekonomik ve kültürel alan
larda da geliştirilmesi için tarafımızdan yapı
lan teklifleri müttefiklerimizin anlayışla karşı
lamış olmaları keyfiyetini, memnuniyetle belirt
mek isteriz. (Alkışlar) 

Millî Savunmanın karakteri itibariyle tefer
ruatını arz etmeme imkân yoktur. Ordumuz, var
lığımızın başlıea teminatı olarak milletçe aziz 
bildiğimiz bir müessesedir. (Alkışlar) Bu büyük 
millî müessesenin her bakımdan vazifesini ifa 
edecek kudrette olmasını Hükümet daima göz 
önünde bulunduracaktır. (Alkışla?*) 

Anayasanın hükümlerine göre, Silâhlı Kuv
vetlerle ilgili yeni kanım tasarıları Yüksek Mec
lislerin tasvibine sunulacaktır. Bu arada, ordu 
mensuplarının sosyal ihtiyaçlarını karşılaya
cak tedbirler alınacaktır. (Alkışlar) 

Ordumuz, memleket savunması ve barısın 
korunması iein başlıca teminat olacak şerefli 
vazifesini ifaya kudretli bir halde tutulacaktır. 

Sayın Üyeler; 
Muhtelif bakanlıkların işleri arasında, bütün 

tafsilâtı değil, sadece bizim görüşümüze göre 
esasları ve bellibaşlı konuları arz etmek iste-
diıy. Esas itibariyle huzurunuzda bulunan Kar
ma Hükümet, büyük hâdiselerden sonra gelmiş 
bir ınillî huzur ve plânlı kalkınma Hükümeti ol
mak amacındadır. (Alkışlar) 

Hükümetin başarısı, ancak Yüksek Meclis
lerin teveccühü sayesinde, devamlı, kararlı bir 
varlık göstermesine bağlıdır. Yalnız sizin yar
dım ve desteğinizle kuvvet kazanacak olan Hü
kümet, muhalefet partilerinin murakabesini yar
dımcı bilecektir. (Alkışlar) 

Yüksek Senatonun irşatlarına muhtacız. (Sü
rekli ve şiddetli alkışlar). 
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BAŞKAN — Muhterem üyeler, Sayın Başba- ; 

kanunuz bugün kendisini iki galıştaaya tâbi tu- j 
tarak, Senatomuzda da Hükümet programımı j 
okumak suretiyle hepimizi mültehaısisıfe eittt;. Hü
kümet programı sonunda «Yüksek Senatonun 
lr§'atıLaımıa nıuhtıacız» diye lûtıifkâr bir tâbir 
kullanmıştır. (Bu hususta arkadaşlarınım îııü-
talâalaruıı rica eleeeğim, Yüksek mlûnıımuzdur 
ki, Anayasanın 103 ııeü maddesi, /güven oyuna 
ait müzakerelerei Millet Meclisine haraikmışltır. 
Bu itibarla Hükümet programına ait hususlarda 
irşatlarda bulunmak iistiyen üiikaPıaşlarııiı işaret 
etenelerini rica ediyorum. 

İHSAN HAMÎT TÎĞREL (Dİyanbakn) ~-
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun İhsan BJatait Tiğrel. 
İHSAN HAMİT TİĞREL (Diyarbakır) • -

Muhterem arkadaşlar; Anayasanın İOIÎ ncii mad
desi Hükümet programının meclislerde okuna
cağını ve fakat, iltfiımait oyunun yıalıuz Millet 
Meclisince "verilmesini âmirdir, (/ok Saym Başka
nımızın da. işaret ettiği veçhile Hükümetin İni 
mevzuda Senatonun da görüşlerini öğrenmesi ar
zusunda bulunduğunu anlıyoruz. Senatonun ir
şadına muhtar, demek, «bu hususta görüşlerini 
bildirsin, mütalâası varsa serd etsin» demektir. 
Burada Hükümet arzu ettiği noktalar üzerinde 
görüşlerini bildirir veyahut kendfainc,e Ikahule 
şayan olan noktaları tesbit etmiş olur. Vakaa, 
itimat oyuna müracaat etmiyeceğine göre, Se
natonun müzakereye iştirak ettmemesi "mülâha
zası hatıra gelebilirse de yine 103 ncü maddede 
«Meclisler toplantı halinde ıdeğilse, top1 antlıya 
çağırılır.» denilmektedir. Bundan maksat, Sena
tonun yalnız progranııa muttali olımıası 'değ'I, 
aynı zamanda, mütalâalarını serd etmesi lüzu
mudur zannediyorum. Bu itibarla bendeniz, 
gelecek Çarşamba günü Se^altonun (mıütalâas'nî 
serd etmesini ve Millet Meclisi müzakercinden 
evvel bu hususu görüşmesini muvafık bujluyo-
raıo. Bu hususta bir de önerge takdim ediyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Karasapan. 
CELÂL TEVFİ.K KARASAPAN (Afyon Ra-

