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1. — GEÇEN ' JTANAK ÖZETÎ
Ankara Üyesi Niyazi Ağırnash; Hükümetin
Kıbrıs konusundaki açıklamasının yapıldığa
birleşimde, müteveffa Burhanettin Uluç'un ce
naze töreninde bulunmak üzere vazifeli olarak
İstanbul'da 'bulunduğunu beyan wj Kıbrıs mev
zuunda Türkiye İşçi Partisinin görüşünü ifade
etti
26 . 12 . 196;] günlü 20 nei Birleşimde kabul
edilen, Cumhuriyet Senatosu adına, mahallinde
tetkikler yapmak üzere Kıbrıs'a gidecek heyet
üyesi sayısı m n ona çıkarılmasına dair Aydın
Üyesi Osman Saim Sarıgöllü'nün önergesi okun
du ve kabul olundu.
Kırşehir üyesi Ali Rıza Ulusman'a izin ve
rilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu
ve izin kabul edildi.
Türk vatandaşlığı,
Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygu
lama ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına
dair Ek Sözleşmenin onaylanmasının uyîgun bu
r
lunduğu;
Türkiye ika İran arasında akdedilen Kültür
Andiaşmasımn
onaylanmasının uygun bulun
duğu ;
Türkiye ile Afganistan arasında akdedilen
Kültür Andiaşmasımn onaylanmasının uygun
bulunduğu;
Televizyon filimleri vasıtasiyle programla
rın mübadelesine dair Avrupa Andiaşmasımn
onaylanmasının uygun bulunduğu;
Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması;
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması;
Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması;
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması ve

İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe
Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarıları ile
Gelir Yergisi Kanununun bâzı madde vo fık
ralarının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısı, geçen birleşimde yeter çoğunluk sağlana
madığından, tekrar açık oya sunuldu ve yapı
lan
tasnif sonunda tasarıların kanunlaşma
ları kaıbul olundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları
teşkilatı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215,
6341 vo 6885 sayılı kanunlarla 5509 sayıh Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bâzı
maddeler eklenmesine
dair
5 . 1 . 1961 günlü 2*31 sayılı Kanuna ek kanun
teklifinin kanunlaşması kabul edildi.
Cumhuriyet Senatosu
İçtüzük teklifinin
görüşülmesi tamamlandı .
Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptı
rılacak merkez binası İçin gelecek yıllara geçici
yük kaimelere girişilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı açık oya sunuldu ve tasarının kanunlaş
ması kabul edildi.
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kal
dırılması ve 114 ııcü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi görüşüldü ve gelecek 'bir
leşimde açık oya sunulacağı bildirildi.
(lensi Kurulun, Hükümet Programım dinle
mek üzere, 30 Aralık İ963 Pazartesi günü saat
17 de toplanması kabul edildi.
30 Aralık J963 Pazartesi günü saat 17 de
toplanılmak üzere Birleşime son verildi.
I>a,şkan
Başkauvekili
Sırrı Atalaıj

Kâtip
Cumihurbaşkanıııca S. Ü.
Nevzat 8engel
Kâtip
Amasya
M acı t Zer en

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açılma Saati : 17,05
BAŞKAN — Enver Aka
KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Nevzat Seng-el (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
B A Ş K A N - - Birleşimi aeıvorum.
2. — YOKLAMA
BAŞKAN' — Çoğunluğumuz vardu.'

B A Ş K A N — Yoklama yapılacaktır.
(Hüseyin Otan'a 'kadar yoklama yapıldı)

3. — B A Ş K A N L I K D İ V A N I N İN GENEL KURULA S U N U Ş L A R I
7. — Başbakan- ismet İnönü
kil olunan Bakanlar Kurulunun

tarafından
programı.

teş

•BAŞKAN —• Sayın Başbakan, b u y u r u n eten
dim.
B A Ş B A K A N İ S M E T İNÖNÜ (Malatya) —
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muh
terem üyeleri,
H ü k ü m e t programını
sunmak
için h u z u r u n u z d a bulunuyoruz. Yüce senatör
ler; sesimin kısıklığı dol ay isiyle, H ü k ü m e t prog
ramını yüksek sesle takdim edebilmesi için Baş
bakan Yardımcısının benim yerime
programı
takdim etmesini sizden istirham
ediyorum,
müsaade eder misiniz efendim? (Muvafık sesleri)
BAŞKAN

Savın Satır,

Imvurun

leri içinde iken bâzı olup bit t ilerle karşı karşı
ya bırakabileceklerini umanları derin hayal kı
rıklığına uğrattılar.
T ü r k Milletinin bu gibi güç zamanlarda da
ha iyi beliren ve her t ü r l ü düşünce veya p a r t i
ayrılığını örtebildi birliği, dayanışması, azim ve
iradesi, en çetin meseleleri bile demokratik dü
zen içinde çözebileceğimizin teminatıdır,
Rski H ü k ü m e t i n çeşitli partilerden üyeleri,
yeni H ü k ü m e t i n kuruluş anma kadar, övünüle
cek bir sorumluluk duygusu ile görev başında
kaldılar. Muhalefet partileri, güçlüklerin başarı
ve sükûnetle asılmasına, olgun davranışları iie
yardımcı oldular.

eıenSayın

(lllil.

B A Ş B A K A N Y A R D İ M C İ S İ K U M A k SA
T H İ (Klfızığ) - • Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri,
IEÜKÜM.KT

PROCKAMI

Cumhuriyet Senatosunun Sayın Üyeleri,
Yeni H ü k ü m e t Programını Yüce Kurulunu
za sunmak için h u z u r u n u z d a bulunuyorum.
İkinci karma H ü k ü m e t i n çekilişinden sonra,
Türk Milleti ve onu temsil eden Türkiye; B ü y ü k
Millet Meclisi, demokrasi alanında yeni bir sı
navı da başarı ile verdi. B ü t ü n çevreler, yeni
Hükümet kuruluncaya
k a d a r geçen zamanda,
köklü Devlet 'geleneğine sahi]) bir büyük .millete
yaraşan sükûneti, ağır başlılığı gösterdiler. Türkive'vi bir Hükümet buhranının olağan «j-üclilk

Üyeler,

1.D61 seçimlerinden sonra işbaşına gelen iki
karma H ü k ü m e t zamanında, iki yıllık bir süre
içinde, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik
hayatında önemli merhaleler aşıldı.
Cenç Türk demokrasisi, başlangıç yıllarının
sarsıntılarından sonra, bu iki yıl içinde, 0 tem
muz 1961 Anayasasının çizdiği yolda, demokra
sinin bütün hukukî teminat müesseselerine ka
vuştu.
Adalet bağımsızlığı sağlam temellere yerleş
ti. Anayasa Mahkemesi k u r u l d u ; kuruluşundan
beri geçen kısa zamanda,
ıhukuk düzeni için,
demokrasi için, A t a t ü r k devrimleri için, 27 Mayıs
11)60 Devriminin ilke ve ülkeleri için ne kadar
yeterli ve değerli bir koruyucu müessese olduğu
n u t ü r l ü örnekleriyle gösterdi.
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1001 genel seçimlerinden sonra 1.963 mahallî
seçimleri de, Türkiye'de en geniş anlamı ile se
çim serbestliğinin kökleştiği inancını doğruladı.
Devlet radyolarımızın artık demokrasilerdeki
sayılı örneklerden geri kalmıyaıı tarafsız tutu,mu hukukî teminata da kavuştu.
Basın, iktidarları ve idareyi tenkit ve denet
leme bakımından en geniş hürriyete kavuştu.
Basın hürriyeti için artık Türkiye'de, Anayasa
düzenini ve yurttaş onurunu 'koruyucu sınırlar
dan başka bir sınır kalmadı. Toplantı ve gösteri
yürüyüşleri hürriyeti eksiksiz olarak gerçekleş
ti. Tam bir tarafsızlık anlayışı, herkese eşit dav
ranma alışkanlığı 'idareye hâkim oldu.
Plânlı kalkınmanın hazırlık dönemi ve ilk
uygulanış yılı başarı ile geçti. Plân düşüncesi,
Türkiye'nin plânsız kalıkınamıyacağı inancı, çok
geniş bir yurttaş çoğunluğumun zihninde yer
leşti.
27 Mayıs Devriminin ve i) Temmuz Anaya
sasının sağladığı ileri hak ve hürriyetler düze
ninden, bu Devrimi kötülemek, bu Anayasayı
tahribetmek için yararlanmaya kalkışmanın hüs
rana mahkûm olduğunu, anlayışlı kimseler ara
sında an la m ıy an artık hemen hemen kalmadı.
TTerhal.de takdir buyrulaeağı gibi, en köklü
demokrasilerde bile, demokrasi, vatandaşa, ge
niş hak ve hürriyetlerle beraber ağır sorumlu
luklar da yükleyen bir düzendir.
Türkiye'de
ise, saydığımız hak ve hürriyetlerin en geniş öl
çüde sağlanması, rejim alanında, sosyal ve eko
nomik alanda, dış münasebetler alanında, teh
likeli geçitlerden geçmekti1 olduğumuz bir döne
me raslamıştır. Bu hak ve hürriyetlerle kurulan
demokratik düzenin memlekete yararlı olması,
onları kullanacak olanların gösterecekleri sağ
duyuya, sorumluluk duygusuna ve Türkiye'nin
bugünkü özel durumunu dikkate alan bir dav
ranış benimsemelerine bağlıdır.
Atatürk devrimlerinden geriye dönülemiyeceği ve Türk Milletinin ancak bu devrimler yö
nünde giderek ilerliyebileeeği şuuru 27 Mayıs
Devriminden bu yana daha çok kökleşti.
Parlâmenfolıı demokratik düzen içinde, sos
yal adalete uygun olarak plânlı ve hızlı kalkın
manın güçlüğünden ürkenler, veya böyle bir
kalkınma yolunu benimseyemiyenler son iki yıl
da, Türkiye'nin kalkınması için başka yola sa
pı tamı yalağını artık görmüş olmalıdırlar.

