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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Balkanlar Kurulunun teşkil edildiğine ve İş
teşimin sunulduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi ve eki lısfte okundu, biljgi edinildi. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Hidayet Ay-
dıner ve Nevşehir Üyesi ibrahim Şevki Ata-
sağun'a izin verilmesine dair Başkanlık tekzere-
si okundu ve izinler kabul olundu. 

Komisyonda açık bulunan üyelikler için 
yapılan seçiimdıe çoğunluk sağlanamadı. 

Kars üyesi Sim Atalay'ın, bir yürütmenin 
durdurulması kararının yerine getirilmesine 
dair sözlü sorusu, isteği üzerine geliverildi. 

1 Nisan 1971 gününe raslıyan birleşimin 
yapıflımıyarak 2 Nisan 1971 Cuma günü saat 
15,00 ite toplanılmasını isltiyen A. P. ve C. H. P. 
Grup Başkan ve Ba§kanvekiliinin önergesi okun
du ve kaibul olundu. 

2 Nisan 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanmak üzere birleştilme saat lö,28 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
'BaşfcanveMli Culmhurbaşkanınca S. Ü. 

Hayrı Mumcuoğlu Zerin Tüzün 
Kâtip 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kocael üyesi 

Fatma Hikmet İşmen'in, bir süre önce vatan
daşlığa alınanların taşınmaz mallarından dola
yı tazminattan istifadelerine dair, yazılı soru 
önergesi Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/754) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ üyesi 
Salim Hazerdağlı'nın, Keban Barajı inşaatı

na dair, yazılı soru önergesi Enerji ve Talbü 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/755) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Fatma Hikmet işımen'in, okulların yakacak ih
tiyaçlarına dair, yazılı soru önergesi Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/756) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli üyesi 
Fatma Hikmet işmen'in, Erzurum Arık köyüne 
idair yazılı soru önergesi Köy İşleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/757) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Tekin Anlburun 

KÂTİPLER : Zerim Tüzün (Cumhurhaaşkanınca S. Ü.), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 57 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dış Ticaret Dairesi Teşkilâtı hizmet ve 
konularına ilişkin çeşitli kanun, tüzük ve yö
netmeliklerle Ticaret Bakanına ve Ticaret Ba
kanlığına verilmiş olan görev ve yetkilerin 

26 . 3 . 1971 tarihinden itibaren Dış Ekonomik 
İlişkiler Bakanına ve Bakanlığına intikal etti
rilmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/994) 
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BAŞKAN — Yüce Senatonun sayın üyeleri, 
bir Cumhurbaşkanlığı ıtekzeresi vardır, okutu-
yoruan. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 31 Mart 1971 gün ve 
1/1 -2545 sayılı yazısı. 

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığına bağlı 
olarak yürütülmesi öngörülen Dış Ticaret 
Dairesi teşkilâtı hizmet ve konularına iliş
kin çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle 
Ticaret Bakanına ve Ticaret Bakanlığına ve
rilmiş olan görev ve yetkilerin; 26 . 3 1971 
tarihinden itibaren Dış Ekonomik İlişkiler 
Bakanına ve Bakanlığına intikal ettirilmesi, 
Başbakanın 4951 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine istinadeden teklifi üzerine, uygun gö

rülmüştür. 
Arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 

bugünkü gündemde yalnız Hükümet Programı
nın okunması vardır. Fakat bu esnada Hü
kümet Programı Sayın Başbakan tarafından 
Millet Meclisinde okunmaktadır. Kendileri rica 
etmişlerdir. Yüce Senatoda da bizzat programı 
kendileri okumak arzu etmektedirler. 

Sizlerin de buna muvafakat edeceğinize 
inandığım için; orada bitirdikten sonra biz
zat kendilerinin burada gelip okumasını ka
bul etmiş bulunuyorum. Tensibederseniz bir
leşime de, yani bu oturuma da saat 18,00 ya 
kadar ara veriyorum. 

Kapanma ıSaati : 15,05 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati :< 16,10 

BAŞKAN — Tekin Arıburun. 

KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumharbaşkanınca S. Ü.), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sa-
nu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

ym üyeleri, 57 nci Birleşimin ikinci oturumu-

i. — Kocaeli Bağımsız Milletvekili, Başba
kan Nihat Erim, tarafından teşkil olunan Hükü
met programının okunması. 

(BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 
Sayın Başbakan, Hükümetin programını 

Yüce Senatoya bizzat arz edeceklerdir. 
Buyurun Sayın Başbakan. 

[BAŞBAKAN NİHAT ERÎM (Kocaeli Mil-
«ltvekili) — Sayın Başkan, Yüce Cumhuriyet 
Senatosunun çok sayın üyeleri; 

1960 Devriminin Türkiye'ye kazandırdığı 
1961 Anayasası Türk toplumunun çağdaş uy
garlık düzeyine ulaşmasını sağhyacak dengeli 

bir gelişmenin çerçevesi olarak ortaya çıkmış
tır. Anayasanın getirdiği düzen içinde dinamik 
bir yapıya sahibolan toplumumuz hızlı bir top
lumsal ve siyasal değişme sürecine girmiştir. 
Bu oluşun sağlam bir gelişmeye dönüşmesi için 
temel yapısal ve kurumsal çözümlerin getiril
mesi ve sorunların cesaretli adımlarla ele alın
ması gerekirdi. 

Gerçekleştirilmesi zorunlu yapısal ve ku
rumsal değişikliklere türlü nedenlerle girişileme-
miş ve sorunları çözmede olayların arkasında 
kalınmıştır. Bu durum toplum yapısıyla devlet 
düzeni arasında önemli gerilimlerin ortaya çık
masına yol açmıştır. Devlet ve toplumda geli-
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şen çeşitli güçler arasında kuralları belli ilişki
ler kurulamamış ve karşılıklı bir güvensizlik 
ortamı doğmuştur. Bu ortam son ayların karı
şıklıklarına ve 12 Mart muhtırasının 2 nci mad
desi ile çözümlenmesi istenen siyasal bunalıma 
yol açmıştır. Bu muhtıra ile tutulan yol Yurt 
sorunları karşısında çok hassas olan Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin demokratik rejime ve Ana
yasa düzenine bağlılığının en açık delildir. 

