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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî Üye Sıtkı Ulay'm, Sosyal Demokrat 
Parti Başkanlığına seçildiğinden, gruplarından 
ayrıldığına dair Millî Birlik Grupu Başkan
lığı tezkeresi ile, 

Üyelerden Sabahattin Orhon (Giresun), Zi
ya Önder (Sivas) ve Cemal Tarlan (Tekir
dağ) m partilerine iltihak ettiğine dair Ada
let Partisi Grupu Başkanlığı tezkeresi okun
du, bilgi edinildi. 

Genel Kurulun, yeni kurulan Hükümetin 
programını dinlemek üzere, 26 Şubat 1965 Cu
ma günü saat 16,30 da toplanması kabul edildi. 

Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi ile, 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçimi 

yapıldı ve üyelerden hiçbirisi yeter çoğunluk 
oyunu alamadıklarından, kabul edilen önerge 
gereğince, seçim gelecek birleşime bırakıldı. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın görüşülmesi ilgili Bakan ve temsilcisi ha
zır bulunmadığından gelecek birleşime erte
lendi. 

Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara An
laşmaları ve bunlara Ek Protokollerinin onay-
lanmasmm Uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısı görüşüldü. Yapılan oylamada ye
ter çoğunluk sağlanamadığından, tasarının ge
lecek birleşimde tekrar oylanacağı bildirildi. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının statü-

Rapor 
3. — Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Ada

let Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka-

sünde yapılan değişikliğin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ivedilik
le görüşüldü ve tasarının kanunlaşması kabul 
edildi. 

Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Bri
tanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metince imzalanan «Atmosferde, fezada ve su 
altında nükleer silâh denemelerinin yasaklan
ması hakkında Anlaşma»' nın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının bi
rinci görüşülmesi bitirildi. 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hü
kümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli Ek 
Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü. Yapılan 
oylamada yeter çoğunluk sağlanamadığından 
tasarının gelecek birleşimde tekrar oylanacağı 
bildirildi. 

26 Şubat 1965 Cuma günü saat 16,30 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 

Muhittin Kılıç Kudret Baykan 

Kâtip 
Bolu 

Sırrı Vzunhasanoğlu 

nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/771; Cumhuriyet Senatosu 2/152) (S. Sa
yısı : 554) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1965] 

2. — GELEN KAĞITLAR 



B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma Saati : 16,30 

BAŞKAN — Enver Aka 
KATİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)> Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, birleşimi açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi î/792; C. Senatosu î/501) (S. Sayısı: 
548) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler kısmında bulunan 1964 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının görüşme süresi 
bitmek üzere bulunduğundan Hükümet Prog
ramından evvel öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde konuşmak isti-
yen var mı? (Komisyon yok, sesleri) Komis
yon lütfen yerini alsın. Komisyon burada. 
Hükümet burada. Kanunun gerekçesini ve 
raporun okunmasını arzu edenler lütfen işaret 
(buyursunlar. Yok. Tümü üzerinde söz istiyen-
ler? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

(1) 548 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 758 020 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri ayrı ayrı okutuyo
rum. 

Bölüm Lira 

(A/l) 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Eklenen 
12.000 Personel giderleri 40 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
13.000 Yönetim giderleri 7 300 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 19 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 13 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 140 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 241 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eklenen 
14.000 Hizmet giderleri 140 000 
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C. Senatosu B : 47 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îçişleri Bakanlığı 
î 2.000 Personel giderleri 80 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
14.000 Hizmet giderleri 80 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 
Eklenen 

12.000 Personel giderleri 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 58 920 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

Dışişleri Bakanlığı 
Düşülen 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 86 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 

Millî Savunma Bakanlığı 
Eklenen 

35.000 Sosyal transferler 241 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 170 920 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

26 . 2 . 1935 O : 1 
Eklenen 

36.000 Borç ödemeleri 63 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cctvelleriyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin (Danıştay) kısmı
nın 12.000 nci (Personel giderleri) bölümünün 
12.730 ncu (6716 ve 7197 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek ödenekler) maddesinin unvanı 
(521 sayılı Kanun gereğince verilecek Ödenek 
ve tazminatlar) şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin (Danıştay) kamı
nın 12.000 nci (Personel giderleri) bölümünün 
2 nci madde ile değiştirilen 12.730 ncu (521 
sayılı Kanun gereğince verilecek ödenek ve taz
minatlar) maddesine 77 950 lira ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — üçüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilmiştir. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Başbakan Suad Hayrı Ürgüplü tara
fından teşkil 
programı. 

olunan Bakanlar Kurulunun 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci maddesi 
Başbakan Suad Hayri Ürgüplü tarafından teş

kil edilen Bakanlar Kurulunun programıdır. 
Sayın Suad Hayri Ürgüplü, lütfen.. 

BAŞBAKAN SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri, 
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C. Senatosu B : 47 
ikili ve Üçlü Koalisyon İktidarları den me

lerinden sonra kurulmuş olan üçüncü İnönü Hü
kümeti; 1965 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının 
Millet Meclisince reddi üzerine çekilmiştir. Bu
gün içinde bulunduğumuz ortam, bünyesinde 
kuvvet taşıyan istikrarlı bir Hükümeti ihtiyaç 
haline getirmiştir, haline getirmiştir. İstikrarlı 
bir Hükümetin kurulabilmesi ise, ancak Parlâ
mentoda yeterli oy çoğunluğuna sahip bulunmak 
ve belirli fikirler etrafında birleşerek ahenk
li bir çalışma imkânını sağlamak şartlarına bağ
lı bulunduğu açık bir gerçektir. Karma Hükü
mete katılan ve kuvvetini bu inançtan alan par
tiler; tam bir görüş birliği ile tesbit etlikleri 
protokole dayanarak, dörtlü bir Koalisyon Hü
kümeti kurulmasında mutabık kalmışlardır. 

Geçmiş Hükümetlerin iktidar devrelerinde, 
Anayasa Mshkemcs*, Yüksek Hâkimler Kurulu, 
Danıştay gibi Anayasamızın, hukukî teminat 
olarak getirdiği müesseselerin kurulması, Ana
yasaya aykırı kanunların ayıklanması, plân fik
rinin kabul edilmesi ve uygulamıya konulması, 
vatandaşlar arasında farklı görüşlere yol açın 
sosyal meselelerin çözülmesi konularında o'um-
lu sonuçlara ulaşüm ş ise de, plândı öngörülen kal
kınma hızı, b'lhassa 1961 yılında istenilen ölçüie 
gerçekleşmemiş, tatmin edici tarafsız bir id re 
henüz hakkiyle işler hale gelememiş, mille'Ç3 sa
bırsızlıkla beklenen refah seviyesine umulan 
nisbette erişilememiştir. Bugün tüccar ve esna
fın içlerin açılmasını gözlediği, sanayicilerin 
biran önce yardım bekled'ği; memur, işçi ve köy
lü arasında geçim derdinin kendisini h'sssttirir 
bir hale geldiği kanaati, gün geçtikçe genişle
mektedir. 

Yeni Hükümet; tarihi kanunla tesbit edilmiş 
bulunan genel seçimlere g'dilincoye kadar, ke
sin olarak tarafsız bir seçim y&pılabi'meşinin 
sağlam zeminini hazırlamak, aynı zamand ı 
mevcut imkânları enerjik bir şekilde harekele 
get rerek memleketimizin kalkınma hızını yük
seltmeye çalışmak azmindedir. 

Sayın Senatörler, 
Şimdi; Hükümete katılan partilerin birleştik

leri temel ilkeleri, izliyecekleri politikanın is
tikametini ve yerine getirmiye kararlı bulun
dukları işleri yüce heyetinize arz -e'/mek isteriz. 

Atatürk ilkelerine ve 27 May.y meşru teme
line dayanan ve miliî iradenin mahsulü olan 

26 . t. 1985 O : 1 
Anayasamızı ruhu ve metni ile hâkim kılmak 
vazgeçilmez hedefimizdir. Atatürk devrimlerini 
demokratik düzenin ve Türk Devletinin temeli 
saymaktayız. Hükümetimiz bu inancın sürekli 
uygulayıcısı ve savunucusu olacaktır. 

Toplumun güvenlik içinde yaşamrsmm arı »ak 
tarafsız bir idare kurulması ile saklan ab'lceeği-
rıe inanıyoruz. Anayasamızın; vatandaşları ka
nun önünde eşit kılan, hiçbir fert veya müesse
seye imtiyaz tanımıyan, muhalefette ve iktidarda 
bütün partileri siyasi hayatımızın vazgeçilmez 
unsuru kabul eden hükümleri; tarafsız idare an-
layığımızın dayanaklarıdır. Hükümet'miz bu 
fcmacı sağlıyacak her türlü tedbiri almakta ve 
ciddiyetle tatbik etmekte kesin olarak kararlı
dır. 