İki yıldır, telkinle veya zorla Türk halkım
başka yollara çekme teşebbüsleri oldu. Fakat ba
ğımsızlık ve hürriyet uğrunda, ulusal kalkınma
uğrunda, gerekirse her türlü maddi fedakârlığa
katlanabilen Türk halkının İnsanlık onurundan
fedakârlığı gerektirebilecek kalkınma yollarına
sapmaya ne telkinle ne de zor kullanarak razı
edilemiyeeeği çeşitli örnekleriyle görüldü.
Son iki yılın geniş siyasal faaliyet ve propa
ganda serbestliği içindi". Türle halkı, kendisine
kabul ettirilmek istenen bütüu asın ve eskimiş
doktrinleri iterek, Atatürk'ün deneyici, gerçek
çi ve halkçı sosyal ve ekonomik tulumuna sar
sılmaz bağlılığı ve inanışını yeniden gösterdi,
İki yıl içinde alman ileri ve demokratik
sosyal adalet tedbirleriyle çalışma hayatımız ve
genel olarak sosyal hayatımız, hızlı kalkınma
ve sanayi leşine dönemlerinde kaçınılması
güç
olan huzursuzluk, çalışma tehlikelerini başarı
ilo atlatma, imkânına kavuştu. Atatürk'ün «im
tiyazsız, sınıfsız kütle» ülküsünü, bir hızlı eko
nomik yapı değişikliği sırasında da sosyal barış
içinde gerçekleştirme şartları memlekette yerlesmeve başladı.
Sayın Üyeler,
Programı ile huzurunuzda, bulunan yeni Hü
kümet iki yıldır, rejim alanında, ekonomik alan
da, sosyal alanda, bu demokrasi ve so.sya-l ada
let anlayışına uygun olarak kurulanları koru
mak, başlananları tamamlamak ve daha yapıl
ması gerekenleri de süratle yapmak: azmindedir.
Hükümet, bunun için. muhtaç bulunduğu des
teği yalnız halkta ve halk egemenliğinin tek
temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisin
de arayacaktır. Meclisten destek
ve halktan
yardım, gördüğü sürece iş başında, kalacaktır.
Bu destek veya yardımdan yoksun kaldığını his
settiği anda kutsal emaneti, her güçlüğe ve her
derde demokratik yollardan çare bulabileceğine
inandığı Türkiye Büyük Millet Meclisine geri
verecekti i*.
(iörev başında kaldığı sürece, Hükümet, yal
nız Cumhuriyet Halk Partisi (İrupu ile ve ku
rulusunda büyük yardım ve değerli destekleri
olan bağımsız üyelerle 'değil, muhalefet grupları ile de her konuda bir anlayış ve davranış be
raberliği aramak için kendini1 düşen .hiçbir gay
retten kaçınmıyacak, İnde Türk Milletinin kade
rini ilgilendiren önemli konularda iktidarla..
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muhalefetin danışma ve dayanışma geleneğini
Türk siyasi hayatına yerleştirmek için her ve
sileden yararlanmayı ödev bilecektir.
Yüksek Meclise sunulmuş bulunan
Siyasi
Partiler kanunu tasarısının kabulü ile de par
tiler arası münasebetlere yeni bir anlayış hfıkinı
olacağına güveniyoruz.
Sayın Üyeler,
Anayasa rejiminin bütün unsurları ile yer
leştirilmesi ve geliştirilmesi yanında, Millet ve
memleket olarak en büyük meselemiz, hiç şüphe
yok ki, iktisadi kalkınma davasıdır. Bu iki dâ
vanın aslında birbiri ile olan yakın ilgisi açık
lı r. Biz suna inanıyoruz ki, iktisadi kalkınma
çabalarının olumlu bir şekilde yürütülmesi an
cak istikrarlı bir Anayasa rejimi
içinde müm
kündür, Anayasa rejiminin yerleşmesi ve geliş
mesi do iktisadi kalkınmanın gerçekleşmesine
bağlıdır.
İktisadi kalkınma alanında son iki yıl için
de küçüksenmiyecek adımlar atılmıştır. İ962 ve
1063 yılL;". iie ilgili iktisadi göstergeler bunu
açıkça ortaya koyacak niteliktedir. Millî geli
rimiz 196:2 yıl.nda sabit fiyatlarla €/c 6 oranın
da yükselmişi .v. 1963 yılında ise, ilk tahminle
re göre, milli gelirimizdeki artışın
geçen yılki
oranı da aşinası ve kalkınma hız mm % 6,f> ile
7 arasında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu
sonucun ekorjminin genel dengesi bozulmadan
ve istikrar içinde gerçekleştirilmiş olması ayrıca
önem taşımakladır..
Plânlı 'kalkınma döneminin başında elde edi
len hu sonuçları başarı saymaya imkân yoktur.
Ancak bu sonuçlar ekonomimizin içinde bulun
duğu ciddî durumu ve çözülmesi gereken kök
lü meseleleri unutturmamahdır. Hızla artan
nüfusumuzun ihtiyaçlarının karşılanması; hal
kımızın hayat seviyesinin yükseltilmesi; ortak
üyelik anlaşması imzaladığımız Ortak Pazar
Milletleri ile aramızdaki büyük gelişme fark
larının kapatılması; kalkınmamızın dış kay
naklarının bulunması, yatırımları finanse ede
cek iç kaynakların artırılması ve kamu sektörü
nün finansmanı için lüzumlu fonların adaletli
ve sıhhatli vergi kaynaklarından tam olarak
sağlanması; bölgeler ve fertler arasındaki bü
yük gelir farklarının giderilmesi; milletçe kar
şısında bulunduğumuz büyük meseleler olarak
ortadadır. Bu meseleleri kısa yoldan hal için ya
pılacak zorlamalar, ekonominin denge ve istik

