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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından, Birleşime ara ve
rilse de çoğunluğun olacağı muhtemel görülmediğin
den; 

6 Nisan 1975 Pazar günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.35'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Yozgat 

R. Hancıoğlu İ. Çetin 
Divan Üyesi 

Erzurum 
Z. Yaylalı 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Kemal Alver 

ve 7 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/366) (Plan Komisyonuna) 

2. — Anka'ra Milletvekili Kâmil Kınkoğlu ve 
41 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve 
taşra örgütünde çalışan öğretmenlerle öğretmenlik 
yapma niteliğini taşıyan yöneticilere Eğitim Ödeneği 
verilmesi hakkında kanun teklifi (2/367) (Millî 
Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

3. — İçel Milletvekili Hikmet Baloğlu'nun, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/368) 
(Plan Komisyonuna) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 1, 2, 3, 4 ve 
17 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/369) (İçişleri ve Adalet komisyonlarına) 

5. — İstanbul Milletvekili Abbdullah Baştürk ve 
31 arkadaşının, 15 Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı 
Kanunun 21 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/370) (Sağlık ve Sosyal İşler, 
Komisyonuna) 

Tezkere 
6. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1970 

Bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğu hakkında Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/370) (Plan Komisyonuna) 

Yazdı sorular 
7. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, T. C: 

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulunca 
alındığı gazetelerde yazılı karara ilişkin Ticaret Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/482) 

8. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
Kadirli Esnaf Kefalet Kooperatifinin yıllık olağan 
Genel Kurul çalışmalarındaki olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/483) 

9. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Nak
liye araçları ithalâtı için Teşvik Tedbirlerinden ya
rarlanan firmaya kredi sağlanmasına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi. (7/484) 

Meclis Araştırması 
10.* — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar

kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/22) 

11. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. §. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açslma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DİVAN ÜYELERİ (Zekâi Yayîalî (Erzurum), İlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Millet Meclisinin 61 nci Birleşimini Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. - HÜKÜMET PROGRAMI 

1. — Başbakan Süleyman Demirci tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu Programının okunması. 

BAŞKAN — Hükümet Programı üzerinde Sayın 
Başbakana söz vermeden evvel, görevli arkadaşlarımı 
ve dinleyicileri uyarmak bakımından İçtüzüğümüzün 
145 nci maddesini aynen okuyorum : 

«Dinleyiciler, Birleşimin devamı süresince kendi
lerine ayrılan yerlerde sükunet içinde oturmak zorun
dadırlar. 

Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönün
de söz, alkış yahut herhangi bir hareketle kendi dü
şüncelerini ortaya koyamazlar. 

Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumak
la görevli olanlar tarafından hemen çıkarılır.» 

Hükümet Programını okumak üzere Başbakan 
Süleyman Demirel, buyurunuz efendim. (Â.'P. sırala
rından «Bravo» sesleri ve ayakta sürekli alkışlar). 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Anayasa hükümleri gereğince Hükümet Programını 
Yüksek Heyetinize sunmak üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Egemen Türk Milletini temsil eden ve yetkimizin 
kaynağı olan Yüce Heyetinizi şahsım ve Bakanlar Ku
rulu adına saygılarımla selâmlarım. 

Hükümetimiz 6 ayı aşan bir Hükümet bunalımın
dan sonra kurulmuştur. 1973 seçimlerinden sonra bü
yük güçlüklerle kurulmuş olan C. H. P. - M. S. P. ko
alisyonunun bozulmasıyle çıkarılan bunalım, müstafi 
Hükümetin bir kanadının yeni Hükümet kurulmadan 
görevi bırakıp gitme kararını açıklaması üzerine, daha 
da ağırlaşmış, adeta bir Hükümet boşluğunun ortaya 
çıkması ihtimali doğmuştur. Sayın Irmak Başkanlığın
daki Hükümet bu şartlar içinde kurulmuş ise de, Sa
yın Irmak Hükümetinin kurulduğu günden başlaya
rak, «partilere dayalı, parlâmentodan güvenoyu ala

bilecek, normal ve demokratik bir Hükümetin» biran 
önce kurulması ihtiyacı bütün partilerce öne sürül
müştür. Sayın Irmak Başkanlığındaki Hükümetin prog
ramında dahi bu ihtiyaç açıkça belirtilmiştir. 

Hükümetimiz bu ihtiyacın cevabıdır. Millet çoğun
luğunun oyunu temsil eden partilerin desteğine ve bir
çok bağımsız parlamenterin böyle bir hükümeti des
tekleyeceklerine dair kamu oyuna yaptıkları beyanlara 
dayanarak kurulan Hükümetimiz, uzun süren ve bü
yük sıkıntılar doğurmuş olan bir bunalım dönemini sona 
erdirip milletimizin özlemini çektiği istikrarı sağla
mak üzere kurulmuştur. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün bunalım dö
nemi boyunca, yüksek bir vazife anlayışı içinde kendi
sine düşen görevleri yerine getirmiştir. Bu süre için
de yasama görevinin felce uğramaması ve memleketi
mizin bütçesiz kalmaması için Cumhuriyet Senatomu
zun ve Millet Meclisimizin gösterdiği üstün vazife ve 
sorumluluk duygusu milletimizi daha ağır bunalımlar
dan kurtarmıştır. 

Şimdi, yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Demokratik re
jimin ve millet hâkimiyeti ilkesinin gereklerine uygun 
olarak kurulmuş bulunan Hükümetmiz, sadece deste
ğine mazhar olacağı siyasî grupların ve gruplar dışın
daki değerli parlâmento üyelerinin değil, bütün mille
tin hükümeti, Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti ol
duğunun idraki içinde çalışacaktır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri). 

Çalışmalarımızda Yüksek Heyetinizin güven ve des
teği en değerli kuvvet kaynağınız olacaktır. 

Yalnız bizi destekleyecek olanların değerli irşad-
larına değil, muhalefetin haklı uyarılarına da önem 
vereceğiz. Demokratik rejimlerde iktidarla muhalefet 
arasında bulunması pek tabiî olan görüş ayrılıklarına 
rağmen, millî davalarda, memleket yararına sarfedece-
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ğimiz çabalarda, muhalefetin desteğini esirgemeyece
ğini de ümit ediyoruz. 

Sayın üyeler, 
Türk Milletinin bütün ferdlerini, kaderde, kıvanç

ta ve tasada ortak bölünmez bir bütün halinde millî 
şuur ve ülküler etrafında toplayan; aziz ve büyük 
milletimizin, dünya milletler camiasının şerefli bir 
üyesi olarak, millî birlik ruhu içinde daima yücel
tilmesini amaç bilen Türk Milliyetçiliği Hükümeti
mizin ilham kaynağıdır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Milletimizi tarih boyunca ayakta tutan millî ve 
manevî değerlere bağlı ve saygılı olarak ve bunlardan 
kuvvet alarak, Türk Milletini çağdaş medeniyet se
viyesinin üstüne çıkarmak davası, temel davamızdır. 

Hükümetimiz komünizme, her çeşit anarşiye, 
Anayasa ve kanun dışı eylemlere, millî bütünlüğü 
zedeleyici ve Cumhuriyeti tahrip edici her türlü faali
yete karşı, devletin, Anayasa düzeni içinde kendisini 
savunmasını ve bu çeşit tehlike ve faaliyetlerle etkili 
şekilde mücadele edilmesini kesin bir zaruret saymak
tadır. |ç güvenliği, asayişi ve kanun hâkimiyetini sağ
lamakla görevli devlet kuruluşlarının ve .güvenlik kuv
vetlerinin, görevlerini tarafsızlıkla, azim ve kararlı
lıkla yerine getirebilmeleri için, Hükümet gerekli her 
türlü ihtimamı gösterecektir. 

Ülkemizi her türlü dış ve iç tehlikeye karşı ko
ruyacak tedbirleri almayı, başlıca görev saymaktayız. 

Hükümetimiz, hür ve demokratik rejimin vazgeçil
mez gereği olan düşünce ve inanç hürriyetine ve Ana
yasamızın teminatı altındaki bütün temel hürriyetlere 
saygılı olacaktır. Hürriyetlere saygılı olduğumuz öl
çüde, meşru nizamın korunmasında ve kanun hâkimi
yetinin sağlanmasında da kararlı olacağız. Kanunla
rın suç saydığı fiillere hiç bir şekilde müsamaha et
meyecek ve kanun dışı eylemlere girişenlere karşı ka
nunların tam olarak uygulanması için gerekli dikkati 
göstereceğiz. 

Temel hak ve hürriyetler ancak kanunların hâkim 
olduğu bir düzende sağlam bir teminata sahiptir. Hak 
ve hürriyetlerin korunması kadar, bu hak ve hürriyet
lerden hiç birinin, insan hak ve hürriyetlerini veya 
Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına 
dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuri
yeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılmaması da 
önem taşır. 

Sayın üyeler, 
Git gide ağırlaşan dış ve iç şartlar altında göreve 

başlayan ve birikmiş çeşitli güçlükleri devralan Hükü
metimiz, orta ve uzun vadeli tedbirler yanında, yurt
taşların hemen çözüm bekleyen dertlerine vakit ge
çirmeden eğilecek, milletimizin en çok sıkıntı çeken 
ve korunmaya muhtaç olan zümrelerine ferahlık ge
tirecek âcil tedbirleri alacaktır. 

Siyasî ve iktisadî istikrarın sağlanması yolundaki 
çabalarımızın yanında, duraklamış olan yatırım ve 
kalkınma hamlesini yeniden harekete geçirmek için 
gerekli tedbirleri alacağız. Türkiye'nin en kısa za
manda, gelişmiş ve sanayileşmiş bir ülke haline geti
rilmesi, hedefimizdir. Türkiye'nin, hür ve demokratik 
bir rejim içinde manen ve maddeten kalkınmasına, 
bütün milletin, heyecanını duyarak ve inanarak ka
tılmasını temine çalışacağız. 

Kalkınmanın nimetlerinden dar gelirli, yoksul züm
releri ve yurdumuzun gelişmeye muhtaç bölgelerini ya
rarlandırmak hedefimizdir. Kalkınma hamlelerinde 
bölgeler arasındaki dengesizliklerin giderilmesine ve 
kalkınmanın -nimetlerinin yaygın ve adil i>ir şökilde 
dağılmasına dikkat göstereceğiz. Doğu ve Güneydo
ğu bölgelerimizin ve bütün gelişmeye muhtaç yurt 
bölgelerin kalkınması için etkili tedbirler almaya ve 
bu bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak amacıyle özel 
planlar hazırlamaya kararlıyız. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

Köy kalkınmasına büyük öncelik verecek ve köye 
giden hizmetleri artırarak daha yaygın ve daha külfet
siz hale getireceğiz. Köy hizmetlerinde, köylüye yük
lenen katılma paylarını kaldırmaya kararlıyız. (A. P. 
-sıralarından alkışlar.) Günün icaplarına uygun bir 
Köy Kanunu çıkaracağız. 