Memurlarımız; yalnız kanunların emrinde 
ve milletin hizmetindedir. Görevlerini bu anla
yış içinde yerine getirerler, tam bir rahatlık 
ve güvenlikle çalışmak imkânını bulacaklardır. 
Devlet memurumun pattlzan bir idarelin tat
bikatçısı haline girmelerine veya getirilmelerine 
imkân bırakılmıyacaktır. 

Devlet kadrolarında yer almak için yeterlik 
şartının aranmasına değer veriyoruz. B ı mak
satla, hizmet içi yetiştirilmelere önem veri1 meşi
ni öngörüyoruz. Yüksek idarecilerin eğitiminde 
büyük faydaları görülen (Türkiye ve Orta-- Do
ğu Âmme ldare~i Enstitüsü) nün bu ko:udaki 
çalışmalarını genişletmek ve hızlandırmak ka
rarındayız. Personel Kanununu biran ö^ce yü
rürlüğe koyarak ve bünyemize en elverişli şekil
de uygulayarak bu müesseseyi israftan ve ka
yırmalardan kurtarmanın başta gelen bir Dev
let meselesi olduğuna inanıyoruz. 

Aşırı sol ve aşırı sağ cereyanlar; Anayasa 
düzenimizi temelinden yıkmaya, Devletimizin 
bekâsını ve milletimizin huzur ve bütünlüğünü 
tehlikeye düşürmeye yönelen hareketler saymak
tayız. Hükümetimiz; Anayasanın tenrnatı al
tında bulunan fikir, vicdan ve basın hürriyetle
rinin sınırı içinde bu rk ımlarla tesirli bir 
şekilde mücadeleye kararlıdır. 

Sosyal adalet ve sıosyal güven'iği gerçekleş
tirmek amaciyle alınmış ve alınacak tedbirlerin 
tesirli bir şekilde uygulanması halinde topluma 
daha iyi yaşama imkânları sağlanacağına ve za
rarlı akımların bu yolla tesirsiz kalacağına ina
nıyoruz. 
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C. Senatosu B : 4 
Hükümetimiz, hangi alanda olursa olsun her 

çeşit suiistimalle müessir bir şekilde mücadeleye 
kararlıdır. 

Başta Siyasi Partiler Kanunu o'mak üzere 
Anayasanın çıkarılmasını öngördüğü kanunların 
biran önce yürürlüğe girmesi için her türlü gay
reti göstereceğiz. 

Muhalefetle olan münasebetlerimizde, önemli 
meselelerde danışma ve dayanışma geleneğini 
samimî olarak kuracak ve koruyacağız. 

Yüce Senatonun Saym Üyeleri, 
Hükümetimizin iktisadi politikası; karma 

ekonomi düzenine ve plânlı kalkınma esasına da
yanacaktır. 

Hükümetin, özel teşebbüs ve Devlet teşebbüs
leri münasebetlerinde eşit tatbikata önem ver
mesi gerektiğine inanıyoruz. 

Devlet sektörünün katılacağı sahaları tesbit 
ederken özel yatırımları tereddüt ve endişelerin 
dışında tutmak yolunda titiz bir itina ve dikkat 
göstereceğiz. 

Her türlü karar ve davranışlarımızda ikti
sadi hayatımıza emniyet vermek Hükümetimizin 
şaşmaz hedefi olacaktır. 

Para ve kredi politikamız, ekonomimizin is
tikrar içinde gelişmesi esasına dayanır. Her hal 
ve kârda bu politika, enflâsyona yol açacak tarzda 
olmıyacaktır. Diğer taraftan, iktisadi hayatı
mız için enflâsyon kadar tehlikeli olduğuna 
inandığımız deflasyon belirtileriyle de aynı has
sasiyetle mücadeleye kararlıyız. 

Vergi sahasında olduğu kadar, d'ğer alanlar
da da gerekli tedbirleri almak suretiyle bir ser
maye piyasası kurulabilmesinin bütün tedbirle
rini sürat ve isabetle yerine getirmenin lüzumu
na inanıyoruz. 

Vergi yükünün muhtelif sektörler ve mükel
lef zümreleri arasında âdilâne bir nisbette da
ğılımı ve vergi uygulanmasında vatandaşla 
Devlet arasında anlayış ve güvene dıyanan bir 
münasebet kurulabilmesi için gerekli ıslahatı 
tamamlamak kararındayız. 

iktisadi Devlet Teşebbüsleri Reorganizssyo-
nu Kanununun tatbikatında sürat sağlamak 
suretiyle bu müesseselerde hukukî, idari, malî 
ve teknik yönlerden gerekli ıslahatın biran ev
vel yapılması, önemle üzerinde duracağımız ko
nulardan biri olacaktır. 

26 . 2 .1965 O : 1 
Ticaret politikamız; Anayasamızın açıklık, 

güvenlik ve eşitlik prensiplerine dayanır. Hal
kımızın ihtiyaçlarını karşılıyacak ve hayat sevi
yesini yükseltecek tedbirlerin alınmışı aynı za
manda sınaî ve zirai işletmelerimizin verimleri
nin arttırılması için her türlü imkânlar sağla
nacaktır. 

İhracatımızın, dış pazarlarda her yönden re
kabet edilecek şekilde ve şartların mümkün kıl
dığı bir serbesti rejimi içinde teşkilâtlandırıl
ması ve geliştirilmesi anahcdeflerimizdendir. 

Bu arada başlıca ihraç maddelerimizin dı
şında, ihraç potansiyeli arz eden yâni maddele
rin bulunmasına ve özellikle mamul madle ih-

| racatımn geliştirilmesine çalışılacak vo yeni pa-
I zarlar bulmak yolundaki gayretlerimiz artırı

lacaktır. 
! İthal programlarımız, Kalkınma Plânımıza 
| muvazi olarak, döviz kaynaklarımızın müsaade-
j si nisbetinde ve yerli sanayiimizin gelişmesi de 

gözönünde tutulmak suretiyle, üretici ve tü
keticinin ihtiyaçlarını sağlıyacak şekilde düzen
lenecektir. 

Ekonomik hayatta tesiri aşikâr olan fiyat sı-
nırlandırılmaları usulünün kaldırılması yolun
daki çalışmalara devam edeceğiz. 

Millî menfaatlerimizle çelişmemek kaydiyle 
| ekonomik hayatımızın geliştirilmesine yarıyacak 
) yabancı sermaye yatırımlarının artırılması teş-
j vik edilecektir. 
I Kooperatifçiliğin toplum kalkınmasının ger-
1 çekleşmesinde ve çeşitli üretim sektörlerinin 

gelişmesinde önemli bir yeri olduğuna inanıyo
ruz. Bu maksatla, kooperatiflerimizin çoğalması 
ve yayılması için her türlü tedbirleri alacağız. 

Hükümetimiz, toplumumuzun içinde bulun
duğu ekonomik ve sosyal şartlar bakımından 
zirai ve sınai kalkınma hareketimizi, üzerinde 

| önemle durulması gereken bir Devlet meselesi 
j olarak mütalâa eylemektedir. 
j Nüfusumuzun % 70'inin ziraatla meşgul ol

ması, bu problemin köyde ve toprak üzerinde ça
lışanlar yönünden taşıdığı ağırlığın delilini teş
kil eylemektedir. 

Bir taraftan tarımdaki bir kısım fazla nü
fusun sınai sektöre aktarılabilmesi için sınai ge-

i lişme hareketimize hız vermek, d'ğer taraftan da 
; topraksız köylümüzü toprağı kavuşturmak ve 
| modern usuller içinde ziraat yapabilecek lıale 
1 getirmek zorunluğunda olduğumuz aşikârdır. 
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Bir kısım fazla nüfusun sınai sektöre akta

rılması hareketi, yıllık programlarımızın sınai 
sektöre müteveccih yatırımları ile düzenlenecek
tir. 

Topraksız köylümüzün toprağa kavuşturul
ması ve modern usuller içinde ziraat yapabile
cek hale getirilmesi hususu ise, başarı ile uygu
lanacak bir toprak reformu hareketi ile tahak
kuk ettirilmek icabeder. Bu itibaılı, evvelce ha
zırlanıp son zamanlarda Meclise intikal etti
rilmiş bulunan Toprak Reformu Kanun tasarısı
nın, yeni Hükümet tarafından cid.î surette 
takibi ve Tü.klye Büyük Millet Meclisinde ge
cikmelere uğramadan müzakere imkânlarının 
sağlanması için her gayretin yapılması lüzumu
na inanmaktayız. 

Zirai ekonomimizde hayvancılığın çok önemli 
bir yeri olduğuna kaaniiz. Bu alanda hızla artan 
tüketimin karşılanması, ihracat imkânlarının 
açılması ve tarımda yaygın halde bulunan mev
sim işsizliğinin giderilmesi için hayvanc lığın ve 
hayvan ürünleri endüstrisinin geliştirilmesine 
çalışacağız. 

Anayasamızın teminatı altında bulunan or
manlarımızın korunması, bakımı ve geniş1 etil-
mesi, aynı zamanda orman içindeki köylerimizin 
ihtiyaç ve dertlerinin giderilmesi için hususi bir 
dikkat göstereceğ'z. 