rarım bozabileceği gibi, bunların gecikmeden
vo cesaretle ele alınmaması da yarın yeni ve
çözümü güç meseleler doğurabilecektir.
Biz bültün meselelerin çözüm yolunu, Büyük
Meclisçe kabul buyrulan Kalkınma Plânının
her ^alanda, bütün gerekleriyle ve tara ol'arak uy
gulanmasında görmekteyiz.
Plânın uygulanmasında, Anayasamızda, ifa
desini bulan karma ekonominin kurallarıma uya
rak, özel sektöre ve kamu 'sektörüne aynı önemi
ve imkânları vermek ve özel teşebbüsün yara
tıcı gücünü desteklemek kararındayız. 1963
yılı içinde özel sektör yatırımlarını teşvik için
alınan kanuni tedbirleri olumlu Ibir şekilde uy
gulamak ve bunu özel sektör yatırımlarını Plânda
öngörülen üretken alanlara yöneltecek iktisadi
tedbirlerle desteklemek istiyoruz. Böylelikle,
özel sektör yatırımlarının, hâlâ en çok ilgi gös
terdiği bina yapımından, özellikle lüks konut
yapımından ve ars'adan çok, tarım, saanyi ve
turizm gibi alanlara yöneltilmesi de sağlanacak
tır. Bu konudaki çalışmalarımızda direkt mü
dahaleden kaçınılacak ve özel sektörün piyasa
ekonomisi içinde 'gelişmesi esası kabul edilecek
tir. Aynı anlayış içinde kamu yatırımlarında,
da üretken sektörlere öncelik verileıeektir.
Bir yandan lüks konut yapımının azalmasını
sağlayıcı tedbirler alınırken, bir yandan da dar
gelirlilerin konut ihtiyacına öncelik verilerek,
sosyal konut yapımının, Plândaki çerçeve için
de hızlandırılmasına ve kendi evini kendi yapa
na yardım sisteminin şehir ve köylerde geniş
ölçüde uygulanmasına çalışılacaktır.
Konut ve gecekondu dâvası Plândaki esas
lar içinde ele alınacak; arsa spekülâsyonunu
önleyici tedbirler üzerinde önemle duruda çaktır.
Hükümet, kiraların âdil ölçüler içinde düzenlen
mesi gerektiğine inanmaktadır,
Say m üyeler;
K alkınmanm f inansın anını n en fi âsyon yaratmıyaıı sağlam kaynaklara dayanması şarttır.
Bu haklından kamu sektöründe bütçe denkliği
ni, ekonominin genel dengesinin ve istikrar için
de gelişmenin ilk şartı olarak görüyoruz.
Para ve kredi politikamız, iktisadi gelişme
ye imkân verecek, üretimi ıteşvik edecek yönde
olacaktır. Para ve kredi hacminin ekonominin
normal ihtiyaçlarının üstünde artarak enflâs
yona yol açmasına müsamaha edilmiyecektir.
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Kalkınmamız açısından büyük önem 1 aşıyan
y a l ı n ı n ve iyiciline kredisi kaynaklarının geliş
tirilerek genel, kredi hacmi içindeki paylarının
artırılması y o l u n d a çalışmalara devam edilecekkarım kredileri ile 'küçük sanayici ve esnef kre
dileri a l a n ı n d a k i yetersizliği gideriei tedbirler
alınacaktır. Bu amaçla, yatırım ve kalkınma
bankacılığımızın geliştirilmesine çatışılacak ve
bu arada, madencilik, ve turizm alanlarında öze!
sektöre y a t ı r ı m kredileri verecek müesseselerin
k u r u l m a s ı en kısa, zamanda, gerçekleştirilecek
tir. Tasarruf hacminin genişlemesine ve serinle
yeni u geniş halk topluluğuna, yayılmasına im
kân veren bir sermaye piyasası kurul masını 'teş
vik edici tedbirler üzerinde önemle d u r u l a c a k l ir.
.Planlı k a l k ı n m a hedeflerine ulaşılması an
cak istikrarlı bir fiyat politikası ile mümkün
dür. Kalkınma süresince fiyat istikrarının de
v a m ettirilmesi ve bunu s a ğ h y a c a k iktisadi
tedbirlerin z a m a n ı n d a alınması H ü k ü m e t i n baş
lıca, görevlerinden olacaktır. Paramızın iç ve dış
değenini muhafaza ve sat m a.'tına. gücünü takviye
edici, tedbirler almak ve bu a r a d a , kambiyo sı
nırlamaları 'konusunda, son zamanlarda alınan
y u m u ş a t m a tedbirlerini daha, da geliştirmek ka
rarındayız.
Dış ticaret alanında, kısa vâdede kalkınma
mızın zorunlu kıldığı yatırını malları ithalâtı
nın ve sanayiimizin ham m a d d e ihtiyaçlarının
k a r ş ı l a n m a s ı n ı ; uzun vâdenle dış ödemeler den
gesi açığının kapatılmasını en önemli mesel:
olarak görüyoruz. İl halat ve ihracatta, açıklık,
objektiflik ve istikrar dış ticaret rejimimizin
esası olacaktır.
İ h r a c a t t a n ve turizmden elde
edilen döviz gelirlerinin artırılması için başlamış
olan. çalışmaları süratle sonuçlandıracağız. 'Bu
k o n u l a r d a k i çalışmalarda, O r t a k Pazarın sağ
ladığı i m k â n l a r d a n faydalanırken., ekonomimi
zin orta-kl.de. anlaşmasının, bize ilerde yükiiyeceği vecibeleri
taşıyabilecek bir bünyeye kavuşturulim asını da göz önünde bulunduracağız.
Bu yönden, T ü r k sanayiinin dış rekabete da
yanabilmesi İçin her gayret sarfcdi'ocek'tir.
Aynı anlayış içinde, yabancı sermaye yatı
r ı m l a r ı n ı da teşvik etmek ve 'artan ilgiyi geliş
tirmek k a r a r ı n d a y i z .
İktisadi
kalkınmamız içinde istihdam ve
ü r e t i m yönlerinden, k ü ç ü k sanayi ve el sanat
larının b ü y ü k rolü ve payı olduğuna inanıyo

ruz. Bu sektörün teşkilâtlanma, yer, kredi ve
eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına önem vei > reğiz.

Su ürünleri
kaynaklarımızın korunmasını
ve rasyonel bir şekilde üretilmesini sağlamak
amaciyle Su Primleri K a n u n u n u n süratle çık
ması lüzumuma, inanıyoruz.
Kalkınma, Plânının, gerek toplum, 'kalkınma
sında, gerek çesilli
üretim sektörlerindi 1 öngö
rülen amaçlarına ulaşılması
için. kooperatifçi
lik anlayışının gelişmesini sağhyacak
tedbirim.'
de alınacaktır.
Sayın üyeler,
Kalkınma, plânında yer alınış olan
bütün
bu meselelerin çözümü ve plân hedeflerine ulaş
ması bakımından, kamu idaresinin
yeni
bir
anlayışa, kavuşturulmasını, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin plân gereklerine
uydurulmasını,
vergi, tarım ve toprak ve personel, reformlarının
gerçekleştirilmesini en
önemli
şartlar olarak
görmekteyiz.
Bu çalışmalarımızda ana. gaye, devam et
mekti 1 olan görevleri aksatmadan kamu hizme
tinden verim ve etkenliğin, artırılması ve 'kamu
cari h a r c a m a l a r ı n d a 1 asar ruf sağlanması ola
caktır.
Ekonomimizin b ü y ü k bir sektörünü
temsil
eden İktisadi
Devlet Teşekküllerinin yeniden
düzenlenmesi ile ilgili ^olarak B ü y ü k Mecliste.
son görüşmeleri yapılan «İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve İşltra'kleri hakkındaki
k a n u n ta
sarısı» ile «Devlet Yatırını Bankası 'kanun tasa
rısı» nın, Yüksek Meclisin tasvibine mazhar ol
duğu takdirde, süratli ve etkili "şekilde
uygu
lanmasına önem 'vereceğiz. Bu teşekküller 'karma
ekonomi anlayışı içinde modern işletme 'kural
larına uygun, verimli çalışır k u r u m l a r
haline
getirilecektir.
İktisadi Devlet
Teşekküllerinin
Hazineyi 1 yük olmıyau, iç ve dış pazarlarda re
kabet imkânlarına ısahip ve gelecekteki yatırım
ları için fon yaratabilen işletmeler olması sağ
lanacaktır. İktisadi Devlet Teşekkülleri yeniden
teskilâtlandırılirken İm teşekkül 1 erdeki işçilerin.
yönetime ve kâra katılmaları
ile hem verimin
artacağına hem de demokratik çalışma
düzeni
alanında ileri bir adım atılmış olacağına inanı
yoruz.
Yergi reformunda ana, hedeflerden biri kal
kınma, gavreilerimiziu artırdığı
finansman ili-
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liyacının yeter derecede ve sosyal adalet iikvsi
çerçevesinde sağlannnsıdır. Yergi
sisteminizi
millî gelirdeki a r t i ş l a n kendiliğinden takibedebileeek hale getirmek, vergi y ü k ü n ü n dağılışı
nı. yükümlülerin ödeme güçlerine güre ayarla
mak ve İni saretle ver id adaletini
sağlama ! k,
vergilerimize ekonomimizin
gelişmesine hizmet
(ilebilecek bir karakter kazındırmak, vergi kanunlanınızııı
basitliğini ve kolayca anlaşıl i])
u\ gulanmasım temin, etmek, bu alandaki çalış
maların başlıca amacı olacaktır.
Bıı amaçla,
hor şeyden önce
yürürlükteki
\ergilerin randımanının artırılması ve genişle
mek istidatlım gösteren vergi ziyamın önlenme
si konusu üzerinde ısrarla duracağız. Vergi mües
sesesini dürüst vergi ödeyicisi aleyhine işliycu
bir mekanizma, olmaktan, çıkarmak mecburiye
tindeyiz'.
Halen Yüksek Mecliste b u l u n a n Vergi, Re
sim ve Hareler kanun tasarıları gibi
iiükümet
teklifinin biran önce kanunlaşma e;; yasama or
ganının Hükümete pek değerli yardımı olarak
tezahür edecektir.
Mahallî idarelerimizi, kanuni ödevlerini, kal
kınma plânları ile kendilerine A üklenen görev
leri gerçektireibileeek ve aynı zamanda demokra
tik bağımsızlıklarım
sağhyaeak
malî kaynak
l a r a kavuşturmak maksadı ile bu idarelere ait
vergiler de ıslah edilecek ve b u n a ilişkin tasarı
lar pek yakında Yüksek
Meclise sunulacaktır.
.1901 yılı i<;in öngörülen ek finansman ihti
yacı, (leiir Vergisi K a n u n u n d a tarım, kazançla
rı ile ilgili istisna ve muafiyet ölçülerinin da
raltılması ve l)iı verginin sahasının genişletil
mesi; bina vergisi ile alman Millî Savunma mü
kellefiyetinin bir miktar
artırılması;
gümrük
tarifemizde, ekonomimizin
gerçeklerine
uygun
bâzı düzeltmeler yapılması; (lider Vergileri Ka
n u n u n d a ve diğer vergi k a n u n l a r ı n d a
geiekli
ıslahatın gerçekleştirilmesi ile temin
olunacak
tı i*.
B u değişikliklere ait tasarılar en. kısa, zaman
da huzurunuza getirilecektir.
Tasarruf bonoları sistemini daha pratik ha
le getirme çarelerini arıyaeağız.
V'zıın yılardan beri üzerinde
durulan
ta
rım. ve toprak reformunun gerçekleştirilmesi, en
önemli ve süratle ele alınması, gereken başlıca
meselelerimizden, biri haline gelmiştir. Hu ko
n u n u n simdi cesaretle ele ahnmama.unm vakm

