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Önsöz

Türk!ye Cumhur!yet!, Anayasal b!r devlett!r. Yasama, yürütme ve yargı organ-
ları görev ve yetk!ler!n! Anayasadan almaktadır. Anayasal olarak cumhurba"kanı 
Devlet!n ba"ıdır.

Türk!ye Cumhur!yet!’n!n !lk cumhurba"kanı Mustafa Kemal Atatürk, seç!ld!-
#! 29 Ek!m 1923 tar!h!nden vefat ett!#! 10 Kasım 1938’e kadar aralıksız on be" yıl 
bu görev! yürütmü"tür. Atatürk, aynı zamanda Türk!ye Cumhur!yet!’n!n en uzun 
süre görev yapan Cumhurba"kanıdır. Atatürk’ten sonra seç!len $smet $nönü, on 
!k! yıl süreyle Cumhurba"kanlı#ı görev!n! yürütmü"tür. Onu, on yıl süreyle Celal 
Bayar tak!p etm!"t!r.

1924 Anayasasında cumhurba"kanının görev süres! seç!m dönem! !le sınır-
landırılmı"tır. Cumhurba"kanının tarafsız olması amacıyla görev süres!n!n seç!m 
dönem!ne ba#lanmadan açık b!r "ek!lde bel!rlenmes! 1961 Anayasasında düzen-
lenm!" ve cumhurba"kanının görev süres! yed! yıl olarak öngörülmü"tür. 

1924 Anayasasında öngörülen cumhurba"kanının yasama yılı ba"ında Türk!-
ye Büyük M!llet Mecl!s!nde (TBMM) açılı" konu"ması yapma ve törenl! oturum-
larda TBMM’ye ba"kanlık etme yetk!ler! 1961 Anayasası !le sınırlandırılmı"tır. Bu 
ba#lamda 1961 Anayasasının kabulünden !t!baren cumhurba"kanları TBMM’n!n 
yasama yılı açılı"larında konu"ma yapmamı"lardır.

Cumhurba"kanının yetk!ler! 1982 Anayasası !le gen!"let!lm!" ve gerekl! gör-
mes! durumunda cumhurba"kanına yasama yılının !lk günü TBMM’de açılı" ko-
nu"ması yapma yetk!s! ver!lm!"t!r. Yapılan bu düzenleme !le, 1961 Anayasasında 
öngörülmeyen bu gelenek, tekrar canlandırılmı"tır.

1961 ve 1982 anayasalarında, 1924 Anayasasından farklı olarak cumhurba"-
kanının tarafsız ve part!ler üstü b!r n!tel!#e sah!p olmasını sa#lamaya özel önem 
ver!lm!"t!r. 1960-1980 arasında görülen s!yas! !st!krarsızlık sebeb!yle 1982 Anaya-
sasıyla cumhurba"kanına 1924 ve 1961 anayasalarından farklı olarak daha gen!" 
yetk!ler ver!lm!" ve Devlet organlarının uyumlu b!r "ek!lde çalı"masının tem!n! 
!ç!n cumhurba"kanının daha faal olmasına yönel!k düzenlemeler yapılmı"tır. Ayrı-
ca 2007’de yapılan Anayasa de#!"!kl!#! !le cumhurba"kanının halk tarafından seç!l-
mes! yönünde düzenleme yapılması Cumhurba"kanlı#ı kurumunu Devlet yönet!-
m!nde daha öneml! hâle get!rm!"t!r. 



Devlet!n ve m!llet!n b!rl!#!n! tems!l eden cumhurba"kanları, Devlet!n ba"ı 
olarak Anayasanın uygulanmasını ve Devlet organlarının düzenl! ve uyumlu çalı"-
masını gözett!kler! g!b! konu"malarıyla da tar!he geçm!"lerd!r. Cumhurba"kanları 
tarafından farklı dönemlerde yapılan bu konu"malar Türk!ye Cumhur!yet!’n!n kısa 
tar!h! n!tel!#!nded!r. De#!"en "artlara paralel olarak toplumsal d!ldek! ve Devlet 
gündem!ndek! de#!"!m! de gözler önüne seren bu konu"malar, Devlet!n hafızası 
n!tel!#!nded!r.

Devlet hafızasının canlı tutulması, Türk!ye Cumhur!yet!’n!n gelece#!n!n !n-
"ası !ç!n gerekl! tecrüben!n sa#lanması açısından son derece öneml!d!r. Cumhur-
ba"kanlarının konu"maları b!r bakıma tar!he dü"ülen notlardır. Bunlar, gelecek 
nes!ller açısından ders n!tel!#! ta"ımaktadır. Ba"kanlı#ımız tarafından yapılan bu 
çalı"manın, bu yönüyle öneml! b!r bo"lu#u dolduraca#ına !nanıyorum.

Cem!l Ç"ÇEK
TBMM Ba#kanı



K"taba Da"r

Parlamenter s!stemlerde yürütme !k! ba"lıdır ve aynı zamanda Devlet!n ba"ı 
olan Cumhurba"kanları, yürütmen!n sembol!k kanadını olu"tururlar. Parlamenter 
s!stem gelene#!nde Cumhurba"kanları, yasama yılının !lk gününde geçm!" yılın b!r 
de#erlend!rmes!n! yapmak ve gelecek yıla a!t tesp!t ve öner!lerde bulunmak üzere 
Mecl!sler!n açılı" konu"malarını yapab!l!rler.

Ülkem!z!n !lk Anayasası olan 1921 Anayasası, Mecl!s Hükümet! s!stem!-
n! ben!msemes!nden ve s!stem!n güçler b!rl!#! !lkes!ne dayanmasından ötürü, 
Anayasa’da Mecl!s’!n açılı"ının k!m tarafından yapılaca#ına da!r b!r düzenleme yer 
almamı"tır. Zaten Anayasa’nın yapıldı#ı dönemde Cumhur!yet de henüz !lan ed!l-
mem!"t!r ve b!r Cumhurba"kanı da yoktur.

1924 Anayasası, henüz parlamenter s!stem! ben!msememekle b!rl!kte 36’ıncı 
maddede "u kurala yer verm!"t!r;

“Cumhurba!kanı her yıl Kasım ayında hükümet"n geçen yıldak" çalı!maları 
ve g"ren yıl "ç"nde alınması uygun görülen tedb"rler hakkında b"r söylev ver"r. 
Yahut söylev"n" Ba!bakana okutur.”

$ng!ltere Parlamentosunda, Hükümet tarafından yazılıp Kral tarafından Par-
lamento önünde okunan açılı" nutkunu andıran bu uygulamada d!rekt!f yönü a#ır 
basardı. Örne#!n, Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1938 tar!h!ndek! TBMM’y! açı" 
nutkunu Ba"bakan Celal Bayar’a okutmu"tur.

1961 Anayasası, parlamento !le Cumhurba"kanını kes!n ç!zg!lerle b!rb!r!n-
den ayırmayı hede%em!" ve Cumhurba"kanlarının Mecl!s önünde konu"ma yap-
malarına !l!"k!n hükme yer vermem!"t!r. Bundan dolayı da bu dönemde Cumhur-
ba"kanlarının Mecl!s önünde yaptı#ı konu"ma bulunmamaktadır.

1982 Anayasası, 1924 Anayasasındak!  uygulamayı ger! get!rm!" ancak farklı 
b!r b!ç!mde düzenlem!"t!r. Anayasanın 104’üncü maddes!ne göre “Gerekl" gördü#ü 
takd"rde, yasama yılının "lk günü Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s"nde açılı! konu!-
masını yapmak” Cumhurba"kanının yasamayla !lg!l! görev ve yetk!ler! arasında 
sayılmı"tır. Ancak bu yetk! Cumhurba"kanlarının takd!r!ne ba#lı bırakıldı#ından, 
Cumhurba"kanlarının k!m! zaman açılı" konu"malarını yapmadıkları görülmü"-
tür. Bu nedenlerle, Cumhurba"kanlarının açılı" konu"malarının varlı#ı Anayasal 
düzenlemelere ba#lı olarak de#!"m!"t!r.



Türk!ye Cumhur!yet!n! ve Devlet!n b!rl!#!n! tems!l eden Cumhurba"kanla-
rının Devlet Adamı olarak yaptıkları bu tür konu"malar geçm!"te yapılanları sor-
gulamak ve gelecekte yapılması gerekenlere !l!"k!n öner!lerde bulunmakla kalma-
yıp, tar!h! b!rer belge n!tel!#! de ta"ırlar. Bu konu"malar Hükümet !le Parlamento 
arasındak! b!r görü" alı"ver!"! çerçeves!n! b!r hayl! a"an ve gelecek nes!llere yol 
gösteren, hedef ç!zen ve o güne kadar yapılmı" olanların gerekçes!n! ortaya koyan 
çok de#erl! b!rer kaynak n!tel!#!nded!r. Bu kaynakların gelecek nes!ller de dah!l 
vatanda"ların heps!ne ula"tırılması ve sürekl! kılınması b!r k!tap !ç!nde derlenme-
ler!yle mümkün olacaktır. Bu nedenle bu güne kadar Cumhurba"kanlı#ı yapmı" 
olan Mustafa Kemal Atatürk, !smet !nönü, Celal Bayar, Kenan Evren, Turgut Özal, 
Süleyman Dem"rel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül’ün TBMM’y! açı" konu"-
maları bu k!tapta derlenm!"t!r.

Mecl!s tutanaklarından yararlanılarak hazırlanan ve tar!hsel belge n!tel!#! 
ta"ıyan derlemede, dönem!n Anayasa hükümler! neden!yle açılı" konu"ması yap-
mamı" olan Cumhurba"kanları Cemal Gürsel, Cevdet Sunay ve Fahr" Korutürk’ün 
konu"malarına k!tapta yer ver!lmem!"t!r.



Mustafa Kemal ATATÜRK
(1881-1938)

1881 yılında Selân!k’te do#du. Babası Al! Rıza Efend!, annes! Zübeyde 
Hanım’dır. Baba tarafından dedes! Hafız Ahmet Efend! 14-15. yüzyıllarda Konya 
ve Aydın’dan Makedonya’ya yerle"t!r!lm!" Kocacık Yörükler!ndend!r.

$lk ö#ren!m!ne mahalle mekteb!nde ba"ladı. Sonra babasının !ste#!yle &em-
s! Efend! Mekteb!’ne geçt!. 1888 yılında babasını kaybed!nce b!r süre Langaza’da 
dayısının yanında kaldı. Daha sonra Selan!k’e dönerek !lk mekteb! b!t!rd! ve ardın-
dan Selân!k Mülk!ye Rü"t!yes!’ne kaydoldu. Oradan 1893 yılında Asker! Rü"t!ye’ye 
kaydoldu.

1896-1899 yıllarında Manastır Asker! $dâd!s!n! b!t!rd!kten sonra, $stanbul’da 
Harp Okulunda ö#ren!me ba"ladı ve 1902 yılında te#men rütbes!yle mezun ol-
duktan sonra Harp Akadem!s!’ne devam ett!. 11 Ocak 1905’te yüzba"ı rütbes!yle 
Akadem!’y! tamamladı. 1905-1907 yılları arasında &am’da 5. Ordu emr!nde görev 
yaptı. 1907’de Kola#ası (Kıdeml! Yüzba"ı) olduktan sonra Manastır’a III. Ordu’ya 
atandı. 19 N!san 1909’da $stanbul’a g!ren Hareket Ordusu’nda Kurmay Ba"kanı ola-
rak görev aldı. 1910 yılında Fransa’da P!card!e Manevraları’na katıldı.

1911 yılında $stanbul’da Genel Kurmay Ba"kanlı#ı emr!nde çalı"maya ba"ladı. 
Aynı yıl $talyanların Trablusgarp’a hücumu !le ba"layan sava"ta, Mustafa Kemal 
b!r grup arkada"ıyla b!rl!kte Tobruk ve Derne bölges!nde görev aldı. Ek!m 1912’de 
Balkan Sava"ı ba"layınca Mustafa Kemal Gel!bolu ve Bolayır’dak! b!rl!klerle sava"a 
katıldı. D!metoka ve Ed!rne’n!n ger! alını"ında büyük h!zmetler! görüldü. 1913 yı-
lında Sofya’ya asker! ata"e olarak atandı. Bu görevde !ken 1914 yılında yarbaylı#a 
yükseld!. Asker! Ata"el!k görev! Ocak 1915’te sona erd!. Bu sırada I. Dünya Sava"ı 
ba"lamı", Osmanlı $mparatorlu#u sava"a g!rmek zorunda kalmı"tı. Mustafa Kemal 
19. Tümen! kurmak üzere Tek!rda#’da görevlend!r!ld!.

1914 yılında ba"layan I. Dünya Sava"ı’nda, Mustafa Kemal Çanakkale Cephe-
s!nde dü"man kuvvetler!n!n en çok merak ett!#! komutan oldu. Conkbayırı, Ana-
fartalar, K!reçtepe’de kazandı#ı zaferlerle dü"man kuvvetler!n!n Çanakkale Cephe-
s!n! terk etmes!ne neden olan en öneml! zaferler! kazanan komutan oldu.

Çanakkale Cephes!nden dü"man b!rl!kler!n!n çek!lmes!nden sonra 1916’da 
Ed!rne ve D!yarbakır’da görev aldı. 1 N!san 1916’da tümgenerall!#e yükseld!. Rus 



kuvvetler!yle sava"arak Mu" ve B!tl!s’!n ger! alınmasını sa#ladı. &am ve Halep’tek! 
kısa sürel! görevler!nden sonra 1917’de $stanbul’a geld!. Vel!aht Vahdedd!n !le 
Almanya’ya g!derek cephede !ncelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra hasta-
landı. V!yana ve Kar!sbad’a g!derek tedav! oldu. 15 A#ustos 1918’de Halep’e 7. Ordu 
Komutanı olarak döndü. Bu cephede $ng!l!z kuvvetler!ne kar"ı ba"arılı savunma 
sava"ları yaptı. Mondros Mütarekes!’n!n !mzalanmasından b!r gün sonra, 31 Ek!m 
1918’de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlı#ına get!r!ld!. Bu ordunun kaldırılma-
sı üzer!ne 13 Kasım 1918’de $stanbul’a gel!p Harb!ye Nezâret!’nde. (Bakanlı#ında) 
göreve ba"ladı.

Mustafa Kemal’!n Anadolu’nun mukadderatındak! unutulmaz görev! !se 
Mondros Mütarekes!’nden sonra ba"ladı. $t!laf Devletler!’n!n Osmanlı ordula-
rını !"gale ba"lamaları üzer!ne; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfett!"! olarak 19 Ma-
yıs 1919’da Samsun’a çıktı. 22 Haz!ran 1919’da Amasya’da yayımladı#ı genelgeyle 
“M!llet!n !st!klâl!n! y!ne m!llet!n az!m ve kararının kurtaraca#ını” !lan ed!p S!vas 
Kongres!’n! toplantıya ça#ırdı. 23 Temmuz - 7 A#ustos 1919 tar!hler! arasında Er-
zurum, 4-11 Eylül 1919 tar!hler! arasında da S!vas Kongres!’n! toplayarak vatanın 
kurtulu"u !ç!n !zlenecek yolun bel!rlenmes!n! sa#ladı. 27 Aralık 1919’da Ankara’da 
heyecanla kar"ılandı. 23 N!san 1920’de Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!’n!n açılmasıy-
la Türk!ye Cumhur!yet!’n!n kurulması yolunda öneml! b!r adım atılmı" oldu. Mec-
l!s ve Hükümet Ba"kanlı#ına Mustafa Kemal seç!ld! Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, 
Kurtulu" Sava"ı’nın ba"arıyla sonuçlanması !ç!n gerekl! yasaları kabul ed!p uygu-
lamaya ba"ladı. Mecl!s!n Türk Kurtulu" Sava"ı’nı ba"arıyla yönetmes!, yen! Türk 
devlet!n!n kurulu"unu hızlandırdı.

Sakarya Zafer!nden sonra 19 Eylül 1921’de Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! Mus-
tafa Kemal’e Mare"al rütbes! ve Gaz! unvanını verd!. Kurtulu" Sava"ı, 24 Temmuz 
1923’te !mzalanan Lozan Antla"ması’yla sonuçlandı. 29 Ek!m 1923’te Cumhur!yet 
!dares! kabul ed!ld!, Atatürk oyb!rl!#!yle !lk cumhurba"kanı seç!ld!.

Anayasa gere#!nce dört yılda b!r cumhurba"kanlı#ı seç!mler! yen!lend!. 1927, 
1931, 1935 yıllarında TBMM Atatürk’ü yen!den cumhurba"kanlı#ına seçt!.

15-20 Ek!m 1927 tar!h!nde Kurtulu" Sava"ı’nı ve Cumhur!yet’!n kurulu"unu 
anlatan büyük nutkunu, 29 Ek!m 1933 tar!h!nde de 10. Yıl Nutkunu okudu.

Atatürk özel ya"amında sadel!k !ç!nde ya"adı. 29 Ocak 1923’de Lat!fe Hanımla 
evlend!. B!rçok yurt gez!s!ne b!rl!kte çıktılar. Bu evl!l!k 5 A#ustos 1925 tar!h!ne dek 
sürdü. Çocukları çok seven Atatürk; Afet ($nan), Sab!ha (Gökçen), F!kr!ye, Ülkü, 
Neb!le, Ruk!ye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı manev! evlat ed!nd!. Ab-
durrah!m ve $hsan adlı çocukları h!mayes!ne aldı. Atatürk, Fransızca ve Almanca 
b!l!yordu.

Atatürk’ün !lk hastalık bel!rt!s! 1937 yılında ortaya çıktı. 1938 yılı ba"larında 
Yalova’da bulundu#u sırada, c!ddî olarak hastalandı. Buradak! tedav! olumlu sonuç 
verd!. Fakat tamamen !y!le"meden Ankara’ya yaptı#ı yorucu yolculuk, hastalı#ının 
artmasına sebep oldu. Bu tar!hlerde Hatay sorununun gündemde olması da onu 
yormaktaydı. Hasta olmasına ra#men, Mers!n ve Adana’ya gez!ye çıktı. Kızgın gü-
ne" altında askerî b!rl!kler!m!z! teft!" ed!p tatb!kat yaptıran Atatürk, çok yorgun 
dü"tü. Ülkü ed!nd!#! m!llî dava u#runa kend! sa#lı#ını h!çe saydı. Güney seyahat! 



hastalı#ının artmasına sebep oldu. 26 Mayıs’ta Ankara’ya döndükten sonra tedav! 
ve !st!rahat !ç!n $stanbul’a g!tt!. Doktorlar tarafından, s!roz hastalı#ı te"h!s! kondu.

Bu durumda b!le ülke sorunlarıyla !lg!lenmeye devam ett!. $stanbul’a gelen 
Romanya kralı !le görü"tü. Bakanlar Kurulu toplantısına ba"kanlık ett!. 4 Temmuz 
1938’de Hatay Antla"ması’nın yürürlü#e g!rmes! moral!n! düzeltt!. Hastalı#ı !y!ce 
a#ırla"ınca 5 Eylül 1938’de vas!yet!n! yazıp servet!n!n büyük b!r kısmını Türk Tar!h 
ve Türk D!l kurumlarına ba#ı"ladı.

Atatürk 1 Kasım 1938’de Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!’n!n açılı" tören!nde de 
bulunamadı. Hazırladı#ı açılı" nutkunu Ba"bakan Celâl Bayar okudu. Dolmabahçe 
Sarayı’nda 10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu be" geçe hayata gözler!n! kapadı.





!k"nc" Dönem
!k"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! "çt!ma
1 Mart 1924 Cumartes!
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Bed’! Müzakerat Saat!: 1:40
Re!s: Re!s!cumhur Gaz! Mustafa Kemal Pa#a
Muvakkat Kât!pler: Ru#en E#ref Bey (Karah!sarısah!b), Ragıb Bey (Zonguldak)

 Re!s!cumhur Gaz! Mustafa Kemal Pa#a Hazretler! 

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n muhterem âzası,
Büyük M!llet Mecl!s!n!n hayırlı ve fey!zl! el! Türk M!llet!n!n mukadderatı-

nı !dareye ba"ladı#ının be"!nc! senes!n! !drak ed!yoruz. (Elhamdül"llâh sesler") Bu 
müteyemmen ves!le !le de âzâyı k!ramı hürmetle selâmlarım. (Te#ekkür eder"z, arzı 
taz"mat eyler"z sesler").

Geçen sene esnasında Büyük M!llet Mecl!s!, Türk M!llet!n!n hak!k! 
temayülâtına tab! olarak; "ekl! Devlet! Cumhur!yet "ekl!nde kat!yen takr!r eyled!. 
Cumhur!yet !dares! memlekette en tenha kö"eye kadar hararet ve heyecanla kabul 
ed!ld!. M!llet; Cumhur!yet!n, Türk Vatanını, asırların müterak!m seyy!atı !dares!n-
den kurtaracak ve memleket!n müstahak oldu#u !t!bar ve hürmet! muhafaza ve âlâ 
edecek, yegâne "ekl! !dare oldu#una kanaat!n! en bar!z b!r surette !zhar eyled!. M!l-
let, Cumhur!yet!n halen ve ât!yen b!lcümle taaruzattan kat!yen ve ebed!yen ma-
sun bulundurulmasını taleb etmekted!r. M!llet!n taleb!, Cumhur!yet!n mücerret ve 
müspet olan kâ'e! esasata b!ran evvel ve tamamen !bt!na ett!r!lmes! suret!nde !fade 
olunab!l!r. Mecl!s-! Âl!n!n kemal! ehemm!yetle, me"gul oldu#u Te"k!lâtı Esas!ye 
de, M!llet!n taleb!n! hattı hareket !tt!haz etmek cümlem!z!n vaz!fem!zd!r. D!#er 
tara(an, Hükümet !ç!n, asrî ve medenî !daren!n bütün îcâbatını bas!t ve ser! b!r 
surette memlekette tatb!k ve !nk!"af ett!rmek !cabeder. (Alkı#lar).

Vaz!feler!m!z! M!llet!n amal!ne muvafık yolda hüsnü !faya muva'ak!yet! te-
menn! eder!m. (!n#allah sesler").

Geçen sene zarfında memleket!n asay!"!nde c!ddî semereler husule get!r!l-
m!"t!r. Emn!yet ve asay!"!n muhafaza ve tars!n! nokta! nazarı, o derece müh!md!r 
k! ahval! hâzıra c!dden "âyanı memnun!yet olmakla beraber, bu hususta mütemad! 
alâka ve tak!batta asla müsamahakâr olamayız. Bunu beyan etmey! za!t addetm!-
yorum.

Memleket!n vaz!yet! !kt!sad!yes!nde üm!t bah" emareler me"huttur. Uzun 
senelerden ber!, müterak!m hasılâtı mesa!s!n! sarf etmek mecbur!yet!nde kalmı" 



olan memleket!m!z, !kt!saden mesa!y! ât!yes!ne dermanlı b!r halde g!rm!" bulu-
nuyor. $kt!sad! !"lerde çalı"mak heves!, topraklarımızın feyz! ve bereket!ne haklı 
ve der!n !t!mat fak!r ve gan! bütün evlâdı memlekette h!ssolunmaktadır. $nk!"afı 
!kt!sad! !ç!n her vasıtadan z!yade lâzım olan bu !nt!bah, Mecl!s-! Âl! ve Hükümet 
tarafından naf! kanunlar ve amelî tedb!rlerle h!maye ve te"cî ed!lmek lâzımdır.

Uhuvvet !cabından olan mübadele! ahal! !craatı devam etmekted!r. Hükümet! 
Cumhur!ye b!rçok mü"k!lât !le beraber mevs!m!n de "eda!d!yle mücadele etmek 
mecbur!yet!nde kaldı. Buna ra#men memleket dah!l!ndek! nak!l ve !skân !"ler! 
mebzul vesa!t!n !srafına malolan geçm!" senelere n!sbetle kıyas kabul etmeyecek 
derecede hüsnü cereyan etmekted!r. Yan! vatanda"larımızdan b!r kısmı muh!mm! 
daha "!md!den ma!"etler!n! b!zzat tedar!k edeb!lecek vaz!yete get!r!lm!"lerd!r. Mü-
badele !"ler!nde daha !kt!ham etmek mecbur!yet!nde oldu#umuz mü"k!lât büyük-
tür. Bu mesele !le M!llet!m!z c!dden ve yakından alâkadardır.

Muhterem efend!ler;
Müdafaa! memleket tedab!r!m!z! l!sanı s!tay!"le z!kretmek !ster!m. Türk!ye 

Cumhur!yet!, hukukunu büyük b!r hassas!yet !le muhafazaya az!md!r. (Alkı#lar) 
Bunu !fade ederken bu u#urda tasavvurun fevk!nde mü"k!lât !le mücadele etmek 
mecbur!yet!nde kalmı" olan müdaf!ler!n l!sanı hal!ne tercüman olmu" oluyorum. 
Muza'er ordumuzun hal!, "ayanı emn!yet ve "ayanı !st!nattır. Ât!de dah! çet!n tec-
rübelerde !spatı kıymet etm!" olan kumanda heyetler!m!z!n yüksek kab!l!yetler!n! 
muhafaza ve tezy!d ve muhafaza! vatan !ç!n !cab eden vesâ!t! maden!yen!n kâ'es!n! 
aleddevam tedar!k ve tem!n mecbur!yetler!m!z! !hmal etmem!ze !mkân yoktur. 
H!zmet! asker!yen!n b!rbuçuk seneye tenz!l! !ç!n kabul olunan kanunu da mem-
nun!yetle z!kretmek !ster!m. Bu karar !le Cumhur!yet, tedab!r! musl!hayı ancak 
zaruret hududunda kabul etmek ve evlâdı memlekete vüs’at! hal vermek !ç!n âzam! 
suhuletler! tem!n eylemek "!ârında oldu#unu gösterm!"t!r. (Bravo sesler", alkı#lar)

Mâlî ve !kt!sadî ıslahat ve tedab!re b!lhassa atfı ehemm!yet ed!yoruz. (Alkı#lar). 
Memleket!m!z!n vaz!yet! mâl!yes! !nt!zam, emn!yet ve !nzıbat üzer!ne müessest!r. 
Hak!k! b!r bütçe tes!s!, verg!ler!n ıslahı ve her nev! !srafata kar"ı da!ma teyakkuz ve 
mümanaat kararındayız. Memleket!m!z!n kesb! servet etmes! yolunu her "eyden 
evvel z!raatte ve sanay!! z!ra!yede arıyoruz. (Alkı#lar).

Memleket!n münakalâtı üzer!nde b!lhassa nazarı d!kkat! âl!n!ze celbeder!m. 
Bahrî nakl!yatın evlâdı memleket vesa!t ve kab!l!yet!yle az zamanda elde ed!len se-
merat, "!md!ye kadar b!ze mân! olan s!yas! kuyudun adem! !sabet!n! derhal tebarüz 
ett!rm!"t!r. Bu yolda katî semereler! az zamanda !kt!taf etmek mecbur!yet!ndey!z.

Memleket!n muhtaç oldu#u "!mend!ferler h!çb!r an nazarımızdan dur ol-
mayacaktır. S!vas &!mend!ferler!n!n derhal !n"asına ba"lanması kararını esaslı b!r 
!nk!"af tedb!r! added!yoruz. Memlekete her vasıta !le b!r karı" fazla "!mend!fer vü-
cuda get!rmek, fakat vaz!yet her ne olursa olsun b!r gün ger! kalmamak düsturu 
m!llet!n hak!k! !ht!yacına tamamen mutabık oldu#u kanaat!ndey!m.

Nüfusumuzun muhafaza ve tezy!d! gayes!n! ehemm!yetle nazarı d!kkate 
vaz’eder!m. Sıhhat! umum!ye !ç!n esaslı olarak derp!" ed!len tedab!r aleddevam 
!kmal ve tevsî olunmalıdır. Feyyazı velüd olan Türk M!llet! mütemad! ve fennî tak-
y!datı sıhh!yeye mazhar olunca Türk Vatanını süratle dolduracak ve "enlend!recek 



kuvvette oldu#una k!msen!n "üphes! yoktur. Memlekette maar!f nurunun yayılma-
sına ve en der!n kö"elere kadar nüfuz etmes!ne b!lhassa nasbı nazar ed!yoruz. Dört 
sene evvel maar!fe tahs!s ett!#!m!z vesa!t! bugün on m!sl!ne !blâ# etm!" bulunuyo-
ruz. Evvel em!rde vesa!t!n müsm!r ve amelî olmasına ve asla !srafa u#ramamasına 
ehemm!yet ver!yoruz. Bu c!het müemmen bulundurulmakla beraber maar!f!n ve-
sa!t!n! mütemad!yen tezy!d etmek lüzumuna kanaat!m!z! muhafaza edece#!z.

D!#er tara(an !dare! husus!yelerden ve memleket!n müteferr!k menab!!nden 
maar!fe tevc!h olunan mesa!n!n merkezden alâkadarana tak!b olunmasını ve bu 
suretle mesa!y! umum!yen!n hedef! terakk!ye sevk ve îsal!n! tesadüfe bırakılma-
masını !lt!zam ed!yoruz.

M!llet!n arayı umum!yes!nde tesb!t olunan terb!ye ve tedr!satın tevh!d! um-
des!n! b!lâ !fade! an tab!kı lüzumunu mü"ahede ed!yoruz. (Alkı#lar, bravo, sesler") 
Bu yolda taahhurun zararları ve bu yolda tehalükün c!ddî ve der!n semereler! serî 
kararınıza ves!le! tecell! olmalıdır. Darülfünunun mevcud!yet ve tekâmülâtına ve 
yüksek b!r darülfünunun m!llet!n terb!ye! umum!yes!nde, tekâmülü meden!yes!n-
de ha!z oldu#u katî tes!rata b!lhassa nazarı d!kkat! celbeder!m. Türk!ye’n!n terb!-
ye ve maar!f s!yaset!n! her dereces!nde, tam b!r vuzuh ve h!çb!r tereddüde mahal 
vermeyen sarahat !le !fade etmek ve tatb!k etmek lâzımdır. (Bravo, sesler", #"ddetl" 
alkı#lar)

Bu s!yaset, her mânasıyla, m!llî b!r mah!yette !rae olunab!l!r. Te"k!lât ve ısla-
hatı adl!yeye verd!#!m!z ehemm!yet!, nasıl !fade etsek azdır. Gerç!, bütçen!n bu-
günkü hal!nde adl!ye !ç!n müh!m menab! ayrılmı"tır ve bu menab! mütemad!yen 
artırılacaktır.

Fakat, bundan müh!m olan nokta, adlî telâkk!m!z!, adlî kanunlarımızı, adlî 
te"k!lâtımızı, b!z! "!md!ye kadar "uur!, gayr!"uur! tes!r altında bulunduran, asrın 
!cabatına gayr!mutabık revabıttan b!ran evvel kurtarmaktır. (Bravo, sesler", alkı#lar) 
M!llet; her mütemedd!n memlekette olan terakk!yatı adl!yen!n memleket!n !ht!ya-
catına tevafuk eden esasatını !st!yor. M!llet, serî ve katî adalet! tem!n eden meden! 
usuller! !st!yor. (Alkı#lar) M!llet!n arzu ve !ht!yacına tâb! olarak adl!yem!zde her 
gûna tes!rattan cesaretle s!lk!lmekle serî terakk!yata atılmakta asla tereddüd olun-
mamak lâzımdır. (Alkı#lar)

Hukuku meden!yede, hukuku a!lede tak!b edece#!m!z yol ancak meden!yet 
yolu olacaktır. (Bravo, sesler", alkı#lar) Hukukta !dare! maslahat ve hurafelere mer-
but!yet; m!lletler! uyanmaktan meneden en a#ır b!r kâbustur. Türk M!llet!, üzer!n-
de kâbus bulunduramaz!. ($"ddetl" alkı#lar)

Cumhur!yet!n makarrı olan Ankara’nın süratle !marı lâzımedend!r. Yen! ve 
asrî b!r devlet!n mesa!s!nde !nt!zam ve semere, b!r mâmure! meden!ye !ç!nde ka-
b!l! tem!nd!r. Memleket!n mevcud!yet! halen ve ât!yen Ankara’nın merkez! !dare 
olmasının nasıl kat!yen !st!kam etm!" !se, Cumhur!yet makarrının süratle !nk!"af 
ve !marını da o derece zarur! kalmı"tır. Gerç! merkez! !daren!n muhtaç oldu#u 
emak!n! resm!ye ve umum!yey! b!rden tem!n etmek mümkün de#!ld!r. Bu ema-
k!n! senelere taks!m ederek fakat mütemad!yen !hdas ve !n"a etmek hem !ht!yacı 
amelî olarak !kmale, hem de b!rden büyük menab!!n hasrından tevakk!ye medar 
olacaktır.