Sosyal adaleti ve sosyal güvenliği yaygın hale ge
tirmek için gerekli çalışmaları hızla yürütecek ve sos
yal alanda Türk cemiyetini ileriye götüren önemli 
değişiklikleri gerçekleştireceğiz. Emekli işçilerin duru
munu süratle düzelteceğiz. Programımızın ilgili bö
lümlerinde ayrıca temas edeceğimiz gibi, Genel Sağ
lık Sigortasını ele alacağız. Köylü yurttaşlarımızın 
afetlere karşı korunması için tarım sigortasını geliş
tirip yaygınlaştıracağız; dar gelirli aile çocuklarının 
okuma ve yetişme imkânlarını artıracağız; muhtaç 
duruma düşen yaşlı yurttaşların, kimsesiz çocukların, 
sakatların ıstıraplarını dindirecek tedbirler alacağız. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 
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Devlet mekanizmasının ahenk içinde işlemesi, ka
rarların hızla verilmesi, yetki ve sorumlulukların iyi 
bir şekilde belirlenmesi ve dağıtılması suretiyle mü-
esseriyet ve verimliliğin artırılması için kamu idaresin
de sürekli ıslahat yapılması lüzumuna inanıyoruz. 
Devlet idaresinin israftan kurtarılmasına, kırtasiyeci
lik, rüşvet, irtikap ve suiistimal ile müessir şekilde 
savaşılmasına büyük önem vereceğiz. 

Mülkî ve mahallî idarelerin yetki, ve sorumluluk
ları artırılacak, Devlet memurlarının sosyal ve ekono
mik durumlarının geliştirilmesine çalışılacaktır. 

idarede süratli ve müessir hizmetin gerekleri ye
rine getirilecektir. 

Yatırımları gereksiz şekilde güçleştiren ve gecikti
ren engellerin ortadan kaldırılmasına çalışacağız. Bir 
yarıdan yeni yatırımları teşvik ederken, bir yandan da 
kamu kesiminin ve hür teşebbüsün yarım kalmış ya
tırımlarının bir an önce tamamlanmasına ve hızla üre
time geçmelerine çaba göstereceğiz; 

Hükümetimiz, siyasî partilerin seçim ittifakı yapa
bilmelerini sağlamak maksadıyle hazırlanmış ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş 
olan kanun teklifinin en kısa zamanda kanunlaştırıl
masında, Türk demokrasisinin güçlenmesi ve istikrarı 
açısından büyük yarar görmektedir. Bu konuya önem 
ve- öncelik vereceğiz. 

Ayrıca, seçim güvenliğini tam olarak sağlayacak, 
kütüklerin düzenlenmesinden sandık başı işlemlerine 
kadar bütün; seçim işlemlerinin düzgün ve dürüst şe
kilde yapılmasını kolaylaştıracak tedbirlere ihtiyaç bu
lunduğu inancındayız; Seçmen yaşının 18'e indirilme
sine^ ve dış ülkelerdeki yurttaşlarımızın seçimlere ka,-
tılip> oy* kullanabilmelerini sağlayacak kanunî değişik
liklerin yapılmasına taraftarız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Basının ve. basında^ çalışanların sorunları ile ya
kından: ilgiienilecektİE 

TRT'nin tacafsizliği ve Anayasanın 121 nci mad-
desındeki ilkelere* sadık kalması sağlanacaktır. Yalnız 
haber hizmeti değil, önemli bir. eğitim ve kültür hiz
meti. gömmekle; yükümlü olan TRT'nin Devletin ülke
si; ve* milletiyle bütünlüğünü sarsıcı, Cumhuriyeti tah
rip edici, millî güvenliğe* ve genel ahlâka zarar verici 
yayınlar- yapması önlenecektir. (A. P. sıralarından 
«pBravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli üyeler; 
Adalet hizmetlerinin süratli t adil Ölçüler içinde ve 

küHe&iz. olarak görülmesi ve vatandaşların adalete 
ola» inanç-ve gevenlerinin kâmil hale getirilmesi sak
lanacaktır. 

Fikir ve inanç hürriyetiyle ve, temel hüıriyeilerfer, 
ilgili uygulamalarda Anayasaya uygunluk; sağlanacak 
ve Anayasaya, uymayan tatbikatın, ortadan kaldırıl; 
ması için gerekli tedbirler alınacaktır» 

Hâkim ve savcılarımızın daha iyi şartlarda hizmet; 
görmeleri sağlanacak ve mesleğin daha cazip hale ge
tirilmesine çalışılacaktır. 

Adalet personelinin çalışma şartlarının mesleğin şe
ref ve haysiyeti ile bağdaşır hale getirilmesi» özellikle 
mahrumiyet bölgelerinde hizmet gören adalet per
sonelinin tatminkâr sosyal ve ekonomik imkânlara ka
vuşmalarına çalışılacaktır. Meslek mensuplarının mes
lek içi eğitimlerine önem verilecektir. 

Adlî müzaheret müessesesi en müessir, şekilde ça
lıştırılacak, cezaevlerindeki hükümlülerin cemiyete ka* 
zandırılması için gerekli maddî tedbirler ve, manevî. 
eğitim sağlanacak, infaz müessesesinin ıslah edici ka
rakteri geliştirilecektir. Adlî sicillerin tasfiye işlemleri 
süratle ikmal edilip, bu hizmetin elektronik bilgi « 
işlem sistemleriyle görülmesi sağlanacaktır. 

Sayın üyeler, 
tç huzur ve barışın sağlanmasına büyük dikkat gös* 

terilecektir. Güvenlik kuvvetlerine lâyık oldukları yer 
ve önem verilecek bunların vazife onuru korunacak, 
manevî, ve maddî bakımdan gerekli güce sahip olma
ları sağlanacaktır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri mevzuatındaki boş^ 
luk doldurulacaktır. 

Büyük bir dert halini alan, trafik kazalarının ön? 
lenmesi ve trafikte şikâyet konusu olan hususların dü
zeltilmesi önemle ele alınacaktır. 

Millî: eğitimde- amacımız; milletimizin bütün fert
lerini, Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve. 
kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve-geliştiren; 
ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltme
ye çalışan; Atatürk inkılâplarına ve Türk milliyetçili
ğine bağlı; insan haklarına ve millî, demokratik, la-
yik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriye
tine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 
davranış; haline getirmiş; büyük ve şanlı tarihimizle 
iftihar eden, milletimizin geleceğine güvenle bakan, 
her türlü taklitçilikten? uzak, millî- şahsiyetini müdrik, 
ilim, teknik ve medeniyet yarışında insanlığa örnek ol
mayı hedef alan vatandaşlar olarak yetiştirmektir* 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Öğretimin, her kademesinde fırsat ve imkân eşit< 
liginin sağlanmasına özel bir önem verilecek^ vatan
daşların kabiliyetleri ve' arzularına göre ve kendima& 
di imkânlarına bağlı olmaksızın yetişme ve bir mes* 
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lek edinme imkânları artırılacaktır. Öğrenci bursları 
miktar ve sayı itibariyle artırılacak, parasız yatılı öğ
renci sayısı çoğaltılacaktır. Yurtlar, öğrenci kredileri, 
ders araçları ve gereçleri, artan ihtiyacı karşılayacak 
seviyeye çıkarılacaktır. 

Üniversite girişinde, merkezî seçme ve yerleştir
me sınavlarından önce, üniversite hazırlık kursları açı
lacak ve bu kurslarda ihtiyaç halinde büyük merkez
lerdeki öğretmenlerden de faydalanılacaktır. Yüksek 
öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, liselerdeki biri
kimi önlemek ve meslek okullarına rağbeti artırmak 
için, meslek okullarının ikinci döneminden mezun 
olanların üniversite ve yüksek okulların giriş imtihan
larına katılmaları ve imtihanda başarılı olanların lise 
mezunları gibi bütün üniversite ve yüksek okullara 
girebilmeleri sağlanacaktır. (A. P. ve M. S. P. sıraların
dan alkışlar.) 

Kalkınmaya ve üretime katkısı olan meslekî ve 
teknik öğretime önem verilecek, meslekî ve teknik 
liselerin artırılması yoluna gidilecektir. Teknik eleman
ların yetiştirilmesinde nazarî bilgi yanında sanayi ve 
tarım alanlarında yapacakları işe kolayca uymalarını 
sağlayacak şekilde amelî eğitim görmeleri sağlanacak
tır. Kanunları çıkarılmış yeni üniversitelerin kısa za
manda faaliyete geçirilip geliştirilmeleri için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

Eğitim kuruluşlarının yurt sathına dengeli bir su
rette dağılması sağlanacaktır. İl ve ilçelerde binaları 
tamamlanmış olan meslek okulları öğrenime açılacak
tır. 

Bilimsel ve teknik araştırmalar teşvik edilecek, tek
nolojinin millî imkânlara dayalı olarak geliştirilmesi
ne çalışılacak, yurt dışındaki araştırmacıların yurda 
dönmeleri sağlanacaktır. 

Eğitimde metod ve araçtan daha önemli olan öğ
retmenlik mesleğine gereken önem verilecek; feragat
le görev yapan öğretmenlerimizin maddî ve manevî 
sorunlarının çözümlenmesine, meslek içi eğitimleri
ni ve ilerlemelerini sağlayacak şartların hazırlanma
sına gayret sarfedilecektir. 

Okullarda kitap enflasyonuna ve ders kitapları ile 
ilgili ticarî istismarlara son verilecektir. Ders kitapla
rı konusunda dar gelirli ailelerin yükünü azaltıcı ted
birler alınacaktır. Eğitimde radyo, televizyon ve eği
tim laboratuvarlarından geniş şekilde yararlanılacak
tır. Radyo ve televizyon yoluyle yapılacak eğitimin, 
millî eğitim temel amaçlarına uyması ve köylere ka
dar ulaşması sağlanacaktır. Öğretim üyelerinin az ve 

I yetersiz olduğu eğitim kuruluşlarında kapalı devre 
televizyonları ile ders verilme imkânlarından faydala
nılmasına çalışılacaktır. 

İlk ve ortaöğretimde okutulmakta olan ahlâk ders-
I leri, gayesine uygun ve millî ahlâk esaslarına göre dü-
1 zenlenecek ve bu dersleri, öncelikle, İlahiyat Fakül

tesi, İslâmî Bilimler Fakültesi, Yüksek İslâm Ensti
tüsü ve imam - hatip okulları mezunları okutacaklar
dır. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Din derslerinin normal ders saatleri içinde ve ge
rekli vasıfları taşıyan öğretmenlerce verilmesi sağla
nacaktır. 

Müfredat programlarının millî kültürümüze uyma
yan kısımları değiştirilecek, milletimizin ilme ve insan
lığa yaptığı hizmetlerin öğretilmesine önem verilecek-

J tir. Millî eğitimde, gençliğin bedenî gelişmesi için okul 
içi spor teşvik edilecektir. 

Yurt dışında tahsil yapanların yurdumuzdaki mua
deletlerinin tanınmasında karşılaşılan güçlükler orta
dan kaldırılacak ve bu muameleler ilmî esaslara uyu-

I larak süratle neticelendirilecektir. 
Sayın üyeler, 

I Millî bir kültür siyaseti takip edilmek suretiyle, 
milletimizi meydana getiren değerler etrafında millî 

I bütünlük kuvvetlendirilecektir. Güçlü bir millî kültür 
hareketinin, milletimizi zararlı dış tesirlerden koruya
cağına inanıyoruz. 

