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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Antalya Üyesi Şerafettin Paker, Antalya'da vuku-
bulan tabii afetler konusunda gündem dışı bir demeçte 
bulundu. 

Türiciye AET Karma Parlamento Komisyonunda 
vaçık bulunan bir üyeliğe, CHP Grubunca, Ankara 
Üyesi Dr. Ergün Ertem'in aday olarak seçilmiş oldu
ğuna dair Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun, ihti
sas komisyonları seçimlerine esas olacak oran ve da

ğıtım cetveline ilişkin 12 Kasım 1979 tarih ve 1 sayılı 
kararı, üzerinde yapılan görüşmelerden sonra kabul 
edildi. 

19 . 11 . 1979 Pazartesi günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşime saat 16.00'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başanveküli Bingöl 

Mehmet Ünaldı Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Bilecik 
Mehmet Erdem 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Araştırma 

1. —- Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 

Daldal'ın, TARİŞ ve ona bağlı bazı kuruluşların içe

risinde bulunduğu durum hakkında Senato Araştır

ması isteyen önergesi. (10/90) 

Yazılı Soru 
2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra

him Öztürk'ün, Bakanlar Kurulu kararıyla memur ve 
işçi emeklilerine ödenen yalkacak zammının BAĞ-KUR 
emeklilerine de verilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair yazılı sorusu. (7/1177) (Maliye ve Sosyal Gü
venlik bakanlıklarına gönderilmiştir.) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açülma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaîdı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 5 nci Birleşimi açıyorum. 
Başbakan Süleyman Demirel'in, Hükümet prog

ramını, her iki Mecliste bizzat okuması dolayısıyla 
önce Millet Meclisinde program okunduktan sonra 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda okunacağın

dan, kendilerine zaman kazandırmak bakımından, 
saat 17.00'de tekrar toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 15.02 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saaiti : 17.00 

BAŞKAN : Ba^kanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 5 nci Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Başbakan Süleyman Demire! tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu programının okunması. 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Süleyman Demirel 
Hükümet programının takdimi konuşmasını yapacak
lardır. 

Buyurun Sayın Demirel (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta 
Milletvekili) Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri; 

Aziz Türk Milletinin iradesini temsil eden ve yet
kilerimizin kaynağı olan Yüce Senatoyu şahsım ve 
Bakanlar Kurulu adına, saygı ile selamlıyorum. 

Anayasanın 103 ncü maddesine göre, Hükümeti
mizin hareket tarzını ve siyasi görüşlerimizi Yüksek 
Heyetinize sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
14 Ekim 1979 tarihinde yapslan Cumhuriyet Sena

tosu üçte bir yenileme ve Millet Meclisi ara seçimleri 
vesilesi ile ifadesini bulan milli irade, hiçbir tered
düde mahal bırakmayacak şekilde, demokratik reji
min yeniden işlemesine imkân vermiştir. 

Seçimlere katılma nispeti, verilen oyların dağılışı, 
milletimizin genel siyasi temayülünü ortaya koymuş
tur. 

Bu temayül günün Hükümeti tarafından kendileri
ne milletin güvensizliği olarak yorumlanmış - ve Hü
kümet 16 Ekim 1979 günü istifa etmiştir. 

Böylece, 14 Ekim seçimleri bize 3göre bir bunalı
mı kapatmış; ama bir Hükümet meselesi ortaya çı
kartmıştır. 

Millet Meclisinde hiçbir parti tek başına Hükü
met kuracak kadar güce sahip değildir. 

Milletin temayülü ile Millet Meclisindeki temsi
lin farklı olduğunu herkes kabul edecektir. Bu fark
lılık hali hazırda giderilmediğinden ve temsil mille
tin temayülüne uygun hale getirilemediğinden, orta

ya çıkan durum milletin temayülüne en yakın şekilde 
uyma olarak yorumlanmıştır. 

Başta Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Baş
kanı Bülent Ecevit olmak üzere, Milli Selâmet Par
tisi Sayın Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı 
Alparslan Türkeş, Cumhuriyetçi Güven Partisi Sayın 
Genel Başkanı Prof. Turhan Feyzioğlu ve Demok
ratik Parti Sayın Genel Başkan Vekili Dr. Faruk 
Sükan Hükümetin Adalet Partisi tarafından kurul
ması gerektiğini kamuoyuna açıklamışlardır. 

Miîli Selâmet Partisi Sayın Genel Başkanı Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan, Milliyetçi Hareket Partisi 
Sayın Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Adalet Par
tisi tarafından kurulacak bir Hükümeti destekleyecek
lerini kamuoyuna beyan etmişlerdir. 

Sayın Cumhurbaşkanı gerekli istişarelerini tamam
ladıktan sonra, bildiğiniz gibi 24 Ekim 1979 tarihin
de Hükümeti kurma görevini Adalet Partisi Genel 
Başkanı olarak bana tevdi buyurdular. 

Milli Selamet Partisi Sayın Genel Başkanı Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan, Milliyetçi Hareket Partisi 
Sayın Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Sayın Genel Başkanı Prof. Turhan 
Feyzioğlu, Demokratik Parti Sayın Genel Başkanve-
kili Dr. Faruk Sükan ve Nizam Partisi Sayın Genel 
Başkanı Hüsamettin Akmumcu ile yaptığım temaslar 
sonunda, ülkenin acil meselelerini çözümlemek için, 
arkasında gerekli desteği bulunan, ahenk içinde çalı
şacak bir Hükümet kurulabileceği kanaatine ulaşınca, 
Adalet Partisi yetkili kurullarının kararı gereğince 
Hükümet kurma görevini yerine getirdim. 

Huzurunuzda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti böylece teşekkül etmiştir. 

Adalet Partisi olarak, memleketimizin önündeki 
zorlukları, imkân ve fırsatları iyi değerlendirmemiz 
gerektiği kanaatindeyiz. 
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Yüce Meclisleriniz Hükümetinize itimat ettiği ve 
bu itimadını devam ettirdiği takdirde, ülkemizi bunal
tan meselelerin üstüne varmaya, bunları çözmeye ka
rarlı ve azimli bulunuyoruz. 

Ülkenin önünde duran meselelerin ciddiyetini 
müdrikiz. Bunların üstesinden gelinebileceğine inanı
yoruz. Yeter ki, Yüce Heyetinizin güven ve desteğine 
sahip olalım. 

Çalışmalarımızda desteğine mazhar olacağımız si
yasi parti gruplarının, gruplar dışındaki partilerin ve 
diğer üyelerin irşadlarına önem vereceğiz. Ayrıca, 
muhalefetin haklı, yapıcı, yol gösterici uyarıları ile de 
aydınlanacağız. Demokratik rejimlerde iktidar ile mu
halefet arasında varlığı çok tabii olan görüş ayrılık
larının, milli davamızda, memleket menfaatine sarf 
edeceğimiz gayretlerde, muhalefetin desteğini esirge
mesine sebep olmayacağını ümit ediyoruz. 

Hükümet programında yer alan hususlar ülkenin 
tüm meseleleri değildir. Devlette süreklilik asıl oldu
ğuna göre, programda yer almayıp da Devletin 
klasik görevleri meyanında bulunan hizmetlerin en iyi 
şekilde yürütüleceğine çalışılacağı tabiidir. 

Hükümet programının hedefleri arasında kısa va
deli, orta vadeli, uzun vadeli işler vardır. 

Bir kısım hedeflere ulaşılırken, bir kısım hedeflere 
ulaşmanın hazırlıkları yapılacak ve vadesinde gerçek
leşme sağlamak için icabına tevessül olunacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
İstikrar arayan ülemizde, 1979 Kasımının s:yasi„ 

iktisadi ve sosyal şartlarını ,prertsip olarak ve açık
lıkla ortaya koymak bir zaruret halini a'rııştır. 

Türkiye'nin genel durumunu tasvir eden ve Hükü
metin üstesinden gelmesi gereken taMo içinde yer alan 
meselelerin sadece birkaç tanesi dahi, işin ciddiyetini 
ifade etmeye kâfidir. 

Kemen belirteyim ki, tablo içinde anahatları ile 
yer alan veya bunun dışında kalan bütün meselelerin 
çözümü mümkündür. Türkiye'nin içinde bulunduğu 
durumu bir çıkmaz olarak: kabullenenleyiz. Mesele
lere teslim olmak, bıkkınlık, bezginlik ve yılgınlık 
göstermek yerine, bunlarla mücadele etmek, bunları 
aşmak milletimizin her şart altındaki karandır. 

Sıkıntıların ne olduğunda fikir beraberliği, onları 
aşma konusunda kararlılık ve sebat, çareleri aramak
ta gerçekçi, akılcı ve azimkar gayretler, meseleleri 
çözecek gücün zaruri kaynaklarıdır. Bu, hesap, plan 
ve program işidir. Bu, inanç ve gönül işidir. Sloganla
rın, doktrinlerin, sihirli reçetelerin milletin refah ve 
saadetine giden yolu tıkamaktan başka bir işe yara
madığı görülmüştür. 
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Bu vatanı daha da güzelleştirmek, Türk Devletini 
daha da güçlendirmek ecdadımıza karşı şeref borcu
muzdur. Türkiye bunu gerçekleştirmeye muktedirdir. 
Türkiye'nin geleceğinden ümit kesmek için hiçbir se
bep yoktur. 