Matbuatın hayatı umum!yede, hayatı s!yas!yede ve Cumhur!yet!n tekamülât 
ve terakk!yatında ha!z oldu#u yüksek veza!f! yad etmek !ster!m. Matbuatın tam 
ve vâs! hürr!yet! hüsnü !st!mal etmes!, ne derecede naz!k b!r vaz!yet oldu#unu da 
beyana lüzum görmem. (Bravo sesler")

Her türlü kuyudu kanun!yeden evvel b!r sah!b! kalem!n !lme, !ht!yaca ve ken-
d! telâkk!yatı s!yas!yes!ne oldu#u kadar vatanda"ların hukukuna ve memleket!n, 
her türlü telâkk!yatı husus!yen!n fevk!nde olan, yüksek menaf!!ne de d!kkat ve 
hürmet etmek mecbur!yet! mânev!yes!, asıl bu mecbur!yett!r k! !nt!zamı umum!y! 
tem!n edeb!l!r. (Bravo sesler") Mâhâzâ bu yolda zühul ve kusur olsa b!le bu kusuru 
tash!h edecek müess!r ve vasıta; asla maz!de zannolundu#u g!b! hürr!yet! matbuatı 
taky!d eden rabıtalar de#!ld!r. (Bravo sesler", alkı#lar) B!lâk!s hürr!yet! matbuattan 
mütevell!t mehaz!r!n vasıta! !zales!, y!ne b!nnefs! hürr!yet! matbuattır, kanaat!nde-
y!z. ($ed"d ve sürekl" alkı#lar)

Azayı k!ram;
Memleket!n hayatı, umum!yes!ınde orduyu s!yasetten tecr!d etmek umdes!, 

Cumhur!yet!n da!ma nasbı nazar ett!#! b!r nokta! esas!yed!r. (Alkı#lar) &!md!ye ka-
dar tak!b olunan bu yolda, Cumhur!yet orduları vatanın em!n ve mutma!n har!sî 
olarak mevk!! hürmet ve kuvvette kalmı"lardır. Bunun g!b! !nt!sap !le mutma!n ve 
mesut bulundu#umuz d!yanet! $slâm!yey!, asırlardan ber! müteamel oldu#u veç-
h!le b!r vasıta! s!yaset mevk!!nden tenz!ye ve îlâ etmek elzem oldu#u hak!kat!n! 
mü"ahede ed!yoruz. (Bravo sesler", alkı#lar) Mukaddes ve latuf! olan !t!kadat ve v!c-
dan!yatımızı mu#lak ve mütelevv!n olan ve her türlü menfaat ve !ht!rasata sahney! 
tecell!yat olan s!yaset!n ve s!yaset!n bütün uzv!yatından b!ran evvel ve kat!yyen 
tahlîs etmek m!llet!n dünyev! ve uhrev! saadet!n!n emrett!#! b!r zarurett!r. (Al-
kı#lar) Ancak, bu suretle D!yanet! $slâm!yen!n meal!yatı tecell! eder. (Çok do%ru, 
öyled"r sesler")

Efend!ler!
Geçen sene esnasında s!yaset! har!c!yem!z sulh ve sükûn vad!s!nde mütemad! 

terakk! gösterm!"t!r. Felâketl! seneler!n son âsârı olan askerî !"galler kam!len h!tam 
buldu. Vatanın f!!len tamam!yet!n! vücuda get!ren bu hâd!seler, m!llet!n tar!h!nde 
da!ma ıstırar !le fakat, !t!madı nefs!le ve !(!harla ya"ayacaktır. $mza ed!len muahedat 
Yunan!stan devlet! tarafından tasd!k olunarak münasebatı s!yas!yeye ba"lanmı"tır. 
Muhac!rler!m!z!n nak!l ve !skânını mütaallık mü"k!lâtla beraber Hükümet!m!z, 
geçen hâd!satın tes!ratını tahf!fe sâ!d!r. Dürüst ve hâk!k! b!r sulh menâf!n!n takd!r 
olunaca#ını üm!d ed!yoruz. Muahedename; Romanya Mecl!sler!nde dah! tasd!k 
ed!lm!"t!r. Münasebatı s!yas!ye ve tesm!yen!n teahhür etmemes! memuldür.

Muahedenamen!n d!#er devletler tarafından taahhür etmes!n! muahedena-
men!n d!#er devletler tarafından tasd!k! !le mevk! mer!yete vaz’ı !ç!n !nt!zar ett!#!-
m!z zaman az de#!ld!r. Alâkadar memleketler!n hayatı te"r!!yes! !le !zah olunagelen 
taahhuratın yakında h!tam bulaca#ını üm!d ed!yoruz.

Tasd!k muameles!n!n yen! b!r bedel !le kar"ıla"tırılması elbette kab!l! tahak-
kuk de#!ld!r. (Bravo sesler", alkı#lar). B!z, sulhu umum! gaye! ulv!yes!n!n mü"te-
rek menaf!!, m!lletler !ç!n kuvvet!n! muhafaza etmekted!r zannındayız. Cemah!r! 
mütteadd!de! Amer!ka !le müsavat ve mütekab!l!yet esası üzer!nde muahedename 
!mza olunmu"tur. Tasd!k! Hükümet tarafından Mecl!s-! Âl!n!ze arz olunacaktır.



Leh!stan Cumhur!yet! !le !mza olunan muaheden!n Mecl!s-! Âl!ce tasd!k!n! 
memnun!yet !le telâkk! ett!k. Leh!stan mecl!sler!nce de tasd!k olunan muahedena-
me teat! olunmak üzered!r. Avusturya Cumhur!yet! !le Mahadenet Muahedes! ve 
T!caret Mukaveles! !mza olundu. Bu da Mecl!s! Âl!n!ze arz olunacaktır.

Macar!stan !le !mza olunan Mahadenet Muahedenames! de yakında Mecl!s! 
Âl!ye takd!m olunacaktır.

Almanya !le muahede akd! !ç!n Ankara’da müzakerata ba"lanmı"tır. D!#er 
devletlerle de münasebet tes!s! !ç!n Cumhur!yet hüsnü temayülât !braz etmekten 
hâl! de#!ld!r. B!ttab! nîm!resm! münasebet devres! h!tam buldu#undan münasebatı 
resm!ye yen! esasata göre münak!t muahedatı ced!deye !bt!na edecekt!r.

$ran m!llet! !le münasebatımız dostaned!r. $ran’ın amal! m!ll!yes! da!res!nde, 
!nk!"af ve terakk! mesa!s!n! memnun!yetle mü"ahede ed!yoruz. (Bravo sadaları Al-
kı#lar)

Afgan !le münasebatımız dostane olmakta berdevamdır. Rusya &ûralar $tt!-
hadı Cumhur!yet! !le münasebatımızın dostane mah!yette muhafazasına ve f!!len 
!nk!"afına hâl!sâne atfı kıymet ed!yoruz. Bâzı mü"k!lât kısmen amelî olarak halle-
d!lm!"t!r. Hemen net!ceye takarrüb etm!" olan konsolosluk mukaveles!n!n !mzası 
teakkus etm!y!cekt!r üm!d!ndey!z.

Efend!ler!
Cumhur!yet!n s!yaset!, Har!c!yede veçhes! müstak!mane ve hâl!sâne olarak 

sulhun ve muahedatın muhafazasına mütevecc!ht!r. Münasebatı tevs!, mütekab!len 
hukuku r!ayet ve hukuka tarzı r!ayette mütekab!l!yet hattı hareket!m!zd!r. Muahe-
deler!n mevk!! mer’!yete vaz’ından sonra Cem!yet! Akvama, Türk!ye Cumhur!yet!-
n!n de duhulü derp!" olunacak b!r noktadır. B!z cem!yet! akvamın kav!lere vasıta! 
tahakküm olmayarak m!lletler arasında ahenk ve müvaneset! tem!n, !ht!lâfatı hak 
ve âd!l da!res!nde tetk!k ve halle medar olacak b!r müessese hal!nde tecell! ve !nk!-
"af etmes!n! temenn! ed!yoruz. (Bravo sesler", alkı#lar)

Muhterem arkada"larım;
Önümüzdek! senen!n programında amelî ve fey!zl! mesa! münder!çt!r. Bu 

mesa! terakk! ve !nk!"afımız !ç!n çok ced!d ve kat!yet taleb eder. Bu mesa!de mu-
va'ak!yet! cümle !ç!n b!r devre! !mt!han olacaktır. M!llet!m!z!n yüksek kab!l!yet! 
!le h!ss! gayret! Mecl!s-! Âl! !le Hükümet!n hedef! mesa!s!n! tây!n!nde ve tatb!katta 
!sabet! zâm!n muva'ak!yett!r. Bu hususta !tm!nanını kat!yet ve sam!m!yetle !zhar 
ve !fade eder!m. (Sürekl" alkı#lar)



!k"nc" Dönem
Üçüncü Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle#!m
1 Kasım 1924

B!r!nc! Celse
Bed’! Müzakerat Saat: 1:50
(Celse Re"s"cumhur Gaz" Mustafa Kemal Pa#a Hazretler" tarafından kü#at ed"lm"#t"r.)
Muvakkat Kât!pler: Avn! Bey (Bozok), Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Çankırı), 

 Ragıp Bey (Zonguldak)

 Re!s!cumhur Gaz! Mustafa Kemal Pa#a Hazretler! 

Büyük M!llet Mecl!s!n!n muhterem azası!
Büyük M!llet Mecl!s!n!n altıncı faal!yet senes!ne dah!l oluyoruz. Azayı k!ramı 

hürmetle selâmlarım. (Te#ekkür eder"z sesler") Halk !dares!n!n man!lerden tasf!yes! 
!ç!n Mecl!s-! Âl!n!n vazett!#! kanunlar, "!md!ye kadar tamamen ve kemal! muvaf-
fak!yetle tatb!k olunmu"tur. Asırlardanber! mütemad!yen, terakk! yolunda !lerle-
mekte bulunan medenî m!lletlerden Türk!yey! alakoymu" olan mevan!!n ortadan 
kalktı#ını Türk M!llet! büyük b!r ferah !le !drâk eyled!. (Bravo sesler").

Hep!m!z!n, halkın en tenha tabakaları !ç!nde dâh!, b!zzat mü"ahede ve tema-
sımızla tezahür eden bu hak!kat, Cumhur!yet yolundak! müktesebatın ufak veya 
büyük herhang! b!r man!ye kar"ı, m!llet!m!z tarafından, behemahal müdafaa olu-
naca#ına en mukn! del!ld!r. (Bravo sesler") Müktesebatın muhafazası "öyle dursun 
Türk m!llet!n! !st!dadı ve kat! kararı, Cumhur!yet, meden!yet ve terakk! yolunda 
durmadan b!mahaba !lerlemekted!r. (Alkı#lar).

Efend!ler!
Geçen !çt!ma senes! zarfında, memleket!n ahval! dah!l!yes!n! hülâsatan !fade 

etmek !ç!n, d!yeb!l!r!z k!, ahval! umum!ye, tab!î ve müstakar olarak devam etm!"-
t!r. Cumhur!yet!n, emn!yet ve asay!"!n muhafazasına verd!#! ehemm!yet mem-
leket!n her tarafından herkes tarafından h!s olunmu" ve mütemad!yen artmakta 
bulunan semeratı, halkın huzurunu tem!n eden derecey! bulmu"tur. Gerç! Hakkâr! 
v!lâyet!m!z dah!l!nde, bazı Nastur! e"k!yasının !ka ett!#! a#ır cera!m tedab!r! mah-
susayı !st!lzam etm!" !se de had!se, halkın emn!yet!n! ve Cumhur!yet hays!yet!n!n 
talep ett!#! b!r sürat ve kat!yetle hallolunmu"tur. (Bravo sesler" Alkı#lar)

Efend!ler!
Erzurum ve Kars v!lâyetler!m!z!n bazı aksamında vuku bulan hareket! arz, 

maateessüf b!r çok zay!atı muc!p oldu. Fakat felâketzede halkın b!zzat ha!z oldu#u 
kuvvet, umum m!llet!n gösterd!#! alâka ve "e)at ve Hükümet-! Cumhur!yen!n b!l-
cümle vesa!t! tevc!h ederek !tt!haz ett!#! tedab!r âsârı felâket! tehv!n etm!"t!r.



D!#er tara(an mübadele mukaveles!yle anavatana kavu"an karde"ler!m!z!n, 
b!r çok !ht!yacatı henüz tesf!ye ed!lemem!"t!r k! hükümet!n ve Mecl!s-! Âl!n!n bu-
nun !ç!n müstacel tedab!r !tt!haz etmes! lâzımedend!r.

Muhterem Efend!ler,
Uzun harp hayatından sulha !nt!kal etm!" olan, Büyük Ordumuzun, geçen 

sene zarfında gösterd!#! hayat ve z!ndeg! b!lhassa "ayanı kayıttır. H!ç b!r zaman 
mütecav!z olmayı dü"ünmem!" olan ve fakat da!ma haksız taarruza u#rayaca#ını 
hesap eden b!r m!llet ordusu olarak, ordumuz uzun b!r seferden sonra hemen d!#er 
b!r sefere ba"layacakmı" g!b! maddeten ve manen hazır bulunmaktadır. (Alkı#lar).

Efend!ler,
Bahr!yem!z! esaslı ve c!ddî b!r surette !slâh etmek dü"ünülmel!d!r. Bu bapta 

nokta! az!met b!lhassa güz!de anasırı b!hakkın yet!"t!r!p ondan memleket!n müs-
tacel !ht!yacında !st!fade tem!n etmek ve her halde memleket!n takat! fevk!nde 
hayalâttan münezzeh kalmak olmalıdır. (Do%ru sesler") Müdafaa! memleketten 
bahsederken âlem! asker!de müh!m ve müess!r b!r âm!l mah!yet!nde bulunan kuv-
vay! hava!yeye Mecl!s-! Âl!n!n b!lhassa alâkasını ve d!kkat!n! !st!clap eder!m.

Efend!ler!
Meden! devletler!n !dare! umum!yes!nde b!lhassa cal!b! nazar olan vaz!yet! 

mal!ye, Cumhur!yet devr!nde bar!z b!r salâh gösterm!"t!r.
YAHYA GAL$P BEY. (Kır"eh!r) - Ma"allah, ma"allah.
RE$S$CUMHUR GAZ$ MUSTAFA KEMAL PA&A HAZRETLER$. (Devam-

la) - Mal!yem!z; !nt!zam, !nz!bat ve emn!yet esaslarını muva'ak!yetle tak!p ett!. B!r 
!st!kraza muhtaç olmaksızın düyunu dah!l!yey! muntazaman tevs!ye etmektey!z. 
Düyunu har!c!yeye gel!nce; taahhüdün !fası emr! tab!î olup muahede !cabından 
olan muamelâtı mütekadd!me, elyevm hal! cereyanda bulunmaktadır.

Mal!yem!z, sayım verg!s! g!b! asırlık verg!ler!n !slâhı yolunda ba"ladı#ı !lk adı-
mında halka derhal ferahlık h!s ett!rd!. Memleket!n ba"ında Kurunu Vustanın en 
!nsafsız belâsı olarak hâlâ musallat duran a"arın !lgasını Mecl!s-! Âl!ye tekl!f edeb!-
lecek b!r sev!ye-! mal!yeye, Cumhur!yet !dares!n!n b!r senede vasıl olması c!dden 
"ayanı memnun!yet ve "ükrandır. (Bravo sesler", alkı#lar).

Ahval! t!car!yem!z, mütemad! b!r !nk!"afı b!hakkın üm!t ett!recek suretted!r. 
Memleket!n z!raat vasıtas!yle kesb! servet edeb!lece#! esası üzer!nde geçen sene 
!tt!haz olunan tedab!r, ahval! umum!yede derhal kend!n! h!s ett!rm!"t!r. Gelecek 
seneler dah! z!raatte mebzul ve feyyaz net!celer! tem!n ett!recek tedab!r!n, ba"lıca 
devlet mesa!l!nden addolunması zarur!d!r. (Alkı#lar).

Efend!ler!
Geçen sene esnasında bütün memlekete "am!l b!r te"k!lâtı sıhh!yeye ba"lanıl-

mı"tır. Zamanımıza kadar sıhhat! umum!yen!n u#radı#ı !hmal!n dereces!; müca-
dele yoluna g!r!ld!kçe, daha kuvvetl! tebarüz etmekted!r. Önümüzdek! sene dah! 
alelumum mücadelâtı sıhh!ye !ç!n b!lhassa tedab!r !tt!haz ed!lmek lâzımedend!r. 
Bâhusus sıtmaya kar"ı, ba"lı ba"ına b!r mücadele devres!ne g!r!lmes! Mecl!s-! 
Âl!n!n derp!" edece#! muazzamattan addolunsa yer! vardır. Muhakkaktır k!, b!z!m 



!ç!n nüfusun v!kaye ve tezy!d!n! ve çalı"anların kuvvet ve z!ndeg!s!n! tem!n eden 
tedab!r!n ba"ında sıtma mücadeles! bulunmalıdır.

Âzâyı K!ram,
Maar!(e ba"lanılan ıslâhatı umum!ye ve esas!yeye c!dd!yetle devam olunmak 

lâzımdır. Geçen sene zarfında, m!llî terb!yey! umum!ye !ç!n, vazolunan esasat, çok 
kıymetl! neta!c verm!"t!r.

Memlekette arzu ett!#!m!z maar!f te"k!lâtının talep ett!#! muall!m ve meban! 
keyf!yet ve kem!yet! dü"ünülünce !kmal! noksan !ç!n uzun seneler lâzım oldu#u tes-
l!m olunur. Bununla beraber sek!z ay kadar kısa b!r müddet zarfında, yen! esasatın 
muva'ak!yetle sahayı tatb!ke konuldu#unun asarı bah!rd!r. Daha "!md!den, kadın 
ve erkek Cumhur!yet muall!mler!n!n heyet! tal!m!yeler!n!n yet!"t!rmekte oldukları 
talebe !le beraber, hak!k! b!r !rfan ordusu manzarası arz ett!#!ne, memleket!n ekser 
aksamında b!zzat "ah!t oldum. Bu münevver heyetler!n, bulundukları muh!tlerde, 
da!re! tedr!sler!ndek! talebeden ba"ka do#rudan do#ruya halk üzer!ndek! feyyaz 
tes!rler!n! büyük memnun!yetle yadeder!m. Bu husus aynı zamanda Cumhur!yet 
perver ve terakk!ye hah!"ker halkımızın mektebe, nura olan !"t!yakını ve ceh!l ve 
taassuba olan bu#zunun "!ddet!n! de !fade eden en kuvvetl! del!ld!r. (Alkı#lar)

Efend!ler!
Adl!ye $slâhatı umum!yes!ndek! !sabetl! tatb!kat, muamelâtın sürat!nde ve 

hâk!m mesle#!n!n yüksek kıymet ve ra#bet!n! tebarüz ett!rmekte derhal tes!r!n! 
gösterm!"t!r. Gerç! memlekette Adl! !ht!yacın tem!n! !ç!n !cap eden tekm!l kanun-
ların tedv!n! ve b!lhassa kâf! adette hak!mler!n ve tâlî Adl!ye memurlarının teda-
r!k! zamana muhtaçtır. Ancak büyük kanunlar !hzar olununcaya kadar, müstacel 
tâd!lât !le, hayatı umum!yen!n b!r an evvel esasatı meden!yeye !pt!na ett!r!lmes! 
elzemd!r. Bu c!het! Mecl!s-! Âl!n!n b!lhassa nazarı tetk!k!ne vazeder!m. &unu da 
!lâve etmel!y!m k!, bu defa, muhtel!f "uabatı devletten Mecl!s-! Âl!n!n da!re-! mesa-
!s!ne takd!m olunan kanunlar, umum!yetle !dare! memleket!n müstacelen muhtaç 
bulundu#u kavan!nd!r.

Muhterem efend!ler;
M!llet hâk!m!yet!n! en mütekâm!l "ek!lde tecell! ett!ren Cumhur!yete kadar 

memlekette derp!" ed!lmem!" olan naf!a s!stem!n!n, geçen devrede verd!#! seme-
rat, aynı yolda az!m !le ve ısrar !le yürümek !ç!n b!lhassa muc!b! kuvvet ve cesaret-
t!r. Dem!ryolu ve yol !ht!yacı memleket!n b!lcümle !ht!yacatını o kadar h!s ett!r-
mekted!r k!, h!ç b!r hayal ve nazar!ye pe"!nde aldanmaksızın memleket!n menab!! 
ve evlâd!yle !"e devam etmek kat!yyen elzemd!r. (Alkı#lar).

Memleket evlâdının arzu ve kanaat! mü"terekes!n!n de böyle oldu#una b!zzat 
yakından muttal! oldum. M!llet!m!z!n meden!yet yolunda !nk!"afı !ç!n b!lumum 
"uabatı devlete derp!" ett!#!m!z maddî ve manevî bütün tedb!rler, ancak "!mend!fer 
ve yollar !le semeratı hak!k!ye vereb!l!r. (Çok do%ru sesler"). Meden!yet!n bugünkü 
vesa!t!n!, hatta bugünkü f!kr!yatını dem!ryolu har!c!nde !nt!"ar ett!reb!lmek müte-
as!rd!r. Dem!ryolu refah ve !mran yoludur.



Azayı K!ram,
Kab!l! tedâr!k ve kab!l! tasarruf her vasıta !le münakalâtı tezy!t etmek bütün 

te"ebbüsler!m!z!n fevk!nde tereddütsüz gayem!z olmalıdır. (Bravo sesler", alkı#lar)
Muhterem arkada"lar,
Cumhur!yet!n merkez! olan Ankara !ç!n bu sene dah! Mecl!s-! Âl!n!n tedab!r! 

vasıtasına !ht!yaç oldu#unu arz etmek lüzumunu h!ssed!yorum. Ankara’nın asrî 
ve kâf! vesa!t! muhabere !le teçh!z! ve "!ddetle !ht!yaç h!ssolunan mesak!n!n !n"ası 
!ht!yacatı âc!ledend!r.

H!ç "üphe etmemel!d!r k!, Anadolu ortasında süratle vücuda get!r!lecek asr! 
ve mamur b!r Ankara, asırlarca mühmel kalan Türk vatanı !ç!n ba"lı ba"ına b!r 
meden!yet merkez!, Türk devlet! !ç!n pek müh!m b!r müttekâ olacaktır. (Alkı#lar, 
bravo sesler")

Efend!ler,
Müsaaden!zle vaz!yet! har!c!yem!z hakkında b!r hülâsa yapmak !st!yorum. 

Geçen !çt!ma senes!nde Lozan Sulh Muahedes! mevk!! mer!yete vazolunmu"tur. 
Bu suretle uzun harp seneler!nden sonra ayrıca devam etm!" olan devre-! me"ku-
k!yet zâ!l olmu" ve Türk!ye Cumhur!yet! !le mümz! devletler arasında münasebatı 
tab!!ye yoluna g!r!lm!"t!r. Muallâk mesa!l, muaheden!n derp!" ett!#! cereyanı tab!!-
ded!r. Musul v!lâyet! !ç!n hak ve adalet da!res!nde !tt!haz ed!lece#!n! üm!t ett!#!m!z 
karara !nt!zar ed!yoruz. Ah!ren statükonun muhafazasında zuhur eden !ht!lâfın 
Cem!yet-! Akvam Mecl!s!nde muvakkat b!r suret! tesf!yeye !kt!ran ett!#! haber 
alınmı"tır.

Fransa Cumhur!yet! !le geçen sene b!dayet!nde zuhur etm!" olan hudut had!-
satı süratle bertaraf ed!ld!kten ba"ka !k! Cumhur!yet arasında tesh!lâtkâr ve bar!z 
h!ss!yatı dostane maal memnun!ye mü"ahede olunmaktadır. (Alkı#lar)

$talya !le s!yasî ve !kt!sadî münasebatımızın sam!m!yet tazammun eden b!r !n-
k!"af gösterd!#! memnun!yetle kaydeder!m. Kad!m dostumuz Rusya Sovyet Cum-
hur!yet! !le münasebatımız dostluk vad!s!nde hergün daha z!yade !nk!"af ve terâkkî 
etmekted!r. ($"ddetl" alkı#lar)

Hükümet! Cumhur!yem!z Rusya Sovyet Cumhur!yet! !le hak!k! ve vas! hüsnü 
münasebatı, maz!de oldu#u g!b!, "!arı s!yasî addetmekted!r. (Alkı#lar)

Leh!stan Cumhur!yet! !le münasebatımız dostane b!r surette !nk!"af etmek-
ted!r.

Muhterem efend!ler,
Geçen devre-! !çt!ma!yede tasd!ke arz ed!lemem!" olan yen! muahedat 

Mecl!s-! Âl!ye takd!m olunacaktır. Mecl!s-! Âl!n!n tasd!k!ne arz olunan bu mua-
hedat !le, Türk!ye Cumhur!yet!n!n, yen! esasat dah!l!nde, Amer!ka, $spanya, $sveç, 
Felemenk, Çekoslovakya devletler! !le münasebatı resm!yes! tes!s ed!lm!" olaca#ını 
maalmemnun!ye t!zkâr eyler!m. (Bravo sesler", alkı#lar)

$ran !le ve Afgan !le münasebatımız dostane olmakta berdevamdır.



Efend!ler,
Lozan muahedes!n!n kesb! kat!yet ett!#! andan !t!baren Türk!ye Cumhur!yet! 

Cem!yet! Akvam !le resmen temasa geld!. Cumhur!yet, Cem!yet! Akvama kar"ı 
eser! !t!mat gösterm!"t!r. Bu !t!mattak! !sabet!n, mü"ahede edece#!m!z mukarreratı 
ad!lâne !le teeyyüt edece#!n! üm!t etmektey!z. &üphe yoktur k!, hâl!s b!r Cem!yet-! 
Akvam me)ures! m!lletler !ç!n muc!b! selâmet addolunacak mah!yetted!r.

Azayı K!ram,
Türk M!llet! yen! devre-! hayatında b!lcümle esbabı terakk!ye do#ru, büyük 

b!r hamley! gayretle !lerlemekted!r. Z!hn!yetler karı"ıklıktan azade ve nez!h olarak 
memleket! ve a!ley! terf!h edecek tar!k! mesa!de yürümek… $"te m!llet!n yegâne 
nasb! nazar ett!#! nokta budur. (Bravo sesler", alkı#lar). $!md!ye kadar m!llete reh-
berl!k etm!" olan Büyük M!llet Mecl!s!, halkın meden!yet ve terakk!ye olan "ed!t 
!"t!yakı ve !ht!yacı zem!n!nde de !sabetle delâlette bulunmak vaz!fey! müh!mme-
s!nded!r. Her sene! faal!yet!n muhassalası Türk tar!h!nde b!rer me*aret sah!fes! 
te"k!l eden Büyük M!llet Mecl!s!n!n yen! sene! faal!yet!n!n de, teceddüt ve !tt!lâ 
yolunda, fey!zl! eserlerle mâlî olmasını temenn! eder!m.



!k"nc" Dönem
Dördüncü Yasama Yılı

B!r!nc! "çt!ma
1 Kasım 1925 Pazar

B!r!nc! Celse
Bed’! Müzakerat Saat: 2:20
Re!s: Re!s!cumhur Gaz! Pa#a Hazretler!
Kât!pler: Ru#en E#ref Bey (Afyon Karah!sarı), Ragıp Bey (Zonguldak)

 Re!s!cumhur Gaz! Mustafa Kemal Pa#a Hazretler!

Büyük M!llet Mecl!s!n!n Muhterem Azası;
Büyük M!llet Mecl!sl!n!n yed!nc! faal!yet senes!ne dah!l oluyoruz. Huzuru-

nuzda tekrar bulunmaktan h!ssett!#!m fah!r ve mübahatı !zhar eder ve azayı k!ramı 
kemal! hürmetle selâmlarım. (Te#ekkür eder"z sesler").

Mecl!s-! Âl!, faal!yet!ne fasıla verd!#! zaman Cumhur!yet Ordusunun, !rt!ca 
had!ses!n! tert!p ve tesv!ye etmekle me"gul bulundu#u malûmdur. Ordu; Cumhu-
r!yet dü"manlarını süratle ve kat!yetle tenk!l etm!"t!r. (&"ddetl" alkı#lar) Cumhur!-
yet Ordusunun, bu u#urda verd!#! "eh!tler!, l!sanı tevk!rle yâd eder ve ordumuza 
kar"ı besled!#!m!z !t!mat ve takd!ratı bu ves!le !le de tekrar eyler!m. (Alkı#lar). Asıl 
"ayanı d!kkat ve medarı emn!yet olan nokta; Cumhur!yet!, m!llet!n nasıl harzı can 
ett!#!m!n, seferberl!kte ve alelumum tezahüratı m!ll!yede, göster!len tehalükle te-
eyyüt etmes!d!r. (Alkı#lar).

TUNALI (H$LM$ BEY (Zonguldak) - Ya"asın Türkler:
RE$S$CUMHUR HAZRETLER$. (Devamla) - $syan had!ses!n!n; !rt!caî, 

umumî mürettep b!r cereyanı e)âr ve b!r s!ls!ley! !st!hzaratın f!!lî b!r !"aret! ve 
net!ces! oldu#u b!r süreden ber! cereyan eden ahval ve had!sat !le b!r defa daha 
sab!t olmu"tur.

Büyük M!llet Mecl!s!’n!n, vaz!yet!n hâm!l oldu#u c!dd!yet ve ehemm!yet! ha-
k!k!yle derp!" ederek !tt!haz ett!#! tedab!r, vatanın selâmet ve masun!yet!n! ve va-
tanda"ların huzur ve emn!yet!n! tem!n eylem!"t!r. Mecl!s-! Âl! mü"ahades!nde ve 
tedab!r!ndek! !sabetle tar!h! m!ll!m!zdek! mevk!! !ht!ramını b!hakkın tey!t eyled!.

Azayı K!ram;
Muhtel!f aksamı vatanda efradı m!lletle do#rudan do#ruya olan temaslarımız 

m!llet!m!z!n huzur ve emn!yet !ç!nde en yüksek refah ve meden!yete varmak !ç!n 
me"bu oldu#u az!m ve !fadey! her ves!le !le tebarüz ett!rm!"t!r.

M!llet, muasır meden!yet!n alelumum m!lletlere tem!n eyled!#! hayat ve vesa-
!t! esasta ve e"kâlde aynen ve tamamen tahakkuk ett!rmek kararı kat!s!n! verm!"t!r. 
($"ddetl" alkı#lar, bravo sesler") M!llet, teceddüt ve ıslahat sahasında gösterd!#! gay-
retler!n asırlardan ber! oldu#u g!b! gûna gûn tesv!lât yüzünden b!ran dah! tevakku-
fa dûçar olmasına müsaade etmemek azm!nded!r. (Alkı#lar)



Yen! Türk!ye’n!n dünyevî, m!llî ve !kt!sadî s!yaset! umum!yes! !le !fade olunan 
amalî m!ll!ye hep!m!z!n !st!kametl! mesa!s!n! tay!n etm!" bulunmaktadır k! bu yol 
az zamanda m!llet!m!z!n yüksek kab!l!yetler!n! !zhara fırsatbah" olaca#ına "üphe 
yoktur. (Alkı#lar, bravo sesler").

Azayı K!ram;
Türk M!llet! hak!m!yet!ne sah!p oldu#u bu devre gel!nceye kadar ıstırap ve 

!nh!tatına sebep olan avam!l!n mah!yet!n! anlamı"tır. (Bravo sesler", alkı#lar) Bu 
avam!l mus!bet!n her ne "ek!l ve mah!yette olursa olsun tecd!d! faal!yet etmes!ne 
müsamaha edemez. (Bravo sesler", alkı#lar).

$nsanların v!cdan!yatı, matbuatın hürr!yet! ve hürr!yet! s!yas!n!n tecell!yatı 
g!b! nefsülem!rde az!z olan avam!l!n heyet! !çtma!yey! ıstırap ve teredd!ye sevk 
edecek galat surette !st!mal olunmasına b!zzat vücuda !çt!ma!n!n h!kmet! hayatı 
man!d!r. (Bravo sesler", alkı#lar).

Muhterem efend!ler;
Hürr!yet! matbuatın !zale! mahâz!r! b!zzat hürr!yet! matbuatla ka!m oldu#u-

na da!r bu büvük Mecl!s!n mür"!t ve musa'a sahasında tevk!r olunan esaslar e#er 
Cumhur!yet!n ruhu olan faz!letten mahrum erbabı cürete, s!ne! matbuatta "ekavet 
fırsatını ver!rse; e#er !#fal ve !dlâl erbabının saha! f!kr!yattak! me"um tes!rler! tarla-
sında çalı"an vatanda"ların kanlarını akıtmasına, yuvalarının da#ıtılmasına sebep 
olursa ve e#er, en n!hayet "ekavet!n en muzırını !ht!yar eden bu kab!l erbabı !dlâl, 
kanunların hususî müsadeler!nden !st!fade !mkânını bulurlarsa Büyük M!llet Mec-
l!s!n!n mürebb! ve kahhar yed! !dares!n!n müdahale ve tenb!b etmes! elbette vac!b 
eden olur. (Bravo sesler", alkı#lar).

Muhakkaktır k! Cumhur!yet devr!n!n kend! z!hn!yet ve ahlakıyat!yle müte-
hall! matbuatını y!ne ancak Cumhur!yet!n kend!s! yet!"t!r!r. B!r tara(an geçm!" 
dev!rler evrakı matbuasının ve müntes!pler!n!n gayrı kab!l! ıslah olanları nazarı 
m!ll!yette taayyün ederken d!#er tara(a Cumhur!yet matbuatının tem!z ve fey!zl! 
sahası !tt!sa ve !tt!lâ etmekted!r. (Bravo sesler", alkı#lar) Büyük ve nec!p m!llet!m!z!n 
yen! hayatı mesa! ve meden!yet!n! tesh!l ve te"c! edecek; !"te ancak bu yen! z!hn!-
yettek! matbuat alacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar)

Azayı K!ramı;
$rt!ca had!ses! bazı v!lâyetler!m!zde mevcut ve mahsus olan !çt!maî ve !darî 

hastalıkları bütün m!llet!n enzarı !bret!nde temamen tebarüz ett!rm!"t!k. B!r kül 
olan bu az!z vatanda umum vatanda"ların bedenî, malî mevkûrevî bütün mükelle-
f!yetler!n! aynı suhulet ve müsaraatle !fa etmes!n! tem!n ed!nceye kadar mü"ahede 
ett!#!m!z hastalıkların tedav!s!nde ısrarla devam mecbur!yet!ndey!z. (Bravo sesler", 
alkı#lar). Bu yolda !tt!hazı lâzım gelen esaslı ve katî tedb!rler!n Büyük M!llet Mecl!-
s!ne mütemad! b!r surette ve !t!na !le tak!p olunaca#ına m!llet em!n olab!l!r.

Muhterem efend!ler;
Vaz!yet! !kt!sad!yem!zde b!r seneden ber! bezl olunan gayret!n âsârı mahsus 

mertebeded!r. Cumhur!yet!n erbabı mesa!ye tem!n ett!#! huzur ve emn!yet, vatan-
da"ların sıhhatlarını muhafaza etmek !ç!n açılan mücadeledek! semerat, köylümüz 
ve z!raat!m!z üzer!ndek! a"ar kâbusunun bertaraf ed!lmes!yle husule gelen ferah, 
m!llet!n daha çok !st!hsal etmek, daha müre'eh olmak !ç!n çalı"mak arzularını 



muc!b! "ükran b!r derecede tezy!t eylem!"t!r. Te"k!lâtı sıhh!yem!z memleket!n !ht!-
yacatına mutabık !sabet ve gayret me"huttur. Hükümet! Cumhur!yet!n ba"lı ba"ına 
b!r esas olarak muva'ak!yetle tak!p eyled!#! sıhhat mücadeles!ne g!tt!kçe vasa!t!n! 
artıran b!r vüsatle devam olunmak lâzımdır ve müh!md!r. (Alkı#lar).

Z!raat!m!z!n maruz bulundu#u emraz ve tahr!batı !zaleye ve yen! usul vasa!t! 
z!ra!yen!n tal!m ve tam!m!ne masraf olan mesa!! feyyaz tes!ratını göstermekted!r. 
T!carî hayatımızda, geçen sene zarfında l!manlardak! faal!yet ve muamelâtı tesh!le 
matuf te"ebbüsat esası !ht!yacatımıza mutabık !craat cünttles!nden addolunmaya 
lâyıktır.

Hayatı t!car!yey! tevs!, tesh!l ve tars!n bankaların ha!z oldukları ehemm!yet! 
Mecl!s-! Âl!n!n d!kkat!n! !st!clâp eder!m.