gelecekte iktisadi ve sosyal alanda meselenin çö
zümünü daha da güçleştirecek gelişmelere yol
açabileceği kanısındayız.
Tarımsal, faaliyetlerin
ekonomik ve sosyal
bakımlardan en elverişli şartlar içerisinde cere
yan etmesini sağhyaeak olan bu reformu, Ana
yasamızda yer alan ilkelere uygun olarak, top
raksız köylünün toprak sahibi yapılması, yok
sul. çiftçinin toprağı işi ivecek imkanlarla teç
hiz edilmesi, çok bölünmüş tarlaların
iktisadi
işletmeye elverişli üniteler halinde toplanması
olarak anlıyor, tarımsal üretimin bir
unsuru
olması dolayısiyle de asi olan tarım reformunun
temeli kabul ediyoruz. B u anlayış içinde tarım
da üretkenliğin artmasına hız verilmiş, çoğa
lan nüfusumuzun beslenmesi teminat altına alın
mış, iktisadi kalkınma
gücümüzün geliştiril
mesi ve sosyal adalet ilkelerinin en ön emi ilerin
den 'birinin gerçekleşmesi «ağlanmış olacaktır.
inancındayız.
Öte yandan, Türkiye'nin iktisadi
gücünde
önemli yer t u t a n hayvancılığı geliştirmek için
tedbirler alınacak; t a r ı m d a üretkenliğin artırıl
ması amacivle sulama işleri hızlandırılacak; bu
arada küçük sulama ve yeraltı sularından ya
r a r l a n m a alanlarındaki çalışmalar için 'bunlar
dan istifade edecek vatandaşlarla, işbirliğine
d eğe-i- verecektir.
Arazi ihtilâflarının azaltılmasında
olduğu
kadar, toprak r e f o r m u n u n âdil ve başarılı uy
gulanmasında da b ü y ü k etkisi olan
kadastro
f a a. liyetl eri gel iştiril eeekt ir.
İdari reform çalışmaları içinde önemli bir
u n s u r teşkil eden yeni personel rejimi ile ilgili
(alışmaları süratle sonuçlardırmak
ve bununla
ilgili tasarılarımızı yakında B ü y ü k Meclise 'sun
mak kararındayız. Elimizdeki kıt
kaynakların
her şeyden önce kalkınmaya ayrılması zor un
luğu karşısında, yeni personel sisteminin me
murlarımızın geçim şartları ile ilgili olarak ge
tireceği ıslâhatın uygulanabilmesi, ancak daha
çok ve daha etkili çalışarak kamu hizmetlerinin
varimliliğinin artırılması ve kamu câri harca
malarında tasarruf sağlanması ile 'mümkün gö
rülmektedir.
B u şekilde, fazla iş gücü b u l u n a n bölge ve
k u r u l u ş l a r d a n ihtiyat* d u y u l a n ve gelişen alan
lara iş gücünün kaydırılması ile sağlanacak im
kân ve tasarruflarla yeni personel sistemimizin
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malî tedbirlerini kademeli olarak karşılayabile
ceğimizi düşünüyoruz;. İdarecilerimizin ve me
murlarımızın bu gerçeği göz önünde tutarak, ça
lışmalarının verimini artıracak tedbirlerin uy
gulanmasına yardımcı olacaklarına inanıyo
ruz.
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri,
İktisadi kalkınma çabamızı plân içinde yü
rütürken, nüfusumuzun üçte ikisinin yaşadığı
köy, toplumumuz açısından özel bir önem ta
şıyan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
İktisadi ve sosyal kalkınmamızın tüm olarak
ancak köy ve köylümüzün kalkınması ile müm
kün olabileceğine inanıyoruz. Bu Ibakımdan köy
kalkınması ile ilgili olarak başlamış olan top
lum kalkınması çalışmalarının hızlandırılması
ve Devletin çeşitli organlarının köye doğru
hizmet ve gayretlerinin birleştirilmek suretiyle
etkili bir hale getirilmesi Hükümetimizin en
önemli görevi olacaktır. Bu hizmetlerin bütün
köylülere kısa zamanda ulaşmasını kolaylaştır
mak için, hizmetleri elverişli merkezlerde top
lama imkânları üzerinde durulacak ve kendi
başlarına yaşıyamıyacak durumda olan köylülerin
yeterli imkânlara sahip topluluklar haline geti
rilmesi çareleri araştırılacaktır.
Köy kalkınmasıda üretim imkânları çok sı
nırlı olan orman köylerinin özel bir durumu
vardı i'. Orman içi köylerde yaşıyan vatandaş
larımızın, memleketimiz için hayati önemi olan
orman varlığımıza zarar vermeden, yaşamaları
ve kalkınmaları konusunda özel bir dikkat gös
terilecektir.
Köylerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında
önemli yer tutan köy yolları yapımı hızlandırı
lacaktır. Devlet gücünü destekliyen köylere
yol yapımı için yapılmakta olan yardımlar art
ırılacaktır. Yeni getirilen makinalarm illere da
ğıtımı ile bu alandaki çalışmalar 1964 yılında
% 100 artırılmış olacaktır.
Ayrıca il yollarının yapım ve onarımının
daha süratli ve yeterli bir şekilde yürütülmesi
imkânları da geniş ölçüde sağlanmış bulunmak
tadır.
İktisadi kalkınma ile ilgili faaliyetimiz için
de konunun sosyal yönünü de ele almak kara
rındayız. Büyük Meclisçe kabul buyurulan ka
nunlarla iş hayatımız, işçi ve işveren ilişkileri
memleketimizde yeni merhalc3re ulaşmıştır. Top-

lu sözleşme, grev loakvt hakkı ile kurulan yeni
çalışma düzeninin verimli ve başarıcı bir yolda
işlemesini kolaylaştırıcı tedbirler alınmaya de
vam olunacaktır. Sosyal ve ekonomik sorunların
çözülmesinde, çalışma hayatına karşılıklı anla
yış ve barışın hâkim olmasında, işçi ve işveren
teşekkülleriyle sıkı işbirliğinin olumlu sonuçla
rını gören Hükkmet, bu işbirliğini geliştirecek
tir. Hazırlanmış ve hazırlanmakta olan kanun
larla, Hükümet, plânın öngördüğü sosyal gü
venlik hedeflerine süratle ulaşılmasını sağla
maya çalışacaktır.
Yurt içindeki işçilerimizin haklarında bü
yük ilerlemeler sağlarınken, sayıları
günden
güne artarı yurt dışındaki işçilerimizin de hak
ve ihtiyaçlariylc ilgilenecek ve muzır akımları
yeterli bir şekilde karşılayıcı faaliyet göstere
cek bir dış teşkilât süratle kurulacaktır. Yurt
dışındaki işçilerimizin manevi ihtiyaçlarını kar
şılamak; artırdıkları paraların memleket men
faatlerine ve kendi menfaatlerine daha uygun
bir şekilde yurt içinde değerlendirilmesini kolaştırmak üzere tedbirler alınacaktır.
Kalkınma plânında yer alan sosyal politika
mız gelir dağılımındaki ve bölgeler arası kal
kınmadaki aşırı ve adaletsiz farkların gideril
mesine dayanır. Bu amaçla millî gelirin hızla
artırılması ve artan millî gelirin, vergi politi
kası, kamu harcamaları, yatırımların teşviki
suretiyle
dar
gelirli
vatandaşlarımıza
az
gelişmiş bölgelerimize ve bu arada Doğu bölfalerimize öncelikle yöneltilmesine, böylelikle
bölgeler arasındaki dengesizliğin giderilmesine
çalışacağız.
İktisadi durumumuz ve kalkınma çabaları
mı?! konusundaki görüşlerimizi şu şekilde
özetlemek mümkündür: Dünyanın hızla deği
şen ve gelişen siyasi, iktisadi ve sosyal şart
ları altında kalkınma dâvamızı yürütebilmemiz,
ekonomimizdeki gelişmeleri devamlı ve sis
temli olarak yakından izleyerek meselelerimizi
şümullü ve köklü tedbirlerle çözme yoluna git
mekle kabildir. Meselelerimizin güçlüğünü ve
ciddiliğini küçümsemek de, bu güçlükler kar
şısında umutsuzluğa kapılmak da doğru de
ğildir. Geçmişte, daha umutsuz anlarda milletçe
gösterdiğimiz başarıları hatırlamak; hataları
mızı tahlil ederek onları tekrarlamamak ve
nihayet bugünkü meseleler ve güçlükler ita
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ilgili tedbirleri ısrarlı, saıbırlı ve cesaretli bir
tutumla takibederek, iktisadi ve sosyal kal
kınmamızı
gerçekleştirmek tek kurtuluş ve
yaşama yoludur. Bu yolda hareket etmekle,
kalkınmamız için gerekli olan dış kaynakları
da sağlamakta ıbüyük güçlükle karşılaşmıyacağımıza inanıyoruz. Plânımızın dış finansma
nını sağlamak üzere, dostlarımızın katılmasiyle kurulmuş olan Konsorsiyum içinde ve
dışında uzun vadeli ve düşük faizli dış kredi
ler temin etmek hususundaki gayretlerimizi
artıracağız.
Aynı amaçla, Milletlerarası Para Fonu,
Dünya Bankası ve ona bağlı teşekküller ve Av
rupa Yatırımlar Bankası ile olumlu bir şe
kilde gelişmekte olan münasebetlerimize önem
vereceğiz.
İktisadi îş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtının
milletlerarası ticaret ve gelişme alanındaki ve
rimli çalışmalarına da yapıcı bir anlayışla katı
lacağız.
Sayın üyeler,
iktisadi kalkınma ve Özlemi duyulan Ba.tılı
hayat seviyesine erişme bar şeyden önce Ba
tılı düşünce ve çalışma sisteminin milletçe be
nimsenmesine bağlıdır. Bu benimsemede önder
lik edecek organ da her şeyden önce Devlettir.
Devlet hizmetlerinin geliştirilmesinin, plân he
deflerinin gerçekleştirilmesi ve vatandaşlara
sağlanan hizmetlerin ıslahı yönlerinden büyük
önem taşıdığı kanısındayız.
Kalkınma yolunda katlanılacak fedakârlık
ların gerçek karşılığını bulması, yatırımların
gereken süratle ve verimli alanlarda yapıla
bilmesi ve kalkınmaya vatandaşların daha ge
niş ölçüde katılmalarının sağlanması bütün
Devlet organlarının etkili işlemesine bağlıdır.
İdarenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin
yeniden düzenlenmesinde personel sisteminin
ıslahı konularına bu yönlerden de önem veri
lecektir.
Kamu hizmetleri içinde, kültürel ve sosyal
kalkınmanın oldfuğu kadar iktisadi kalkın
manın da hem ortamı, hem de aracı olarak
millî eğitime öncelik tanımaktayız.
Çağımızın kalkınma anlayışı içinde daha
da önem kazanan millî eğitim konularımız,
Kalkınma Plânının gerektirdiği sayı ve ni-