Kültürümüzün gelişmesi, yeni nesillerimize aşılan
ması, sanatımızın millî köklerden kuvvet alarak iler-

I lemesi, kültürümüzün içte ve dışta tanıtılması, yurt 
I dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın millî kültürü

müz ile bağlılıklarının devam ettirilmesi ve kültürel 
I ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alı-
I nacaktır. 
I Tarihî mirasımız olan kültür, fikir ve sanat eser-
I lerimizin derlenmesi, bakımı, onarımı, korunması ve 
I tanıtılması öncelikle gözönünde bulundurulacaktır. 
I Kültürümüzün temel eserlerinin bugünkü nesillere ta

nıtılmasına çalışılacaktır. 
I Millî kültürümüzü tanıtacak ve geliştirecek araş-
I tırmaların yapılması ve temel eserlerin yazılması ödül-
I lendirme sistemi ile teşvik edilecektir. 
I Millî bir dil politikası izlenecektir. (A. P. ve M. S. 
I P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Dilimizin 

zenginliğinin korunmasına ve geliştirilmesine önem ve-
I rilecek, Türkçemizin iki ayrı dil haline gelmesine yol 

açan aşırılıklardan ve ilim dışı zorlamadan kaçınıla
caktır. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» ses-

I leri, alkışlar.) 
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Halk eğitiminin, yol gösterici, araştırıcı, milleti
mizin bölünmezliği prensibini ve millî ve manevî de
ğerlerimizi güçlendirici ve üretime dönük bir şekilde 
teşiklâtlandırılmasına önem verilecektir. Radyonun 
bütün yurtta rahatça dinlenebilmesi ve televizyonun 
bütün yurt sathına hızlandırılmış bir programla ya
yılması sağlanacaktır. Devlet sahnelerinde ve yayın
larında Türk yazarlarının eserlerine ağırlık verilme
si ve millî bütünlüğe ve genel ahlâka zarar verici eser
lere yer verilmemesi sağlanacaktır. (A. P. ve M. S. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Diyanet tşleri Başkanlığı, her türlü siyasî mülaha
zaların üstünde tutulacak ve manevî değeri gözönünde 
bulundurularak, yasalarında belirtilen görevlerini ye
rine getirmesi sağlanacaktır. Diyanet îşleri Teşkilât 
Kanununu tadil eden tasarı süratle kanunlaştırılacak, 
Diyanet tşleri Başkanlığı, daha geniş hizmet yapma 
imkânlarına kavuşturulacak, vekil imamlar meselesi 
adil bir çözüme bağlanacaktır. (A. P. ve M. S. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Din görevlilerinin toplumumuzdaki manevî yeri ve 
değeri dikkate alınarak, sosyal ve ekonomik kalkın
mamızda kendilerinden yararlanılacaktır. 

Din görevlilerinin demokratik düşünce ve inanç 
özgürlüğü çerçevesinde sürekli eğitimden yararlan
maları sağlanacaktır. İhtiyaç duyulacak din adamla
rının en iyi şekilde yetiştirilmeleri için, Diyanet îşle--
ri ve Millî Eğitim Bakanlıkları arasında yakın koor
dinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. Diyanet İşleri ya
yınlarının halkımıza daha yaygın ve ucuz olarak ulaş
ması sağlanacaktır. 

İslâmî ve ilmî araştırmalar yapmak ve ilmî eser
ler telif etmek üzere, bir başkanın idaresinde, Di
yanet İşleri Başkanlığına bağlı bir ilim heyeti kurula
caktır. Bu ilim heyeti, sadece bu görevin ifasıyle meş
gul olacaktır. 

Yüksek İslâm Enstitüleri akademi haline getirile
cek ve mevcut enstitülerdeki kontenjanlar artırılacak
tır. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo», sesleri, 
alkışlar.) 

Ecdat yadigârı vakıf eserlerin envanteri yapıla
cak, bunların vakfın şartnamesi ve kanunî esaslar dı
şında kullanılmasına müsaade edilmeyecek, vakıf eser
lerin onarım ve restorasyonuna itina gösterilecektir. 
Vakıfların gelirlerinin artırılmasına ve yeni vakıfların 
teşvikine önem verilecektir. Yurt dışındaki vakıfları
mıza ilgi gösterilecektir. 
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Sayın üyeler, 
Ülkemizin kalkınması ve çağdaş medeniyet sevi

yesi üstüne çıkması için asil milletimizin ümidi, ge
leceğimizin teminatı olan köy, kasaba ve şehirlerdeki 
bütün gençlerimizin, Türkiye Cumhuriyetinin temel 
ilkelerine, millî ve manevî değerlerimize bağlı bir şe
kilde, fikren ve bedenen gelişmeleri hedefimizdir. 
Gençlerimizin zaman ve enerjilerini, kendileri, aile
leri ve vatanımız için en faydalı şekilde değerlendirme
lerine ve en iyi surette yetiştirilmelerine imkân sağ
lanacaktır. Gençliğin her dalda kütle sporuna ve özel
likle geleneksel sporlara yönelmesi teşvik edilecektir. 

İlgili teşkilât kanunlarının gerekli şartlara uygun
luğu temin edilecek, Gençlik ve Spor Akademileri
nin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve yenilerinin açıl
masına çalışılacaktır. 

Milletimizin bekâsının teminatı olan aziz gençleri
mizin çeşitli sorunları dikkatle ve önemle ele alına
cak, bunların çözülmesi için hiçbir fedakârlık esirgen
meyecektir. Gençlerimizin huzur ve güven içinde ders
lerine çalışabileceği, spor yapabileceği, istirahat ede
bileceği, her türlü sosyal imkânlara sahip yurtlara, te
sislere, burs ve krediye yeterli ölçüde kavuşmaları 
sağlanacaktır. 

Çocuklarımızı zararlı yayınlardan koruyacak ka
nunî ve idarî tedbirleri alacağız. 

Sayın üyeler, 
Ekonomi politikamızın hedefi istikrar içinde den

geli ve hızlı büyümeyi sağlamaktır. Malî politikaları
mız, bu ana hedefin en tesirli vasıtalarıdır. Kaynak
larımızın verimli suretle kullanılmasını sağlayacak ted
birler alınacaktır. 

Para ve kredi politikamız ekonomiyi büyütme he
deflerini sağlayacak ve istikrar hedefi ile tutarlı ola
caktır. 

Enflasyonla etkili bir şekilde mücadele edilecek, 
spekülatif kazançları, mal darlığı ve yokluğunu önle
yecek etkili tedbirler alınacaktır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Türk parasının iç ve dış değerinin korunmasına 
itina gösterilecektir. 

Türkiye'nin hür ve demokratik bir rejim içinde, 
planlı, dengeli, sosyal adalet ve sosyal- güvenliğe ge
rekli önemi veren, hür teşebbüse, mülkiyet hakkına ve 
meşru kazanca saygılı bir ekonomik sistemle kalkın
ması sağlanacaktır. Kalkınmanın nimetlerinin büyük 
vatandaş kitlelerine ve yurdun bölgelerine adil şekil
de yayılmasını sağlayck ve dengesizlikleri giderecek 
tedbirlere önem verilecektir. 
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Ekonomik kalkınmada büyük önem taşıyan, karar 
bütünlüğü ve tatbikat ahenginin* sağlanması için, eko
nomik ve malî politikayı uygulayan kamu kuruluşla
rı arasında yakın bir işbirliği ve koordinasyon sağla-
nacaktır. Kamu harcamalarındaki israf önlenecektir. 
Kamu finansmanının sıhhatli kaynaklardan sağlan
masına itina gösterilecektir. 

Para - kredi - finansman - yatırım, destekleme, teş
vik ve yönlendirme politikaları, ekonomimizin hızla 
değişen şartlara sürekli-olarak intibakını sağlayacak 
şekilde bütünleştirilecek ve bir temel ekonomik poli
tika çerçevesi içinde yürütülecektir. 

Mevcut ekonomik durgunluğu giderecek, yatırım
ları hızlandırarak istihdamı genişletecek, aktif ve di
namik bir para - kredi ve fiyat politikası takip olu
nacaktır. Selektif orta vadeli kredi kullandırılması ar
tırılıp yaygınlaştırılacak; plana uygun, döviz kazandı
rıcı yatırımlar ile işletmelerin tam kapasite ile çalışa 
malarını sağlayan yatırımlar öncelik verilecektir. 
Önemli ytırım mallarının gümrüklendirilmesini hız
landırıcı kolaylıklar getirilecektir. 

Tasarruf eğilimini artırıcı ve tasarrufların üretici 
sektörlere yönelmesini sağlayıcı, kâr ortaklığı esasını 
da içine alan, güvenilir bir sermaye piyasasının gelişr 
tirilmesi için gerekli, tedbirler alınacaktır. (A. P., M. 
S. P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Dış ödemeler dengesindeki bozulmayı düzeltici, 
ihracatı ve işçi dövizlerinin yurda gelişini teşvik edi
ci tedbirler alınacaktır. Özellikle ihracata dönük stok
ların, kısa zamanda ve uygun şartlarda değerlendiril
mesine ve döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin ge
liştirilmesine itina edilecektir. 

Vergiyi malî gücü olandan almaya ağırlık veren, 
adil, sade ve külfetsiz bir vergi sistemini tesis etmek 
hedefimiz olacaktır. Düşük gelirlilerin vergi yükü azal
tılacak ve asgarî geçim indirimi yükseltilecektir. Mua
fiyet ve istisnalar gözden geçirilecek, küçük çiftçi mua
fiyet ve istisnaları yükseltilecektir. (A. P., M. S. P. ve 
C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Kredilerin düzenlenmesinde, sosyal ve ekonomik 
verimlilik esas alınacak ve dengesizliğin giderilmesi 
gözönünde tutulacaktır. Planda öngörülen sektöre! 
önceliklere uygun bir dağılım için gerekli teşvik ted
birleri alınacaktır. 

Üretim mallarının tüketicilere en kısa yoldan ve 
en makul fiyatlarla ulaştırılmasına gayret sarf edile
cek, hem üretici ve hem de tüketici korunacak, hayat 
pahalılığı, sunî fiyat artışları ve haksız kazanç, sağla-

[. yanlarla etkili bir, mücadele yapılacaktır. Bilhassa, gı-
f da maddelerinin üretim, nakil ve muhafazası için 

M lüzumlu yatırımlar teşvik edilecek ve gerekli tedbir-
j 1er alınacaktır. Temininde güçlük çekilen anaihtiyaç. 
; maddelerinin zamanında piyasaya arzı ve fiyat istik

rarının sağlanması için bir stok rejimi geliştirilecek ve 
\\ bu maksada hizmet eden müesseselerin finansman ihti-
I yacının süratle' karşılanması için gerekli bütün tedbir-

h ler alınacaktır. 
î Türkiye'nin dış ticaret politikasında çok yönlü iliş-
; kilerin geliştirilmesine çalışılacaktır. Özellikle Orta -

|j Doğu, Asya ve Afrika ülkeleri ile karşılıklı ticarî ve 
İş iktisadî ilişkilerin artırılmasına önem verilecektir. 
) Yatırımcı ve icracı kuruluşların çalışmalarının öde-
| me güçlükleri ve gereksiz formaliteler yüzünden ak-
| sayıp gecikmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır: 

j Turizmin dış ödemeler dengesi üzerindeki müspet 
j tesiri gözönünde tutularak bu kaynaktan azamî şe-

h kilde faydalanılacak, iç ve dış turizm geliştirilecek-
I tir. Gümrük kapıları günün ihtiyaç, ve icaplarına uy-
İ gun bir bünyeye ve çalışma düzenine kavuşturularak, 
I özellikle yurt dışında çalışmakta olan işçilerimizin 