Efend!ler:
Vaz!yet! !kt!sad!yeden bahsederken bugünkü meden!yet!n kudret temel! olan 

mevzua yan sanay!! maden!yeye, b!lhassa enzarı !t!barı cem ve tevc!h etmek !ste-
r!m. Sanay! fabr!kalarına, sanay!! maden!ye mütevecc!h umumî alâka ve te"ebbüsü 
tem!n edecek çare ve tedb!rler! bulmak mübrem ve hayatî !ht!yaçlarımızdandır.

Azayı K!ram;
Kend! menab!! servet!m!zle ve kend! erbabı fenn!m!zle te"ebbüs ett!#!m!z "!-

mend!fer !n"aatındak! faal!yet! b!zzat tetk!k ve mü"ahede ett!m. Büyük M!llet Mec-
l!s!n!n Haz!nes!ne ve mühend!s evlâtlarına gösterd!#! !t!mat ve müzaheret b!hak-
kın mahall!ne masruf olmu"tur. (Alkı#lar). M!llet!m!z Mecl!s-! Âl!n!n "!mend!fer 
!n"aatına gösterd!#! ra#bet ve ehemm!yet! sürür ve memnun!yetle kar"ılamaktadır. 
Bu zem!ndek! umumî alâka ve !ht!yaç, sarfett!#!mız gayretler!n b!rkaç m!sl!ne ka-
dar artırılmasını !lt!zam etmekted!r.. (Bravo sesler", alkı#lar)

Muvasalası nakıs aksana vatandak! !çt!maî ve !kt!sadî noksanların !zales! her 
"eyden evvel ve her tedb!r!n ba"ında olarak "!mend!fer muvasalasına tab!d!r.

Muhterem efend!ler;
Cumhur!yet Adl!yes!n!n tekâmülü memnun!yetbah" b!r sey!r tak!p etmekte-

d!r. Muamelâtta emn!yet ve sürat !ç!n !tt!haz olunan tedab!r müspet netay!ç ver-
mekted!r. Cumhur!yet Adl!yes!ne mensup olanların en küçük memurlarına kadar 
!lmen k!fayet! ve Cumhur!yet me)ures!n! ha!z olmaları !ç!n sarf olunan gayret 
muc!b! memnun!yett!r. B!r tara(an k!fayet !lm!yey! tem!n eden müessesata atfı 
ehemm!yet ederken d!#er tara(a Cumhur!yet Adl!yes!n!n müsten!datı olacak ka-
nunların b!ran evvel vücude get!r!lmes!ne nasb! nazar ed!lmel!d!r. Geçm!" !da-
relerden müdevver nakâf! kanunlarla geç!rd!#!m!z senelerde hayatı umum!yen!n 
mâruz kaldı#ı mü"külât !kt!ham olunab!lm!" !se, bu m!llet!m!z!n Cumhur!yete 
olan sarsılmaz alâka! tab!!yes!nden ve !dare! Cumhur!yet!n esasındak! kuvvet ve 
kudrettend!r. Fakat nakaf! kanunların devamına müsaade etmek yüzünden m!l-
let!n mâruz bulundu#u mü"k!lâtın b!ran evvel !zales! gayr! kab!l! teh!r zaruret 
cümles!ndend!r. Mecl!s! Âl!ye takd!m ed!lecek olan ceza kanunu, Kanunu Meden! 
ve T!caret Kanununun bu sene! !çt!ma!ye esasında tedv!n ve ne"rolunmasındak! 
müstacel!yet! b!lhassa !fade etmek !ster!m. Hayatı umum!yem!z! yen! ba"tan tan-
z!m edecek olan bu esasî kanunlar muasır meden!yet!n kanunları zümres!nden ol-
mak tab!îd!r. (Bravo sesler", alkı#lar) M!llet!m!z!n dah!l oldu#u heyet! meden!yen!n 



!kt!sadî ve medenî !ht!yacatı o kadar yakındır k! buna tekabül etmes! lâzım gelen 
kanunlarda dah! aynı tekarüp lüzumu bâf!zd!r. Asrı hazırın !ht!yacatına muvafık 
kanun yapmak ve onu hüsnü tatb!k eylemek ümran ve terakk! esbabının en mü-
h!mler!ndend!r. (Bravo sesler", alkı#lar)

Azayı K!ram;
Maar!f!m!zden bahse ba"larken kız ve erkek çocuklarımızın ve ana ve babala-

rının tahs!l !ç!n gösterd!kler! umumî "evk ve tehalükü takd!rlerle tezkâr etmek !s-
ter!m. Büyük M!llet Mecl!s!n!n ve Hükümet! Cumhur!yet!n azamî vasa!t ve gayret! 
sarf ett!#! müsellem olmakla beraber !l!m ve tahs!l!n fey!z ve nuruna olan !"t!yakı 
umum!y! tatm!n ed!leb!lmekten henüz uzaktır. Önümüzdek! sene !ç!n devletçe ya-
pılab!lecek azamî fedakârlı#ı r!ca ederken erbabı yesardan olan vatanda"larımıza 
da sayam h!mayet olan çocuklarımızı hususî te"ebbüsler!yle okutup yet!"t!rmele-
r!n! ehemm!yetle tavs!ye eder!m. Kadın ve erkek muall!mler!m!z!n yen! nesl! ye-
t!"t!rmek !ç!n sarf ett!kler! fedakârane mesa! !le beraber heyet! !çt!ma!yem!z $ç!n 
de yen! z!hn!yet! ve medenî hayatı telk!n ve tam!m !ç!n !cra ett!kler! hüsnü tes!rat, 
bu güz!de heyetler!n âl! vaz!feler!n! ne kadar müdr!k olduklarını göstermekted!r. 
(Alkı#lar). Vaz!fe ba"ında ekser!s!ne b!zzat beyan ett!#!m!z takd!ratı huzurunuzda 
da tekrar ve !fade etmekle mübah!y!m. Bu takd!ratımla beraber !st!sna te"k!l etse 
de muttal! oldu#um b!r noksana a!t vesayayı burada söylemey! lâzım addeder!m.

Hayatın her sa*a! mesa!s!nde oldu#u g!b! bahusus tedr!s hayatında !nz!bat 
esas muva'ak!yett!r. (Pek do%ru sesler"). Müdürler ve Tal!m heyetler! !nz!batı tem!-
ne ve talebe !nz!bata r!ayete mecburdurlar. (Bravo sesler", alkı#lar).

Efend!ler;
Maar!(e hayatın !cabatı amel!yes!n! ve muh!t!n "era!t! husus!yet!n! tem!n 

eden b!r s!stem üzer!ndey!z. Semeratı mücerrep ve me"hut olan bu s!stem!n tevs!-
an tahakkuk ett!r!lmes! esasında d!kkat ve c!dd!yetle yürümek lâzımdır.

Azayı K!ram
Türk!ye Cumhur!yet!n!n beynelm!lel a!le! meden!yette kab!l! !hmal olmayan 

b!r unsuru kuvvet ve müsalemet oldu#u geçen b!r sene zarfında b!r daha tezahür 
etm!"t!r üm!d!ndey!m. (Alkı#lar).

Aramızda münasebatı s!yas!ye resmen teessüs etm!" olan devletlerle yen!den 
muahedeler yapılmı"tır. Yen!den yapılmı" olan müahedat Mecl!s-! Âl!ye takd!m 
olunacaktır.

En son Bulgar!stan ve Sırp-Hırvat-Sloven Krallıklarıyla muhadenat muahe-
deler! !mza olunmu"tur. Kom"umuz ve dostumuz Sovyet Cumhur!yet!yle münase-
bet!m!z sam!maned!r. Yekd!#ere kar"ı emn!yetbah" b!r hattı hareket üzer!ndey!z. 
(Sürekl" alkı#lar).

$ran !le s!yas!yatımızda !y! kom"uluk h!ss!yatı mahsus ve me"huttur. Afgan !le 
olan münasebatı s!yas!yem!z aramızdak! muaheden!n sam!mî !cabatına muvafık-
tır. (Alkı#lar).

Garp devletler!yle münasebatımızda muahedatın tay!n ett!#! hududu hal!sane 
tak!p etmektey!z. Mesa!l! muallaka muaheden!n derp!" ett!#! cereyan !ç!nded!r.



Musul meseles!ndek! vaz!yet! hukuk!yem!z Cem!yet! Akvam Kom!syonu 
mahsusunun mahall!nde tetk!kat!yle b!r daha tezahür eyled!. (Bravo sesler", #"ddetl" 
ve sürekl" alkı#lar).

Bu hak!kate ra#men meselen!n hall! yen!den duçarı teahhur oldu. (yazık ses-
ler", ayıp sesler").

B!z!m bu meselede vaz!yet!m!z pek büyük fedakârlıklarla !st!hsal olunan Lo-
zan Muahedes!yle muayyend!r. (Bravo sesler", alkı#lar) En n!hayet ahdî !cabın ve 
hak ve adl!n tesl!m olunmasına emn!yetle muntazırız. (Bravo sesler", sürekl" alkı#-
lar).

Efend!ler:
S!yasî âlemde b!r müddetten ber! mütekab!l ümnü selâmet mevzuu üzer!nde 

sarf olunan faal!yetler cal!b! d!kkatt!r. (Hay hay sesler"). Mukab!l ümnü selâmet bü-
tün dünya m!lletler!n!n temenn! eylemes! lâzım olan b!r esas saadett!r. (Çok do%ru 
sesler"). Ancak ümnü selâmet bütün m!lletlere te"m!l ed!lmed!kçe umumî b!r sulhu 
tem!ne matuf olmaktan z!yade saha! faal!yet tasm!m olunan b!r kısım m!lletlere 
kar"ı d!#er b!r kısım m!lletler!n !kt!sabı serbest!n! tem!n mah!yet!nde telâkk! olun-
mak zarur!d!r. (Bravo sesler", sürekl" alkı#lar).

TUNALI H$LM$ B. Zonguldak) - Cem!yet! Akvamın kula#ı çınlasın.
RE$S$CUMHUR HAZRETLER$. (Devamla) - Bu husus beynelm!lel esl!ha t!-

caret!n!n b!r kısım m!lletler!n tahtı murakabes!nde tutulmasını !ntaç edecek tada-
b!r bu telakk!y! tey!t etmekted!r. (Bravo sesler", alkı#lar)

Azayı K!ram:
S!yaset! umum!ye üzer!ndek! maruzatımı, müdafa! memlekete ver!lecek 

ehemm!yett!n ne kadar c!dd! oldu#unu !zhar eder üm!d!ndey!m. (Bravo sesler", 
alkı#lar)

Hazerî hayatımdak! mesa!s!ne "uur ve vukuf !le devam etmekte odan berrî, 
bahrî ve havaî ordumuzun kudret ve kuvvet! az!z Türk!ye’n!n refah ve umranı yo-
lundak! mesa!s!n! em!n ve masum kullara ba"lıca vasıtadır. (Bravo sesler", alkı#lar). 
Büyük M!llet Mecl!s! bu âl! vasıta! müsalemet ve emn!yet! mütemad!yen takv!yede 
ne kadar tehalük gösterse yer!d!r.

Efend!ler;
M!llet!m!z!n müdafâ! memlekete gösterd!#! alâkalı mahsusa muc!b! "ükran-

dır. Vatanda"ların kend! te"ebbüsler!yle vücude get!rd!kler! Tayyare Cem!yet! az 
zamanda verd!#! semerelerle vas! b!r kü"ay!" üm!t ett!rmekted!r.

Muhterem efend!ler;
Mal!yem!z geçen seney! muva'ak!yetle geç!rm!"t!r. B!r tara(an a"ar g!b! bü-

yük b!r var!dattan sarfı nazar eden ve d!#er tara(an b!r seferberl!k !cra etm!" olan 
devlet umuru naf!asının teh!re mecbur olmayacak b!r kudret! mal!ye !zhar ederse 
bu vaz!yet memnun!yet ve "ükran !le yâd olunmaya lâyıktır.

Muhterem efend!ler;
Memleket!n !nk!"afı !kt!sad!s!ne mân! olan kuyudu mal!yen!n !zales! ve ver-

g!ler!n !sabet ve adaletle tevz!! yolundak! ıslahatı mal!yeye devam olunmak lazım-
dır.



D!#er tara(an devlet!n "!md!ye kadar bahsett!#!m !ht!yaca umum!yes!n! te-
m!n edecek vesa!t tedar!k etmek !cap eder. Devlet!n vaz!yet! ve tasavvuratı !mar 
ve !hyakâranes! elbette vatanda"lara b!r takım vaz!feler ve fedakârlıklar tahm!l et-
mekted!r.

Memleket!m!z!n ve m!llet!m!z!n bugünkü vaz!yet! !kt!sad!yes! ve sev!ye! !çt!-
ma!yes! devlet!n masun!yet! ve memleket!n tem!n! mamur!yet! ve vatanda"larım 
refah ve saadet!n!n !lası !ç!n daha çok vesa!t tahs!s etmes!ne fennen müsa!tt!r. Bu 
müspet hak!katten !lham almakta olan Mecl!s-! Âl!n!n menab!y! makuley! ke"f ve 
vesa!t! lâzımey! tandın edece#!n! "üphem yoktur.

Azayı K!ram;
Türk!ye’n!n tar!h! m!ll!s!nde Mecl!s-! Âl!n!n her faal!yet senes!, asırlarım 

ıslâhat ve !nk!"afını tem!n etmekle mümtaz olmu"tur. (Bravo sesler", alkı#lar) Yen! 
sene! faal!yet!n m!llet!n hayatı umum!yes!nde dünyevî, m!llî ve !kt!sadî b!r !daren!n 
fey!z ve semeratını b!r kat daha tecell! ve tahakkuk ett!rmes!n! temenn! eyler!m.

Az!z arkada"larım;
Her "ey!n fevk!nde, bu büyük Mecl!s!n b!r uzvu olmakla h!ssett!#!m mübahatı 

arz ederek s!zler!, ve nâç!z b!r ferdî olmakla fah!r ve gurur duydu#um Büyük Türk 
M!llet!n! hürmetle selamlarım. ($"ddetl" ve devamlı Alkı#lar).



!k"nc" Dönem
Be#"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! "çt!ma
1 Kasım 1926 Pazartes!

B!r!nc! Celse
Ku#at Saat!: 14:10
Muvakkat Re!s: Refet Bey (Bursa)
Muvattak Kât!pler: Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van)

 Re!s!cumhur Gaz! Mustafa Kemal Pa#a Hazretler! 

Büyük M!llet Mecl!s!’n!n Muhterem Azası;
Büyük M!llet Mecl!s! Sek!z!nc! faal!yet senes!ne dah!l olurken, azayı k!ramı 

hürmet ve muhabbetle selâmlarım,. (Alkı#lar).
Bu sene; as!l m!llet!m!z!n lâyık oldu#u medenî mevk!! b!lf!!l !"gal !ç!n, Büyük 

Mecl!s!n, b!r !k! seneden ber!, vücude get!rd!#! kanunların ve !tt!haz ett!#! ted-
b!rler!n, hayatı umum!yede tatb!katı !le geçm!"t!r. Bu tatb!katın müspet tes!rat ve 
tecef!yatını memnun!yetle mü"ahade etmekte bulunuyoruz.

Cumhur!yet ve meden!yet!n ba"lıca n!met! olan huzur ve asay!"!n takr!r ve 
tey!d! !ç!n sarf ett!#!m!z mesa!n!n vâs! net!celer! tahakkuk etmekted!r. Bunu fahr 
!le t!zkâr edeb!l!r!m. Son seneler!n bell! ba"lı had!ses! olan &ark !rt!caının !st!lzam 
ett!#! ıslahkârane tedb!rler !sabetle ve muva'ak!yetle tatb!k ed!lm!"t!r. Bu tedb!rler, 
vatanda"larımızın, !çt!maî ve !kt!sadî hayatları üzer!nde, sükûn ve refah gösteren 
tes!rler!n! "!md!den h!ssett!rmekted!r. $çt!maî bünyem!z!n h!çb!r hâd!ses!n!, h!çb!r 
derd!n! yarım tedb!rlerle uyu"turmak "!arında ve !st!dadında olmayan Cumhur!-
yet, tevessül ett!#! rad!kal ıslahatın !lk devreler!n! geç!rm!" ve günden güne artacak 
semereler!n! !kt!taf etmek devr!ne g!rm!"t!r. ($"ddet" alkı#lar, bravo sesler").

&!arımızın ve !st!dadımızm !lham ett!#! ve esasen memleket !ht!yaçlarına mu-
tabık oldu#u eserler!yle tezahür eden yolumuzda kat!yetle yürümek azm!ndey!z. 
(Bravo sesler", alkı#lar).

Memleket!m!z!n, dah!lî !dares!, yalnız huzur ve asay!"le de#!l, !kt!sadî ve 
umranî faal!yetlerle de mütemay!zd!r. Yol !n"ası !ç!n, umum!yetle göster!len teha-
lük ve gayret hassaten z!kre "ayandır. Bu zem!ndek! mesa!y! tanz!m !ç!n umumî ve 
hususî yollar arasındak! farkların !zales! lüzumu kar"ısındayız.

$ht!yacatı umum!ye !ç!n, vaz buyurdu#unuz Yol Kanunu, Köy Kanunu, Borç-
lanma Kanunu, $skân ve Te"k!lâtı Mülk!ye Kanunlarının tatb!katı hüsnü semerat 
vermekted!r.

Bu sene, takd!m olunacak Nah!ye ve Beled!ye kanunlarıyla ve tedr!sat verg!-
s!n!n tanz!m ve ıslahı !le, Mecl!s! Âl!; asrî ve medenî b!r merhaley! terakk! daha 
tem!n etm!" olacaktır.



$skân s!yaset!ne ve !skân tedab!r!ne atıf buyurdu#unuz ehemm!yet!n yer!nde 
oldu#una !"aret etmek !ster!m. Bu zem!nde her sene !tt!haz buyuraca#ınız yen! ted-
b!rler!n !st!kbal! memleket! b!hakkın tars!ne matuf olaca#ına "üphe yoktur.

Islahatı umum!ye meyanında kabul buyurdu#unuz, Kanunu Medenî Ceza ve 
T!caret Kanunları mevk!î tatb!ke g!derken, hâk!mler!m!z!n gösterd!#! gayret ve 
!sabet! takd!r eder!m. Bu kanunların m!llet!n hak!kî !ht!yacına ve derunî arzusuna 
ne derece mutabık oldu#u derhal tezahür etm!"t!r.

Muhterem efend!ler;
Türk M!llet!n!n !nk!"afına asırlardan ber!, set çeken man!ler! kaldırmak ve 

hayatı umum!yeye muasır meden!yet!n kanunlarını ve vasıtalarım vermek !ç!n sar-
fett!#!n!z mesa!n!n, m!llet!n tasv!b! umum!s!ne mukar!n oldu#u muhakkaktır.

$ht!rasat ve muzm!ratını, m!llet!n selâmet! yolunda, tatm!n ed!lmem!" gören-
ler!n, te"ebbüsatı mezbuhanes! !rade! m!ll!ye kar"ısında da!ma makhur olmu"tur 
ve da!ma makbur olacaktır. (Sürekl! alkı"lar.)

TUNALI H$LM$ BEY. (Zonguldak) - Ya"asın Cumhur!yet...
RE$S$CUMHUR GAZ$ MUSTAFA KEMAL PA&A HAZRETLER$. (Devam-

la) - Bu te"ebbüsatın son tezahürü olarak meydana çıkan, su!kast hâd!ses!, naç!z 
"ahsımıza taallûku, !t!bar!yle de#!l, fakat, Türk M!llet!n!n merdane evsafına yara"-
mayan ve M!llet Vekâlet! g!b! yüksek b!r mertebe! !t!barı vasıta! tecavüz kılma#ı 
dü"ünecek kadar teredd! eden !rt!caî b!r z!hn!yet göstermek !t!bar!yle muc!b! te-
essür olmu"tur.

REF$K BEY (Konya) - O sef!ller, Türk M!llet!nden de#!ld!r. Büyük Dâh!...
TUNALI H$LM$ BEY. (Zonguldak) - Onları Türklük de#!l, cehennem b!le 

kalbul etmez. (Lanet olsun sesler").
RE$S$CUMHUR GAZ$ MUSTAFA KEMAL PA&A HAZRETLER$. (Devam-

la) - Ancak, pek mahdut ve namert b!r zümreye münhasır kalan bu z!hn!yete kar"ı 
bütün m!llet!n candan gösterd!#! nefret ve mukavemet, Cumhur!yet!n ve Büyük 
M!llet Mecl!s! tes!satının, M!llet nazarında ne derece az!z oldu#unu !spat etmek 
c!het!nden muc!b! tesl!yet ve me*aret olmu"tur. (Alkı#lar.)

Azayı K!ram;
M!llet!m!z!n mukadderatına vazıyet ett!#!nden ber! Büyük M!llet Mecl!s!n!n 

"!arı, Heyet! !çt!ma!yem!z!n kaybett!#! asırları süratle telâf! etmek ve bu maksatla 
!st!hdaf ett!#! gayelere emn!yet ve sükûnetle varmak !ç!n hal!n !cap ett!rd!#! tedb!r-
ler! tereddütsüz !tt!haz ve tatb!k eylemekt!r.

Büyük M!llet Mecl!s!n!n son senelerde ç!zd!#! !st!kametlerden gûna-gûn mu-
galatalar ve te"v!"lerle m!llet!m!z! !nh!raf ett!rmek !steyenlere kar"ı, b!zzarure, va-
zett!#! Takr!r! Sükûn Kanunu bu "!arın âsârındandır. Bu kanunun; ıslahatı umum!-
yen!n !y! anla"ılmasına, hüsnü tatb!k!ne alelumum sükûn ve !st!krarın vusulüne ve 
devlet nüfuz ve hays!yet!n!n takr!r ve tey!d!ne ne derece naf! oldu#u meydandadır. 
Takr!r! Sükûn Kanununun alelumum fena hareketlere ve su!!st!mallere kar"ı hür-
r!yet! e)âr ve matbuatı asla taky!t etmed!#! müsellemd!r. Bu hutut dah!l!nde tatb!k 
ed!lmekte bulunan Takr!r! Sükûn Kanununun, M!llet!n hayatı !ç!n asıl olan huzur 



ve emn!yet!n, ıslahat ve !nk!lâbatın müdafaa ve tey!d! g!b! esasatı hayat!ye, !kt!za 
ett!r!rse münas!p b!r müddet daha !dame! mer’!yyet!, Büyük M!llet Mecl!s!nce der-
p!" ve mütalâa ed!lmeye "ayandır.

TUNALI H$LM$ BEY. (Zonguldak) - Elbette; h!ç "üphes!z....
RE$S$CUMHUR GAZ$ MUSTAFA KEMAL PA&A HAZRETLER$. (Devam-

la)- 
Muhterem efend!ler,
Alelumum, !kt!sad!yatımızda fey!zl! b!r !nk!"af me"huttur. M!ll! bankalarımız-

la t!car! ve sına! "!rketler!n adet ve sermayeler!n!n mütemad!yen artmakta olması, 
halkımızın !kt!sad! faal!yet ve !nt!bahına del!l addolunab!l!r. Kabotajın, bu sene 
zarfında münhasıran ve tamamen Türk sanaca#ına avdet! f!!len tahakkuk etm!"t!r. 
Bu had!sey! mü(eh!rane yadetmek !ster!m. (Alkı#lar)

Bu had!se, asırlarca süren mevan!e kar"ı, ancak, m!ll! !daren!n !st!hsal edeb!l-
d!#! muva'ak!yetlerdend!r. (Alkı#lar)

Dem!r sanay!! tes!s ve dem!r madenler! !"let!lmes! !ç!n mütehassısların muh-
tel!f sahalarda tetk!katı müspet net!celer verm!"t!r. Ere#l! kömür havzası "arkın-
da matlup evsafı ha!z yen!den zeng!n kömür tabakatı zah!re çıkarılmı"tır. Kömür 
!st!hsalâtı, bu sene, "!md!ye kadar !st!hsal olunan net!celer!n fevk!ne çıktı. Mâhâzâ, 
bu net!ce, b!z!m !st!hdaf ett!kler!m!zden ve membalarımızın servet ve kudretler!-
n!n tem!n edeb!lece#!nden henüz çok uzaktır. $st!hsalâtı artırmak !ç!n mütemad!-
yen yen! tedb!rler alınmaktadır.

Bu maksatla, yen! Maad!n Kanunu lây!hası Mecl!s! Âl!ye takd!m olunmak 
üzere !hzar olunmu"tur. Vatanda büyük fabr!kalar vücude get!rmek !ç!n umum! ve 
me"kûr gayret görülmekted!r. Bu devre! !çt!ma!yede yen! Te"v!k! Sanay! Kanunu 
ve yen! Mesa! Kanunu Mecl!s! Âl!ye takd!m olunacaktır. Kezal!k Âl! $kt!sat Mecl!s! 
tes!s! !ç!n b!r kanun lây!hası !hzar olunmaktadır.

Muhterem efend!ler;
Z!ra! sahada da, vekâlet, "era!t ve vesa!t! hazıra dah!l!nde azam! gayret ve 

faal!yet sarf eyled!. Tohumların emrazdan tahl!s! ve !st!fası; mezruata, e"cara ve 
hayvanata arız olan ha"arat ve emrazın !mhası !ç!n aldı#ı vas! ve müess!r tedb!r-
ler "ayanı memnun!yet net!celer vermekted!r. Ancak; memleket!m!z!n b!r z!raat 
memleket! oldu#u ve vüsat!, gözönüne alınırsa b!z!m ba"lıca kuvvet ve servet mes-
ned!m!z!n toprak oldu#u tezahür eder. Cesaretle söylemel!y!z k! memleket!m!z!n 
z!ra! sahada müsta!t oldu#u !nk!"afı tem!n edecek !lm! ve amel! !kt!dara sah!p mü-
tehassıslarımız azdır. B!naenaleyh, z!ra! te"k!lâtımızı, z!raat mektepler!m!z!, z!ra! 
faal!yet!m!z!, fenn! usuller dah!l!nde esasından tanz!m edecek tedb!rler!, hak!k! er-
babı delâlet!yle !tt!hazda tereddüde mahal olmadı#ı kanaat!ndey!m. (Bravo sesler", 
Sürekl" alkı#lar.)

Muhterem efend!ler;
Halkın hayat ve sıhhat! nokta! nazarından üç senedenber! muayyen b!r prog-

ram dah!l!nde ve bütçem!z!n müsaades! n!spet!nde tak!p olunan faal!yete devam 
ed!lmekted!r. Memleket!n muhtel!f menatıkında sıtma vesa!r emraz !le mücadele 
te"k!lâtı tevessü ve !nk!"af etmekted!r. Sıhh! faal!yet ve mücadelâttan aldı#ımız ne-



t!celer müspet ve "ayanı memnun!yett!r. Umuru sıhh!ye ve !çt!ma!yen!n muhte-
l!f "uabatına a!t ve Mecl!s!n ruznames!nde bulunan, kanun lây!halarının tasd!k! 
te"k!lâtı sıhh!ye ve !çt!ma!yem!zde yen! terakk!yat tem!n edecekt!r.

Efend!ler;
Tar!h! harb! sıhh!de ve memleket!n muavenet! !çt!ma!ye tar!h!nde b!r mevk!! 

mahsus !hraz etm!" olan Türk!ye H!lâl!ahmer Cem!yet!n!n bu sene zarfında, mü-
bad!ller!n sıhh! ve !lbas ve !skân umuruna ve memleket!n afatı !çt!ma!ye ve arz!ye-
s!ne yaptı#ı kıymetl! yardımları takd!rle z!kreder!m. (Alkı#lar)

H!lâl!ahmer âzâ aded!n!n memleket!n rü"tü !çt!ma!s! !le mütenas!p b!r dere-
ceye varmasını ve bütün m!llet!n bu tenasübü tem!n etmes!n! temenn! eder!m.

Muhterem efend!ler;
Dem!ryolu !n"aatımız c!dd!yetle devam ve terakk! etmekted!r. &!md!ye kadar 

!n"asına tevessül ett!#!m!z hatlardan ba"ka, d!#er hatların !n"asına ba"lamak !ht!-
yacındayız. Memleket!n esas olan bu !ht!yacını tatm!n !ç!n hükümetçe ve Mecl!s! 
Âl!ce yen!den tedab!r derp!" ed!lmes! lüzumuna kan!!m. Bütçede, dem!ryolu !n"a 
vesa!t!n tezy!d! ve husus! müte"ebb!slerle anla"mak !mkânının taharr!s! bu tedab!r 
cümles!ndend!r.

Hükümet !n"aatından ba"ka olarak bu sene zarfında Samsun - Çar"amba hat-
tının !"letmeye açılmı" oldu#unu memnun!yetle z!kreder!m.

Efend!ler,
Her "eyden evvel, ehl!yetl! !lk tedr!sat muall!mler!n!n süratle yet!"t!r!lmes! 

!ç!n mahdut adette fakat vesa!t! ve heyet! tal!m!yes! mükemmel, büyük müessesat 
vücude get!rmek ve bu müesseselerden kâf! adette muall!m yet!"t!rmek hususunda 
Büyük Mecl!s!n !tt!haz ett!#! tedab!r!n tatb!k!ne ehemm!yetle devam olunmakta-
dır. Orta mektepler!m!zde tal!m ve tedr!ste c!dd!yet ve n!zam ve !nz!bata r!ayet hu-
susunda "ayanı memnun!yet b!r fark husule gelm!"t!r. Memlekette tal!m ve tedr!s 
esaslarını, !lm! ve müstak!l b!r merkezden sevk ve !dare maksad!yle tasavvur ed!len 
Tal!m ve Terb!ye Da!res! teessüs etm!" ve alelumum tedr!satın programları ve k!-
tapları üzer!nde c!dd! kararlar alınmı"tır. Bu sene !hdas ve mevk!! tatb!ke vazolu-
nan Maar!f em!nler! te"k!lâtının pek naf! olaca#ını üm!t etmektey!m. Alelumum 
Maar!f Müessesatında mütehassıslardan !st!fade etmek hususuna gelecek seneler 
dah!, vas! m!kyasta devam olunmak mus!p olur. (Alkı#lar) Maar!f! Umum!ye Ka-
nunu lây!hası, bu sene, Mecl!s! Âl!ye takd!m olunacaktır.

Azayı k!ram;
S!yaset! har!c!yem!z, ötedenber! tak!p ett!#!m!z sulh ve müsalemet hattı asl!-

s!nde müspet net!celerle !nk!"af etmekted!r. (Alkı#lar)
Rusya !le münasebatımız, tasd!k!n!ze !kt!ran eden emn!yet ve b!tara%ık mu-

ahedes!yle tesp!t ed!len esaslar üzer!nde hal!sane ve sam!maned!r. Taht!t! hudut; 
bermutat, müsa!t b!r hava !ç!nde net!celend!. $kamet ve T!caret Muahedes! müza-
keratı da çok !lerled!.

$ran’la mevcut olan sam!m! münasebatımız tasd!k!n!ze !kt!ran eden muahede 
!le tavazzuh ve tebellür ett!. Bu muaheden!n hututu üzer!nde bu kom"u d!yarda 
gördü#ümüz kü"ay!" ve terakk! ve $ran vahdet! !dares!n!n kuvvetl! ve ras!n esaslar 



üzer!nde teessüsü !ç!n $ran vatanperverler!n!n sarfett!kler! mesa!n!n semeratını 
memnun!yetle mü"ahede etmektey!z. (Alkı#lar)

Afgan’la münasebatımız malumunuz olan tar!k! sam!m!yette devam etmek-
ted!r. Sur!ye-Irak hudutlarında taht!t muameles! ba"lamak üzered!r. Muahedat, bu 
hudutlar üzer!nde tarafeyn !ç!n b!lhassa emn!yet ve hüsnü mücaveret maksatlarını 
!st!hdaf ederek yapılmı"tır. Üm!t ed!yorum k! bu maksatların tahakkuku, muahe-
datın müpten! oldu#u sam!m!yet!, f!!l!yat sahasında gösterm!" olacaktır. Bu hal!n 
Fransa ve $ng!ltere !le münasebatımız üzer!nde hüsnü tes!r !cra etmes! tab!!d!r. Gö-
rüyorsunuz k! "ark kom"ularımızla münasebatımızda tak!p ett!#!m!z ve aradı#ımız 
hattı hareket, her türlü muzmerâttan azade olarak yekd!#ere emn!yet ve yekd!#ere 
huzur ve müsalemet !ç!nde !nk!"af veren açık ve sam!m! b!r !st!kamett!r. (Sürekl" 
alkı#lar.)

Yunan!stan !le aramızdak! muallâk mesa!l!n hall! !ç!n, yed’! !kt!darımızda 
olan, her türlü suhulet! gösterd!k. Bu bapta açılan müzakerat !lerlem!"t!r. Yakla"an 
net!cen!n bu devrede Heyet! Cel!len!ze arz olunaca#ını üm!t eder!m.

Bulgar!stan’la tasd!k buyurdu#unuz muhadenet muahedes! ve !kamet muka-
velenames! mevk!! mer’!yete g!rd!. B!r T!caret Mukaveles! müzakeres!ndey!z. Sırp, 
Hırvat, Sloven ve Romanya ve Arnavutluk !le münasebatımız normal ve dostane-
d!r. Sırp - Hırvat - Sloven !le b!r T!caret Muahedes! müzakeres!ndey!z.

Balkan kom"ularımızla hüsnü münasebatımızdan bahsederken, !lave etmel!-
y!m k!, b!z, balkanlardak! huzur ve sükûnla çok yakından alâkadarız. (Bravo ses-
ler".)

Garp ve Uzak "ark devletler!yle mevcut olan dostane münasebatımızda mua-
hedatı münak!den!n tay!n ett!#! yollarda hal!sane yürümektey!z.

$talya !le !ade! mücr!m!n ve müzaheret! adl!ye muahedes! !mza ed!lm!"t!r. 
Fransa ve $talya !le konsolosluk mukaveles! müzakeres! !lerlemekted!r. Almanya 
!le T!caret muahedes! ve $kâmet mukaveles! h!tam bulmu"tur. &!mal! Amer!ka ce-
mah!r! mütteh!des! !le muvakkat b!r T!caret !t!lâf names! akdett!k. Aramızda !mza 
ed!lm!" olan muaheden!n bu devrede Heyet! Cel!len!z!n tasd!k!na !kt!ran edece#!-
n! üm!t eder!m.

Cenub! Amer!ka Devletler!nden Arjant!n !le !mza ed!len muhadenet muahe-
denames! Mecl!s! Âl!ye arz olunacaktır.

Muhterem efend!ler;
B!z beynelm!lel münasebatta mütekab!l emn!yet ve r!ayet !st!hdaf eden açık 

ve sam!m! pol!t!kanın en har tara(arıyız. Hassas!yet!m!z, bu vad!de tezahür eden 
tert!bat ve tekellüfata kar"ı, bunların b!z!m !ç!n de f!!l! ve hak!k! b!r emn!yet vücu-
de get!r!p get!remeyece#! noktasındadır. (Bravo sesler".)