Tarım kredlerinin yerinde, zamanında veril
mesi ve yeterli bulunması için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

Sanayi politikamızın ana görüşü, iktisadi is
tikrar ve emniyet sağlıyan ve sosyal adalete da
yanan plânlı bir düzene kavuşmaktır. 

Millî sanayiimizin serbest rekabete dayanabi
lecek halde kurulması ve evvelce kuru1 muş olan
ların bu niteliği kazanması başlıca hedefimizdir. 

Montaj sanayiini, en kısa zamanda imalât
çılığa geçişin bir intikal devresi olmak şartiyle 
uygun görmekteyiz. 

Küçük sanatlar ve el sanatlarının, memleke
timizin geniş bir toplumunu ilgilendirmesi ba
kımından üzerinde önemle durularak teşkilât
landırılması lüzumuna inanıyoruz. 

Memleketimizin yeraltı ve yerüstü kaynrkV 
rının korunması ve rasyonel şekilde işletilmesi 
başlıca hedefimizdir. Bu gayeye ulaşmak için 
Enerji ve Tabiî Kaynak'ar Bakanlığının en şı-
sa zamanda organize edilmesini lüzumlu bul
maktayız. 

26 . 2 .1985 Ö : İ 
Çalışmalarımızı, maden rezervlerimizin üs

tün kapasite ile Dünya piyasasında yer alabil
mesini sağlamak yolunda teksif ed:ceğiz. 

Hergün biraz daha artan elektrik ihtiyacını 
karşılamak ve elektriği memleketin her tarafına 
yaymak için bütün imkânları değerlendirmek 
kararındayız. 

Doğu ve Güney Doğu tilerimizin kalkınma
sında en büyük rolü oynayacak olan Keban Ba
rajının inşaatına şümul ü bir şel.ilde başlamak 
ve zamanında bitirmek için her türlü tedbir
ler alınacak ve bütün gayretlen sırf e ..ilecektir. 

Tarım alanındaki verimi artırmak için küçük 
ve büyük sulama işlerinin hızlı bir ş±Lde yü
rütülmesi imkânları sağlanacaktır. 

Karayolu, demiryolu ve limanların, hava mey
danları ve akaryakıt tesisleri ile Devlet yapı iş
leri ekonomik ve sosyal kalkınmamızın temel un
surlarındandır. 

Plânlı kalkınmamızdaki esaslar dairesinde 
israfa kaçmıyan bir zihniyetle süratli ve verimli 
bir şekilde ifa edilecek bu işlerde bugüne kadar 
vâki olmuş gecikmelerin de telâfisine çalışıla
caktır. 

Bu yıl, Karayolları Genel Müdürlüğüne dev
redilmiş bulunan il yollarının yapım, onarım ve 
bakımı, malî imkânlar çerçevesinde yapılacaktır. 

Bu vazifelerin ifasında sürat ve verimliliği 
artırmak ve günün ihtiyaçlarını karşılamak ga
yesiyle Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğü için yeni Teşkilât ve Vazife Ka
nunu tasarıları hazırlanarak Yüce Meclise sevk 
edilecektir. 

Ayrıca, karayollarımızda, trafik düzenini 
sağlamak ve böylece millî servetin heder olması
nı ve can kaybını önlemek gayesiyle bir «Kara 
Nakliyat Kanun Tasarısı» hazırlanacaktır. 

Kara, deniz ve hava ulaştırma sistemlerinin 
bir bütün olarak memleket ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde karşılaması, üzerinde önemle durulacak, 
haberleşme işlerinin aksamadan işletilmesi im
kânları sağlanacaktır. 

Ayrıca ulaştırma alanında çalışan kamu ik
tisadi teşebbüslerinin hukukî, malî, teknik ve ida
ri yönlerden durumlarının ıslahı için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

Temel müesseselerimizden biri olan adalet 
mekanizmamızın; adaleti temin yolunda daha sü
ratli, verimli, müessir bir hale gelebilmesi sosyal 
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hayat içindeki mânevi tesirlerinin artırılabilmesi 
için; adlî mekanizmanın da yeni bir kuruluş ve 
teşkilâtlanmaya; adaleti sağlama ve yürütme 
usullerinde, hizmetin muhtevasında ve adalet 
mensuplarının yetiştirilme, görev ve görevde tu
tulma usullerini de kapsıyan adlî bir reforma 
ihtiyaç vardır. Devlet muamelelerinde ve vatan
daşla hizmet münasebetlerinde haksızlıkları ve 
yolsuzlukları önlemek ve gidermek için yeni bir 
murakabe mekanizma, usul ve disiplinini de tesis 
adlî reform anlayışımızın kapsamı içindedir. Bu 
konuda hemen araştırma ve hazırlıklara girişile
cektir. 

Halkımızın hukukî ihtiyaçlarına cevap vere
cek önemli ve temel kanunlarla, infaz hukukuna 
ve adalet mesleki mensuplarına ait ana kanun
lara dair çalışmalar hızlandırılacaktır. Bulunduk
ları merhaleden ileri bir safhaya bu çalışmalar 
aktarılacaktır. Bu arada Türk Ceza Kanunu da 
yeni Anayasamızın esprisine, memleket gerçekle
rine ve modern hukuk ilkelerine göre yeniden dü
zenlenmeye gayret olunacaktır. 

Adlî reformun sosyal hayatımızda büyük ko
laylıklar ve ferahlık sağlıyacağma, manevi ve ah
lâkî sarsıntıları önliyeceğine ıslahı temin edece
ğine, müessir ve şümullü bir murakabe ile yol
suzluk ve ihmalleri bertaraf etmede önemli rolü 
olacağına inanmaktayız. 

Vatandaşların birlik ve beraberlik içinde ya
şamalarını sağlamak amaciyle halka daima eşit 
bir şekilde muamele edilmesi İçişleri Bakanlığı
nın bütün tasarruflarının objektif ölçüleri için
de cereyan etmesi lüzumuna inanıyoruz. 

Refah ve saadetimiz yolunda milletçe ümit 
bağladığımız Kalkınma Plânlarının yıllık uygu
lama programlarının başarıya ulaşabilmesi için 
koordinatör mevkiinde bulunan idare âmirleri
mizin bu yönden müessir şekilde yetkilerle teç
hiz edilmelerini lüzumlu görmekteyiz. 

Geniş anlamiyle uygulanmasında kararlı bu
lunduğumuz idari reformun İçişleri Bakanlığını 
ilgilendiren bölümleri üzerindeki çalışmalar yü
rütülecek ve 1964 yılında toplanan İkinci İda
reciler Kongresinin kararları da göz önünde tu
tularak hazırlanacak tasarıların Yüce Meclislere 
arzı için her türlü gayret sarf edilecektir. 

Yurdumuzun genel emniyeti ve asayişi, üze
rinde hassasiyetle durulacak ve vatandaşın bu 
yönden de huzura kavuşması sağlanacaktır. 

Araç ve eğitim bakımından genel zabıta kuv
vetlerimizi daha iyi bir seviyeye çıkarmaya çalı
şacağız. 

İçişleri Bakanlığı personeli ile ilgili meselele
rimizi hassasiyetle izliyeceğiz. Bu arada yıllardan 
beri kadrosuzluk yüzünden büyük ıstıraplar çe
ken küçük dereceli memurlarının kadro ve inti
bakları mevzuunu önemle takibedeceğiz. 

Mahallî idareler hizmetlerinin tamamen muh
tar mahallî idareler tarafından görülmesini te
min ve merkezî idare ile mahallî idareler arasın
daki vazife ve hizmet çatışmalarını önliyecek ted
birler alınacak ve mahallî idarelerimizin, kifayet
li gelir kaynaklarına kavuşturulmaları imkâ
nını verecek kanunların süratle çıkarılmasına ça
lışılacaktır. 

Millî eğitimde amacımız; yurttaşların eşit 
eğitim imkânları içinde, istidat ve kabiliyetleri 
yönünden ölçüsünde yetişmelerini sağlamaktadır. 
Menıkeletin ümit ve istikbali olan genç'iği, şah
siyet sahibi ve milliyetçi bir ruh içinde yetiş
tirmek, onların gerek tahsil çağlarında gerekle 
hayata atılış devresindeki ihtiyaçlarını kan l a 
mak baş hedefimizdir. (Bravo sesleri alkışlar) 

Memleket çocuklarının milletimize ve insan
lığa yararlı olması, yurt kalkınması için gerekli 
bütün vasıfları kazanması hususunda büyük gay
ret gösterilecektir. 

Millî eğitim hizmetlerinin temel unsuru olan 
öğretmeni; bu hizmete lâyık ehliyet, vasıf ve 
sayıda yetiştirmek için gerekli bütün imkânlar 
aranacaktır. 

Meslekî ve teknik öğretimi memleketin sos-
yal, ekonomik ve sınai kalkınmasında tesirli kıl
mak; eğitim politikamızın anagayelerinden biri 
«îiîcaktır. 

Kamu oyunun ilgisini çekmiş olan Tekniker 
Okulu mezunlarının daha etkili ve yetkili hizmet 
görebilme imkânı sağlanacaktır. 