rahisar) •-- Muhterem arkadaşlar, her ne ka
dar Cumhuriyet Senatosu, Hükümet programı 
hakkında itimat reyi vermek veya vermemek 
esası üzerinde müzakere açmak yetkisi vcrıni-
yorsn. da, bu, Senatonun birçok memleketlerde 
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olduğu gibi, Hükümet programım dinledikten 
sonra onun hakkındaki düşüncelerini ve varsa 
temennilerini izhar etmeye mâni olmamak icab-
eder kanaatindeyim. Bunun birçok bakımdan 
faydası olur zannediyorum. Bu itibarla arka
daşlarınım hazırladığı bir takrire ben de imza
mı koyuyorum, ve bu esas dairesinde bir ayrı 
oturumda Hükümet programı üzerinde Senato
nun intibaları mu ve mümkünse temennilerinin 
izharına vesile verilmesini çok münasip görü
yorum. Bunu Cumhuriyet Senatosu arkadaşla
rımın takdirlerine arz ederim. Hürmetlerimle. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) ~- Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NİYAZİ AÖIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem Reis, saym senatörler, muhterem Hükü
met erkânı; Anayasada meknuz olan bir mev
zuda, burada müzakere açılmaması teklifi üze
rinde mütalâalar dermeyan ediliyor. Anayasa
da, güven oyuna müncer olımyaıı bir müzakere
nin Cumhuriyet Senatosunda açılmasında amelî 
bir fayda olup olmadığı hususu insanı düşün
dürür. Fakat, Cumhuriyet Senatosunun, gü
ven oyunda dahi rol sahibi olması Anayasada 
yer almalıydı. Bu, bir noksanlık olmuştur ka
naatindeyim. Buna mukabil Cumhuriyet Sena
tosunun birtakım tavsiyelerle Hükümetin önü-
no aydınlık tutması muhtemelken, sadece ıt
tıla ile iktifa etmesi gibi bir rol düşünmesi şa-
3raııı arzu olmaz. Bu itibarla, Cumhuriyet Se
natosunun noktal nazarım, tavsiye mahiyetin
de Hükümete bildirmekle iktifa etmesi pek
linde anlamak ve burada bir münakaşa mevzuu 
yapmamak yolunda olmalıdır diye düşündüm. 
Su durumda Senatonun güven oyuna müncer 
olnııyacağına göre, acaba Millet Meclisindeki 
müzakerelere ve güven oyuna Senatonun yapa
cağı şu müzakerelerin ne gibi bir tesir yapaca
ğı hatıra gelebilir. Memleketin içinde bulun
duğu şartları, iki Meclisin hiç şüphesiz ikisi de 
müdriktir. Kuruluşu ve yapısı itibariyle Cum
huriyet Senatosunun hâdiselere daha durendiş 
bir prespektifle bakacağını arz etmemiz fazla 
bir iddia sayılmamalıdır. Yüksek Meclisinizin 
böyle bir müzakere ile Hükümete aydınlık tut
masında yarınlar için, gelecek için büyük fay
dalar vardır, 