Kasım 1979'da, Türkiye'nin genel durumunu tas
vir eden tablonun anahatları şunlardır : 

— Vatandaş can derdine düşmüştür. 
Can ve mal güvenliğinin, kanun ve nizam hâkimi

yetinin, huzur ve sükûnun, vatandaşın korkusuz ya
şama hakkının sağlanması, önemli meseleler içinde en 
başta gelenidir. 

Anarşi çok büyük boyutlara ulaşmış, cinayetler, 
yangınlar, sabotaj ve soygunlar birbirini takip etmiş, 
Cumhuriyet tarihinde görülmemiş olaylar vukubul-
muştur. Toplumun huzuru olağanüstü bir şekilde bo
zulmuştur. 

Devletin var oluş sebebi olan can ve mal güven
liğinin, korkusuz yaşamanın sağlanması hususu ge
niş çapta zedelenmiştir. Pek çok olayın faili meçhul 
kalmıştır. 

10 aya yakın bir zamandan beri 19 ilimizde uygu
lanan sıkıyönetime rağmen olaylar durmamış, azal
mamış, bölücülük, yıkıcılık, anarşi ve terör milleti 
derin endişelere şavk etmiştir. 

Vatandaş Devleti arar haldedir. 
Militan çetelerin ülkenin çeşitli köselerinde, bü

yük şehirler etrafında meydana getirdiği «Kurtarılmış 
Bölgeler» terörün boyutlarını göstermektedir. 

Devletten, belediyelerden, kooperatiflerden maaş 
alan kişilerin arasında anarşi ve şiddet olaylarını sevk 
ve idare edenler de bulunmaktadır. 

Kasım 1979'da, Türkiye huzur, güven, kanun ve 
nizam hâkimiyeti arayan bir ülkedir. 

— Memlekette güven duygusu zedelenmiştir. 
Türkiye'nin istikrar arar halde olması, enflasyo

nun tahribatına maruz kalması, kanun ve nizam ha
kimiyetini tesis edememiş olması dolayısı ile, bir gü
vensizlik ortamına sürüklendiği herkesin malumudur. 

Anayasanın Türk vatandaşına verdiği ve demok
ratik rejimin özünü teşkil eden vazgeçilmez haklara 
müdahale vaki olması. Devletin vatandaşın ekmeğin
de ve helâl kazancında gözü bulunması anlamına gele
cek hareketler derin tereddütler meydana getirmiştir. 

Kasım 1979'da Türk vatandaşının bugüne ve gele
ceğe olan güven duygusu zedelenmiştir. 

— Memleket geçim derdine düşmüştür. 
Hayat pahalılığı fakir, fukarayı, dar gelirli vatan

daşları ezmiş, 1979'un ilk 9 aymda, yıl sonunda 
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% 100'ü aşacak bir eğilim içine giren enflasyon, eko
nomik hayatı felce uğratmıştır. Her şeyin fiyatı kat 
kat artarken, gelirler bu artış hızının çok gerisinde 
kalmıştır. 

Köylü, memur, emekli, dul, yetim, emekli işçi, es
naf ve küçük sanatkâr, Devletin maaş bağladığı ihti
yar ve gaziler, malûller fevkalâde zor duruma düş
müşlerdir. 

Vatandaş başta yağ, akaryakıt, kömür, ilaç, ampul 
olmak üzere günlük ihtiyaç maddelerinin pek çoğunu 
bulamaz haldedir. Yokluk, milleti canından bezdir
miş, karaborsa dar gelirli vatandaşları ezmiş, ülke 
âdeta bir kuyruklar diyarı haline gelmiştir. 

Kasım 1979'da Türkiye'de yokluk her yeri sarmış, 
geçim sıkıntısı hayatı çekilmez hale getirmiş, Türk 
Parası sürekli değer kaybına mahkûm edilmiştir. 

Memleket gelecek endişesine düşmüştür. 
15 yıl arka arkaya ortalama % 7 kalkınma hızı 

gerçekleştiren Türkiye, 1978 ve 1979 yıllarında kal
kınma hızını sıfıra düşürmüştür. 

Üretim plan ve program hedeflerine göre her alan
da düşmüştür. 

Yeni fabrikalar yapılması lazımken üretim gücü
müze hiçbir ilave olmamıştır. Aksine binbir müşkü
lat ile kurduğumuz fabrikalar, hammaddesizlikten bi
rer birer kapanmaya yüz tutmuştur. Ayakta kalabilen
leri hammaddesizlikten çok düşük kapasitede çalış
maya mahkûm edilmiştir. 

Ülkenin önemli meselelerinden biri olan işsizlik, 
azalacağı yerde artmıştır. İşsizliği en büyük sosyal 
adaletsizlik saymışızdır. Yüzbinlerce işçi, işi bırak
mak mecburiyetinde kalmış, işsizler ordusu azalacağı
na çoğalmıştır. Böylece işsizlik had safhaya ulaşmış
tır. 

Büyük yatırım hamlesi hemen hemen durmuş, 
geciken yatırımlar yüzünden ülkenin geleceğine dar
boğazlar ihdas edilmiştir. 

Medeni hizmetlerin ve refahın yayılması durmuş, 
köye ve kalkınmada geri kalmış bölgelere giden hiz
metler anlamını kaybetmiştir. 

İktisaden güçsüz zümrelere insanca yaşama şart
ları hazırlanması yarıda kalmıştır. Fukaralıkla müca
dele durmuştur. 

Köylünün ve çalışan milyonların elemeği ve alın-
teri güçleşen hayat şartlarını karşılayacak şekilde de
ğerlendirilememiştir. 

Sağlık hizmetleri, Tam Gün Yasası ile hançerlen
miş, zaten ilaçsız olan hastalar bir de hekimsiz kal
mıştır. Birçok ilimizde sağlık kurulları teşkil edilemez 
hale gelmiştir. 

I Kasası işlerlik kazanmayan Mefkez Bankası enflâs
yonun kaynağı olmuştur. Cumhuriyetin kurulduğu 
günden 1977 sonuna kadar geçen 54 senede, emisyon 
hacmi ancak 77 milyar liraya ulaşmışken, geçen 22 
ay zarfında 100 milyar lira daha artarak 177 milyar 
liraya ulaşmıştır. 

Merkez Bankası açık finansman için kullanılmış
tır. 

Hazine borç altındadır. 406 milyar liralık 1979 
bütçesi, daha şimdiden 600 milyar liralık ödeme yü
künün altındadır. 

Yıllık açığı 100 milyar lirayı bulan İktisadi Dev
let Teşekkülleri. Hazinenin en düşündürücü meselesi 
olarak ortada durmaktadır. 

Büyüyen, gelişen, zenginleşen Türkiye'nin yerini, 
Kasım 1979'da küçülen, daralan, fakirleşen Türkiye 
almıştır. 

Kasım 1979'da, Türkiye'de Devlet kapıları vatan
daşın yüzüne kapanmış, partizanlık, haksızlık ve ada
letsizlik yüzünden pek çök vatandaş gadre uğramış 
veya ekmeğinden olmuştur. 

Kasım 1979'da, Türkiye'de eğitim millilik temelin
den kaydırılmış haldedir. Tabii bunlar, Kasım 1979'da 
olmamış da Kasım 1979'daki Türkiye'de bunlar mev
cuttur. Onu söylemeye çalışıyoruz. 

I — Kasım 1979'da, milli savunmamızın ihtiyaçları 
I yeter ölçüde karşılanmış olmaktan uzaktır. 
I Kasım 1979'da, Devletin radyo ve televizyonu 
I Anayasa ve kanunların emrettiği tarafsızlık çizgisin-
I den uzaklaşmış, rejim ve Devlet aleyhtarlığının, par-
I tizanlığın âdeta aleti haline gelmiştir. 
I Kasım 1979'da, ülkenin dış meselelerinin hemen 
I hemen hepsi askıdadır. Devletin itibarı sarsılmış, mil-
I letin hukuku vekar ile korunamamıştır. 

I Kasım 1979'da, yolsuzluklar ayyuka çıkmıştır. 
I Anahatları ile çizdiğim bu tabloyu olağan bulmak 
I mümkün değildir. Kasım 1979 envanteri içinde yer 
I alan meseleleri hangi hükümet gelirse gelsin önünde 
I bulacaktır. Türkiye, bu meseleler hallolmadıkça ra-
I hata kavuşmaz. 
I Bu meselelerin önemli bir kısmı esasen, gerek ta-
I biati, gerekse derinliği bakımından tartışılamaz hale 
I gelmiştir. 
I Bunlara kimse cevaz veremez. 
I Bunlardan kurtulmak milletin tümünün dört gözle 
I beklediği bir hal almıştır. Bu sebeple anarşi, terör, 
I bölücülük, yıkıcılık, enflâsyon, siyasi mahiyetini kay-
I betmiş milli meseleler olarak önümüzde durmakta-
| dır, 
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Bu meselelerin hallinde, herkesin Devlete ve Hü
kümete yardımcı olması lazımdır. Çare arayanların 
desteklenmesi lazımdır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Hükümetimizin ilham kaynağı, aziz milletimizin 

bütün fertlerini kaderde, kıvançta, tasada ortak, bö
lünmez bir bütün halinde, milli şuur ve ilkeler etra
fında toplayan ve milletimizi, Dünya milletler ca
miasının şerefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu için
de daima yüceltmeyi amaç bilen Türk milliyetçiliği
dir. 

