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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Muğla Milletvekili Ahmet Bıüdanlı, Türk 
güreşinin son yıllardaki durumu ve Güreş Millî 
Takımı antrenörlerine dair, 

Ulaştırma Bakanı Ferda Güley, İzmir Cıı-
maovası Havaalanında meydana gelen uçak ka
zası hakkında Genel Kurula bilgi vermek üzere, 

Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Eznıaıı, 
Bingöl İline bağlı Yedisıı Nahiyesi yolunun üç 
aydan beri kapalı bulunması dolayısıyle bölge 
halkının çektiği sıkıntılar ve 

Ankara Milletvekili Oğuz Aygün de, İzmir 
Cumaovası Havaalanında meydana gelen uçak 
kazasından sonra TRT'nin tutumundaki bâzı 
aksak yönler hakkında gündem dışı birer de
meçte bulundular. 

Bakanlar Kuruluna atanan bakanların liste
sine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Danışma Kurulunun; 
Hükümet programının okunması, görüşül

mesi ve güven oylamasını kapsayan bir özel 

gündem yapılarak, bu arada başka konuların 
görüşülmemesine; 

Bu hususlarla ilgili olarak tespit edilecek 
toplantı günleri dışında Genel Kurul çalışmala
rının yapılmamasına ve 

Hükümet programı üzerindeki görüşmelerin, 
İçtüzüğün Gl nei maddesindeki sürelerle kayıt
lı olmaksızın, bu görüşmeler için tespit edilmiş 
bulunan usule göre yapılmasına dair, 

•Teklifleri kabul olundu. 
Alınan karar gereğince, 
1 Şubat 1974 Cuma günü saat 15,00'te topla

nılmak üzere Birleşime saat 15,35'te son veril
di. 

Başkan 
Kemal Güven 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhamı Çetin 

Divan Üyesi 
Erzurum 

Zekâi Yaylalı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

31 . 1 . 1974 Perşembe 

Teklifler 
1. — Millet Meclisi ve C. Senatosu İdare 

Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski 
üyeleri hakkında kanun teklifi (2/91) (Anaya
sa Komisyonuna) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Kubilây 
İmer ve 3 arkadaşının, Genel Af Kanunu teklifi 
(2/92) (Adalet Komisyonuna) 

3. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker'in, 17 . 7 . 1964 gün ve 506 sayılı Kanunun 
35 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/93) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plân 
Komisyonuna) 

4. — Ankara Milletvekili Turgut Toker'in, 
508 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) ben
dinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört geeiei 
madde eklenmesine dair 1698 sayılı Kanunun ge
çici 3 ncü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi (2/94) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plân Ko
misyonuna) 

5, — C, Senatosu Muğla Üyesi llyas Karaöz 
ve 15 arkadaşının, Tarım Sigortası kanun teklifi 
(2/95) (Tarım, Onman ve Köy İşleri ve Plân 
Komisyonuna) 

Sözlü sorular 
G. —• Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldı

rımın, Tunceli ili^ve ilçelerindeki öğretmen sı-
'kmtısma dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/22). 

7. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldı
rımın Tunceli - Mazgirt Kaymakamına dair 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/23). 

8. _ Urfa Milletvekili Celal Paydaş'm, Urfa 
- Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana gelen ola
ya dair İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/24), 

Yazılı sorular 
9. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çane-

ri'nin, Çanakkale'deki Valoks ve Palamut Sana-
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yii Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Baka
nından yazılı soru önergesi (7/42). 

10, — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nhı, 
12 Mart 1971 tarihinden sonra işkence iddiala
rına dair Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/48). 

1 . 2 . 1974 Cuma 

Tasan 
1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu 
maddede değişiklik yapılmasına dair 10 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname (1/50) (Plân Ko
misyonuna) 

Teklifler 
2. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, 

Türk Farmakopesi hakkında kanun teklifi 
(2/96) (Sağlık ve Sosyal işler ve Plân komis
yonlarına) 

3. —• Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ile 
Sabri Yahşi'niıı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kamııııma bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/97) (Sağlık ve Sosyal işler ve 
Plân komisyonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Kemal Güven 

DİVAN ÜYELEEî : Zekâi Yaylalı (Eminim) , îlharni Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 35 nci Birleşi
mini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

î î î . - - HÜKÜMET PROGRAMI 

1. — Başbakan Bülent Ec&vit tarafından ku- \ 
rulan Bakanlar Kurulu programının okunması. ; 

BAŞKAN — Hükümet programını okumak '\ 
üzere Başbakan Sayın Bülent Ecevit, buyurun • 
efendim. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından sü- \ 
rekli alkışlar) ' 

AHMET BULBANLI (Muğla) — Sayın j 
dinleyiciler de alkışlıyor. I 

BAŞKAN — Dinleyicilerin herhangi bir şe- j 
kilde tezahürata iştirak etmeleri, sureti katiye- i 
de. içtüzüğümüze göre mümkün değildir. İlgili- ! 
lerin dikkatini çekerim. ; 

Buyurun efendim. j 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (ZouguL j 

dak) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın j 
üyeleri; i 

— 349 

14 Eıkim 1973 seçimlerinin sonuçları ve ül
kemizin içinde bulunduğu koşullar, Hükümet 
kurulmasını güçleştirmiştir. Yeni bir Hükümet, 
kurulaıbilmesi yolundaki partilerarası temaslar 
ve çalışmalar üç aydan uzun sürmüştür. Fakat 
öyle inanıyoruz ki, bu güçlüklerin içinden de
mokratik anlamda güçlü bir Hükümet çıkmış
tır. (C. II. P. sıralarından alkışlar) Bu inancımı
zın başlıca dayanağı şudur : 

Karma Hükümetimizi meydana getiren iki 
parti, Cumhuriyeit Ha'lk Partisi ile Millî Selâ
met Partisi, Hükümet görevini birlikte üstlen
me kararını vermeden önce aralarında her ko
nuyla ilgili genişliğine ve derinliğine görüşme
ler yapmışlardır. Her alanda izleyecekleri poli
tikaların ilkelerinde ve doğrultusunda tam bir 
anlaşmaya varmışlardır. Bir karma Hükümet 
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içinde temel konularda, hatta bâzı önemli ay
rıntılarda ortaya çıkabilecek tartışmaları, geri
de, Hükümet kuruluşundan önceki aşamada bı
rakmışlardır. Neleri yapacaklarında birleştik
leri gibi, neleri yapmayacaklarında da birleş
mişlerdir. 

Bir partinin, tek başına iktidar olduğu za
man yapacaklarından, yapmayı tasarladık!arın
dan, bir başka parti ile Hükümet ortaklığı ku
rarken bâzı fedakârlıklara razı olması doğal
dır. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî 
Selâmet Partisinin başlıca ekonomik, sosyal ve 
siyasal somunlarla ilgili olarak görüşlerinin bir
leştiği noktalar, yapmak zorunda kaldıkları. 
karşılıklı fedakârlıklarla kıyaslanamayacak ka
dar çoktur ve önemlidir. İki partinin üzerinde 
birleştiği noktalar, Türk toplumu için yeni ve 
••mutlu bir dönem (başlatabilecek değerdedir. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi kendini programiyle yüce takdirleri
nize sunan Hükümet, bu bakımdan tutarlı, 
uyumlu ve etkin bir Hükümet olabileceği, güç
lü bir Hükümet olarak görev yapabileceği inan
cındadır. 

Fakat bir Hükümetiın kendi içinde tutarlı ve 
uyumlu olması ancak, milletin ve Pa^lâmento-
nun güven ve desteği ile tamamlanırsa gerçek 
değer ve anlam taşır. Onun için, Hükümet ola
rak kendi gücümüzün de üstünde, milletimizin 
ve Yüce Meclislerimizin güven ve desteğinden 
güç alacağız. Bu güveni ve desteği tutumumuz
la, davranışımızla kazanmaya ve korumaya ça
lışacağız. 

Yalnız iki partinin değil, büitün milletimizin 
Hükümeti olma bilinciyle görevimizi yapaca
ğız. Kendi partilerimizin desteğine olduğu ka
dar, Hükümet dışındaki partilerin de yardım
larına, uyarılarına, eleştirilerine değer verece
ğiz. Hiç bir ayırım gözetmeksizin tüm milleti
mize hizmet etmeyi, yararlı olmayı ödev bilece
ğiz. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Saym milletvekilleri, 
Demokrasiyi benimsemiş bir toplumda ge

çerli olan birlik, mutlaka düşüncelerde ve çö
zümlerde birleşmekle değil, düşün çelerdeki ve 
çözümlerdeki aynılıklara rağmen milletin mut
luluğu, ülkenin esenliği ve demokı asinin bütün 
kurallarıyle ve özgürlükleriyle işlerliği için iyi 
niyetleri ve çabalan uyumlu kılmakla sağlanan 
birliktir. 

İyi işleyen bir demokraside düşünce ayrılık
ları, toplumu kargaşalığa, iç düşmanlığa, buna
lımlara sürüklemez; tam tersine, toplum yaşa
mını zengini eştirir, toplum yapısına canlılık 
kazandırır, her alanda gelişmeyi ve ilerlemeyi 
hızlandırır. Devleti zayıflatmaz, güçlendirir. 
Milleti bölmez, bütünleştirir. (C. II. P. sıraların
dan alkışlar) 

Bu anlamda iyi işleyen bir demokrasinin te
mel koşulu olan geniş görüşlülüğü, eleştiriye ta
hammülü, karşı düşüncelere saygıyı, en baş/ta 
Hükümet göstermelidir. Hükümetimiz buna ka
rarlı oiaraK göreve başlıyor. Buna kararlı oldu
ğu için de programının temel unsurları arasın
da rejimin sıkıntılı yıllarından arta kalmış kır
gınlıkları ve kavgaları tarihe gömecek geniş 
kapsamlı bir genel af çıkarma ve demokrasimi
zi her bakımdan yüksek bir düzeye eriştirmek 
üzere, düşünce ve inanç özgürlüğü önündeki 
sınırlamaları kaldırma kararı yer alıyor. 
(O. H. P. kiralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; 

Türk Milletinin en ileri ölçüde demokratik 
özgürlüklere lâyık okluğu inancındayız. Dünya 
coğrafyasındaki yerimizin de, çağdaş dünya 
koşullarının da, ekonomi veya eğitim alaıdarın-
daki eksikliklerimizin de, millet olarak bizi, 
gerçek demokrasinin ger ektirdi ğindein daha az 
özgüllükle yetinmek durumunda bırakmadığı 
kanısındayız. Zengin Devlet tecrübeleriyle do
lu engin tarihi, Türk Milletine, ekonomik geliş
me! çizgisinin ve eğitim düzeyinin çok üstünde 
bir siyasal olgunluk kazandırmıştır. Türk top
lumunun gelişmişliği, çağdaş .sosyal bilimlerin 
öncelik verdiği maddî ölçekleri aşan, onların 
dışına taşan, kendi tarihi içinde, kendi sosyal 
yapısı içinde oluşmuş kendine özıgü h'r geliş
mişliktir. 