Bu itibarla bendeniz, bu müzakerenin açıl
masını ve Cumhuriyet Senatosunun mütulâa-
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lanın beyan etmesini faydalı addedenin. Xok-
tai nazarını budur. Hürmetle arz ederini. ('Al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Alpiskendir. 
FERİT ALPÎSKENDER (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar, Sayın Hükümet Reisinin son 
hitabında «Yüksek Cumlıuriyet Senatosunun ir
şatlarına muhtacız.» seklindeki beyanlarından j 
dolayı kıymetli hatibe, bilhassa Adalet Par- I 
tisi Gnıpıı adına, teşekkür etmeyi bir vazife j 
biliriz. Cumhuriyet Senatosuna vereceği ehem
miyet ve kıymet partimiz tarafından daima 
şükranla karşılanabilir. Yalnız hazırlanan tak
rirde 103 ncü maddeden bahsile müzakerelerin 
açılması teklif olunmadığı" için Grupum adına 
buna imza koymaya tercddüdettim. Sebebi, 103 
ncü maddede böyle bir müzakereye mesnet bul
madık. Fakat Cumhuriyet Senatosu Hükümet 
programı ve diğer hususlar hakkında görüşme 
açabilir. Cumhuriyet Senatosu umumi görüşme 
açılması bakımından böyle bir arzu izhar c ler-
se şüphesiz ki Adalet Partisi Meclis Gruptı da 
buna karşı muhalif değildir. Vaki teklifleri 
biz de ancak bu yönden kabul edebilir/. Hepi
nizi hürmetle selâmlanın. 

E,SAT MAHMUT KAKAKUUT ( l ı i a ı 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Btıyunm. 
ESAT MAHMUT KAUAIvURT (Uri'aı 

Efendim, Cumhuriyet Senatosu ile. Millet Mec
lisi, Anayasa muvacehesinde ve bilhassa bu hu
susta bâzı ayrılıklara mâruz kalmıştır. 'Bu mü
zakerenin gayesi nedir? Millet Meclisinde bu 
müzakere açılacak ve bu programın müspet. 
menfi tarafları incelenecek ve binnetice Hükü
mete itimat yahut ademiitimat oyu verieleek-
tir. J>ıı hak, Milet Meclisinin mühim bir hak
kıdır. Bu mühim hak mütaaddit defalar kul
lanıldığı takdirde Hükümetin düşürülmesi ve 
buna mukabil icranın da Millet Meclisine kar
sı bâzı hafelara sabibolması imkânını vermek
tedir. Bu müzakerenin gayesi; Millet Mecli
sinde şayet Millet Meclisi Hükümete ademiiti
mat beyan ederse ve bu tahakkuk edecek olur
sa. aynı zamanda muayyen zamanlarda İm te
kerrür ederse Reisicumhur da her iki Meclis 
Başkanı ile görüşdükteıı sonra Meclisi feshet
mek hakkını kullanabilecektir. Bu şekilde Mil
let Meclisiyle İcra Reisliği arasında, karşılıklı 
siyasi ve çok mühim bir konu mevcuttur. Hal

buki biz bu mevzuda bir .hakem vaziyetindeyiz. 
İcra her hangi şekilde olursa olsun Cumhuri
yet Senatosunu feshetme hakkına sahip değil
dir. Ye Anayasada bu hüküm vaz'edilirken, 
Iıi*: şüphesi/ Senatonun güven oyuna müracaa
tımı lüzum görülmemesi bu noktanın, temin 
edilmesi içindir. Binaenaleyh, biz derhal .müza
kere açarak, netice üzerinde hiçbir tesir icra 
etmiyeeek olan müzakereden bir netice alma
nı lyacağına göre, bu müzakerenin Millet Mec
lisi ile beraber aynı .zamanda açılmasında ben
ce hiçbir fayda mevcut değildir. Fakat 'açıl
masında ela Anayasa muvacehesinde hiçbir 
mahzur yoktur. Bana -öyle••geliyor ki, biz daha 
çok İm sahada hakem vaziyetinde kalacak ve 
Millet 'Meclisinin bu husustaki iradesini yukar
dan tetkik edecek, daha bariz bir nokta i nazara 
sahibolacağız. Ye Anayasanın bizi bu sekide 
bir müzakereye sevk etmemesi de bu noklai 
nazarın teyidinden ibaret olacaktır. 

N'oktai nazarım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hıfzı Oğuz Bekata, buyurunuz. 
UlFZı OĞUZ BUKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım. Anayasanın 103 ncü mad
desi 'Millet Meclisi ile Senato arasımla ayrılık 
ifade eden bir hükmü taşır : Millet Meclisin
de Bakanlar Kurulunun programı okunur, gü-
veiı oyuna başvurulur. "Senatoda Bale anlar'Ku
rulunun programı okunur, güven oyuna başvu
rulmaz. Fark bundan ibarettir. Fark bundan 
ibaret, olunca; fark olmıyan hususları da tesbit 
etmek lâzımdır. Bu tesbit edeceğimiz müşterek 
noktalar ise şunlardır -. 