telikteki personeli yetiştirme gücüne sahibolacak şekilde ele alınacaktır. Özellikle meslekî
ve teknik öğretim kurumlarımız, gerek öğ
reniri kapasitesi bakımından, gerek çeşitleri
ve kaliteleri bakımından büyük ölçüde geliş
tirilecektir.
Bunun yanında millî eğitime, Anayasamız
da en güzel ifadesini bulan Atatürk ilkelerine
ve Batı uygarlığının temel ilkelerine dayalı
ibir sosyal düzeni ve millî 'kültürel değerleri
yaratacak ve geliştirecek bir hüviyet verile
cektir.
Yurtta yüksek ve üniversiteler eğitiminin
gelişmesi için her gayreti göstereceğiz.
Eğitim dâvamızın başarısında temel unsur
olan fedakâr ve ülkücü öğretmen toplulu
ğunu maddi ve mânevi huzur imkânlarına ka
vuşturmak emelimizdir.
Sayın üyeler ,
Vatandaşın Devletle olan münasebetlerinde,
mevzuattan, müesseselerden ve bir kısım gö
revlilerin hizmet anlayışından doğan zaman
zaman haklı şikâyetlerle karşılaşılmaktadır.
. Mevzuat ve müesseseden doğan şikâyet konula
rını devamlı ve ısrarlı takiple ve alınacak
tedbirlerle gidermek kararındayız. Vatandaşın
Devlet teşkilâtına her zaman güven ve hu
zurla başvurabilmesinde bütün idare adamları
nın ve görevlilerin gayret göstermelerine önem
vereceğiz.
Vatandaşın kanunlar dahilindeki müraeaatinin en kısa yoldan yerine getirilmesi ve bu
münasebetlerde medeni hizmet anlayışının be
lirtisi olan güleryüz ve karşılıklı saygının hâ
kim kılınması ilkesinin idareye yerleşmesi için
gerekli tedbirleri alacağız.
Memleketin iktisadi gerçekleri göz önünde
tutularak idarede âzami tasarrufa dikkat edi
lecektir.
idaredeki bu ıslahat arasında, Anayasamı
za göre genel idare içinde yer alan Diyanet
işleri kuruluşu da yeterli ve verimli imkânlara
kavuşturulacaktır .Bunu gerçekleştirmek amacı
ile hazırlanan kanun tasarısı yakında tasvibini
ze sunulacaktır.
Adaletin tam bağımsızlığı hukukî teminata
bağlandıktan sonra, şimdi, adalet cihazının da-
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ha iyi işlemesini, dâvaların süratle sonuçlan
masını hak aramada usul ve formaliteler
den doğan güçlüklerin mümkün olduğu kadar
azaltılmasını sağlayıcı ıslahata ihtiyaç vardır;
bu arada arazi ve iş dâvalarında sürat 'sağla
yıcı tedbirler de geniş halk kütlelerini ilgilen
dirmek bakımından önemle eli1 alınacaktı;'.
Hükümet, bu ıslahatı, vatandaşda adak1!e ve
Devlcto karşı güven duygusunu sağlamlaş
tırmanın ve toplumda huzuru geliştirmenin
(başlıca şartlarından biri olarak görmektedir.
Vatandaşın haklı bir sabırsızlıkla beklediği
İcra ve iflâs ve Kat Mülkiyeti kanunlarının
Büyük Millet Meclisinden süratle çıkarılmasını
temenni ediyoruz.
Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan
tasarılardan başka gerek hukukî yönden ge
rek: sosyal açıdan büyük, önem taşıyan çe
şitli 'kanun hazırlıkları da Adalet Bakanlığı
tarafından süratle tamamlanacaktır.
Bunlar
arasında Türk Ceza Kanunu değişikliği, Çocuk
Mahkemeleri Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemeleri
Kanunu önemli yer tutmaktadır.
Ayrıca eğitim ve ıslah esasına dayanan bir
infaz sisteminin uygulanması için gerekli ça
lışmalara da devam olunacaktır.
Yine vatandaş huzuru için şart olan em
niyet ve asayişin tam olarak yerleşmesini sağ
lamak üzere
gerekli bilgi ile ve leknik
araçlarla donatılmış zabıta personeli yetişti
rilmesine önem verilecek.ve demokratik hürri
yet düzeninin ve
yeni sosyal oluşların is
terlerine uygun olarak Batıda başarılı örnek
leri bulunan toplum zabıtası 'konusu da ele alı
nacaktı]'.
Sayın üyeler,
Kamu hizmeti anlayışımız ve bu hizmetle
rin daha verimli ve olumlu bir şekilde yürütül
mesi hakkındaki bu açıklamamızla aynı za
manda çeşitli bakanlıkların yetki ve sorumlu
luk alanına giren konulardaki faaliyetlerinin.
genel çerçevesini belirtmiş oluyoruz.
Bunun dışında, geçmiş yıllarda alışıldığı
üzere, bütün bakanlıkların yapacakları faaliyeti
teferruatı ile anlatarak vaktinizi almak istemi
yorum. Çünkü girmiş bulunduğumuz plânlı kal
kınma döneminde, bu faaliyetler esasen yıllık
programlara bağlanılmakta ve 1!Kİ4 yılının