Hükümetimizin temel davası, milli ve manevi de
ğerlerimize bağlılık ve sahiplik şuuru içerisinde, Türk 
Milletinin büyük Atatürk'ün işaret ettiği şekilde çağ
daş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmaktır. 

Hükümetimiz, demokratik rejimin vazgeçilmez 
gereği olan düşünce, inanç ve ibadet hürriyetine, Ana
yasanın teminatı altında bulunan bütün temel hak ve 
hürriyetlere saygılı olacaktır. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Hükümetimiz, Anayasa ve kanun dışı eylemlerle 
Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütün
lüğünü zedeleyen, dii, ırk, sınıf, din ve mezhep ayı
rımına dayanarak, nitelikleri Anayasa'da yer alan 
Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmayı hedef alan 
faaliyetlerle müessir şekilde mücadele edilmesini ke
sin bir zaruret saymaktadır. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Tedbir alınırken kanunlarımızın ya
sakladığı her türlü ideolojinin, her türlü totaliter re
jim arzusunun ve özellikle komünizmin ülkemiz için 
büyük bir tehlike teşkil ettiğinin hiç bir zaman göz
den kaçırılmaması gerektiğine inanıyoruz. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İçinde bulunduğumuz şartların ağırlığını ve bunun 
gerektirdiği sorumluluğu tamamiyle müdrik bulunan 
Hükümetimiz, ülkenin «fevkalade hal» olarak vasıf
landırdığı durumu muvacehesinde, en başta gelen me
selenin can ve mal güvenliğinin, huzur ve sükûnun, 
kanun ve nizam hakimiyetinin mutlaka sağlanması 
olduğu düşüncesindedir. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Can ve mal güvenliği mutlaka sağlanacaktır. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Vatandaşın korkusuz yaşaması mutlaka sağlana
caktır. 

Kanun ve nizam hâkimiyeti mutlaka sağlanacak, 
özellikle sokakta, okulda, işyerinde, Devlet Dairesin
de ve her yerde huzur ve sükûn tesis edilecektir. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Anarşinin, terörün, bölücülüğün ve yıkıcılığın te
sirsiz hâle getirilmesi için mevcut kanunlar ve imkân
lar en müessir şekilde kullanılacak, Devletin, yargı 
organlarının, idarenin ve güvenlik kuvvetlerinin ka
nunları tam hâkim kılacak şekilde çalışabilmesi sağ
lanacaktır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Devletin İstibarah Teşkilatı mensuplarının ve po
lisinin, rejime ve Devlete sadakat ile, ahenk içerisin
de, kanunları tatbik ettiklerinden ve görevlerini yap
tıklarından dolayı hiç bir kuşkuya kapılmaksızın ça
lışmaları sağlanacaktır. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Huzur ve sükûn yeniden hissedilir bir şekilde te
sis edilinceye kadar, Sıkıyönetime devam edilecektir. 
Sıkıyönetim, hiç bir müdahale olmaksızın, Anayasa 
ve kanunlarla verilen yetkilerin hepsini kullanacaktır. 

Adaletin yerine getirilmesi ile suçluların teşhis, 
takip, tespit ve yakalanmasında görev alanlar ve ya
kınları görev esnasında ve görevden ayrıldıktan son
ra dahi, tehdit ve tecavüzlere karşı korunacaktır. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) Taşıdıkları sıfat ve 
gördükleri görev sebebi ile, adı geçen kişilere karşı 
suç işleyenlerin fiillerine daha ağır cezalar verecek 
tedbirler alınacaktır. 

Bu görevlerden şehit olanların ailelerine ve çocuk-
lanna Devlet kayd-ü hayat şartı ile bakmayı üstlene
cektir. Görev esnasında çalışamaz hale gelenlere de 
aynı imkân tanınacaktır. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Cumhuriyetin polisinin ideolojik şartlanmalara ve 
içinde bölünmelere maruz kalması kesinlikle önlene
cektir. (AP sıralanndan «Bravoj» sesleri) 

Cumhuriyetin polisi her türlü imkânla teçhiz edi
lecek. eğitim, disiplin ve moral bakımından fevkalade 
yüksek bir durumda olması sağlanacaktır. 

Devletin azimli ve kararlı gayretlerine, basın ve 
yayın organlarının, Devlet Radyo ve Televizyonunun, 
kurum ve kuruluşların kanunlar çerçevesinde yar
dımcı olmaları gerekecektir. 

Anayasamızın tarif ettiği Türkiye Cumhuriyeti, 
insan haklarına dayalı, millî demokratik, lâik ve sos
yal bir hukuk Devletidir. Ülkesi ve milleti ile bö
lünmez bir bütündür. 

Anayasa hiç bir siyasi partinin ülke bütünlüğünü 
bozacak faaliyette bulunamayacağını emretmiştir. Si
yasi partilere yasaklanmış bulunan faaliyetleri, hiç bir 
dernek, hiç bir sendika, hiç bir meslek teşekkülü ve 
her ne nâm altında olursa olsun, hiç bir kuruluş yü
rütemez. (AP sıralarından «Bravq» sesleri) Ana-
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yasanın kapalı olduğu cereyanları gaye alan parti, der
nek, sendika, meslek kuruluşu olamaz. (AP sıraların
dan «Bravq» sesleri, sürekli alkışlar.) 

Memlekette asayiş ve huzuru bozanların, zora ve 
silaha dayanan eylemlere başvuranların, Anayasa dü
zeni yerine totaliter bir düzen getirmek isteyenlerin 
meşru zeminlerde, Devletin meşru gücü ile ve kanu
ni yollarla tesirsiz hale getirilmeleri lâzımdır. 

Devletin içine sızmış bulunan anarşi mihrakları 
derhal söndürülecek, Devletin kendi düşmanlarını 
besler halde bulunmasına son verilecektir. (AP sıra
ların «Bravq» sesleri, alkışlar) 

Siyasi destek ve himaye görmediği sürece, anar
şinin her ülkede mutlaka yok edileceğine kaniiz. Hü
kümetimizin anarşi ve teröre bakışı budur. 

Devletin güvenliği mutlaka sağlanacaktır. 
Devlete demokratik otorite mutlaka kazandırıla

cak, yıpranmış veya yıpratılmak istenmiş müessese
ler, zinde ve itibarlı hale getirilecektir. 

Devletin demokratik otoritesini güçlendirmek ba
kımından, ihtiyaç duyulduğuna inandığımız yeni ka
nuni tedbirlerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz : 

— Anayasanın 123 ncü maddesi ile getirilen ola
ğanüstü haller ile ilgili tedbirlere ek olarak, bir «Fev
kalade Haller Kanunu,» çıkarılacaktır. 

Bu kanun, kamu düzenini ciddi bir şekilde tahri
be yönelecek, can ve mal güvenliğini telafisi imkânsız 
zararlara uğratacak tehlikeler karşısında, idareye fev
kalade tedbirler alma imkânını sağlayacaktır. 

— Anayasanın 136 ncı maddesi ile kurulması 
emrolunan devlet güvenlik mahkemeleri kanunu çıka
rılacaktır. 

— Ceza ve usûl kanunları, özellikle toplu suç ve 
mesuliyet fikrini de öngörecek, günün ihtiyaç ve şart
larına uyacak, adaletin süratle tecelli etmesini sağla
yacak şekilde değiştirilecektir. 

— Sendika ve dernekler kanunlarında değişiklik
ler yapılacaktır. 

Bu ve benzeri kuruluşların, Anayasanın 29 ncu 
maddesinde ifadesini bulduğu şekilde «Devletin ül
kesi ve milleti ile bütünlüğünün, milli güvenliğin, ka
mu düzeninin ve genel ahlakın» tahribine yol açan 
faaliyetlerde bulunulmasına müsaade olunamaz. 

Kanunlarda bu tür suçları gizlemeye, maddi ve 
manevi destek sağlamaya müsait eksiklikler giderile
cektir. 

— İl İdaresi Kanunu günün şartlarına göre değiş; 
tirilecek, valilerin yetkilerine açıklık getirilecektir. 

— Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu yeni
den düzenlenecek, toplantı ve gösteri hakkının kamu 
düzenini ihlal etmesi veya günlük hayatı felce uğrat
ması önlenecektir. 

— Emniyet Teşkilât Kanununda polisin eğitim, 
disiplin ve moral yönden güçlendirilmesini sağlayacak 
değişiklikler yapılacaktır. 

— Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, teşkilâtlı ve 
silâhlı saldırılar açısından, günün ihtiyaç ve şartlarına 
uyacak şekilde değiştirilecektir. 

Yukarıda bazılarını zikrettiğim kanuni tedbirlerin 
yanında; 

— İdari yargı yetkisi ile kanunların icraya verdiği 
yetkilerin kullanılmasını, mutlaka Anayasanın 114 ncü 
maddesinde yer alan esaslara uygun olarak işlemesi
nin sağlanması, 

— Askeri haber alma üniteleri de dahil olmak 
üzere, haber alma kuruluşlarının en modern ve en 
seri imkânlar ile teçhiz edilmesi ve aralarında daha 
sıkı ve kolay irtibat sağlanması, 

— Silah ve mermi kaçakçılığının kesinlikle önlen
mesi için personel, teçhizat, yeniden düzenleme ve 
işbirliği meselelerinin hızla halledilmesi gibi bazı ted
birleri de, Devletin işlerliğini sağlamak bakımından 
zaruri ;görüyoruz. 

Hükümetimiz hak ve hürriyetlere saygılı olduğu 
ölçüde, meşru nizamın korunmasında ve kanun hâki
miyetinin sağlanmasında da kararlı olacak, kanun
ların suç saydığı fiillere hiç bir şekilde müsamaha 
göstermeyecek, kanun dışı eylemlere girişenlere ka
nunların tam olarak uygulanmasını sağlayacaktır. 
(AP sıralarından «Bravq» sesleri, alkışlar) 

Hükümetimiz her şeyden önce can ve mal güven
liği ile var olan Devletin gücünü ve caydırıcılık vas
fını vatandaşa hissettirmeye kararlıdır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Hükümetimiz, memlekette bir süredir zedelenmiş 

bulunan güven duygusunu yeniden tesis etmeye ka
rarlıdır. 

Demokratik rejimimizin özünü teşkil eden ve Ana
yasanın Türk vatandaşına tanıdığı vazgeçilmez hak
lara vaki müdahalelere son verilecektir. 

Hürriyetçi demokratik rejimin ekonomik düzeni
nin rahatça işlemesi sağlanacaktır. Üretim ve yaü-
nmın aradığı güven ortamı yeniden meydana getiri
lecek, Türk vatandaşının istediği işi tutması, istediği 
teşebbüste bulunması, helal kazancına istediği şekilde 
tasarruf etmesine titizlikle riayet olunacaktır. 

Vatandaşın teşebbüs hakkına son veren ve çalışma 
alanını daraltan işlerden Devlet elini çekecektir. 
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İşyeri huzurunu, ülkemizin ekonomik hayatı ba- f 
kımından çok önemli ve zaruri görüyoruz. Teşeb- j 
büsün, sermayenin ve el emeğinin ekonomik hayatın I 
birbirini tamamlayan, vazgeçilmez unsurları olduğuna 
inanıyoruz. 

Emeğin sermaye, sermayenin emeğe tahakkümü 
yerine, hakkaniyet ölçüleri içerisinde uzlaşması sağ
lanacaktır. 

Çalışanların ei emeğinin ve alın terinin korunması 
Devletin teminatı altındadır. Demokratik düzenimiz 
herkesin menfaatini, bir büyük uzlaşma içerisinde, 
haklı ve adil biçimde korumaktadır. Bu maksada 
hizmet edecek bütün müesseseler mevcuttur ve bütün I 
yollar da açıktır. 

Tahrikler karşısında işyeri huzurunun teminatını 
kanunlarda, Türk işçisinin vatanperverliğinde, Türk 
teşebbüs erbabının hakşinas oluşunda buluruz. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, I 
Türkiyenin önünde duran en önemli meselelerden I 

biri enflasyondur. Enflasyon kontrol altına alınma
dıkça, ekonomik ve sosyal hayatı tanzim etmek im
kânsızdır. 

Hükümetimiz, fakir fukarayı ezen, ekonomik ha 
yatı ve Devlet hayatını felce uğratan enflasyonla ne
tice alıcı, amansız bir müdahaleye girişmeye kararlı
dır. 

Hükümetimiz, ekonomik hayatı felce uğratmaya
cak, büyümeyi durdurmayacak, Devletin bütçesini ve 
diğer giderlerini sağlam kaynaklardan finanse edecek, 
doğru iktisadi ve mali politikaları da içine alan bir 
istikrar programını ciddiyet ve samimiyetle uygula
yacaktır. 

Ekonomimizin içinde bulunduğu durum bütçe 
uygulamasının itina ile ele alınmasını gerektirmekte
dir. Hazırlanmakta olan 1980 Bütçesi, enflasyonla 
ve işsizlikle mücadele eden bir bütçe olacaktır. 

Bu bütçe ile bir yandan yatırımlara işlerlik ve hız 
kazandırılırken, diğer yandan da hayat pahalılığın-
daki artışların kamu personeli üzerindeki ağır tahri
batın! imkânlar ölçüsünde giderecek tedbirler alına
caktır. Bütçe kaynaklarının müessir, tutumlu ve 
verimli bir şekilde kullandırılması titizlikle izlenecek
tir. 

Enflasyonla mücadelede özellikle arz - talep den
gesinin bozulması önlenecek, fiyat artışlarını durdu
rucu, yokluk ve kuyruklara son verici, üretimi artırıcı 
tedbirler alınacak, tasarruflar teşvik edilecek, kamu 
gelirlerinin artırılmasına çalışılacaktır. 
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Ülke herhangi bir malın yokluğu ile karşılaşmaya
cak, başta yağ, mazot, gübre, tıbbi ve zirai ilaçlar, 
ampul olmak üzere, günlük ihtiyaç maddelerinin te
minindeki zorluklar ortadan kaldırılacaktır. 

Vatandaşımızın beslenme ve tüketim ihtiyacı ileri 
görüşlü ve cesur bir plana uygun olarak ele alınacak 
ve bu konuda istikrarın sağlanmasına çalışılacaktır. 

Hammeddesizlik yüzünden, çok düşük kapasitede 
çalışan veya hiç çalışmayan fabrika kalmayacaktır. 

İstifçilik ve karaborsacılık ile akılcı bir mücadele 
yürütülecektir. Bazı malların dağıtımındaki tahsisçi-
liğe son verilecektir. 

Halkımızın zaruri ihtiyaç maddeleri dışında, fiyat 
mekanizmasının arz ve talep arasında denge sağlayıcı 
rolüne ve etkinliğine yaygın bir işlerlik kazandırıla
caktır. Böylelikle, aynı zamanda, vergi dışı kalmış 
kazançların meydana gelmesi de önlenmiş olacak
tır. 

Tabii afetlere maruz kalan yurt köşelerine ve za
rar gören vatandaşlarımıza Devlet bütün imkânları 
ile yardımcı olacaktır. 

Çevre kirlenmesini önlemek için çevre kirlenmesi 
ve tabiatın korunması ile ilgili çalışmalar, ciddiyetle 
sürdürülecektir. 

Yoklukla mücadele, kuyruğu ve karaborsayı kal
dırma konusunda, kâfi derecede üretim, kâfi derece
de ithalat ve ticari usullere riayet eden, stokçuluğu 
teşvik etmeyen, kayırmaya itibar göstermeyen dağı
tım mekanizması, Hükümetimizin üzerinde itina ile 
duracağı meseleler olacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Hükümetimizi bekleyen en önemli görevlerin ba

şında, kalkınma hamlesine yeniden hareket verilmesi 
gelmektedir. Milletimizin büyük kalkınma gücünü, 
ülkenin hâlâ el değmemiş kaynaklarını da harekete 
geçirerek geliştirmek kararındayız. 

Sanayi, tarım, enerji, altyapı, ucuz ve sağlıklı ko
nut ile ilgili pek çok proje teker teker ele aiınacak, 
durmuş bulunan yatırımlar hareketlendirilecek, ya
rım kalmış yatırımlar bir an önce tamamlanacaktır. 

Doğu ve Güneydoğuca başlattığımız ve fakat bı
raktığımız yerde kalan çimento, şeker, gübre fabri
kalar:, endüstri tesisleri ile Güneydoğu Anadolu Bü
yük Projesi yeniden hareketlendirilecektir. (AP sıra
larından, «Bravq» sesleri, alkışlar) 

Üretim ve yatırım geniş çapta teşvik edilecektir. 
Üretimin ve yatırımın aradığı güven ortamını ye

niden meydana getirmeye kararlıyız. 
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Halkımızın ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımı
zın yaygın bir şekilde yatırımlara katılmasını ve ma
halli teşebbüsün güçlü bir şekilde harekete geçiril
mesini sağlamak amacıyla kurulmuş bulunan Devlet 
Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasının çalışmaları da 
müessir hale getirilecektir. 

Ülkenin kalkınması için yabancı sermayeden fay
dalanmayı zaruri görüyoruz. Yabancı sermaye akışı
nı yavaşlatan veya durduran bürokratik engelleri kal
dırmak kararındayız. 

Devlet ve kalkınma münasebetleri yeniden göz
den geçirilecek, modern Devletin görevleri açıklığa 
kavuşturulacaktır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı değiştirile
rek, ülkenin ihtiyaçlarına uygun yeni bir plan yapıla
caktır. 