I yurda girişleri ve çıkışları kolaylaştırılacaktır. 
] Türkiye'nin iktisadî ve sosyal kalkınması için, mil-

| | lî, güçlü, süratli ve yaygın bir sanayileşmenin gerçek-
| leştirilmesi anahedefimizdir. 

|j Sanayiin, temel üretim malları üreten ve Türkiye' 
{ de ağır sanayiin ve bu meyanda millî harp sanayiinin 
\ kurulmasına imkân verecek bir yapıda gelişmesi sağ^ 

h lanacaktır. Sanayileşmemiz ve millî savunma gücü-
I müz için önemli olan temel projelerle' ilgili çalışma-
î 1ar hızla sonuçlandırılıp, icraata geçilecektir. 
| Sanayileşme hareketinin memlekete bölgeler ara-

|j sında dengeli bir şekilde yayılması ve başta yeni is-
1 tihdam imkânlarının geliştirilmesi, ile işsizliğin önlen

il mesi olmak üzere, sanayileşmenin getireeeği nimetle-
i rin her bakımdan adilâne bir şekilde dağılmasını sağ-

\\ layacak tedbirler, köklü ve müessir bir şekilde alına-
; çaktır. 

h Yurdun çeşitli bölgelerinin sanayi envanterinin çı-
jf karılması, sanayileşme ile ilgili her türlü bilgilerin 
l toplanıp değerlendirilmesi, sanayileşmenin doğması ve 

j 1 hızlandırılması maksadıyle, Sanayi Bakanlığı bünye-
h sinde, yurt sathına yaygın güçlü bir teşkilât kurulâ-
! çaktır. 
• Organize sanayi bölgelerinin ve sanayi siteleri-

\ nin kurulma ve geüftirilmesine büyük, önem verile-
. çektir, tmar ve. iskân mevzuatından doğan gecikmeie-

j ri önleyici tedbirler alınacaktır. 
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Tiiıkjye'nin çağdaş, bir sanayi ülkesi: haline gel-
mesû tarım, sektöıünün-ihtiyaca olan. temel girdilerin 
yeterli, seviyede sağlanması, zarurî ihtiyaç maddeleri
nin karşılanması, için,, enerji tesislerinin, yeni gübre 
fabrikalarının, yeni şeker fabrikaların, yeni demir -
çelik tesislerinin, metalürji sanayiinin, elektronik ve 
telekominikasyon sanayiinin, motor sanayiinin, oto
motiv alanında aktarma organları sanayiinin, takım 
tezgâhları sanayiinin, ağır elektroteknik ekipman sana
yiinin, tarım ve iş makineleri sanayinin, gemi inşa sa
nayiinin kurulmasına. mutlaka hız verilecektir. (A. P., 
M, S» P. ve: C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Sanayileşme hareketlerinin finansmanında, yurt 
dışındaki işçilerimiz de dahil olmak üzere, halkımı
zın tasarruf imkânlarının değerlendirilmesi ve güçlen
dirilmesi maksadıyle, çeşitli teşvik tedbirleri geliştiri
lecektir. 

Sanayileşme hareketlerine halkın yaygın bir şekil
de katılmasını ve mahallî insiyatifin güçlü bir şekilde 
harekete geçirilmesini sağlamak maksadıyle özel ku
ruluş esaslarına sahip kalkınma şirketleri kurulacaktır. 

Sanayileşme için en uygun ortamın hazırlanması, 
sanayileşme teşebbüslerinden en yüksek verimin alın
ması ve teşebbüs sahiplerinin güçlük ve engellerle kar
şılaşmadan sanayi tesisleri kurmak ve işletmelerini 
sağlamak, için bir Sanayi Teşvik Kanunu çıkarılacak
tır. Sanayi kurulması ve işletilmesinde gereksiz bü
rokratik engeller kaldırılacaktır. İdarî işlemlerin kısal
tılması için gereken tedbirler alınacaktır. 

Devletçe desteklenen sanayi teşebbüslerini finanse 
etmek maksadıyle, Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım 
Bankası süratle kurulacaktır. 

Sanayileşmeye yakından tesir eden para, kredi, 
enerji, ulaştırma ve fiyat temel politikalarının sanayi 
politikası ile ahenkli hale getirilmesine özel bir dik
kat gösterilecektir. 

Yabancı sermayeden, ileri teknoloji getirmesi, eğî  
tid. vasıfta, bulunması, sanayi gelişmesini hızlandır^ 
ması, ihracata dönük olması,, ödemeler dengesine 
olumlu etki yapması gibi şartlar içinde yararlanıla
caktır. (A. P. ve M. S. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri* alkışlar») Bu çeşit yatırımlarla üretilecek malla
rın, ara malı, ithal, maliyetleri ve kâr transferleri de 
dahil*, nihaî maliyetlerinin dünya fiyatları önünde- ma
kul: bk seviyede tııtutaralarma önem verilecektir. Ya* 
bancı sermaye ile gelen teknolojinin Türkiye'de yer
leşmesine imkân verebilecek bir zamanın sonunda bu 

teşebbüslerin yerli, sermayeye devir, imkânları geliştiri
lecektir: Tarihî. ve kültürel, iüşküerimizı olan ülkelerr 
den yabancı, sermaye gelmesinin teminine gayret edi
lecektir. Aynı şekilde Türk müteşebbist ve sermayesi
nin dış ülkelerde yatırım yapmaları, sınaî tesisler kur
maları teşvik edilecektir. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

Sanayileşmenin temel ihtiyaçlarından biri olan 
yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak için meslek 
okulları, çıraklık - kalfalık eğitimi ve iş başında eği
tim geliştirecek ve teknik eğitim yanında, kuvvetli bir 
iş ahlâkını sağlayacak temel ahlâkî eğitim de verile
cektir. 

Yurdumuz şartlarına uygun teknolojinin gelişti
rilmesi için, devlet, her türlü desteği ve yardımı yapa
caktır. Lisans, know - how anlaşmalarının millî men
faatlere en uygun şekilde ve süratle yapılmasını sağ* 
lay4cı tedbirler alınacaktır. 

Dış ülkelerdeki teknolojik gelişmelerin sürekli bir 
şekilde ve güvenilir şartlarda Türkiye'ye aktarılıp ge
liştirilmesi için bir Teknoloji ve Sanayi,Takip ve İs
tihbarat Teşkilâtı kurulacaktır. 

Devlet, mühendislik - müşavirlik ve tesis kurma 
hizmetlerini yerine getirecek kuruluşların güçlü bir 
şekilde gelişmesini destekleyecek ve teşvik edecektir. 

Kamu İktisadî Teşebbüs ve iştiraklerinin, ekono
miye katkıda bulunan, kârlılık, verimlilik ve modern 
işletme esaslarına göre çalışan rasyonel ve kaynak 
doğurucu işletmeler haline getirilmesi hedefimizdir. 

; Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait Personel Kanunu 
da ele alınacaktır, 

Sayın üyeler, 
Elektrik enerjisi ve yakacak teminindeki dar bo

ğazlar, kısa ve uzun vadeli müdahale ve esas itiba
riyle öz kaynaklara dayalı projelerle giderilecektir. 
Bu meynda, temel hidro - elektrik ve termik tesis^ 
lerin yapılması hızlandırılacaktır. Nükleer santralla-
rın inşaatına önem ve hız verilecektir. 

Türkiye'nin ithaline mecbur olduğu enerji, mem
leket yararlarına en uygun şartlarda temin edilecek
tir. Petrol boru hattı projeleri ve Irak Tabiî Gaz 
Projesi önemle ele alınacaktır. Petrol konusundaki ka
mu kuruluşları bir kuruluş içinde bütünleştirilecek; pet
rol arama ve üretimi etkili tedbirlerle teşvik edilecek
tir. Önemli maden rezervlerimizin bir an önce* güve* 
nilir bir şekilde tespitine, değerlendirilmesine ve ma
den ihracının mümkün olduğu kadar mamul şekilde 
yapılmasına önem verilecektir. 
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Çeşitli enerji ve yakacak kaynaklarının fiyat poli
tikası ve bunlar üzerindeki vergileme, üretim ve tü
ketim arasında dinamik ve geliştirici bir denge ku
rulacak şekilde tespit edilecektir. Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı, bu politikayı uygulamada ge
rekli yetkilerle donatılacaktır. 

Millî ekonomiyi oçk olumsuz şekilde etkileyen 
enerji kısıtlamalarına son vermek için gereken her 
tedbir alınacaktır. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Büyük sulama projeleri hızlandırılacak, bu meyan-
da Aşağı Fırat projesi gibi çok maksatlı ve yüksek 
ekonomik yararları olan projelerin süratle gerçek
leştirilmesine çalışılacaktır. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

Kışı şiddetli olan illerimizin, özellikle Doğu Ana
dolu illerimizin yakacak probleminin halli için gerek
li tedbirlerin alınmasına önem verilecektir. Ticarî ol
mayan yakıtların yerine ticarî yakıtların ikamesini ön
gören projelere öncelik tanınacaktır. 

Ulaşım ve haberleşme sistemlerinin tesis ve geliş
tirilmesine hız verilecektir. Ulaşım maliyetlerini asga
riye indiren, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma
mıza en iyi şekilde hizmet eden kara, hava, deniz ve 
demiryolu ulaşım sistemleri ahenkli bir bütün halin
de geliştirilecek; deniz ticaretinin geliştirilmesini sağ
layıcı. tedbirler alınacaktır. Yollan yetersiz olan böl
gelere öncelik tanınacaktır. 

Hava meydanları ve limanlarımız sayı ve vasıf 
itibariyle günün ihtiyaç ve icaplarına cevap verecek 
seviyeye getirilecektir. Yurt içi akaryakıt nakliyatının 
giderek petrol boru hatları ile yapılması sağlanacak
tır. Büyük şehirlerden başlayarak iskân merkezleri ara
sında otomatik telefon imkânları tesis edilecektir. Köy
leri telefona kavuşturma çalışmalarına da hız verile
cektir. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın üyeler, 
Tarımda verimin yükseltilerek üretimin artırılması 

esas alınacaktır. Tohumluk, ilâç, gübre, tarım araç
ları, krediler, araştırma, eğitim, yayım, pazarlama ve 
değerlendirme konuları bir bütün halinde ele alınıp 
yürütülecek şekilde organize edilecektir. 

6 , 4 , 1975 0 : 1 

Köylümüzün gübre, mücadele ilâcı ve ziraî alet 
ve makine ihtiyacının daha kolay şartlarla karşılan
ması (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve şiddetli 
alkışlar) imkânları geliştirilecek, gübre üreten fabri
kalarımızın, başta finansman olmak üzere, bütün dar
boğazları giderilecek ve gübre fiyatlarında indirim 
imkânları önemle ele alınacaktır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) Tarıma dayalı sanayi, özel 
teşviklerle geliştirilecektir. 

Gıda - Tarım ve hayvancılık kesimine hizmet gö
türen ve halen çeşitli Bakanlıklar bünyelerinde dağı
tılmış bulunan kamu kuruluşları bu Bakanlığın çatısı 
altında toplanarak bütünleştirilecek, bu konuda üre
timden pazarlamaya kadar bütün ünitelerin teknolo
jik ve ekonomik yönlerden aynı sevk-ü idare altında 
organize edilmeleri hedef alınacaktır. Bu maksatla 
ilk kademede halen Ticaret Bakanlığı bünyesinde bu
lunan Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu 
ve Yaş Sebze ve Meyve Müdürlüğü Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığına bağlanacaktır. 