Programı da bastırılıp dağıtılmış bulunmakla
dır. 1964 Programında öngörülen hususları,
yeni Hükümet tamamen benimsememekte ve bu
programı gerçekleştirmek için her gayreti şart
etmeyi t aahhüd etmektedir.
Plânı her alandaki .Hükümet faaliyetinin ge
nel çerçevesi olarak, kabul, ediyoruz. Büyük
Meclisçe kabul l.myurulmuş olan. Kalkınma Plâ
nında. yev alan ilkeler her alandaki Hükümet
faaliyetinde rehberimiz olacaktır. Plâna uygun
olarak hazırlanacak yıllık programlarla, Plânın
iktisadi, ve sosyal kalkınma ve hizmet alanla
rındaki hedeflerini eksiksiz olarak gerçekleş
tirmek azim ve kararındayız.
Bu hususu bir itere daha belirttikten sonra,
özellik, gösteren birkaç noktaya kısaca dokun
mak istiyoruz.
Sağlık politikamızın temel konusu sağlık
hizmetlerini, bu hizmetlerden daha az faydala
nan. köylü vatandaşın ayağına kadar 'götür
mek olacaktır. Bu, en iyi şekilde sağlık
lıiz m etlerinin, sosyalleştirilmesi programını yü
rütmekle başarılabilecektir. Bu programı yü
rütürken sağlık hizmetlerinin henüz sosyalleştirilmediği illerde de sağlık teşkilâtım yeni
den düzenliyerek, köy hizmetlerinde verimi
artırmaya çalışacağız. Sağlık personelinin yok
sunluk
bölgelerinde görev kabul etmelerini
sağlamak için gerekli tedbirleri de alarak hiz
metlerin dağılışında sosyal adaleti gerçekleş
tirmeye çalışacağız.
Bu arada kademeli 'bir sağlık sigortasının
gerçekleştirilmesi imkânlarını da araştıracağız.
Memleketin sağlık seviyesinin yükseltilmesi
ve tedavi hizmetlerinin maliyetinin düşürül
mesi için koruyucu sağlık hizmetlerine önce
lik vereceğiz. Bu hizmetlerin gelişmesini engel
liydi faktörleri ortadan kaldıracak ve bu sa
hada iyi nitelikte ve yeter sayıda eleman
yetiştirmeye önem vereceğiz.
Özel teşebbüsün sağlık hizmetleri alanın
daki gayretlerini destekliyeeeğiz.
Atom Enerjisi çalışmalarına, önümüzdeki
yıl radyokimya, sağlık fiziği, nükleer elektronik
ve radyoizotop üretim lâboratuvarları kur
mak suretiyle hız verilecektir. Atom Enerjisi
Komisyonu ile hastane ve üniversiteler arasında
is birliği kurularak atomdan yararlanma vo
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nükleer p a t l a m a l a r ı n d o ğ u r d u ğ u
radyoaktif
serpinti kirden k o r u n m a hususunda, »'erekli eği
tim. vo çalışmalar desteklenecektir.
H e r a l a n d a k i çalışmalarımıza, bilimsel ve
t e k n i k a r a ş t ı r m a l a r temel olacaktır.
Beden eğitimi alanında daha yeterli teşki
lâtlanma çalışmaları hızlandıracak ve y u r d u n
bütün il ve ilçelerinde gençliğin yararlanabile
ceği spor alan ve tesislerini süratle t anıamkımağa, çalışılacaktır.
Dış ödeme açığımızın azaltılmasında ve eko
nomik ve .sosyal gelişmemizin
hızlanmasın
da büyük, etkileri olacağına inandığımız turiz
me gereken önem verilecek;
Devletin yanışı-'
ra özel teşebbüsün de bu alana, daha çok yö
nelmesi ve yabancı sermayenin ilcisi sağlanmaya
çalışılacaktır
T ü r k i y e ' d e turizmin gelişmesini
köstekliyen k a n u n l a r ı n değiştirilmesi \ e mev
zuat eksikliklerinin giderilmesi yolundaki çalış
m a l a r süratlendirilecektir.
Memleketimiz için taşıdığı manevi değer ya
nında, turizm bakımından da önem taşıyan eski
eser ve anıtların onarımı için Vakıflar Genel
.Müdürlüğü özel bir gayret sarf edecek ve Va
kıflar işletmelerinin daha verimli hah 1 getiril
mesine cadısı la çaktır.
Malî güçlükler içinde bulunan .Devlet ulaş
tırma. (müesseselerinin giderlerini azaltıcı ve
gelirlerini artırıcı tedbirlere öncelik verilecek;
Devlet ve özel ulaştırma faaliyetleri a r a s ı n d a
daha ahenkli bir çalışma düzeni k u r u l m a s ı n a
çalışılacaktır.
Topra'.k ürünlerimiz arasında özellikle bir ih
r a ç maddesi olarak b ü y ü k önem taşıyan t ü t ü n
yetiştiricilerinin k a z a n c ı n d a son z a m a n l a r d ı
b ü y ü k artışlar sağlanmıştır. Buna muvazi ola
rak t ü t ü n ü n kalitesini yükseltmek için de ted'birler alınacaktır.. Ayrıca tükeıinı ihtiyacımı
zı aşan çayın kalitesini yükseltmek ve bu ürü
n ü n de ihraç imkânlarını a r t ı r m a k ümidindeyiz.
.Bir y a n d a n bina, fabrikalarımızın kapasitesi
artırılırken öte y a n d a n Yozgat -Bira, Fabrika
sının süratle t a m a m l a n m a s ı n a ve T ü r k şarabı
nın bir ihraç mail o l a r a k 'dünya piyasalarında
d a h a geniş ölçüde y e r almasını sağlamaya ça
lışacağız.
Sayın ü y e l e r ;
Köy kalkınmamızın genel kalkınma içimdeki
önemini y u k a r ı d a belirtmiştik.
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B u önemi 'göz önünde t u t a n H ü k ü m e t köy
l ü n ü n kalkındırılması y o l u n d a k i
çalışmalara
öncelik ve hız verecektir. Genel olarak köylü
nün, özel olarak da o r m a n 'köylüsünün dâvala
rını yeni bir anlayışla ele alacaktır.
T a r ı m ürünlerini ve tarımla
uğraşanların
emeğini d e ğ e r l e n d i r m e k için. gereken tedbirler
a Ilınmaktır.
Hem köylüyü, h a k k ı olan daha iyi y a ş a m a
ş a r t l a r ı n a k a v u ş t u r a bilme hem de onu memleket
kalkınmasına daha çok y a r d ı m edebilir duruma.
getirebilme y o l u n d a k i çalışmaları ahenkli ve
süratli bir şekilde y ü r ü t e b i l m e k için, bir Köy
İşleri H a k a n l ı ğ ı k u r u l m u ş t u r .
Köy İşleri. Hakanlığı, köye yönelen, çeşitli
Devlet, hizmetleri arasında, bağlantı 'kuracak, bu
hizmetlerin
Kalkınma P l â n ı n a ve yıllık p r o g 
r a m l a r a u y g u n bir a h e n k içinde, verimli bir
şekilde y ü r ü t ü l m e s i n i s a ğ l a m a y a çalışacaktır.
Yine Köy İşleri Bakanlığı, Devlet gücüne
halkın ve gençliğin gönüllü gayretinin katılması
yoluyla, k ö y kalkınmasını, yeni bir ruh ve he
y e c a n ile hızlandırma hamlesine önderlik ede
cektir.
Çeşitli a l a n l a r d a bir s ü r e d i r
yapılmakta
olan öncü çalışmalar da bu Bakanlığın sorumlu
luğu altında değerlendirilecek ve gelişen bir
p r o g r a m l a b ü t ü n y u r t sathına y a y ı l a c a k t ı r .
Köy hizmetlerinin en önemlilerinden bir
kısmının re'sen Köy İşleri Bakanlığına bağlan
masının lüzum ve imkânları da ayrıca incelen
mektedir.
Plânın enerji kaynaklarımızı süratle geliştir ıiııeye v e r d i ğ i önem ve tabiî
kaynaklarımızın
d a h a iyi değerlendirilmesi ihtiyacı karşısında,
bu işlerle ilgili bir Bakanlı'k da k u r u l m a s ı u y g u n
görülmüştür.
i l e r iki yeni Bakanlığın k u r u l u ş tasarıları
kısa z a m a n d a h a z ı r l a n a r a k Y ü k s e k Meclise .su
nulacaktır.
Bu vesile ile, Y ü k s e k Mleclise sunulmuş bu
l u n a n T ü r k i y e E l e k t r i k Enerjisi K u r u m u ka
n u n u kısarısına da H ü k ü m e t i n b ü y ü k önem ver
diğini arz etmek, isterim.
Ote y a n d a n , memleketin içinde b u l u n d u ğ u
şartlar, güçlükler ve hızlı kalkınma, ihtiyacı,
H ü k ü m e t üyelerinin görevlerini çok ağırlaştır
m a k t a d ı r . Cumhuriyet S e n a t o s u n u n k u r u l u ş u ,
bakanların Meclis içi çalışmalarını iki k a t artır-
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•mıştır. Devlet Planlama Teşkilâtı ile yapılan
müşterek çalışmalar bakanlara yeni görevler
yüklemiştir. Devle! düzeninin eaşitli kesim
lerinde yapılmakta olan ve yapılması gerelken
reformlar da olağan üstü gayret gerektirmekte
dir.
Bu durumda bir çok Batı ülkelerinde olduğu
gibi, bakanların, Meclisle de kendileri ile bcraîber çalışabilecekleri yardımcılara ihtiyacı gün
den güne daha colc duyulur olmuştur. Bunun
en iyi bir şekilde «ağlanması imkânları araş
tı r.ı.la e afeti r.
Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri,
Millî hüviyeti bütün parlilcrimizce benimsen
miş dış politikamız ilhamını, dün olduğu gibi bu
gün de, Büyük Atatürk'ün «Yurtta sulh, Cihan
da sulh.» ilkesinden almaktadır.
İstiklâlimizin ve millî menfaatlerimizin en
büyük teminatı saydığımız barış, hürriyet, ada
let ve hak eşitliğine dayanan bir dünya nizamı
nın kurulması dış politikamızın değişmez hedefi
dir. Milletçe benimsediğimiz hu hedefin gerçek
leşmesi yolunda Hükümetimiz elinden gelen bü
tün gayreti sarf etmeye devam edecektir.
Sayın Üyeler,
Milletlerarası durum, son bir yıl içerisinde
şahit olduğumuz ümit verici gelişmelere rağmen,
kararsızlığını muhafaza etmekledir. Özlenen âdil
ve devamlı bir barış nizamı kurulmasının, bütün
dünya milletleri tarafından sarf edilecek ortak.
gayretlere bağlı olduğu açıktır. .Hükümetimiz
böyle bir nizamın gerçekleşmesi için uhdesine dü
şen vazifeyi samimiyetle yaparken, basiretle ha
reket etmek zaruretini de göz önünde bulundura
caktır. Memleketimiz dâhil olduğu ittifaklar içe
risinde barış vre güvenliğin, korunması yolunda
kendine düşen gayretleri sarf ederken savunma
gücü müessiriyetinin muhafazası için de gerekli
tedbirler üzerinde dikkatle durmak kararındadır.
NATO ve CENTO ittifakları bu vadideki çalış
malarımız içerisinde en önemlilerini teşkil etmiş
ve edecektir.
Hür dünyanın bekası için birlik ve dayanış
manın hayati zaruretine inanan Hükümetimiz,
dünya barışının en kuvvetli teminatı saydığı
NATO ittifakı içinde1, müttefik ve dost memle
ketlerle her alanda kurmuş olduğu yakın bağla
rın daha da geliştirilmesine devanı, edecektir.
Hükümetimizin bu voldaki çalışmalarında it-