Beden terbiyesi işlerimiz modern esaslara 
cevap vermiyen bir kanunla yüratülmsktedir. 
Sporumuzun her dalını çağiaş seviyede bulun
durmak için mevzuatta garekli değişiklikleri 
yapmak, sporun kütleye mal eiilmesine çalışmak, 
okul içi ve okul dışı spor faaliyetlerinde bulu
nan amatörlerle daha yakından ilgilenmek, ka
liteli sporcu yetiştirmek ve mevcutlardan daha 
çok faydalanmak hususlarına dikkat edeceğiz. 
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Değerli Senatörler, 
Nüfusumuzun büyük ekseriyetini teşkil eden 

ve köylerde oturan vatandaşların yaşamı seviyesi 
yükselmedikçe millet olarak ref.ha kavuşabile
ceğimiz iddia edilemez. Bu itibarla Hükümet 
olarak köy ve köylü dâvasına hususi bir önem 
vermekteyiz. 

Bir taraftan Devletçe bu amaca yönelen 
çalışmalar yapılırken diğer taraftan bizzat va
tandaşlarımızın anlayış ve beraberlik içerisin
deki yardım ve gayretlerini; neticeye ulaşmanın 
temel şartı sayıyoruz. 

Köye yönelen dağınık hizmetlerin etkisini vo 
verimini artırmak için kurulmuş bulunan Köy 
işleri Bakcnlığı, eğitimci ve kcordine edici 
hizmetleri yanında, köylünün toprağı, suya, 
yola ve ışığa kavuşturulması gibi hizmetieri 
bizzat icra edecektir. 

Bu maksatları kapsıyan Köy iş1 eri Bakanlığı 
Yetki ve Kuruluşu hal kındaki Kanun tasarısı 
yakın geleeekte Yüce Meclislerin tetkiklerine su
nulacaktır. 

Anayasamızın genel idare içinde öngördüğü 
Diyanet İşleri teşkilâtına yeni ve hakikî hü
viyetini verecek olan kanun projeleri Millet 
Meclisi Genel Kuruluna gelmiştir. Bu kanunun 
sonuçlandırılması, din görevlilerinin maddi sı
kıntılarına son verilmesi ve aydın din adam
larının yeterli vasıf ve sayıda yetiştirilmesi dik
katle takibedeeeğimiz başlıca konulardan biri
sidir. 

Türk Vakıflarını en az ecdadımızın bırak
tığı duruma getirebilmenin millî kalkınırı ımn 
ve sosyal seviyemizin yükselmesinde tesirli bir 
âmil olacağına inanıyoruz. Bu maksada hizmet 
edecek her türlü tedbiri alacağız. 

1965 yılında yapılacak genel nüfus sayımı 
için gerekli hazırlıklar ve genel seçimlerin uy
gulanmasında esas o'acak bina cetvelleri ve se
çim kütüklerinin sıhhatli şs! ilde yeni baştan 
tanzimine, Kalkınma Plânı ve reform tatbikat
larına esas olacak istatistik! bilgilerin de ta
mamlanmasına önem verilecektir. 

Sosyal ve ekonomik a1 andaki etkisi pek aşi
kâr bulunan gayrimenkul1 ere ilişkin hakların 
teminat altında tutulması ve vatandrşlarııı sonu 
gelmez çekişmelerin huzursuzluğundan kurtarıl
masının tek çaresi; yurdumuzun tapulama ve 
kadastro işlerinin kısa bir zaman içinde ikmaline 
bağlıdır. 

26 . 2 . 1935 0 : 1 
Zirai reformun esaslı unsurlarından biri olan 

toprağa ilişkin teşebbüslerin gerçekleştiri meşin
de, tapulama ve kadastro faaliyetleri temel hiz
met vazifesi gördüğü cihetle bu konunua da 
üzerine önemle eğileceğiz. 

imar ve İskân işlerimiz arasında Bölge Plân
lama, Şehircilik, konut ve yapı malzemesi; önem
le üzerinde duracağımız konulardır. 

Köyde ve kentte iktisaden zayıf durumda 
olan her ailenin ucuz ve sıhhî bir yuva sahibi 
olmasına veya bu nitelikte ucuz kiralı konutlar
da oturtulmasına çalışacağız. Bu neticenin an
cak Devletin yürüteceği tesirli bir mesken po
litikası ile mümkün olacağına inanıyoruz. Ko
nut dâvasını bu anlayışla ele almayı ve bu mak
satla tezelden bir Mesken Ofisi kurmayı öngö
rüyoruz. 

Lüks mesken inşaatı yerine sıhhî, sağlam 
halk tipi ve ekonomik yapıların teşvikine, ucuz 
arsalar temini yoluyle bu konudaki spekülâs
yonların önlenmesine çalışılacaktır. 

Gecekondu dâvası; Plândaki esaslar içinde 
ele alnacak, önleme bölgeleri hazırlanacak, kü
çük tasarruf sahiplerinin imkânlarından ve 
kendi evini yapana yardım sisteminden faydala
nılarak köy, kasaba ve kentte Devletin rehber
liği ve yapacağı yardımlarla mahallî şartlara 
uygun konut inşası teşvik edilecektir. 

Tabiî afetlerden zarar gören vatandaşların 
zor durumlardan kurtarılmaları maksadiyle ele 
alınan iş1 erin hız1 a yürütülme eri sağlanacaktır. 

Türkiye'nin dış ödemelerindeki açığın biran 
önce kapatılması lüzumu, Hükümetimizi herşey-
den evvel turizmi geliştirmeye zorlamaktadır. 

Modern anlayıştaki konaklama yerlerinin, 
turistik tesislerin çoğalması, yolların ıslâhı, 
taşıt araçlarının sayı ve nitelik bakımından ih
tiyacı karşılıyabilmesi, bu konuyla ilgili mües
seseler personelinin ve halkımızın eğitilmesi lü
zumuna inanıyoruz. Yabancı turist çekmek için 
propaganda yapı1 masını lüzumlu buluyoruz. 

Türkiye radyolarının tarafsızlığı, yurt için
de ve dışında kaliteli bir şekilde dinlenilmesi 
işleri üzerinde önemle duracağız. 

Sa3rm Senatörler, 
Plânı demokratik düzen içinde hızlı kalkın

mamızın en etkili aracı saymaktayız. Anayasa
mızda Devlete bir ödev olarak verilmiş olan 
Plânlı Kalkınma ilkesine bağlı kalmak başarı
mızın temeli olacaktır. 
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Yıllık programların uygulanmasında karşı

laşılan güçlüklerin ve aksaklıkların giderilmesi 
için finansman, teşkilât yetersizliği ve koordi
nasyon yönünden gerekli tedbirleri alacağız. 

Bakanlıkların ve plânı uygulamakla görevli 
diğer kuruluşların yıllık programlarla öngörü
len yatırımları gerçekleştirme işi yakından iz
lenecek ve bu çahşmalarm hızlandırılması için 
gerekli tedbirler alınacaktır. 

Hazırlıklarına başlanmış olan ikinci B:ş 
Yıllık Kalkınma Plânının, geçirdiğimiz tecrübe
lerden de faydalanarak zamanında tamamlanma
sını sağlıyacağız. Hükümetimiz, 1965 programı
nın aksatılmadan yürütülmesi için her türlü 
tedbiri alacaktır. 

Plânın hazırlanmasında üniversitelerin, res
mî ve özel kuruluşların tecrübe ve bilgisini bir 
araya getiren özel ihtisas Komisyonları çalış
malarına önem vermek kararındayız. 

Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesi
ne erişmesi için, Plânlı Kalkınma gayretlerimiz
de bilimsel ve teknik araştırma; temel gelişme 
unsuru olarak desteklenecektir. 

idari dâvaların en yüksek merci olan Da-
nıştaym Anayasamızın hükümleri gereğince bir 
içtihat Mahkemesi haline getirilmesi ve bunu 
mümkün kılmak üzere ilk derece idare Mahkeme
leri Kanununun çıkarılması lüzumuna inanıyo-
yoruz. Bu yoldaki hazırlıklarımızın kısa zamanda 
bitirilmesine çalışılacaktır. 

Sağlık politikamızın ana ilkesi; bu alandaki 
hizmetlerimizi yurdun hücra köşelerins kadar 
götürebilmek ve halkın sağlık seviyesini yük
seltmek amacına dayanır. Koruyucu hekimliğin 
bu ilkeleri sağlıyacak en verimli yol olduğuna 
inanmaktayız. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonuna, ha
zırlanmış olan program gereğince devam oluna
caktır. özel teşebbüsün vatandrş sağ'ığı kom
şunda önemli bir yer alması ve halkımızın sağ
lık sigortasına geniş ölçüde katılması için âza
mi gayret sarfedeceğiz. 

Dışardan ilâç itha'ini, yerli sanayiimizi koru
yan bir anlayış içinde düzenlemek zaruretine 
inanıyoruz. 