Köylüye hizmetlerin götürülmesinde, büyük za
man ve eleman israfına sebep olan merkeziyetçilikten 
uzaklaşılarak, birbiri ile ilgili çeşitli ünitelerin güçlü 
bölgesel kuruluşlar halinde bütünleştirilmeleri esas 
alınacaktır. 

Ziraat mühendis ve teknisyenlerinin çalışma şart
ları ve imkânları, hizmetlerin köylüye kadar götürül
mesini sağlayacak şekilde geliştirilecek, bölgelerara-
sı farklılıklar giderilecektir. 

Tohumluk .ziraî mücadele ilâcı, kimyevî gübre, zi
raî vasıta ve teçhizat ve yedek parçaları gibi önemli 
tarım girdilerinin yerli kuruluş ve sanayi eli ile, bol, 
vasıflı ve makul fiyatlarla üretilip köylümüze ulaştı
rılması için müessir teşvik ve destek sistemleri uygu
lanacaktır. 

Köylünün ziraî çalışmalarının külfetsiz olarak ve 
yeterli şekilde finansmanı temin edilecek, özellikle 
küçük çiftçilerimize, sadece ipotek veya kefalet kar
şılığı değil, başta kontrollü proje kredileri olmak üze
re, ziraî işletmenin istihsal ve ödeme gücüne veya 
proje esasına göre de kredi verilmesi imkânları sağ
lanacaktır. T. C. Ziraat Bankasının kredi verme kay
nakları güçlendirilecek ziraî kredi baremleri günün 
şartlarına uygun olarak yükseltilecektir. 

Büyük gelişme imkân ve gücüne sahip olan hay
vancılık ve su ürünleri, bütünleşmiş politika ve te
mel organizasyon tedbirleri ile bir kül halinde ele 
alınacak ve geliştirilecektir. Meyvecilik, sebzecilik, 

Üzerinde Türkiye'nin hakkı bulunan deniz yata
ğındaki ve deniz yatağı altındaki tabiî kaynakların 
aranması, bunlara sahip çıkılması ve işletilmesi için 
gerekli tedbirler alınacaktır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 
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turfandacılık ve çiçekçilik alanlarında da darboğaz
lar giderilerek gelişmenin hızlandırılması ve ihraca
tın geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Gıda maddeleri üretim, işleme, dağıtım ve tüke
tim kontrol ünitelerinin bir şevki idarede toplanma
sı, et, yağ, şeker, hububat, süt ve sair önemli gıda 
maddelerinin makul fiyatlarla, vasıflı ve güvenilir bir 
ikmâl sistemine kavuşturulmaları için üretim, işleme 
ve depolama faaliyetlerine hız verilecektir. 

Taban fiyat politikaları ile tarım politikasının bü
tünlüğü titizlikle korunacak, millî ziraî üretimimize 
ekonomik, teknolojik ve sosyal gerçeklere göre yön 
veren, iklim ve toprak kaynaklarımızın en iyi şekil
de değerlendirilmesini .sağlayan ve köylümüzün eme
ğinin karşılığını alabilmesini temin eden bir taban fi
yat politikası tatbik edilecek, bu politika pazarlama 
sistemlerinin geliştirilmesi, önceden bağlantı yapılıp 
avans verilmesi, destekleme alımları yapılması, taban 
fiyatlarının mümkün olduğu kadar erken ilân edil
mesi gibi tedbirler ile takviye edilecektir. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Tarım ve hayvancılık da gelişmeye muhtaç Do
ğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu gibi bölgelerimizde 
modern teknolojiye uygun ve hızlı bir gelişmenin sağ
lanması için özel projeler uygulanacaktır. 

Toprak ürünlerimizin tabiî afetlerden gördüğü 
zararlardan, köylü ve çiftçilerimizin müteessir olma
malarını sağlayan bir tarım sigortası geliştirilip yay
gınlaştırılacaktır. Bu sistemin geliştirilmesine kadar, 
tabiî afetlerden zarar gören çiftçilerimize, müessir 
tedbirler ile yardım edilmesine ağırlık verilecektir. 

Toprak ve tarım reformu uygulamasında, kamu
laştırma bedellerinin öncelikle reform bölgelerinde 
kurulacak sanayi yatırımlarına yöneltilmesini sağla
yacak özendirici tedbirlere öncelik tanınacaktır. (A. P., 
C. G. P., M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Sayın üyeler, 
Köylerde; yol, su, elektrik, sulama, yakacak te

mini, telefon, okul, kütüphane, cami, sağlık tesisi ve 
idare binası gibi ekonomik ve sosyal alt yapılar Dev
letçe bir bütün halinde ve kamu hizmeti olarak mü
talaa edilecektir. Köy alt yapılarının yapımı hızlan
dırılacak, köydeki üretim ve geliri artırmak için kö
ye hizmet götürülmesi ve ürünlerinin pazarlanmasın-
da gerekli tedbirler alınacaktır. Tapulama ve kadast
ro faaliyetleri hızlandırılacaktır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri). 

j Kooperatiflere ve gönüllü kooperatifçiliğe gerçek 
anlamda, lâyık olduğu büyük önem verilecektir. 

I Kooperatiflerin ve kooperatif üst kuruluşlarının 
gayelerine uygun şekilde çalışmaları ve yatırım yap
maları teşvik edilecektir. 

Kooperatiflerin ve kooperatifçiliğin özel menfaat
lere ve siyasî amaçlara alet edilmesi önlenecektir. 
(A. P., C. G. P., M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

Köy kalkınmasında kooperatifçiliğin gelişmesine 
özel bir önem verilecektir. Köylülerimize iş ve gelir 
imkânları sağlayacak el ve ev sanatlarına ve küçük 
sanayi tesisleri kurulmasına ve bu maksatla gerekli 
eğitimin yapılmasına özel bir önem verilecektir. 

Köy mutarlarına ödenek verilmesini mümkün kı
lacak kanun tasarısı, Yüce Meclisimize sunulacaktır. 
(A. P., C. G. P., M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

Sayın üyeler, 
Ormanlık bölgelerdeki ekonomik alt yapının ku

rulmasına hız verilecek, orman ve orman içi köylerin 
yolları ve diğer medenî ihtiyaçları mümkün olan sü
ratle karşılanacak; orman köylerinin kalkındırılması 
için özel projeler uygulanacaktır. Orman niteliğini 
tanı olarak kaybetmiş yerlerden, su ve toprak reji
mine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozma
yan, tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik, fındıklık, fıstık
lık gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta 

I kullanılmasında yarar bulunan yerler ile otlak, kış
lak veya yaylak haline gelmiş yerler ile şehir, kasa-

I ba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerle
şim sahalarının orman sınırları dışına çıkarılması ka
çınılmaz bir hal almıştır. Bu maksatla, orman tahdit 
ve kadastro faaliyetlerine, bu hizmetlerin süratle ik
malini sağlayacak şekilde hız verilecektir. Böylelikle, 
mülkiyet ihtilâfı olan yerlerin hukukî durumları ta
yin ve ilmen ve fiilen orman vasfını kaybeden yer
ler orman sınırları dışına çıkarılıp, orman idaresi ile 
orman köylüsü arasında yıllardır süregelen ihtilâflar 
müspet bir şekilde çözülecektir. 

Orman ürünlerine dayalı sanayiin yaygınlaşması 
ve daha çeşitli sınaî ürünler üretmesi sağlanacaktır. 
Bu konuda orman köylerindeki kooperatiflerden de 
yararlanılacaktır. 

Orman içinde ve civarında yaşayan köylülerimize 
j ağaçlama, teraslama, kesim ve çekim gibi çeşitli or-
I man içi hizmetlerde ve orman sanayii ile ilgili daha 
I çok iş ve gelir imkânları sağlanmasına çalışılacaktır. 
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Büyük sulama projelerine bir taraftan:, devam edi
lirken, kısa zamanda netice alacak yeraltı, pompaj ve 
gölet sulamalarına özel bir ağırlık verilecektir. 

Haşhaş ekimine, insanî kaygıları tamamiyle gide
rici ve çiftçimizin haklarını her bakımdan, koruyucu 
bir politika çerçevesinde ve alınmış kararlar dairesin
de kontrollü olarak devam edilecektir. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın üyeler, sosyal güvenliğin bütün yurda ve 
vatandaşların tamamına eşit ve adil ölçülerle sağlan
ması, bütün çalışanların sigorta kapsamına alınması 
hedefimizdir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

Ülkemizdeki sosyal güvenlik kuruluşlarının aynı 
bakanlıkla ilgilendirilmesi maksadıyle kurulan Sos
yal Güvenlik Bakanlığı, kuruluş hedefleri istikâme
tinde geliştirilecektir. 

İşçilerimizin hastalık, analık, iş kazaları, meslekî 
hastalıklar, ihtiyarlık, maluliyet ve ölüm gibi haller
de güçlüğe uğramadan yardıma kavuşturulmaları mut
laka sağlanacaktır. 

Çalışan kadınların, arzu ettikleri takdirde 20 yılda 
emekliye ayrılabilmeleri sağlanacaktır. (A. P. ve M. S. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Genel sağlık sigortası sistemi gerçekleştirilecektir. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

Günden güne artan işsizlik probleminin çok yönlü 
ve uygun tedbirlerle giderilmesine çalışılacaktır. 

İşçilerimizin, esnaf ve sanatkarların ve dar gelirli
lerin ucuz ve sıhhî meskenlere sahip olmaları, bu yol
da kredi imkânlarının artırılması temin edilecektir. 

Sakat ve eski hükümlülere iş verilmesini öngören 
hükümlerin uygulanışı dikkatle takip edilecek ve bu 
gibi kimseler için vakıf şeklinde işyerleri kurulacak
tır, 

Emekli, işçi, dul ve yetim aylıklarının asgarî geçim 
şartlarının üstünde olması sağlanacak, memur maaş 
göstergelerindeki değişikliklerin: emekli aylıklarına sü
ratle uygulanmasına itina edilecektir. Bütün emekli
lerin dilek ve ihtiyaçları ile daha yakından ilgilenilme
sini mümkün kılacak organizasyon tedbirleri alına
caktır. 

Sayın üyeler, 
Sağlık, hizmetlerinde temel hedef; vatandaşlarımı-

rmzın sağlık seviyelerini yükseltmek ve bu hizmetlerin 
ülkemizde yaygın ve dengeli şekilde dağılmasını sağ
lamaktır^ 

Hastanelerimizin,ve hasta yataklarının sayısı,,plan: 
hedefleri istikametinde hasta - yatak oranı düşük olan 

fillere öncelik verilecek, çoğaltılacaktır. Ödeme gücünr 
den yoksun vatandaşlarımızın ücretsiz tedavileri sağ
lanacaktır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış-
lar.) 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi çalışmalarına 
hız verilecektir. 

Sağlık personelinin mahrumiyet yer ve hizmetle
rinde görev almasını, yurt dışındaki hekimlerimizin 
yurda dönmelerini teşvik edecek tedbirler alınacak
tır. 

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, koruyucu hiz
metlere ağırlık verilecek, tedavi edici hizmetler geliş
tirilecektir. 

Ana ve çocuk sağlığını korumaya yönelik tedbir
lere önem verilecektir. 

Gecekondu bölgelerimizde, köy ve kentlerde, çev
re sağlığı şartlarının düzeltilmesi ve hava kirliliğinin 
önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Bulaşıcı 
hastalıklarla savaşa önem verilecektir. 