Bu karışık duruma ve bunun yarattığı 
«alışkanlıklara son vermek Hükümetin çözmesi 
zorunlu olan önemli bir konudur. Fakat asıl 
görev güçlükleri sonuçlara değil temel neden
lere yönelen bir yaklaşımla ele almaktır. Bu ise, 
Anayasanın gösterdiği doğrultuda yapılması 
zorunlu reformların hiç beklenmeden gerçek
leştirilmesi ile mümkündür, işte bu nedenlerle 
Türk kamu oyunun karşısına «Reform Hükü
meti» olarak çıkıyor ve bu niteliğe uygun bir 
program sunuyoruz. 

Bu programın uygulanabilmesi ve getirece
ğimiz, reformların ulusal kalkınmamıza katkıda 
bulunabilmesi, ulusal çıkarlara hizmet arzusu 
ile dolu ve millî egemenliğin temsilcisi Yüce 
Meclislerin Hükümetinize güvenerek ve inana
rak destek olması ile mümkün ve başarılı ola
bilecektir. 

Sayın üyeler, 
Reform Hükümeti çalışmalarını Anayasanın 

sağladığı siyasal, toplumsal ve ekonomik hak
lar çerçevesinde ve belirli anailkelerin gerçek
leştirilmesi yönünde yoğunlaştıracaktır. 

Bu sebeple, Hükümetinizin yapmayı tasarla
dığı her bakanlığı ayrı ayrı ilgilendiren işlerin 
hepsini bu programda göremiyeceksiniz. Anail-
kelerimizle yalnız reform niteliğinde, ya da çok 
önemli gördüğünüz konularla şimdiye kadar 
uygulanmamış konuların belirtilmesiyle yetinil-
miştir. 

ikinci Beş Yıllık Planda ve 1971 bütçesinde 
yapılacak zorunlu değişiklikler dışında, ele alı
nan işler yürüyecektir. Bumdan ötürü progra
mımızda değinihniyen bu işler de, Hükümeti
nizin reformcu ve dinamik davranış ve tutumu 
içinde yürütülecektir. Bu konular ayrıntılı ola
rak en kısa zamanda ilgili bakanlar tarafından 
Yüce Meclislere ve basın - yayın organlarımız 
aracılığı ile Yüce Milletimizin bilgilerine sunu
lacaktır. 

Yukarda belirtilen ilkelerimiz : 
— Atatürk ilkelerinin ve devrimlerinin tüm 

olarak uygulanması, 
— idari ve ekonomik yapının modernleşti

rilmesi, 
— Sosyal adaletin gerçekleştirilmesi konu

sunda kararlı adımlar atılması, 
— Bugünkü huzursuzluk ve asayişsizliğin 

hızla giderilmesidir. 

Bu anailkelerin ışığı altında : 
— Ekonomik ve siyasal bağımsızlık içimde 

kalkınma olanaklarının hızla hazırlanması, 
— Lâiklik ilkesinin tam olarak uygulan

ması, 
— öğretim birliğinin sağlanması, 
— Devlet kesiminin etkin bir şekilde çalışır 

hale getirilmesi, 

— özel kesimin toplum yanarına uygun bir 
çalışma düzeni, güvenlik ve kararlılık içinde 
kalkınmaya katkıda bulunması, 

— Gelir dağılımını düzeltecek vergi, bütçe, 
kredi ve başkaca tedbirlerin alınması, 

— Kooperatifçiliğin gelişmesini sağlıyaeak 
tedbirlerin alınması, 

— Eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleştiril
mesi, 

— Sağlık, sosyal yardım ve başkaca kamu 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bunlardan 
yararlanmada eşitlik sağlanması, 

— Gençliğin temel sorunlarının ele alınma
sı, yapacağımız reformların hedefleri olacaktır. 
(«Bravo» sesleri) 

Ülkemiz insan ve doğal kaynaklar yönünden 
zengin olanaklara sahip bulunmasına rağmen, 
hâlâ çok düşük bir gelir düzeyindedir. Hepimi
zin ulaşmayı özlediği gelişmiş ülkelerin gelir 
düzeyine varabilmek için aşacağımız yol uzun 
ve güçlüklerle dolu bir yoldur. Bu yöndeki ça
balarımızda israf edilebilecek beşerî veya doğal 
hiçbir kaynağımızın olmadığını unutmamak 
zorundayız. Kalkınmamızda karma ekonomi 
düzeni esas olacaktır. 

içine girdiğimiz dönem, Türkiye'yi ileri gö
türmek istiyen bütün güçlerin ulusal kalkınma 
savaşma katkıda bulunmalarına fırsat veren 
bir sınav dönemidir. Bu sınavdan, yüz akıyla 
çıkabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin, bütün devlet kuruluşunun, kamu oyunun 
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ve Atatürk devrimlerine bağlı Türk gençliğinin 
bize destek olacağına güvenerek bu görevi al
mış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakikanı
zı istirham edeceğim. Yüce Senatonun sayın 
üyeleri, şu anda Sayın Reisicumhurumuz Se
natoya teşrif etmişlerdir. «(Cumhurbaşkanı» 
sesleri) Sayın Cumlhurbaşkanımız teşrif etmiş
lerdir; kendilerine Senatomuz adına hoş geldi
niz der, saygılarımızı sunarım. (Şiddetli alkış
lar) (Sayın Cumhurbaşkanı ayağa kalkmak 
suretiyle Senatoyu selâmladı.) 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Hükümetinizin hemen gerçekleştirmesi gere
ken reformlar yanında, üzerinde duracağı önem
li bir çalışma alanı da vaktinde çözümleneme
diği için büyük sorun haline gelmiş veya yakın
da bu hale gelebilecek konulardır. Reform çalış
maları ve uygulamaları ile bu türlü konuların 
ele alınmasında ölçülü ve dengeli bir çalışma 
düzemi kurmanın güçlükleri ortadadır. Bunu 
sağlarken huzur içinde yaşama şartlarının der
hal yerine getirilmesi ve hizmetlerde sürekliliğin 
gerçekleştirilmesi yanında uzun vadeli kalkınma 
gereklerinin de öncelikle ele alınması zorunlu
dur. 