Beg Yıllık Kalkınma Plânının nüfus politi
kası ile ilgili hükümlerini, memleketin imkân 
ve şartlarına uygun bir şekilde yürütmek için 
gerekli gayret gösterilecektir. 
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Milletlerarası ekonomik, ticari, sosyal ve tu

ristik münasebetlerin gelişmesine uygun otarak 
gümrüklerimizin yeni bir düzene sokulması için 
hazırlanan ve Yüksek Meclise sunulan Kanun 
tasarısının en kısa zamanda yürürlüğe girmesi
ne çalışacağız. Bu kanunun getireceği yeni hü
kümleri isabetle uygulayabilmek maksadiyle ha
zırlanmış olan Teşkilât Kanunu tasarısı ile ka
çakçılığın men ve takibi hakk ndaki hükümlerin 
tatbikatta görülen aksaklıklarını giderecek olan 
ayrı bir tâdil tasarısı da yakında Yüce Meclise 
sunulmuş olacaktır. 

Türk tütününün ekimi ve verimi hızlı ar
tarken kalitenin lâyıkiyle korunamaması ve 
satış imkânlarının daralması bu en değerli ih
raç maddemize yeni pazarlar aranmrsı lüzumu
nu ortaya koymuştur. Tüccar elindeki stoklar 
da dikkate alınarak, tütünlerimizi kamilen ve 
süratle ihraç edebilmek imkânları üzerinde önem
le durmaktayız. Bu alandaki gayretlerimizin 
yakın zamanda bizi olumlu sonuçlara ulaştıraca
ğını ümidediyoruz. 

Günden güne gelişmekte olan çay yaprağı 
istihsalini işleme imkânını sağlıyacak yeni fab-
fikalar kurulmasını lüzumlu b'^uyoruz. iç is
tihlâkten artan çayların dış pazarlara ihracına 
önemle devam olunacaktır. 

Halen 83 milyon litre olan bira istihsal ka
pasitesinin artırılması yolundaki çalışmalara 
devam olunmakla beraber, Yozgat'ta inşası uy
gun görülen 10 milyon litre kapasiteli bira fab
rikasının tamamlanması hususundaki çalışmalar 
da hızlandırılacaktır. 

İstihsalin iki anaunsuru olan emek ve ser
maye arasındaki münasebetlerin, sosyal adalet 
ve verimlilik prensiplerinin ışığı altında ahenk
li ve muvazeneli bir şekilde yrürütülmesi başlı
ca hedefimizdir. 

Gizli ve mevsimlik bölümleri de dâhil olmak 
üzere işsizliğe son verilmesini ve iş arıyanlara 
imkân aranması için yeni iş sahaları açılması 
yolunda hiçbir gayret esirgenmiyecektir. 

İşsizliği önlemek bakımından geçici bir hal 
olarak kabul ettiğimiz yurt dışındaki işçilerimi
zin, bütün haklardan faydalanmaları ve ailele
rini beraberlerinde bulundurma imkânlarının 
sağlanması yanında her türlü zararlı telkinler
den uzak tutulmaları için de gerekli tedbirleri 
almak kararındayız. Yürürlükteki hükümlerin 
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günün ihtiyaçlariyle bağdaşamadığı göz önünde ı 
tutularak hazırlanan ve Millet Meclisinde bulu
nan yeni tş kanunu tasarısının biran evvel çı
karılmasına gayret sarf edilecektir. Yüce Mec
lisin bu konuda Hükümetimize yardımcı olmak 
suretiyle işçilerimizi sevindirmekte gecikmiyece-
ğine inanmaktayız. 

Sosyal haklardan bütün işçilerimizle birlikte 
fikren çalışanların da faydalanması lüzumuna 
inanıyoruz. Geleceğe emniyetle bakabilmek için 
sosyal güvenliğin mümkün olduğu kadar ge
niş kütlelere yayılmasını lüzumlu görüyoruz. 
Mart ayında yürürlüğe girecek olan Sosyal Si
gortalar Kanununun iyi bir şekilde uygulanma
sı için gerekli tedbirleri alacağız. 

Tarım işçilerimizin haklarını korumak ve bu 
alandaki aksaklıkları gidermek için hazırlan
makta olan kanun tasarısının en kısa zamanda 
sonuçlandırılmasına çalışacağız. 

işçi haklarının ve işçilerimizi ilgilendiren hü
kümlerin hazırlanma ve uygulanmasında alâka
lı teşekküllerle iş ve görüş birliği imkânlarının 
aranması; dikkatle göz önünde bulunduracağı
mız önemli bir husus olacaktır. 

îş mahkemelerini çoğaltmak ve iş dâvalarının 
görülmesini hızlandırmak için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

İşsizlik sigortasının kurulması ve işçi alımına 
önemli bir yer verilmesi ve bu konuda her vası
tadan faydalınılması imkânlarını ciddiyetle arı-
yacağız. 

Millî bekamızı temin İstiklâl ve Cumhuriye
timizi, iç ve dış her türlü tehlikeye karşı ko
rumak ve kollamakla görevli olan Silâhlı Kuv
vetlerimizin kendisine emanet edilen görevleri 
ifası için mütemadiyen artan bir hızla tekâmül 
ve inkişafına çalışmak en büyük gayemizdir. 
(Bravo sesleri alkışlar) Millî menfaatlerimizi ko
rumak ve millî hedeflerimize ulaşmak maksadiy-
le lüzumlu muharebe müessiriyetini artırmak 
için Millet ve Hükümet olarak gerekli iç ve dış 
her türlü tedbire müracaat edilecektir. 

Plalen Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
sunda bulunan Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili ka
nun tasarılarının biran önce kanunlaşması hu
susunda gayret sarf edilecektir. 

Askerî yargı sistemi ve bununla ilgili mev
zuatın yeniden gözden geçirilmesi hususunda ça
lışmalar yapılacaktır. | 

26 . 2 .1985 O : 1 
Silâhlı Kuvvetlerin her türlü hizmetlerinin 

daha verimli bir şekilde ifası için gerekli çalış
malar yapılacaktır. Bu meyanda Silâhlı Kuv
vetler Lojistiğinin endüstriyel desteğini temin 
için 440 sayılı Kanunun öngördüğü hususların 
ışığı altında Makina - Kimya Endüstrisi Kuru
mu Statüsü yeniden gözden geçirilecektir. 

Millî Savunma hizmetlerinin özelliği itibariy
le durumun gerektirdiği sürat, emniyet ve giz
lilik içerisinde neticeye varmak için Millî Sa
vunma bütçesine ve bütçe uygulanması ile ilgili 
mevzuata, mevcut imkânların bu istikamette 
uygurılanmasını mümkün kılacak seyyaliyet ve
rilmesi ve bu arada 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun Millî Güvenlik ile ilgili kısım
larını günün isteklerine uygun hale getirmek 
için çalışmalar yapılacaktır. 

Silâhlı Kuvvetlerimize, yurt vazifesi tevec
cüh ettiği zaman, kahraman ordularımızın Yü
ce Meclisin takdir ve güvenine lâyık bir şekilde 
görevlerini yapacağından katiyein emin bulun
maktayız. (Sürekli alkışlar). 

Yüce Senatonun sayın üyeleri, 
Devletlerarasındaki karşılıklı anlayış ve eşit 

şartlarla işbirliğinin gittikçe genişliyen bir sa
haya yayılmasına yardımcı olarak Dünya barı
şının sağlam temellere dayanmasını temin etmek 
ve bunun devletlerarası münasebetlerde yara
tacağı emniyet içinde, millî gücümüzün kısıtlan
madan, en verimli şekilde memleketimizin kal
kınmasına, huzur ve refahına yöneltilebilmesi 
şartlarını yaratmak dış politikamızın esas gaye
sidir. 

Bu gayenin tahakkuku için takibolunacak 
yollar ve alınacak tedbirlerde, bir yandan Mil
letlerarası durum, bunda vuku bulabilecek de
ğişiklikler, bir yanda da diğer devletlerin genel 
durumları ve bizim karşımızdaki özel tutumları 
kaale alınacaktır. 

Dünya durumunun, barışa bağlı milletleri 
gerektiği gibi tatmin edebilecek nitelikte huzur 
verici olduğunu söylemek maatteessüf bugün de 
kabil değildir. 

Bu sebeple memleketimizin dış güvenliğinin 
milletlerarası çok taraflı teşekküller çerçevesi 
içerisinde korunması bütün önemini muhafaza 
etmektedir. Hayati millî menfaatlerimİEİ mü
dafaa için katıldığımız NATO ittifakı geçen se-
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nelerde olduğu gibi, bugün de dünya barışının I 
korunmasında önplânda bir yer işgal etmekte
dir. Bu ittifak çerçevesi içinde, dünya duru
munun icapları göz önünde bulundurularak 
yapıcı bir şekilde işbirliğine devam edilecektir. 
Ancak NATO'ya mensubiyetimiz, ortak güven
lik mefhumuna sadakatimiz hiçbir zaman dış 
politika alanında zümreci bir görüşle hareket 
edeceğimiz mânasını taşımıyacaktır. I 

Büyük Atatürk'ün dış politikamıza verdiği 
millîlik vasfına bu politikanın şahsiyetli olma
sına atfettiğimiz ehemmiyet büyüktür. Hükü- I 
metimiz Türk dış siysetinin tesir sahasını ge
nişletmek bütün dünya milletleri ile ilişkileri
mizi inkişaf ettirmek, milletlerarası meseleler
de yapıcı bir zihniyetle hareket etmek, barış I 
dâvasına kendi bölgemizde ve dünyada hizmet 
edecek teşebbüslerden kaçınmamak azminde
yiz. 