Muhterem efend!ler;
Berr!, bahr! ve hava! ordumuzun taal!s! !ç!n sarfett!#!n!z gayretler!n fey!zl! 

semereler vermekte oldu#undan em!n olab!l!rs!n!z. (Alkı#lar.)
Faal!yet!n! yakından mü"ahede etmekte oldu#unuz Cumhur!yet ordularının 

madd! ve manev! sahalarda kudret ve kıymet! vatanın masun!yet!n! ve m!llet!n 



emn!yet!n! teke'ül edecek b!r sev!ye! âl!yede oldu#unu kat!yetle beyan edeb!l!r!m. 
($"ddetl" ve sürekl" alkı#lar)

Efend!ler!
Vatanda"ların kend! gayret ve ham!yetler!n!n mahsulü olan Tayyare Cem!ye-

t!n!n b!r senel!k mesa! ve muva'ak!yatı takd!re "ayandır. (Alkı#lar.)
Azayı k!ram;
Devlet!n vaz!yet! mal!yes!ne atfett!#!n!z büyük alâkanın esas ehemm!yet! üze-

r!nde b!lhassa ısrar etmek !ster!m.
Geçen seneler!n açık bütçeler!n!n b!r!kt!rd!#! mü"külât Büyük Mecl!s!n 1926 

bütçes!nde hak!k! b!r muvazene vücude get!rmek !ç!n sarfett!#! gayret ve hükü-
metçe mümkün olan azam! tasarrufata d!kkat sayes!nde !kt!ham ed!leb!lm!"t!r. 
Gelecek bütçeler!n, hak!k! muvazene tes!s! !ç!n geçen senedenber! tak!p olunan 
sal!m !st!kâmete mutabık olarak meydana gelece#!n! kuvvetle üm!t eder!m. Cum-
hur!yet!n açtı#ı ümran ve !mar pol!t!kası ve Cumhur!yet masun!yet!n!n talep ett!#! 
müdafaa vesa!t! hak!k! b!r bütçe dah!l!nde, m!lletçe ve hükümetçe c!dd! tasarrufat 
!le tem!n olunab!l!r. Büyük Mecl!s!n m!llet!n haz!nes!n!n kudret!n! tevs! !ç!n vazet-
t!#! yen! var!dat kanunlarından bugüne kadar !st!hsal olunan net!celer, bunlardan 
beklen!len menaf!!n elde ed!lece#!n! kuvvetle üm!t ett!rmekted!r.

Yalnız, yen! kanunların tatb!katında tesadüf olunan mü"külât, ıslahat !le !zale 
ed!lmek lâzımdır. Bu lüzuma b!naen !st!hlâkâtı umum!ye verg!s!n!n t!car! ve !kt!sa-
d! muamelâta halel !rae etmeyecek ve halkı !zaç eylemeyecek b!r "ekle !fra#ı (Bravo 
sesler" ve alkı#lar.) ve kazanç verg!s!nde t!caret ve !kt!sad!yatımızın lüzum gösterd!-
#! nıkatın nazarı d!kkate alınması ve maktu verg!n!n daha bas!t ve sehlüttahs!l b!r 
hale get!r!lmes! zarur! görülmekted!r. Bu esasat dah!l!nde tanz!m olunacak levay!-
h! kanun!yen!n bu devrede Büyük M!llet Mecl!s!ne takd!m! mukarrerd!r.

Az!z arkada"larım;
B!r uzvu olmakla mü(eh!r bulundu#um Büyük Mecl!s!n geçen üç senel!k ha-

yatı faal!yet!, büyük Türk m!llet!ne !çt!ma!, !kt!sad! ve meden! hayatta, arzu ett!#! 
sal!m !st!kâmetler! bulmak ve göstermek !ç!n geçm!"t!r. &!md!ye kadar !st!hsal et-
t!#!m!z net!celer ve m!lletten gördü#ümüz muavenet ve müzaheret ıslahat ve !cra-
atınızın, m!lletçe hüsnü kabul ed!ld!#!ne delâlet eder.

Bu yen! faal!yet senes!, !k!nc! Büyük M!llet Mecl!s!n!, s!ne! tar!hte tefr!k eden 
!sabetl! muva'ak!yetlerle b!r kat daha mütemay!z kılacaktır. Kemal! !t!mat !le söy-
leyeb!l!r!m k! bu sene vaz!fe! vekâlet!n!z h!tam bulup da m!llet!n kıymetl! ema-
net!n! kend!s!ne !ade edece#!m!z zaman, m!llet yolunda madd! ve manev! bütün 
kudret ve kab!l!yetler!n! sarfetm!" olanların hazzı v!cdan!s!n! h!ssetmekle baht!yar 
olaca#ız. (!n#allah sesler".)

Efend!ler Tevessül ett!#!m!z büyük !craatta, m!llet!m!z!n yüksek kab!l!yet! ve 
yüksek aklı sel!m! ba"lıca mür"!d!m!z ve menbaı muva'ak!yet!m!z olmu"tur. (Al-
kı#lar.)

TUNALI H$LM$ BEY. (Zonguldak) - Ya"a Gaz!...



RE$S$CUMHUR GAZ$ MUSTAFA KEMAL PA&A HAZRETLER$. (Devam-
la) - Bunu, l!sanı "ükranla tekrar eder!m. B!lerek veya b!lmeyerek, !steyerek veya 
!stemeyerek kend!s!ne zarar verenlere kar"ı !nk!sarı der!n olan m!llet!m!z!n kend! 
u#runda esaslı ve hayırlı mesa! sarfedenlere kar"ı da n!hayets!z vefakarlı#ı ve ka-
d!r"!naslı#ı müsellemd!r. Bu büyük m!llet, arzu ve !st!dadının, mütevecc!h oldu#u 
!st!kâmetler! görmeye çalı"an ve göreb!len evlâdını da!ma takd!r ve h!maye etm!"-
t!r. (Alkı#lar)

Bu kadar em!n b!r s!ne! sam!m!yette bezl! mechut eden evlâdı vatan, her za-
man fey!zl! b!r sahaı faal!yet bulaca#ına b!hakkın mutma!n olab!l!r.

Büyük Türk M!llet!n!n b!r ferd! olarak, !st!kbale, !t!madı nef!sle, huzur ve em-
n!yetle nazar ederken onun refahını, onun saadet!n! temenn! eder!m.

REF$K BEY. (Konya) - Ya"a, büyük Gaz!...
RE$S$CUMHUR GAZ$ MUSTAFA KEMAL PA&A HAZRETLER$. (Devam-

la) - Mecl!s-! Âl!n!n bu refah ve saadet! tem!ne matuf mesa!s!nde büyük muva'a-
k!yetlere mazhar olaca#ına em!n!m. ($"ddetl" ve sürekl" alkı#lar.)



Üçüncü Dönem
B"r"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! "n!kat
1 Kasım 1927 Salı

B!r!nc! Celse
Açılma Saat!: 9:40
Re!s: Re!s! muvakkat Hasan Bey (Trabzon)
Muvakkat Kât!pler: Em!n Bey (Balıkes!r), Fer!t Celâl Bey (Urfa), Em!n Arsîan Bey (Den!zl!)

Bu dönem"n ba!ında hem TBMM Ba!kanı, hem de Cumhurba!kanı seç"m" 
yapılmı!tır. TBMM Ba!kanlı#ına Kazım Özalp, Cumhurba!kanlı#ına Mustafa 
Kemal Atatürk seç"lm"!t"r. Özalp ve Atatürk, sadece te!ekkür konu!maları yap-
mı!lardır.

 Re!s!cumhur Gaz! Mustafa Kemal Pa#a Hazretler! 

Büyük M!llet Mecl!s!n!n Muhterem Azası,
Türk!ye Re!s!cumhurlu#una !k!nc! defa !nt!hap olunmakla mübah!y!m. Bü-

yük b!r m!llet!n faz!let, !st!kamet ve !sabet evsafını tecessüm ett!ren Cumhur!yet 
R!yaset!n!n benden ne kadar a#ır ve c!dd! veza!f talep ett!#!n! kalp ve v!cdanımda 
tamamen !hata ve !drak ed!yorum.

Geçen senelerdek! mütevaz!ane fakat sadıkane gayretler!m!z!n Büyük M!l-
let!m!z tarafından c!vanmerdane ve âl!cenabâne takd!r ve te"c!!n! !fade eden bu 
yen! !t!madı devlet ve m!llet!m!ze çok h!zmetler îfa ederek ödemeye çalı"aca#ım. 
(Alkı#lar) Her "eyden evvel, Büyük Türk M!llet!ne borçlu oldu#um n!hayets!z "ük-
ranlarımı onun büyük Mecl!s!ne h!tabett!#!m m!nnet ve "ükran !le !fade ve hulâsa 
etmey! mukaddes b!r vaz!fe addeder!m.

Azayı k!ram;
$k!nc! defa R!yaset! Cumhur devres!n! !drakte h!ssett!#!m!z fah!r ve sürür, 

b!lhassa Cumhur!yet!n saadet ve teal!ye namzet olan yenl! b!r devres!ne kavu"mak 
mazhar!yet!nded!r. $st!klâl, m!ll!yet ve muza'er!yet temeller!nden tülû# ve kıyam 
eden Cumhur!yet, dört sene zarfındak! az!mkârane ıslahat ve !nk!"afaatı !le ne ka-
dar sa#lam esasata müpten! ve az!z Türk m!llet!n!n nasıl candan aradı#ı b!r "ekl! 
devlet oldu#unu !zhar ve !spat eyled!. (Alkı#lar)

Her esas tebeddülde müteredd!t z!h!nlere var!t olab!lecek end!"eler geçen se-
neler!n füyuzatı !le tamamen mündef! olmu" ve Türk m!llet!n!, dah!len ve har!cen 
kav! ve müstakar b!r devlete sah!p eylem!"t!r. Cumhur!yet!n yen! devres!n!n bu 
"era!t altında !drak olunması h!ss!yat ve v!cdan!yatımızı !(!har ve !t!mat !le me"bu 
eylese revadır.



Az!z arkada"larım;
Cumhur!yet!n dah!l! ve har!c! s!yaset!, !st!kbalde dah! hays!yet, kuvvet ve !st!-

kamet !le ve Türk m!llet!n!n kudretler!n! onun refah ve !nk!"afı !ç!n tevc!h ve teks!f 
eylemekle temayüz edecekt!r. (Alkı#lar, Bravo sesler") Cumhur!yet!n mevcud!yet ve 
rasanet!n! ve m!llet!n âl! menaf!!n! dah!l! ve har!c! herhang! b!r kasta kar"ı her an 
müdafaaya hazır bulunarak har!çte dostluklara ve sulhcuyane mesa!ye müzah!r ve 
vefakâr ve dah!lde vatanda"ların emnü asay!" !ç!nde gayret ve !nk!"afına had!m 
olmak, yen! faal!yet devres!nden dah! bekled!#!m!z asıl gayed!r. (Alkı#lar) Bu gaye 
!le Büyük M!llet Mecl!s!n! bekleyen yen! vaza!f!n dah!, vazıh olmakla beraber, ne 
derece vâs! oldu#una temas ve !"aret etm!" oluyorum.

Âzâyı k!ram;
Büyük M!llet Mecl!s!, Türk m!llet!n!n asırlar süren taharr!yatının hulâsası ve 

onun b!zzat kend!s!n! !dare etmek "uurunun canlı t!msal!d!r. (Alkı#lar) Türk m!l-
let!; mukadderatını Büyük M!llet Mecl!s!n!n k!fayetl! ve vatanperver el!ne tevd! 
ett!#! günden !t!baren karanlıkları sıyırıp kaldırmı" ve üm!tler! bo#an felâketlerden 
m!lletler!n gözler!n! kama"tıran güne"ler ve zaferler çıkarmı"tır. (Alkı#lar)

Üçüncü Büyük M!llet Mecl!s!n!n faal!yet devres! ham!yet ve h!mmet!n!zle 
Türk m!llet!n!n layık ve müsta!t oldu#u faal!yet!n yüksek b!r merhales!n! daha ta-
hakkuk ett!rece#!ne sarsılmaz !t!madımız vardır. $st!kbale, nazarlarımız bu !t!mat 
!le mütevecc!h oldu#u halde Büyük M!llet Mecl!s!n!n muhterem azasını selamlar 
ve naç!z b!r ferd! olmakla ma#rur bulundu#um Büyük Türk m!llet!ne saadetler ve 
ona hep!m!z !ç!n güz!de ve me"kûr h!zmetler temenn! eder!m. ($"ddetl" alkı#lar)



Üçüncü Dönem
!k"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! "n!kat
1Kasım 1928 Per#embe

B!r!nc! Celse
Açılma Saat!: 14:00
Re!s: Re!s! muvakkat Refet Bey (Bursa)
Kât!pler: Ru#en E#ref Bey (Afyonkarah!sar), Nec!p Al! Bey (Den!zl!)

 Re!s!cumhur Gaz! Mustafa Kemal Pa#a Hazretler! 

Büyük M!llet Mecl!s!n!n muhterem azası;
Büyük M!llet Mecl!s!n!n Üçüncü $nt!hap Devres!n!n !k!nc! !çt!maını açıyorum. 

Bu anda yen! b!r "evk !le mücehhez m!llet!m!z!n gayret ve kudret!ne taze b!r !t!mat 
!le güven!r bulunuyoruz. Az!z arkada"larımı bu canlı duygularla selâmlamaktan 
"eref ve huzur !ç!ndey!m. ($"ddetl" alkı#lar.)

Geçen sene, memleket!m dah!lî hayatında asay!" ve huzur !t!bar!yle yen! b!r 
terakk! merhales!d!r. S!yas! ve !darî müh!m h!çb!r arıza, vatanda"ların umum!yetle 
normal ya"ayı"larını !nc!tnem!"t!r. B!lak!s tab!! arızaların bazı mıntıkalarımızdak! 
zararlı tes!rler! vatanın bütün evlâtlarını b!rb!r!n! duyan, b!rb!r!ne dayanan !çt!maî 
hassas!yeteler!yle esaslı olarak haf!%et!leb!lm!"t!r.

$zm!r haval!s!ndek! ve son günlerde Kalec!k’tek! zelzelelerde bu nec!p teza-
hürata "ah!t olduk. $lk günler!n verd!#! end!"e kadar ehemm!yetl! olmadı#ı mem-
nun!yetle anla"ılan Torbalı zelzeles!n!n ha"aratından vatanda"lar cesaret ve süratle 
kalkacak b!r kudret gösterm!"lerd!r. Kalec!k ha"aratının da tes!rler! süratle za!l ol-
maktadır.

Bazı v!lâyetler!m!zde bu sene sert b!r "ek!lde devam eden kuraklıktan daha 
z!yade muzdar!p ve müteess!r olduk. B!r tara(an memleket!n umumî !st!hsalatın-
dak! n!sbî muvazene, d!#er tara(an kurak mıntıkalarda teks!f ed!len tedb!rler ve 
yardımlar darlı#ın tes!rler!n! gere#! g!b! azaltmı"tır. H!lâl-! Ahmer!n gerek zelzele, 
gerek kurak sahalarında yardıma ko"mak !ç!n gösterd!#! gayret ve !kt!darı huzuru-
nuzda bütün m!llete kar"ı te"ekkürle yad eder!m. (Sürekl" alkı#lar)

Geçen sene zarfında b!r m!sl! artmı" olan H!lal-! Ahmer azası vatanda"la-
rın, âfet ve !ht!yaç günler! !ç!n nasıl hayırlı b!r "e)at haz!nes! hazırladıkları b!r 
kere daha sab!t oldu. Bunun g!b! H!maye-! Etfal cem!yet!n!n !nk!"afına da umumî 
alâkayı tahr!k etmek !ster!m. &ark v!lâyetler!m!z!n b!r kısmında !hdas ed!len 
Umumî Müfett!"l!k !sabetl! ve faydalı olmu"tur. Cumhur!yet kanunlarının emn!-
yetle sı#ınılacak yegâne yer oldu#unun anla"ılması bu haval!de huzur ve !nk!"af 
!ç!n esaslı b!r mebded!r. Yen! faal!yet devr!m!zde gerek bu haval!de, gerek memle-
ket!n d!#er kısımlarında topra#ı olmayan ç!(ç!lere toprak tedar!k etmek meseles! 
!le ehemm!yetl! olarak !"t!gal buyuracaksınız. (Alkı#lar).



Hükümet!n "!md!ye kadar bu yolda devam eden gayret!ne yen! tedb!rler!-
n!zle daha z!yade vüsat vermeye muva'ak!yet!n!z! temenn! eder!m. Geçen sene 
yen! esaslara, göre !hdas buyurdu#unuz yen! nah!yeler umumî !darede faydaları-
nı derhal gösterm!"t!r. Bütün memleket! yen!, tam te"k!lâtlı nah!yelerle kaplamak 
hedef!ne do#ru bu sene de mümkün oldu#u kadar !lerlemek lâzımdır. Anavatana, 
kavu"an mübad!l vatanda"ların !skân, teml!k muameleler!n!n artık n!hayet bulma-
sında azamî gayret ve sürat sarfı !ç!n hükümetçe tedb!rler almak mukarrerd!r. &e-
h!r !"ler!m!z!n !dares!n! düzelt!p n!zama koyacak Kanun Lây!hası bu sene takd!m 
olunacaktır. Devlet!m!z!n merkez! olan Ankara’nın !marı !ç!n kabul buyurdu#unuz 
kanunun talep ett!#! hazırlıklarla !"t!gal olunacaktır.

Muhterem efend!ler; 
Adl!yem!z!n seyr!, mütemad! b!r tekâmül tak!p etmekted!r. Asr! ve medenî ka-

nunlar, vatanda"ların !ht!yacına kâf! yanında mahkemeler b!lhassa b!lg!l! hâk!mler 
temeller!ne dayanan adalet! z!hn!yet ve te"k!lâtımızın geçen senes! memnun!yetle 
tahattur olunab!l!r. (Alkı#lar).

Bu devrede dah! aynı hede%ere do#ru yen!den mesafeler alaca#ınızı kuvvetle 
ummaktayım. Ceza Muhakemeler! Usulü, Den!z T!caret!, T!carette $%as $cra Ka-
nunu lây!haları bu devrede s!ze takd!m olunacaktır. Öksüzler!n haklarını korumak 
!ç!n !tt!haz ett!#!n!z tedb!rler!n bugünkü ver!m! c!dden sev!nd!recek b!r net!ced!r. 
Esk! adl!ye, esk! z!hn!yet ve esk! usullerden üç sene evvel ancak üçyüzsek!z b!n l!ra 
meydanda bulmu" olan Cumhur!yet, bugün emlâk ve eytam bankasına 6 m!lyon 
220 b!n küsur l!ra tesl!m etm!" bulunuyor. (Alkı#lar) Cumhur!yet!n b!lhassa k!m-
ses!zler!n, k!mses! oldu#unu yen!den !spat eden bu net!cey! memnun!yetle takd!-
r!n!ze arz eder!m. (Alkı#lar).

Efend!ler;
Har!cî s!yaset!m!zde dürüstlük, memleket!m!z!n emn!yet!ne ve !nk!"afının 

masun!yet!ne d!kkat "!arı hareket!m!ze kılavuz olmaktadır. (Alkı#lar). Esaslı ısla-
hat ve !nk!"afat !ç!nde bulunan b!r memleket!n hem kend!s!nde hem muh!tler!nde 
sulh ve huzuru c!dden arzu etmes!nden daha kolay !zah olunab!lecek b!r keyf!yet 
olamaz. Bu sam!m! arzudan mülhem olan har!cî s!yaset!m!zde memleket!n ma-
sun!yet!n!, emn!yet!n!, vatanda"ların haklarını herhang! b!r tecavüze kar"ı b!zzat 
müdafaa edeb!lmek kudret! de b!lhassa gözde tuttu#umuz noktadır. (Bravo sesler", 
#"ddetl" alkı#lar)

Kara ve den!zde ve hava ordularımızı bu memlekette sulhu ve emn!yet! ma-
sun bulunduracak b!r kuvvette muhafazaya bunun !ç!n çok ehemm!yet ver!yoruz. 
(Alkı#lar) Cumhur!yet Hükümet! m!lletler arasında emn!yet !msakler! akd! !ç!n 
hususî b!r gayret göstermekted!r. B!ze tekl!f olunan. (Kel!og) m!sakına !nt!hap !ç!n 
de sam!m!yetle muvafakat!m!z! b!ld!rd!k.

Efend!ler;
Geçen sene !ç!nde dostumuz Afgan!stan’ın kıymetl! Hükümdarları Kral ve 

Kral!çe Hazretler!n!n b!z! z!yaretler!yle mubah! olduk. Kral ve Kral!çe Hazretler! 
memleket!m!z!n her tarafında hak!k! muhabbet tezahüratı !le kabul olunmu"lardır. 
Türk a!les! !ç!nde bıraktıkları kıymetl! hatıraları da!ma muhafaza edece#!z. Kral 
Hazretler!n!n az!mkârâne ıslahatı dostlarına alâka ve !(!harla tam muva'ak!yet 
kanaat!n! vermekted!r,. (Alkı#lar)



Bu !çt!maınızda Hükümet!n yazın !mza ett!#! mukaveleler s!ze takd!m oluna-
caktır. Afgan!stan !le esk!den mevcut olan muahede ahkâmını yen! ve daha amelî 
sa#lam esaslara göre tanz!m eden yen! muahede ve merbutları bu cümledend!r. 
$ran’la dostane münasebatın !nk!"afına h!zmet edece#!n! umdu#umuz protokoller! 
memnun!yetle telâkk! buyuraca#ınıza em!n!m. $talya !le !mzalanan muaheden!n 
!se !k! memleket arasında emn!yet havasını takv!ye etmes! !k! kom"unun sam!m! 
n!yetler!n! göstermes! !t!bar!yle takd!r ve tasv!b!n!ze lâyık olması kuvvetle memul-
dur. Dostumuz Sovyet Hükümet! !le !mzalanan yen! mukaveleler hudut ahal!m!z!n 
münasebatını tanz!m etmekted!r.

Efend!ler!
Maz!den devraldı#ımız borçlara müteall!k !t!lâfnamey! de Hükümet s!ze tak-

d!m edecekt!r. Bu !t!lâfnamen!n haf!f "artlarla akdolundu#unu ve bu memleket!n 
takat!n!n bu yükü sarsılmadan kaldırab!lece#!n! tahm!n ve !dd!a kolay de#!ld!r. 
(Bravo sesler", alkı#lar) Borcu ve müddet! kred!y! tanımak suret!ndek! m!llî ve 
manevî mecbur!yet bu !t!lâfnamey! s!ze takd!me sa!k olmu"tur. (Bravo sesler", al-
kı#lar)

Muallak meseleler!m!z; b!r! Sur!ye hududunda b!r türlü teessüs edemeyen 
emn!yet!n tes!s!, d!#er! mübad!l, gayrı mübad!l vatanda"ların hukuku tem!n edeb!-
lecek tesv!yeler!n bulunmasıdır. Senelerden ber! b!rçok !t!lâ%ara ve !mzalara !kt!ran 
etm!" olan bu meseleler!n amelî hak!k! rad!kal hallere rapt olunab!lmes!nden c!d-
den memnun olaca#ız. Saydı#ımız tafs!lat har!c!nde münasebatımız umum!yetle 
normald!r. Muahedeler!n, mukaveleler!n ve beynelm!lel !y! münasebat arzularının 
tanz!m ett!#! hatlar dah!l!nde dostluk, !kt!sat münasebetler! !nk!"af etmekted!r.

Efend!ler!
Mal!yem!zde son senelerde özenerek !lt!zam buyurdu#unuz c!ddî muvazene 

mesle#!n!n fey!zler! bar!zd!r. Haz!nen!n taahhüt ve ted!yeler! "a"mayan b!r !nz!ma-
ma g!rm!"t!r. Hal bütçes!n!n har!c!nde kalan esk! yükler!n de bütçe !ç!nde dü"ü-
nülmü" olması suret!ndek! temayülün gen!"lemes! dalgalı borçların ted!ye "ekl!n!n 
tanz!m ve te"v!k! bu vad!de yen! b!r tekâmül olacaktır. Dalgalı borçlar kam!len s!ze 
takd!m olundu#u vak!t Cumhur!yet Mal!yes!n!n vaz!yet ve !st!kbal!n!n ne kadar 
sa#lam oldu#u !y!ce anla"ılacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar).

Cumhur!yet!n kâ#ıt parasının de#!"t!r!lmes! h!tam bulmu"tur. Cumhur!yet 
Bankasının bu sene zarfında açılmasına muva'ak!yet!n!z, yüksek ve esaslı !craatı-
nıza hak!katen !(!har olunacak b!r !lâve olacaktır. (Alkı#lar).

Efend!ler Vatan !kt!sad!yatı tedb!rler!n!n ba"ında addett!#!n!z muvasala faa-
l!yetler! önümüzdek! senelerde göze görülür net!celer vermeye namzett!r. Dem!r-
yollarımızın yen! !stasyonları memleket!n muhtel!f kö"eler!nde vaatlı çehreler!n! 
göstermeye ba"ladılar. (Alkı#lar). Önümüzdek! sene zarfında D!yarbek!r !st!kame-
t! !le d!#er !st!kametlerde be"yüz k!lometreye yakın yenl! hatların açılab!lece#!n! 
umuyoruz.

S!vas’tan Erzurum’a g!decek dem!ryolu !le !"t!gal etmek zamanı da gelm!"t!r. 
(Bravo sesler", alkı#lar). Bu sene yol !n"aatının da semerel! b!r "ek!lde tanz!m! !le 
ehemm!yetl! olarak me"gul olacaksınız. Bu memleket!n yollar !ç!n bugün tahs!s et-
m!" bulundu#u vasıtalarla daha çok !" meydana get!rmek mümkün olaca#ını üm!t 
ed!yoruz.



Gen!" b!r su s!yaset!n!n tatb!katına ba"lanab!lmes! c!dden mültez!md!r. ($"d-
detl" alkı#lar). Memleket! büsbütün yen! b!r yaratıcılı#a muva'ak edecek olan sula-
ma !"ler!n!n der!n alâkanızla tahakkuk edeb!lmes! "üphes!zd!r. Z!raat ve ormanda 
yen! tedb!rlerle !nk!"afat h!zmet!n!z yer!nde olacaktır.

Sıhhî mücadeleye gösterd!#!n!z alâka ve memlekette bu yolda elde ed!len ne-
t!celer bu mesaîn!n gen!"let!lmes!n! lüzumlu göstermekted!r. Bu sene umumî Hıf-
zıssıhha Kanunu lây!hasının büyük Mecl!se takd!m! mukarrerd!r.

Umumî surette z!raatte ve memleket!n hayvan servet!nde de menf! tes!rata 
kar"ı müdafaa ve mu"avemet semerel! tedb!rler!n ba"ındadır. B!r tara(an müdafaa 
d!#er tara(an hayvan ve nebatatın c!nsler!n! ıslah !ç!n c!dd!, sebatlı tedb!rlerle !s-
t!hsalatımızın m!ktarını ve nefaset!n! artıracaktır. (Alkı#lar).

Memlekette sanay!e ra#bet ve temayül artmaktadır, Sanay! ve Maad!n Banka-
sının kudret!n! artırdı#ınız halde sanay! erbabı daha z!yade h!maye görecekt!r. Bu 
meselen!n ehemm!yetle mütalâa olunaca#ına "üphe yoktur.

Muhterem efend!ler;
Maar!(e vaz!yet!m!z ve "!md!ye kadar sarf ett!#!m!z gayretler! bugünkü net!-

celer! b!z! rad!kal tedb!rler alab!lecek b!r sev!yeye get!rm!"t!r. Her !st!kamette do#-
ru hede%er! bulmu" olan maar!f!m!z hususî takayyüt ve alâkanızla ve hep!m!z!n 
c!dd! gayretler!m!zle az zamanda gen!" net!celer vermeye namzett!r. Maar!(e sü-
ratle yüksek b!r sev!yeye çıkacak b!r m!llet!n hayat mücadeles!nde madd!, manev! 
bütün kudretler!n!n artaca#ı muhakkaktır. (Alkı#lar)

Maar!f faal!yet!m!z !lk tahs!l!n f!!len umum! ve mecbur! olmasını, memle-
kette terb!ye b!rl!#!n!, orta tahs!l!n !y! vesa!tle teks!f ve tesh!l!n! meslek tahs!l!n!n 
!lk ve orta dereces!nden en yüksek dereces!ne kadar memlekette tem!n!n!, yüksek 
tahs!l!n de adette oldu#u kadar kıymette de bu asrın !ht!yaçlarına k!fayet!n! hedef 
tutmu"tur. (Alkı#lar). Her sene bu !st!kametlerde müh!m mesafeler aldı#ımızı söy-
leyeb!l!r!z.

Efend!ler;
Büyük Türk M!llet!n!n evlâtlarını yüksek b!r terb!ye ve !ht!sas !le yet!"t!rmek 

!ç!n sarf ett!#! gayret ve emekler az de#!ld!r. Husus! ve umum! !darelerden maar!-
fe tahs!s olunan vasıtalar muhtel!f vekâletlerden, orta ve yüksek tahs!le sarf olu-
nan gayretle, hasılı !kt!darı olan a!leler!n umum! ve husus! !dareler!n Avrupa’da 
tahs!l! !ç!n sarf ett!kler! h!mmetler, e#er memlekette resmen mesul olan mukted!r 
alâkadarların tak!p ve nezaretler! altında temerküz ett!r!l!rse alaca#ımız semere-
ler!n çok daha z!yade ve geç!rece#!m!z !nk!"af zamanının çok daha kısa olaca#ı 
muhakkaktır. (Alkı#lar). Bu mesa!n!n Hükümetçe ve Büyük M!llet Mecl!s!nde lâyık 
oldu#u ehemm!yetle mütalâası müstacel b!r mübrem!yet göstermekted!r.

Az!z arkada"larım;
Her "eyden evvel her !nk!"afın !lk yapı ta"ı olan meseleye temas etmek !ster!m. 

Her vasıtadan evvel Büyük Türk M!llet!ne onun bütün emekler!n! kısır yapan çorak 
yol har!c!nde kolay b!r okuma yazma anahtarı vermek lâzımdır. (Sürekl" alkı#lar).

Büyük Türk M!llet! cehaletten az emekle kısa yoldan ancak kend! güzel ve 
as!l d!l!ne kolay uyan böyle b!r vasıta !le sıyrılab!l!r. (Alkı#lar) Bu okuma yazma 



anahtarı ancak Lat!n esasından alınan Türk Alfabes!d!r. (Alkı#lar) Bas!t b!r tecrübe 
Lat!n esasından Türk har%er!n!n, Türk d!l!ne ne kadar uygun oldu#unu "eh!rde ve 
köyde ya"ı !lerlem!" Türk evlâtlarının ne kadar kolay okuyup yazdıklarını güne" 
g!b! meydana çıkarmı"tır. (Alkı#lar)

Büyük M!llet Mecl!s!n!n kararı !le Türk har%er!n!n kat!yet ve kanun!yet ka-
zanması bu memleket!n yükselme mücadeles!nde ba"lı ba"ına b!r geç!t olacaktır. 
(Bravo sesler", alkı#lar)

M!lletler a!les!ne münevver, yet!"m!" büyük b!r m!llet!n d!l! olarak elbette 
g!recek olan Türkçeye bu yen! canlılı#ı kazandıracak olan Üçüncü Büyük M!llet 
Mecl!s! yalnız ebed! Türk tar!h!nde de#!l, bütün !nsanlık tar!h!nde mümtaz b!r 
sîma kalacaktır. (Sürekl" alkı#lar)

Efend!ler;
Türk har%er!n!n kabulü !le hep!m!ze, bu memleket!n bütün vatanını seven ye-

t!"k!n evlâtlarına müh!m b!r vaz!fe teveccüh ed!yor, bu vaz!fe; m!llet!m!z!n kam!-
len okuyup yazmak !ç!n gösterd!#! "evk ve a"ka b!lf!!l h!zmet ve yardım etmekt!r. 
Hep!m!z, husus! ve umum! hayatımızda rast geld!#!m!z okuyup yazma b!lmeyen 
erkek, kadın her vatanda"larımıza ö#retmek !ç!n tehalük göstermel!y!z. Bu m!lle-
t!n asırlardan ber! hallolunamayan b!r !ht!yacı b!r kaç sene !ç!nde tamamen tem!n 
ed!lmek, yakın ufukta gözler!m!z! kama"tıran b!r muva'ak!yet güne"!d!r. (Alkı#lar) 
H!çb!r muza'er!yet!n hatları !le kıyas kabul etmeyen bu muva'ak!yet!n heyecanı 
!ç!ndey!z. Vatanda"larımızı cehaletten kurtaracak b!r sade muall!ml!#!n v!cdan! 
hazzı mevcud!yet!m!z! !"ba etm!"t!r. (Bravo sesler", sürekl" alkı#lar)

Az!z arkada"larım;
Yüksek ve ebed! yadlarınızla büyük Türk M!llet! yen! b!r nur âlem!ne g!recek-

t!r. (Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar)



Üçüncü Dönem
Üçüncü Yasama Yılı

B!r!nc! "n!kat
1Kasım 1929 Cuma

B!r!nc! Celse
Açılma saat!: 15:00
Muvakkat Re!s: Hasan B. (Trabzon)
Kât!pler: Ru#en E#ref B. (Afyonkarah!sar), Avn! B. (Yozgat)

 Re!s!cumhur Gaz! Mustafa Kemal Hazretler! 

Büyük M!llet Mecl!s!n!n Muhterem Âzası;
Üçüncü Büyük M!llet Mecl!s!n!n, üçüncü !çt!ma senes!n! açıyorum. Büyük 

M!llet Mecl!s!n!n, her toplanması, b!z!m !ç!n, yen! b!r hayat ve gayret kayna#ıdır.
Bu, fey!zl! kayna#ın kar"ısında bulunmaktan mütehass!s olarak az!z arkada"la-

rımı muhabbet ve hürmetle selâmlarım. (Alkı#lar, te#ekkür eder"z sesler") Geçen sene 
memleket!n dah!lî hayatı, huzur ve asay!" !ç!nde geçm!"t!r. Cumhur!yet!n, dah!lî 
s!yaset!, vatanda"ın ya"ayı"ını, h!ç b!r nüfuz ve tasallutun tes!r!nde bırakmaksızın, 
tem!n etmekt!r. Bu s!yaset, d!kkatle tak!p olunmaktadır. Bu hususta, Cumhur!yet 
jandarma ve zabıtasının, h!zmet ve fedakârlı#ı yüksek takd!r!n!ze lâyıktır. Bunu 
memnun!yetle !fade eder!m. Memleket!n, f!krî ve !kt!sadî !nk!"a(a, yüksek terakk! 
sahası olmasına çalı"mak, !deal!m!zd!r. (Alkı#lar) Fakat, bu !nk!"afın, medenî ve 
m!llî sınır har!c!nde, cereyan almasını prens!pler!m!ze muvafık bulamayız. En yen! 
kanunlarla mücehhez olan Adl!yem!z!n bas!ret! ve adalet! tatb!k !ç!n gösterd!#! 
d!kkat; m!llet!n huzur ve n!zamını masun tutma#a kâf! ve mukted!rd!r.