Hükümetin reform stratejisi 

Sayın üyeler; 
Kısa ve uzun vadeli konuların ele alınmasın

da aşamalı bir strateji uygulanacaktır. 
Bu stratejide ilk aşama, reformlarla ilgili ilk 

atılımı teşkil edecek altı aylık bir programın 
uygulanması olacaktır. Bu altı ay içinde temel 
reformlardan, bugüne kadar hazırlıkları belli 
olgunluğa ulaştığı halde uygulamaya geçileme
miş olanlar üzerinde kesin kararlar alınacaktır. 
Toprak reformu, eğitim reformu ve malî reform
lar gibi konularda bu dönemdeki uygulamalar 
daha uzun süreli reformların ilk adımları ola
caktır. 

Yine bu dönemde, daha sonraki aşamada uy
gulanması gerekli reformlar ve kalkınmamızla 
ilgili diğer konular üzerinde hazırlık yapılacak
tır. Bununla ilgili en önemli çalışma Üçüncü Beş 
Yıllık Plânın esaslarının hazırlanmasıdır. Bu sü
re içinde üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
hedefleri ve stratejisi saptanacak ve açıklana
caktır. («Bravo» sesleri) 

Kısa vâdede âcil reformların özel birtakım 
tedbirlerle bugünkü yönetim düzeni içinde yü
rütülmesi mümkündür. Ancak, kalkınma çaba
sının sürekli olması, reformcu ve dinamik bir 
idarenin kurulmasına bağlıdır. Bu yönde ilk 
adımımız, Devlet kuruluşunun reformcu bir 
yapıya ulaştırılması için, bugüne kadar yapıl
mış yeniden düzenleme çalışmalarının değerlen
dirilmesi ve bir uygulama programına bağlan
ması olacaktır. 

ön plânda yapabileceğimize inandığımız ve 
yapmaya kararlı olduğumuz reformlar : 

— Toprak ve tarım reformu, 
— Millî Eğitim reformu, 
— Malî reformlar, 
— Hukuk ve Adalet reformu, 
— Devlet kesiminin yeniden düzenlenmesi, 
— Enerji ve tabiî kaynaklarla ilgili reform

lardır. 
Bu konularda izlemeyi teklif ettiğimiz esas

lar şunlardır : 

Toprak ve tarım reformu 

1. Toprak reformu çalışmalarını plânla
mak ve uygulamaya koymak üzere Başbakan-
lığa bağlı bir Toprak Reformu örgütü kurula
caktır. Bu konuda başka ülkelerdeki başarılı 
reform denemelerinden yararlanılacaktır. 

2. Bu konuda kısa sürede alacağımız ilk 
tedbir, Türkiye'de her hangi bir ailenin bölge
lere ve toprağın cinsine göre tesbit edilecek 
bir büyüklükten fazla toprağa sahibolmasını 
engelliyecek «Toprak Reformu Ön Tedbirler 
Kanunu» nun Yüce Meclislere sunulması ola
caktır. Bu konudaki tesbitlerin ve uygulama
nın yapılmasında devlet kuruluşunun bütün 
olanaklarından yararlanılacaktır. («Bravo» ses
leri) 

3. Tarımda üretim düzeninin modernleşti
rilmesi ve verimliliğin arttırılması konusunda 
tarımla ilgili devlet örgütünün görevlerinin 
koordine edilmesi yönünde tedbirler, tanm kre
di ve fiyat politikasındaki çelişmelerin ortadan 
kaldırılması ilk görevlerimizden biri olacaktır. 
(«Bravo» sesleri) 

4. Toprak reformunun uygulanmasında 
önemli araçlardan biri de buna paralel olarak 
uygulanacak bir tarım vergisi sistemidir. Bu 
konu maliye reformu bölümünde ayrıca ele 

I alınacaktır. 
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5. Kadastro çalışmaları hızlandırılacak ve 
toprak reformu çalışmalariyie koordine edile
cektir. Çeşitli hakanlıklar içindeki harita yap
ma ve kadastro çalışmaları arasında işbirliği 
sağlanacaktır. 

Millî Eğitim reformu 

Sayın üyeler; 
Atatürk'ün, eğitimde birlik (Tevhid-i tedri

sat) ilkesine aykırı bütün uygulamalara son 
verilecektir. («Bravo» sesleri ve sürekli alkış
lar.) 

Din işlerinin yönetimi siyasal ve kişisel çı
kar hesaplarının üstünde tutulacak ve lâik 
devlet esaslarına göre ele alınacaktır. Din gö
revlilerinin meslek içi ve meslek dışı eğitimi 
bu ilkeler ışığında düzenlenecektir. («Bravo» 
sesleri) 

İmam - Hatip Okulları ortaöğretim sistemi
ne uyacak biçimde ıslah olunacaktır. 

Üniversite ve yüksek okullar reformu konu
sunda yapılmış çalışmalar ve Devlet Memurla
rı Kanununun kapsamı dışında bırakılmış bu
lunan üniversite mensuplarının müşkül durum
ları üniversitelerin görüşleri ve Anayasa ilkele
ri çerçevesinde en kısa zamanda halledilecektir. 

Özel yüksek okullar sorunu Anayasa Mah
kemesi kararı ışığı altında öğrenci hakları ze-
delenmiyecek biçimde çözümlenecektir. 

Orta öğretimde VII nci ve VIII nci Eğitim 
Şûralarında başlatılmış çalışmalar en kısa za
manda tamamlanarak değerlendirilecek ve uy
gulamaya konulacaktır, özellikle Teknik öğ
retimin geliştirilmesine önem verilecektir. 
(«Bravo» sesleri) 

Zorunlu öğretim süresinin ileride bütün 
yurda yayılmasına hazırlık olarak çok yönlü 
öğretim yapan ve öğrenciyi hem üst okullara, 
hem de çalışma hayatına hazırlıyacak sekiz 
yıllık okulları deneme olarak kurulmaları için 
gerekli hazırlıklara hemen başlanacaktır. («Bra
vo» sesleri) 

ilk ve orta öşretimde tek kitap düzeni uygu
lanacaktır. 

Üniversite ve yüksek öğretim ders kitapları
nın öğrenciye ucuz fiyatla verilebilmesi için ge
rekli tedbirler alınacaktır. 