Temennimiz dünya barışının dünya ölçüsün
de bir teşkilât ile teminat altına alınmasıdır. 
Birleşmiş Milletlerin dünya barışının korunma
sındaki rolü önemlidir. Birleşmiş Milletler bü
tün insanlığın devamlı bir barış ve daha iyi bir I 
dünya için beslediği ümitlerin bir sembolüdür. 
Bu teşkilâtın bugün ciddî bir buhran geçirmek
te olduğunu üzüntü ile müşahede ediyoruz. Bu
nunla beraber Birleşmiş Milletlere inancımız 
hiçbir suretle azalmış değildir. Bugünkü güç
lüklerin giderileceğini ve Birleşmiş Milletlerin 
daima artan bir ölçüde barışın korunmasına ve I 
bütün devletler arasında verimli bir işbirliğinin I 
gerçekleşmesine fiilî ve müessir bir şekilde ha- I 
dim olacağına ümit bağlıyoruz. Bu yolda Hü
kümetimiz kendi payına düşen bütün gayret
leri sarf edecektir. I 

Bütün devletlerin, bir gün, birden bire bir 
tüm haline gelip aralarında dünya ölçüsünde 
tek tek bir grup içinde işbirliği tesis edebilecek
lerini düşünmek hakikaten uzaklaşmak olur. Bu 
sebeple dünya ölçüsünde işbirliğine taraftar I 
olmakla beraber, milletlerin iktisadi ve sosyal 
alanlardaki güçlerinden âzami derecede verimli 
neticeler istihsal edilebilmesi için, aralarında böl
gesel birlikler teşkil etmelerini yapıcı bir hare
ket addediyoruz. Böyle birleşmelerin dünya öl- I 
çüsünde toptan birleşmenin basamakları olacağı- I 
na inanıyoruz. Onun için Avrupa ekonomik 
camiası ile Türkiye arasında aktedilmiş olan or- j 
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taklık anlaşmasının bütün icaplarını yerine 
getirmeye hususi bir ehemmiyet atfedeceğiz. 
İktisadi ve sosyal alanda alacağımız tedbirlerde 
iktisadi faaliyetlerimizin bu ortaklık anlaşma
sında öngörülen gayelerin tahakkukunu kolay
laştırıcı istikamette olmasına itina edeceğiz. 
Özellikle iktisadi hayatımızı Ortak Pazara hâ
kim olan prensiplere intibak ettirmeye ve eko
nomik gücümüzü üye devletlerin ekonomileri 
içinde hayatiyetini muhafaza edecek bir seviye
ye ulaştırmaya devamlı surette çalışacağız. 
Ortaklık anlaşmasının dış politikamıza yeni bir 
güc getirdiğini belirtmek ve bu vesile ile bunu 
mümkün kılmış olan Türk Hükümetlerine hu
zurunuzda teşekkür etmek isterim. 

Memleketimizle Batı Avrupa memleketleri, 
Birleşik Amerika ve Kanada arasında birçok 
Milletlerarası teşekküller içinde ve ikili olarak 
yürütülen işbirliği ekonomik kalkınmamıza çok 
faydalı yardımlar sağlamaktadır. Bu işbirliğini 
karşılıklı bir daynışma zihniyeti içinde devamlı 
surette geliştirmeye gayret edeceğiz. 

Dış siyasetimizin temel prensiplerinden biri 
karşılıklı saygı, itimat ve eşit haklara istinade-
den komşu devletlerle iyi geçinmek, işbirliğini 
artırmak, bölgemizde gerginliğe ve ihtilâflara 
yol açacak durumları önlemektir. Bu prensibe 
uygun olarak Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk 
münasebetlerini idame ettirmeyi büyük bir sa
mimiyetle arzu ediyoruz. Sovyetler Birliği ile 
münasebetlerimizde müspet bir inkişaf husule 
gelmiş olmasını memnunlukla karşılıyoruz. 
Türk - Sovyet münasebetlerinin daima iyi şart
lar altında cereyan etmesini teinin, dış politika
mızda ehemmiyet atfetdeceğimiz bir husus ola
caktır. 

Balkan memleketleri arasında ahengin tees
süs etmesini ve işbirliği zihniyetinin gelişmesini 
temenni etmekteyiz. 

Yakın Doğudaki ve Mağrip'teki Arap mem
leketleri ile münasebetlerimizde bilhassa son 
zamanlarda vukubulan müspet inkişafları mem
nuniyetle karşılıyoruz. Bu inkişafların devamı
nın faydalı olacağına inanıyoruz. 

İran ve Pakistan'la ikili münasebetlerimizde 
mevcudolan çok samimi dostluk zihniyeti içinde 
CENTO dâhilinde müşterek güvenliğimiz ve 
ekonomik güçlerimizin gelişmesi için işbirliği 
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yapmaktayız. Diğer taraftan bu iki memleketle 
yeni kurduğumuz - Kalkınma için bölgesel iş
birliği - ekonomik ve kültürel sahada gayretle
rimizi birleştirmek ve kaynaklarımızı daha mü
essir bir şekilde kullanmak imkânını bize ver
mektedir. Bu işbirliğine geniş ölçüde devam 
edilecektir. 

Afganistan ile aramızdaki ananevi dostluk 
münasebetleri bütün kıymetini muhafaza etmek
tedir. 

Afrika Kıtasında şahidolduğumuz bağım
sızlık hareketi çağımızın en önemli siyasi olay
larından birini teşkil etmektedir. Sömürgecilik 
siyasetinin tarihe karışmasını ve Afrika mem
leketlerinin bağımsızlıklarına kavuşarak hür 
milletler ailesine katılmalarını sevinçle karşı
lamaktayız. Gerek Afrika, gerek Asya memle
ketlerinin her türlü dış tesirlerden azade ola
rak, kendi benliklerini geliştirmelerini ve ikti
sadi refahlarını artırmalarını bütün kalbimizle 
diliyoruz. Bu maksatla, gerek ikili gerek çok 
taraflı münasebetlerimizde, bu yöndeki gayret
lerine kendi imkânlarımız çerçevesinde yardım
cı olmak samimi arzumuzdur. Esaret altındaki 
milletlere gerçek hürriyet ve bağımsızlık müca
delesinin ilk örneğini vermiş olan Atatürk Tür-
kiyesinin bu dost memleketlerdeki müspet et
kileri ve hatıraları bu istikametteki çalışmaları
mızda bizim için kıymetli bir mesnettir. 

Asya - Afrika memleketleri arasındaki işbir
liğine faydalı bir şekilde katılmak arzusunda
yız. Japonya ile aramızdaki münasebetlerin 
daha da gelişmesinin mümkün olduğu kanaa
tindeyiz. 

Lâtin Amerika memleketleri ile siyasi, ikti
sadi, kültürel işbirliğimizi inkişaf ettirmek için 
gayretlerimize devam edeceğiz. 

Dış politikamızın şimdiye kadar belirttiği
miz prensiplerine ve esaslarına titizlikle riayete 
âzami itinayı göstereceğiz. 

Bütün Türk Milletinin üzerinde titizlikle 
durduğu ve millî dâvası olan Kıbrıs meselesi, 
dış politika alanındaki gayretlerimizin başlıca 
temerküz noktasını teşkil edecektir. 

Türkiye'nin ve Kıbrıs'taki Türk cemaatinin 
Milletlerarası Andlaşmalardan doğan haklarının 
bütününü korumak, Türk cemaatini yeni te
cavüz veya baskılardan masun tutmak için, mil
lî hasletlerimizden mülhem olan bir azimle hare-

26 . 2 . 1985 O : 1 
ket edeceğimizi derhal ifade etmek isteriz. (Bra
vo sesleri ve şiddetli alkışlar). 

Bu, bizim için ahdî olduğu kadar millî ve 
insanî bir vecibedir. Kıbrıs meselesinin Akde
niz bölgesinde çok vahîm bir ihtilâf yaratması 
ihtimalinin hâlâ giderilemediği bir vakıadır. 

Meseleye barışçı yollarla bir çözüm şekli bu
lunması samimî temennimizdir. Bunun için il
gililerle müzakereye daima amadeyiz. Bu tu
tumumuzu zaıf telâkki etmek çok büyük hatâ 
olur. 

Kıbrıs meselesinin Lozan Andlaşması ile 
Türkiye ve Yunanistan arasında Akdeniz'de 
tahakkuk etmiş olan muvazeneyi vikaye edecek 
bir çözüm şekline bağlanması pek isabetli bir 
yol olacaktır. Biz dış politikamızda diğer dev
letlerin haklarına riayeti kendimize şiar "dinmiş 
bir milletiz; kendi haklarımızın da son gücümü
ze kadar bekçisi olacağımızdan kimse şüphe et
memelidir. (Alkışlar.) 