Milletimizin bu özelliğinin bize verdiği son
suz güven duygusuyladır ki, Hükümet olarak 
siyasal alanda amacımız bugünkü ileri demok
rasiler noktasında da kalmamaktadır. O nokta
nın da ötesinde, halkın yönetime daha büyük 
ölçüde ağırlığını koyabileceği ve başka ulusla
rın da örnek alabileceği bir Türk demokrasisi
dir, asıl amacımız. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

— İ350 — 
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Çağdaş demokrasi düzeyinin üstünde bir de
mokrasiye eriştiğimizde, Atatürk'ün istediği 
gibi her anlamda çağdaş uygarlık düzeyinin de 
üstüne yükselme yolu milletimize açılmış ola-
c aktır, in a n cunda y ı z. 

Geride bıraktığımız dönem, bu iyimserliği
mizi doğrulayan gelişmeler göstermiştir; bu 
iyimserliğimizin haklılığını ortaya çıkarmıştır. 

Türk Milletinin ağır siyasal bunalımlardan 
ve bir ara rejimden demokrasi aydınlığına çıka
bilmesine ikibuçuk yıl gibi kısa bir süre yet
miştir. Öyle bir bunalımlı dönemin sonunda, si
vili ile, askeri ile, Parlâımentosuyle ve partileriyle 
bütün millet, üç aydan uzun süren bir Hükü
met bunalımı döneminin bir rejim bunalımına 
dönüşmesini kesin olarak önleyebilmiştir. Geri
de bıraktığımız üç yılın deneyleri, milletimizin 
en ileri anlamda demokrasiye lâyıık olduğunu, 
ehil olduğunu, kuşkuya yer bırakmayacak bir 
açıklıkla göstermiştir. 

Hükümeti oluşturan iki parti, demokrasinin 
ve toplumun güçlenmesine yalnız Özgürlükleri 
genişletmenin yetmeyeceğini bilmektedirler. 
Bütün topluma yaygın bir sosyal adalet düze
ninin de, siyasa] haklar ve özgürlükler kadar, 
düşünce ve inanç özigürlüğü kada.r gerekli oklu
ğu kanısındayız. Özgürlük içinde yaygın sosyal 
adaletin ise hızlı ve dengeli ekonomik kalkın
madan ayrı düşünülemeyeceğini biliyoruz. 

Onım için, en geniş anlamda demokratik öz
gürlükleri, yaygın sosyal adaletle ve hızlı eko
nomik kalkınmayla bir arada gerçekleştirmeye 
ve yaşatmaya kararlıyız. 

Bu amaca Anayasamızın çizdiği yoldan ula-
şabil'e c e ğimize inan ıy o iniz. 

•Bu Hükümet programına temel olan koalis
yon protokolünde de belirtildiği gibi, «Millî, 
demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti ilke
sine yürekten inananı; hukukun üstünlüğüne, 
demokratik hak ve hürriyetlere saygılı Cumhu
riyet Halik Partisinin ve Millî Selâmet Partisi
nin ortak gayesi, kanunları herkese eşit olarak 
uygulayan, Atatürk ilkelerine bağlı bir Dev
let idaresiyle, anlayış, kardeşlik ve sosyal ada
lete dayanan bir toplum düzeninin kurulması
dır.» 

Böyle bir toplum düzenini kurma yo
lunda atacağımız her adım, karşıkarşıya bu
lunduğumuz çetin dünya koşullarına ve son yıl

ların biriktirdiği güçlüklere rağmen, ekonomik 
«orunları çözme ve kalkınmayı hızlandırma yo
lundaki çabalarımıza da hız katacaktır. 

Hükümetimiz, bu sorunların ve güçlüklerin, 
idarei maslahatçılıkla değil, ancak köklü ve ce
saretli hamlelerle ve Devlet ve millet kaynaş
masından doğacak güçle çözüleceğine inan
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, 
Anayasamız, «Devlet kişinin temel hak ve 

hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hu-
ıkuk devleti ilkeleri ile bağdaşamayacak suret
te sınırlayan siyasî, iktisadî ve soısyal bütün en
gelleri kaldırır», esasını getirmiştir. 

Hükümetimiz ferdin ve toplumun huzur ve 
refahını demokratik hukuk devleti anlayışı 
içinde ve ekonomik, sosyal ve kültürel kalıkm-
ımanın plâna bağlanacağını emreden Anayasa 
hükmü çerçevesinde sağlamayı hedef almakta
dır. 

Ancak:, Hükümet Programının temel konu
larına geçmeden ekonomik ve sosyal politika-
lar-a yön veren önemli iç ve dış etkenlerin belir
tilmesinde yarar görmekteyiz. 

Ekonomik kalkınmamızın bugün ulaştığı dü
zeyde ve nitelikte diğer ülkelerle olan ekono
mik, sosyal, kültüreli ve siyasal ilişkilerimiz gi
derek artan bir biçimde bu ekonomilerden et
kilenmemize yol açmaktadır. Özellikle son yıl
larda para sorunlarıyle ilişkili olarak ortaya çı
kan uluslararası bunalımlar, temel ham mad
de kıtlıkları nedeni ile artan sanayi ürünleri 
fiyatları, enerji sorunu, teknolojik yeniliklerin 
transferinde ortaya çıkan dar boğazlar ve petrol 
fiyatlarındaki aşırı yükselişler ekonomimizi 
olumsuz yönde etkilemektedir. Öte yandan ül
kemiz 1970'lere, gelişen ve değişen bir ekono
mik ve sosyal yapı yanında, büyük bir kalkın
ma potansiyeli ile girmiştir. Ancak, çeşitli et
kenler ve karşılaşılan bâzı sorunlar nedeni ile 
bu potansiyel gereği gibi değerlendirilememiş
tir. Uluslararası olayların yol açtığı olumsuz et
kileşmeler öncelikle gelişmiş toplumlardaki fi
yat hareket ve dalgalanmalarının hızla Türki
ye gibi gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına 
yol açmaktadır. Bu oluşum, ekonomimizin bu
günkü durumundan ileri gelen enflâsyonist 
özellikle birleşerek, ülkemizde gelir artışı ile 
uyumlu olmayan hızlı fiyat artışlarına yol aç-
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makta ve kaynak kullanımı yönünden ekono
mik döngesizikler doğurarak, kalkınma çaba
larını aksatmaktadır. Öte yandan bu aksaklık
ların yükü dengesiz ve haksız bir biçimde top
lumdaki orta, dar veya sabit gelirli kitleler 
üzerinde yoğunlaşmakta ve geçim silkintisi do
ğurmaktadır. 

Ekonomik ve sosyal kalkınma yolunda kar
şılaşılan güçlükleri ve dengesizlikleri gidermek, 
toplumumuzu bu güçlük ve dengesizliklerden 
süratle ve en az zararla çıkacak biçimde mutlu 
ve müreffeh bir yaşama düzeyine ulaştırmak, 
ekonomik ve sosyal politikamızın temel hedefi 
olacaktır. 

Bu hedefin gereği olarak, içinde bulundu
ğumuz zor dönemde izlenecek eikonomik poli
tikaların, sosyal adalet ilkesine uygun olması 
dikkatle gözetilecektir. Uluslararası eikonomik 
konjonktürün zorunlu kılabileceği bâzı fiyat 
ayarlamalarının geniş halk topluluklarını etki
lememesi ve hayatı pahalılaştırmaması için, ge
lirlerle fiyatlar arasında sağlıklı, adaletli ve 
dinamik bir dengenin kurulmasına özen göste
rilecektir. 

Ekonomik ve sosyal yapıda kalkınmayı en
gelleyen her türlü sınırlamayı kaldırma, toplu
mumuzun gelişmesinin temel dinamiklerini oluş
turma, ferdin ve toplumun yarınını teminat al
tına alma ve daha yüksek bir refah düzeyine 
ulaştırma amacı ile hür ve demokratik düzen 
içinde uygulanmak üzere aşağıdaki tedbirler 
dizisini ıgetir örekteyiz. 

Hükümetimiz geçmişin kırgınlıık ve acılarını 
giderecek, karşılıklı bağışlama ve hoşgörüye 
dayanan bir kardeşlik ortamının kurulmasını 
ilk görev saymaiktadır. Toplumumuzdaki iç ba
rışı kurmaik üzere düşünce ve inanç suçlarını 
da kapsayan bir genel af ile orman suçlarına 
ilişkin affın .gerçekleşmesini zorunlu görüyo
ruz. (O. H. P. sıralarından alkışlar). 

Düşünce, inanç ve ifade hürriyetLerinin ve 
diğer temel hak ve hürriyetlerin Anayasanın 
gösterdiği yönde kullanılmasına engel olan ve 
demokratik anlayışla bağdaşmayan hükümler, 
bu hürriyetlerin varoluş nedenlerine vücut ve
ren ilkelerin ışığı altında göaden geçirilerek 
düşünce, inanç ve ifade hürriyetlerini sınırla
yan bütün kısıntılar kanunllarımızdan çıkarı
lacak, basın hürriyeti her yönü ile teminat al

tında tutulacaktır. (C. H. P. ve M. S. P. sırala
rından alkışlar) 

Adalet hizmetlerinin süratle, külfetsiz bir 
şekilde ve âdil ölçüler içerisinde tahakkuku 
ve vatandaşın adalete olan inanç ve güveninin 
pekleştirilmesi için gerekli hukukî tedbirler 
alınacaktır. Kamuya düzen veren temel kanun
lar bu amaçla gözden geçirilip tâdil tasarıları 
hazırlanacaktır. 

ıS'eçimJİerde yurttaşların oy kullanmalarını 
zorlaştıran bütün engeller kaldırılacak, daha 
yaygın ve yüksek oranda oy kullanılmasını sağ
lamak üzere öncelikle: 

Bütün seçmenlerin oy kullanmalarını sağla
yıcı tedbirler alınacaktır; 

Ortaöğretim seviyesindeki okullarda kayıtlı 
öğrenci durumunda bulunanlar hariç, 18 yaşını 
'bitirmiş bütün vatandaşlara oy hakkı tanına
caktır; (C. II. P. ve M. S. P. sıralarından alkış
lar) 

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın oy 
halklarını kullanma imkânı sağlanacaktır; 

(Kütük sisteminde gerekli değişiklikler ya
pılarak, icabında nüfus cüzdanı ile oy kullan
ma imkânları getirilecektir; 

Parti, sözcülerinin geçim kampanyası sırasında 
''televizyonda da propaganda konuşmaları yapabil
in el e r i. 'ger çeki eşi tiril ecek tir. 