Bilimsel ve teknik araştırmaların ülke kalkınma
sına ve sanayileşmeye katkısını artırmak üzere, bu 
alanlardaki çalışmaların Devletçe teşvik edilerek des
teklenmesi sağlanacaktır. Bu amacın gerçekleşebil
mesi için, Devlet ve özel teşebbüs kuruluşlarıyla her 
türlü bilimsel ve teknik kurumlar arasında uygula
maya yönelik sıkı bir işbirliğinin geliştirilmesi yo
lunda tedbirler alınacaktır. 

Enerji yatırımlarının tamamlanmasına ve yeni 
enerji kaynaklarının araştırılmasına özel bir önem 
atfedilerek, enerji açığının kapatılması konusunda, 
hızla netice verici tedbirlerin öncelikle ele alınmasına 
gayret sarfedilecektir. 

Kışı şiddetli olan Doğu Anadolu illerimiz başta 
olmak üzere, bütün yurtta yakacak ihtiyacının hâili 
için gerekli âcil tedbirlere başvurulacaktır. 

Ülkenin bugün karşılaştığı, ödemeler dengesini 
sarsan petrol meselesi, önümüzdeki yıllarda daha 
büyük boyutlara ulaşacaktır. 

Türkiye her çareye başvurarak, denizde, karada 
petrol aramaya koyulmak, her kaynaktan faydalan
mak ve mutlaka petrol bulmak mecburiyetindedir. 
(AP sıralarından alkışlar) 

Bu hedefe ulaşmak için cari mevzuatın ve uygu
lamanın cesaretle değiştirilmesi cihetine gidilecektir. 

Bütün rafineriler tam kapasite ile çalıştırılacaktır. 
İşlenmiş mamul almak yerine, ham petrol alıp, 

kendi rafinerilerimizde işleme yolu mutlaka tercih 
olunacaktır. 

Rafinerilerimizin tevsii tamamlanacaktır. 
İnşa edilmekte bulunan Orta Anadolu Rafinerisi 

bir an önce ikmâl edilecektir. 
Vakit kaybedilmeden Karadeniz Rafinerisinin te

sisine geçilecektir. 
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Sanayileşmiş, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu altyapı 
kurulacak, ileride darboğazlar meydana gelmesi ön
lenecek, sanayileşmede yeniden önemli bir yeri olan, 
organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin kurul
ması ve geliştirilmesine büyük önem verilecektir. 

Demiryolu şebekemiz ıslah edilecektir. 
Ankara - İstanbul sürat demiryolu bir an evvel 

tamamlanacaktır. 
Yeşilköy, Kars, Dalaman ve İzmir Kakiıç hava 

meydanları bir an evvel tamamlanacaktır. 
Yurdun her köşesine hava ulaşımı sağlayacak şe

kilde yeni meydanlar yapılacaktır. Bu arada, Ağrı, 
Çanakkale ve Edirne hava meydanı yapılacaktır. 

Limanlarımızın kapasiteleri artırılacak ve yeni 
limanlar, balıkçı barınakları inşa edilecektir. 

Türkiye'de gemi endüstrisi yeniden geniş çapta 
teşvik edilecektir. 

Avrupa - Asya arasındaki hareketin engeli olma
mak için, bu hareketten geniş çapta faydalanmak 
için sürat yolları projesinin uygulanmasına özel itina 
gösterilecektir. 

Haberleşme sistemimiz ıslah olunacak ve geliştiri
lecektir. 

Ülkenin yerleşme merkezlerinin tümü şehir içi ve 
şehirlerarası otomatik telefona kavuşacak, dış ülke
lerle bağlantı sağlanacaktır. 

Köylerin telefona kavuşturulmasına devam oluna
caktır. 

Denizde seyrüsefer emniyeti, mal ve can güvenliği 
yeterli seviyeye çıkartılacak, bu konuda gerekli dü
zenleme ve cihazlarıma işleri sonuçlandırılacaktır. 

Büyük şehirlerimizde yoğunlaşan trafik soranları 
ile şehirlerarası kara trafiğinde meydana gelen büyük 
can ve mal kayıplarını önleyici her türlü tedbir sürat
le alınacaktır. 

Malhalli saat farkı sebebi ile bölge radyo ve tele
vizyon yayınları tanzim edilecek, her yerde 'en az iki 
radyo istasyonunun net olarak dinlenmesi sağlanacak
tır. 

Renkli televizyona ve 2 nci televizyon kanalına 
geçiş çalışmalarına başlanacaktır. 

Madenlerin en ileri ölçüde 'işletilmesi sağlanacaktır. 
Motordan elöktrondik dihazlara kadar uzanan yel

paze içerisinde, makine endüstrisi kurulacaktır. 
iBu meyanda, ağır ve büyük sanayi, aramaUarı ve 

yatırım malları sanayîiriin gelişmesine Hükümetimiz
ce büyük önem verilecektir. Özellikle, 'başlamış bulu
nan ağır sanayiiın ve bu meyanda milli harp sanayii
nin gerçekleştirilmes'i çalışmalarına hızla devam edi-
lecdktir. 
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Sanayileşmeye yakından tesir eden para, kredi, 
enerji, ulaştırma ve fiyat temel politikalarının sana
yi politikasıyla ahenkli hale getirilmesine özen ve dik
kat gösterilecektir. Hedefimiz Türkiye'yi makine ve 
teçhizat ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke 
haline getirmektir. 

Tarım ıslah edilecektir. 
Bir «Milli Tarım Planı», başka bir deyimle «Yeşil 

Plan» çerçevesi içerisinde, 100 milyon dönümlük ara
zinin sulamasını hedef alan büyük sulama projeleri
nin hızla devreye sokulması sağlanacak, gübre, trak
tör, ilâç gibi tarım girdilerinin zamanında tedarikinde 
»istikrar ve güven sağlanarak, ithalâtı azaltıcı tedbirler 
alınacaktır. 

Tarım ürünlerinin desteklenmesinde kullanılan 
kredilerin leikonomim'izin gerçek ihtiyaçlarına uyumlu 
bir şekilde olması sağlanacak, bu ürünlerin destekle
me fiyatlarının uluslararası fiyatlarla dengeli bir şe
kilde oluşmasına özen gösterilecektir. 

Ayrıca, tohumluk ve damızlık teminine önem ve
rilecek, nakliye, depolama, pazarlama hizmetlerinde 
karşılaşılan darboğazlar giderilecektir. 

LBir taraftan hızlı kalkınmanın ortamı ve imkân
ları hazırlanırken, diğer taraftan kalkınmanın nimet
leri adil ve dengeli bir şekilde yurt sathına ve toplu
mun bütün kesimlerine yayılacaktır. 

Hükümetimiz, geniş çapta sekteye uğrayan fuka
ralık, işsizlik, cehalet ve çaresizlik mücadelesine yeni 
bir ruh ve azimle girişecektir. 

Hükümetimiz ülkede had safhada bulunan mevcut 
işsizliği ve müstakbel iş ihtiyacını ciddiyetle eğilerek, 
özel tedbirlere süratle çözümler getirmeye gayret sarf-
edecektir. 

Durdurulmuş olan köy hizmetlerine yeniden baş
lanacak, geciken hizmetlerin telâfisi içiin hızlandırıl
mış pro/gramlar uygulanacaktır. Köy kadastro ve ta
pulama çalışmalarına hız verilecektir. 

Ulaşılmayan köy kalmayacaktır. Her köye elek
trik gidecektir. Her karış toprak sulanacaktır. Köye 
sanayi teslisleri götürülecektir. 

Köy idaresini yeniden tanzim edecek ve günün 
şartlarına uygun bir köy kanunu çıkarılacaktır. 

Çiftçi mallarının korunması mevzuatı yeniden dü
zenlenecektir. 

Köylünün ürününe değer pahası verilecek, el eme
ği ve alın teri, hakkını alacaktır. 

Köy kalkınmasında milli, hür ve demokratik koo
peratifçiliği güçlü bir vasıta olarak görüyoruz. Köy 
kalkınma kooperatifleri teşvik ve takviye edilecektir. 
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Tabii kaynaklarımızın başında gelen orman varlı
ğımızın korunması ve üretiminin yanında hızlı ağaç
landırma seferberliği ile orman köylülerine yeni iş sa
haları sağlanacaktır. 

Orman içi ve kenarında yaşayan köylülerimizin 
gelirleri günün şartlarına uygun seviyeye getirilecek, 
orman köylülerinin kalkındırılması için özel projeler 
hazırlanacak, kredi imkânları artırılarak yoğunlaştı
rılacaktır. 

Köylü ile orman idaresi arasındaki ihtilâfları çöz
mek için her türlü tedbir alınacak, kadastro çalışma
ları hızlandırılacaktır. 

Ormanlarımıza büyük zarar veren orman yangın
ları ile mücadele daha müessir bir şekilde yürütüle
cektir. 