Geçen sene memleket!n sıhhat!, müh!m b!r arızadan müteess!r olmaksızın 
geçm!"t!r. Her nev! sıhhî mücadeley!, mümkün olan derecede, ser! ve gen!" b!r 
surette tak!p etmek, ba"lıca hede%erden olmaya lâyıktır. Dah!lî !darede, tam te"-
k!ll! nah!yeler arttırılmalıdır. Bunu b!lhassa tavs!ye etmek !ster!m. Yen! nah!yeler!n 
açıldı#ı yerlerdek! vatanda"lar, mazhar oldukları kolaylıktan, memnun!yet göster-
mekted!rler.

D!#er tara(an, bazı v!lâyetlerde hususî bütçeler!ndek! ted!yen!n, !nt!zamsızlı#ı 
görülüyor. Bu !nt!zamın tek çares!, hususî bütçeler!n, hayalden uzak, hak!kî adet-
lere, hak!kî hesaplara !st!nat ett!r!lmes!d!r. (Alkı#lar) . Hükümet!n bu hususu, mu-
rakabede bulundurması matluptur. Mecl!s!n!z!n en büyük eser! olan, Türk har%er!, 
memleket!n, umumî hayatına, temamen, tatb!k olunmu"tur. $lk mü"külât, m!llet!n 
me)ure kuvvet! ve meden!yete olan muhabbet! sayes!nde kolaylıkla yen!lm!"t!r. 
M!llet mektepler!, normal tedr!sat har!c!nde, kadın ve erkek, yüz b!nlerce, vatan-
da"ın nurlanmasına h!zmet ett!. (Alkı#lar) Bu mektepler!n, daha fazla b!r gayret ve 
"evk !le !dame ed!lmes! lâzımdır. Cumhur!yet!n kara, den!z ve hava kuvvetler! her 
hususta, kıymetl! takd!r!n!ze ve !t!madınıza lâyıktır. ($"ddetl" alkı#lar) Bunu tam ve 
kat’î kanaatle, söyleyeb!l!r!m. (Alkı#lar)



M!llet!n muhterem vek!ller!;
Har!c!yede dürüst ve açık olan s!yaset!m!z b!lhassa, sulh f!kr!ne müsten!tt!r. 

(Alkı#lar). Beynelm!lel her hang! b!r meselem!z!, sulh vasıtaları !le halletme#! ara-
mak, b!z!m menfaat ve z!hn!yet!m!ze uyan b!r yoldur. Bu yol har!c!nde, b!r tek-
l!f kar"ısında kalmamak !ç!nd!r k! emn!yet prens!b!ne ve onun vasıtalarına, çok 
ehemm!yet ver!yoruz. (Alkı#lar) .

Beynelm!lel sulh havasının mahfuz!yet! !ç!n, Türk!ye Cumhur!yet! !kt!darı 
dah!l!nde, herhang! b!r h!zmetten ger! kalmıyacaktır.

Az!z arkada"larım; Memleket !kt!sad!yatı, bütün d!kkat ve faal!yet!m!z!, b!l-
hassa, cezbetmekted!r.

Z!raatte, geçen !st!hsal senes!, bazı mıntakalarda, tab!î tes!rattan, z!yade za-
rar oldu; bununla beraber, vaz!yet, evelk! seneler!n darlı#ına n!sbetle, umum!yetle 
normale yakla"mı"tır den!leb!l!r.

Z!raî enst!tüler!n, b!r an evvel vücude get!r!lmes!ne ehemm!yet ver!yoruz. Bu 
sene z!raî kooperat!f te"k!lâtına ba"lanmı" olması, b!lhassa, memnun!yet!m!z! mu-
c!p oluyor. Bu kooperat!%er! memleket!n her tarafına, te"m!l etme#! z!yade !lt!zam 
ed!yoruz. Kezal!k ç!(ç!ye, araz! vermek de, Hükümet!n mütemad!yen tak!p etme-
s! lâzım gelen b!r keyf!yett!r. Çalı"an Türk köylüsüne !"l!yeb!lece#! kadar toprak 
tem!n etmek, memleket!n !st!hsalâtını zeng!nle"t!recek ba"lıca çarelerdend!r. (Al-
kı#lar) T!caret sahasında, normal "era!t!n tes!s ve takv!yes!ne devam olunacaktır. 
B!r sene zarfında, te"ekkül eden Türk "!rketler!n!n tems!l ett!kler! sermaye, onbe" 
m!lyon l!rayı geçmekted!r. Bu ve t!caret tahs!l! !ç!n görülen z!yade ra#bet, t!carette 
!nt!bahın, kuvvetl! del!ller!d!r. Den!z t!caret!n! ve b!lhassa Seyr!sefa!n $dares!n!n 
terakk!ler!n!, haz !le z!kreder!m. Seyr!sefa!n!, gerek den!z vasıtaları, gerek fabr!ka-
lar !le, gen!" m!kyasta kuvvetlend!rmek lâzımdır. Bu lüzumu d!kkat ve alâkanıza 
arz etmek !ster!m. Yen! t!caret muahedeler!n!n müzakere ve !ntacı, umum!yetle ey! 
b!r mecradadır. Büyük t!caret münasebetler!m!z! tanz!m eden muahedelerden b!r 
ço#u b!t!r!lm!"t!r; bunlar bu devrede me"galen!ze ba"lıca mevzu olacaklardır. Gene 
bu devrede !"t!gal buyuraca#ınız !kt!sadî kanunların ehemm!yet! pek z!yaded!r; !" 
kanunu, yen! maden kanunu, orman kanunu, bunların ba"lıcalarıdır.

Muhterem Efend!ler;
Büyük M!llet Mecl!s!nde son beyanatımızdan bu güne kadar geçen b!r sene 

zarfında, vatanda yen!den, (445) k!lometre dem!ryolu dö"enm!"t!r. (Alkı#lar) . B!r 
seneye kadar da, yen!den, (500) k!lometre dö"en!lmes! mukarrerd!r. (Alkı#lar) . 
Erzurum hattına a!t, fenn! ve !hzar! amel!yat hararetle devam etmekted!r. Mers!n - 
Adana dem!ryolu, devlet dem!ryolları !"letmes!ne !lhak ed!lm!"t!r. Kanaat ve !t!mat 
veren bu sade rakamlar ve had!selerle beraber, arzedey!m k!, yen! açılan dem!ryol-
larının !lk seneler! !ç!n zarurî olan !"letme açıkları dah!l oldu#u halde, umum !"let-
me kend! kend!n! !dare etmekted!r. Yol verg!s! hasılatının tamamen, elde ed!lmes!, 
ehemm!yetle, tak!p olunmak lâzımdır.

Su !"ler!n!n te"k!lâtı, etütler! henüz ba"langıcındadır. $kt!sad!yatımızın ana 
tedb!rler!nden olan, su !"ler! umumî !dares!n!n fennî kab!l!yet ve kudret!, çok sa#-
lam kurulmak lâzımdır.



Mühend!s ve fen memuru, süratle ve daha çok adet ve ehl!yette yet!"t!rmek 
!ç!n, yen! tedb!rler almak !cap eder. Mal!yem!z çet!n b!r seney! muva'ak!yetle ge-
ç!rmekted!r. Har!cî borçların ted!yes!, Anadolu hattı taks!tler!n!n ödenmes! ve te-
adül kanununun tatb!k!; malî bünyen!n sa#lamlı#ı ve bütçem!z!n hak!kî ve hesaplı 
olması sayes!nde ba"arılmaktadır. (Alkı#lar). Senelerden ber! malî sahada devam 
eden ıslâhat, bu senek! faal!yet!m!zde de yen! mevzular bulacaktır. Ücretl! memur-
lar ücretler!n!n tanz!m!, yen! müzayede ve münaka"a kanunu bu cümledend!r.

Büyük Mecl!se takd!m! mukarrer olan askerî ve s!v!l tekaüt kanununun ehem-
m!yet! üzer!ne de b!lhassa d!kkat!n!z! celbetmek !ster!m. Devlet Bankasının te"k!l!-
ne da!r kanun da Büyük Mecl!se takd!m olunacaktır.

Az!z arkada"larım ;
Semerel! !"lerle geçen, faal!yet seneler!n!z!n b!r! daha, müh!m mevzularla, s!z! 

bekl!yor. S!z!n !ç!n büyük muva'ak!yet d!ler!m; s!z!n muva'ak!yet!n!z m!llet!n sa-
adet!d!r, selâmet!d!r. ($"ddetl", sürekl" alkı#lar).



Üçüncü Dönem
Dördüncü Yasama Yılı

B!r!nc! "n!kat
1 Kasım 1930 Cumartes!

B!r!nc! Celse
Açılma saat!: 14:00
Muvakkat Re!s: Hasan B.
Muvakkat Kât!pler: Rû#en E#ref B. (Afyonkarah!sar), Avn! B. (Yozgat)

 Re!s!cumhur Gaz! Mustafa Kemal Hazretler! 

Büyük M!llet Mecl!s!n!n Muhterem Âzası!
Yüksek Heyet!n!z! hürmetle selâmlıyarak yen! toplanma yılınızı açıyorum. 

Memlekette büyük ıslahat ve naf! !craatı !le mümtaz olan Üçüncü Büyük M!llet 
Mecl!s!n!n, önümüzdek! son faal!yet yılını da, m!llet!m!z!n b!r çok !ht!yaçlarını 
tem!n !le geç!rece#!ne em!n!m.

Muhterem Efend!ler;
Geçen yılımız, müh!m had!selerle doludur. Senelerden ber! har!çte beslenen 

fesat ve tecavüz emeller!, bu sene "ark v!lâyetler!m!zde, vatanda"larımızın huzuru-
nu bozan vakıalara sebep oldu.

Teferruatını b!ld!#!n!z bu had!seler vatan dü"manlarını üm!ts!z kılan net!ce-
lerle b!t!r!ld!. Bu net!celer!, vatanda"ların Cumhur!yet! müdafaa !ç!n gösterd!kle-
r! alâka ve hassas!yete ve Cumhur!yet Ordu ve Jandarmasının !(!har edece#!m!z 
d!rayet ve cesaret!ne borçluyuz. (Alkı#lar). Bu yüzden "eh!t olan vatanda" ve as-
kerler!m!z!n hatıralarını hürmet ve m!nnetle yadeder!m. (Alkı#lar) Ordu ve jan-
darmamızı !dare edenler!n asgarî külfetle vatanı ga!leden kurtaran tedb!rler!n!, 
fedakârlıklarını ve vaz!fe ba"ında bulunan mülk!ye memurlarımızın gayretler!n! 
te"ekkürle z!kreder!m. (Alkı#lar)

Geçen had!seler Cumhur!yet!n kuvvet!n!, rasanet!n!, b!r daha gösterm!"t!r. 
Bu had!seler vatanda"ların her türlü saadet ve huzurunun, Cumhur!yet kanunla-
rında !fade olunan, m!llî b!rl!kte mündem!ç bulundu#unu, vatan har!c!nden h!ç b!r 
!#fal ve tahr!k!n olmıyaca#ını da anlatmı"tır üm!d!ndey!m. (Bravo sesler" Alkı#lar)

Arkada"lar!
Bu günlerde $zm!r’de had!s olan seylâptan çok müteess!r olduk. $nsan hayatı-

nın u#radı#ı zay!at ve elemler teessürler!m!z! te"d!t ett!. Hükümet! Cumhur!ye !cap 
eden tedb!rler! kemal! !ht!mamla almaktadır.

Arkada"lar!
Geçen sene zarfında mücadeleye mecbur oldu#umuz b!r büyük had!se de 

m!llî para buhranıdır. Buhranı kar"ılamak !ç!n alınan tedb!rler!n !sabet! tahakkuk 



etm!"t!r. Her "eyden müh!m olan esas !kt!sadî nokta! nazardan, m!llet!n uyanıklı#ı 
ve kend!s!n!n ya"amak hakkına !t!madıdır. Mecl!s ve Hükümet tarafından alınan 
tedb!rler, hassaten bu esasta b!rle"!r. Bu gün, !ç!nde bulundu#umuz vaz!yet malî ve 
!kt!sadî tedb!r ve !ht!yatlara da, d!kkatle devam olunmasını !cap ett!rmekted!r. 

Efend!ler, B!lhassa z!raî memleketlerde h!ssolunan c!han"ümul b!r !kt!sadî 
buhran vardır. Bu buhran tab!at!le b!z!m memleket!m!ze de temas etm!" ve a#ır-
lı#ını h!ssett!rm!"t!r. Bu sıkıntı kar"ısında emsals!z tahr!battan dar ve kurak sene-
lerden sonra, vatanımızın gösterd!#! hayat!yet ve tahammül ancak Türk m!llet!n!n 
bünyes!ndek! kudret ve Büyük M!llet Mecl!s!n!n tedb!rler!ndek! !sabetle !zah olu-
nab!l!r. (Bravo sesler", alkı#lar)

Senelerden ber! alınan tedb!rlere, önümüzdek! sene daha gen!" m!kyas-
ta !ht!yaç vardır. Gayet tasarru)ârane b!r !dare tarzı, resmî ve hususî bütün 
muamelâtımıza hâk!m olmak lâzımdır. (Alkı#lar).

Bunun !ç!nd!r k! Hükümet bütçey! müh!m tasarru%arla Büyük Mecl!se tak-
d!m etm!"t!r. Verg!lerde müfredatı malûmunuz olan tad!lât ve ıslahat hem mükel-
lef! tehv!n etm!" olacak, hem de b!lhassa !kt!sadî kolaylıkları tem!n eylem!" buluna-
caktır. Muamele verg!ler! üzer!ndek! tasavvurlar tahs!san bu cümledend!r.

Cumhur!yet Merkez Bankasının tes!s! ve h!sse senetler!n!n vatanda"lara arzı 
pek yakındır. Memleket!n hem malî, hem !kt!sadî büyük b!r vasıtası olacak olan bu 
m!llî müesseseye vatanda"ların c!ddî alâka gösterecekler!ne "üphem!z yoktur. Os-
manlı borçlarının, memleket!n hayat ve !nk!"afını tehd!t etm!yen, ad!lâne ve amelî 
b!r suret! tesv!yeye raptı !ç!n, Cumhur!yet Hükümet!n!n hüsnü n!yetle mesa! sarf 
etmes! tab!!d!r. T!caret muahedeler!n!n müzakereler! hemen ekser!yetle net!ce-
lenm!"t!r. T!carî münasebetler!n gen!"lemes! !ç!n sarf ed!len gayretler memleket!n 
!kt!sadî !nk!"afına "üphes!z medar olacaktır.

Efend!ler!
Geçen senen!n müh!m had!seler!nden b!r! de S!vas’a "!mendüfer!n vasıl olma-

sıdır. Bu kadar mü"külât !ç!nde vatanı b!r m!sl! daha gen!"letme#e ve kuvvetlend!r-
me#e medar olan bu eser!n müstakbel Türk nes!ller! tarafından "ükranla yadolu-
naca#ına em!n!m. ($"ddetl" alkı#lar).

Muhterem efend!ler;
Har!cî s!yaset!m!zde sulh ve ey! münasebet gayes! sam!m!yetle tak!p olun-

maktadır. Üm!t eder!m k! beynelm!lel münasebetlerde dostluklara vefakâr olan ve 
h!çb!r m!llet!n aleyh!nde bulunmıyan açık ve sal!m meslek ve z!hn!yet!m!z g!tt!k-
çe daha !y! anla"ılmaktadır. Har!c!ye vek!l!m!z!n büyük kom"umuz ve dostumuz 
Sovyet Rusyaya olan z!yaretler!nde gördü#ü sam!mî kabul b!z! mütehass!s eyled!. 
(Alkı#lar).

$k! memleket münasebetler!n!n sa#lamlı#ı bu ves!le !le de tazahur etm!" oldu. 
Bu, c!dden memnun!yet! muc!p b!r had!sed!r. Kom"umuz ve dostumuz Yunan!stan 
Ba"vek!l!n!n ve Har!c!ye nazırının Ankara’yı resmen z!yaretler!n! hususî b!r mem-
nun!yetle z!kreder!m. (Bravo sesler" Alkı#lar). Türk!ye !le Yunan!stan’ın yüksek 
menfaatler! b!rb!r!ne zıt olmaktan tamamen çıkmı"tır. Bu !k! memleket!n sam!mî 
b!r dostlukta kend!ler! !ç!n emn!yet ve kuvvet görmeler!nde !sabet vardır. (Bravo 
sesler", alkı#lar);



$k! Cumhur!yet arasında açılan yen! devr!n yen! esaslarını, ahte rapteden ve-
s!kalar, yüksek tasv!b!n!ze arzolunmu"tur. Macar!stan !le aramızdak! esk! ve tec-
rübel! dostluk; muhterem ba"vek!l!n!n resmî z!yeret !le bar!z b!r ehemm!yet ve 
kıymet aldı. (Bravo sesler"l Alkı#lar). Memleketler!m!z arasındak! !y! ve sam!mî 
münasebetler!n mütezay!den !nk!"af etmes! memul ve matlubumuzdur.

M!llet!n Muhterem Vek!ller!!
Adl!yem!z s!yasî faal!yetler !ç!nde vatanda"ın emn!yet ve hays!yet!n!, Cumhu-

r!yet!n asalet ve mevcud!yet!n!, Hükümet!n !t!bar ve nüfuzunu müdafaa yolunda 
yen! b!r !mt!han geç!rd!. &unu ehemm!yetle !"aret etmek !ster!m; adl!yem!z!n em!n 
oldu#umuz yüksek !kt!darı sayes!nded!r k! Cumhur!yet mukadder tekâmülü tak!p 
edeb!lecek her türlü "ek!l ve k!svedek! tecavüzlere kar"ı vatanda"ın hukukunu ve 
memleket!n n!zamını masun tutab!lecekt!r.

Muhterem efend!ler;
Üçüncü Büyük M!llet Mecl!s!n!n fey!zl! ve vatanperverane faal!yet! bu de-

v!rde h!tam bulduktan sonra, yen! !nt!habata g!rece#!z. Geçen tecrübeler; gelecek 
!nt!habatta, vatanda" rey!n!n emn!yet ve masun!yetle tezahür etmes!n! tem!n !ç!n 
kanunî ve !darî tedb!rler!n !nk!"afını ve fırkaların b!zzat !tt!haz edecekler! sal!m ve 
mus!p hareketler! gösterm!" olacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar).

Arkada"larım;
Memleket!n mukadderatında yegâne salâh!yet ve kudret sah!b! olan Büyük 

M!llet Mecl!s! bu memleket!n n!zamı !ç!n dah!lî ve har!cî emn!yet ve masun!yet! 
!ç!n en büyük zımandır.

Büyük m!llî dertler "!md!ye kadar ancak Büyük M!llet Mecl!s!nde "!fa buldu. 
At!yen de yalnız orada kat’î tedb!rler!n! bulab!lecekt!r. (Bravo sesler", alkı#lar).

Türk M!llet!n!n muhabbet ve merbut!yet! da!ma Büyük M!llet Mecl!s!ne mü-
tevecc!h oldu ve da!ma oraya mütevecc!h olacaktır. ($"ddetl" ve sürekl" alkı#lar).



Dördüncü Dönem
!k"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! "n!kat
1 Kasım 1931 Pazar

B!r!nc! Celse
Açılma saat!: 14:00
Muvakkat Re!s: Hasan B.
Muvakkat kât!pler: Ru#en E#ref B. (Afyonkarah!sar), Avn! Do$an B. (Yozgat)

 Re!s!cumhur Gaz! Mustafa Kemal Hazretler! 

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Muhterem Âzası;
Dördüncü Büyük M!llet Mecl!s!n!n !lk !çt!ma senes!n! açmakla mübah!y!m. 

Muhterem azayı hürmet ve muhabbetle selâmlarım.
Yen! !nt!habatı müteak!p Yüksek Mecl!s!n fevkalâde !çt!maında vücude get!r-

d!#!n!z eserler!n memleket!n umumî hayatında faydalı tes!rler! sab!tt!r. C!han"ü-
mul buhranın tes!rler!ne kar"ı her yerde yen! verg!lerle tedb!r aranırken Türk!ye 
Büyük M!llet Mecl!s! b!lâk!s bazı verg!ler! !nd!rmek g!b! fevkalâde cesurane b!r 
hareket !ht!yar ett!. Vatanda" hayatında tedb!rler!n!z!n tes!rler! hayırlı olarak mah-
sustur. Memleket e)ârında sükûnet! ve !darede !st!kran tem!n eden tedb!rler!n!z 
de tezkâra "ayandır. Dah!lî s!yasette husule get!rd!#!n!z !t!mat ve huzur vatanda"-
ları fey!zl! mesa!ler!nde müster!h ve mutma!n kılmı"tır. Cumhur!yet kanunlarının 
ve Cumhur!yet kuvvetler!n!n hürmet ve !t!barı memleket !ç!n esas mesnet ve mü-
eyy!de oldu#u b!r daha sab!t olmu"tur.

Muhterem arkada"larım;
$ç!nde bulundu#umuz sene, malî ve !kt!sadî umumî buhrana kar"ı m!lletle-

r!n çet!n b!r !mt!han geç!rmekte olmaları !le hususî d!kkat! cal!pt!r. Bu !mt!handa 
Türk m!llet! hayat!yet!; faal!yet!, kanaatkârlı#ı ve fedakârlı#ı !le takd!re lây!k b!r 
kudret göstermekted!r. (Alkı#lar). Gelecek sene de beynelm!lel buhranın devamına 
hazırlıklı bulunmak vaz!fes! kar"ısındayız. Malî ve !kt!sadî vaz!yet! yakından tak!p 
ederek tedb!rler! vakt!nde !tt!haz etmek en müh!m !"!n!z olacaktır. (Bravo sesler" 
alkı#lar). Çet!n !mt!hanlara muva'ak!yetle mukabele eden m!llî paranın kudret!n! 
ve m!llet!n beynelm!lel buhrana kar"ı yüksek varlı#ının esaslarını masun bulun-
durmak ba"lıca gayem!zd!r. Bu u#urda m!llet!m!ze has olan az!m ve fedakârlı#ı, 
!cap ederse en yüksek derecelerde tecell! ett!rmek kat’î kararımızdır. (Bravo sesler", 
alkı#lar)

Nefs!m!ze ve m!llet kudretler!ne !t!mat, Hükümette ve s!yasette !st!krar, ta-
sarru(a ve fedakârlıkta sarsılmaz b!r karar, Devlet!n dah!l ve har!çte emn!yet ve 
sükûnete mazhar!yet!; hal!n ba"lıca tedb!rler!d!r. Esasen b!zde mevcut olan bu "e-
ra!t!n !cap ett!kçe lây!k!le ve kemal!le tecell! ett!r!lmes!, mü"külâtın !kt!hamı !ç!n 
em!n ve müess!r olacaktır. Yüksek h!mmet!n!zle Türk M!llet! dah!lî hayatında ve 



beynelm!lel vaz!yet!nde c!hanı saran büyük mü"külâttan yen! b!r kudretle temayüz 
ederek çıkacaktır. ($"ddetl" alkı#lar).

Muhterem M!lletvek!ller!;
Har!cî s!yaset!m!z!n müsalemetperver ve müstak!m mah!yet! geçen sene !ç!n-

de b!r daha tebarüz etm!"t!r. Yakın kom"ularımızla münasebetler!m!z!n sam!m!ye-
t! artmı"tır. Beynelm!lel âlemde, her devletle ey! münasebette bulunmakta, müs-
bet semereler elde etmektey!z. Türk!yen!n emn!yet!n! gaye tutan, h!ç b!r m!llet!n 
aleyh!nde olmıyan b!r sulh !st!kamet! b!z!m da!ma düsturumuz olacaktır. (Bravo 
sesler", #"ddetl" alkı#lar).

Ba"vek!l!n ve Har!c!ye Vek!l!n!n Yunan!stan’ı z!yaretler! !k! memleket arasında 
kıymetl! dostluk tezahüratına ves!le vermekle b!lhassa d!kkat ve memnun!yet!m!z! 
muc!p oldu. (Alk#lar). B!rb!rler! !le davası kalmadı#ını; b!rb!rler!le ey! geç!nmek 
kararında bulundu#unu !lân eden !k! memleket!n münasebetler!nde hayırlı !nk!-
"a%arı memnun!yetle tesh!l ve te"v!k etmek emel!m!zd!r. Macar!stana vuku bulan 
ayn! z!yaretler!n ey! !nt!baların! b!lhassa z!kretmek !ster!m. Karda" Macar M!llet! 
!le dostluk tezahüratı da!ma arzu ve !lt!zam ett!#!m!z mes’ut hâd!seler kıymet!nde-
d!r. (Alkı#lar).

Irak Kıralı Hazretler!n!n ve kıymetl! nazırlarının z!yaretler! memleket!m!z-
de pek tatlı hatıralar bıraktı. Irakla münasebetler!m!z!n dürüst ve ey! kom"uluk 
yolunda tezahüratı ve mütemad!yen !nk!"afı b!z!m c!ddî arzumuzdur. Büyük dos-
tumuz Sovyet Rusya’nın Muhterem Har!c!ye Kom!ser!n! Ankara’da kabul etmekle 
memnun olduk. $k! memleket!n tecrübe geç!rm!" dostça münasebetler!n! ayının 
kuvvet ve sam!m!yetle !dame etmek tarafeyn!n büyük menfaat ve hal!s arzularının 
!cabatından oldu#u bu ves!le !le de !zhar ve tebarüz ett!r!lm!"t!r.

Muhterem efend!ler;
Balkan m!lletler! arasında sulhu ve anla"mayı !st!hdaf eden her m!llete men-

sup hususî te"ekküller!n faal!yetler!n! takd!rle yadetmek ben!m !ç!n hususî b!r 
zevkt!r. (Bravo sesler", alkı#lar).

Türk!ye, co#rafî vaz!yet! !t!har!le ‘Balkanlarda sulhun muhafaza ve takv!yes!n-
de b!lhassa alakadardır. Kom"ııları !le hemen h!ç b!r davası ve !ht!lâf ı bulunmamak 
vaz!yet! Türk!yen!n temenn!yatına hususî b!r sam!m!yet !zafe etmek tab!!d!r.

Az!z Arkada"larım ;
Büyük M!llet Mecl!s!n! yen! ve müh!m vatan h!zmetler! bekl!yor. Yen! me-

sa!n!z!n ve tedb!rler!n!z!n de büyük m!llet!n!z!n menfaatler!ne tamam!le uygun 
dü"ece#!ne "üphe yoktur. Mensub!yet! !le mü(eh!r bulundu#umuz Büyük Türk 
M!llet!n!n emanet ve salâh!yet! !le beraber muhabbet ve müzaheret! de s!z!n üzer!-
n!zded!r. (Sürekl" alkı#lar)



Dördüncü Dönem
Üçüncü Yasama Yılı

B!r!nc! "n!kat
1 Kasım 1932 Salı

B!r!nc! Celse
Açılma saat!: 14:00
Muvakkat Re!s: Refet Bey
Muvakkat Kât!pler: Avn! Do$an B. (Yozgat), Haydar Rü#tü B. (Den!zl!),
 Z!ya Gevher B. (Çanakkale)

 Re!s!cumhur Gaz! Mustafa Kemal Hazretler! 

Büyük M!llet Mecl!s!n!n muhterem azası;
Büyük M!llet Mecl!s!n!n 4 üncü devres!n!n 2 nc! toplanma yılını açıyorum. 

Yüce m!llet!m!z!n de#erl! vek!ller!n!, saygı ve sevg! !le selâmlarım. (Alkı#lar).
Az!z arkada"larım!
Beynelm!lel s!yasî ve !kt!sadî buhranlardan, be"er!yet!n duymakta oldu#u sı-

kıntı ve acı devam etmekted!r. S!yasî buhranın mah!yet!, s!lâhları bırakma konfe-
ransının mü"küller!nde hulâsa olarak mü"ahede ed!leb!l!r.

$kt!sadî buhran !se, m!lletler arasında mübadelen!n azalması ve daralması 
"ekl!nde sahasını gen!"letm!" ve tes!r!n! arttırmı"tır. B!z!m kanaat!m!zce beynel-
m!lel s!yasî emn!yet!n !nk!"afı !ç!n, !lk ve en müh!m "art, m!lletler!n h!ç olmazsa 
sulhu muhafaza f!kr!nde, sam!mî olarak b!rle"mes!d!r. (Alkı#lar).

B!z !kt!sadî gen!"l!#!n temel!n! de, ancak her m!llet!n refahla ya"ama#a ve !ler-
leme#e hakkı oldu#unu tesl!m eden b!r z!hn!yetle, bütün m!lletler!n b!rl!kte çalı"-
maları yolunun bulunmasında görüyoruz. (Alkı#lar).

Muhterem M!lletvek!ller!!
Bütün m!lletler!n güçlükle gö#üs germe#e u#ra"tı#ı zorluklar !ç!nde m!llet!-

m!z büyük canlılık, Hükümet!m!z yüksek !sabet göstermekted!r. (Alkı#lar). Kom-
"ularımızla ve bütün m!lletlerle münasebetler!m!z c!ddî, sam!mî sulh ve emn!yet 
f!kr!ne müsten!t olarak !nk!"af etmekted!r. (Alkı#lar).

Dostlar arasında, dürüst b!r vaz!yet!n muhafazası b!z!m, da!ma çok ehemm!-
yet verd!#!m!z b!r esastır. (Alkı#lar).

Beynelm!lel !kt!sat güçlükler!ne kar"ı, hal!n !cabına göre, müdafaa, muvazene, 
!nk!"af tedb!rler!n! almaktayız. Kar"ısında bulundu#umuz her !mkânı gen!"l!k ve 
kolaylık yolunda tatb!k etme#e çalı"ıyoruz. M!llî !kt!sadın ve paranın gösterd!#! 
kudret ve !st!krar; alınan tedb!rler!n !sabet!ne kanaat verecek mah!yetted!r. Bütçe-
n!n vaz!yet!, tahm!nler!n bu yıl tahakkuk edeb!lece#!ne kuvvetl! umut vermekted!r. 
Her halde muvazenel! b!r bütçen!n tem!n!, gelecek yıla dü"en kaygularımızın, y!ne 
esası kalacaktır.



Az!z arkada"lar!
Her zaman göz önünde bulundurdu#umuz ana !"lere, ara vermeden, devam 

etme#e mecburuz. Dem!ryolu programının tatb!kına devam edece#!z. (Alkı#lar).
Z!raat sahasında ıslah müesseseler!n! tamamlıyaca#ız. $hracat mallarımıza 

har!çte alıcı bulmak ve satı"larımızı gen!"letmek !ç!n, her tedb!r! arayıp bulmak 
ehemm!yet verd!#!m!z noktadır. (Alkı#lar).

M!llî !ht!yaç ve menfaatler!m!z!n mübrem kıldı#ı sanay! "ubeler!n!n b!r an 
önce, tahakkuk ett!r!lmes!ne, hassas!yetle çalı"ıyoruz. $çt!maî hastalıklar !le müca-
dele faal!yet!n! arttıraca#ız. M!llî kültürün her çı#ırda açılarak yükselmes!n! Türk 
Cumhur!yet!n!n temel d!le#! olarak tem!n edece#!z. (Alkı#lar).

Türk d!l!n!n, kend! benl!#!ne, aslındak! güzell!k ve zeng!nl!#!ne kavu"ması 
!ç!n, bütün devlet te"k!lâtımızın, d!kkatl!, alâkalı olmasını !ster!z. (Alkı#lar).

Muhterem arkada"lar!
M!llet!m!z her güçlük ve zorluk kar"ısında, durmadan, !lerlemekte ve yüksel-

mekted!r. (Alkı#lar).
Büyük Türk m!llet!n!n, bu yoldak! hızını, her vasıta !le arttırma#a çalı"mak, 

b!z!m, hep!m!z!n en kutlu vaz!fem!zd!r. (Sürekl" alkı#lar arasında kürsüden "nd"-
ler.)



Dördüncü Dönem
Dördüncü Yasama Yılı

B!r!nc! "n!kat
1 Kasım 1933 Çar#amba

B!r!nc! Celse
Açılma saat!: 14:00
Muvakkat Re!s: Esat B.
Muvakkat Kât!pler: Z!ya Gevher B. (Çanakkale), Hamd! B. (Mers!n),
 Avn! Do$an B. (Yozgat), Al! B. (R!ze)

 Re!s!cumhur Mustafa Kemal Hazretler! 

Büyük M!llet Mecl!s!n!n Muhterem azası,
Büyük M!llet Mecl!s!n!n dördüncü devres!n!n üçüncü toplanma yılını açıyo-

rum. M!llet!n muhterem vek!ller!n! der!n saygılar ve sevg!lerle selâmlarım. (Alkı#-
lar).

Bu sene Cumhur!yet!n onuncu yılını kutlulamakla baht!yar olduk. (Alkı#lar). 
M!llet!m!z!n gösterd!#! ta"kın sev!nçler, gönüller!m!z! !(!harla doldurdu. Cum-
hur!yet!n fey!zler!, ülken!n her buca#ında canlandırıldı. M!llet, geçen on senel!k 
Cumhur!yet eserler!n!, topluca, gözden geç!rd! ve gerçekten sev!nme#e ve ö#ün-
me#e hakkı oldu#unu gördü. (Alkı#lar).

Arkada"lar,
Geçen on sene, gelecek dev!rler !ç!n, b!r ba"langıçtan ba"ka b!r "ey de#!ld!r. 

Bununla beraber, esk! dev!rler!n tar!h! kar"ısında, Cumhur!yet!n, bu on senes!, e"! 
görülmeyen b!r d!r!l!" ve göz kama"tırıcı, b!r !ler! atılı" ab!des!d!r. (Alkı#lar).

Muhterem M!lletvek!ller!;
Bu toplanma yılında, m!llet!n eng!n tezahüratından gen!" !lhamlar alarak 

çalı"ma#a ba"lıyoruz. Kar"ıla"aca#ımız zorlukları yenmek !ç!n, gayretler!m!z!n ve 
fedakârlıklarımızın, gen!" olmasına, az!m ve !radem!z!n sa#lam bulunmasına !h-
t!yacımız g!tt!kçe daha çok olacaktır. $kt!sadî c!hazımızı kurmak lüzumu, hergün, 
daha mübrem ve müstacel b!r mah!yet alıyor. Gerç!, z!raî mahsuller!m!z!n, c!ns ve 
m!ktarı üzer!ndek! terakk!ler!m!z; m!llet!m!z! oldukça gen!" ve her halde em!n b!r 
vaz!yete koymu"tur.