Parlâmentomuz 2 .Meclisli olarak çalışır. 
Meclislerden biri olan Senato, istişari bir Mec
lis değildir. Karar veren bir teşriî Meclistir. 
Yalnız, Hükümet programı için Millet 'Mecli
sinde, müzakere sonunda, güven oyuna gidilir. 
Fakat Senatodaki müzakereler sonunda '"güven 
oyuna müracaat edilmez. 

O halde, Başbakanın okuduğu programa 
muttali olduk, ama hiçbir sözümüz yok demek. 
bir teşriî Meclisin tabiî fonksiyonunu yapma
ması demektir ki, bu doğru olamaz. Okundu 
muttali olduk, sözümüz de vardır. Şu halde mü
zakere de açılacaktır. Millet Meclisindeki müza
kerenin sonunda güven ojmııa müracaat edile
cek, fakat bizde edümiyecektir, işte fark sadece 
İnmdan ibarettir. Demek kî Hükümete direktif 
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vermekte, tavsiyelerde bulunmakta Senato ola
rak, Meclisimiz vazifesini yapaeaiktır. Onun 
için, ortada derhal müzakereye geçilmesi ile, 
müzakerenin bir başka güne bırakılması mese
lesi kalıyor. Program henüz okunmuş ve dağı
tılmış bulunduğundan, görüşmeyi başka bir gü
ne bırakmak ise zailindir. 

Takrir mevzuuna gelince; Yüksek Heyetiniz 
her zaman Hükümetin her hangi bir icraatını 
müzakere konusu yapmak yetkisine sahiptir. ! 
Bu takdirde; müzakereyi evvelâ bir önerge ile 
talebeder. İşte şimdi verilmiş bulunan önergeyi 
bu mânada almak gerekir. Parlâmento içinde 
Millet Meclisiyle birlikte yer alan ve vazife 
gören, Senatonun hakkı olan Hükümet progra
mı üzerindeki görüşmelerin, bu önerge ile, sa
dece zamanı tâyin ve talebedilmektedir. Gele
nek kuruyoruz. Hassasiyetimiz tabiîdir. Usule 
dair müzakereyi daha fazla uzatmadan; teamül 
olarak her hangi bir hataya düşmemek için, 
muttli olduğumuz Hükümet programı üzerinde 
müzakere açılmasını tabiî bir hak ve salâhiyet 
saydığımızı tescil ediyoruz. Bu itibarla önerge
mizde arz ettiğimiz gibi, müzakerenin Çarşamba 
günü saat ona talikini ve o gün müzakere açıl
masını arz ve istirham ediyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞKAN" — Sayın Hazer, buyurunuz. 
MEHMET HAZER (Kars) —Muhterem ar

kadaşlar, Anayasa hükmü Yüksek Meclisinizde 
'bir müzakere açılmasını meııetmenıiştir. Ayrıca I 
Hükümetin de bir müzakere açılması yolunda ta- | 
lebi vardır. Yeni -bir teamül tesis etmek ihtiyarı j 
da bu Meclis için reddedilmez bir hakikattir, j 
Bu itibarla müzakerenin açılmaması yolundahi i 
beyanlara iştirak etmek mümkün değildir. | 

Esat Mahmut Karaikurt arkadaşımızın bu | 
Meclisi, Hükümetle Millet Meclisi arasındaki ili- } 
tiiâflann hallinde bir hakem olduğu fikrine de j 
iştirak etmek mümkün değildir. I 

Bu itibarla, bu müzakerenin açılması Sena- ı 
tonun Hükümet programı etrafındaki fikirlerini , 
ifade etmesi bakımından hem lâzımdır, hem de | 
faydalıdır. Yalnız derhal müzakerenin açılması, i 
Bekata arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, bir 
hazırlık yapmadan müzakere edemiyeeeğimiz ; 
için bendeniz müzakerenin Çarşamba günü saat ; 
10 a talik edilmesini arz ederim. j 