Sayın üyeler, 
Halkın kamu yönetimine daha çok katılabilme

si, Devletle 'ilişkilerinde kamı1!aştığı bütün güçlük
lerden Ikurtarılaib'ilmeısi ve 'halkın hizmeti erinde 'et
kili bir idare kurulması temci amacımızıdır. 

İdarî yargının daha süratli ve etkili işleyebil
in osini sağlayacak mevzuat tedbirleri 'alınacaktır. 

Bakanlıkların ve bütün kamu kuruluşlarının 
kendi amaç ve 'görevlerine uygun olarak çalışma
larını sağlayıcı düzenleme ve yasa değişiklikleri 
yapılacak ve 'bunlar arasındaki tıkanıkiıiklar gide
rilecektir. 

Halka dönük hizmetler, hizmetin en iyi ve ko
lay sağlanacağı şekilde düzenlenecek ve işlemler 
'basiti eşti rileeek bir. 

Devlet harcaunalarının en önemli kalemi olan 
personel maaş ve özlük haklarında,, mevcut aksak
lık ve karışıklığın giderilmesii İçin gerekli mevzu
at çalışmaları ve kurumlarla ilgili düzenlemeler 
yapılacaktır. Bu 'arada Devlet Personel Dairesine 
de yeni bir şekil verilecektir. İşçi - memur ayın-
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mına süratle âdil ve vazıh bir çözüm getirilee-ık-
tir. Hizmetlerde Türk .kamu idaresinin yapısına 
uygun bir sınıflandırmaya gidilecek ve kamu gö
revlilerinin ücretlerinde âdil bir denge gerçekleş
tirilecektir. Memurlara yapılan sosyal yardımlar 
mahiyet ve miktar bakımından maksatlarına uy
gun seviyelere ulaştırılacaktır. 

Kamu yönetiminde görevlilerin yetkileri ve so
rumlulukları .genişletilerek halkın Devletten bek
lediği hizmetlerin yerine geıtirilmesine hız kazan
dırılacaktır. 

Kamu yöneticileri yalnız görev ve yetkilerini 
kötüye kullandıkları zaman değil, görevlerini ye
rine 'getirmekten ve yetkilerini kullanmaktan -ka
çındıkları zaman ila sorumlu olacaklardır. (C. H. 
P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Kamu yönetiminin çeş'tli kademelerindeki me
mur ve yöneticilerin, belli programlara göre hiz
met içi eğitimlerine önem. verilecektir. 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin kuruluş amaç
larına uygun 'Şekilde çalı/»albümelerini sağlamak 
üzere, demokratik esaslara dayalı etkin bir -sistem 
kurulacaktır. Bu kuruluşlarda çalışanların yöne
time etkili olarak katılmaları ve katkıları İle ib 
gil'i olarak tatmin edici ölçüde pay almaları sağla
nacaktı A 

Hükümet programında açıklanan hedeflere 
ulaşılabilmesi için personel, mevzuat ve uygula
madaki dar boğazlar giderilecektir. Teknik per
sonelden en iyi ve etkin biçimde yararlanmak için 
gerekli tedbirler alınacaktır. Başta 2490 sayılı 
Artırma vo Eksiltme Kanunu olmak üzere mev
zuatta gerekli değişiklikler yapılarak kayrak isra
fı YO verim düşüklüğüne, yol açan bürekı atik en
geller ve tıkanıklıklar giderilecektir. ((.-. H. P. 
sı radarından alkışlar) 

Kamu hizmetlerinde elektronik bilgi - işlem 
makine ve teçhizatının daha, yaygın olarak kulla
nılması imkânları geliştirilecektir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun görevini etkili 
bir şekilde yapması ve hiçbir kamu kuruluşunun 
denetim dışında kalmamasını sağlayacak tedbirler 
alınacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Kamu düzeninin korunması, Anayasal hak ve 

• hürriyetlerin rahatça kullanılabilmesi, düşünce, 
inanç ve ifade hürriyetlerine gereken saygının 
gösterilmesi sağlanacaktır. Yurttaşlarımızın her 
türlü düşünce ve kanaatlerini korkusuzca açıkla-
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yabilecekleri bir ortam, asayişin demokratik hu
kuk kurallarına uygun, insanî ve etkili bir şekilde 
idame ettirildiği şartlar içinde gerçekleştirilecek
tir. 

İç. güvenlik kuvvetleri, günün gelişen ve deği
şen koşullarına uygun biçimde nicelik ve nitelik 
yönlerinden yeterli duruma getirilmek üzere güç
lendirilecek, personelin bu amaçla eğitimine bü
yük önem verilecektir. İç güvenlik kuvvetlerimizin 
asıl amaçlarına yöneltilebilmesi için bu teşırilât 
gereksiz yüklerden kurtarılacaktır. Adli zabıta 
kurulması konusu ele alınacaktır. 

Ekonomimiz için büyük önem taşıyan kavak
çılığın Önlenmesinde etkin ve çok yönlü tedbirler 
alınacak ve mevzuat günün şartlarına uyacak bir 
şekilde değiştirilecektir. Güney sınırlarımızdaki 
mayınlanmış sahaların, kaçakçılığı önleyecek sos
yal, ekonomik, kültüre] ve başka tedbirler getiri
lerek mayınlardan arınması ve tarım içi n kullanıl
ması imkânları aranacaktır. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Çok sayıda can ve mal kaybına yol açan tra
fik kazalarının önlenmesi için etkin tedbirler alı
nacaktır. 

Değerli milletvekilleri; 
Vergi kanunlarının hepsi yeniden gözden geçi

rilecek, vergi eşitliğini zedeleyen, farklılıklara yol 
açan ve sosyal adalet ilkelerine aykırı düşen hü
kümler ayıklanacak ve böylece, «herkesin malî gü
cüne göre vergi ödemesi» yolundaki Anayasa em
rinin yerine getirümesine çalışılacaktır. Bunlar 
•arasında özellikle şu tedbirler öngörülmektedir : 

Vergi sistemi daha âdil bir yapıya kavuşturu
lacak ve kabil olduğu kadar basit, kolay uygula
nır hale getirilecektir. 

Daha hakça bir vergi düzeni sağlamak ve ger
çek vergi hâsılatını artırmak için Gelir ve Kurum
lar vergilerinin tarifeleri ile en az geçim indirimi 
haddi yeniden 'gözden geçirilecektir. 

Vergi mevzuatının israfları teşvik eden hüküm
leri kaldırılacak, vergi sistem'nde sosyal adalet ve 
'kalkınma amaçlarına uygun değişiklikler gerçek
leştirilecek'tir. Vergi sisteminin yatırımları güç
leştiren hükümleri değiştirilecektir. 

«Muafiyet ve istisnalar» ülkemizin değişen ko
şu] la .ima uydurulacaktır. 

Vergi kanunlarında yer alan anlaşılması ve uy
gulanması 'güç hükümler ayıklanacak ve bu konu
lara açıklık getirilecektir. 
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Ayrıca., vergi uyuşmazlıklarının hızlı ve âdil 
'bir şekilde çözülmesi amacıyle, vergi yargı siste
mi değiştirilecektir. 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinde ve mahallî ida
relerde, iç ve dış fiyat artışlarının olumsuz etki
lerinin giderilmesine çalışılacak hu teşebbüs ve 
idarelerin malî güçlerinin artırılması temin edile
cek ve 31". 12 . 1973 tarihine kadar olan borçları 
kapsayan genüş Ibir iç borç konsolidasyonuna gidi
lecektir. 

İç borçlanma sisteminde günün gereklerine uy
gun değişiklikler yapılacak ve bu sistemin maliye 
ve ekonomi politikalarının uygulanma ve izlen-
'mesinde etken bir araç olması sağlanacaktır. 

Türk Parası Kıymetini Koruma kanunu ve 
buna dayalı olarak çıkarılan kararnameler dikkat
le 'gözden geçirilerek, günün ekonomik koşullarına 
uygun ve bu arada hom üreticinin hem de tüke
ticinin yararını gözetir yönden geliştirilecektir. 

Senbest malî müşavirlik müessesesinin kurul
ması çalışmalarına geçilecektir. 

Sosyal güvenlik ile ilgili mevzuat, ilmî aktü-
erya hesaplarına dayanılmak suretiyle, katkılar 
ve sağlanan menfaatler yönünden dengeli ve tu
tarlı (bir hale getirilecektir. 

Bankalar Kanunu ve kredilerle ilgili mevzu
at gölden geçirilecek, Ibanka kaynaklarmın sana
yide maliyetleri artırmaksızın ekonomik kalkın
maya daha yararlı alanlara yöneltilmesini ve baş
ta kooperatifler olmak üzere halk teşebbüsleri
nin kredilerden yeterli ölçüde yararlana'oilmele-
riıı'i sağlamak amacıyle finansman kurumlarında 
yeni düzenlemeler yapılacaktır. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

Halk yararına işleyecek ve gerçek halik teşeb
büslerini teşvik edecek etüdü ve güvenilir bir ser
maye piyasasının (teşefcliülü için gerekli 'mevzuat 
çıkarılacaktır. 

Merkez Bankası Kanununda, etkin ve dina-
anik bir ekonomi politikasının uygulanmasını sağ
layıcı değiştirmeler yapılacaktır. Döviz rezervle
rimizdeki artıştan yurt kalkınmasında en iyi şe
kilde yararlanma imkânları geliştirilecektir. 

Öncelikle kamu idaresi tideki israflar önlene
cektir. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Devlet harcamaları ile ilgili temel mevzu
atın israflara, hizmetlerin gereği gibi yapılmama
sına, gecikmelere yol açan hükümleri değiştirile-
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reik kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine ve ya
tırımların gerçekleşmesine hız kazandırılacaktır. 

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştiril
mesinde Hükümetimizin izleyeceği tasarruf ve fi
nansmana ilişkin politikalar, üretim ve yatırım
larda gerekli görülen büyüme humarından feda
kârlık etoneks(izm genel istikrarı sağlama amacı
na dönük olacaktır. 

Böylece kaynakların kullanılmasında kayıpla
ra meydan vermeyecek tedbirlerin alınması ve bu 
tedbirlerin yatınım, para - kredi, dış ekonomik iliş
kiler ve teşvik politikaları ile tutarlı olması sağ
lanacaktır. 

Sayın üyeler; 
Nüfusumuzun büyük çoğunluğunun geçim 

kaynağı olan tarımda üretimden tüketime kadar 
bütün faaliyet alanlarında ekonomik gelişme ge
reklerinin yerine getirilmesini ve gelişme nimet
lerinin coğrafî dengeye ve sosyal adalete uygun 
olarak dağıtılmasını sağlamak amacımızdır. 