Bütün fakülteler !le beraber açılmı" olan yüksek z!raat enst!tüsünün yet!"t!re-
ce#! yüksek mühend!sler!n, !ler!de, memlekete faydalı olacaklarına "üphe yoktur.

Sanay!dek! te"ebbüsler dah!, te"v!k edecek ve cesaret verecek mah!yetted!r. 
Fakat memleket!n mübrem sanay!!n!n kurulması b!tmed!kçe, her nokta! nazardan, 
yürek !st!rahatı duymamıza !mkân yoktur. Bu sebeple, memleket!n sınaî teçh!zatı-
nı, tamamlamak !ç!n, bütün gayret ve d!kkat!n!z! celbetme#! yer!nde buluyorum.



Efend!ler;
C!hanın !kt!sadî vaz!yet! henüz ey!l!#e do#ru fazla üm!t vermemekted!r. Malî 

vaz!yet, bu sebeple de, büyük alâkanızı davet edecekt!r. Geçen senek! bütçe tah-
m!nler!n!n var!dat nokta! nazarından tamamen tahakkuk etm!" oldu#u anla"ılmı"-
tır. Fakat, !ç!nde bulundu#umuz sene var!datının nasıl tahakkuk edece#! hakkında, 
henüz b!r hüküm ver!lecek zaman geçmed!. Her halde bütçe muvazenes!n! muha-
faza ve tem!n etmek !ç!n Yüksek heyet!n!z!n her tedb!r! alma#a, b!lhassa ehemm!-
yet verece#!ne em!n!m.

Açık b!r bütçen!n, hesapsız mahzurlarını !y! b!len Büyük M!llet Mecl!s!n!n, 
muvazene yolunda katî karar sah!b! bulunması, Devlet!n malî ve hatta umumî s!-
yaset! !ç!n büyük tem!nattır.

Arkada"lar;
Ün!vers!te tes!s!ne verd!#!m!z ehemm!yet! beyan etmek !ster!m. Yarım ted-

b!rler!n kısır oldu#una "üphe yoktur. Bütün !"ler!m!zde oldu#u g!b! maar!(e ve 
kurulan Ün!vers!tede de rad!kal tedb!rlerle yürümek katî kararımızdır.

Efend!ler;
Beynelm!lel münasebetler!n geçen sene zarfında sulh ve huzur nokta! naza-

rından !nk!"afı, c!hanın b!r çok kısımlarında !n"!rah ver!c! b!r halde olmamı"tır. 
Beynelm!lel !kt!sat ve s!lâhları bırakma konferanslarından da "!md!ye kadar müs-
bet net!ce alınmamı"tır. M!llet!m!z!n, müdafaa vasıta ve kuvvetler!ne hususî ehem-
m!yet atfetmes! lüzumunu söylemek vaz!fem!zd!r. (Alkı#lar). Mütesell! olab!l!r!z k!, 
sulh ülküsü; b!z!m !ç!nde bulundu#umuz yakın muh!tte, memnun olunacak terak-
k!ler kaydetm!"t!r. Türk!ye Cumhur!yet! beynelm!lel sulh ve emn!yet! kuvvetlen-
d!rmek !ç!n, kend! tes!r! ve !kt!darı olan sahada ve aynı arzuda olanlarla beraber, 
hayırlı faal!yetlerde bulunmu"tur. (Alkı#lar). Londra’da !mzalanan, mütecav!z!n ta-
r!f! muahedeler!, beynelm!lel adem! tecavüz f!kr!n! tevs!k eden d!#er mukavelelere 
hak!kî b!r canlılık vermekted!r. Büyük M!llet Mecl!s!n!n bu müh!m eser! takd!r 
buyuraca#ına "üphe yoktur. (Alkı#lar)

Efend!ler,
Bu sene, mümtaz b!r Sovyet heyet!n!n cevap z!yaret!n! kabul ett!k. (Alkı#lar). 

Bu z!yaret!n onuncu yıl bayramına tesadüf ett!r!lmes!, !k! memleket arasındak! 
münasebetler!n der!n sam!m!yet! gösteren mesut b!r ves!le olmu"tur. (Alkı#lar). 
$k! memleket!n çet!n zamanlarında kurulmu", onbe" sened!r türlü !mt!hanlardan, 
daha kuvvetl! çıkmı" b!r dostlu#un da!ma yüksek kıymet! ha!z olması, beynelm!lel 
sulh !ç!n de#erl! ve ehemm!yetl! b!r âm!l oldu#unda tereddüt ed!lemez. (Alkı#lar).

Balkanlarda münasebetler!m!z !nk!"afa mazhar olmu"tur. Yunan!stan’ın 
mümtaz Ba"vek!l!n! ve nazırlarını kabul ett!#!m!z esnada, dostça anla"ma paktı 
!mza ed!ld!. Ba"lıca hükmü, !k! memleket!n mü"terek hudutlarını kar"ılıklı taah-
hüt altına alan bu mukavele Yunan!stan’la aramızda mütemad!yen artan dostluk ve 
emn!yet rabıtasının net!ces!d!r. (Alkı#lar). Bu muahede, den!zde ve karada yüksek 
menfaatler! ve co#rafî rabıtaları bu kadar b!r! b!r!ne g!rm!" olan !k! memleket !ç!n 
tab!î !ht!yacın !fades!d!r. Bu muahede, Balkanlarda dah! sulhun ve umumî aheng!n 
kuvvetl! b!r vasıtası olacaktır. (Alkı#lar).



Bulgar!stan’la dostluk ve emn!yet münasebetler!n!n arttırılması !ç!n, b!z bü-
tün !mkânları kullanmaktayız. $k! memleket arasındak! b!tara%ık ve hakem mua-
hedes!n!n uzatılmasını derp!" eden b!r protokol, vek!ller!m!z!n kom"u Hükümete 
cevabî z!yaretler! esnasında !mzalanmı"tır. $kt!sadî ve s!yasî münasebetler! !nk!"af 
ett!rmek, Cumhur!yet Hükümet!n!n c!ddî arzusudur.

Mütenekk!ren seyahat eden Ha"metlû Yugoslavya Hükümdarı !le, telâk! vu-
kuunu, mesut b!r hâd!se telâkk! eder!z. (Alkı#lar).

Balkanlarda sulh ve huzur temenn!ler!n!, !k! memleket arasında !y! münase-
betler !nk!"afını ve b!r adem! tecavüz muahedes! yapılması kararını tebarüz ett!ren 
konu"malardan, beynelm!lel sulh ve emn!yet ülküsü, yalnız, müstef!t olmu"tur. 
Romanya’nın de#erl! Har!c!ye nazırının resmî z!yaret!n! ve bu esnada !k! memleket 
arasında adem! tecavüz ve hakeml!k muahedes! !mzalanmı" olmasını memnun!-
yetle z!kreder!z. (Alkı#lar).

Mütecav!z!n tar!f! muahedes! adem! tecavüz ve tecavüze adem! !"t!rak ve te-
cavüzü takb!h f!k!rler!n! tebarüz ett!ren muaheden!n memleketler arasında hak!kî 
b!r emn!yet havası yaratmakta oldu#una "üphe yoktur.

Macar!stan’ın mümtaz Ba"vek!l!n!n ve Har!c!ye nazırının z!yaretler!n! çok sa-
m!m!yet ve memnun!yetle kar"ıladık. (Alkı#lar). $k! memleket arasındak! b!tara%ık 
ve hakem muahedes! de uzatılmı"tır. M!lletler!m!z arasındak! karde"çe duygular 
bu mesut ves!lelerle ta"kın b!r surette göster!lm!"t!r. (Alkı#lar).

Muhterem Efend!ler;
Balkanlarda ve Orta Avrupa’dak! devletler arasında Türk!ye Cumhur!yet! 

ancak pol!t!kasının dürüst ve açık mah!yet! sayes!nde, sam!mî mevk!! muhafaza 
etmekted!r. (Alkı#lar). Pek nâz!k olan bu s!yaset!n !caplarını d!kkatle göz önünde 
bulundurmaktayız. Türk!ye Cumhur!yet!n!n D!#er Devletlerle münasebetler!n!n, 
aradak! muahedeler!n hükümler!ne ve beynelm!lel dostluk !caplarına uygun ola-
rak umum!yetle !y! oldu#unu söyleyeb!l!r!m.

Az!z arkada"larım;
Büyük M!llet Mecl!s!n!n bu senek! çalı"ma devr! müh!m mevzularla doludur. 

B!r kaç yıldan ber!, m!llî ve beynelm!lel vaz!yetler, her sene, b!r evvelk!nden daha 
ehemm!yetl! olmaktadır. Yüksek bas!ret!n!zden memleket ve m!llet!m!z; !t!mat ve 
emn!yetle, yen! ve büyük fey!zler beklemekted!r.

Açmakta oldu#unuz !k!nc! on yıllık devren!n !lk yılı yen! b!r az!m ve kudret 
devr!n!n parlak ‘b!r m!sal! olacaktır. (Ayakta sürekl" alkı#lar, #"ddetl" alkı#lar, bravo, 
ya#a Gaz" sesler").



Dördüncü Dönem
Be#"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! "n!kat
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B!r!nc! Celse
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Muvakkat Kât!pler: Z!ya Gevher B. (Çanakkale), Hamd! B. (Mers!n),
 Ref!k B. (Konya), Haydar Rü#tü B. (Den!zl!)

 Re!s!cumhur Gaz! Mustafa Kemal Hazretler! 

Büyük M!llet Mecl!s!n!n sayın üyeler!,
Büyük M!llet Mecl!s!n!n dördüncü devres!n!n dördüncü toplanma yılını açar-

ken, ulusun de#erl! vek!ller!ne saygılarımı sunarım. (Alkı#lar).
Geçen yıl !ç!nde, yurtta çok gerekl! !"ler görülmü"tür. Dı" !"ler!ndek! arasız 

çalı"malarımızda, genel s!yasamıza, ulusal ülkümüze uygun olarak ba"arılmı"tır. 
Bundan ötürü, Büyük Mecl!s!n ulus !"ler!ndek! özen!, ulusumuzun canlılı#ı, ger-
çekten ö#üne !le anılma#a de#er (Alkı#lar).

Arkada"lar,
Ülken!n ekonom!k kurumunu berk!terek gen!"letmek, en önde tuttu#umuz 

!"lerdend!r. Onun !ç!n, sanay! programımızı, durmadan, yürütmektey!z. Tasarla-
nan fabr!kalardan ço#unun temeller! atılmı"tır; heps!n!n kurulup !"let!lmes! !ç!n, 
fence, mal!yece gerekenler de bulunmu"tur. (Alkı#lar).

Ülken!n, en bell! eks!kl!#!n! g!derecek olan bu fabr!kaları, çok geçmeden, ku-
rup !"letmek, Hükümet!n en önde görece#! !"lerden olacaktır. T!caret ba#lılıkları-
mız, kar"ılıklı, denk anla"malar çevres! !ç!nded!r.

Ekonom!k sıkıntının ortaya çıkardı#ı yen! g!d!"ler !ç!nde, yen! t!caret yön-
temler!n!n ey!l!kler! görülmü"tür. Ancak, b!r yandan da, dı" t!caret!m!z!, yardımcı 
kurumlarla, do#ru b!lg!lerle kolayla"tırmak yolları ara"tırılmalıdır.

Arkada"lar,
B!l!rs!n!z k!, dı"arıya sattıklarımızın ba"lıcası, ek!m ürünler!m!zd!r. Bu yıl, 

ürünler!m!zden b!r n!ces!n!n de#er! geçen yıllara göre daha elver!"l! olmu"tur. Ya-
pılan s!loların da, yurdumuzun üstün güzell!kte olan ürünler!n!, p!yasalara tanıt-
makta çok yardımı olacaktır. Bununla b!rl!kte, ek!m !"!ne; ürünler!m!z!n artılması-
na, bütün özen!n!z! vermen!z çok yer!nde olur.

Arkada"lar,
Yurdun bayındırlı#ı programı da büyük emekle durmadan yürütülmekted!r. 

Bugün, yapılmakta bulunan yen! dem!ryolları be"yüz k!lometrey! geçmekted!r. Sa-



tın alınanlarla b!rl!kte Devlet el!ndek! dem!ryollarımız be"b!n k!lometrey! geçer. 
($"ddetl" alkı#lar).

Arkada"lar,
Geçen yıl, bütçede alınan tutumlardan, ölçülerden ayrılmayarak yürüme#e 

özenle çalı"ılmaktadır. Devlet gel!r!n!n, oranlandı#ı g!b! gerçekle"t!r!lece#! çok 
umulur. Türk parası sa#lam de#er!n! tutmaktadır. (Alkı#lar). Hükümet bu s!yasaya 
çok de#er vermekted!r; bundan böyle de bu s!yasadan ayrılmayacaktır.

Ergan! ödüncünün üçüncü bölümü de, bu yıl, beklen!ld!#! g!b! kapanmı"tır. 
Ulusumuzun, böylel!kle, hem Devlet!n mal!yece olan gücüne güven!n!, hem de 
bayındırlık s!yasamıza verd!#! de#er!, b!r daha gösterm!" olması, övünülecek b!r 
erg!nl!kt!r. (Alkı#lar).

Devlet !"ler!n! mal!yece sa#lam b!r temel üzer!ne kurmak !ç!n, M!llet Mecl!s!-
n!n gösterd!#! uyanıklı#ı övgülerle anarım. Ulusun, ulus gençler!n!n, çocuklarının 
sa#lıkları, sa#lamlıkları, gürbüzlükler! üzer!ne dü"tü#ümüz çok gerekl! b!r d!r!kl!k 
!"t!r. Sa#lık soysal yardım bakanlı#ının bu yönden b!ze kıvanç verecek yolda çalı"-
makta oldu#unu görmektey!z. (Alkı#lar).

Kültür !"ler!m!z üzer!ne, ulusça gönüller!m!z!n t!tred!#!n! b!l!rs!n!z. Bu !"ler!n 
ba"ında da Türk tar!h!n!, do#ru temeller! üstüne kurmak; öz Türk d!l!ne, de#er! 
olan gen!"l!#! vermek !ç!n candan çalı"ılmakta oldu#unu söylemel!y!m. Bu çalı"-
maların göz kama"tırıcı ver!mlere erece#!ne "!md!den !nanab!l!rs!n!z. (Alkı#lar).

Arkada"lar,
Güzel sanatların heps!nde, ulus gençl!#!n!n ne türlü !lerlet!lmes!n! !sted!#!n!z! 

b!l!r!m. Bu, yapılmaktadır. Ancak, bunda en çabuk, en önde götürülmes! gerekl! 
olan Türk mus!k!s!d!r. (Alkı#lar) B!r ulusun yen! de#!"!kl!#!nde ölçü, mus!k!de de-
#!"!kl!#! alab!lmes!, kavrıyab!lmes!d!r.

Bu gün d!nletme#e yelten!len mus!k! yüz a#artacak de#erde olmaktan uzaktır. 
Bunu açıkça b!lmel!y!z. (Okay sesler", alkı#lar). Ulusal !nce duyguları, dü"üncele-
r! anlatan; yüksek dey!"ler!, söyley!"ler! toplamak, onları, b!r gün önce, genel son 
mus!k! kurallarına göre !"lemek gerekt!r. Ancak; bu güzeyde, Türk ulusal mus!k!s! 
yükseleb!l!r, evrensel mus!k! de yer!n! alab!l!r.

Kültür !"ler! bakanlı#ının buna de#er!nce özen vermes!n!, kamunun da bunda 
ona yardımcı olmasını d!ler!m.

Arkada"lar,
Uluslararası s!yasa acunu; geçen yıl !ç!nde korunma kaygısına dü"tü; bu yüz-

den bütün ülkelerde s!lahlanmaya hız ver!ld!. Cumhur!yet Hükümet! de, bundan 
dolayı, b!r yandan, ulusal koruma gücünü pek!"t!rm!ye çalı"ırken, b!r yandan da 
barı"ın sarsılmaması !ç!n, ulusların b!rl!kte çalı"masına umut veren yoldan ayrıl-
mamak u#runda el!nden gelen! es!rgemem!"t!r. (Sürekl" alkı#lar).

Cumhur!yet Türk!yes!’n!n, dostluklarına çözülmez ba#lılı#ı, geçm!" yıllarda, 
türlü !"lerde denenm!"t!r. (Okay sesler", alkı#lar). Ulusumuzun acunca tanınmı" 
özlü#ünün gere#! de kar"ılıklı ver!lm!" sözü tutmaktır. (Alkı#lar). Buna ne türlü 
Özen!ld!#!, bundan böyle de özen!lece#! bell!d!r.



Balkan antla"ması, (Sürekl" alkı#lar) Balkan Devletler!n!n, b!rb!r!n!n varlıkla-
rına özel saygı beslemes!n! göz önünde tutan mutlu b!r belged!r. (Alkı#lar).

Bunun, sınırların korunmasında, gerçek b!r de#er! oldu#u besbell!d!r. 
Ankara’da toplanmı" olan “Balkan antla"ma d!vanının” ver!ml!, yer!nde çalı"ması-
nı ulusumuz sevg! !le kar"ıladı. (Alkı#lar).

Arkada"lar, 
Ulusumuz, genel ekonom!k, genel s!yasal kar"ılıklı#ı büyük olgunlukla kar-

"ılamı"tır, kend!ne göster!len yolun do#rulu#unu anlamı"tır, yen!den çıkab!lecek 
güçlükler! yenmeye de anık oldu#unu gösterm!"t!r. (Okay sesler", alkı#lar).

Son beled!ye seç!mler!nde, rey kullanab!lecek olanların, yüzde yetm!" be"!n-
den ço#u, reyler!n! kullanmı"lardır. Ulusun, !çerde b!rl!#!n!n, hem bell!, hem de-
nenm!", olması, gelecek !ç!n, en büyük güvençt!r. (Okay sesler", alkı#lar).

Arkada"lar,
Dördüncü Büyük M!llet Mecl!s!, ulus b!rl!#!nde, Devlet s!yasasında yüksek 

çalı"ma de#er!n! gösterm!"t!r. Bu toplantı yılındak! çalı"malarınız sırasında, s!ze 
gelecek ulus !"ler! !ç!n de, en do#ru yolları bulup gösterece#!n!ze güven!m!z vardır. 
Toplantınız kutlu olsun. (Sürekl" Alkı#lar).



Be#"nc" Dönem
!k"nc" Yasama Yılı
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Büyük m!llet!n yüce vek!ller!;
Kamutayın be"!nc! devres!n! açarken s!zlere der!n saygılarımı sunarım. (Alkı#-

lar). Kamutay, arsıulusal durumun çok öneml! b!r zamanında çalı"maya ba"lıyor. 
Had!seler, Türk M!llet!ne, !k! ehemm!yetl! düsturu yen!den hatırlatıyor; yurdumu-
zu ve haklarımızı müdafaa edecek kuvvette olmak, sulhu koruyacak arsıulusal ça-
lı"ma b!rl!#!ne önem vermek... (Alkı#lar).

Sulhun bozulmu" olmasından ızdırap duymamak mümkün de#!ld!r. Her hal-
de, bu günkü, a#ır !ht!la%arın ortadan kalkması, meden! !nsanlı#ın ba"lıca d!le#! 
olmalıdır. (Bravo sesler", alkı#lar).

B!z!m sulh !lkes!ne ne kadar ba#lı oldu#umuzu bu !lken!n güvenl!k altına alın-
masındak! d!le#!m!z!n ne kadar esaslı bulundu#unu !zaha lüzum görmüyorum. Bu 
hususta çalı"an Uluslar Sosyetes!n!n, tecrübelerden !st!fade ederek prens!pler!n! 
tekamül ett!rmes! ve sulhu koruma kudret!n! artırması sam!m! arzumuzdur. (Bra-
vo sesler", alkı#lar)

Sayın arkada"lar!
$ç !dare te"k!latımızı, yurdun do#u bölgeler!nden ba"layarak gen!"letmek !h-

t!yacını duymaktayız. Yen!den !k! genel !spektörlük ve yen!den bazı v!layetler!n 
kurulması da lüzumlu görülmekted!r. Bu arada Ders!m bölges!nde esaslı b!r ıslahat 
programının tatb!k! de dü"ünülmü"tür.

V!layetler!m!z!n devamlı te(!"!n! ve mü"terek !"ler!n!n b!r elden tak!b!n! kol-
layan genel !spektörlerden çok faydalar bekl!yoruz.

Do#u v!layetler!m!z!n bell! ba"lı !ht!yacı, orta ve batı !ller!m!ze dem!r yollarla 
ba#lanmaktır. &arka !lerleyen !k! ana dem!r yolunun hızla b!t!r!lmes!n! ve bunları 
b!rb!r!ne ba#layacak yollar örü#üne "!md!den ba"lanmasını lüzumlu görüyoruz.

$ran-Türk!ye trans!t yolunun te"k!latlanması özenle b!t!r!lmel!d!r. L!man ve 
sulama !"ler!nde acele yapılacak "eyler vardır. Sa#lık sava"ı da yen! !cablara göre 
gen!"let!lmek zaruret!nded!r. Saydı#ım bütün bu !"ler!, Hükumet!n kes!n b!r prog-
ram !ç!nde gütmes!n! bekl!yeb!l!r!z.



Üzer!nde önemle durmak !sted!#!m b!r c!het! de b!ld!rmel!y!m. Türk ülkes! 
!ç!nde köylere varıncaya kadar küçük büyük bütün "eh!rler!m!z!n b!rer "enl!k ve 
bayındırlık görev! olması önde tuttu#umuz amaçlardandır. (Alkı#lar).

Türke ev ve bark olan her yer sa#lı#ın, tem!zl!#!n, güzell!#!n, modern kültü-
rün örne#! olacaktır. (Alkı#lar).

Devlet kurumları yanında, do#rudan do#ruya bu !"lerle !lg!s! olan urayların 
bu görü" ve dü"ünü"le çalı"malarını !st!yorum. Urbayların Devlet merkez!nde top-
lanı"ı bu !"!n sonucu de#!l ba"langıcıdır.

Bayanlar, Baylar;
Endüstr! programımız, normal g!d!"!nded!r. Bununla beraber yurdun endüst-

r!le"mes!ne daha çok hız ver!lmes! ve yakın b!r ça#da, yen! b!r !k!nc! programa 
ba"lanması lüzumuna d!kkat!n!z! uyandırmak !ster!m.

Ma#den !"ler! yen! b!r açılma devres!nded!r. Ma#den mühend!sler!m!z!, !ht!-
yaca yeter sayı ve de#erde yet!"t!rmey! önemek gerekt!r. Komür havzasının rasyo-
nel !"lemes! !ç!n tedb!rler aramakta lazımdır. (Alkı#lar).

B!r de arkada"lar!
Köylümüzün genl!k d!zey!n!n yükselmes! tedb!rler!ne daha gen!" ölçüde 

özenle devam edece#!z. (Alkı#lar).
Aydın saylavlar Kültür kınavımızı, yen! ve modern esaslara göre, te"k!latlan-

dırmaya durmadan devam ed!yoruz. Türk tar!h ve d!l calı"maları, büyük !nanla 
beklen!len ı"ıklı ver!mler!n! "!md!den göstermekted!r.

Ulusal mus!k!m!z!, modern tekn!k !ç!nde yükseltme çalı"malarına, bu yıl 
daha çok emek ver!lecekt!r.

Ulusal kültür !ç!n pek lüzumlu oldu#u g!b!, ars!ulusal !lg!ler bakımından da 
yüksek de#er! bell! olan radyo !"!ne önem vermen!z yer!nde olur.

Sayın arkada"lar!
Mal!yede, geçen yıl, cesaretle aldı#ımız tedb!rler!n, ne kadar yer!nde oldu#u 

sab!t olmu"tur. Tuz ve "eker f!atlarının dü"ürülmes!, halkı ho"nut etm!" ve yo#al-
tımı artırmı"tır.

Bu yıl, ba"ka konularda da, bu yönden tedb!rler alacaksınız. Sayım verg!s!nde 
ve b!na kıymetler!nde !nd!r!m faydalı olacaktır. Araz! ve yapı verg!ler!n!n husus! 
!darelere devr! öneml! ıslahattan sayılacaktır. Verg! !nd!r!mler!n! Haz!nen!n kar"ı-
layab!lmes!, ülke ekonom! kudret!n!n yüksekl!#!ne de#erl! b!r belged!r. (Alkı#lar).

Ekonom!k te"k!lat, tekn!k temeller üzer!ne yerle"erek yükseld!kçe, yurdun 
ver!m! daha z!yade olacaktır. Ancak, bükün özen!m!z! vererek vatanın te"k!latlan-
ması hızını artırmak gerekt!r.

Ars!ulusal s!yasanın g!d!"! ulusal korum araçlarını artırmaya da lüzum gös-
termekted!r. Bunun malî çareler!n! d!kkatl! ve !sabetl! b!r surette ara"tırmanızı d!-
ler!m. Tayyare f!lolarımızı vücude get!rmek !ç!n büyük m!llet!m!z!n yüce !lg!s!n! 
heyecanla anmak borcumdur.



Son ars!ulusal had!seler, Türk m!llet! !ç!n kudretl! b!r hava ordusunun, hayat!g 
önemde tutulmasına b!r daha hak verd!rd!. (Alkı#lar).

Çok emekle kurdu#umuz, canımızla korumaya and !çt!#!m!z kutsal yurdun, 
havadan saldırı"lara kar"ı güvenl!k altında bulunması demek, b!ze saldıracakların, 
kend! yurtlarında b!z!m de aynı zararları yapab!lece#!m!ze güven!m!z demekt!r. 
($"ddetl" alkı#lar, bravo sesler").

Bu güven!, hergün, artıracak araç bulmakta, büyük Türk ulusunun, ne göksel 
b!r duyguyu kalb!nde ta"ıdı#ını her ferd!n!n vatan !ç!n tutu"an gözler!nde oku-
maktayız. (Alkı#lar).

Havacılarımız, bütün ordu ve donanmamız g!b! vatan korumaya anık kahra-
manlardır. (Alkı#lar). Büyük m!llet, bu soyak evlatlar !le kend!n! mutlu sayab!l!r. 
(Alkı#lar).

Sevg!l! arkada"larım!
$"ler!m!z çoktur, gen!"t!r, öneml!d!r. Fakat, ba"arılaca#ına sarsılmaz güven!m 

vardır. Çünkü, Kamutay vatan severl!#!n, çalı"kanlı#ın, tedb!rde !sabet!n !deal ör-
ne#!d!r. (Alkı#lar). Kamutay, yurdun korunması, onun bayındırlı#ı !ç!n en yüksek 
ulusal !lham ve kudret kayna#ıdır. ($"ddetl" ve sürekl" alkı#lar.)
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Üçüncü Yasama Yılı
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 Z!ya Gevher Et!l! (Çanakkale), Süreyya Tevf!k Genca.(Tokad)

 Re!s!cumhur Mustafa Kemal Atatürk 

Sayın m!lletvek!ller!,
S!z!, sevg! ve saygılarımla selamlayarak, be"!nc! devren!n !k!nc! senes!n! açı-

yorum. Derhal, söylemel!y!m k!, bu senek! çalı"malarımızın da, memleket ve m!l-
let !"ler!nde, yen! !y!l!kler ve !lerlemeler yapaca#ına kan!y!m.

Geçen yıl, Türk m!llet!, huzur ve sükun !ç!nde, m!ll! ve !nsan! ülküye, a"k !le 
ko"an kuvvetl! ve çalı"kan b!r varlık göster!yordu. $darede ve Adl!yede yen! kanun-
ların ve yen! te"k!latın vatanda"ı sev!nd!ren net!celer! görülüyordu.

Ekonom!n!n her sahasında ve memleket!n her tarafında, Türkler, kend!ler!ne 
ve Devletler!ne tam b!r güven !ç!nde çalı"ıyorlardı. (Alkı#lar)

Cumhur!yet, yen! ve sa#lam esaslar !le, Türk m!llet!n! em!n ve met!n b!r !st!k-
bal yoluna koydu#u kadar, as!l, f!k!rlerde ve ruhlarda yarattı#ı güvenl!k !t!barı !le, 
büsbütün yen! b!r hayatın müjdec!s! olmu"tur. (Alkı#lar).

Seneler geçt!kçe, m!ll! !deal ver!mler!, güvenle çalı"mada, !lerleme heves!nde, 
m!ll! b!rl!k ve m!ll! !rade "ekl!nde, daha !y! gözlere çarpmaktadır. Bu, b!z!m !ç!n 
çok öneml!d!r; çünkü, b!z, esasen m!ll! mevcud!yet!n temel!n!, m!ll! "uurda ve m!ll! 
b!rl!kte görmektey!z. (Bravo sesler", alkı#lar).

Halk !le Hükumet arasındak! yakınlık ve beraber çalı"ma gayret!, ayrıca, 
memnun!yet! muc!b b!r sev!yeded!r. Bu hususta part!m!z!n fey!zl! önderl!#!n! 
ehemm!yetle kaydetmek !ster!m. $dar! ve ekonom!k tedb!rler!n !y! tatb!k! ve tatb!k 
net!celer!n!n !y! anla"ılması !ç!n, halkın Hükumete yardım etmek heves!, !(!har 
olunacak b!r tezahürdür. Bu ruh! vaz!yet, Türk m!llet!n! !lerletmek ve Türk vatanını 
!mar etmek !ç!n, çok ver!ml! ve çok esaslı b!r am!ld!r.

Devlet! ve Hükumet! kend! malı ve koruyucusu tanımak, b!r m!llet !ç!n büyük 
n!met ve mazhar!yett!r. (Alkı#lar). Türk m!llet! bu net!ceye Cumhur!yette varmı" 
ve her sene bunun artan semereler!n! görmü" ve gösterm!"t!r. (Alkı#lar).

M!llet!m!z!n, madd! ve manev! huzuruna, her "eyden fazla ehemm!yet ver!"!-
m!z!n, ne kadar yer!nde oldu#u anla"ılıyor.



Arkada"lar;
$lk tahs!l!n yayılması !ç!n, sade ve prat!k tedb!rler almak yolundayız. $lk tah-

s!lde hedef!m!z, bunun umum! olmasını b!r an evvel tahakkuk ett!rmekt!r. Bu net!-
ceye varmak, ancak, fasılasız tedb!r almakla ve onu metod!k tatb!kle mümkün ola-
b!l!r. M!llet!n ba"lıca b!r !"! olarak, bu mevzuda ısrar etmey! lüzumlu görüyorum. 

Sanat ve tekn!k mektepler!ne ra#bet artmı"tır. Bunu sev!nçle söylerken her 
türlü te"v!k! arttırmak lazım oldu#unu da !lave etmek !ster!n. Yüksek tahs!l !ç!n, 
Ankara Ün!vers!tes!n! tes!s etmek yolunda Tıp fakültes!ne de ba"layarak yen! ve en 
külfetl! hamlen!n atılmasını d!ler!m.

Güzel sanatlara da alakanızı yen!den canlandırmak !ster!m. Ankara’da b!r 
konservatuvar ve b!r tems!l akadem!s! kurulmakta olmasını z!kretmek, ben!m !ç!n 
b!r hazdır. Güzel sanatların her "ubes! !ç!n, kamutayın gösterece#! alaka ve emek 
m!llet!n !nsan! ve meden! hayatı ve çalı"kanlık ver!m!n!n artması !ç!n, çok tes!rl!-
d!r.

Ba"larında kıymetl! Maar!f vek!l!m!z bulunan, Tar!h Kurumu !le Türk D!l Ku-
rumunun, hergün yen! hak!kat ufukları açan c!dd! ve devamlı mesa!s!n! takd!r-
le yadetmek !ster!m. Bu !k! ulusal kurumun, tar!h!m!z!n ve d!l!m!z!n, karanlıklar 
!ç!nde unutulmu" der!nl!kler!n!, dünya kültüründek! analıklarını, reddolunamaz 
!lm! belgelerle ortaya koydukça, yalnız Türk m!llet! !ç!n de#!l, ve fakat bütün !l!m 
alem! !ç!n, d!kkat ve !nt!bahı çeken, kutsal b!r vaz!fe yapmakta olduklarını em-
n!yetle söyleyeb!l!r!m. (Alkı#lar). Tar!h kurumunun Alacahöyük’te yaptı#ı kazılar 
net!ces!nde, meydana çıkardı#ı, be" b!n be" yüz senel!k madd! Türk tar!h belgeler!, 
c!han kültür tar!h!n! yen! ba"tan tetk!k ve tam!k ett!recek mah!yetted!r.

B!r çok Avrupalı al!mler!n !"t!rak!le toplanan, son d!l kurultayını ı"ıklı net!ce-
ler!n! b!zzat görmü" olmakla çok mutluyum. Bu ulusal kurumların az zaman !ç!n-
de, ulusal akadem!ler hal!n! almasını temenn! eder!m. Bunun !ç!n, çalı"kan tar!h 
ve d!l al!mler!m!z!n, dünya !l!m alem!nce tanınacak, or!j!nal eserler!n! görmekle 
baht!yar olmamızı d!ler!m.

Sayın arkada"lar;
Ana vatana yen! kavu"an göçmen vatanda"larımızın !skanı ba"lıca !"ler!m!z-

dend!r. Göçmenler! !y! yerle"t!rmek ve süratle üretmen kılmak !ç!n, onları kaf! de-
recede teçh!z etme#e çalı"ıyoruz. Aldı#ımız net!celer üm!d ver!c!d!r.

Bu m!ll! meseleye, tahs!s edeb!ld!#!m!z vesa!t dereces!nde, fakat ara vermeks!-
z!n devam edece#!z. Dem!ryolu !n"ası programına devam ed!yoruz. Buna muvaz! 
olarak, yol ve köprü !n"aatına, daha fazla vesa!t tahs!s edeb!lmek, arzuya "ayan-
dır. Her halde su !sler! !ç!n ver!len vesa!t! arttırmaya lüzum vardır. &!md!ye kadar 
muhtel!f yerlerde yapılmı" ve yapılmakta olan ufak büyük su !"ler! çok te"v!k ed!c! 
net!celer vermekted!r. (Alkı#lar)

Kamutayın, su !"ler! !ç!n yen! !mkanlar aramasını lüzumlu görmektey!m. Te-
lefon "ebekes! memleket !ç!nde, b!r program dah!l!nde gen!"lemekted!r. Bu faal!-
yet! takd!r ve te"v!k etmek !ster!m. Yakın b!r zamanda !y! b!r radyo merkez!ne na!l 
olaca#ımızı umarım. T!car! hava nakl!yes! !"ler!n!n emn!yetl!, !nt!zamlı devamını 
ve gen!"lemes!n! !se çok öneml! tutmaktayım.