Takdir Yüce Heyetinizindir, derin saygıla
rımı sunarım. 

(Şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo sesleri.) 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bir sual 

soracağım, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kime soracaksınız? Müsaade 

ederseniz, müzakere açılamaz. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Başkanlık

tan bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun, buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, 

Sayın Başbakanın, Hükümet programını oku
ması sırasında, Devlet Radyoları tarafından, 
halka duyurulması için Başkanlıkça her hangi 
bir teşebbüste bulunulmuş mudur? Bulunul
muşsa ne netice alınmıştır? Bunu öğrenmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, bu husus
ta Hükümetin Başkanlık Divanına hiçbir mü-
racaati vâki olmamıştır. Yalnız, Başkanlık 
birleşime başlamadan yarım saat evvel Radyo 
Genel Müdürlüğüne müracaat etmiş henüz bir 
netice alınamamıştır. Neticeyi bilâhara arz 
ederim. 

Efendim, söz istiyen arkadaşlara söz vere-
miyeceğim, bu hususta müzakere açılamaz. 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması 'hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların neticesini arz ediyorum. 
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Bu kanun tasarısının oylamasına 123 sayın 

üye katılmış ve 123 kabul oyu kullanılmıştır. 
Ve kanun tasarısı kabul edimiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet prog
ramı üzerindeki görüşmeler Senatomuzda, 2 
Mart Salı günü yapılacaktır. Program üzerin
de söz almak istiyen arkadaşlarımız Salı günü 
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saat 11.00 den itibaren isimlerini, Divan Üye
si Sayın Kudret Bayhan'a yazdırmalarını rica 
ediyorum. 

2 Mart 1965 Salı günü saat 15.00 te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

....>-. »>-0-<ı ..<.., 
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1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değiıiklik yapılması hakkında kanun tasarısına veri

len oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay-
Haydar Tıınçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hanciüğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

üye myın : 184 
Oy verenler : 123 

Kabul edenler : 123 
Reddedenler 0 

Çekimerler 0 
Oya katılmıyanlar 59 

Acık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
| AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Narai Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arı kan 

BURSA 
fhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayaıar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ham it Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Ban sru oğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Cavi t Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay ' 

İSPARTA 
Mustafa Gülcigil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
İSA* VVCIIJ.0,1 X 1İVİI1 İ l l i 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Ililmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
nüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
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SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğîu 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğbı 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
SıtTn Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHISAR 
Oelâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
tbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sariıcali 
Hasan Ali Türker 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Beti I 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
*îadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 

I Oya katılmıy anlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoglu 
BURDUR 

ö . Faruk Kınaytürk 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENİZLİ 

Cahit Akyaı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Delivcli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
[lifat öztürkçine 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nnsret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (t.) 

KOCAELİ 
Rifat. özdeş 
Lûtfi Tokoğhı (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1.) 

Muzaffer Alank«| 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğiu 

SİVAS 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 

TRABZON 
Şevket Bnladoğlu 

URFA 
Esat Mahmut KarakuH 

VAN 
Fer id Melen 

ZONGULDAK 
Tevfik înoi 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYSLER 
Sahir Kurutluoğlu (1.) 
Ragrp üner 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

47 NCİ BİRLEŞİM 

26 . 2 . 1965 Cuma 

Saat : 16,30 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Suad Hayri Ürgüplü tara
fından teşkil olunan Bakanlar Kurulunun 
programı. 

B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/792; Cumhuriyet Senato
su 1/501) (S. Sayısı : 548) [Dağıtma tarihi : 
20 . 2 . 1965] 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Dönem : 1 £ # Q 
Toplantı: 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 0 4 ö 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M, Meclisi : 

1/792 C Senatosu : 1/501) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 2 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-28/547 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
30 . 1 .1965 tarihinde kararlaştırılan «1964 yılı Büteo Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyim birlikte .sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet foıönü 

Başbakan 

Hükümetin gerekçesi 
1 nci madde : 

Düşülen Eklenen 
Bölüm Madde Lira Lira î z a h a t 

(A/ l ) 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

İ2 00O 12320 30 flOf) ) Tertiplerindeki ödenekler ihtiyaçların karşılanma-
12 010 in 000 C s m a yetişmediğinden eklenmesine zaruret lıissedil-

^ mektedir. 

Tasarrufu mümkün görülmektedir. 

13.000 13.220 3 300 ) 
13.380 2 000 | 
13.390 2 000 [ 

14.000 14.110 6 509 f 
14.510 12 500 | 

16.000 16,810 13 700 J 

Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 12.888 140 000 ) m .. , . , , ,. 
13 000 13 330 04.1 noo C Tasarruiu mumkun görülmektedir. 
14.000 14.550 140 000 Yurt dışında bulunan öğrencilerin üniversite harç

ları % 50 oranında artmış olduğundan bu miktar 
. ödeneğin eklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Düşülen Eklenen 

Bölüm Madde Lira Lira î z a h a t 

İçişleri Bakanlığı 

1 Î9rtiplerindeki ödenek bakiyeleri tahakkuk et-
12.000 12.340 55 000 [ miş bulunan istihkakların ödenmesine kâfi gel-

12.841 25 000 f miyeceğinden ödenek eklenmesine ihtiyaç duyul-
J maktadır. 

14.000 14.520 80 000 Tasarrufu mümkün görülmektedir, 

Dışişleri Bakanlığı 

12.000 12.342 120 000 Tertibindeki ödenek tamamen sarf e r imiş bulun-
maktadır. 
Dıs 'kuruluşlarda görevli oüup âni ve o ^ î .hasta
lıkları dolayısiyle halen tedavi gören 3 meslek 
memurunun tedavi giderlerinin karşılanabilmesi 
için eklenmesi gerekmektedir. 

12.832 1C 000 Tertibindeki ödenek tamamen sarf edilmiştir. 
Halen ödenmesi gereken istihkakların ve yıl so
nuna kadar olan ihtiyaçların karşılanabilmesi için 
bu miktar ödeneğin ilâvesine ihtiyaç bulunmak
tadır. 

13.000 13.130 8 160 Yeni ihdas olunan bürolar iein satmahnaeak bü
ro ve malzeme bedeli ile Başbakanlıkça Dışişleri 
Bakanlığına devredilen 2 nci katın ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere eklenmesi zaruri bulunmakta
dır. 

13.160 5 000 Bakanlık kadrosuna yeni alınmış olan 7 hizmetli 
için yaptırılması zaruri bulunan elbise, avakkabı, 
palto, çizme bedelleri ile di&er hizmetlilerin iş 
gömleği ihtiyacını karşılamak üzere eklenmesi 
gerekmektedir. 

1«.190 10 000 Gazetelere verilen çeşitli ilân bedeli olarak Resmî 
İlân Kurumuna ve takvim bedeli olarak Kızılay 
Kurumuna ödenmesi gereken istihkaklarla, yıl so
nuna kadar olan zaruri ihtiyarların karşılanabil
mesi için bu miktar ödeneğin eklenmesine ihtiyaç 
görülmektedir. 

13.230 31 760 Bu tertipteki ödenek tamamen sarf edilmiştir. 
Ekim - Aralık avları elektrik sarfiyatına ait borç
lar ödenememiş bulunmaktadır. 
Gerek bu avların, gerekse Ocak ve Şubat avları 
elektrik sarfivatınm karşılanabilmesi için eklen
mesi gerekmektedir. 

C Senatosu ( S. Sayısı : 548) 
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Düşülen Eklenen 

Bölüm Madde Lira Lira İ z a h a t 

13.430 1 000 Taşıma giderleri ile ilgili bulunan fatura bedeli
nin ödenebilmesi ve yıl sonuna kadar olan ihti
yaçların karşılanabilmesi için eklenmesi gerek
mektedir. 

13.440 500 Bu tertipteki ödenek tamamen sarf edilmiştir. 
Malî yıl sonuna kadar zaruri ihtiyaçların karşı
lanabilmesi için eklenmesine zaruret bulunmakta
dır. 

13.610 2 500 Makam otomobilinin ı3 aylık benzin masrafı ile 
yağ, bakını ve onarım giderlerinin karşılanabil
mesi için eklenmeısine ihtiyaç (görülmektedir. 

16.000 16.116 5 000 Londra'ya sipariş edilen malana yedek parçala
rının bedelini karşılamak üzere eklenmesi gerek
mektedir. 

(A/2) 
Dışişleri Bakanlığı 

23.000 23.630 80 0O0 Tasarrufu mümkün (görülmüştür. 

(A/3) 
Millî Savunma Bakanlığı 

35.000 35.610 241 100 But 'tertipteki ödeneğin sarfı 'hâdiselerin vukuuna 
bağlı olduğundan, ihtiyaç miktarınım önceden 
tahmini mümkün olaınnamıaıktadır. 
Tertilbindeki ödenek tamamen sarf edilmiş 'buian-
duğundan istihkakların karşıianaıbilmesi için öde
nek eklenmesi gerekmektedir. 