Tarımın hava şartlarına bağlılığını azaltmak 
ve tarımsal üretimin çeşidini ve verimini artırmak 
için sulama, drenaj, toprak ıslahı, erozyon kontro
lü, makineleşme ve gübrelemeyi kapsayan yoğun 
tarım uygulaması yaygınlaştırılacak ve hızlan
dırılacaktır. 

Yurt ekonomiği ve köy kalkınması için büyük 
önem taşıyan tarımın genel plânlaması ıbütün yön
leriyle yeniden ilmî-bir şekilde ele alınacaktır. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gö
revlerini güçlü, hızlı ve verimli ıbir şekilde yerine 
getirelbilmesi için yeni bir yapıya ve dinarıi'izıme 
kavıı şt u r alacaktı r. 

Tarımda su kaynaklarının gelişmesi ve sula
ma alanlarının gen işi e11 i İm es i amacı ile yeraltı su
ları ve küçük su 'kaynakları hızla hizmete konu
lacak ve kısa süredd etkili olmaları sağlanacak
tır. Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolunun kurak 
ovalarının sulanmasının, kalkınmayı yaygınlaş
tırma açısından ela önemi gözönünde tutularak 
gerekli projeler hemen uygulanacaktır. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Çiftçinin iiret'imini ve 'gelirini artıran kontrol
lü ziraî kalkınma kredileri uygulama,sı yurt dü
zeyine yaygınlaştırılacak ve daha hızlı işleyen 'bir 
yapıya kavuşturulacaktır. 

Köylünün aracıya ve tefeciye muhtaç olma
dan, doğrudan doğruya tarım kredilerinden fay
dalanabilmesini sağlayıcı tedbirler geliştirilecek-
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tir. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bu krediler, sadece ipotek veya 
kefalet karşılığı değil, ziraî işletmenin istihsal 
ve ödeme gücüne veya proje esasına göre de ve
rilecek ve amaçlarına uygun olarak kullandırıla
caktır. 

Tarım üreticisinin emeğinin karşılığını alma
sını sağlayan, tarımsal üretime ekonomik gerek
lere göre yön veren ve sosyal adalet ilkelerini gö
zeten bir taban fiyat politikası yürütülecek ve 
üreticinin ürününü düşük fiyatla elden çıkar
masını önlemek için taban fiyatları mümkün ol
duğu kadar erken ilân edilecektir. (C. H. P. ve 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Bunun yanında pazarlama tesislerinin geliştiril
mesi, destekleme alımlarının düzenlenmesi, ön
ceden bağlantı yapılması gibi esnek ve etkin 
tedbirler uygulanacaktır. 

Tarımsal üretimin artırılmasında, tarım 
ürünlerinin iç ve dış pazarlamasında ve tarım 
iaraç ve gereçlerinin ithal ve dağıtımında koope
ratifler ve üst kuruluşları daha etkili duruma 
getirilecektir. Tarım girdilerindeki spekülatif 
fiyat artışları önlenecektir. Tarımda verimliliğin 
artırılmasını sağlayacak girdilerin fiyatları, bun
ların yoğun biçimde kullanılmasını özendirici 
bir düzeyde tutulacaktır. Bu araç ve gereçlerin 
yurt içinde imali için gerekli tedbirler alınacak
tır. 

Büyük gelişme imkân ve eğilimi gösteren 
meyvecilik, sebzecilik turfandacılık ve çiçekçilik 
alanında, fidan, tohum, fide, ulaştırma, depola
ma, dağıtım, pazarlama ve finansman güçlükleri
ni giderici tedbirler alınacaktır. Taze meyve, 
sebze ve çiçek üretim ve ihracatını artırıcı pro
jeler hızla uygulanacaktır. 

Haşhaş sorununa bir yandan insanî kaygıla
rı tatmin edici, öte yandan haşhaş üreticileri
nin mağdur durumlarına son verici çözüm yol
ları süratle bulunup uygulanacaktır. (C. H. P. 
ve M. S. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış-

- 1ar.) 
Arazi kullanımında sadece hububat üretimi

nin artırılması değil, mera ihtiyacı ve yem üreti
mi de gözönüne alınarak bu sahalardan en yük
sek toplam verimin sağlanması hedef alınacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
1961 Anayasasının yürürlüğe girişinden önce 

bilim ve fen bakımından tam olarak orman nite
liğini kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zey

tinlik gibi çeşitli tarım alanlarında ve hayvancı
lıkta kullanılmasında yarar olan toprakların or
man sınırı dışına çıkarılması ve tarım veya hay
vancılıkta kullanılmak üzere âdil bir toprak da
ğılımı düzeniyle o yerlerdeki köylülerin yararı
na sunulmasına ilişkin işlemler kısa sürede ta
mamlanacaktır. (O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Orman köylülerinin güçlü kooperatiflerde 
bini eşime! eri ve bu kooperatiflerle orman işçile
ri sendikalarının orman yönetim ve gözetimine 
etkili olarak 'katılmaları sağlanacaktır. 

Amenaiman plânlarının, orman varlığımızın 
korunmasını, geliştirilmesini ve onmana dayalı 
sanayilerin kurulmasını sağlayacak yönde ha
zırlanması hız! andırılacaktır. 

Orman yolları başta olmak üzere altyapı te
sislerinin yapımına ve hızlı ve yaygın biçimde 
ağaçlandırmayı sağlayıcı projelerin uygulan
masına ağırlık verilecektir. 

Orman sanayii, odun ham/maddesine en bü
yük değeri kazandıracak, entegre tesisler şek
linde ve ormanlara mümkün olan yakınlıkta 
kurularak, kırsal nüfusa yeni istihdam ve gelir 
olanakları' sağlanacaktır. Mevcut sanayiin de 
aynı düzene kavuşturulması hedef alınacaktır. 

Her türlü mülkiyet .ihtilâflarının çözümünü 
sağlamak üzere onman kadastrosu çalışmaları 
hızlandırılacaktır. 

Onman köylülerinin sosyal ve ekonomik so
runlarının çözümüne önem verilecektir. 

Onman ürünlerinin ticaretinde orman köy
lülerinin kooperatiflerine öncelik tanınacaktır. 
Yapacak ve yakacak ihtiyaçllarmın köylüler ya j 

rarına 'adilâne ölçülerde karşılanması esasları, 
sanayiin hammadde ihtiyaçları ile dengeli bir 
biçimde geliştirilece'ktir. Orman ürünlerinin sa
tışından elde edilen gelirlerden orman köylüle
rinin kalkınmasına pay ayrılacaktır. 

Dar gelirli orman köylülerinin diğer alanlar
daki iş imkânlarından da faydalanmaları sağ
lanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugüne kadar ihmal edilen hayvancılık ko

nusuna gerekli önem verilecektir. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) Köylümüzün kararlı bir 
gelir kaynağına sahip olmasında ve tarımımızın 
daha sağlam bir yapıya kavuşmasında hayvan
cılığın etkisi gözönünde tutulacaktır. Hayvan
cılığın daha. hızlı gelişmesi için yem üretimi ar-
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tıraeak, pazarlama alanlarındaki tıkanıklıklar, 
plânlama eksiklikleri, örgütlenme aksaklıkları 
ve finansman yetersizlikleri gibi dar boğazlar 
giderilecektir. Hayvan hastalıkları ile savasın 
yaygın ve etkili olarak yürütülmesi için Devletçe 
hor caba gösterilecektir. 

Hayvan alımları düzenlenecektir. Hayvan
cılık böl g elle rinde ye'm, süt, et ve deri gibi hay
vancılıkla ilgili sanayilerin geliştirilim'esine 
önem veril ecektir. 

Yüksek üretim potansiyeli taşıdığı kaide ye
teri ölçüde 'kurulup geliştirilemediği için tüken
me tehlikesi ile karşı karşıya bulunan su ürün
lerini bollaştırıcı tedbirler alınacaktır. Balıkçı
lık kooperatiflerine ve balıkçılıkla uğraşanlara 
her türlü araç ve gereç ucuza temin 'edilecektir. 
İç sular balıkçılığı, köylülerimize yeni bir gelir 
kaynağı sağlayacak yönde geliştirilecektir. Za
rarlı avlanma usulleri ve su kirlenmeleri önle
necektir. 

Kooperatifçilik hareketlerini desteklemek 
ve geliştirmek üzere Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığına bağlı «Kooperatifler Bankası» 
kurulacaktır. 

Köylerimizin insan sağlığına uygun içme ve 
kullanıma suyu ihtiyaçlarının karşılanmasına 
hız verilecek, Iraralklığm büyük çapta etkilediği 
vo susuzluktan ıstırap çekmekte bulunan Gü
ney - Doğu bölgesi köylerimizin ve benzer du
rumdaki yörelerin su ihtiyaç!]arının sağlanıması 
için gerekli köklü tedbirler süratle alınacaktır. 
(O. H P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Mevcut ve kurulacak kooperatifler, ortakla
rına hizmet eden, bağımsız, demokratik ve ve
rimli kuruluşlar haline getirileceklerdir. Koo
peratifçilik hareketinin yayılması ve geliştiril
mesi için ıgerek'li eğitim çalışmalarına hız veri
lecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'nin iktisadî ve sosyal kalkınması 

için.; millî, güçlü, sürekli ve yaygın bir sanayi
leşmenin gerçekleştirilmesi ana hedeftir. 

Millî kaynak imkânlarımıza uygun, mo
dern teknolojiye dayalı ve uyumilu olarak de
rinliğine, topyekûn sanayileşme geliştirilirken, • 
kalkınımayı ve sanayi toplumuna geçişi bütün 
yurtta dengeli olarak hızlandırıcı bir usulle, 
küçük ve orta boy sanayi kuruluşlarını da ça
ğın gerçeklerine uygun şekilde güçlendiren ve 
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bunlarla .büyük kuruluşlar arasında organik 
bağlantı kuran, modern teknoloji ile yüksek 
istihdamı bağdaştıran, temel üretim malları 
başta olmak üzere ağır sanayi ve millî harp 
sanayiinin yurdumuzda geliştirilmesini hedef 
alan bir sanayi politikası izlenecektir. (C. II. P. 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Ağır sanayi, ara malları ve yatırım malları 
sanayiinin gelişmesine Hükümetimizce büyük 
önem verilecektir. Sanayii geliştirme çabaları
mızda imalât sanayii ürünleri ile tüketim, ara 
ve yatırım malları sanayileri arasındaki irtibat
lar kurulacak ve sanayi ürünlerinin toplaım ihra
cat içindeki payı arttırılacaktır. Özellikle temci 
üretim malları sanayii ve ağır sanayi yatırım
la nnda, modern teknolojinin uygulanmasına 
öncelik verilecektir. Bu tür yatırımlarda tekel
leşmeyi önlemek amacıyle Devlet öncülüğü esas 
alınacaktır. 