Öğrenci artışını karşılıyaoak sayıda ve nite
likte, Atatürk ülküsüne bağlı öğretim üyesi ve 
öğretmen yetiştirilmesi sağlanacak, öğretim üye

si ve öğretmenlik meslekinin daha çekici kılın
ması için çözüm bekliyen sorunlar ele alınacak
tır. öğretim üyelerinin ve öğretmenlerin gö
revlerini huzur ve güven iğinde yapabilmeleri
ni sağlamak üzere her türlü tedbir alınacak ve 
çalışma güvenliğinin sarsılmasına izin verilmi-
yecektir. («Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Bilimsel ve teknolojik araştırmalara büyük 
önem verilecektir. Bu yoldaki araştırmaların 
kalkınmamıza yardımcı olacak biçimde plan
lanmasına çalışılacaktır. 

Ulusal bir kuruluş olan TRT nin, Anayasa
nın öngördüğü özerklik görev anlayışı içinde 
güçlenmesine yardımcı olunacaktır. TRT, top
lumun eğitiminde ve kültürel gelişmesinde ça
ğımızda önemli araçlardan biri haline gelmiş
tir. Bu anlayışla Televizyonun köylerde de 
seyredilebilmesi ve bütün yurda hızla yayılma
sı için gerekli tedbirler alınacak ve yatırımlar 
yapılacaktır. 

Anayasanın öngördüğü kültürel kalkınma
nın daha etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi 
için eğitim ve kültür işlerinin birbirinden ayrı
larak bir Kültür Bakanlığının kurulması konu
su önemle ele alınacaktır. 

Malî reformlar 

Değerli arkadaşlarım; 
Vergi idaresi reformu yapılacak ve vergi 

anlaşmazlıklarında, çabuk sonuç alacak düzen
lemelere gidilecektir. Bu bakımdan Vergi Usul 
Kanununda gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

Gelir Vergisi sistemimizdeki noksanlıkların 
tamamlanmasını ve bu verginin Veraset ve in
tikal Vergisi ile organik bağının kurulmasını 
ve servet bildiriminin etkin biçimde işletilmesi
ni sağlıyacak bir sistem kısa zamanda getirile
cektir. Vergi kaçakçılığının önlenmesi için alı
nacak diğer tedbirler yanında yürürlükteki 
servet vergisi niteliğindeki vergilerin düzeltil
mesi için gerekli kanunlar Yüce Meclisinize su
nulacaktır. 

Anayasamızın 61 nci maddesi hükmü uya
rınca tarım gelirleri asgari geçim indirimleri 
öngörülerek vergilendirilecektir. Uygulama 
yönünden Arazi Vergisi veya ıslah edilmiş Ta
rım Ürünleri Vergisinden hangisinin uygun 
düşeceği incelenerek karara bağlanacaktır. 

Tasarruf Bonosu sisteminin vergi haline dö
nüştürülmesi sağlanacaktır. İşçi ve memurların 
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bugünkü muaflık sınırlarının artırılması ola
nakları üzerinde durulacaktır. Şimdiye kadar 
verilmiş ya da karşılıkları kesilmiş ve kesile
cek olan Tasarruf Bonoları hakkındaki devlet 
taahhütlerine bağlı kalınacaktır. 

Ayrıca bütün vergi sistemi, gelir dağılımın
daki büyük eşitsizlikleri ortadan kaldırarak 
sosyal adaleti gerçekleştirme ve vergi gelirle
rini artırma ilkelerinin ışığında gözden geçirile
cek ve gerekl düzenlemelere gidilecektir. 

Devlet Memurları Kanununun bünyesinden 
doğan ya da uygulanması ile ortaya çıkan ak
saklık ve huzursuzlukların giderilmesi için ge
rekli tedbirler önemle ele alınacaktır. 

Bu konudaki uzun vadeli reform çalışmala
rına da derhal başlanacaktır. 

Emekli, dul ve yetim aylıklarında personel 
rejimine paralel değişikliklerin yapılması zo
runlu görülmektedir. Emekli, dul ve yetimlerin 
sosyal şartlarının geliştirilmesi öncelikle ve 
önemle ele alınacaktır. («Bravo» sesleri) 

Bankacılık ve sigorta sisteminin geliştiril
mesinde öz kaynakların takviyesi, birleşmele
rin teşviki, hizmetlerin modernleştirilmesi ve 
hizmet maliyetlerinin ucuzlatılmasını sağlayıcı 
tedbirler alınacaktır. 

Anayasal bir hak olan sosyal güvenliğin 
daha geniş kütlelere yönelmesi için plânlar ha
zırlanacaktır. 

Devlet kesiminde lüks ve israfa kaçan har
camalar kesinlikle önlenecektir. («Bravo» ses
leri) 

Aziz arkadaşlarım; 
Türk ekonomisinin geleneksel yapısından 

kurtularak ileri ülkelerin gelişme düzeyine 
ulaşması acnak hızlı bir sanayileşme ile gerçek
leşebilir. Bu sanayileşme süresinde uygun bir 
süre sonunda fiyat ve kalite yönünden uluslar
arası rekabet gücüne sahip tesislerin kurulma
sı ve verimlilik ilkelerine uygun olarak işletil
meleri esastır. 

Özellikle yurdun gelişmeye muhtaç bölgele
rinde sanayi tesisleri kuracak ve kurulmasına 
ön ayak olacak, gelişmeye muhtaç bölgeler kal
kınma örgütü devlet sermayesi ile kurulacaktır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mandıra
lar, kombinalar gibi hayvan ürünlerinin değer
lendirilmesine ilişkin sınai kamu projelerinin 
gerçekleşmesine öncelik verilecektir. («Bravo» 
sesleri) 

Yabancı sermaye 
— Başka yollarla sağlanamıyan üstün tek

noloji niteliğini taşıması, 
— Yurt içinde finanse edilemiyen çok bü

yük tesisler, 
— Kurulacak kapasitenin Ortak Pazar'la 

rekabet edecek seviyede bulunması ve ihracata 
dönük olması ve 

— Çoğunluk paylarının Türklere aidolması 
şartlariyle desteklenecektir. (0. H. P. sıraların
dan alkışlar ve «bravo» sesleri) 

Hukuk ve Adalet Reformu 

Döğerîi üyeler, 
Buraya kadar saydığımız reformların ya

pılması bunalımı giderecek ve özlediğimiz hızlı 
kalkınmayı sağlayacaktır. Ancak bu reform
ların gerçekleştirilebilmesi bir huzur ve güven 
ortamının sağlanması ile mümkündür. 

Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine 
erişmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik 
niteliğini koruma amaciyle kabul edilmiş bulu
nan Devrim kanunları titizlikle uygulanacaktır. 
(«Bravo» sesleri). 

Anayasa ile kurulu Devlet ve toplum dü
zenini yıkmaya, yurdumuzun ve ulusumuzun 
bütünlüğünü parçalamaya yönelmiş ve yer yer 
sınırlanmış dışından yardım gördüğü bilinen 
yıkıcı faaliyetlere asla müsaade ve müsamaha 
ed'ilmiyecektir. (Alkışlar ve «bravo» sesleri). 

Hükümetimiz suç ve suçluluğun ortadan kal
dırılmasında öncelikle suçu doğuran sosyal ve 
ekonomik nedenlerin ve bunalımların gideril
mesi gerektiği inancındadır. Bununla beraber 
son zamanlarda sık sık görülen silâhlı saldırı
lan, adam kaçırma ve tedhişçilik olaylarını 
daha etkili müeyyidelere bağlamak gerektiğine 
de inanmaktayız. Bunun için yürürlükteki yasa
ların önleyici hükümleri titizlikle uygulanmak
la beraber mevcut anarşik ortamı ve bir 
kardeş kavgasına yönelme derecesine varan va
him çatışmaları ortadan kaldırmak, vatan
daşın huzurunu, can ve mal emniyetini 
sağlamak için kanunlann yetersizliğini tesbit 
ettiğimiz takdirde yürütme organının ve ba
ğımsız adaletin yeni yetkilerle güçlendirilmesi 
için Yüce Heyetinizin takdirine başvuracağız. 
Kamu düzerimi yakından ilgilendiren ceza dâ
valarının ve geniş bir vatandaş kütlesini hu
zursuz kılan iş, hukuk ve ticaret dâvalarının da-
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ha çabuk sonuçlandırılması için Ceza ve Hukuk 
Usulü Kanunlarında gerekli değişiklikleri ka
nunlaşmak üzere Yüce Meclisimizin tensiplerine 
arz edeceğiz. Gene bu amaçla adlî zabıtanın 
hızla kurulmasına çalışacağız. 

Adlî ve idari yargının işlemesindeki aksak
lık ve tıkanıklıkları gidersmek için Yargıtay, 
Danıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Mahke
melerin kuruluşu ile ilgili kanunlarda yapıla
cak değişiklik taşanlarını da meclislerimize tak
dim edeceğiz. 

Mevcut kanunlarla Anayasa arasındaki çeliş
melerin giderilmesi ve boşlukların doldurulması 
ile istinaf nıalhkeımeleri kurulması konusu ince
lenecektir. 

45 sayılı Kanunda yapılacak değişiklik ve 
eklenecek kadrolarla Yüksek Hâkimler Ku
rulu kendisine verilen görevleri ve bu arada 
hâkimlerin denetimini daha üstün bir şekilde 
başarabileceği kanısındayız. 

iSeçim kanunları, uzun uygulama yıllarının 
ortaya çıkardığı gerçeklerin ve şikâyetlerin ışığı 
altında, yeniden gıözden geçirilecektir. Seçim 
kanunlarının yeniden düzenlenmesinde bilimsel 
kuruluşların ve siyasal partilerimizin görüşleri 
alınacaktır. 

Asayiş ve güvenliğin sağlanması 

Değerli üyeler, 
Ülkenin bozulan güvenlik ve asayişini, top

lum ve yurttaş huzurunu ve Devlet itibarını ve 
güvenlik kuvvetlerine karşı sarsılan saygıyı 
biran önce sağlamak en başta gelen görevleri
mizdendir. («Bravo» sesleri). 

Devletin varlığını ve ulusal bütünlüğümüzü 
fbozacak davranışlar kesinlikle önlecek, Devlet 
itibarı güçlendirilecek, can ve mal güvenliği, 
•hukukun üstünlüğü ve kanun egemenliği sağ
lanacaktır. («Bravo» sesleri). 

Dernekler, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgür
lüğü G-rev ve Lokavt ve Ateşli Silâhlar ve Bıçak
lar hakkındaki kanunlara tam saygı sağlanacak, 
uygulamadaki boşluklar giderilecektir. 

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

Bütün dünya gençliği için kahredici bir âfet 
halini almış olan afyon kaçakçılığının, her şey
den önce insanlık duygularını incittiği inancın
da olan Hükümetiniz bu mesele üzerine önemle 

eğilecektir. Afyon üreticilerine daha iyi bir 
geçim alanı gösterilecektir. 

Genel güvenlik kuvvetleri kuruluşları özel
likle toplumsal olaylarda üzerlerine düşen gö
revleri yapabilecek biçimde güçlendirilecektir. 
Kadro bakımından yeterli, hareket yeteneği 
üstün, modern araç ve gereçlerle donatılmış bir 
hale getirilecektir, özellikle toplum polisinin 
eğitimine önem verilecektir. 

Güvenlik kuvvetlerinin tarafsızlığı mutlaka 
sağlanacaktır. 

Büyük mal ve can kaybı doğuran trafik ka
zalarını önlemede etkili bir denetleme sistemi
nin geliştirilmesi ve kuruluşun araç ve gereç 
bakımından da güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

İdarenin tarafsızlığı kesin olarak sağlana
caktır. Her türlü kayırma, partizanlık ve ilti
mas önlenecek, her çeşit yolsuzluklarla ciddî 
olarak savaşılacaktır, («Bravo» sesleri) 

Devlet kesimini yeniden düzenleme 
Değerli Üyeler, 
Devlet kesiminin yeniden düzenlenmesi 

konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. An
cak bunlara bir yön verilmediği gibi sahip çı
kan da olmamıştır. Bu alanda üç konuda ça
buk davranmak kararındayız. 

1. Devlet kesiminin yeniden düzenlenme
sinin genel yönünü ve stratejisini saptamak 
üzere en kısa zamanda yargı, politika, idare, 
askerlik ve üniversitede üstün başarılı ve tec
rübeli kişilerden yüksek düzeyde bir Danışma 
Kurulu kurulacak ve önceden belirtilecek kısa 
bir sürede Başbakana bir ön çalışma raporu 
vermeleri istenecektir. 