BAŞKAN — Sayın Sarıigöllü, buyurunuz. j 
OSMAN SAİM SAKIOÖLLÜ (Aydım İ 
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Muhterem arkadaşlarını, Hükümet Başkanının 
bizim irşatlarımıza ihtiyacı okluğu yolundaki tek
lifini memnuniyetle karşılarım. Ancak mevzuıı-
bahsolan, Anayasada hangi maddeye istinaden 
böyle bir şeyin mümkün olup olmadığı hususu
dur. Grup adına konuşan arkadaşım, mevzuuba-
his takrire binaen ve Anayasanın 103 ucü mad
desine istinaden böyle bir görüşmenin açılmasına 
grup adına iştirak alcmiyeceğimizi beyan ettiler. 
Evet Senatoya kanunun bahşettiği bâzı yetkiler 
vardır. Fakat bu mevzu çok kritik bir mevzudur. 
Senatodan talep edilen, bir görüşmenin açılması 
acaba Millet Meclisine aksi bakımından, orada 
güven oyu alındıktan sonra mı olması lâzımdır, 
yoksa Hükümet programının Senatoda okun ma
sından sonra mı? Hukuki bakımdan bir ademilti-
mat reyi mevcut olmadığına ve Anayasa hüküm : 

terine göre Cumhuriyet Senatosunun hakemlik 
vazifesini ifasının, daha nıühim olacağına göre 
bendeniz de bunun böyh. bir takrirle açılmaması 
İeabedeeeği kanaatindeyim. Ancak Hükümet 
böyle bir arzu gösterdiğine göre, o zaman Sena
tonun, Anayasa ile kendisime bahşedilmiş kanun 
yollarından hangisine bunu intibak ettirmek iea
bedeeeği hususu üzerinde hassasiyetle durması 
lâzımgeleceği kanaatindeyim. 'Bu itibarla tek
rar Hükümet Başkanını, Hükümet adına yaptı
ğı bu teklifi şükranla karşılar ve Senatonun hu
kuki mahiyeti bakımından gerçekleşecek bir tea
mül üzerinde hassasiyetle durulması ieabedeeeği 
neticesine vararak heyetinizin alacağı karara 
m untazır bulummaktayım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi vardır. 10 v-
ve!â onu okutmaya mecburum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAK 
DIMCISI AKÎF lYlDOĞAN (Zonguldak) 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE 'BAŞBAKAN YAR 

DIMCISI AKİF İYİDOĞAN (Zonguldak) 
Aziz ve muhterem arkadaşlarım, 'Hükümet prog
ramı yüksek huzurunuza sunulmuştur. Binanı 
son fıkrasında muhterem Senatonun Hükümet 
programının) izahlarına dair irşatlarıma muhtaç 
olduğumuzu arz etmiş bulunuyoruz. Mâruzâtımız 
mutlaktır. Umumi müzakere yolu Senato için 
Anayasamız mucibince umumi olarak açıktır. Bu 
bakımdian umumi müzakereye ve muhterem sena-
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iörlerin suallerine cevap arz etmek ve tenkitlerin
den istifade etmeye Hükümetimiz daima amade
dir. Mesele İramın zamanım tâyin etmektedir. Bu 
/aman insafla takdir Ibııynınırsunuz ki, gayet sı
kışıktır. Huzurunuzda bulunan Hükümet bir ko
alisyon Hükümetidir. Şimdi Anayasa mucibin
ce Millet Meclisinde programın okunmasını ta-
kibeden iki tam gün geçtikten sonra orada umu
mi müzakereye •geçilecektir. iBu iki tam gün- ayın 
28 i ile 29 udur. 30 unda orada müzakereye ge
çilmesi kaybedecektir. Bu iki tam gün -arasında. 
bn entervaıkle karma-Hükümetin iki kanadından 
her biri kendi gruplarında zaiten maksadını açık-
lıyacaktır. Ayın- 30 ncu günü yani Millet Mec
lisinde umumi müzakerenin -açılacağı günün ak
şamı, Anayasamız mucibince Hükümetiniz 1062 
yılı bütçesini meclislere sunmakla mükelleftir. 
Hüküm etiniz her iki Meclisin (huzurunda, linin
ini müzakerelerde tam kadro ile isbatı vücut et
mek ister. Umumi müzakerelerin tarihinin tes
iri t. ini yine muhterem heyetinizin takdirlerine arz 
ederini. .-Yani şu .nokta zihinlere takılabilir; aca- i 
ha güven oyu alındıktan sonra da Senatoda bu j 
isler görüşüliirse faydalı olur mu, olmaz mı? Ya- ! 