İlâç sanayii, hammadde üretimine ağırlık verile
rek güçlendirilecek, piyasadaki benzer ilâç enflasyonu 
önlenecek, ilâç fiyatları objektif esaslara göre tespit 
edilecek, ilâç ihracı teşvik olunacak, ilâç kalite kontro
lü geliştirilecektir. 

Vatandaşlarımızın yaşlılık çağlarını huzur içinde 
geçirmeleri için ihtiyarlık bakım ve dinlenme yurtlan 
ve çalışan anaların çocuklarının bakamı için gündüz 
bakım evlerinin sayıları süratle artırılacaktır. Korun
maya muhtaç çocuklar için çocuk yuvaları çoğaltıla
cak ve rehabilitasyon hizmetleri geliştirilecektir. 

Çocuk zamları artırılacak ve tahsilde çocuğu bulu
nanlara ayrıca ödeme yapılması imkânları araştırıla
caktır. 

Sayın üyeler, huzurlu bir çalışma ortamı içinde 
kalkınma ve sosyal adaletin sağlanabilmesi için işçi 
ve işverenlerin birbirlerine karşı değil, yanyana olma
ları, aralarında, ülke kalkınmasına yönelik karşılıklı 
sevgi ve kardeşlik esaslarına dayalı bir işbirliğinin te
sisi için her türlü çalışma yapılacaktır. 

İşçi, memur ayırımı hakkaniyetli, âdil ve gerçekçi 
ölçü ve kıstaslarla yapılacaktır. 

İşçi ücretlerinin tespit ve tanziminde, hak ve ada
let esas tutulacak» fiyat ve geçinme endekslerine ve 
zamanla artan hayat pahalılığına göre ayarlanacak 
bir ücret sistemi ve asgarî ücret baremi uygulanacak, 
işçilerimizin, pahalılığın ağır yükü altında ezilmemesi 
için gerekli tedbirler alınacaktır. 
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Kurulaeak fabrika ve emsali yatırımlara, işçilerimi
zin nissedar jotmasına imkân hazırlanaGakiır. (M. S. P. 

- ve A. P. • sıralarından alkışlar.) 

Kıdem tazminatı, en kısa zamanda, işçilerimizin ve 
ülkemizin yararına en uygun bir şekilde 15 günden 30 
güne .çıkarılacaktır. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo».sesleri, alkışlar.) 

Tarım ve • orman kesimindeki işçilerimizin diğer iş
çiler gibi her türlü işçi haklarından yararlandırılmâsj 
ve sosyal güvenliklerinin sağlanması hususundaki mev
zuat boşluğu doldurulacaktır. 

işsizlik sigortası ile. ilgili çalışmalar yapılacaktır. 
Yurt dışındaki işçilerimizin çalışma şartları, sosyal 

hakları ve iş güvenlikleri devamlı olarak takip ve ken
dilerine en iyi şartların teminine önem verilecektir. 
Bu maksatla gereken hallerde sosyal güvenlik anlaş
maları gözden geçirilerek işçilerimizin lehinde yenile
necektir. Yurt dışındaki işçilerimize hizmet götüren 
kamu kuruluşlarının çalışmaları koordine edilecektir. 
Libya ile sosyal güvenlik anlaşmaları tekemmül etti
rilecektir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin çocuklarının millî ve 
dinî eğitimlerinin aksamadan ve gereğince yürütülme
si ı için yeteri kadar öğretmen ve din görevlisi temin 
edilmesine önem verilecektir. (M. S. P. sıralarından 
»«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Yurt dışındaki işçilerimizin tasarruflarının değer
lendirilmesi ve sağlanacak imkânların en kısa zaman
da gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 

Sayın üyeler, 
Türk millî hayatında, esnaf ve sanatkârlarımızın 

sosyal ve ekonomik bakımdan çok önemli yeri vardır. 
Esnaf ve sanatkârlarımızın daha iyi teşkilâtlanmaları
na yardım edilecektir. 

Sanayileşme hamlemizde değerli bir rol ifa eden 
küçük sanayi kuruluşları ile büyük sanayi arasındaki 
bağların geliştirilmesine çalışılacaktır. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın, işyeri kurmaları, dük
kân ve atelye sahibi olmaları kolaylaştırılacak, gerekli 
finansman ve kredi imkânlarına kavuşturulmalarına 
çalışılacaktır. 

Küçük sanayi siteleri geliştirilecek, küçük sanayide 
eğitim jçalışmalarma önem verilecektir. 

Çırak, kalfa ve ustalar kanunu en kısa zamanda 
çıkanlaeâktır. îşçilerimizin meslek içi eğitimlerin^ ağır
lık verilecektir. 
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Türkiye -Halk Bankasının esnaf ve sanatkârlarımı
za daha yararlı olması için gerekli tedbirler alınacak
tır. Esnaf ve sanatkârların durumlarını, .sosyal güven
lik açısından daha yeterli hale getirmek için çalışma
lar sürdürülecektir. 

BAĞ - KÜR'un kendisinden beklenen bütün hiz
metleri tam olarak yapabilmesi sağlanacaktır. 

Esnaf ve sanatkârlarımızı ve çiftçi vatandaşlarımı
zı, ağır ve gereksiz defter tutma formalitelerinden 
kurtararak (A. P., M. S. P. ve C. G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) mümkün olan ölçü
de, basit ve götürü usullerle vergilendirme yoluna git
meyi hem devlet gelirleri bakımından, hem de büyük 
sayıda vatandaşımızı yersiz külfetlerden kurtarma ba
kımından lüzumlu sayıyoruz. 

Sayın üyeler, 
Hızlı şehirleşme, Türkiye'nin en önemli meselele

rinden biri halini almıştır. Nüfus artışı ve hızlı şe
hirleşme nedenleri ile süratle artan konut ihtiyacını 
karşılamak üzere, konut kredisi imkânları genişletile
cek, inşaat maliyetlerinin düşürülmesi için çok yönlü 
tedbirler alınacaktır. Çevre sağlığı ve hava kirliliği 
dahil, şehirleşme meselelerinin halledilmesi maksadıy-
le belediyelerin malî ve teknik bakımdan yeterli güce 
kavuşturulmasına çalışılacaktır. Şehir ve kasabalar dı
şındaki mevcut ve müstakbel sanayi ve turizm geliş
meleri için altyapı tesisleri geliştirilecektir. 

Dar ve düşük gelirli yurttaşların arsa ve konut 
ihtiyacı genel konut politikası dışında ayrıca ele alı
nacak, gecekondularda oturan yurttaşların medenî ih
tiyaçlarının karşılanması ve gecekonduların tapuya 
bağlanması, konularında gerekli tedbirler alınacaktır. 
(A. P., M. S. P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Şehir ve kasabaların özellikle altyapı hizmetlerinin 
yeterli şekilde ve süratle halledilmesi için gerekli yar
dım ve imkânlar sağlanacak kaynaklar geliştirilecek
tir. Belediyelerimizin şehir ve kasabalarda yaşayan 
vatandaşlarımıza hizmet götürmede içinde bulunduk
ları sıkıntıları giderici tedbirler alınacaktır. Şehirlerin 
çevrelerinde her türlü altyapı tesisini haiz ve anaşehir-
le güçlü ulaştırma bağlantısı olan tâli yerleşme mer
kezlerinin gelişmesi amacı ile şehirleşme ve imar sorun
larına çözüm getirecek özel tedbirler aİHiaeaktır. Şe
hirler çevresinde, ruhsatsız olarak yapılan binaların, 
fennî şartlara uygunluk ve belirli cezalan ödeme kay
dı ile imar affından yararlandırılmaları konusu de 
alınacaktır. Mesken yapımına yönelen banka kredi 
sistemleri islâh edilecek, toplu mesken yapımına im
kân sağlanacaktır. 
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Deprem bölgelerinde felâketzedelere dağıtılmış ko
nutların sakinlerine yüklenmiş geri ödeme yükü, kon-
solidasyan suretiyle, hafifletilecektir. 

Sayın üyeler, 
Türkiye Cumhuriyetinin barışçı, ahitlerine ve itti

faklarına sadık, karşılıklı haklara saygı esasına dayalı, 
iyi komşuluk ve dostluk münasebetleri kurmaya önem 
veren, millî dış politikası dikkatle devam ettirilecek
tir. Bununla beraber, milletlerarası ortamın hızla de
ğişen şartlarına uyabilmek üzere, gerekli kararları ve 
tedbirleri zamanında almakta büyük dikkat ve titiz
lik göstereceğiz. 

Çeşitli bölgelerde çok hızlı ve tehlikeli gelişmelerin 
kendini gösterdiği bir dönemde, barış ve istikrarın bo
zulması tehlikesinin gayet önemli bir sorun olarak or
taya çıktığı kanısındayız. Bu tehlikeyi gözönünde bu
lunduran Hükümetimiz, dış ilişkilerimizi yoğunlaştır
maya önem verecektir. 

Hükümetimiz, dünya barışını hedef tutan ve bütün 
dünya ülkelerine karşı iyi niyet ve dostluk duyguların
dan ilham alan bir dış siyaset izleyecektir. Milletler 
arasında sağlam bir işbirliği tesisinin bugünkü şartların 
bir gereği olduğuna inanıyoruz. Her ülkenin hakları
na, meşru menfaatlerine karşı saygılı davranırken, iyi 
ilişkilerle bağlı bulunduğumuz her ülkeden de, bize 
karşı, aynı duygular ve aynı davranışları bekleyece
ğiz. 

Bir taraftan, milletlerarası alandaki çok yönlü ve 
değişik ilişkilerimizi bu genel şartlar içinde daha da 
geliştirmek üzere çalışacak, öte yandan • bölgemizde 
ve dünyadaki barış dengesinin korunmasını da önplan-
da tutacağız . 

Hükümetimiz dünyadaki genel yumuşama (detante) 
ortamının korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bu
lunmaya devam, etmek kararındadır. 

Avrupa'da barışın kuvvetlendirilmesi ve Batı ile 
Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki temas ve mübadele
lerin geliştirilmesi gayesiyle tertip edilen Avrupa Gü
venlik İşbirliği Konferansına faal olarak katılmaya de
vam edeceğiz. Avrupa güvenliğinin sağlanması ve bü
tün Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin artması ba
kımından bu konferanstan memnuniyet verici sonuç
lar alınabileceği.ümidini muhafaza ediyoruz, 

Güvenlik ve siyasî dengenin, kurulması konusun
da NATO savunma ittifakının şimdiye kadar oynadığı 
rolün, bugünkü durumda da değerini devam ettirmek
te olduğuna inanıyoruz. 

Türkiye'nin Batı - Avrupa ülkeleri ile kurduğu iliş
kilerin daha da artırılmasına önem veriyoruz. 

i Balkan ülkeleri ile aramızda, yakın komşuluğun 
da kuvvetlendirdiği ve ortak çıkarlara dayanan iyi iliş-

I kilerin ve işbirliğinin devamlı geliştirilmesi, yalnız böl-
i ge barışına yardımcı olmakla kalmayacak, ayrıca Av

rupa birliğine ve kıta istikrarına önemli bir katkı ni
teliği de taşıyacaktır. 

Sovyetler Birliği ile izlenen iyi komşuluk siyaseti, 
karşılıklı saygı ve karşılıklı anlayış içinde olumlu ge
lişmeler kaydetmiştir. Bu gelişmelerin aynı şartlar 
içinde devamını samimiyetle dilemekteyiz. 