Sayın vek!ller;
Ekonom! sahalarında m!ll! faal!yet!m!z!n artmasından ve gen!"lemes!nden 

sev!nç duymaktayız. Cumhur!yet!n ekonom!k tedb!rler! her sahada fey!zl! seme-
reler vermekted!r. Z!raatta kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak !ç!n "artlar, çok !ler-
lem!" ve hazırlanmı"tır. Yen! usulde ve yen! mak!neler kullanmakta, !y! te"k!latla 
yapılacak yardımların süratle semere verece#!n! görüyoruz, Kooperat!f te"k!latı her 
yerde sev!lm!"t!r. Kred! ve satı" !ç!n oldu#u kadar, !st!hsal vasıtalarını ö#ret!p kul-
landırmak !ç!n de, kooperat!(en !st!fadey! mümkün görüyoruz.

Z!raatte hastalıklar !le mücadele !"!ne daha çok ehemm!yet vermek lazımdır. 
Toprak kanununun b!r net!ceye varmasını Kamutayın yüksek h!mmet!nden bek-
ler!m. Her Türk ç!(ç! a!les!n!n, geç!nece#! ve çalı"aca#ı topra#a mal!k olması, be-
hemehal lazımdır. (Alkı#lar). Vatanın sa#lam temel! ve !man bu esastadır. Bundan 
fazla olarak, büyük araz!y! modern vasıtalarla !"let!p vatana fazla !st!hsal tem!n 
ed!lmes!n! te"v!k etmek !ster!z. (Alkı#lar, bravo sesler").

T!caret münasebetler!m!z bu sene daha gen!"lem!"t!r. Kar"ılıklı gen!"l!k ve 
kolaylık, tak!b ett!#!m!z esastır. $hracatımızın kolayla"tırıldı#ı yerde !thalatın art-
masından sakınmıyoruz.

Bu !thalatı arttırmak ve kolayla"tırma#a çalı"ıyoruz. Bu dürüst pol!ta üç sene-
denber! t!caret!m!z hacm!n! muntazaman arttırmı"tır.

Endüstr! programının tatb!k!, c!dd! olarak devam ed!yor. Her yen! endüstr! 
eser!, muh!t!ne refah ve meden!yet ve bütün memlekete haz ve kuvvet vermekted!r. 
$k!nc! programın hazırlıkları "evk !le !lerlemekted!r. Maden !"let!lmes! !nk!"af ha-
l!nded!r. Madenler!m!z b!z!m ba"lıca b!r döv!z kayna#ımız oldu#u !ç!n de, yüksek 
d!kkat!n!z! celbe de#erl!d!r. Artv!n c!varında bakır madenler!nden b!r!n!n !"leme-
#e ba"lanmasından memnun olduk. Ergan! bakır maden!n!n !"leme#e ba"lamasını, 
memleket !ç!n müh!m b!r fayda telakk! ed!yoruz.

Y!ne memleket !ç!n pek ehemm!yetl! buldu#umuz d!#er mesele, kömür hav-
zasını rasyonel olarak !"lemes!d!r. Üzer!nde bulundu#umuz tedb!rler!n süratle ne-
t!ce vermes!n! temenn! eder!m.

Den!z ve den!z mahsuller! t!caret ve endüstr!s! öneml! b!r mevzuumuzdur. 
T!caret f!lomuzu yen!lemek ve arttırmak te"ebbüsünü memnun olarak kayded!yo-
ruz. L!manlarımızda kaf! te"k!lat yapılması, umum! ma#azalar ve antrepolar bu-
lundurulması mukarrerd!r.

$" kanununun tatb!k! !ç!n !cab eden te"k!latın kurulması lazımdır. Ayrıca de-
n!z ve z!raat !"ç!ler! !ç!n de, yen! kanunlar hazırlanmalıdır. Küçük kred! mevzuu-
nun ehemm!yetle ele alınmasını, Büyük Mecl!s!n d!kkat!ne arz eder!m.

Bu sene, Z!raat Bankasının yen! kanun lay!hası, çalı"ma mevzularımız ara-
sında olacaktır. Bankaları ve kred! tevz!!n! !nz!bata alan, kooperat!%er! kuran ve 
gen!"leten kanunlarımızdan sonra, bu yen! eserler!n!z memleket!n kred! hayatında 
ver!ml! olacaktır.

Mal!yem!z, memnun olaca#ınız surette, müsbet ve ver!ml! vaz!yetted!r. Mu-
vazeneye husus! ehemm!yet veren Büyük Mecl!s, her sene var!datı fazlası !le tem!n 
etme#e muva'ak olmaktadır. Bu sene de tahm!nler!n tahakkuk edece#!ne emn!yet 
edeb!l!r!z.



Hayatı ucuzlatmak !cab ett!kçe, verg!ler! !nd!rmek s!yaset!ne devam edece#!z. 
Tuz, "eker, ç!mento, sayım verg!ler!nde !k! sene !ç!nde yaptı#ımız cesurane !nd!r-
meler, her bakımdan faydalı olmu"tur. Bu sene hem !lk !ht!yaçlardan, hem esaslı 
kuvvet vasıtalarından olan petrol ve mü"takları üzer!ndek! res!mlerden gen!" m!k-
yasta !nd!rme yapma#a muva'ak olmanızı d!ler!m. (Alkı#lar)

Bundan ba"ka, verg! usuller!n!n !slahı çareler!n!n aranmasına da ehemm!yet-
le devam olunmalıdır. $y! usul ve !y! tatb!k!n memnun ed!c! net!celer!n! vatanda", 
h!ç b!r !"te verg! mevzuu kadar hassas!yetle takd!r etmez. D!#er tara(an vatanda-
"ın Haz!neye kar"ı mükellef!yet!n!n, en müh!m vaz!fes! oldu#unu anlatmak !ç!n, 
yorulmamak lazımdır. &üphe yoktur k!, bahusus Devletç! ve halkçı olan b!r !dare 
ve ekonom! hayatında, Haz!nen!n kudret ve !nt!zamı, ba"lıca mesnett!r. Cumhu-
r!yet!n kudret! de her sahada ve m!ll! müdafaa sahasında, !ht!yaçlarını kar"ılayan 
Haz!nes!n!n !nt!zamındadır.

Gelecek yıllar !ç!n de Haz!nen!n kudret!n! muhafaza etmek, s!z!n en müh!m 
!"!n!z olacaktır. M!ll! paramızın f!!len müstak!r olan kıymet! muhafaza olunacaktır. 
(Alkı#lar).

Az!z arkada"lar,
M!ll! müdafaa vasıtalarına senelerden ber! verd!#!m!z ehemm!yet!n yer!nde 

oldu#unu, had!seler hergün göstermekted!r. (Bravo sesler", alkı#lar).
Ordumuzu en yen! vasıtalarla mütemad!yen tech!z etme#e çalı"ıyoruz. Yük-

sek kıymet!n! artırmaya verd!#!m!z ehemm!yet !se daha z!yaded!r.
Ordunun çalı"malarından ve bütün m!llet!n vatan müdafaası !ç!n severek ve 

!steyerek çalı"mak "evk!nden memnunuz. (Alkı#lar).
Den!z s!lahlarına ehemm!yet ver!yoruz. Den!zc!ler!m!z!n !y! s!lahlı ve !y! ta-

l!ml! olarak hazırlanmaları büyük emel!m!zd!r. (Alkı#lar).
Hava ordusuna sarfett!#!n!z h!mmet! arttırmanızı d!ler!m. Yen! b!r progra-

mın tatb!kat devres!nde bulundu#umuz !ç!n, hava kuvvetler!m!z arzumuz derece-
s!nden henüz uzaktır.

Kuvvetl! b!r hava ordusu vücude get!rmek yolunda !y! net!celere do#ru emn!-
yetle yürümekte oldu#umuzu !fade ederken, hava taarruzlarına kar"ı m!llet!n ha-
zırlanması !ç!n de ayrıca alakanızı uyandırmak !ster!m. Bu sene !ç!nde ars!ulusal 
bakımdan b!z!m !ç!n mesud had!seler oldu. $ng!ltere Kıralı S!r Majeste Sek!z!nc! 
Edvard’ın mütenekk!ren z!yaret!n! ve Bo#azlarda yen! rej!m!n (Montrö) mukave-
les!n!n derp!" ett!#! veçh!le tatb!ke ba"landı#ını, bunların ba"ında olarak z!kretme-
l!y!m. (Sürekl" alkı#lar).

Tanı"makla baht!yar oldu#um $ng!l!zler!n Büyük Kıralı !le aramızda husule 
gelen dostlu#un, m!lletler!m!z!n temayülatına uygun olarak, !k! hükumet arasında 
f!!len !nk!"af etmekte olan sam!m! münasebat üzer!nde hayırlı tes!r!ne "üphe yok-
tur. (Alkı#lar).

Türk!ye’n!n hakkını tesl!m etmekle yüksek dostluk ve anlayı", gösteren (Mont-
rö) mukaveles! ak!dler!, aynı zamanda kr!t!k devam eden arsıulusal durumun bu 
öneml! devres!nde, !st!krarı !ç!n herkes!n çalı"ması !cab eden umum! sulh !"!ne de 
de#erl! h!zmet etm!" oldular. (Alkı#lar).



Tar!hte b!r çok defa münaka"a ve !ht!ras ves!les! olmu" olan Bo#azlar, artık 
tamam!le Türk hak!m!yet! !dares!nde, yalnız t!caret ve dostluk münasebetler!n!n 
muvasala yolu hal!ne g!rm!"t!r. (Alkı#lar). Bundan böyle muhar!p her hang! b!r 
Devlet!n harp sef!neler!n!n Bo#azlardan geçmes! memnudur. (Bravo sesler", alkı#-
lar).

Bu münasebetle, karada ve den!zde Büyük kom"umuz Sovyet Rusya !le ara-
mızdak!, onbe" seneden ber! her türlü tecrübeden geçm!" olan dostlu#un, !lk gün-
dek! kuvvet ve sam!m!yet!n! tamam!le muhafaza ederek, tab!! !nk!"afında devam 
ett!#!n! beyan etmekle de, ayrıca memnun!yet duyarım. (Sürekl" alkı#lar).

Bu sene !ç!nde, Afgan!stan’ın kıymetl! Har!c!ye ve Harb!ye vez!rler! !le görü"-
mekten de memnun oldum.

Dost ve müttef!k Yugoslavya’nın Yüksek Ba"vek!l ve Har!c!ye Nazırının M!ll! 
Bayramımızda aramızda bulunması, b!ze ayrı b!r sev!nç verd!. (Alkı#lar).

Balkanlılar arasındak! karde"l!#!n tars!n!, b!z!m ötedenber! ba"lıca emel!m!z-
d!r. Türk-Yugoslav ba#lılı#ı bunun esaslı b!r tezahürüdür. (Alkı#lar).

D!#er müttef!kler!m!z ve dostlarımız !le de temaslarımız, da!m! ve sam!m!-
d!r. Balkanlarda, Garb! Asya’da ve &ark! Akden!z’de mevcud sulhün devamı, esk! 
dünyanın b!r çok d!#er yerler!ne n!sbetle, daha em!n görünmekted!r. (Alkı#lar). 
Türk!ye’n!n bütün Devletlerle münasebetler!n!n !y! oldu#unu, memnun!yetle kay-
deder!m. (Alkı#lar).

Bu sırada, M!llet!m!z! gece gündüz me"gul eden ba"lıca büyük b!r mesele, 
hak!k! sah!b! öz Türk olan $skenderun - Antakya ve haval!s!n!n mukadderatıdır. 
(Bravo sesler", sürekl" Alkı#lar). Bunun üzer!nde, c!dd!yet ve kat!yetle durmaya 
mecburuz. (Ayakta sürekl" alkı#lar, ya#a, varol sesler").

Da!ma kend!s! !le dostlu#a çok ehemm!yet verd!#!m!z Fransa !le aramızda, 
tek ve büyük mesele budur. (Hallolmalı sesler"). Bu !"!n hak!katını b!lenler ve hakkı 
sevenler, alakamızın "!ddet!n! ve sam!m!yet!n! !y! anlarlar ve tab!! görürler. (Alkı#-
lar).

Önümüzdek! sene, müzakereler ve s!lahlanma yarı"ları !le büyük b!r hazırlık 
senes! olaca#a benz!yor. Devletler arasındak! !ht!la%arın anla"malara varmasını sa-
m!m!yetle d!ler!m.

Sayın M!lletvek!ller!;
A#ır ve öneml! !"ler!n!z, s!ze, m!llet yolunda, esaslı h!zmetler hazırlamaktadır. 

M!llet!n sevg!ler!, hayırlı ve faydalı çalı"malarınıza s!z!nle beraberd!r. (Sürekl" al-
kı#lar, bravo Atatürk sesler").
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Muvakkat Ba#kan: Refet Canıtez
Muvakkat Kat!pler: Al! Muza%er Göker (Konya), Z!ya Cevher Et!l! (Çanakkale),
 Na#!d Ulu$ (Kütahya), Al! Zırh (Çoruh)

 Re!s!cumhur Mustafa Kemal Atatürk 

Sayın M!lletvek!ller!;
Memnun!yetle görmektey!z k!, Cumhur!yet rej!m! yurdumuzda huzur ve sü-

kunun en !y! yerle"mes!n! tem!n etm!" bulunuyor. Vatanda"lar ve bu yurtta oturan-
lar, Cumhur!yet kanunlarının e"!t "artları altında kend!ler! !ç!n hazırlanan hürr!-
yet, refah ve saadet !mkanlarından azam! !st!fade etmekted!rler. M!llet!m!z!n layık 
oldu#u yüksek meden!yet ve refah sev!yes!ne varmasını alıkoyab!lecek h!çb!r engel 
dü"ünme#e yer bırakılmadı#ını ve bırakmayaca#ını huzurunuzda söylemekle bah-
t!yarım. (Bravo sesler", alkı#lar)

Tuncel!’ndek! !craatınız net!celer!, bu hak!kat!n yakın !fades!d!r. $ler! Hükü-
metç!l!#!n "!arı, halkı, kudret!ne oldu#u kadar "e)at!ne de sam!m!yetle !nandıra-
b!lmes!d!r. Büyük, küçük bütün Cumhur!yet memurlarında bu z!hn!yet!n, en gen!" 
ölçüde !nk!"afına önem vermek, çok yer!nde olur. Husus! !dareler!n geçen yılk! 
faal!yetler! ver!ml! olmu"tur. Ancak, husus! !dareler ve beled!yeler, büyük kalkın-
ma sava"ımızda ba"arı hasılasını artıracak vaz!feler ve husus!le hayat ucuzlu#unu 
tem!n edecek, yer!ne göre tedb!rler bulmalı ve selah!yetler!n! tam kullanmalıdırlar. 
&eh!rc!l!k !"ler!nde de, tekn!k ve planlı esaslar dah!l!nde çalı"mak lazımdır. Bunun 
!ç!n beled!yeler!m!z! türel! b!r surette aydınlatmak kılavuzlamak !"!le u#ra"acak, 
merkezde b!r tekn!k büro kurulmasını tavs!ye eder!m. Kend!ne, !nkılabın ve !nkı-
lapçılı#ın çe"!tl! ve hayat! vaz!feler verd!#! Türk vatanda"ının sa#lı#ı ve sa#lamlı#ı, 
her zaman üzer!nde d!kkatle durulacak m!ll! meselem!zd!r. Sa#lık ve sosyal yardım 
vekalet!n!n bu mesele üzer!ndek! s!steml! çalı"maları, yüksek kamutayı memnun 
edecek mah!yette !nkı"af etmekted!r. 

Aynı vekalet, kend!ne verd!#!m!z göçmen !"ler!n! de sosyal ve ekonom!k po-
l!t!kamıza uygun olarak ba"arı !le görmekted!r. Vekalet!n, “sa%lam ve gürbüz nes"l, 
Türk"ye’n"n mayasıdır” prens!b!n!, pek !y! kavrayarak çalı"makta oldu#unu takd!re 
de#er bulurum.

Yüce Saylavlar,
B!l!nd!#! g!b!, b!z, yurt emn!yet! !ç!nde fertler!n emn!yet!n! de, layık oldu#u 

derecede göz önünde tutarız. Bu emn!yet, Türk Cumhur!yet! kanunlarının, Türk 



hak!mler!n!n tem!natı altında, en !ler! "ek!lde mevcuttur. Kanunlarımızda yaptı#ı-
mız bazı tad!ller ve kabul buyurdu#umuz Me"hut Cürümler Kanunu bu maksada 
kuvvetle h!zmet etm!"t!r. Adl! bünyem!z!n ve kanun d!z!#!m!z!n; da!ma bu yönden 
!ncelemelerle, Türk!ye’n!n d!nam!k hayatına, h!ç "a"madan, uygunlukları tem!n 
ed!lmel!d!r. Bu lüzum kar"ısında Kara ve Den!z t!caret kanunlarımızın ekonom!k 
bünyem!zdek! !nk!"a%ara daha uygun hale get!r!lmes!nde zaman geç!r!lmemek ye-
r!nde olur. B!r de, "u nokta üzer!nde durmama, !z!n vermen!z! r!ca edece#!m:

Emn!yet ve hak !"ler!le alakalı usullerde ve kanunlarda, kolaylık, çabukluk, 
açıklık ve kes!nl!k esas olmalıdır. Bu sebepler vatanda"ların !cra da!reler!le olan 
!l!"k!ler!n! kolayla"tırmak kasd!le yapılan etütler!n, b!r an evvel kanun hal!ne get!-
r!lmes!n! tavs!yeye layık bulurum. Bu !"aret ve tavs!yeler!m!n !y! kar"ılanaca#ından 
"üphe etmem. Çünkü her sahada oldu#u g!b!, adl! usuller ve kanunlar sahasında 
da, Türk Cumhur!yet!n!n ve onun yüksek, de#erl! kamutayının anlayı"ı, !ler! anla-
yı"tır. &!md! arkada"lar, ekonom! hayatımızı gözden geç!rece#!m.

Derhal b!ld!rmel!y!m k!, ben ekonom!k hayat den!nce; z!raat, t!caret, sanay! 
faal!yetler!n! ve bütün naf!a !"ler!n!, b!rb!r!nden ayrı dü"ünülmes! do#ru olmayan 
b!r kül sayarım. Bu ves!le !le "unu da hatırlatmalıyım k!, b!r m!llete müstak!l hüv!yet 
ve kıymet k!, b!r m!llete müstak!l hüv!yet ve kıymet veren s!yas! varlık mak!nasında 
devlet f!k!r ve ekonom! hayat mekan!zmaları b!rb!rler!ne ba#lı ve b!rb!rler!ne tab!-
d!rler. O kadar k!, bu c!hazlar b!rb!r!ne uyarak aynı ahenkle çalı"tırılmazsa, Hükü-
met mak!nasının motr!s kuvvet! !sraf ed!lm!" olur. Ondan beklenen tam ver!m elde 
ed!lemez. Onun !ç!nd!r k!, b!r m!llet!n kültür sev!yes!, üç sahada; devlet, f!k!r ve 
ekonom! sahalarındak! faal!yet ve ba"arıları net!celer!n!n hazılas!le ölçülür.

Sayın M!lletvek!ller!,
M!ll! ekonom!n!n temel! z!raattır. Bunun !ç!nd!r k!, z!raatta kalkınmaya bü-

yük önem vermektey!z. Köylere kadar yayılacak programlı ve prat!k çalı"malar, bu 
maksada er!"mey! kolayla"tıracaktır. Fakat, bu hayat! !"!, !sabetle amacına ula"tı-
rab!lmek !ç!n, !lk önce c!dd! etütlere dayalı b!r z!raat s!yaset! tesp!t etmek ve onun 
!ç!nde, her köylünün ve bütün vatanda"ların kolayca kavrayab!lece#! ve severek 
tatb!k edeb!lece#! b!r z!raat rej!m! kurmak lazımdır. Bu s!yaset ve rej!mde öneml! 
yer alab!lecek noktalar ba"lıca "unlar olab!l!r:

B!r defa, Memlekette topraksız ç!(ç! bırakılmamalıdır,. (Bravo sesler", alkı#-
lar). Bundan daha öneml! olanı !se, b!r ç!(ç! a!les!n! geç!nd!reb!len topra#ın, h!çb!r 
sebep ve suretle, bölünemez b!r mah!yet alması. (Alkı#lar). Büyük ç!(ç! ve ç!(l!k 
sah!pler!n!n !"leteb!lecekler! araz! gen!"l!#!, araz!n!n bulundu#u memleket böl-
geler!n!n nüfus kesafet!ne ve toprak ver!m dereces!ne göre sınırlanmak lazımdır. 
Küçük, büyük bütün ç!(ç!ler!n !" vasıtalarını artırmak, yen!le"t!rmek ve korumak 
tedb!rler! vak!t geç!r!lmeden alınmalıdır. Herhalde, en küçük b!r ç!(ç! a!les!, b!r 
ç!( hayvan sah!b! kılınmalıdır. Bunda !deal olan öküz de#!l, beyg!r olmalıdır. Öküz 
ancak bazı "artların henüz tem!n! güç bölgelerde ho" görüleb!l!r. Köylüler !ç!n, 
umum!yetle, pullu#u prat!k ve faydalı bulurum. Traktörler, büyük ç!(l!klere tavs!-
ye olunab!l!r. Köyde ve yakın köylerde mü"terek harman mak!naları kullandırmak 
köylüler!n ayrılamayaca#ı b!r âdet hal!ne get!r!lmel!d!r.

Memleket!; !kl!m, su ve toprak ver!m! bakımından, z!raat bölgeler!ne ayırmak 
!cab eder. Bu bölgeler!n her b!r!nde köylüler!n gözler! !le göreb!lecekler! çalı"malar 



!ç!n örnek tutacakları ver!ml!, modern, prat!k z!raat merkezler! kurulmak gerek-
t!r. Bugün Devlet !dares!nde bulunan ç!(l!kler!n ve bunların !ç!ndek! türlü z!raat, 
sanay! kurumlarının b!r kısmı, z!raat hayat ve faal!yet!n!n bütün sahalarında her 
türlü tekn!k ve modern tecrübeler!n! !kmal etm!" olarak bulundukları bölgelerde 
en faydalı z!raat usul ve sanatlarını yaymaya hazır bulunmaktadırlar. Bu vekalet 
!ç!n, büyük kolaylıklar tem!n edecekt!r.

Ancak, gerek mevcut olan ve gerek bütün memleket z!raat bölgeler! !ç!n yen!-
den kurulacak z!raat merkezler!n!n, sekteye u#ramadan tam ver!ml! faal!yetler!n!, 
"!md!ye kadar oldu#u g!b!, devlet bütçes!ne a#ırlık vermeks!z!n kend! gel!rler! !le 
kend! varlıklarının !dare ve !nk!"afını tem!n edeb!lmeler! !ç!n bütün bu kurumlar 
b!rle"t!r!lerek gen!" b!r !"letme kurumu te"m!l olunmalıdır. B!r de, ba"ta bu#day 
olmak üzere bütün gıda !ht!yaçlarımızla endüstr!m!z!n dayandı#ı türlü !pt!da! 
maddeler! tem!n ve har!c! t!caret!m!z!n esasını te"k!l eden çe"!tl! mahsuller!m!z!n 
ayrı ayrı her b!r!nde, m!ktarını artırmak kal!tes!n! yükseltmek, !st!hsal masra%arını 
azaltmak, hastalık ve dü"manlar !le u#ra"mak !ç!n gereken tekn!k ve kanun! her 
tedb!r, vak!t geç!r!lmeden alınmalıdır.

Orman servet!m!z!n korunması lüzumuna ayrıca !"aret etmek !ster!m. Ancak 
bunda müh!m olan, koruma esaslarını, memleket!n türlü a#aç !ht!yaçlarını devam-
lı olarak kar"ılaması !cab eden ormanlarımızı muvazenel! ve tekn!k b!r surette !"le-
terek !st!fade etmek esası !le makul b!r surette tel!f etmek mecbur!yet! vardır. Buna 
büyük kamutayın layık oldu#u ehemm!yet! verece#!ne "üphe yoktur. 

Sayın M!lletvek!ller!,
Dı" t!carette tak!p ett!#!m!z ana prens!p, t!caret muvazenem!z!n akt!f karak-

ter!n! muhafaza etmekt!r. Çünkü, Türk!ye ted!ye muvazenes!n!n en müh!m esasını 
bu te"k!l eder.

Son yılların rakamları ve geç!rd!#!m!z senen!n sey!r ve !st!kamet!, tak!p ett!-
#!m!z prens!b!n elde ed!lm!" müspet net!celer!n! göstermekted!r. Kontenjan usulü, 
muayyen anla"ma "artlarımızı kabul etm!" memleketler !ç!n büsbütün kaldırılmı"-
tır. Bu memleketlerden p!yasanın kayıtsız "artsız !thalat yapab!lmes! tem!n ed!l-
m!"t!r. 

Dı" t!caret pol!t!kamızın husus!yet! "udur; !ç ve dı" vaz!yet !caplarını da!ma 
kar"ılamak suret!le sey!rler!ne !nt!bak etmek. $ç t!carete gel!nce, bunda, en önde 
gördü#ümüz esas, te"k!latlandırma ve muayyen t!pler üzer!nde !"leme ve rasyonel 
çalı"madır. Kes!n zaruret olmadıkça, p!yasalara karı"ılmaz, bununla beraber, h!çb!r 
p!yasa ba"ı bo" de#!ld!r. 

Sırası gelm!"ken Cumhur!yet!n tüccar telakk!s!n! de kısaca !fade edey!m; tüc-
car m!llet!n eme#! ve üret!m! kıymetlend!r!lmek !ç!n, el!ne ve zekasına emn!yet 
ed!len ve bu emn!yete l!yakat göstermes! gereken adamdır. (Bravo sesler", alkı#lar)

Bu bakımdan, !hracatçılar hakkındak! kanun, murakabe hakkındak! kanun, 
te"k!latlandırma hakkındak! hükümler, müspet net!celer!n! vermekted!r. $hracat 
mallarımızın, hükümet!n yakın kontrolü altında satı"larının te"k!latlandırılması 
müh!md!r. Bunu göz önünde tutan ekonom! vekalet!, geçen yıl !ç!nde, I#dır’da, 
Ege, Trakya bölgeler!nde türlü mevzulara a!t satı" kooperat!%er! te"k!l etm!" ve on-



ları faal!yete geç!rm!"t!r. Önümüzdek! yıl !ç!nde, ba"ta fındık olmak üzere, d!#er 
bell! ba"lı mahsuller!m!z! de, alakalandıran b!rl!kler! vücuda get!rmel!d!r.

Sayın arkada"lar;
Endüstr!le"mek, en büyük m!ll! davalarımız arasında yer almaktadır. Çalı"-

ması ve ya"aması !ç!n ekonom!k elemanları memleket!m!zde mevcud olan büyük, 
küçük her çe"!t sanay!y! kuraca#ız ve !"telece#!z. (Alkı#lar)

En ba"ta vatan müdafaası olmak üzere, mahsuller!m!z! kıymetlend!rmek ve 
en kısa yoldan, en !ler! ve refahlı Türk!ye !deal!ne ula"ab!lmek !ç!n, bu b!r zaru-
rett!r. Bu kanaatle, be" yıllık !lk sanay! planının ger! kalan ve bütün hazırlıkları 
b!t!r!lm!" olan b!rkaç fabr!kasını da süratle ba"armak ve yen! plan !ç!n hazırlanmak 
!cab eder.

Endüstr!le"me karar ve hareket!m!ze mütenazır olarak bugünkü mevzuatı-
mızda tad!ller ve !lave ed!lecek bazı yen! hükümler vardır. Bunların ba"lıcalarını 
"öyle hülasa edeb!l!r!z:

Sermayes!n!n tamamı veya büyük kısmı devlete a!t t!car!-sanay! kurumlarının 
malî kontrol "ekl!n!, bu kurumların bünyeler!ne ve kend!ler!nden !sted!#!m!z ve !s-
teyece#!z. T!car! usul ve z!hn!yetle çalı"ma !caplarına süratle tevf!k etmek; bu g!b! 
kurumların bugünkü usullerle çalı"malarına ve !nk!"af etmeler!ne !mkan yoktur.

Mevcut gümrük tar!feler! kanununda bugünkü pal!t!ka ve temayülümüze uy-
gun tedb!rler! yapmak lazımdır.

D!#er müh!m nokta, daha evvel de !"aret ett!#!m g!b!, memlekette, husus!yle 
bazı bölgelerde, göze çarpacak ehemm!yet alan hayat pahalılı#ı mevzuu !le u#ra"-
mak. Bunun !ç!n !lm! b!r tetk!k yaptırılmalı ve tesp!t ed!lecek b!r tetk!k yaptırılmalı 
ve tesp!t ed!lecek sebepler !le rad!kal ve planlı "ek!lde mücadele ed!lmel!d!r. Küçük 
esnafa ve küçük sanay! erbabına muhtaç oldukları kred!ler! kolayca ve ucuzca vere-
cek b!r te"ekkül vücuda get!rmek ve kred!n!n normal "artlar altında, ucuzlatılma-
sına çalı"makta lazımdır. Türk!ye’de devlet madenc!l!#!, m!ll! kalkınma hareket!yle 
yakından alakalı, müh!m mevzulardan b!r!d!r. Umum! endüstr!le"me telakk!m!z-
den ba"ka, maden arama ve !"letme !"!nde, her "eyden önce, har!c! ted!ye vasıta-
larımızı, döv!z gel!r!m!z! artırab!lmek !ç!n, devama ve husus! b!r ehemm!yet ver-
meye mecburuz. Maden Tetk!k ve Arama Da!res!n!n çalı"malarına azam! !nk!"af 
vermes!n! ve bulunacak madenler!n, rantab!l!te hesapları yapıldıktan sonra, planlı 
"ek!lde hemen !"letmeye konulmasını tem!n etmem!z lazımdır. Elde bulunan ma-
denler!n en müh!mler! !ç!n üç yıllık b!r plan yapılmalıdır.

Ere#l! &!rket!n! satın aldı#ımızı ve Ere#l! kömürü havzasında rasyonel b!r !s-
t!hsal planının günün meseles! oldu#unu b!l!yorsunuz. Bunun !kmal! çabukla"tı-
rılarak, kömür !st!hsalatımız kısa b!r zamanda, en az b!r m!sl! artırılmalıdır. D!#er 
tara(an, Maden Tetk!k ve Arama Da!res!n!n, D!vr!#! sahasında buldu#u ve cevher 
n!spet! !t!bar!le ehemm!yetl! olan dem!r maden!n!n süratle !"let!lmes!ne geç!lmel! 
ve Karabük dem!r-çel!k sanay!!m!z !ht!yaç planı dı"ındak! kısmının !hracatına ba"-
lanılmalıdır. (Alkı#lar)

L!man !"ler!nde modern ve planlı çalı"ma ve tar!felerdek! tenz!latın uyandır-
dı#ı memnun!yet!n ver!ml! net!celer!, t!carette d!kkat! celbetm!"t!r. Bu yolda de-
vam ed!lmes!nde !sabet olacaktır.



Ekonom!k bünyem!zdek! !nk!"af, den!z nakl!ye vasıtaları !ht!yaçlarını hergün 
arttırmaktadır. Yen! s!par!", ed!len gem!lerden b!r kısmı, önümüzdek! !lkbaharda 
gelm!" bulunacaktır. Fakat bunlar, bugünden görülmekte olan !ht!yaç hacm!ne ce-
vap verecek adet ve n!spette de#!ld!r. Yen! gem!ler !n"a ett!rmek ve b!lhassa esk! 
tersaney!, t!caret f!lomuz !ç!n, hem tam!r, hem yen! !n"aat merkez! olarak faal!yete 
get!rmek esbabınıtem!n etmek lazımdır. (Alkı#lar).

&u günler de, yüksek Mecl!se, Su Mahsuller! ve Den!z Bank hakkında b!r lay!-
ha gelecekt!r. Mevzunun, yüksek alakanızı çekece#!nden "üphe etm!yorum.

Arkada"lar,
En güzel co#raf! vaz!yette ve üç tarafı den!zle çevr!l! olan Türk!ye; endüstr!s!, 

t!caret! ve !sporu !le, en !ler! den!zc! m!llet yet!"t!rmek kab!l!yet!nded!r. Bu kab!l!-
yetten !st!fadey! b!lmel!y!z; den!zc!l!#!, Türkün büyük m!ll! ülküsü olarak dü"ün-
mel!, ve onu az zamanda ba"armalıyız. (Alkı#lar, ya#a sesler").

Ekonom!k kalkınma; T!!rk!yen!n, hür, müstak!l, da!ma daha kuvvetl!, da!ma 
daha refahlı Türk!ye !deal!n!n, bel kem!#!d!r. Türk!ye bu kalkınmada, !k! büyük 
kuvvet ser!s!ne dayanmaktadır:

Topra#ının !kl!mler!, zeng!nl!kler! ve ba"lıba"ına b!r servet olan cograf! vaz!-
yet! ve b!r de; Türk m!llet!n!n, s!lah kadar, mak!ne da tutmaya yarayan kudretl! el! 
ve m!ll! oldu#una !nandı#ı !"lerde ve zamanlarda, tar!h!n akı"ını deg!"t!r!r celadetle 
tecell! eden, yüksek sosyal benl!k duygusu. (Sürekl" alkı#lar).

Sayın M!lletvek!ller!,
Dem!ryolları b!r ülkey! meden!yet ve refah nurlar!le aydınlatan kutsal b!r me-

"aled!r. Cumhur!yet!n !lk seneler!nden ber!, d!kkatle, ısrarla üzer!nde durdu#umuz 
dem!ryolları !n"aat s!yaset!, hede%er!ne ula"mak !"!n!, durmadan ba"arı !le tatb!k 
olunmaktadır. &ark ve Cenupta, S!vas, D!yarbek!r g!b!, büyük menz!llere varan 
hatlar, geçen yıl !ç!nde, S!vas - Malatya !lt!sakıyla b!rb!r!ne ba#lanmı"tır.

Zonguldak’a, varmı" olan hat dah!, bu zeng!n kömür havzasını, !ç vatana ba#-
lamı" bulunuyor. S!vas’tan sonra, "arka do#ru uzayıp g!tmekte olan hatta !lk men-
z!l! D!vr!k’e ba#lamı"tır. Bu kol önümüzdek! yıl, Erz!ncan’a ula"mı" bulunacaktır. 
D!yarbek!r’den "arka uzanacak hattın da !n"asına ba"lanmı"tır. &ark dem!ryolları-
nının satın alınmı" oldu#unu b!l!rs!n!z. Cenupta Nusayb!n’e g!den hattan maada, 
yurt !ç!nde bütün dem!ryollarının !dare ve !"letmeler!, Cumhur!yet hükümet!n!n 
el!nded!r. (Alkı#lar)

Dem!ryollar !n"aatımızın !nk!"afı, $ran trans!t yolunun !nk!"afına ve motor!ze 
ed!lmes!ne de h!zmet etm!"t!r. $stanbul’dan !t!baren ba"layan Avrupa tur!st yolu-
nun asfalt olarak !n"asına devam olunmaktad!r.