2. Bakanlıkların Kuruluş kanunları günün 
icaplarına uygun olarak hazırlanacaktır. 

3. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kârlılık 
ve verimlilik ilkelerine ve modern işletmecilik 
kurallarına uygun olarak çalışmaları esastır. 
Bu kuruluşların siyasi baskıdan uzak fakat et
kin bir ekonomik ve malî denetim altında ça
lışmaları şartlarının hazırlanması önemidir, ik
tisadi Devlet Teşebbüslerinin ve ortaklıklarının 
reorgariizasyonu hakkındaki çalışmalar kısa 
zamanda değerlendirilecek ve varılan kararlar 
uygulamaya konacaktır. Aynı ve ilgili konu
larda çalışan teşebbüslerin holdingler halinde 
toplanmaları ve Devlet Yatırım Bankasının 
gerçek bir Kalkınma Bankası haline getirilmesi 
üzerinde ciddiyetle durulacaktır. 
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4. Dış ticaret, döviz, gümrük himayesi ve 
başkaca dış ekonomik ilişkiler konusundaki po
litikalarda yakın bir işbirliği sağlanacaktır. 
Bu konuda reform hazırlıklarını yapmak ve yü
rütmek üzere bir «Dış Ekonomik ilişkiler Ba
kanlığı» kuralimolşitur. Dış ekonomik işlerin en 
etkin biçimde yürütülmesi ile ilgili görevler ve 
bugün varolan birimler bu bakanlığa bağlana
caktır. Ayrıca Anayasanın 117 nci maddesi hük
müne de uygun olarak bu konularda Devlet ku
ruluşu dışındaki kuruluşlara devredilmiş görev 
ve yetkiler geri alınacaktır. Devlet eliy
le ihracat ve ithalât yapan ülkelerin ihra
cat ve ithalât isterinde mulhatapları prensilbola-
rak bu bakanlık olacaktır. Bu yolla, ihracat
çıların aralarındaki tutarsız rekabetin olumsuz 
etkileri önlenecektir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Sayın arkadaşlarım. 
Enerji sorunu, içinde bulunduğu dağınıklık

tan kurtarılarak yeni bir düzene konulacaktır. 
Bu amaçla uzun vadeli bar enerji plân ve prog
ramı hazırlatılacaktır. Enerji politikası önce-
Mkle öz kaynaklarımıza dayandırılacaktır. 

Petrol kaynaklarının arama ve işletilmesin
de Anayasaya uygun olarak, yeni bir politika 
uygulanacaktır. Bu konuda ihtisaslaşmış Dev
let kuruluşuna öncelik verilecektir. 

Petrolde üretimden alınan Devlet payı ve 
başkaca vergilerin bütün dünyada uygulanan 
düzeye ulaştırılması sağlanacaktır. 

İthal malı hampetrolün de fiyat yönünden 
en uygunlarını elde etmek için sınırlayıcı hü
kümlerin kaldırılması sağlanacaktır. 

Ulusal petrol sanayiinde Petrol Ofisi, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlana
cak; Türkiye'de anadepo satış işleri Devletleş
tirilecek ve bu yeni ulusal örgüt eli ile yapıla
caktır. 

Yakıt kullanılmasında ulusal çıkarlarımı
za en uygun plân ve program hazırlatılacaktır. 

Linyit üretimi ve dağrtımı Devlelt eliyle 
yapılacaktır. Devlet kuruluşları tarafından 
meşgul olunmıyacak kadar küçük linyit ya
taklarının Devlet eliyle yapılacak işletene pro
jelerine göre madenci teşebbüsler eliyle işletil
mesi sağlanacaktır. 

Maden aramaları bugünkü dağınık ve kont
rolsuz düzenden kurtarılacak, Maden Tetkik ve 

Arama Enstitümü ihtisas kuruluşları haline ge
tirilerek aramalar daha etkili kılınacaktır. 

Boraks gibi stratejik madenler yurt ekono
misindeki önemine ve yerine göre Devletleş
tirilecek ve her halde madenlerimiz yabancı et
kilerden kurtarılacaktır. (Alkışlar) 

Maden ihracatı Devlet ve kamu kuruluşla
rınca kontrol edilecektir. 

Maden Dairesi hızla yeniden örgütlenecek, 
maden işler'ini etkili biçimde kontrol eden bir 
örgüt haline getirilecektir. 

Ham cevherden çok, yarı işlenmiş veya tam 
işlenmiş maden ürünleri ihracatını sağlıyacak 
tedlbirler alınacaktır. 

Madencilik yatırımlarının artırılması, hız
landırılması ve kontrolü için gerekli tedbirler 
sağlanacaktır. 

Türkiye Enerji Kurumu (TEK) dışında ka
lan belli başlı elektrik üreten şirketlerin bu 
örgüte bağlanması için gereken tedbirler alı
nacaktır. 

Elektrik işleri Etüt idaresi (EİEİ) ilerde ku
rulacak Devlet Proje Ofisinin çekirdeğini teş
kil edecek ve bu amaçla statüsü en kısa za
manda düzenlenecektir. 

Sayın Üyeler, 
Sosyo ekonomik tedbirlerle orman içi ve 

kenarı köylerle, orman dışı geri kalmış, ku
raklığa ve erozyona mâruz bölgelerimizde ya-
şıyan yurttaşların kalkındırılmasına, Anayasa
mızın önerdiği sosyal ve ekonomik haklardan 
yararlanma oranlarının artınlmasına çalışıla
caktır. Ormanlarımızın korunması, ileri orman
cılık tekniği ile ormanların veriminin ve ala
nının artırılması için gerekli tedlbirler alına
caktır. 

Ormanların verim gücü oranında, entegre 
düzende, millî sermaye ile orman ürünleri en
düstrisi kurulması ve tüketim fazlasının ihracı 
üzerinde önemle durulacaktır. 

Şehirleşme harekât ve çalışmaları bilimsel 
Irarullara ve yerleşme merkezlerinin geleceği, 
- teknolojik ilerlemelerin hızı da göz önünde 
tutularak - etkin biçimde düzenlenip uygula
nacaktır. 