Her türlü altyapı tesislerini haiz organize 
sanayi bölgelerinin yurdun her tarafında hızla 
tesis ve geliştirilmelerine özel bir itina gösteri
lecektir. 

Sanayileşmemize hız katmak, dağınık tasar
rufları değerlendirmek, kalkınmanın nimetle
rinden daıha yaygın ve âdil bir şekilde fayda
lanılmasını sağlamak üzere, kamu sektörü ve 
özel sektörün yamsıra halkın teşebbüs gücünü 
harekete geçirecek bir halk sektörü de gelişti
rilecektir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Halkımızın sanayileşmeye yaygın bir şekilde 
katılmasını ve mahallî inisiyatifin güçlü bir şe
kilde harekete geçirilmesini sağlamak için ku
rulacak bölgesel kalkınma ortaklıklarına fi
nansman ve diğer teşvik tedbirleri bakımın
dan gerekli destekler ve kolaylıklar sağlanacak
tır. 

iSanayileşm'e memleketin bütün bölgelerine 
dengeli olarak yayılacaktır. Ba.şta istihdam ol
mak üzere, sanayileşme ile gelen nimetlerin coğ
rafî dengeye ve sosyal adalete uygun bir şekil
de bütün yurda dağıtılmasını sağlayacak her 
türlü köklü tedbirler alınacaktır. 

'Taşıdığı özellikler ve son yıllardaki önemi 
dolayısıyle yurt dışındaki işçilerimizin tasarruf
larının ve teknik maharetlerinin, kârlılığı yük
sek, itici gücü fazla olan temel sanayi projele-
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rine yönelmesi halk sektörünün önemli bir uy
gulaması olarak ele alınacaktır. 

Kalkınma plânlarının yurt gerçeklerine uy
gun olarak hazırlanmasına imkân verecek te
mel sanayi bilgilerini temin etmefe ve plânda 
öngörülen sanayileşme hedeflerine varılmada en 
ulygun proje (alternatiflerini geliştirmek ama-
cıyle yurdun her bölgesinde hangi sanayi tesis
lerinin kurulmasının elverişli olacağını ortaya 
koyacak etütlerin yapılmasına ve kurulması 
düşünülen (tesislerin projelerinin hazırlanması
na özel bir ağırlık verilecektir. Bu çalışmaların 
sevtk ve idaresi amacıyle Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bünyesinde bir teşkilât kurulacak
tır. 

Sanayileşme için en uygun şartların hazır
lanması, sanayileşmeye yönelik çalışmalardan 
en yüksek verimin alınması ve teşebbüs sahip
lerinin güçlük ve engellerle karşılaşmadan, en 
uygun şartlar içinde sanayi tesisleri kurmala
rı ve işletmeleri sağlanacaktır. Bu .amaçla başta 
sanayi sektörü olmak üzere, teşvik konusu olan 
diğer sektörlerde de uygulanacak etkili ve ob
jektif teşvik tedbirleri kanunlaştırılacaktır. 

Devletçe desteklenen sanayi teşebbüslerini 
finanse etmek amacıyle (Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığına bağlı özel bir kuruluş kanununa sa
hip güçlü ıbir Sanayi Bankası Irarulaealktır. 

Yurdumuzun şartlarına uygun teknolojinin 
geliştirilmesi için Devlet her türlü desteği ve 
yardımı yapacaktır. 

Sanayide standartlaşmaya büyük bir önem 
verilecektir. 

ileri teknoloji getirmesi, dinamik bir sana
yileşmeye yardımcı ve bu konuda eğitici olma
sı, ihracata dönük bulunması gibi özellikler 
gözönüne alınarak yabancı senmaye teşebbüs
lerine imkân sağlanacaktır. 

Bu .konudaki politika ulusl ırarayı alandaki 
son ^gelişmelerden faydalanılacak şekilde yeni
den düzenlenecektir. Yabancı serm ayedun ya
rarlanmada belli ülkelere bağımlı duruma ge
linmemesine dikkat edilecektir. Devletin eko
nomiye yön verme gücü. titizlikle korunacak
tır. 

Bu tür sanayide üretilen ma^larıu ara malı 
itlhal maliyetleri ve kâr transfe rleı i de dâhil, 
nihaî maliyetlerinin dünya fiyatları önünde ma
kûl t>ir seviyede tutulmasına önem verilecelk-
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tir. Yaibancı sermayenin kâr transferleri de ma
kul ölçüler içinde tutulacaktır. 

Büyük bir gelişme potansiyeline sahibolan 
ve teşviki halinde kalkınma hamlolurimize bü
yük katkıda bulunacak, küçük sa/ıayici, esnaf 
ve sanatkârların içinde bulundu! lan, işyeri 
edinme, finansman, tedarik, eğitim, pazarlama 
müşküllerini süratle ortadan kalduıcı tedbir
ler alınacaktır. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Küçük sanayicilerimizi günün şaftlarına uy
gun bir sistemde toplama, işbirliği yapmalarını 
ve müşterek imalâtta bulunmalarını sağlama 
ve sanayii yurt sathına yayma gayriyle kurul
makta olan sanayi siteleri inşaatına artan bir 
hızla devam edilecektir. Küçük sanayicilerimi
zin kredilerden azamî istifade etmeleri sağlana
caktır. 

Bu sektör mensuplarının verimli işletmelere 
geçmelerini sağlamak için kooperatifleşme ve 
birleşmeleri teşvik edilecektir. 

Tarihî zenginliği ve bol çeşidi ili; özellikle 
gelişmiş ülkelerde çok aranan, büyük ihracat 
imkânı olan, aynı zamanda halkımızın boş za
manlarını cleğerlendircceik ve ek gelir sağlaya
cak el sanatlarının geliştirilmesine önem verile
cektir. Halen çeşitli bakanlıklar ve kuruluşlar 
tarafından yürütülen dağınık çalışmalaım et
kin bir hale getirilmesi sağlı nacaktır. 

Bayın millctvekilleı-i, 
Enerji politikamızda esas, Türk ekonomisi

nin ihtiyaç duyacağı miktar ve vasıftaki ener
jiyi istenilen zaman ve yerde ve millî menfaat
lerimizle ahenk halindeki en uygun maliyet ter
kibinde temin etmektir. Ekonomideki enerji açı
ğının hızla kapatılması için kısa ve uzun vadeli 
programlar uygulanacak, elöktrik fnerjisi üre
timi esas itibariyle hidrolik ve kömürle işleyen 
termik santrallara dayandırılacaktır. 

Petrol, taibiî gaz, kömür gibi temel enerji kay
naklarının •aranması çalışmalarına büyük önem 
ve hız verilecektir. Millî ihtiyaçlara ve carî 
dünya şartlarına cevap vermekten uzak olan 
Petrol Kanunu yeniden ele alınacak ve millî 
menfaatlerimize aykırı düşen hükümleri değiş
tirilecektir. (C. II. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Aslî enerji kaynaklarıam ve bu kaynaklar
dan enerji üreten makin 2 ve teçhizatın azamî 
ölçüde yerli imkânlardan temini için, aramadan 
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işletmeye kadar bütün faaliyetler, köklü ted
birler alınmak suretiyle hızlandırılacak ve et
kili hale getirilecektir. 

Yeraltı kaynaklarımızın işletilmesinin Dev
letçe tanzimi sağlanacak, bu arada stratejik ni-
tıelilk taşıyan bor mineralleri, hukuk kuralları 
çerçevesinde devletleştirilecektir. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Madenlerimizin cevher veya yarı mamul ye
rine, işlenmiş ve imal edilmiş olarak ihracı için 
gerekli tedbirler uygulanacaktır. 

Maden, petrol ve öteki tabiî kaynaklarımızın 
bu arada özellikle demir, fosfat, bakır, kurşun, 
çinko, uranyum ve benzeri temel madenlerimi
zin potansiyelinin biran önce ve güvenilir şekil
de tespiti ve değerlendirilmesi için arama çalış
malarına daha büyük kaynaklar ayrılacak ve 
bu gibi hizmetleri gören kamu kuruluşları yeni
den düzenlenecektir. 

Bilimsel ve teknolojik nükleer araştırmalar 
memleket kalkınmasını destekleyici yönde özel 
(bir itina ile yürütülecektir.. 

Sayın milletvekilleri, 
Geniş halk kitlelerini ilgilendiren zarurî 

tüketim mallarında mal kıtlıklarının önlenme
si ve fiyat artışlarının kontrol edilmesi amacıy-
le tüketim malları endüstrilerine uygulanan dış 
rekabete karşı koruma tedbirleri uzun dönem
de azaltılarak bu tedbirler ara malları ve ya
tırım malları sanayilerine kaydırılacaktır. 

İç ticarette, piyasaların düzenlenmesi, dü
zenli bir fiyat sisteminin kurulması ve yürütül
mesi, üretici ve tüketicinin korunması maksat
ları ile iş hayatını zorlaştırmayan, çağdaş an
layışa uygun .mevzuat değişiklikleri yapılacak 
ve etkili bir tedbirler dizisi geliştirilip uygula
nacaktır. 

Piyasada darlığı çekilen, o yüzdün fiyatları 
aşırı ölçüde yükselen mallarda fiyat istik
rarının sağlanması ile bu tür malların, 
kamu kuruluşları ya da kooperatifler eliyle 
dış ülkelerden zamanında ve 3 eterli ölçüde it
hal edilerek yurt içinde dağıtımı sağlanacaktır. 
Kamu kesimine gerekli temel mallar kamu ku
ruluşları eliyle ithal edilecektir. 

İç ve dış piyasalardaki aşırı fiyat hareket
lerine veya mal bulamama tehlikelerine karşı, 
iç piyasalarımıza düzgün bir şekilde mal arzını 
devam ettirmek üzere bir stok rejimi kurula

cak, icabında gerekli malların, iç ve dış piya
salardan Devlet eliyle alınarak stok edil
mesini sağlayıcı tedbirler geliştiıilecektir. (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alınışlar.) 

Uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler ve pet
rol sorununun ortaya çıkardığı gerçekler, Tür
kiye'nin dış iktisadî ilişkiler politikasının ve 
dış ödemeler dengesine ilişkin kararlarının cid
dî ve köklü biçimde gözden geçirli] acsî gere
ğini açıkça göstermiştir. Bu açıdan bakılınca 
dış ekonomik ve ticarî ilişkilerİMİin Gjoik un
surlu denge kavramına uygun biçimde yönelt
me gereği vardır. 

Bu nedenle ihracatımızın değişik pazarlara 
yöneltilmesi ilkesinden hareket edilerek, Orta
doğu, Afrika ve Asya ülkeleri ile karşılıklı ti
carî ve iktisadî ilişkilerin geliştirilmesine önem 
verilecektir. Öte yandan AET ile olan ilişkile
rin esas anlaşmalar doğrultusunda yürütülmesi
ne devam edilmekle birlikte geçi^ dönemi ko
şullarını düzenleyen protokoller yeniden ele 
alınacak, toplumun ortaklık dışı ilişki kardu-
ğu diğer ülkelerin şartları ve bu ülkelere uy
gulanan rejimler göziönünde bulundurularak 
Türkiye'ye en uygun şartların sağlanması için 
gerekenler yapılacaktır. (O. II. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar.) 