Köylüye daha çok kredi sağlanacaktır. 
Kalkınmada ve medeni hizmetlere kavuşturulma

da gecükmiş bölgelerin, öncelikle Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu'nun durdurulmuş kalkınma faaliyetlerinin 
yeniden hareketlendirilmesi için özel programlar tat-
bJkaitına 'girişilecektir. 

20 milyon dönüm arazinin sulanması, senede 30 
milyar kw/saat elektrik enerjisinin üretilmesini hedef 
alan Urfa, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Mar
din, Siirt, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerimizi içine alan 
Güneydoğu Büyük Projesinin yeni ünitelerinin inşa
sına girişilecektir. 

Yeni bir Pilot İl Kalkınma Planı tatbik edilecek, 
özellikle kalkınmamış illerimiz bu plan içinde sürat
le kalkındırılacaktır. Yurdun bir köşesinde ne varsa, 
her köşesinde de o olacaktır. 

Hükümetimiz gelir dağılımını düzenleyici yeni 
tedbirleri almaya kararlıdır. 

Özellikle dar ve sabit gelirlilerin geçim şartları 
düzeltilecektir. 

Bugüne kadar her türlü sosyal güvenlikten mah
rum bulunan, tarımda kendi adına ve hesabına çalı
şan çiftçiler, köylüler, en kısa zamanda sosyal güven
lik hakkına kavuşturulacaktır. 

Çiftçilerin ve balıkçıların götürü usulde vergilen-
dirilmesindeki limit yükseltilecekıtir. 

Esnaf ve sanatkârlara önemli kolaylıklar getirile
cek, esnaf muafiyet hükümleri yenliden düzenlenecek 
ve götürü vergi usulü gerçekleştirilecektir. Esnaf ve 
sanatkârların mesleki faaliyeti için zaruri ihtiyaçları
nın karşılaıımasındaki müşkülleri halledilecektir, 

Esnaf ve sanatkârlarla diğer bağımsız çalışanların 
sosyal güvenliğini düzenleyen BAĞ - KUR Kanunun
daki aksaklıklar ve noksanlıklar giderilecektir. 
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Esnaf ve sanatkârlara daha fazla konut, işyeri ve i 
\ tesis işletme kredisi ver^leceJktir. Mesken kredisi lı-
! mitleri günün şartlarına göre yükseltilecektir. 

Tşçü ve memur emeklileri ile dul ve yetimlerin ma- ] 
ruz kaldıkları haksızlıklar giderilecek, geçim şartları 
düzenlenecektir. 65 yaşını dolduranı ve Devletten yar-

i dım talep eden bütün yaşlılara ve çalışamayacak hal-
i de bulunan bütün vatandaşlarımıza maaş bağlanacak -
i tır. 

Devletin imkânları elverdiği nispette, hiçbir geliri 
olmayan dul ve çocuklu kadınlara maaş bağlanacak
tır. 

Dünyada çocuk ölümlerinin en fazla olduğu ül
keler arasında bulunan memleketimizde, milli gele
ceğimizin temeli ve en güçlü teminatı olan çocukla
rımızın sağlığı, maddi ve manevi' bakımlardan korun
ması ve geliştirilmesi içlin, Anayasamızın 35 nci mad
desine uygun olarak ve Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Bildirisinin ışığı altında gerekli tedbirler, ör
gütlenmeler ve düzenlemeler gerçekleştirilecek ve ko
runmaya muhtaç çocuklarla yaşlı ve sakat vatandaş
ların Devletçe korunmasını sağlayacak olan Sosyal 
Hizmetler Kanununun bir an önce çıkarılmasına ça
lışılacaktır. 

Vergi adaleti sağlanacaktır. Asgari ücret vergiden 
muaf tutulacak, gelir vergisi asgari ücret sınırından 
başlayacaktır. 

Servet beyannameleri iade edilecek ve mükelleften 
yenliden servet beyannamesi alınacaktır. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun muhtaç 
mirasçıları çok güç durumda bırakan belli hükümle
rindeki aksaklıklar giderilecektir. 

İstisna ve muafiyetlerden özelikle sosyal amaçlı 
olanlar, günün gerektirdiği şartlara uygun hale ge
tirilecektir. 

Katma değer vergisine geçiş çalışmaları hızlandı
rılacaktır. 

İdari tedbir ve kararlarla vergi idaresinin çalışma 
şartları iyileştirilecek, vergi anlaşmazlıklarının hızla 
çözümlenmesü çareleri araştırılacaktır. 

Vergi daireleri vatandaşın güler yüzle karşılana
cağı, işlerinıin hızla sonuçlandırilacağı, Devlet daire
leri haline getirilecektir. 

Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin bütün mesele
leri ile meşgul olunacaktır. Yurt dışındaki işçHerimi-
zin alın teri ile kazandıkları döviz gelirleriinin yurda 
düzenli bir şekilde akmasını ve karşılaştığımız çetin 
sorunların çözülmesinde en verimli bir şekilde kulla
nılmasını sağlayacak tedbirler alınacak ve bu tedbir- | 
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lerin zaman içinde etkilerinin yitirilmemesi titizlikle 
-izlenecektir. 

Yurda giriş ve çıkışlarında gerekli kolaylıklar sağ
lanacaktır. 

Fikir ve sanat hayatımız teşvik edilecek, telif hak
larında vergi muafiyetinin sınırı makul bir seviyeye 
çıkarılacaktır. Türk basınının kâğıt, malzeme ve da
ğıtım zorluklarına çare aranacak, sanatkârların emek
liliği müesseseleştirilecektir. 

Hızlı şehirleşme de gözönünde tutularak, şehirle 
rimizin, kasabalarımızın ve özellikle yeni teşekkül 
eden kasabalarımızın plaınlama çalışmalarına, kaynak 
israfını önleyecek ve ihtiyaçlarını kısa sürede karşı
layacak tedbir ve düzenlemeler getirilecektir. 

Şehir ve kasabalarımızın, altyapı hizmet çalışma
ları hızlandırılacaktır. 

Ülke çapında milli bir konut politikası uygulana
caktır. 

Hükümetimiz 'herkesin 'başım sokacağı kendi ma
lı bir yuvası olmasını hedef alan bir plan uygulaya
caktır. 

Özel sektör toplu konut yapımına yönlendirile
cek ve bu tip kuruluşlar çeşit! tedbirlerle teşvik edi
lecektir. 

Kamuya ait arsalarda inşa edilmiş gecekondula
rın, mevcut yasalar içinde hukukileştirilmesa sağla
nacaktır. 

Mahrumiyet bölgelerindeki kamu görevllerinin 
mesken ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak si
teler kurulacaktır. 

Mesken kiralarının vatandaşların hayat seviyele
rini sarsmasını önleyecek, gayrimenkul sahipleri ile 
kiracıların meşru hak ve menfaatleriini ahenkli bir 
dengeye 'bağlayacak, mlilli tasarrufların sanayi yatı
rımları aleyhine gereksiz olarak gayrimenkul spekü
lasyonlarına kaymasına meydan bırakmayacak şekil
de kanunla düzenlenmesi sağlanacaktır. 

Büyük şehirlerimizin asayiş, pahalılık ve yakıt ko
nusundaki şikâyetleri giderilecektir. 

Muhtarların vatandaşlarımıza daha hızlı ve verim
li hizmet götürmesi sağlanacaktır. 

Tam Gün Kanunu ile hançerlenen sağlık hizmet
leri, her yerde, herkese şifa sağlamasını gerçekleştire
cek şekilde ıslah edilecek, vatandaşı ücretsiz doktora, 
ebeye, ameliyata, ilaca ve hasitahaneye kavuşturacak 
tedbirler alınacaktır. . 

Hükümetimiz, ülkede fukaralığın, işsizliğin, ceha
letin, çaresiizliğin ortadan kaldırılması, yurdun her 
köşesline ve özellikle kalkınmada gecikmiş bölgeleri-
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mize medeniyetin bütün nimetlerinin götürülmesi ka
rarındadır. 

Hükümetimiz, iktisaden güçsüz zümrelere insanca 
yaşamanın gerektirdiği şartları hazırlamaya devam 
edecek, fakiri, ihtiyarı, kimsesizi ve sakatı koruyacak
tır. (AP sıralarından alkışlar) 

Bu hedeflere ulaşabilmenin tek yolu, ekonomiyi 
büyütmek, üretimi ve hizmetleri artırmaktır. Hükü
metimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletine «Sosyal Dev
let» nitelliği kazandırmanın gerçekçi yolunun bu ol
duğuna inanmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosunuın sayın üyeleri; 
Hükümetimiz, içinde bulunduğumuz dış ödeme 

darboğazından bir an evvel çıkabilmemiz için her ça
reye başvuracaktır. 

İhracatımızı ve diğer döviz gelirlerimizi artırmak 
için gerçekçi tedbirler alınacaktır. 

Enflasyonla mücadeleyi Hükümetimizin en önem
li görevlerinden biri sayıyoruz. 

Uluslararası ekonomik kuruluşlar ve Ortak Pa
zar ile mıünaısebetlerimizi Türkiye'nin menfaatlerine 
en uygun şekilde sürdürmeye ve gelişitirmeye kararlı
yız. 