^Kıyılarımızdaki tarihî ve turistik nitelik 
taşıyan Devlet topraklarının elden çıkarılma
ması ile ilgili tedbirler sıklaştırılacak, özel 
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mülkiyet konusu toprakların Anayasa gereğin
ce kamu yararına kullanılması ile ilgili tedbir
ler alınacaktır. 

Hisse senedi ve tahvillerin halka arzını, 
halka açık anonim şirketlerinin kuruluş ve iş
leyişini düzenliyecek ve bu konularda etkin 
bir denetimi mümkün kılacak mevzuat hazır
lanacak, sermaye piyasasının gelişmesinde ve 
düzenli bir şekilde işlemesinde yer alacak diğer 
kuruluşların gelişmesini sağlayıcı tedbirler alı
nacaktır. 

Çalışma hayatında huzuru sağlıyacak her 
türlü tedbir alınacak; özellikle, iş Kanunu, 
Tarım İş Kanunu ve Çıraklık Kanunu tasarı
larının en kısa sürede kanunlaştırılması için 
hasırlanacak tasanlar Meclislerimize getirile-
cektiı. 

Sendikalar Kanunu ile Toplu Sözleşme, Grev 
ve LokaVt kanunları birlikte ele alınarak bir
birlerini tamamiıyan bu iki kanun arasındaki 
çelişmeler giderilecektir. Ulusal ekonomiye 
zarar veren sosyal patlamalara sebebolan ak
saklıklar öncelikle hukukî tedbirler yoluyla gi
derilecektir. 

işçilerin teşebbüslere ortak olması prensi
binin uygulanması konusu incelenecektir. 

Dış Politika 

Değerli üyeler, 
Hükümetinizin dış politikası büyük Ata

türk'ün çizdiği temel ilkeler gereğince yürü
tülecektir. 

Gerçekçiliğe ve bilime dayanan dinamik bir 
politika uygulanacaktır. 

Milletlerarası ilişkilerimizde millî çıkarları
mızın gereklerini daima ^öz önünde tutarak 
Türkiye Cumhuriyetinin geleneksel tutumuna 
uygun şekilde barış, iyiniyet, haklara karşı
lıklı saygı ve işbirliği anlayışı ile hareket edile
cektir. 

Birleşmiş Milletler Yasasında yer alan ilke-
kelerin milletlerarası ilişkilerine hâkim kılınması 
amacını güden bütün çalışmalara olumlu 
katkıda (bulunacağız. 

Türkiye, dün olduğu gibi, bu günde, Bir
leşmiş Milletler örgütü, Avrupa Konseyi, Av
rupa Ortak Pazarı gibi üyesi bulunduğu millet
lerarası örgütlerle ilişkilerini geliştirmeye önem 
verecektir. 

Güveniğimizin en sağlam dış teminatım.. 
bir savunma örgütü olarak kurulan ve bu ni
teliğini koruyan Atlantik ittifakına üyeliği
mizde buluyoruz. NATO'nun Avrupa'da güve
nilir bir barışın gerçek şartlarının görüşüldüğü 
bir forum olarak da dış politika hedeflerimize 
uyan bir rol oynadığı inancındayız. 

Mensubu bulunduğumuz Avrupa Kıtasında 
gerçek bir güvenlik ve işbirliği ortamının 
yaratılması yönünde yapılan çalışmalara art 
niyetsiz bir tutumla, olumlu açıdan bakarak 
ilgi göstermeye ve katkıda bulunmaya devam 
edeceğiz. 

Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı 
saygı ve anlayışa dayanan sıkı dostluk ve itti
fak ilişkileri içinde bulunuyoruz. Zaman za
man bâzı meselelere farklı açılardan bakmakta 
olmamız, ülkelerimiz arasında karşılıklı anla
yış ve samimiyete dayanan dostluğun tabiî sa
yılması gereken bir tezahürü, sağlamlığının en 
açık delili ve her iki ülkenin mensubolduğu 
Batı Dünyasının siyasal felsefesinin icabıdır. 

Geleneksel politikamıza uygun olarak, bü
yük Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile iliş
kilerimizin, iyi komşuluk ve 1921 Moskova And-
laşmasmın ruhuna uygun bağımsızlık, toprak 
bütünlüğü ve içişlere karışmama esaslarına da
yandırılmak suretiyle güven arttırıcı yolda da
ha da gelişmesini mümkün görmekteyiz. 

Yakın dostlarımız iran ve Pakistan ile mev
cut samimî ve sıkı ilişkilerimizi, ahdî bağları
mız çerçevesinde geliştirdiğimiz çok taraflı iş
birliği ile kuvvetlendirmeye ve her alanda daha 
ileri götürmeye çalışacağız. 

Aramızda değerli tarihsel ve geleneksel bağ
ların mevcudolduğu Arap ülkeleri ile olumlu 
ilişkilerimizi geliştireceğiz. 

Bu ülkeler ile İsrail arasında yıllardan beri 
süregelen kanlı anlaşmazlığın, biran önce böl
geyi barışa kavuşturacak, bütün ilgilileri mem
nun edecek bir çözüme bağlanmasını dilemek
teyiz. Bu çözümün Birleşmiş Milletler Güven
lik Konseyi'nin 22 Kasım 1967 kararı çerçeve
sinde- aranmasının en uygun yol olduğu kanı
sındayız. 

Son zamanlarda kamu oyumuzun üzerinde 
durduğu Kıta Çini ile siyasal ve ekonomik iliş
kiler kurulması sorununu, millî çıkarlarımıza 
uygun olup olmadığı yönünden önemle incele
mekteyiz. 
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1959 yılında Kıbrıs meselesinin halli için il
gili taraflarla bâzı anlaşmalara vardık. Biz bu 
anlaşmalara daima saygı gösterdik ve karşı 
taraftan da saygı bekledik. Aralık 1963 te bu 
anlaşmalar kanlı bir şekilde olup bittiye ge
tirilmek istendi; fakat Cemaatimizin kahra
manca direnişi buna imkân vermedi. Biz, o 
zaman olduğu gibi bugün de, soydaşlarımızın 
haklarının ve ulusal güvenliğimizin çiğnenmesi 
'haklarının ve ulusal güvenliğimizin çiğnenmesi 
karşısında, anlaşmalar hükümlerine uygun ola
rak, her türlü tedbiri almaya kararlıyız. 