Ülkemiz ile İran ve Pakistan arasındaki gelenek
sel bağlar, milletlerimizin birbirlerine yakınlığını ve 
dostluğunu ifade ettiği gibi, bölge ve dünya istikrarının 
da temel taşlarından biri haline gelmiştir. Gerek 
CENTO ve Kalkınma İçin İşbirliği Teşkilâtı gibi böl-
gevî kuruluşlar içinde,- gerekse ikili ilişkilerimiz çev
resinde, kardeş İran ve Pakistan ile her alandaki te
mas ve işbirliğimizin kuvvetlendirilmesi uğrunda bü
tün gayretlerimizle çalışacağız. 

Irak ile, komşuluğun ve dostluğun gerektirdiği ya
kın temasların ve işbirliğinin devamı ve daha da artı
rılması amacındayız. Suriye ile aramızda teessüs eden 
karşılıklı anlayşın ve dostça işbirliğinin geliştirilmesi
nin, iki komşu ülkenin çıkarlarının gereği olduğuna 
inanıyoruz. 

Türkiye'nin Suudî Arabistan, Mısır, Lübnan, Ku
veyt, Ürdün ve Orta Doğu'nun tarihî ve kültürel bağ
larla bağlı olduğumuz diğer ülkeleri ile mevcut özel 
bağlarına da büyük değer vermekteyiz. Bugünkü du
rumda, tarihin, ortak değerlerin ve coğrafyanın mey
dana getirdiği bu yakınlık, halen büyük tehlikelere 
maruz bulunan bütün Orta Doğu bölgesinin güvenli
ği bakımından, her zamankinden daha büyük değer ve 
önem kazanmış bulunuyor. Manevî bağların olduğu 
kadar, ortak yararların da tesis ettiği sağlam bir ze
mine dayanan bu ilişkilerimizin hızla geliştirilmesi hu
susunda çok canlı bir politika izleyeceğiz. Siyasî ve 
kültürel bağların yanında, kurulmakta olan iktisadî 
bağlar da Türkiye ile kardeş Arap ülkeleri arasındaki 
iş ve anlayış birliğini gittikçe güçlendirmektedir. Bu 
arada, dost ve kardeş Libya Cumhuriyeti ile aramız
da temelleri son zamanlarda atılan geniş işbirliği pro
jelerinin biran evvel gerçekleştirilmesi yönündeki ça
lışmalar hızlandırılacaktır. Asya ve Afrika ülkeleri 
ile iyi ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük önem ver
mekteyiz. 

Orta poğu ihtilâflarının çözümünün, işgal edilen 
toprakların terk edilmesi, Filistin halkının meşru hak-

\ larının tanınması şartlarına kesinlikle bağlı bulunduğu 
I gerçeğine inanan Hükümetimiz,, bu şartların yerine 
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getirilmesi yönündeki teşebbüsleri destekleyecektir. Re
alitelere dayanan bir çözümün, istisnasız bütün bölge 
ülkelerinin yararına olacağına inanıyor ve bugünkü 
durumun doğurduğu çok büyük tehlikelerin idraki 
içinde, aranan sonucun sağlanması yolunda her tür
lü ilgi ve yardımı esirgememenin kesin kararını taşıyo
ruz. 

Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin memnu
niyet verici bir şekilde gelişmesine önem atfetmekte
yiz. 

Millî kültürümüzün yabancı ülkelerde lâyık olduğu 
şekilde ve en geniş ölçüde tanıtılması için sürdürülen 
çalışmalar artırılacaktır. Ortak değerleri paylaştığı
mız, bölgemizin dost ve kardeş bütün ülkeleriyle kül
tür alanındaki ilişkilerimizin geliştirilmesine önem ve
rilecektir. 

Yurt dışındaki soydaşlarımızın öz kültürlerini ko
rumak ve geliştirmek imkânlarından yararlanabilmele
ri konusuna da önem veriyoruz. 

Vatandaşlarımızın yabancı ülkelerdeki emlâk, hak 
ve menfaatlerine ilişkin sorunların süratle halledilmesi 
hususundaki çalışmalar sürdürülecektir. 

Sayın üyeler, 
Türkiye ve A. B. D. son otuz yıl içinde yakın dost

luk ilişkileri sürdürmüşler ve gerek karşılıklı güven
likleri gerek dünya barışı için yararlı olan sıkı bir iş
birliği ve karşılıklı yardımlaşma içinde bulunmuşlar
dır. Bu işbirliğinin yararlı ve etkili olması, aradaki 
menfat dengesine itina ve ilişkilerde eşitlik ve karşılık
lı saygı esasına riayet edilmiş olmasına geniş ölçüde 
bağlı olagelmiştir. Bunun aynı düzeyde devamı da bu 
esaslara karşılıklı ve aynı şekilde saygılı olmakla müm
kündür. 

Kongrenin aldığı son silâh ambargosu kararı, bu 
ilişkilerin ve işbirliğinin dayandığı temel felsefeyi fark
lı anlayan bir zihniyetin ifadesidir. Bu karar A. B. D. 
nin kendi yararları arasında bir öncelik değerlendirme
si bakımından da isabetli sayılamayacağı gibi, gerçek
leştirmeye yöneldiği amaç bakımından da tamamen 
ters bir netice vermeye mahkûmdur. Baskı yoluyle 
netice almanın Türk milletine karşı denenecek bir yol 
olmadığını tarih göstermektedir. (A. P. ve M. S. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Kongrenin bu tutumu konusunda A. B. D. Hükü
metinin bizimle aynı görüşte olmasını memnuniyetle 
karşılamakla beraber, Türk Hükümetinin bu karar kar
şısındaki davranışını, fiiliyata intikal eden uygulamaya 
göre tespiti, hem olağan hem de kaçınılmazdır. A. B. 
D. Hükümetinin bugünkü hasmane uygulamayı orta

dan kaldırmak için sürdürdüğü çabalar makûl bir sü
re içinde sonuç vermezse, kendisine düşen sorumluluk 
ve itidali şimdiye kadar kâfi derecede göstermiş olan 
Türkiye'nin A. B. D. ile güvenlik alanında sürdürdü
ğü ikili savunma ilişkilerinde durumun gerektirdiği 
tedbirleri alması kaçınılmaz olacaktır. (A. P. ve M. S. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Komşumuz Yunanistan ile aramızdaki bütün iliş
kilerin her iki ülkenin uzun vadeli menfaatlerine uy
gun bir düzeye çıkarılmasını arzu etmekteyiz. Yunan 
Hükümetince paylaşılacağını ümit ve temenni etti
ğimiz bu düşüncemizin desteklendiğini gösteren fiilî 
tezahürlere şahit olduğumuz takdirde, iki ülke ara
sındaki ilişkileri bozan ve âcil çözüm bekleyen sorun
ların yapıcı ve iyi niyetli bir yaklaşımla ele alınarak 
barışçı şekilde sonuçlandırılmalarını mümkün gör
mekteyiz. 

Millî bir dava olan Kıbrıs konusunda Türkiye ve 
Türk Milleti olarak elde edilmek istenen sonuç üze
rinde, dışta ve içte hiçbir tereddüt doğurmayacak bir 
siyaset izlemek baş amacımızdır. Kıbrıs Türk Toplu
munun ekonomik kalkınmasında ve bütün organları 
ile teşkilâtlanması tamamlanmakta olan Kıbrıs Türk 
Federe Devletinin ihtiyaçlarının karşılanmasında ge
rekli, yardım ve destek yapılacaktır. Kıbrıs Türk top
lumuna yapılan haksızlıkların ve Kıbrıs'ın bağımsız
lığına son verme gayretlerinin kaçınılmaz kıldığı mü
dahale sonunda fiilen iki bölgeye ayrılmış bulunan 
Ada'da, Türk toplumunun geleceğini sağlam bir te
minata bağlayacak ve Ada'daki gerçeklere dayanan 
hukukî bir çerçeve içinde, Kıbrıs'ın bağımsız Federal 
Devlet olarak varlığını koruyacak bir çözüm şekline 
varılması Hükümetimizin amacıdır. İki millî toplu
mun içice ve birarada yaşayamayacakları, ancak yan-
yana yaşayabilecekleri, geçmiş yılların acı tecrübeleriy
le ortya çıkmış bir gerçektir. Bu durum karşısında 
iki bölgeli federal sistemin âdilâne bir çözüm şeklini 
sağlayabilecek yegâne yol olduğu inancındayız. 

Kıbrıs Devletini meydana getiren iki millî toplu
mun Ada'da sulh ve sükûn içinde, haklarını ve men
faatlerini uzlaştırarak yaşamalarına ve ekonomik re
fahlarına hizmet edecek böyle bir çözüm şekline mü
zakere yoluyle ulaşılmasını bir taraftan teşvik eder
ken, öbür yandan da Kıbrıs'ın bulunduğu bölgede 
mevcut dengenin ve istikrarın muhafazasına ters dü
şebilecek gelişmelere meydan verilmemesi için ge
rekli tedbirlerin dttihazına Hükümetimizce gereken dik
kat ve itina gösterilecektir. 
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Türk - Yunan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen 
diğer bir konu da Ege Denizi sorunlarıdır. Ege De
nizinde mevcut karasuları rejiminin komşumuz tara
fından tek taraflı ve sorumsuz bir kararla değiştiril
mesine kalkışıldığı takdirde, bu davranışının kesinlik
le karşısında yer almak zorunluluğu doğar. Devletler 
Hukuku ilkelerine aykırı böyle bir hareketi Türkiye' 
nin herhangi bir şekilde tanıması mümkün değildir. 
Ayrıca Ege Denizi Hava Sahasının kontrolü konusun
da ve 12 Adalarda gittikçe yoğunlaştığı bilinen silâh
landırma faaliyetleri karşısında da, Türkiye, kendi 
yaralarına en uygun teşebbüslerde bulunmaya devam 
edecektir. (A. P., M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar.) 

Ege Kıta sahanlığı üzerindeki haklarından Tür
kiye'nin feragat etmesi hiçbir şekilde düşünülemez. 
Ancak, Hükümetimizin Ege'deki kıta sahanlığı sını
rının Türkiye ile Yunanistan arasında müzakereler 
yoluyle ve hakkaniyet esasına dayanarak, anlaşma yo-
luyle tespiti gerekliliğine inanmaktadır. 

A.E.T. ile aramızda ekonomik işbirliğinin millî 
yararlarımıza uygun bir şekilde yürütülmesine çalışı
lacaktır. 

Türkiye'nin A.E.T. nin kendisine sağladığı imkân
ları, iç piyasaya dönük bir sanayileşmenin ortaya çı
karacağı sakıncaları gidermek ve dışa, büyük bir tü
ketici kitlesine dönük ve dış rekabet gücü olan bir sa
nayileşmeyi geliştirme amacıyle değerlendirmesi, millî 
önem taşır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ve bu topluluk üye
si ülkelerle ortaklığımızın ekonomik kalkınmamıza ve 
sanayileşmemize en uygun şartlar içinde yürütülmesi 
için gereken yapılacak bu arada, topluluğun üçüncü 
ülkelerle kurduğu ilişkiler sebebiyle daralan avantaj 
marjımızın genişletilmesi yolunda gayret sarfedilecek 
tir. 

A.E.T. üyesi ülkelerde çalışan işçilerimizin ekono
mik katkılarının önemi üzerinde hassasiyetle durula
rak, bu katkının daha da artırılması ve işçilerimizin 
sosyal güvenlik haklarının topluluk düzeyinde gerçek
leştirilmesi için gerekli teşebbüslerde bulunulacaktır. 