İhracatın geliştiriLmesine özel önem verile
cektir. Bu maksatla Ticaret Bakanlığınca lü
zumlu çalışmalar yapılacak ve ihracatın finans
manı için lüzumlu kuruluşlar geliştirilecek, ge
rekli tedıbiıier alınacaktır. 

Sayın, milletvekilleri, 
Kalkınma plânının eğitilmiş insan gücü he

deflerine ulaşabilme gayesi ile ortaöğretimde, 
özellikle teknik konulara yönelmeyi hızlandırıcı 
tedbirler uygulanacaktır. 

Çocuklarımıza töre ve geleneklerimizle millî 
hasletlerimize uygun ahlâk kaidelerinin öğretil
mesi gayesi ile ilik ve ortaöğretime mecburî 
ahlâk dersleri konulacaktır. Bu dersleri okuta
cak öğretmenlerin gerekli vasıfları taşımasına 
özel bir önem verilecektir. (C. H. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Bütün meslek ve sanat dallarında eğitim ilk
öğretime dayalı olacak, ortaokullarda meslek 
ve sanat eğitimi veren çeşitli bölüm ve prog
ramlar bulunacaktır. Ortaokuldan sonra öğre
tim dalını değiştirmek isteyenlere hazırlayıcı 
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imkânlar temin edilecektir. Liselerde de şartla
ra göre değişen çeşitli bölümler bulunacaktır. 
Ortaokulda meslekî öğretim görenler, gerekli 
şartları yerine getirmek kaydı ile liselerin yük
sek öğlenime hazırlayan bölümüne geçebilecek
lerdir. Böylelikle öğrenimde kimsenin önünün 
tıkanmaması ilkesi gerçekleştirilmiş olacaktır. 
Üniversite ve yüksek okullara giriş, yüksek 
öğrenime yönelik programları izleyen öğrenci
ler için imtihansız olacaktır. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bu sistem işler duruma getirilinceye kadar 
mevcut öğretim kurumlarının eğitim kapasitele
ri âzami ölçülerde kullanılarak yüksek öğre
nim yapmak isteyen öğrencilerin açıkta kalma
maları sağlanmaya çalışılacaktır. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

G-ene bu sistemin işler duruma getirilmesine 
kadar, meslek okullarının orta kısımları önce
likle açılacak ve ortaöğretimdeki meslek okul
larının ikinci dönem mezunlarının üniversite ve 
yüksek okul giriş imtihanlarına girebilmeleri 
sağlanacaktır. 

Halk yardımı ile yapılıp da bugüne kadar 
öğrenime açılmamış bulunan okul binaları, ya
pılış maksatlarına uygun olarak biran önce hiz
mete açılacaktır. 

Yüksek öğrenim parasız olacak, yüksek öğ
renime alınacak öğrenci sayısı ve bunların fa
külte ye bölümler arasındaki dağılımı kalkın
ma plânlarında öngörülen yetişmiş insangücü 
hedeflerine göre tespit olunacaktır. 

Eğitim kurumlarımız, ihtiyaç ve imkânlara 
ıgöre, yaygın eğitim faaliyetlerine gireceklerdir. 
Yaygın eğitim çalışmaları koşullara göre her se
viyede ve çeşitli alanlarda programlara bağla
narak, zamanında eğitim fırsatı bulamamış 
olanlara bu imkân verilecektir. Böylelikle bir 
taraftan toplumun ihtiyacı olan yetişmiş insan 
!güeü sağlanırken diğer taraftan eğitimde sü
reklilik imkânları geliştirilecektir. 

Eğitim kuramları modern araç, gereç ve 
lâboratuvarlarla donatılacak, öğretim program
ları taklitçilikten kurtanüarak millî koşulları
mıza uygun hale getirilecektir. Öğretimin her 
kademıesinde kitaba ve ezbere dayanan öğretim 
yerine, deneye, gözleme, milletlerarası seviyede 
araştırma yapmaya metot ve teknik maharet 
kazanmaya, kişisel inisiyatifin geliştirilmesine 

ve işe ve üretime yönelmiş bir eğitime ağırlık 
verilecektir. 

Kültür ve sanat kuruluşlarının daha verimli 
hale getirilmesini, sanatın halka dönük ve her
kesin faydalanabileceği bir biçimde gelişmesini 
ve bu faaliyetlerin yurdun en uzak bölgelerine 
kadar yayılmasını sağlayacak tedbirler alınacak
tır. 

Çocuklarımızı zararlı yayınlardan koruya
cak, eğitici, okuma ve öğrenmeyi özendirici, 
millî ve insanî duyguları güçlendirici yeni bir 
yayın programı geliştirilecektir. 

Bilimsel ve teknik araştırmalar özel teşvik 
görecektir. Birçok ilimlerin. kurucusu insanları 
yetiştirmiş olan Milletimizin bundan böyle de 
araştırıcı ve bulucu yetiştirmesine ve başarılı 
ve ileri çalışmaları yapmasına elverişli şartlar 
tesis edilecektir. 

Yüksek İslâm Enstitüleri, Eğitim Enstitü
leri ve benzeri diğer yüksek okullara geniş bi
limsel araştırma yapma imkânları sağlanacak
tır. 

Eğitim bütün kademelerinde sosyal adalet 
ve eşit imkân sağlamak amacıyle, özellikle dar 
gelirli ailelerin çocukları için geniş bir yatı
lılık, kredi ve burs sistemi geliştirilecek ve eği
tim yatırımları yurt düzeyine dengeli olarak 
yayılacaktır. 

Bütün öğretim kurumları ve öğrenci yurtla
rında çocuklarımızın ve gençlerimizin huzur ve 
güven içinde yaşama ve çalışmaları sağlanacak
tır. 

Sporda gençliğin ve halkın beden ve ruh 
sağlığının geliştirilebilmesine yardımcı olun
ması esas alınarak seyir sporundan çok kitle 
sporuna, profesyonel • spordan çek amatör spo
ra ve bu meyanda okul içi spora ağırlık veri
lecektir. 

Oıkul içi ve dışı gençliğin spor, izcilik, be
den eğitimi, boş zamanları değerlendirme ve gö
nüllü olarak toplum kalkınmasına hizmet im
kânları geliştirilecektir. 

Güreş, atıcılık, okçuluk, binicilik ve cirit 
gibi geleneksel spor dalları ile jimnastik, atle
tizm ve yüzme gibi spor dallarına önem ve ön
celik verilecektir. 

Sayın milletvekili eri, 
Diyanet İşleri Başkanlığı her türlü siyasî 

mülâhazaların üstünde tutulacak ve yüksek 
manevî değeri gözönünde bulundurularak 633 
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sayılı Kanunun 1 nci maddesinde belirtilen gö
revlerini yerine getirmesi imkânları sağlanacak
tır. 

Din görevlilerinin toplumumuzdaki mânevi 
yeri ve değeri dikkate alınarak ekonomik ve 
sosyal kalkınmamızda kendilerinden yararlanı
lacaktır. 

Din görevlilerinin demokratik düşünce ve 
inanç özgürlüğü çerçevesinde sürokli eğitimden 
yararlanma!arı sağlanacaktır. 

Vekil imamların eğitim eksiklikleri tamam
lanarak asıl kadroya geçme imkânları gelişti
rilecek ve vekil imam meselesi âdil şekilde çö
züldükten sonra, vekil imamlık uygulaması son 
bulacaktır. (G. II. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Köylere hızlandırılmış bir programla imam 
kadroları temin edilecek ve camiye ihtiyacı 
olan köylerin cami projeleri ve cami yapımı için 
(gerekli malzemenin Devletçe sağlanması gerçek
leştirilecektir. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

Vakıfların, camilerin ve tarihî eserlerin ba
kım ve onarımı çalışmalarına büyük bir hız 
kazandırılacak ve bunlar gayelerine matuf ola
rak kullanılacaktır. 

Say m milletvekilleri, 
Köylerimiz çevresinde yeni iş ve kazanç im

kânlarının açılması, çağdaş uygarlık nimetleri
nin yeterli sağlık ve eğitim kurumlarıyle ve her 
türlü kamu hizmetleriyle buralara ulaşması, nü
fusun büyük merkezlerde aşırı-şekilde yoğun
laşmasının önlenmesi amaçlarına uygun olarak, 
demokratik bir anlayış içerisinde köy - kentle
rin kurulması yoluna gidilecektir. 

Şehirlerin gereğinden fazla ve düzensiz bi
çimde büyümesini önlemek, çevre sağlığı so
runlarını asgariye indirmek, konut ve arsa so
runlarına âdil çözümler getirmek, insan baya
tını yerleşme bakımından güzelleştirip mutlu
laştırmak için, şehirlerin gelişme alanlarındaki 
arsaların kamulaştırılması ve büyük şehir!erin 
çevrelerinde uydu kentler kurulması da dâhil 
olmak üzere gerekli tedbirler alınacaktır. 

Kıyılardan, kuımsalllardan ve tabiî güzellik
lerden bütün halkın serbestçe yararlanabileceği 
sosyal tesislerin geliştirilieibilmesıi için kıyılar 
ve kumsallar üzerindeki kamu hakları süratle 
toplum yararına değerlendirilecektir. 
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Gecekondu konusundaki mevcut 'zamıatn: sı
nırlaması değiştir ilerek, 1973 sonuna kadar 
yapılmış bütün gecekondular meşrulaştırılacak
tır. (C, H. P. sıralarından alkışlar.) özel kişilerin 
ardaları üzerinde kurulmuş gecekondularla ilgili 
olarak ya arsaların, kamulaştırılması yoluna gi
dil ecel: veya bu gecekondularda oturanlara baş
ka konut sağlanacaktır. 

Kalkınma plânları ile fizikî pllâınılaımaılar ara
sında bütünleşme sağlanacak, metropoliten 
plânlama ve şehir plânlaması rasyonel bir iliş
ki içinde sürdürüleeektir. 

Yerleşme düzeninde sanayi bölgelerinin sü
ratle tespitine önem verilecektir. 

Konut sorununu çözücü millî bir konut po
litikası geliştirilecektir. Yapı nnalzeımesi ve 
yapı teknolojisi geliştirme çalışmaları hızlandı
rılacaktır. Kanım kuruluşları ille halkın konu
ta ayırdığı malî kaynakların ahenkli bir şekilde 
kullanılması sağlanacaktır. 