Patrol ihraç eden ülkelerde ve uluslararası banka
larda meydana gelen büyük maili imkânların düzen
li bir şekilde Türkiye'ye aktarılması sureti ile kalkın
mamızın emrinde kullanılabileceğine (inanıyoruz. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin milli tasarrufları tü
ketici halden çıkarılması İçlin gerekli tedbirler alına
caktır. 

Görev zararları politikası, istikrar tedbirleri ile 
ahenkli olarak gerçekçi 'bir şekilde uygulanacaktır. 

İçinde yaşadığımız enflasyon, fiyat ve maliyet ya
pıları arasında meydana getirdiği dengesizlük yönün
den, uzun süre devamına imkân verilmeyecek boyut
lara ulaşmıştır. İktisadi Devlet Teşekkülleri ürünleri
nin fiyatları ile maliyetleri arasında, enflasyonu kö
rükleyecek dengesizliklerin meydana gelmesi önlene
cektir. 

Sigara kaçakçılığının ve döviz kaybının önlenme
si, memleket içi ihtiyacın karşılanması ile birlikte ih
racata dönük bandrol sigara imalatı için yerli ve ya
bancı özel teşebbüse imkân tanınması konusu üzerin
de önemle durulacaktır. 

Tekel maddelerinin kalitesinü-n düzeltilmesi ve 
dağıtımındaki aksaklıkların giderilmesine çalışılacak
tır. 

Geniş turizm kaynaklarına sahip bulunan ülke
mizde, turizm hizmetlerinin daha verimli ve müessir 
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b'r biçimde yürütülmesi, dış turizm gelirlerimizin ar
tırılması için her türlü tedbir alınacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Devlet kapıları hak, hacet ve hizmet kapısı hali

ne getirilecektir. 
Bütün milletin Hükümeti olacağız. (AP sıraların

dan «Bravo» sesleri) 
Devlet, işleyen ve vatandaşı koruyan bir Devlet 

hailine getirilecek, her türlü rüşvet, kayırma ve yol
suzlukla amansız Mr şekilde mücadele edilecektir. 

Vatandaşlara haksızlık, zulüm ve adaletsizlikle 
muamele edenlerden hesap sorulacak, gadre uğrayan
ların zayi olmuş hakları iade edilecektir. (AP şırala
rından «Bravo» sesleri, ve alkışlar) 

Hükümetimiz Devlete sadakat ile hizmet etmiş 
memurların teminatıdır. 

Devlat idaresi parti komiserleründen, partizanlığı 
zulüm haline getirenlerden süratle ve kesinlikle ayık
lanacaktır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) 

Kamulaştırmalardan mülkiyet hakikini zedeleyen 
uygulamaların meydana getirdiği mağduriyetler ön
lenecek, değer pahası peşinen ödenmedikçe kimsenin 
malının kamulaştırılmasına izlin verilmeyecektir. 

Vakıfların gayeleri istikametinde daha verimli ça
lışması sağlanacaktır. 

Tevzi edilmeyen adaletin en büyük adaletsizlik ol
duğuna inanıyoruz. Bu sebeple, adalet tevzii hızlan
dırılacaktır. Bu maksatla yargı organlarımızın bütün 
eksiklikleri giderilecektir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayin üyeleri; 
Devletimizin tüm unsurlarının başında gelen eği

timin yeniden millilik vasfına kavuşturulması zaru
retine inanıyoruz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

Okullarımız mutlaka ilim ve irfan yuvaları haline 
getirilecek, huzursuzluk mihraklarının faaliyetlerine 
son verilecektir. 

Eğitimimiz, beynelmilelci ve Marksist tesirlerden 
kurtarılacak, idarede, mevzuatta, ders programları ve 
kitap!ar:nda, kültürel faaliyet ve neşriyatta, eğitimin 
milliliği temel ilke olarak korunacak ve itibar göre
cektir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Öğretmenlerimiz, Cumhuriyet okullarında, Türk 
çocuklarını milliyetçi bir ruh ve düşünce ile yetiştire
cekler, onların gönüllerine ve zihinlerine, Devlete, 
millete, aileye, milli ve manevi değerlerimize, milleti
mizin geleceğine sadakat ve sahiplik şuurunu yerleş-
tiireceklerdir. 
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Özerk yükseköğretim kurumu ve kuruluşları, öğ
rencilerini Devletimize, insan haklarına dayalı demok
rat i'k rejime, milli hayat felsefemize sadık bir şekilde 
yetiştirmekle mükellef olacaklar, bunun için bütün 
tedbirleri alacaklardır. 

Türlk öğretmeninin, başta mesken olmak üzere, 
sosyal ihtiyaçları karşılanacak, çocuklarına eğitim 
ve görgülerini artırıcı imkânlar sağlanacaktır. 

Başladığımız üniversite ve akademiler süratle ta
mamlanacak, daha çoik 'gencimizin yükseköğrenim im
kânına kavuşması sağlanacaktır. 

Çocuklarımızı ve gençlerimizi ülkemizin geleceği
nin teminatı, en büyük ve en değerli varlığı sayıyo
ruz. Milli ve manevi değerlerimize gönülden bağlı 
Tüfk gençlerinin, DevMimi'ze ve onun bütünlüğüne, 
milletimize, onun birlik ve beraberliğine sahiplik şuu
ru şüphe götürmez. 

Gençlefimlizin meselelerine titizlikle eğileceğiz. 
Onlara m'esut yarınlar hazırlamak en büyük arzu
muzdur. 

Üniversite kapılarında bekleşen gençlerimizin yük
seköğretim meselesi, bütün imkânlar kullanılarak ye
ni bir çözüme kavuşturulacak, burs ve yurt konusun
da ihtiyacın karşılanmasına gayret sarfedilecektir. 

Spor, sosyal bir ihtiyaç olanak yeni bir görüşle 
ele alınacak, her yıl yeni spor tesislerinin yapılması 
sağlanacak, spor eğitimi ders olarak ilkokul, ortaokul 
ve liselerde yer alacaktır. 

Yabancı medeniyetlerin hasreti içinde olmayan 
Türk milleti kendi tarihine, medeniyetine, kültürüne, 
kendi âdet ve geleneklerine sahiptir. 'Hükümetimiz, 
asırlar boyu Türk milletini ayakta tutan Türk - İs
lâm medeniyet mücadelesindeki şuuru ve azmi oldu
ğu kadar, yurt içindeki ve yurt dışındaki Tüfk var
lığının meselelerine olan ilgiyi canlı tutmaya kararlı
dır. (AP 'sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Anayasanın 154 ncü maddesi ile genel idare için
de yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, görevlini ülke
mizin karşı karşıya bulunduğu sosyal bunalımlar ve 
anarşik ortam içerisinde, geçmişten daha hızlı ve 
müessir bir tarzda yürütecektir. 

Değer hükümleriimizin sarsıldığı bir ortamda in
sanımızın ve toplumumuzun yenliden derlenip topar
lanması, bütün güçlükleri yenecek bir moral güce 
kavuşturulmasında din görevlileri önemli hizmetler 
ifa edeceklerdir. 

Bunun için, radyo ve televizyonun yayın gücün
den daha fazla yararlanılacak, her iki müessese ara
sında sürekli bir işbirliği kurulacaktır. 

— 91 

19 . 11 . 1979 O : 2 

Dinli öğrenimin kaynağını teşkil eden Kur'an-ı Ke
rim öğrenimi üzerinde titizlikle durulacak, Kur'an 
kurslarının bina, araç, gereç ve kadro yönünden nok
sanlıkları giderilecektir. (AP sıralarından «IBravo» 
sesleri, alkışlar) 

Din görevlilerinin kadro tıkanıklıkları öncelikle 
giderilecek, kadrosuz camiler bir an önce kadroya 
k a vüşturul ac ak tır. 

Camii bulunmayan köylere cami yapımı Vakıflar 
Genel Müdürlüğü imkânlarından faydalanılarak hız
landırılacaktır. 

Din ve ahlâk dersleri müfredatı yeniden düzen
lenecektir. 

Yurt dışındaki çocuklarımızın din ve ahlâk ders
leri görmesi sağlanacaktır. 

Cumhuriyet Seriatosunun sayın üyeleri; 
İç ve dış tehlikelere karşı milletimizin en güve

nilir kaynağı kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
gücünü, bütün imkânları kullanarak en üstün seviyede 
tutmak vazgeçilmez hedefimizdir. (AP sıralarından 
alkışlar. , 

Savunmamızın ihtiyaçları öncelikle karşılanacak
tır. 

Başlattığımız harp sanayii tesisleri ikmal edile
rek, ülkemizin savunması için ilk planda zaruri ihti
yaçlarını kendi karşılar hale getirilecektir. 

RE - MO Planının işletilmesi sağlanacak, tespit 
edilen hedefler için tedbirlerin alınmasındaki gecik
meler telafi edilecektir. 

Askerlik süreleri ve mükellefiyetleri, artan nüfus 
dikkate alınarak, milli ihtiyaca göre yeniden düzen
len ecdktür. 