Kıbrıs sorununa barışçı yollarla çözüm bul
mak amaciyle üç yıla yakın bir süredir devam 
edegelen Cemaatlerarası görüşmeler haddinden 
fazla uzamış bulunuyor. Bu görüşmelerde Türk 
Cemaati daima sabırlı, olumlu ve yapıcı bir 
tutum içinde bulunmuştur. Grörüsmeler devam 
ettiği bir sırada, taraflardan birinin, görüşme
leri mümkün kılan başlangıç mutabakatının 
tamamen dışına çıkarak son derece aşırı bir 
davranış içine girmesinin, karşı tarafı da mu
kabil isteklerde bulunmakta haklı bir duruma 
getireceği göz önünden uzak tutulmamalıdır. 

Kıbrıs Türk Toplumunun anlaşmalarla sağ
lanan haklarına Rum idarecilerinin yeni bir 
saldırısı karşısında, Türkiye, elinde olan her 
imkânı kullanarak soydaşlarının ve Türkiye'nin 
güvenliğini korumaya ötedenberi olduğu gibi 
bu gün de kararlıdır. («Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın üyeler, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık 

iüşlMlerimiz 1963 yılında kurulmuştur. Geçiş 
dönemi kapsamını tespit eden belgeler 23 Ka
sım 1970 de imzalanmıştır. Bu belgeler ve yü
rürlüğe girmeleri ile ilgili işlem bâzı eleştirilere 
uğradı. Bunlardan haklı olanların incelenmesine 
ve kapsadıkları konuların uygulama sırasında 
anlaşmada öngörülen imkânlar çerçevesinde 
süratle iyileştirilmesine çalışılacaktır. 

Millî Savunma 
Sayın arkadşlanm, 
Bağımsız Cumhuriyetimizin, ulusal varlık 

ve bütünlüğümüzün başlıca teminatı ve Millî 
Savunma gücümüzün temel unsuru olan Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine huzursuzluk veren bünye 
dışı etkenleri hızla ortadan kaldırmak kararın
dayız. 

Yürürlükteki mevzuatın Silâhlı Kuvvetle
rin komuta ve yönetimindeki özelliklerle bağ-
daşmıyan hükümlerinde gerekli düzeltmeler 
yapılacaktır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin savaş araç ve gereç
lerini yurt içinden sağlanması için harp sana
yiine yönelmeyi gerekli ve zorunlu görüyoruz. 
Bu bakımdan yurdumuzda ağır sanayiin ge
lişmesine paralel olarak harb sanayiin ge
liştirilmesine gayret edilecektir. 

Senatonun Sayın Üyeleri, 
Yüce Senatomuzun mânevi ikişiliğinde asîl 

Milletimize son olarak şu hususları arz etmek 
istiyorum. 

Toplumdaki bunalım belirtilerinin derin ne
denlerine Hükümetiniz zaman geçirmeden çare
ler aramak azmindedir. Sanayileşmeye hız veri
lecek, toprak reformu, tarım, orman ve hay
vancılık üretimini ve su ürünlerinin artırılması 
için gerekli tedbirler hemen ele alınacaktır. 

Eğitim sistemimizde kökten reform yapıla
caktır. Gelir dağılımını sosyal adalete daha 
uygun hale sokmak için maliyemiz, vergi siste
mimiz, yurdun gerçeklerine ve bilim verilerine 
göre, tekniğin gerektirdiği yönde tereddütsüz 
reformdan geçrilecektir. 

Bunların ve bunlara benzer' reformların 
sonuçlarından bâzıları hemen alınır; basıları 
ise az çok uzunca bir süre sonra meyvalarını 
verir. 

Her halde artık Anayasanın öngördüğü re
formların yapılmadığı veya ele alınmadığı söy-
lenemiyecektir. 

Ortam bu şekli aldıktan sonra, Cumhu
riyet kanunlarını hiçe sayarcasma ve «eylem 
yapıyoruz, devrimciyiz, şeriatçıyız, mukadde
satçıyız» gibi sözlerle Devlet düzenine karşı 
zorlama davranışlarını sürdürenler, Devleti bü
tün heybeti ile karşılarında bulacaklarından 
(Bravo sesleri ve alkışlar) ve Cumhuriyet Ka
nunlarının pençesine verileceklerinden biran bi
le şüphe ederlerse, çok yanılmış olacaklardır. 
(Alkışlar) 

Türk gençliğinin Atatürk ilkelerime bağlı
lığına, yapıcı ve yaratıcı gücüne güvenlimiz tam
dır. Gençlik sorunlarına eplecek verimli bir ça
lışma ve öğrenme atmosferi içinde gelişmelerine 
İmkân vermeyi önemli görev sayacağız. 
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Halkımız, huzur ve sükûn istiyor. Sabahleyin 
evden çıkan yavrusunun akşama yaralı mı dö
neceğinin, yoksa hiç mi geleoniyeceğinin yürek 
yakan kuskusu içinde yaşıyan ana ve baibalann 
acılarına mutlaka son verilecektir. (Bravo ses
leri) Bu uğurda Hükümet gereken her tedbiri 
Parlâmentoya sunacaktır. 

Kanunların pervasızca çiğnendiği bir Dev
lete gerçek anlamiyle Devlet denemez. Türk 
Ulusu güçlü ve düzenli devletler kurmasını ve 
sürdürmesini tarihin her çağında bâkniş bir 
ulustur. 

Türkiye'yi bölmek istiyenlere fırsat verilmi-
yecektir. (Bravo sesleri). Yurdumuzu Atatürk 
ülküsünden sapftırarak, sağ, ya da sol bir dik-
tatoryanın ve anarşinin kucağına asla ve asla 

düşürmemek Hükümetinizin en başta güdeceği 
amaçtır. (Bravo sesleri ve sürekli alkışlar) 

Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri, 
Programımızı sunmuş bulunuyorum. Yüce 

Senatonun desteği ile çalışmak bize ayrı güç 
katacaktır. Kendim ve arkadaşlarım adına Yü
ce Heyetinizi saygılarla selâmlarım. (Bravo ses
leri ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş
bakan. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri, Hükümet 
programının takdimi bitmiştir. Müzakeresi ise, 
yine Senatomuzda 6 Nisan Salı günü yapıla
caktır. Bu sebeple 6 Nisan Salı günü saat 15,00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,02 
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