Sayın üyeler, 
Türkiye'nin dış güvenliği ve millî savunması ile 

ilgili sorunlar her zaman en büyük önem ve önceliği 
taşımıştır. 

İçinde bulunduğumuz şartlar, dış güvenlik ve 
millî savunma konularının taşıdığı hayatî önemi da
ha da artırmış bulunmaktadır. Bu sebeple, millî var
lık ve dış güvenliğimizin başlıca teminatı olan Si

lâhlı Kuvvetlerimizi güçlendirmek için gerekli her 
tedbir alınacaktır. (A. P. sıralarından .«Bravo» -sesle
ri, alkışlar.) 

1973 yılından beri yürütülen yeniden düzenleme 
ve modernleştirme çalışmaları, değişen t harp konsepti-
ne uygun olarak, hızla sonuçlandırılacaktır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin en modern silâh, araç ve 
gereçlerle donatılması hususunda hiçbir:fedakârlıktan 
kaçınılmayacaktır. (A. P,, M. S. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın üyeler, 
Yurt savunması herşeyden evvel millî bir mesele

dir. Milletler savunma için öncelikle kendi güçlerine 
dayanmağa mecburdurlar. Bu sebeple savunma poli
tikamızı harp sanayiine yöneltmek ve ordumuzun ih
tiyacı olan harp silâh, araç ve gereçlerinin büyük 
kısmını yurt içinden sağlamak gereklidir. Hükümeti
miz bu yönde bağlamış olan çalışmaları hızlandıracak 
ve millî harp sanayiimiz bütünleşmiş bir plan içinde 
genişletilecek ve geliştirilecektir. 

Bu ^ amaçlarla ileriki yıllara sarî yüklenme yetkisi 
veren mevzuatın biran önce yürürlüğe girmesine ça
lışacağız. 

Harp sanayimiz yeterli bir seviyeye ulaşıncaya ka
dar, ihtiyaçlarımızı dış kaynaklardan sağlamaya de
vam edeceğiz. 

Asker alma işlemlerini vatandaşın ayağına götür
mek gayesiyle, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni -as
kerlik şubeleri açılacak, silâh altına alman erlerin sı
nıflandırılması usulleri modernleştirilecektir. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın askerlik ile ilgili 
işlemleri kolaylaştırılacaktır. 

Sayın üyeler, 
Hükümetimizin programını Yüksek Heyetinize 

sunmak üzere yaptığım konuşmanın sonuna gelmiş 
bulunuyorum. 

Kurulmuş olan Hükümet sadece altı buçuk aydan 
beri sürüp giden benzeri görülmemiş bir bunalımı so
na erdirmekle kalmayacaktır. Bu Hükümet, aynı za
manda Türkiye'nin siyasî, ekonomik, sosyal ve kül
türel hayatında yeni bir dönem başlatacaktır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bu dönem bir huzur, kalkınma ve hamle dönemi 
olacaktır. 

Bu dönem, Anayasamızda ifadesini bulan birleş
tirici, toplayıcı ve yükseltici bir milliyetçilik ve millî 
beraberlik anlayışının Devleti idare edenlere hâkim 
olduğu bir dönem olacaktır. (A. P., M. S. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
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Bu dönem anarşinin ve iç kavga kışkırtıcılığının 
himaye gördüğü değil, kardeşliğin, kanunlara saygı
nın, kanun hâkimiyetinin teşvik gördüğü ve sağladığı 
bir dönem olacaktır. (A. P., M. S. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Bu dönem, TRT'nin Anayasa ve kanunların çizdi
ği sınırların dışına taşmadan Türk devletine, Türk mil
letine ve millî kültürümüze, hizmet edeceği bir dönem 
olacaktır. (A. P., M. S. P. sıralarından «Bravo' sesle
ri, alkışlar.) 

Bu dönemde, Millî Eğitim, kanunlarımızda ve 
Anayasamızda açık ifadesini bulan amaçlara yönelti
lecektir. (A. P., M. S. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) 

HüKümetimiz köye giden hizmetleri artıracak, kal 
kınmanın köyden başlaması ve nimetlerin köye ulaş
ması zaruretine inanmış bir hükümet olarak dili ile 
değil gönlü ile, sözle değil icraatla köyün ve köylü
nün hizmetinde olacaktır. (A. P., C. G. P., M. H. P. ve 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yoksulluk sömürüsü yapmayacağız. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Fakat; yoksulların, dar gelirlilerin acı ve ıstırap
larını ciddî tedbirlerle gidermeye uğraşacağız. (A. P. 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Enflasyonla, pahalılıkla, yoklukla, kıtlıkla, işsiz
likle mücadele edeceğiz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Yatırım, üretim ve ihracatın, içine sürüklendiği 
durgunluktan kurtaracağız. Teşebbüs ve yatırım şev
kini yeniden canlandıracağız. 

Çalışma hayatında barışı sağlamak, yurt içinde ve 
dışındaki işçilerimizin haklı şikâyetlerini gidermek, 
esnaf ve sanatkâr yurttaşlarımızın yıllardan beri sü
rüp giden dertlerini karşılamak için bütün gücümüz
le ve gönlümüzle çalışacağız. (A. P., C. G. P. ve M. 
S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

.».>- •WlSı 

Kalkınmada öncelik tanınması gereken gelişmeye 
muhtaç yurt köşelerinin, Güneydoğu ve Doğu Anado
lu'nun kalkınması için gözle görülen ve elle tutulan 
tedbirler alacağız. (A. P., C. G. P. ve M. S. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yurdumuzun geleceğini temsil eden gençlerimizin 
bütün meselelerine sevgi ile eğileceğiz. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

Fikir ve inanç hürriyetini koruyacak, anarşiye, ka
nun dışı eylemlere kesinlikle «Dur» diyeceğiz. (A. P. 
C. G. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Millî ve manevî değerlerimizden kuvvet alarak 
Türkiye'yi çağdaş 'medeniyet yolunda ilerleteceğiz. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Bu inançla Yüksek Heyetinize, Bakanlar Kurulu 
adına saygılar sunuyor; Cenabı Allah'ın milletimize, 
memleketimize yardımcı olmasını diliyorum. (A. P., 
C. G. P., M. H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, A. P. sıralarından ayakta şiddetli ve sürekli 
alkışlar) 

BAŞKAN — • Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Hükümet Programı Yüce Meclise sunulmuştur. 
Anayasanın 103, İçtüzüğümüzün 105 nci madde

lerine uygun olarak Hükümet Programının görüşül
mesine 9 Nisan 1975 Çarşamba günü saat 15.00'te 
başlanacaktır. 

Gündemde yer alan açık oylamaları yapmak ve 
25 nci sıradaki seçimlerin yenilenmesine ilişkin Ana
yasa Komisyonu raporunu görüşmek için 8 Nisan 
1975 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.20 
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6 . 4 . 1975 Pazar 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARİ 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Başbakan Süleyman Demirel tarafından ku

rulan Bakanlar Kurulu Programının okunması. 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasmın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/204) (S. Sa
yısı • : 151) (Dağıtma tarihi : 5.3.1975) 

X 2. — Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesi
ne dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/207) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 3 .1975) 

X 3. — Televizyon yayınlarının korunmasına dair 
Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu raporu (1/239) (S. Sayısı : 153) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 3 .1975) 

X 4. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzala
nan Konsolosluk İlişkileri hakkında Viyana Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 7.3.1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ 

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ye 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tyjtumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatılmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir MeclL-; 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığım araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 



Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci ,Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ye Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Millet vekili Mikâil llçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6 '68j (*) 

4. - İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldarJı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakam ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ücsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştiima Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 
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8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. •— Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardia Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Maıdin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43). 

18. — İstanbul Milletvekili Gülbis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44) 

19. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

20. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

21. — Samsun Milletvekili Ilyas Kdıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

f*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardim Bakanından sözlü soru önergesi 
'6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önerge
mi (6/58) 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, Ziraat 
Bankası izmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

31. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

32. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66). 

33. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki b r müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

38. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

39. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, Cum-
üuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki 
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü so^n 
önergesi (6/78) 

40. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

41. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru Önergesi (6/80) 

42. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
dinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

43. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

44. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı üçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

45. — içel Milletvekili Nazım Baş'm, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

46. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgüi ya
yınma ilişkin Turizm ve Tamtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87^ 

49. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

50. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

51. — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 



52. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş 
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe 
rine ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

56. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

57. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

58. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'mn 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

60. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'niH, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
üişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

63. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

64. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş

bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 
67. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 

Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

69. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'mn, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) -

70. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/113) 

71. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

.73. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

74. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

75. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
s,oru önergesi (6/120) 

76. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

77. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

78. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

79. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

80. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 



81. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

82. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/125) 

83. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
tstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

84. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy işleri ve Kooperatifler Bakamndan sözlü 
soru önergesi. (6/149) (*) 

85. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlfnın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/130) 

87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

88. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

89. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/133) 

90. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/151) (*) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlfnın, 
tstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

92. —--İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

93. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/139) 

94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/140) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/142) 

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

97. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

98. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

99. — Ankara Milletveküi Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan haber* iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

100. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/153) 

101. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

102. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOKI önerge
si (6/155) 

103. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

104. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay-
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la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri ve Kooperatif
ler Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

107. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

108. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/164) 

109. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

11Ö. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

111. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

113. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alman tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

114. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

115. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

116. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir - Çardak köyü yakınında Karamanoğlu Meh
met Beyden kalma camiin onarımına ilişkin Devlet 
Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/177) (*) 

117. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

118. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

119. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 

Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

120. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

121. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/148) (S. Sayısı : 155 ve 155'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 14 . 3 . 1975, 25 . 3 . 1975, 27.3.1975) 

2. — 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanu
nun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 13 . 2 . 1974 
tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılması
na dair Kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/324) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 113'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1975) 

3. — 854 sayılı Deniş İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

4. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin Vıl nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağhk ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

5. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Miilet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap-



kğı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

6. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nm vs îzrnir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

7. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı iîe reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

8. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70 ve 
70'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 20 ; 6 . 1974, 
11 . 2 . 1975) 

9. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 .8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20 .6 . 1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 

Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6.1974) 

10. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasaoğlu' 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 saydı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : İS; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi \ 24 . 6 . 1974) 

î l . — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme^ 
teri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Damıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

12. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşımn, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

13. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 saydı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi: 1 .7 . 1974) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

15. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1974) 

16. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 

3 . 7 . 1974) 



17. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma carilıi: 3.7.1974; 

18. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi .: 
1 . 1 1 . 1974) 

19. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa 
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S! Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 . 11 . 1974) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
istanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

X 21. — 14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) (Da
ğıtma tarihi : 24 . 3 . 1975) 

X 22. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması silâh, araç, ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/257) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1975) 

X 23 . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası 
ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan Ko
misyonları raporları (1/6) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1975) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilen
dirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü
zenlenmesine İlişkin Anlaşmamn Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri ve Plan Komisyonları Raporları (1/64) (S. Sayısı : 
161) (Dağıtma Tarihi: 1 . 4 . 1975) 

X 25. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 
184 arkadaşının, Seçimlerin yenilenmesine ilişkin 
önergesi ile Danışma Kurulu görüşü ve Anayasa Ko
misyonu raporu. (4/39) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma 
tarihi: 1.4. 1975) 