Türkiye Emlâk - Kredi Bankası halka dö
nük ucuz ve toplu konut yapımında daha ve
rimli ve etkin hale getirilecektir. 

Kendi evini kendi yapmak isteyenlere uy
gun alanlar ayrılacak ve bu alanların altyapı
ları kamu kuruluşlannca sağlanacaktır. 

Kamu hizmetleriyle ilgili yapılar çevrenin ve 
göreceği hizmetin şartlarıma uygun ve sade ola-
raik yapılacaktır. 

Savın milletvekilleri, 
A'litya.pı hizmet lerinde bölgeler arası denge

sizliğin giderilmesine öneım verilecektir. 
Yol şebekesinin gelişıtirıilmiesi hızlandırıla

cak, özellikle ziraî ve sınaî ürünlerimizin pa
zar laınmasına yardımcı ve Milletimize emniyetli1 

bir ulaşım sağlayan yolların yapımına ağırlık 
verilecektir.. 

Uzun dömeımde ulaşım maliyetlerini en azıa 
indiren, ekonomik, sosyal ve kültürel kal
kınma yönünden ülikıe yararlarını en iyi şekilde 
sağlayan kara, hava,, su ve el emir yol! arından 
oluşan dengeli bir ulaşım sisteminim geliştiril
mesi auaamaç olacaktır. 

Yol hizmetlerinin alksaimadan yürütülmesi 
için makine parkının yenileştirilmesine önem 
ve öncelik verilecektir. İhtiyaç duyulan maki
ne ve yedek parçaların yerli kaynaklardan sağ
lanması oranı artırılacak ve bu sanayi dalının 
geliştirilmesi özeındiirileeelkıfair. 
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Demiryolu ağımızın büyük bir kısmı bugü
nün ihtiyaçlarımı karşılayamayacak düşük stan
dartlı hatlardan oluşmaktadır. Ulaşımda ve 
özellikle büyük hacimli yü)k taşımasında deonir-
yollarımdan daha genliş ölçüde yararlanılmasını 
zorunlu gören Hükümetimiz, demiryollarlmı-
zın gelişm-esıime ve modertaJLeştirlilimesine önem 
vereceikitiir. 

Deniz ulaşımının daha hızlı ve yoğmu bir ha
le getirilmesıi için deniz ulaşım araçları çoğaltı-
lacalk ve modernleştirdılecektir. Kendi ihtiyaç-
dariimızı karşılamanın ötesinde ihracata da, dö
nük bir gemi inşa saniayiinin süratle kurulma
sı ve mevcutlarımın daha verimli çalışması sağ
lanacaktır. Kıyı tesisleri. ihtiyaçlara, cevap ve
recek şekilde geliştirilecıekltlir. 

Hava ulaştırmasından daha geniş ölçüde ya
rarlanılacak, hava meydanları ve uçaklar mo
dern ihtiyaçlara cevap verecek şekilde araç ve 
gereçlerle donatılacak ve geliştirilmeleri hızlan
dırılacaktır. 

Büyük ölçüde can ve mal kaybına sebep 
olan trafik kazalarının önlenmesi için karayolu 
taşı'tmacılığı hizmıetlertini teslis, yö/nıetim, işlet
me ve trafik kontrolü yönlerinden düzenli hale 
getirmek üzere kurumsal ve yasal tedbirler alı
nacaktır. 

Postta, telefon ve telgraf hizmetleri ve tele
vizyon nakil olanakları plân hedefleri yönün
de, dengeli, yaygın ve çağdaş standartlara uy
ağım hale getirilecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Tıelkell, kendi faaliyet alanı ile ilgili üretici 

'kooperatifleri ve üst kuruluşları ile ortaklık
lar kurarak ve işbirliği yaparak halk sektörü
nün gelişimline katıklıda bulunacaktır. 

Uluslararası anlaşmalar, dış turizmdeki ge
lişmeler ve yurt dışındaki bir milyona yakm 
işçimizin yurda geliş gidişlerinin ortaya, çıkar
dığı çolk yönllü sorunların çözümü amacı ile 
gümrüklerimiz ve bu al anıda izlenmesi gerekli 
politika çağdaş anlayışa uygun bir şekilde 
düzenlenecektir. 

İç ve dış turizmin ekonomik, sosyal ve kül
türeli katkılarından yurdumuzun ve ulusumuzun 
gereğince yararlanabilmesi sağlanacaktır. 

Dar ve orta gelllirli yurttaşlarımızın da tu
rizmin imkânlarından faydalandırılmaları kolay
laştırılacaktır. 

Tarihî anutlarımızın ve millî eserlerimizin 
korunmasına önem verilecek ve bunlar onarı
larak turizme yararlı biçimde değerlendirilecek
tir. 

El sanatlarımızın, folklorumuzun yozlaş
maktan kurtarılması ve bunlardan turizmde ve 
tanıtma çalışmalarında yararlanılması için ge
rekli özendirme, geliştirme, eğitim ve örgütlen
dirme tedbirleri alınacaktır. 

Türkiye Radyolarının yurt dışından daha 
kol aylıkla dinlenebilmesi içıin gerekli yatırum-
lar yapılacaktır. 

Televizyon eğitim programlarından, yaygın 
eğitim için okluğu kadar belli dallarda yazışma 
yoluyle yüksek öğrenim yapabilecek olanlaır için 
de yararlanılacaktır. 

Sayın milietvoklllcri, 
Sağlık politikasında amaç, halikın sağlık hiz

metlerinden yararlanma seviyesini yükseltmek 
ve geri kalmış bölgelere öncelik vererek, sağ
lık hizmetlerinin dağılışımda sosyal adaleti ger-
çeikleştirmiektir. 

Bu a.maç.la sağlık alanında hizmetler ve 
kurumlar bakımından ahenksizliği ve dağınık
lığı giderici bir düzen kurulacaktır. Bütün 
yurttaşların sağlık hizmetlerinden yararlandı
rılmaları hedef alınacaktır. Özellikle malî gü
cü yetersiz olanların sağlık tesislerinden fayda
lanmalarımda çıkarılan zorluk ve engeller kal
dırılacaktır. 

Koruyucu hekimlik hizmetlerine daha et
kinlik ve yaygınlık kazandırılacak, tedavi he
kimliği hizmetleri koruyucu hekimlik çalışma
larını tamamlayan bir unsur olarak ele alına
cak, hastanede, evde ve ayakta tevadi hiz
metleri hem kendi içinde ve hem de koruyucu 
hekimlik hizmetleri ile bir bütün olarak yürü
tülecektir. 

Yataklı tedavide, hizmetler ve kurumlar ba
kımından mevcut dengesizlik ve- dağınıklığı gi
dermek üzere bu hizmetlerin tek bir sistem 
içinde yürütıdmesi sağlanacak, ayrıca boş ya
tak kapasitesinin etkin hale getirilmesi için 
gerekli tedbirler alınacak ve gelişen ihtiyaçlar 
oranında yasVaik sayıları artırılacaktır. 

Bir genel sağlılk sigortası sistemi kurulması 
hususunda gerekil, çalışmalar yapılacaktır. 

Köyler ve gecekondu bölgelerindeki yeter
siz ve kötü yaşama şartları düzeitiilerek, bura
larda yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı ha-
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yat şartlannın hazırlanmasına ilişkim çalışma
lar yapılacaktır. 

G*eri kalmış bö'lgelerdelki sağlık ocakları, 
ergleri, merkezleri ve hastaneleri yeterli şekle 
getirilecektir. 
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köylülerimizin bir taraftan sosyal güvenliğe1 s 
kavuşturulmaları, diğer taraftan kötü ürün 
yıllarında veya tabiî âfetler karşısında geçim 
zorluğundan kurtulmaları sağlanacaktır. 

Ülkemiz şartları göz önünde tutularaik bel
li bir zaman süresi içinde bütün ülkeye yay
gınlaştırılmak üzere, işçiler için işsizlik sigor
tası kurulmasına başlanacaktır. 

Çalışan kadınlardan isteyenlere daha erken 
emekliye ayrılabilme olanakları sağlanacaktır. 

Bütün sosyal güvenlik kurumları bir çatı 
altında toplanacaktır. Kurulmuş ve kurulacak 
güvenlik sistemlerinin dışında kalan muhtaç 
durumdaki yurttaşlar için, sosyal yardımlar 
bir düzene bağlanacaktır. O arada gelirsiz ka
lan yaşlılara, kimsesiz çocuklara ve sakatlara 
özel ilgi gösterilecektir. 

Halen Sosyal Sigortalar kapsamına girme
miş ve yaşamları iyi kalpli fertlerin ilgisinin 
devamına bağlı olan çocuk, kadın ve ihtiyarlara 
sosyal yardım hizmetleri götürülecektir. 

Memur Yardımlaşma Kurumu ve işçi Yar
dımlaşma Kurumu kanunları çıkartılacak ve 
bu kurumların gerelk sosyal güvenlik, gerek ya
tırım alanlarında faaliyete geçmeleri sağlana
caktır. 

Yurt dışındaki 'işçilerin haklarını daha sağ
lam teminata bağlamak, işçilerin ve çocukları
nın bulundukları ülkelerdeki eğitim imkânlar 
rından daha geniş ölçüde faydalanmalarını ve 
işçilerin yurda dönüşlerinde tecrübe ve kabi
liyetlerine uygun iş bulmalarını sağlamak içtin 
gerekli tedbirler alınacaktır. Yurt dışındaki 
işçilerimizin çocuklarının millî ve dinî eğitimle 
ri aksamadan yürütülecektir. (C. H. P. ve 
M, S. P. sıralarından alkışlar,) 

Değerli milletvekilleri, 
Ulusal güvenliğimiz için olduğu gibi, ulusal 

varlığımız, birliğimiz ve bütünlüğümüz için 
de hayatî önemi olian Silâhlı Kuvvetlerimizin 
yapısının ve vurucu gücünün eşsiz tarihî ve ge
leneği ile mütenasip ve gelişen üLîim ve teknolo
ji icaplarına uygun bir seviyede olması temel 
hedefimizdir. 

Millî güvenliğimiz ve savunmamız için yal
nız ortalk sistemlerle yetinilmeyeeek, kemdi1 

millî savumma politikamız, stratejimiz ve im
kânlarımız da geliştirilecektir. 

Çevre sağlığı bakımından hava ve su kirlen
melerinin vatandaşın sağlığını tehdit eden, ta
biat şartlarını kötüleştiren etkilerinin önlenme
si için gerekli tedbirler alınacaktır. 

İlâç fiyatlarının objektif esaslara göre tes
piti uygulamasına devam edilecek, ilâç sana
yiinin güçlenmesi ve hamımaıdde üretimime de 
yönelmesi özendirilecektir. 