tifak içindeki bu bağlar başta Amerika Birleşik
Devletleri olmak üzere bütün üye dost ve mütte
fik devletlerle, mevcut samimî ve dostane iki ta
raflı münasebet ferin gelişmesinde de değerli bir
rol oynamaktadır.
Dâhil olduğumuz diğer bir ittifak CENTO
adı altında anılan Merkezî Andlaşma Teşkilâtı
dır. Bu Teşkilâtın bölge üyeleri olan İran ve Pa
kistan'la münasebetlerimiz pek yakın ve dostane
dir. CENTO'nun bütün üyeleri arasında çeşitli
alanlarda mevcut iş birliğinin daimî gelişmeler
kaydetmesi hususuna Hükümetçe itina gösterece
ğiz.
Sayın Üyeler,
Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının, devam
lı umdeleri arasında ahitlere sadakat başta ge
lir. Bildiğiniz gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ara
mızda özel bağlar kurulmuştur. Bu Cumhuriye
tin, imzalamış olduğu Andlaşmaları iyi niyetle
tatbik ederek bütün vatandaşlarını refah ve saa
dete; ulaştırmasını daima temenni etmişizdir. Fa
kat bir bütün teşkil eden Londra ve Zürih An
laşmaları yersiz ve mesnetsiz teşebbüslerle orta
dan kaldırılmaya çalışılmış, bu konuda tarafı
mızdan'yapıl an birçok uyarmalar Kıbrıslı Rum
idareeilerce kaale alınmamış ve son günlerde bil
diğiniz kanlı maceraya girişilmiştir. Adada cere
yan etmiş olan feeayi bize büyük elem vermiştir.
Birkaç gün evvel arz ettiğim gibi, Türkiye ken
disinin ahitlere1 gösterdiği sadakati ve riayeti baş
kalarından da. aynı şekilde bekler. Sorumsuz
lukla girişilen hareket karşısında memleketimiz
bir bütün olarak Kıbrıs'lı kardeşlerimizin huku
kunun korunması ve ahitlere riayet olunması hu
susundaki iradesini katiyetle izhar etmiştir.
Bu cümleden olarak, bütün barışçı yolları so
nuna kadar iyi niyetle, sabırla fakat azmimizden
zerre kadar inhiraf etmeksizin denedikten sonra,
son çare olarak Garanti Andlaşmasmm bize ver
diği münferit müdahale hakkımızı kullanmak üze
re harekete geçeceğimizi bildirdik. Bu katî tu
tumumuz sonucunda Türkiye, İngiltere ve Yuna
nistan Adada ateş kesilmesini ve nizamın iadesini
temin için müştereken teklifte bulundular ve tek
lif malûm olduğu üzere Kıbrıs Hükümetince ka
imi edildi. Şimdi, teminatçı üç, Devletin askerî
birlikleri bir İngiliz generalin idaresi altında vazifeve başlamış bulunmaktadır.
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Hükümetimiz İm millî tutumun her türlü
icaplarını da ahdî vazifeye ve ahdî haklara uygun
olarak yerine getirmeye aynı azimle devam ede
cektir.
Sayın Üyeler,
Komşularımızla münasebetlerimizi daima ge
liştirmek emelimizdir. Müşterek menfaatlerimi
ze uygun olarak Türk - Yunan münasebetleri
nin gerek ikili, gerek NATO ittifakı içerisinde
devamlı surette kuvvetlenmesi arzumuzdur. Kar
şılıklı temennilerin ve arzuların Kıbrıs buhranın
dan da iyi bir imtihanla geçmesi şüphesiz ki, is
tikbale ait çalışmalarımızda bizi teşvik edecek
tir.
Orta ve Yakın - Doğu memleketlerine karşı
yakın bir ilgi duymaktayız. Bölgemizde huzur
ve sükûnun kurulmasını, bu memleketlerin istik
rar, hürriyet ve bağımsızlık içinde refaha doğru
ilerlemelerinde görmekteyiz.
Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile müna
sebetlerimizin, mevcut milletlerarası taahhütleri
miz çerçevesinde, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk
esasları- dairesinde tedricen geliştiğini müşahede
etmekteyiz. Hükümetimiz bu yolda kendine dü
şen gayreti gösterecektir.
Komşularımızdan Bulgar Hükümetinin iki
memleket arasındaki münasebetlerin iyi komşu
luk münasebetleri seviyesine getirilmesi hususun
da arzu ifade eden beyanları vardır. Bu arzula
rın tahakkuk edebilmesi için aramızdaki pürüz
lü meselelerin görüşülerek hallinde Bulgar Hü
kümetinin kendisine düşeni yapması gerekmekte
dir.
Uzun bir tarihi olan Afganistan'la dostluk
münasebetlerimizin daha da geliştirilmesi sami
mî arzumuzdur.
Lâtin Amerika memleketleriyle olan münase
betlerimizi, mevcut dostluk çerçevesi içinde ge
liştirmeye çalışacağız. Keza, başta .Japonya ol
mak üzere, Uzak - Doğu memleketleriyle olan dos
tane münasebetlerimizin kuvvetlendirilmesine de
önem verilecektir.
Bağımsızlığına kavuşarak Birleşmiş Milletler
ailesine katılan genç Afrika memleketlerinin,
meşru haklarını elde etmiş olmalarından büyük
memnunluk duymaktayız. Bu memleketi erle si
yasi, ticari ve kültürel alanlarda gittikçe artan
münasebetler tesisi Hükümetimizin çalışmaları
arasında önemli bir yor alacaktır. Bu menıle-

ketlerin, milletlerarası münasebetlerin ahenkli bir
şekilde gelişmesinde yararlı hizmetler ifa etme
leri temennimizdir.
Sayın Üyeler,
Türkiye'nin Batı camiası ile ve bu arada Av
rupa Konseyi ile iş birliğinin her sahada kuvvet
lendirilmesi dış politikamızın temel hedeflerin
den biridir. 12 Eylül 1963 t e Ankara'da, Ortak
Pazarla Türkiye arasında imzalanan Ortaklık An
laşmasını bu bakımdan pek önemli bir gelişme
olarak kaydetmek isterim. Bu Anlaşma, memle
ketimizi batı filemi ile kader birliğine götürecek
olan tarihî bir belge mahiyetindedir. Dileğimiz,
Anlaşmanın bir an evvel yürürlüğe girerek fiili
yata intikal etmesidir. Hükümetimiz bu yolda.
gereken çalışmaları yapacaktır.
Sayın Üyeler,
Dış politikamızla ilgili sözlerimi bitirirken bu
alandaki gayret ve faaliyetlerimizin milletlerle
verimli ve yapıcı dostane münasebetler üzerinde
teksif edilmiş olduğuna bilhassa işaret etmek is
terim. Dış siyasetle milletçe benimsediğimiz bu
esas, bütün siyasi partiler ve umumi efkârımızın
müşterek amacını teşkil etmektedir. Böylece söz
lerimin başında zikrettiğim gibi, dış politikamı
zın millîlik vasfı, tatbikattaki tezahürleri ile de
teyit ve devamlılık ifade etmektedir. Hüküme
timiz bu istikamette aralıksız çalışacaktır.
Sayın Üyeler,
Anayasanın Silâhlı Kuvvetler ile ilgili yeni
likleri üzerindeki çalışmalarımız büyük kısmı ile
sonuçlanmış ve ezcümle askerî yargı yeniden dü
zenlenmiş ve Millî Güvenlik Kurulu Kanunu ka
bul edilerek bu organlar Anayasanın emrettiği
şekilde faaliyetlerine başlamışlardır. Ancak, Ge
nelkurmay Başkanlığının görev ve yetkilerini düzeııliyen kanun ile buna mütenazır Millî Savun
ma Bakanlığı Teşkilât Kanunu üzerinde çalışma
lar devam etmekte olup kısa zamanda Yüksek
Meclise getirilmesine çalışılacaktır.
Sıkıyönetim, Ordu Personel ve Askerî Ceza,
kanun tasarıları üzerinde de çalışmalar son saf
haya gelmiştir. Yakın, bir gelecekte bu tasarıla
rın da daha önce Meclisi1 sevk edilmiş bulunan
Silâhlı Kuvvetler Beslenme kanun tasarısı ile bir
likte kanunlaşacağı ümidedilmektedir.
Harb silâh ve araçlarındaki teknik ilerleme
ler ve dünya politikasındaki gelişmeler sonucu
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olarak stratejik ve taktik anlayışlarda meydana
gelen gelişmelerle millî güvenlik ihtiyaçlarımız
ve imkânlarımız göz önünde t u t u l a r a k Silâhlı
Kuvvetlerimizin teşkilâtlanmasına, dokunan ko
n u l a r d a çalışmalara önem verilecektir.
Silâhlı Kuvvetlerimiz, bugüne k a d a r olduğu
gibi, gelecekte de N A T O ve OKNTO miişleıvk
savunma »sistemleri içinde vatanımızın ve milleti
mizin içte ve dışta, karşılaşabileceği
her türlü
tehlikelere karşı millî varlığımızı koruyacak mad
di ve mânevi gücü temin ve idame yolunda 'gay
ret ve feragat ile çalışmaktadır.
Ordumuz en iyi silâhlarla teçhiz edilmekle
dir. Eğitiminin, nazari ve amelî olarak, en yük
sek »seviyede bulunması için bütün emekler har
canmaktadır. Silâhlı Kuvvetlerimize vatani vazi
feleri teveccüh ettiği zaman. Ordularımızın, Bü
yük Meclisin takdirine ve güvenine' lâyık bir se
viyede ödevlerini yapaeaklarından emin olabilir
siniz. (Bravo «sesleri, alkışlar.)
Cumhuriyet Senatosunun Sayın Üyeleri,
H ü k ü m e t Programını sunmuş bulunuyorum.
Müşahade etmiş olacağınız gibi, bu program, te
mel noktalarda, Birinci ve İkinci K a r m a H ü k ü 
metler p r o g r a m l a r ı n d a n ayrılmamakta; ve B ü y ü k
Meclisin kabul etmiş olduğu Beş Yıllık Kalkınma
Plânının t a m uygulanması amacını gütmektedir.
Birinci ve İkinci Karma Hükümetler Programla
r ı n d a yer almış olan birçok hususlar gerçekleş
tirildiği için, tabiat iyle, bunlara yeni Hükümet
P r o g r a m ı n d a yer verilmemiş; ancak, Karma Hü
kümetler Programlarında yvr almakla beraber
gerçekleştirilmesine imkân ve fırsat bulunamamış
olan tarım ve toprak reformu ve köylünün top-iu
olarak kalkındırılması, vergi reformunda eksik
kalan hususların, sosyal adalet çerçevesinde Plâ
nın t a m finansmanını sağlıyacak ölçüde tamam
lanması ve kamu hizmetlerindi 1 gerekli ıslaha,'ıu
bir an (ince yapılması gibi hususlara özel bir önem
ve öncelik verilmiştir.
Yüce Senatoya saygılarımı arz ederim, (Alkış
lar.)
P>AŞKA.\
Oündeme geçmeden evvel şu
hususu Yüksek Heyetinize arz etmek islerim.
H ü k ü m e t programı üzerindeki
görüşmeler
Millet Meclisinde 2 Ocak 19(54 P e r ş e m b e ıx'ûn'^
y a p ı l a c a k t ı r . 4 Ocak 19(54 ('hıma. günü saat 10 <la
başlamak üzere p r o g r a m üzerindeki müzakere
lerin Senatoda yapılmasını yüksek
oylarınıza

arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul einıiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüksek Heyet nizce geçen birleşimde ivedilik
le görüşülen ve kabul edilen Avukatlık' Kanu
nunun maddeleri ve tümü acık oyunuza arz edi
lecektir. ( Kkseriyet yok:, sesleri.)
A •••- ,')'.'•)/:.;' sayılı
Cemiı/cller
Kanıtnnnııv,
12 vi uıadihsinin
1,'aldırılması er- 21) uca 'mad
desinin <h(/islirilm< si lıallıudal.'i
kantin
lehlifrnin
M il İv I Jfvviisİnvv
1,-abul olunan mclni ve
Cıvmhuriijel
Senatosu
İrinleri re Ananasa re
Adalet
l'onıisifoıtları
raporları
(M.
4/evlisi
2/iHS,
C. Henalosıı
2/100)
(H. Sayısı .• 327)
Pir önerge var, okul uyurum.
Yüksek I başkanlığa
Cümlemin 1 imi görüşmesi yapılacak işler
kısmında, bulunan ve ismi aşağıya
çıkarılan
(427) Sıra Sayılı kanun teklifinin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
4512 sayılı Cemiyetler K a n u n u n u n 12 nci
maddesinin kaldırılmasına dair. •
Anayasa ve Adalet Komisyonu Sözcüsü
Cumhurbaşkanınca. S. Ü.
Amil Art us
BAŞKAN --• B u y u r u n efendim.
NİYAZİ
AfîlIİNASLl
(Ankara)
h a k k ı n d a mâ ruzat ta bulunacağım,

Usul

BAŞKAN
Huyumu.
NİYAZİ
AOIBNASU
(Ankara)
Yük
sek »Senato bugün Hükümet programının. Sayın
Başbakan tarafından okunması maksadı ile mû
tadı dışında toplanlıva davet edilmiştir. Prog
ramın okunmasiyle bu kısmı
tamamlanmıştı!'.
»Simdi Başkanlığın yeni tasarruflarda, bulun
mak yetkisini kullanması İçlüzük hükümleri dı
şına çıkması şeklimle telâkki edilebilir ve ayrıca
ıııümküıudür ki mûtat
toplantılarda bulunmak
ve bu kanunları takîbet inek k a r a r ı n d a
olan
muhterem senatörlerden bir çoğu
programın.
okunmasında bulunmamış olsun.
Şu tıahte, esasen ekseriyet imiz de olmadığına
göre, Muhterem Başkanlıktan rica
edeceğim
böyle bir tutuma, sonuca bizi götürmek yoluna
gitmesinler. B u g ü n k ü »Senatonun tupla.nlısı bil
miştir,Senatonun bugün toplatısını icabel tiren
selbep t a m a m l a n m ı ş t ı r ;
bundan sonrasında bir
t a s a r r u f t a bulunulmaması icabeder kanaatimle-
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yinı. Lütfen birleşimi tatil buyursunlar ve tasa- i Âmil Artus'un önergesi tekrar okundu.)
rınm görüşülmesini tehir etsinler.
i
NİYAZİ ACMRNASLI (Ankara) — ilen
BAŞKAN — Yükse'k Heyetinize şunu arz et- ; dim bos arkadaş ayağa kalkarak ekseriyetin ol
mek isterim ki, gündemimizin ikinci defa görü- ! madığım beyan ediyoruz.
.şülecek işler kısmının ikinci maddesinde bir ka- :
I'AŞKA.N — l>oş arkadaşımız ayağa kalka
ııım tasarısı vardır. Bu kanunun T> Ocak'1a gü- ' rak ekseriyetin olmadığını beyan ettiler. Şu
riişülme müddeti bitiyor; istirham ediyorum, i
halde ekseriyeimiz yoktur. '•) Ocak 10b'4 Onma
yalnız bu kanunu çıkaralım, ondan sonra tatil j
günü saat 10 da toplanılmak üzere Birleşimi ka
ederiz. (Ekseriyet yok, sesleri) Önergeyi tek- !
patıyorum.
rar okutuyorum.
(Anayasa ve

Adalet

Komisyonu

Sözcüsü !

><9<

Kapanma saati : 18,30

...<...

Cumhuriyet

Senatosu

GÜNDEMI
YÎRMÎlKÎNOl BİRLEŞİM
30 . 12 . 1963 Pazartesi
Saat : 17,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Başbakan ismet inönü tarafından teşkil
olunan Bakanlar Kurulunun programı.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTıRıLAN IŞLER
IV
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI
VERİLEN İŞLER
X I . — Avukatlık Kanununun 7 nci madde
sinin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
(M. Meclisi 2/385; C. Senatosu 2/102) (S. Sayı
sı : 292 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi: 10.12.1963]
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER
1. — Bâzı müessese, teşekkül ve ve işletme
lerin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin
kaldırılmasına dair kanun teklifinin Millet
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu içişleri ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/489; C. Sena
tosu 2/108) (S. Sayısı: 334) [Dağıtma tarihi:
9 . 11 . 1963] (Ret)
2. — Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı
fiiller hakkındaki 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/289; C. Se
natosu 2/109) (S. Sayısı: 333) [Dağıtma tarihi:
1 . 11 . 1963] (Ret)

X 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yık Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/571; C. Senatosu 1/323)
(S. Sayısı: 357) [Dağıtma tarihi: 14.12.1963]
X 4. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
(M. Meclisi 1/565, 2/610; C. Senatosu 1/316)
(S. Sayısı: 351) [Dağıtma tarihi: 17 . 12 . 1963]
V
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK
ÎŞ£ER
1. — Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu hakkın
daki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair
kanun »teklifinin Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/510,
C. Senatosu 2/101) (S. Sayısı : 326) [Dağıtma
tarihi: 23 . 10 . 1963]
X 2. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun
12 nci maddesinin kaldırılması ve 29 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu içişleri ve Anayasa ve
Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi
2/433; C. Senatosu 2/100) (S. Sayısı : 327)
[Dağıtma tarihi: 24 . 10 . 1963]
3. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten
kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Sosyal İşler, içişleri ve Anayasa ve
Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi
1/205; C. Senatosu 1/300) (S. Sayısı : 335)
[Dağıtma tarihi : 10 . 12 . 1963]
{Devamı arkada)

4. — Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bayındırlık ve Ulaştırma ve
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/342;
C. Senatosu 1/289) (S. Sayısı: 313 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 12 . 1963]
5. — Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/239; C. Se
natosu 1/303) (S. Sayısı : 358) [Dağıtma tari
hi : 19 . 12 . 1963J
X 6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince
Avrupa fonundan 'temin olunan kredimin Devlet
borcu olarak Hazine hesaplarına intikalini Türk
lirası karşılıklarının kullanılma şekü hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri,
Basın - Yayın ve Turizm, Malî ve İktisadi İşler
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi
1/248; C. Senatosu 1/293) (S. Sayısı : 360)
[Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1963]
X 7. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni

ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi
1/521; C. Senatosu 1/315) (S. Sayısı: 362)
[Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1963]
8. — Durmuş Çetinkaya hakkındaki ölüm
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komislyonu raporu (M. Meclisi 3/414; C. Senato
su 2/103) (S. Sayısı : 363) [Dağıtma tarihi :
23 . 12 . 1963]
9. — İzzet Sivaslı ve Ali İlgaz haklarındaki
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/545; C. Se
natosu 2/105) (S. Sayısı : 364) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1963]
X 10. — «Hususi kredi» ve «Silâhlanma is
tikrazı» ndan doğa,n İngiliz alacakları bakiye
sinin tasfiyesi için Birleşik Kırallıkla Tür
kiye arasında mektup teatisi suretiyle yapılan
23 Haziran 1962 tarihli Andlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Ya
yın ve Turizm, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe
komisyonları raporları (M Meclisi 1/348; C.
Senatosu 1/296) (S. Sayısı : 361) [Dağıtma ta
rihi : 24 . 12 . 1963]