hu t evvel görüşülürse Millet Meclisinin vereceği , 
güven oyuna tesir eder mi? Bu noktalarda Hü- ' 
küınetinizift hiçbir tereddüdü yoıktnr. Elverir -ki, 
teveccühlerinize lâyık olabilelim ve gruplarınızda 
yeter çoğunluğu sağlamak üzere çalışmalarımızı 
müessir kılabilsin ve bütçe hazırlığımızı da, ki - son 
safhaya yaklaşmıştır - ayın 30 u akşamında Ana
yasaya uygun olarak takdim edebilelim. Bu mo
dern çatı ^altında bir anlaşmazlığa yol açmıyalım. 
Umumi Heyetin arzusuna uyarak Riyaset Diva- ! 

nmın, ıbıma bir gün tâyin etmesini rica edeceğim. 
Bizim için, eğer tensip buyur urla ı-sa, .gelecek , 
Çarşamba münasip olur efendim. 2 tam gün grup : 
münakaşalariyle geçecek, 'bir iş Hükümeti de meş
gul edecektir. Aynı zamanda bütçe çalışmaları j 
da vardır; ibilhassa bunu dikkate akmanızı rica ı 
edeceğim. 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlar, 7 arka 
daşımız konuşmuştur, yeterlik önergeleri, vardır; 
reylerinize arz etmeye mecburum. 

'İHSAN HAMİT TİĞREL (Diyarbakır. 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN>- Takrir, aleyhinde mi? 
ÎH8AN HAMÎT TÎO-REL (Diyarbakır) 

Usul hakkında. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN HAMİT TİĞREL (Diyarbakır) 

Muhterem arkadaşlarım, usul hakkında konu
şacağım. Usule göre Hükümetten sonra bir Se
nato azasına söz vermek zarureti vardır. Bu 
bakımdan bir iki kelime arz etmeme müsaade 
buyururlarsa arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun söyleyin efendim. 
İHSAN HAMİT Tİ&REL (Devamla) 

Elendim. Akif Bey arkadaşımız igayet tatlı 
bir lisanla Senatonun temayülünü, okşadıtar. 
Fakat bu müzakerenin gelecek Çarşambaya 
atılmasını da istediler. Bizim arzumuz Millet 
Meclisin müzakeresine takaddüm etmektedir. 
Elendim, Senatodaki müzakerelerden Millet 
Meclisindeki görüşmelere takaddüm etmesi, 
Millet Meclisi müzakerelerine belki Senatonun 
ağır başlılığı bir ışık tutabilir düşüncesine da
yanmaktadır. Bu bakımdan, bu müzakere
nin Çarşamba günü saat 10 a atılmasında hem 
Hükümet için ve hem de Millet Meclisi için 
tayda vardır. Takririn kabulünü rica ediyo
rum. 

BAŞKAN Bir arkadaşa söz verip ondan 
soma takriri reylerinize arz edeceğim. 

Sayın Önal, buyurun. 
SAKIP 'ÖNAL (Adana) Muhterem ar

kadaşlarım, esasen önümüzde iki gün var. 
Bu. İki gün içinde Senato mensuplarının parti 
gruplarında fikirleri serd edilecek ve bu fi
kirler Meclis azalarımıza intikâl ettirilecektir. 
Parti gruplarının vermiş olduğu karar Millet 
Meclisinde müzakere edilecek ve güven oyuna 
geçilecektir. Onun için biz burada tarafsızla 
ğınıızı muhafaza etmiş olmak için müzakere 
açılmaması daha uygun olacaktır, gayet mü
zakere açarsak, Millet Meclisindeki müzakere
lere bir nevi müesssiriyet yapılmış olur ki, 
İm da Anayasaya göre hatalı düşecektir, ka
naatindeyim. Zaten bütün gruplar kendi grup
larında müzakere yapacaktır. 

Yalnız Hükümet başkanına burada, Senato
ya kıymet verici ifadelerinden dolayı teşek
kür ederiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN Yeterlik önergesini okuyoruz. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Hükümet programı üzerinde yeter derecede 

üye konuştuğundan kifayeti müzakerenin reye 
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6. Senatosu B : 9 27.11.1961 6 : İ 
koı'mlmasmı RÎ*X ve rica." ederim. 