Piyasada eş değerli ilâç enflâsyonu önlene
cek, tedavi değeri azalımış ilâçlara aıit ruhsat
lar kaldırılacak, ilâç üretim ve pazarlamasının 
etkin şekilde demetimi sağlanacaktır. 

Kan ürünleri üiin istihsali, nakli ve stokl an
ması üzerinde bugünkü dağıınıik ve disiplinsiz 
uygulamayı giıd ericd millî bir kan politikası ge
lişti inilecek tir. 

Gıda maddelerinin sağlık yönünden deneti
mine önem verilecek, tüm beslenme konusu 
üzerinde önemle durulacak ve özellikle iyi bes
lenemeyen ve satmalıma gücü yeterli olmayan okul 
öncesi ve okul çağındaki çocukların gereğince 
beslenmeleri sağlanacaktır. 

Sayın üyeler, 
Çalışıma hayatı ile ilgili halklar süratle yay

gınlaştırılacak, yürüyen hayatın gerisinde kal
mış yasa hükümleri değiştirilecek ve gerekli 
yeni yasalar çıkarılacaktır. 

İşçilerin asgarî kıdem tazminatı bir yıla ya
nım aylık yerine, bir yıla bir aylık üzerinden 
hesaplanacaktır. (C. II. P. sıralarından alkış
lar.) 

Toplu iş sözleşmeleri için yetkili sendika 
santanm^smda anlaşmazlık çıktığında yargı de : 

netiminde işçilerin gizli oyuna başvurulacaktır. 

Tarım ve orman kesiminde çalışan işçilerin. 
halkları kanunla teminat altına alınacaktır. 

Çırak, kalfa ve ustalar kanunu çıkarılacak, 
işibaşında eğitim düzeni ıkurulacaktır. 

Sosyal güvenliğin yurt ölçüsünde bütün ça
lışanlara ulaştırılabilmesi amıaıcıyla aşağıdaki 
tedbirler alınacaktır: 

Kooperatifleşme hareketine paralel olarak 
ve kooperatiflerce kurulacak yeni bir sosyali 
sigorta ve tarım sigortası sistemi geliştirilerek, 
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Silâhlı Kuvvetlerimizin geliştirilmesi artan 
sekilide millî (kaynaklarımıza dayandırılacaktır. 
Bunun için savunma icapları ile ekonomik ve 
sosyal gelişmıa anasında veırimli ve uyumlu har 
denge tesis vr. idame öttıirileoelkttlir. 

Topraklarımızdaki ortalk savunma tesisleri
nin, savaş, araç ve gereçlerinin Türk Devletinin 
denetimi altında bulunmasıına daima itina edile
cektir. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkış
lar.) 

Anayasamızın *)0 ncı maddesinin verdiği im
kân değerî.enıdirile reik askerlik veya yedeiksubay-
•lıik çağı gelmiş bulunanlardan ımodern bir or
dunun ihtiyaç fazlası olıaınllar, tahsil, meslek ve 
ihtisaslarına uygun diğer kamu görevlerinde 
oalaşabilecelklerdlİY. 

Dış politikada amaciimıız, Atatürk'ün kur
duğu temeller raerinıde barışçı, Devletler Hu
kuku kurallarına saygılı, Türkiye'nin bağımsız
lığımı gözeten Mır pollitliikja izüemıekltir. 

Birleşmiş Milletlerin kuruluşundan beri üye-
ısi oüian Türkiye, devletlerarası ilişkilerde, her 
şeyden önce bu örgütün yasasındaki ilkelere 
uymayı, dış poliitikasıınlda açılklıik ve samiımiyet-
ten uzalklaşmamayı amaç edinmiştir. 

Bütün ülkelerle dostluk ilişkileri sürdürmek 
azminde olan Hükümetimiz, özellikle müttefikle
rimizle, komşu ülkelerle ve aramızda tarihsel, 
geleneksel ve manevî bağlar bulunan ülkelerle 
iyi ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem ver
mektedir. 

Türk milleti ulusların özgürlüğü ve sömürge
ciliğin tasfiyesi hareketine öncülük etmiş millet 
olarak, bağımsızlığına yeni kavuşmuş veya ka
vuşma çabasında olan ülkelere özel bir yakınlık 
duymaktadır. 

İçinde bulunduğumuz ortak güvenlik sistemi
ne ve ittifaklara bağlı kalınacak ve bunların ge
lişen şartlara intibak edecek şekilde uygulanabil
mesinin sağlanmasına dikkat edilecektir. Gerçek 
barış ve güvenliğin sağlanması samimî arzusu ile 
yapılacak her türlü teşebbüsü destekleyecek ve 
bu yönde olumlu ıgayretler sarf edeceğiz. Bu 
maksatla düzenlenen çeşitli konferanslarda bü
tün ilgililer için igeçerli güvenlik şartlarının 
sağlanmasına dikkatli ve yardımcı olacağız. 

Ortadoğu'da âdil ve devamlı bir barışın ger
çekleşmesi içten dileğimizdir. 

Milletlerarası hayatta tek taraflı çözüm yol
larının kuvvete başvurularak kabul ettirilmesine 
karşı olan Türkiye, Ortadoğu'da silâhlı çatışma
ya son verilip tarafların anlaşmazlığa müzakere 
yoluyle <çözüm aramalarını memnuniyetle karşı
lamaktadır. Vuku bulmuş haksızlıkların bu mü
zakerelerle ortadan kalkmasını temenni ediyo
ruz. Güvenlik Konseyinin 242 sayılı Kararının 
uygulanmasının Ortadoğu'da barışın tesisi yo
lunda önemli bir adım olduğuna kaniiz. 

Yurt dışındaki Türklerin her şeyden önce 
uluslararası andlaşmalarda kendilerine tanınmış 
bulunan haklardan tam olarak yararlanmalarını 
sağlamak önemli hedef lerimiızden biridir. Yaban
cı .memleketlerdeki soydaşlarımızın Türk kültür 
ve varlıklarının korunup geliştirilmesine, bulun
dukları ülke halkına tanınan her türlü haktan 
tam ve eşit olarak yararlanabilmelerine önem ver
mekteyiz. 

Yurt dışında Türk kültür varlığının korun
ması faaliyetlerinin yanısıra, Türk kültür ve sana
tının gereği gibi tanıtılması için anlaşmalar ve 
mübadele programları çerçevesinde gerekli ça
lışmalar yapılacaktır. 

öte yandan, vatandaşlarımızın yabancı mem
leketlerdeki emlâki ve halkları ile ilgili sorunla
rın süratle çözülmesine önem verilecektir. 

îki cemaatten oluşan Kıbrıs'ta Türk toplumu
nun eşit egemenlik statüsünün korunması ve 
Devlet yönetiminde iki cemaat arasında her yö
nü ile huzurlu bir işbirliğinin sağlanması için 
en isabetli çözüm şeklinin federatif bir sistemde 
bulunacağına inanıyoruz. Böyle bir çözüm yo
lunun Kıbrıs'ın ülke bütünlüğünü ve bağımsız
lığını kuvvetlendirecek fbir temel teşkil edeceği 
inancındayız. Halen yürütülmekte olan müzake
relerin, Kıbrıs Andlaşmalarmın ortaya koyduğu 
esaslardan hareketle, gerçekçilik ve iyiniyet için
de böyle bir sonuca ulaşması, ilgili bütün taraf
ların uzun vadeli ortak çıkarlarına ve bölge ba
rışma en iyi şekilde hizmet edecektir. 

Denizlere ve deniz yataklarına ilişkin sorun
ların, zamanımız ihtiyaçları uyarınca çözül
mesi amacı ile yapılmakta olan uluslararası de
niz hukuku çalışmalarında Türkiye'nin güven
liğine ve her türlü hali ve yararına değinen ko
nular üzerinde hassasiyetle durulacaktır. Bu 
alanda ıgelişmekte olan Devletler Hukuku kural
ları ve uygulamalar çerçevesinde ulusal hak ve 
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çıkarlarımızı dikkatle izlemek, korumak ve de
ğerlendirmek kararındayız. 

Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
Programımızı takdirlerinize ve eleştirilerini

ze sunarken, bir inancımızı daha belirtmek iste
riz. 

Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî Selâmet 
Partisinin kurdukları Hükümet ortaklığı, uzun 
süre millî bütünlüğümüzü zedelemiş, kalkınma 
hamlelerimizi güçleştirmiş bâzı tarihî yanılgıla
rın doğurduğu sunî ayrılıklara da son veren bir 
yeni dönem açmaktadır ülkemizde. (C. H. P. ve 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar.) 

Sömürünün örtülü bir aracı olarak yüzyıl
lardır körüklenen bâzı sunî ayrılıkların yerini, 
artık ülkemizde, sağlıklı bir demokrasinin gereği 
olan ve çağdaş toplum yapısının ve sorunlarının 
yarattığı çelişkileri yansıtan düşünce ayrılıkları 
almaktadır. Bu anlamdaki düşünce ayrılıkları 
ise Hükümet programının başlangıcında da be-
littiğimiz ıgibi toplum yaşamına zenginlik geti
recektir; *oplum yapısını sarsmayacak, canlandı
racaktır; milleti bölmeyecek, bütünleştirecektir. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar.) 

Böyle bir oluşumun bir mutlu belirtisidir bu 
Hükümet. 

Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî Selâmet 
Partisinin temel sorunlara cesaretle inebilen bir 
programla Hükümet ortaklığı kuraibilmiş olma
ları, gerçek bir huzur döneminin de başlangıcı 

olacaktır. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kimsenin biribirine kuşku ile bakmadığı bir 
huzur dönemi olacaktır bu. Ayrı düşüncelerin 
barış içinde tartışıldığı ve yan yana yaşayabil
diği bir dönem olacaktır. Kimsenin kimseyi eze
mediği bir dönem olacaktır. (C. H. P. ve MJS.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri ve 'alkışlar,) 

Gençliğe kuşkuyla ve korkuyla değil, güven
le ve sevgiyle bakacağız. (CHP ve MiSP sırala
rından «(Bravo» sesleri, alkışlar) Siyasal ve 
sosyal düşünceleri ne kadar ayrı olursa olsun, 
gençlerimiz, Çocuklarımız arasında kardeşliğin 
yerleşeceği, servginin yeşereceği bir ortam hazır
lamayı başta gelen ödevlerimizden biri sayaca
ğız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
öylece, toplumsal barış ve huzur ilk filizlerini 
(gençliğimiz içinden verecektir. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu inançla ve sözle Yüce Kurulunuza Hükü
met adına saygılar sunarım. (CHP ve MSP sıra
larından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN —• Hükümet Programı Yüce Mec
lise sunulmuştur. Anayasanın 108 neü, İçtüzüğü
müzün 10İ5 nci maddeleri gereğince, Hükümet 
Programının görüşülmesi için 4 . 2 . 119)74 Pa
zartesi günü saat 1'5,00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma, saati : 16,20 
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