DışişleH Bakanlığı 
32.000 32.910 170 920 Tasarrufu mümkün görülmüştür. 
36.000 36.300 63 0O0 Kore Uzlaştırma Komisyonunda bulunan delege

mizin 1963 mıalî yılm'a ait son üç aylık yevmiye
leri ile Rızaiye Baş konsoloslu ğumoi'za 1963 aralı 
yılı içinde alman döşeme ve demiribaş bedellerıi-
nin ödenelbilmesi için eklenmesine ihtiyaç 'buluın-
maktadır. 

İkimci madde : 
31 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren 521 sayılı (Danıştay Kanunu) nun 166 ncı maddesi 

•gereğince verilecek ödeneklerle 168 nci maddesi ıgereğince verilecek tazminatların ödenebilımesi-
ni temin içim ügili madde unvanının (521 sayılı Kanun gereğince verilecek ödenek ve tazminat
lar) şeklinde değiştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Üçüncü madde : 
521 sayılı (Danıştay Kanunu) «nam 166 ncı maddesine göre verilmesi gereken ödenek miktar

ları artınimış bulunduğundan ve 168 nei madde ile .meslek memurları dışındaki diğer memurlaira 
tazminat veriLmesi kafoul edilmiş olduğundan 1934 malî yılı sonuna kadar olan istihkakların kar-
şılanıabilmes.i için 12.730 neu maddeye 77 960 lira e>k ödenek verilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

C. SşnaJtosu ( S. Sayısı : 548) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/792 
Karar No. : 32 

17 . 2 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde derişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ilgili 
HJİükilimot teımsiLcMeri ıhıazır d.duikları halde incelendi, görüşüldü : 

Tasarının 1 nci maddesi, 1964 yılı bütçesinin muhtelif tertipleri arasında 758 020 liralık 
aktarma yapılmasını, 

2 nci madde ile Yasama Meclisince kabul e liVj.n 15,21 sayılı Kanun icabı olarak 12.730 ncu 
madde unvanının (521 sayılı Kanun gereğince verilecek ödenek ve tazminatlar) olarak değişti
rilmesini, 

3 ncü madde itte de, 521 sayılı Kanunun 166 v i 168 nci maddelerinde öngörülen tazminat 
miktarlarının karşılanmasını sağlamak üzere 77 950 liralık ek ödenek verilmesini temin maksadını 
istihdaf etmektedir. 

Tasarı ve tasarıya bağlı cetvelde istenilen unvan değişikliği ile ek ödenek 521 sayılı Da
nıştay Kanununun icabı olup aktarması istemle ı tertipHerdeki ödenekler önceden tesbiti müm
kün olmıyan ödeneklerle ilgili bulunmaktadır. B ı bakımdan kanun tasansı cetveli ile birlikte ay
nen. kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Geneli Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa, sunulur. 

Başkan Sözcü 
Trabzon Kars Adana Ankara 

A. Ş. Ağanoğlu K. Okyay K. Sarıibrahimoğu M. Ete 

Artvin 
8. 0. Avcı 

Çanakkale 
Ş. İnan 

İzmir 
N. Kür§ad 

Sakarya 
M. Güur 

Aydın 
/. Sezgin 

Diyarbakır 
/ / . Güldüğün 

Konya 
M. Binekti 

Trabzon 
A. Şener 

II. 
Kayseri 

Balıkesir 
N. Sarhcalt 

İstanbul 
M. Gilven 

Konya 
R. Özal 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Dikeçligil 

Bilecik 
§. Binay 

izmir 
/ . Giirsan 

Mardin 
Ş. Aysan 

Erzurum 
A. Şenyurt 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 548) 
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Hükümet tasarısı 

1964 yılı Bütçe. Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişildik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 758 020 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin (Danıştay) kısmının 
12.000 nci (Personel giderleri) bölümünün 
12.730 ncu (6716 ve 7197 sayılı kanunlar gereğin
ce verilecek ödenekler) maddesinin unvanı (521 
•/sayılı; Kanun gereğince verilecek ödenek ve taz
minatlar) şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) ) işaretli cetvelin (Danıştay) kısmının 
12.000 nci (Personel giderleri) bölümünün 2 nci 
madde ile değiştirilen 12.730 ncu (521 sayılı Ka
nun gereğince verilecek ödenek ve tazminatlar) 
maddesine 77 950 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

30 . 1 .1965 
Devlet Bakanı ve 

Başb. Yardımcısı V. 
N. Yetkin 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

Adalet Ba:kanı 
S. At alay 

İçişleri Bakanı 
O. Öztrak 

Maliye Bakam 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
K. Demir 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
/• S. Omay 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Öktem 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Karma Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metin 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Cetveller 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
M. Vural 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Enerji ve Tabiî Kay. Ba. 
II. Oral 

Tur. ve Tanıtma Bakanı îmar ve İskân Bakanı 
A. 1. Göğüs S. Kutlay 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 54S) 
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Hüküanet tasarısına bağlı cetveller 

Düşülen Eklenen 
Bölüm Madde 'ödeneğin çeşidi Lira Lira 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

12.320 

12.810 

13.220 

13.380 
13.390 

14.110 

14.510 

(A/ l ) 

DİYANET İŞLERİ BAŞ 

Personel giderleri 

Sosyal yardımlar 
Doğum yardımı 
Yönetim yollukları' 
Sürekli görev yolluğu 

Yönetim (giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
TemıiaLik giderleri 
Hizmetlerle ilgili alınıl ar 

Malzeme alnmıları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 

Hizmet .giderleri 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Yangından korunma ve sigorta giderler. 
Eğitim ve araştırma giderleri 
Kurs giderleri 

Çeşitli 'giderler 

ÎKANLIĞI 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Kesim toplamı 

Bölüm toplamı 

i 

Bölümı toplamı 

7 300 

3 300 
4 000 

2 000 
2 000 

19 000 

6 500 

12 500 

13 700 

40 000 

30 000 

10 000 

Bakım ve küçük onarım' giderleri 
16:810 Bina onarımı 13 700 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

12.000 Personel giderleri Bölüm toplamı 140 000 

Yönetim yollukları 
Yurtdışı geçici görev yollukları 

12.888 Yurtdışı kurs yolluğu 140 000 

13.000 Yönetim giderleri Bölüm toplamı 241 100 

Hizmetlerle ilgili alımlar 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri 241 100 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 548) 
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mmm 

14.000 

Madde 

Hizmet giderleri 

ödeneğin çeşidi 

Bölüm toplamı 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

140 000 

12.000 

14.000 

Eğitim ve araştırma giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 140 000 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

12.340 

12.841 

14.520 

Personel giderleri 

Sosyal yardımlar 
Tedavi giderleri 
Yönetim yollukları 
Tedavi yolluğu 

Hizmet giderleri 

Eğitim ve araştırma 
Burs giderleri 

giderleri 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

80 000 

80 000 

55 000 

25 000 

80 000 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

12.000 Personel giderleri 

Sosyal yardımlar 
12.342 Dış kuruluş tedavi giderleri 

Yönetim yollukları 
12.832 Geçici görev yolluğu 

13.000 Yönetim giderleri 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları vo giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
13.230 Aydınlatma giderleri 

Ulaştırma giderleri 

13.430 Taşıma giderleri 1 000 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 500 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Kesim toplamı 

i 

Kesim toplamı 

130 000 

120 000 

10 000 

58 920 

23 160 

8 160 
5 000 

10 000 

31 760 
1 500 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 548) 
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Bölüm 

16.000 

Madde 

13.510 

16.116 

ödeneğin çeşidi 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Bakanlık otomıoıbili işletme ve onarma giderleri 

Çeşitli giderler Bölüm toplamı 

ılşevleri ve işyerleri ıgiderleri 
Basımevi 'giderleri 
Malzeme alımları 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

2 500 

5 ÜOO 

5 000 

(A/l) Toplamı 501 100 453 920 

(A/2) 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

23.000 Ma kin a, teçlhizat ve taşıt alımları ve onarımları 
Bölüm toplamı 86 000 

23.630 Haberleşme tesisleri 86 000 

(A/2) Toplamı 86 000 

(A/3) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

35.000 Sosyal transferler Bölüm toplamı 241 100 

ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 
35.610 Şehit aile ve 'yetimlerine yapılaeaık para yardımları 241 100 

DIŞİŞLEllî BAKANLIĞI 

32.000 Kamulaştırma ve saıtmalmalar 

Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 
32.910 Makina ve teçhizat alımları ve onaırıınıılari 

36.000 Borç ödemeleri 

36.300 öeıçeaı yıllar (borçlan 

•(Bölüm toplamı 

arınılan 
vt 

Bölüm toplamı 

(A/3) Toplamı 

Genel toplam 

170 920 

170 920 

170 920 

758 020 
n—:=: 1 : 

63 000 

'63 000 

- 304 10O 

758 020 
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