;""' Zonguldak Senatörü 
Dr. Tarık Baltan 

•' BAŞKAN —. Hükümet programına dair ye
terlik önergesini reylerinize arz ediyoruin. Ka
imi edenler... Kabul etmiyenler... Ekseriyetle 
kabul edilmiştir, 

Ü§ tane aynı mahiyette, aynı gün ve sa
atte müzakerenin açılmasını istiyen takrir var; 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
Hükümet programını dinledik. Şifahen 

arz ettiğim veçhile bu hususta müzakere açıl
mak üzere Senatonun 29 . 11 . 1961 Çarşamba 
günü saat 10 da toplantıya eağırılmasım arz 
ve teklif ederim. 

"Diyarbakır Senatörü 
İhsan Hamit Tîğrel 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet programı üzerinde müzakerelerin 

29 . 1.1 . 1961 Çarşamba günü saat 10 da başlan
masını arz ve teklif ederim. 

Turgut Güle M. Ha zer 

Başkanlık Divanına 
Yeni teşekkül eden Bakanlar Kurulu Mecli-

shnigdet do programını okumuş buhrn maktadır. 
Bu sebeple : 
I.'..-; Anayasanın 103 nevi. maddesinin son 

fıkrası gereğince, müddetle mukayyet bulunma
malı hasebiyle, program üzerinde görüşmek 
üzere Meclisimizin 29 ,11.1961 Çarşamba saat 
10 da toplantıya davet edilmesini. 

I I * Cumhuriyet Senatosunun yapacağı bu 
toplantıda hazır bulunmak üzere Hükümetin 
Başkanlıkça haberdar edilmesini arz ve teklif 
(Hİeriz. 

,/.•: A. P . d H. P. 
.,..Grup. Başkanı Grup Başkanvekili 

H. Oğuz Bekata 
Y. T. P. O. K. M. V. 

Gntp Başkanvekili Grup Başkanı 
Cemal Tarlan O. Tervfık Karasapan 

T. Üye Üye 
BAŞKAN -~ Hrfzı Oğuz Betkata, 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Arka 

daşlarım, takririmizin vazıh olmasına rağmen 

tüzükteki yetkiye dayanarak, İza-b için Inuruiı--
rnıza çıktım. Senatomuz bir gelenek tesis etmek
tedir. Başlangıçta hassas olmaya, mecburuz. Bu
gün karma hükümet olur; gelecek zaman içinde 
>başka türlü hükümetler de kımılalbilir. 

Bizim yapacağımız, doğru bir ananenin ku
ru İni asıdır. Cumhuriyet Türkiye'sinde Senato
nun yeni oluşu dolayısiyle. isabetli kararlar al
malıyız. 

İşte luı düşünce İle gösterdiğimiz hassasiye
tin takrirle ilgili kısmını müsaadenizle izah ede
yim. Sayın Başbakan Yardımcısı haklı olarak 
Hükümetin büyük meşgııliyett içinde bulundu
ğunu söylediler, doğrudur. Fakat bir hafta son
ra, müzakere yapıldığı zaman, gerçi Hükümet 
belki rahatlamış olacaktır ama, Senatonun mü
zakerelerinden de artık bir fayda hâsıl olmıva-
eaktır. Çünkü aslı olan programın Millet Mec
lisinde güven oyuna gidilmeden, Senato da gö-
riişülmesidir. 

Bu. suretle iki netice hâsıl olacaktır. Biri Hü
kümete ışık tutmak, tavsiyelerde bulunmak ve 
direktif vermek; ikincisi şayet Hükümetin zaaf
ları, programın ciddî noksanları varsa, Millet 
Meclisine ışık tutmak. 

Biz bir istişari organ değiliz. Hükümet gü
ven oyu aldıktan sonra, yapılacak müzakereler 
komisyon müzakereleridir; Meclis .müzakereleri 
değildir. Senato ağırlığını göstermelidir. Bu iti
barla, ben Hükümetin durumunu takdir ediyo
rum. Ama Senato da bir anane .kurmaktadır. 
Teşriî salâhiyetlere sahip bir Meclis bunu kul
lanmaktan vazgeçemez. 

Bu bîr usul meselesi değil; Senatonun yetki
leri bakımından prensip meselesidir. Senatomu
zun geleneklerini tesis ederken, bir yanlışlığa 
gidilmemesi için, takririmize müspet oy verme
nizi. rica ederin. (Alkışlar.) 

BAŞKAM Takriri okutuyorum. 
(İhsan Hamit Tiğrel'in önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKA İST Takriri reyinize, arz ediyorum. 

Kabul edenler* lütfen işaret buyursun... Btmi-
yenler... Çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 10 da toplanmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,40 