Silahlı Kuvvetlerimizin fedakâr mensuplarınla ifa 
ettikleri şerefli görevin 'gerektirdiği hayat seviyesini 
sağlamak, öncelik vereceğimiz tedbirler arasındadır. 

Subay ve astsubaylarımızın mesken ihtiyacını kar
şılamak üzere netice alıcı, acil tedbirler alınacaktır. 

Tam gün uygulamasının Silahlı Kuvvetlerimiz için
de yarattığı olumsuz etkiler izale edilecektir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Devletin radyo ve televizyonundaki yayınların «ta

rafsızlık esasına göre yapılması», »«haberlerde doğru
luğun sağlanması», «Devletin ülkesi ve milleti ile bö
lünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeni
nin ve genel ahlâkın gereklerine uyulması» Anayasa 
şartı olarak konmuştur. 

Uymak meöburiyetinde olduğu Anayasa şartları
nı ve yayın ilkelerini devamlı surette ihlal eden TRT' 
nin, yeniden milli ve tarafsız hale getirilmesi, parti-
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zanlık, tarafgirlik ve inkarcılık yolu ile Devleti kö- • 
tüleyen, milletimizin milli ve mukaddes hislerini alaya 
alan, tek yönlü şartlandırmalara, ideoılojıik propagan
dalara itibar eden, anarşiyi metheden, dilimizi bozan, 
yalan ve yanlışlıklarla dolu programlar yayınlanma
sının önlenmesi milletirnizun arzusudur. 

Hükümetimiz bu istek paralelinde tedbîr alacak, 
Devletin radyo ve televizyonunun partizanlığa, rejim 
ve Devlet aleyhtarlığına alet edilmesine son verecek
tir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
'Hükümetimiz, Türk dış politikasının istikamet

leri konusunda hiç'b'r şüpheye mahal bırakmayacak
tır. 

Türkiye, dış politikasını coğrafi mevkiimizin ve 
tarmimiz^n gsrçeklerine uyan, savunmamızla eko
nomimizin icaplarını koruyan bir biçimde yürütecek
tir. 

Türkiye, taahhülerine sadık kalacaktır. Maceracı 
politikalara iltifat etmeyecek, akim gereğini yapa
caktır. 

Türkiye, büyük devletlerin ülkemiz etrafında ve
ya ülkemizle ilgili olarak çatışır hale gelmemelerine 
azami dikkat ve itina sarfetmeye devam edecektir. 

Türkiye, Kıbrıs meselesinin müzakere yolu ile, 
yegâne adil çözüm yolu olan, iki bölgeli, iki toplum
lu federasyon çözümüne varabilmesi için iyi niyetli 
ve anlayışlı her türlü gayreti sarfedecektir. 

Yunanistan ile aramızda çözüm bekleyen ve hiç
birinin çikarılma'sından Türkiye'nin sorumlu olma
dığı meselelerin, iyi niyetli, barışçı müzakerelerle, her 
iki ülkenin menfaatine uygun olarak bir an önce hal
lini arzu etmekteyiz. 

Ege Kıta Sahanlığı üzerindeki haklarımızdan vaz
geçmemiz söz konusu olamaz. Ege adalarının millet
lerarası anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmasına 
ve tahkimine bigâne kalamayız. Batı Trakya Türkle
rine karşı girişilen baskı hareketlerine hassasiyet ve 
tep'k'i duymaktayız. 

Yunanistan'ın karasuları ile ilgili olarak bir emri-
vakiye kalkışmasının fevkalâde ciddi sonuçları olaca
ğını bilmemek mümkün değildir. 

Türkiye'nin komşuları ile iyi geçinmekte menfaat
leri vardır. 

Müslüman ülkelerle başlattığımız münasebetleri 
karşılıklı menfaatlere uygun olarak yürütmeyi ve 
daha ileri seviyeye ulaştırmaya kararlıyız. 

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile münase
betlerini karşılıklı menfaatlere, karşılıklı saygıya ve 
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karşılıklı taahhütlere sadık kalarak geliştirmeye de
vam edecektir. 

Uluslararası ekonomik münasebetlerimize peşin 
hükümlerle bakamayız. Kendimize ve gücümüze gü
ven idinde, aklın gereğine ve ülkenin menfaatlerine 
uygun bir davranışı benimsemezsek, Türkiye kalkın
masında büyük imkânlar elden kaçırılmış olur. 

Hükümetimiz Türk Devletini, sözü dinlenen, dost
luğu aranan, husumetinden korkulan bir Devlet ola
rak yüceltme yolunda her türlü gayreti göstermeye 
devam edecektir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Türkiye, millet olarak refaha ulaşmak, devlet 

olarak güçlenmek istiyor. 
Türkiye, vatandaşlarının huzur ve sükûn içinde 

yaşadığı ve her şeye sahip olduğu bir ülke olmak 
istiyor. 

Türkiye, fukaralıktan, işsizlikten, cehaletten ve 
çaresizlikten kurtulmak, medeniyetin bütün nimet
lerine sahip olmak, ülkesini bir baştan bir başa imar 
ve inşa etmek istiyor. 

Türkiye, bu hedefe, Türk vatandaşını İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesindeki bütün haklara ve 
hürriyetlere mutlak surette sahip kılarak ulaşmak is-

I tiyor, 
I Türkiye'nin büyük hedefleri, bu hedeflere ulaşa

cak azmi, Türkiye'yi bu hedeflere ulaştıracak kay
nakları ve büyük projeleri vardır. 

I Türkiye'de, ileri batı . memleketlerinde mevcut 
olan hak ve hürriyetlerin hepsi vardır. 

I Türkiye'nin hedefleri ve programları hayal değil
dir. Büyük Atatürk'ün işaret ettiği hedeflere varıla-

I bileceği görülmüştür. İlerleyen, büyüyen, gelişen Tür-
( kiye. medeniyet ve refahın yaygın hale gelebildiği bir 

ülkedir. 
I Türkiye, hürriyet içinde kalkınmanın gerçekleşe-
I bileceğini ispatlamış bir ülkedir. 

I Türkiye, geleceğine güvenle bakmasını sağlaya-
I cak kabiliyetli insan gücüne, zengin tabiî kaynakla-
I ra, yüksek bir medeniyete ve kültüre, sağlıklı ve di-
I namik bir toplum yapısına, milli, manevi ve ahlaki 
I değerlere sahip bir ülkedir. 

I Türkiye'nin varmak istediği hedefleri milletçe be-
f nimsemeye ve onlara sahip çıkmaya mecburuz. 
i Hükümet olarak, milletimizin büyük hedeflerine 
I ulaşmak için sadakatla, canla, başla, sevgi ile, heye-
I can, hulûs ve şevk ile gayret sarf edeceğiz. 
j Türkiye'yi istikrar arayan bir ülke olmaktan çı-
i karacağız. 
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Bu kadar çok zenginliğe sahip olan Türkiye'nin 
ihtiyaç içinde çırpınmasına, ıstırap ve çileye sürük
lenmesine mani olacak bütün tedbirleri alacağız. 

Hükümetimiz; 
— Şartlar ne olursa olsun milletimizin emrinde 

ve hizmetindedir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar) 

— Barış, huzur ve adalet içinde Türkiye birliği
nin, milli ve manevi değerlerimizin sadık bekçisidir. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

— Türk vatandaşının ibadet ve inanç haklarını 
dokunulmaz sayar; teşebbüs, mülkiyet ve miras hak
larını kutsal tanır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar) 

— Ülkenin bir baştan bir başa imar ve ihyasının 
Türk vatandaşının hürriyet içinde refah ve saadete 
ulaşmasının hizmetindedir. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

Yeni bir şevk, hulûs, ümit ve heyecanla, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin güçlenmesi, Türkiye'nin 
maddi ve manevi sahada büyük Türkiye olması için, 
aziz milletimize hizmetler vereceğimize inanıyoruz. 
Bütün bunları yaparken barışın, beraberliğin ve kar
deşliğin korunması; bu huzur, kalkınma ve hamle 
döneminin en bariz vasfı olacaktır. 
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İzhar buyuracağınız güven, güçlükleri aşmanın ve 
başarıya ulaşmanın en büyük kaynağı olacaktır. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. 
Cenab-ı Allah Milletimizin yardımcısıdır. 
Bu inançla Yüce Heyetinize Bakanlar Kurulu adı

na saygılar sunuyorum. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar. Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve Milli 
Birlik Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan teşekkür ederim. 
Hükümet programı üzerindeki müzakereler her 

iki Mecliste cereyan edeceğinden, bu müzakerelerin 
Meclisimizde hangi gün yapılması Hükümet için da
ha müsait görülmektedir? Bu hususun bildirilmesini 
rica edeceğim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 23 Kasım Cuma günü. 

BAŞKAN — Cuma günü saat 15.00'te Hükümet 
programının müzakeresi yapılacaktır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. (AP sı
ralarından alkışlar) 

Gündemimizde görüşülecek başka mevzu bulun
madığından, 20 . 11 . 1979 Sah günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18.00 
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