Bu tarz !n"aatın, b!r plan dah!l!nde, memleket!n d!#er sahalarına da te"m!l!, 
bekled!#!m!z m!ll! ba"arılardandır.

&ose ve köprüler !n"aatı !nk!"af etmekted!r. Dem!ryolları !n"a s!yaset!m!z!n 
tatb!k! yıllar !ç!nde, 76 köprü, geç!"e açılmı" bulunuyor. 23 köprü de !n"a hal!n-
ded!r. Bu köprüler her b!r! ba"lıba"ına b!rer fen ve sanat eser! olarak yen! nes!lle-
re, Cumhur!yet!n arma#an ab!deler! olacaktır. Dem!ryolu hatlar!mızı !ç sahalara 
ba#layacak ve bu hatların b!r an evel m!ll! ekonom!k kalkınmaya azam! h!zmet!n! 



tem!n edecek olan kara yolu !n"aatı, önümüzdek! devrelerde teks!f ve b!r plan da-
h!l!nde tevs! ed!lmek lazımdır.

Her bölgen!n !ht!yacına göre, !stasyonlarda tamamlayıcı tes!satta yapılmak 
ve muhtel!f malların lazımı g!b! sevk!n! tem!n edecek tekn!k "artları ha!z vagon 
mevcudunu arttırmak zarur!d!r. Bunda da, büyük h!mmetler!n es!rgenmemes!n! 
d!ler!m.

Su ve !mar !"ler!ne, d!kkatle devam ed!lmekted!r. Posta, Telgraf, Telefon !"ler!-
m!zde esaslı b!r !nk!"af vardır. Bununla beraber, "eh!rler arasındak! telefon muha-
bereler! !"!n!n b!r an evvel tamamlanmasına çalı"ılmalıdır.

Ankara’da yen! b!r radyo !stasyonunun !n"asına ba"lanmı" oldu#unu mem-
nun!yetle kaydeder!m. S!v!l Havayolları !dare, devlet te"k!latı arasında, modern b!r 
!dare hal!nde yer almı"tır. Bütün tekn!k "artlar ve emn!yet !capları !ç!nde çalı"mak-
ta olan bu !daren!n büyük "eh!rler!m!z!n heps! arasında, en modern muvasala yolu 
rolünü b!r an evvel !faya ba"laması ve arsıulusal hatlarla da, kend! vasıtalarıyla, !rt!-
bat tes!s eylemes! !mkanı, az zamanda tem!n!n! bekled!#!m!z öneml! !"lerdend!r.

Arkada"lar,
Bütün Devlet c!hazlarının canlılı#ı, gürbüzlü#ü, !"lemes! bakımından büyük 

d!kkatle üzer!nde durulması gerekl! olan mal!k hayatımıza temas ed!yorum. Cum-
hur!yet bütçeler!n!n tay!n eden ve da!ma kuvvetlenmes! gereken mü"terek husus!-
yetler! yalnız denkl! olu"ları de#!l, aynı zamanda koruyucu, kurucu ve ver!c! !"lere, 
her defasında daha fazla pay ayırmakta olmalarıdır. Bu pol!t!kamızın, m!ll! faal!yet 
üzer!nde derhal yaratmaya ba"ladı#ı tes!r !led!r k!, bütçe tahm!n rakamlarımız, 
yalnız tahakkuk etmekle kalmıyor, da!ma fazla !le de kapanmaya ba"lamı"tır.

1936 senes! bütçes!, tahm!ne ve 1935 yılı var!dat tahakkuklarına göre, 22 m!l-
yon fazla !le kapanmı"tı. 1937 bütçes!n!n de, bugüne kadar gösterd!#! sey!r, aynı 
üm!d! fazlası !le verecek mah!yetted!r. Bu net!ce, memleket ekonom!s!n!n !nk!"a-
fını halkın refaha ula"makta oldu#unu !fade ett!#! g!b! aynı zamanda, halk !ç!nde 
çalı"an b!r hükümet!n, halkın menfaat!ne olarak aldı#ı tedb!rdek! !sabet! de tey!t 
etmekted!r. Sam!m! b!r bütçeye ve hak!k! b!r ted!ye muvazenes!ne dayanan pa-
ramızın f!!l! !st!krar vaz!yet!n! kes!n surette muhafaza edece#!z. Her nev! mal!k 
taahhütler!m!z!, günü gününe yer!ne get!rmek suret!ye, Devlet !t!barını ve mal! 
sermaye ve eshamı muhafaza ve takv!ye hususunda bütün tedb!rler! almak ve bu 
mevzuda d!kkatl! bulunmak umdem!zd!r. (Alkı#lar)

Devlet var!datının !nk!"afını yen! verg!ler !hdasından z!yade, devamlı b!r 
programla mevcud verg!ler!n tarh ve c!bayet usuller!n!n !slahında aramak lazım-
d!r. (Alkı#lar).

Son !k! sene zarfında hayvanlar, tuz, "eker, ç!mento, petrol ve benz!n, elektr!k, 
!pt!da! maddeler res!m ve verg!ler!nde yapılan ve her b!r! % 30 - 50 n!sbet!nde b!r 
verg! !nd!r!lmes!n! !fade eden tahf!%er!n, !st!hsal!n tesv!k! bakımından, vatanda" 
ve memleket !ç!n müsbet ve hayırlı net!celer verd!#!n! görmektey!z. Hayvan verg!s! 
ve buhran ve muvazene verg!ler! üzer!nde tetk!kler yapılarak bütçe muvazenes! 
esasını bozmayacak surette tedr!cen tahf!f çareler! dü"ünülmel!d!r. (Alkı#lar).

Bundan ba"ka, memleket!m!zde yet!"meyen !pt!da! maddeler ve !st!hsal ma-
l!yet! üzer!nde tes!r yaparak, dı" memleketler mamulatı !le rekabet! güçle"t!ren her 
nev! verg! ve res!mler kaldırılmak lazımdır. (Alkı#lar)



Gerek bu mevzular üzer!nde çalı"ırken, gerek her hang! b!r mal! karar alırken 
!lk göz önüne get!rece#!m!z "ey, m!ll! faal!yet ve m!ll! !st!hsal, yan! verg!n!n b!zzat 
ana menbaı üzer!nde yapaca#ı tes!rler olmalıdır. Mal!ye memurları da, !ç !"ler! me-
murları g!b! halkla da!m! teması olan te"k!lattır. Bunlarm da, halk !le temaslarında, 
halk !ç!n çalı"an b!r halk hükumet!n!n tab!! vasfı olan azam! d!kkat ve !ht!mam 
göstermek ve azam! emn!yet ve !nan vermek "!arlarının !nk!"afına b!lhassa !t!na 
etmeler! lazımdır. (Sürekl" alkı#lar)

Cumhur!yet rej!m!nde, nef!# haz!ne demek; kanunun haz!ne leh!ne tesb!t 
ett!g! hakla, kanunun mukellef! kar"ıla"tırdı#ı vaz!fey! gayet denk b!r halde elde 
tutmak demek oldu#unu b!r an hatırdan uzak tutmamak öneml! prens!b!m!zd!r. 
(Bravo sesler", sürekl" alkı#lar)

$nh!sarlar mevzuunda !t!na ed!lmes! !cab eden esas, bu kurumların mal! mo-
nopol, t!car! te"ekkül ve m!ll! valor!zasyon kurumu karekterler!n!n d!kkatle tel!f!-
d!r.

Har!ce, tütün satı"ları ve !hracat mevzuu daha yakından me"gul olmaya de-
#er mah!yetted!r. Gümrüklere gel!nce, bunda tes!sata, çalı"ma usuller!ne ve kanun! 
mevzular bakımından gerekl! ıslah tedb!rler!ne hız ver!lmek !cap etmekted!r.

$nh!sar mamulatının f!yatları üzer!nde yapılan tenz!lat, satı"ları arttırmı"tır. 
Bu usulün da!ma d!kkatte bulundurulması faydalı olur.

Arkada"lar,
Büyük davamız, en meden! ve en müre'eh m!llet olarak varlı#ımızı yükselt-

mekt!r. (Alkı#lar) Bu,yalnız kurumlarında de#!l, dü"ünceler!nde temell! b!r !nkılap 
yapmı" olan büyük Türk m!llet!n!n d!man!k !deal!d!r. Bu !deal! en kısa b!r zaman-
da ba"armak !ç!n, f!k!r ve hareket!, beraber yurütmek mecbur!yet!ndey!z. Bu te"eb-
büste ba"arı, ancak, türel! b!r planla ve en rasyonel tarzda çalı"makla mümkün ola-
b!l!r. Bu sebeple, okuyup yazma b!lmeyen tek vatanda" bırakmamak; memleket!n 
büyük kalkınma sava"ının ve yen! çatısının !sted!#! tekn!k elemanları yet!"t!rmek, 
memleket davalarının !deoloj!s!n! anlayacak, anlatacak, nes!lden nes!le ya"atacak, 
fert ve kurumları yaratmak, !"te bu öneml! umdeler! en kısa zamanda tem!n etmek 
Kültür Vekalet!n!n üzer!ne aldı#ı büyük ve a#ır mecbur!yetlerd!r. (Alkı#lar)

$"aret ett!#!m umdeler!, Türk gençl!#!n!n d!ma#ında ve Türk m!llet!n!n "u-
urunda da!ma canlı b!r halde tutmak, Ün!vers!teler!m!ze ve yüksek okullarımıza 
dü"en ba"lıca vaz!fed!r. Bunun !ç!n, memleket! "!md!l!k çok büyük kültür bölges! 
hal!nde mütalaa ederek, Garp bölges! !ç!n $stanbul Ün!vers!tes!nde ba"lanmı" ısla-
hat programını daha rad!kal b!r tarzda tatb!k ederek Cumhur!yete c!dden modern 
b!r ün!vers!te kazandırmak, merkez bölges! !ç!n Ankara Ün!vers!tes!n! az zamanda 
kurmak lazımdır. Ve do#u bölges! !ç!n Van gölü sah!ller!n!n en güzel b!r yer!nde 
her "ubeden !lk okullar !le ve n!hayet ün!vers!tes!yle modern b!r kültür "ehr! yarat-
mak yolunda "!md!den f!!l!yata geç!lmel!d!r. (Alkı#lar)

Bu hayırlı te"ebbüsün, do#u v!layetler!m!z gençl!#!ne bah"edece#! fey!z, Cum-
hur!yet Hükümet! !ç!n ne mutlu b!r eser olacaktır. (Alkı#lar)

Tavs!ye ett!#!m bu yen! te"ebbüsler!n, e#!tmen ve ö#retmen !ht!yacını z!ya-
dele"t!rece#! "üphes!zd!r. Fakat bu c!het, h!çb!r vak!t !"e ba"lama cesaret!n! kırma-



malıdır. Vekalet!n geçen üç yıl !ç!nde bu yönden yaptı#ı tecrübeler, çok üm!t ver!c! 
mah!yetted!r. Türk Tar!h ve D!l Kurumlarının Türk m!ll! varlı#ını aydınlatan çok 
kıymetl! ve öneml! b!rer !l!m kurumu mah!yet!n! aldı#ını görmek, hep!m!z! sev!n-
d!r!c! b!r had!sed!r. (Alkı#lar)

Tar!h Kurumu; yaptı#ı kongre, kurdu#u serg!, yurt !ç!ndek! haf!rler, ortaya çı-
kardı#ı eserlerle, "!md!den, bütün !l!m dünyasına kültürel vaz!fes!n! !faya baslam!" 
bulunuyor. (Alkı#lar).

$lk res!m galer!m!z! de, bu yıl açmı" bulunuyoruz. Geçen yıl, Ankara’da ku-
rulan Devlet Konservatuvarı müz!kte, sahnede, kend!s!nden bekled!#!m!z tekn!k 
elemanları süratle vereb!lecek hale get!r!lmes! !ç!n, daha fazla gayret ve fedakarlık 
yer!nde olur. Her çes!t !spor faal!yetler!n!, Türk gençl!#!n!n m!ll! terb!yes!n!n ana 
unsurlarından saymak lazımdır. Bu !"te, Hükümet!n "!md!ye kadar oldu#undan 
daha çok c!dd! ve d!kkatl! davranması, Türk gençl!#!n!, !spor bakımından da, m!ll! 
heyecan !ç!nde !t!na !le yet!"t!rmek, öneml! tutulmakdır.

Sevg!l! arkada"larım,
Ordu, Türk Ordusu !"te bütün m!llet!n gö#sünü !t!mat, gurur duyguları !le 

kabartan "anlı ad!. (Surekl" Alkı#lar). Onu, bu yıl !ç!nde, kısa fasılalarla !k! defa 
büyük kütleler hal!nde, yakından gördüm. Trakya ve Ege büyük manevralarında... 
D!s!pl!n!n!, enerj!s!n!, subaylarının vuku%u gayret!n!, büyük komutan ve general-
ler!m!z!n yüksek sevk ve !dare kab!l!yetler!n! gördüm. (Alkı#lar) Der!n !(!har duy-
dum, takd!r ett!m. (Alkı#lar)

Ordumuz, Türk b!rl!#!n!n, Türk kudret ve kab!l!yet!n!n, Türk vatanseverl!-
#!n!n çel!kle"m!" b!r !fades!d!r. Ordumuz; Türk topraklarının ve Türk!ye !deal!n! 
tahakkuk ett!rmek !ç!n sarf etmekte oldu#umuz s!steml! çalı"maların, yen!lmes! 
!mkansız tem!natıdır. (Alkı#lar)

Tesl!hat ve teçh!zat programımızın tatb!katı muva'ak!yetle !lerl!yor. Bunları 
memleket!m!zde yapmak emel!m!z, tahakkuk yolundadır. Harp sanay! tes!satımızı, 
daha z!yade !nk!"af ve tevs! !ç!n alınan tedb!rlere devam ed!lmel! ve endüstr!le"me 
mesa!m!zde de ordu !ht!yacı aynen göz önünde tutulmalıdır. (Alkı#lar)

Bu yıl !ç!nde den!zaltı gem!ler!n! memleket!m!zde yapmaya ba"ladık. Hava 
kuvvetler!m!z !ç!n yapılmı" olan üç yıllık program, Büyük M!llet!m!z!n yakın ve 
gururlu alakasıyla, "!md!den ba"arılmı" sayılab!l!r. Bundan sonrası !ç!n, bütün tay-
yareler!m!z!n ve motorlarının memleket!m!zde yapılması ve harp hava sanay!m!-
z!n de, bu esasa göre !nk!"af ett!r!lmes! !kt!za eder. Hava kuvvetler!n!n aldı#ı ehem-
m!yet! göz önünde tutarak, bu mesa!y! planla"tırmak ve bu mevzuu layık oldu#u 
ehemm!yetle m!llet!n nazarında canlı tutmak lazımdır. (Alkı#lar)

Büyük m!ll! d!s!pl!n okulu olan ordunun, ekonom!k, kültürel, sosyal sava"-
larımızda b!ze aynı zamanda en lüzumlu elemanları da yet!"t!ren büyük b!r okul 
hal!ne get!r!lmes!ne ayrıca !t!na ve h!mmet ed!lece#!ne, "üphem yoktur.

Büyük kamutay,
Dı" s!yaset!m!z, geçen yıl !ç!nde de sulh ve arsıulusal emek b!rl!#! yolunda 

!nk!"af etm!" ve yurdumuzun yönünün de#!"mez oldu#unu b!r daha bel!rtm!"t!r. 
M!lletler cem!yet!n!n geç!rmekte oldu#u çet!n sa*alarda, Cumhur!yet Hükumet!, 



bu arsıulusal kuruma olan ba#lılı#ını, her sahada göstermek suret!yle, sulh !deal!ne 
en uygun yoldan ayrılmamı"tır.

Büyük b!r m!ll! davamız olan Hatay !"!n!n geç!rd!#! sa*alar malumunuzdur. 
M!lletler Cem!yet! yüksek !dares! altında cereyan M!lletler Cem!yet! yüksek !da-
res! altında cereyan etm!" olan müzakereler, Hatay halkının layık oldu#u mesut ve 
müstak!l !dareye kavu"ması yolunda amaçladı#ı gayey! tem!n edecek ves!kaların 
kabul ve !mzası !le net!celenm!"t!r. (Alkı#lar)

Yen! Hatay rej!m!n!n mer!yete g!rmes!ne, kısa b!r zaman kaldı. Bu rej!m!, 
kend!ler! !le en dostane b!r z!hn!yetle emek b!rl!#! yapmı" oldu#umuz Fransızların 
!y! n!yetle ve amaçlanan gayey! tem!n edeb!lecek "ek!lde tatb!ke ba#layacaklarına 
"üphe ed!lmemel!d!r. Yarınk! Türk-Fransız münasebetler!n!n d!led!#!m!z yolda 
!nk!"afına, Hatay !"!n!n !y! b!r yönde yürümes! esaslı b!r olgu ve am!l olacaktır 
kanaat!ndey!m. (Alkı#lar)

Balkan s!yaset!m!z, en mesut b!r !" b!rl!#! yaratmakta devam ederek kend!s!ne 
ç!z!lm!" olan sulh yolunda hergün daha ver!ml! net!celerle !lerlemekted!r. (Alkı#-
lar)

Cumhur!yet Hükümet!n!n, &arkta tak!p edegelmekte bulundu#u dostluk ve 
yakınlık s!yaset!, yen! b!r kuvvetl! adım attı. Sadabat’ta dostlarımız Afgan!stan, Irak 
ve $ran !le !mza etm!" oldu#umuz dörtlü muahede, büyük b!r memnun!yetle kayda 
de#er sulh eserler!nden b!r!d!r. (Alkı#lar)

Bu m!sak!n etrafında toplanan Devletler, aynı gayey! tak!p eden ve sulh !ç!n-
de !nk!"af! sam!m!yetle !steyen hükümetler! arasında, !"b!rl!#!n!n, at!de de hayırlı 
net!celer verece#!nden em!n bulunmaktayız. (Alkı#lar) Cumhur!yet Hükümet!n!n, 
kom"uları !le ve d!#er büyük, küçük devletlerle olan münasebetler!nde, ahenkl! 
b!r !st!krar ve !nk!"af göze çarpmaktadır. Sulh yolunda nereden b!r h!tap geld!yse, 
Türk!ye onu, tehalükle kar"ıladı ve yardımlarını es!rgemed!. (Alkı#lar)

$spanya had!seler! dolayısı !le, Akden!z ve Karaden!z’de alınması gereken ted-
b!rlere Cumhur!yet Hükümet!, en gen!" b!r z!hn!yetle !"t!rak ett!. Dünyanın her 
tarafında oldu#u g!b!, b!z! alakalandıran sahalarda ve bu arada Akden!z’de sükun 
ve !st!krarın korunması, b!z!m yakından ve alaka !le tak!p ett!#!m!z b!r mevzu-
dur. &urasını da memnun!yetle kaydedeb!l!r!m k!, &ark! Akden!z ve Karaden!z 
suları !le Balkanlarda ve Yakın &arkta, geçen sene !"aret ett!#!m !y! münasebetler, 
aynıyla devam etm!"t!r. Geçen seneden ber!, dost ve müttef!k devletler!n müh!m 
r!cal!yle b!z!m devlet adamlarımız arasında kar"ılıkla z!yaretler vukua gelm!" ve 
bu, dostluklarımızın tezahürüne ves!le olmu"tur. (Alkı#lar) Hükümet, bu son sene 
zarfında, devletlerle olan t!car! münasebetler!n!, memleket!n ekonom!k bünyes!-
ne uyacak mukavele ve anla"malar yaparak tanz!m ett!. Bunlar arasında Fransa, 
$g!ltere, Almanya ve Sovyet Rusya !le akted!len müh!m t!car! anla"maları, b!lhassa 
kaydetmek !ster!m.

Hükumet!n dı" te"k!latının, ekonom!k kalkınma sava"amızla alakalı da!reler!, 
!ç!n b!lg! ve !st!hbarat u)unu gen!"leten yardımcı b!rer da!re olarak, çalı"maları-
nı tanz!m etmek lazımdır. Dı" s!yaset!m!z!n ayırıcı vasfını kısaca anlatmı" olmak 
!ç!n, d!yeb!l!r!m k!, tuttu#umuz s!yas! yol ve hede(en ayrılmıyoruz. Son senelerde 
arsıulusal münasebetlerde da!m! de#!"!kl!kler olmasına ra#men, b!z bu karı"ıklı#ın 



ortasında, sulhseverl!kle duygulu olarak, kar"ılıklı dostluklarımıza r!ayet ed!yoruz. 
Onların mah!yet ve da!reler!n! gen!"letmeye müsa!t z!hn!yetle arsıulusal vaz!yet 
ve vaz!fem!z! göz önünde tutarak çalı"ıyoruz. Bu yolda, !t!na !le çalı"maya devam 
etmek, Hükümete tavs!ye edece#!m en do#ru karar oldu#u kanaat!ndey!m. (Alkı#-
lar)

Az!z M!lletvek!ller!,
Dünyaca malum olmu"tur k!, b!z!m Devlet !dares!ndek! ana programımız 

Cumhur!yet Hak Part!s! programıdır. Bunun kapsadı#ı prens!pler !darede ve s!-
yasette b!z! aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat bu prens!pler!, gökten !nd!#! sanılan 
k!tapların dogmaları !le asla b!r tutmalalıdır. B!z, !lhamlarımızı gökten ve gay!pten 
de#!l, do#rudan do#ruya hayattan almı" bulunuyoruz. (Alkı#lar)

B!z!m yolumuzu ç!zen; !ç!nde ya"ada#ımız yurt, ba#rından çıktı#ımız Türk 
M!llet! ve b!r de m!lletler tar!h!n!n b!n b!r fac!a ve ıztırap kaydeden yapraklarından 
çıkardı#ımız net!celerd!r. (Alkı#lar)

El!m!zdek! programın ruhu, b!z! yalnız b!r kısmı vatanda"la alakalı kalmaktan 
men eder. B!z, bütün Türk m!llet!n!n had!m!y!z. Geçen yıl !ç!nde, part! ve hükümet 
te"k!latını b!rle"t!rmekle vatanda"lar arasında ayrılık tanımadı#ımızı f!!len göster-
m!" olduk. (Varol sesler") Bu had!sen!n b!z!m, Devlet !dares!nde kabul ett!#!m!z, 
“kuvvet b"rd"r ve o m"llet"nd"r” hak!kat!ne uygun oldu#u meydandadır. (Alkı#lar)

Kuvvet!n yegane kayna#ı olan, Türk m!llet!n!n güz!de vek!ller!n! büyük baht!-
yarlıkla e#!lerek selamlarım. (Bravo, ya#a sesler" #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar)



Be#"nc" Dönem
Be#"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! "n!kat
1 Kasım 1938 Salı

B!r!nc! Celse
Açılma saat!: 14:00
Muvakkat Ba#kan: Refet Canıtez
Muvakkat Kât!pler: Na#!d Ulu$ (Kütahya), Z!ya Gevher Et!l! (Çanakkale),
 Cav!d Oral (N!$de), Kemal Ünal (Isparta)

 Re!s!cumhur Mustafa Kemal Atatürk 

BA&VEK$L CELÂL BAYAR ($zm!r)
(Ba#vek"l alkı#lar arasında kürsüye geld"ler).
Te#k!lâtı esas!ye kanununun 36 ncı maddes! hükümler!ne tevf!kan Cum-

hur Re!s!m!z Atatürk’ten aldı$ım em!r üzer!ne bu seneye a!t nutuklarını oku-
yorum. (Alkı#lar)

Sayın M!lletvek!ller!;
Hep!n!z! sevg! ve saygı !le selamlarım... Geçen sene az!z Kamutay arkada"la-

rıma m!llet ve memleket !ç!n ne g!b! fey!zl! !"ler ba"armak !sted!#!m!z! !zah etm!"-
t!m. Bu gün de bunlardan hang!ler!n!n bu yıl !ç!nde yapıldı#ını b!ld!rmek !ster!m.

Sayın arkada"larım;
Her "eyden evvel s!ze kıvançla arzedey!m k! m!llet ve memleket geçen sene-

y! de tam b!r huzur ve sükûn !ç!nde yükselme ve kalkınma faal!yet!le geç!rm!"t!r. 
Uzun yıllardan ber! devam eden ve zaman zaman, had b!r "ek!l alan Tunçel!’ndek! 
toplu "ekavet hâd!seler! muayyen b!r program dah!l!ndek! çalı"maların net!ces! 
olarak kısa b!r zamanda bertaraf ed!lm!" o mıntıkada bu g!b! vakalar b!r daha te-
kerrür etmemek üzere tar!he devrolunmu"tur. (Bravo sesler"). Cumhur!yet!n fey-
z!nden yurdun d!#er evlatları g!b! oradak!ler de tamam!le !st!fade edeceklerd!r.

Hususî !dare ve beled!yeler!n bu yılk! faal!yetler!, geçen senelerden fazla ve 
daha ver!ml! olmu"tur.

$mar !"ler!nde beled!yeler!, türel! surette aydınlatmak, kılavuzlamak ve fa-
al!yetler!n! tak!b ve murakabe etmek üzere merkezde b!r tekn!k büro te"k!l! yol 
ve yapı kanununda !"ler!n ve !st!mlâk muameleler!n!n süratle yürümes!n! tem!n 
edecek tad!lât yapılması, beled!yeler bankasının !mar !"ler!nde yardımını gen!"let-
mes!, ç!(ç! mallarının emn!yet!n! korumak ve z!raî suçları süratle meydana çıka-
rıp suçluların cezalandırılması !ç!n Yüksek Kamutaya sunulmak üzere b!rer kanun 
lây!hası hazırlanmı"tır.



Büyük Mecl!s!n tasv!b!ne arzed!lm!" olan yen! nüfus kanununun kabul ve tat-
b!k! nüfus !"ler!n!n daha modern ve muntazam b!r "ek!lde yürütülmes!n! tem!ne 
h!zmet edecekt!r.

Muhterem arkada"lar;
Sıhhat ve !çt!maî muavenet vekâlet! kend!s!ne ver!len sa#lık ve !çt!maî yardım 

vaz!feler!ne !skân ve göçmen !"ler!ne Yüksek Mecl!s!n kabul buyurdu#u tahs!sat 
dah!l!nde ba"arı !le devam etm!"t!r.

Bu senen!n !lkbaharında Orta Anadoluda b!lhassa Kır"eh!r ve Yozgad haval!-
s!nde b!r kısım köyler!m!z! harab ve az!z vatanda"larımızdan bazılarının ölümüne 
sebeb!yet vermekle b!z! çok müteess!r eden b!r yer sarsıntısı olmu"tu. Sıhhat ve 
!çt!maî muavenet vekâlet! ve aynı mamanda bu !"le tavz!f ed!len Kızılay cem!yet! 
felâkete u#rayan vatanda"larımızı korumak !ç!n derhal gereken tedb!rler! almı"lar-
dır. Bu sahada yapılmasına karar ver!len 2114 evden b!r kısmı b!tm!"t!r. B!r kısmı-
nın da !n"aatı !lerlemekted!r. Bu h!zmet ve mesa!y! memnun!yetle kaydeder!m.

Yüce saylavlar;
Memlekette mevcud huzur ve asay!"e muvaz! olarak adalet c!hazı da !nt!zamla 

!"lemekted!r. Me"hud cürümler kanununun tatb!katından elde ed!len !y! net!celer-
den örnek alınarak bu kanun a#ır cezalı cürümlere de te"m!l ed!lm!"t!r.

$nkılâbımızm !st!krarını tey!d !ç!n yen! kanunî tedb!rler alınmı"tır. Bu mak-
sadla Türk ceza kanunundak! Devlet!n "ahs!yet!ne ve Devlet kuvvetler! aleyh!ne 
taallûk eden cürümler daha kuvvetl! müeyy!delere ba#lanmı"tır. Ceza erler!n!n 
terb!ye, ıslâh ve !" esaslarına göre düzelt!lmes! yolundak! hayırlı faal!yet!n gen!"le-
t!lmes! cem!yete; do#ru yoldan saparak hürr!yet!n! kaybetm!" olan b!nlerce vatan-
da"ı naf! b!rer uzuv olarak kazandırmaktadır.

Sayın M!lletvek!ller!;
Devlet!n ekonom!k sahadak! yapıcı ve yaptırıcı kudret ve prens!b!n!n z!raat 

!"ler!m!ze de te"m!l! yolunda b!r numune olmak üzere hükmî "ahs!yet! ha!z Z!raat 
!"letmeler! kurumu te"k!l ed!lm!"t!r. Geçen senek! nutkumuzda;

- M!llî ekonom!n!n temel! z!raatt!r.
- Bunun !ç!nd!r k!, z!raatte kalkınmamıza büyük önem vermektey!z. Köylere 

kadar yapılacak programlı ve prat!k çalı"malar bu maksada erme#! kolayla"trra-
caktır. Fakat bu hayatî !"! !sabetle amacma ula"tırmak !ç!n, !lk önce, c!ddî etüdlere 
dayalı, b!r z!raat s!yaset! tesb!t etmek ve onun !ç!n de her köylünün ve bütün va-
tanda"ların, kolayca kavrayab!lece#! ve severek tatb!k edeb!lece#! b!r z!raat rej!m! 
kurmak lâzımdır.

Tavs!yes!nde bulunmu"tuk. Buna a!d etüdler !kmal ed!lm!"t!r. Cumhur!yet!n 
onbe"!nc! yılı plânlı, s!steml! z!raat ve köy kalkınmasının mebde! olmalıdır.

Saym arkada"lar;
Ekonom! !"ler!m!z normal !nk!"af yolunu tak!b etmekted!r. Bu yıl da !st!hsa-

l!n, mübadelen!n ve kred!n!n düzenlenmes!le sanay!le"me ve te"k!lâtlanma sahala-



rında müsbet net!celer alınmı"tır. Maden tedk!k ve arama !"ler!le maden !"letme-
ler! mevcud programına göre !nk!"af etmekted!r. Dı" t!caret pol!t!kamız vaz!yete 
m!llî ve beynelm!lel konjonktüre uyarak kar"ılıklı menfaat ve müsaadeler esasıma 
ba#lı kalmakta devam etm!"t!r.

$hracatın murakabes! ve !hraç mallarımızın ıstandartlanması yolundak! çalı"-
malar yürümekte ve hayırlı net!celer elde ed!lmekted!r. Bu sene yen!den b!r takım 
!hraç mallarımız daha murakabe ed!len mallar arasına g!rm!"t!r. Böylece !hracatı-
mızın ve !hracatımızın !t!barını yükseltt!#!n! gördü#ümüz bu usulün sahası gen!"-
let!lmekted!r.

Halkımızın bed!î kab!l!yetler!ne makes olan ve hergünkü !ht!yaçlarımızın bü-
yük b!r kısmını kar"ılayan el ve ev küçük sanatlarının Cumhur!yet rej!m!nde lâyık 
oldu#u mertebeye yükselt!lmes! !cab eder. Bunun !ç!n te"v!kler yapılmasını ve bu 
babdak! lây!hanın b!r an evvel müzakeres!n! tavs!yeye "ayan bulurum.

Geçen !çt!ma devres!nde Yüksek Mecl!s!n kabul buyurdu#u “sermayes!n!n 
tamâmı Devlet tarafından ver!lmek suret!le kurulan !kt!sadî te"ekküller!n te"k!lât 
!le !dare ve murakabeler! hakkındak! kanunun tatb!k! !ç!n te"k!lâta ba"lanmı"tır. 
Memleket!n muhtel!f yerler!nde kred! ve satı" kooperat!%er!n!n ve b!rl!kler!n!n 
kurulmasına devam ed!lm!"t!r. Ezcümle Karaden!z mıntakasında fındık mahsu-
lümüz !ç!n be" kooperat!f ve bunlar !ç!n merkez! G!resun’da olmak üzere b!r b!rl!k 
te"k!l olunmu"tur.

Küçük esnafa ve küçük sanay! erbabına muhtaç oldukları kred!ler! tem!n!n 
etmek üzere Halk Bankası ve Halk sandıkları kurulmu"tur. Kred!n!n normal "art-
lar altında ucuzlatılmasının ekonom!k alandak! müh!m tes!r! malûmdur. Büyük 
M!llet Mecl!s!n!n kabul buyurdu#u kanun !le fa!z hadler!n!n !nd!r!lmes!n! mem-
nun!yetle kar"ılarım.

Büyük M!llet Mecl!s! Den!zbankı kurmakla çok !sabetl! b!r harekette bulun-
mu"tur. B!r!nc! be" senel!k sanay! plânımız muva'ak!yetle b!tmek üzered!r. Buna 
!lâveten üç senel!k b!r maden !"letme programı tanz!m ed!lm!" ve tatb!k!ne ba"-
lanmı"tır. Bu üç senel!k maden programının büyük b!r kısmmı !ç!ne almak ve "e-
ker sanay!!n! de gen!"letmek suret!le mak!ne, k!mya, gıda maddeler!, toprak ve su 
mahsuller!, ev mahruvatı sanay!! !le l!man !n"asını ve nakl!ye vasıtalarının ço#altıl-
masını ve den!z !"ler! !ç!n duydu#umuz !ht!yaçları !ht!va ve !fade eden dört senel!k 
üç numaralı yen! b!r program yapılmı" ve !lân ed!lm!"t!r. Bu plân !ç!n sarfolunacak 
para 85 !lâ 90 m!lyon l!ra arasında tahm!n ed!lmekted!r. Buna a!d kred!n!n tem!n 
ed!ld!#! malûmdur. Memleket !ç!n faydalı olan her te"ebbüsü yüksek b!r vatan se-
verl!k duygus!le terv!ç ve h!maye eden de#erl! Kamutayın bu plânı da müzaheret!-
ne mazhar kılaca#ından "üphe etm!yorum.

Muhterem m!lletvek!ller!;
Memleket!n !marı ve kalkınması yolunda çok müh!m vaz!feler alan Cumhu-

r!yet nafıasının bu yıl !ç!ndek! çalı"mâlarının azamî randıman verm!" oldu#unu 
görmektey!m. Geç!de açılan büyük köprüler!n bu yıl 115’e bal!# oldu#unu kay!d 
ve adedler!n!n !ht!yaçla mütenas!b olarak süratle ço#altılmasını temenn! eder!m. 
$stanbul’dan ba"layan Avrupa tur!st!k asfalt yolunun b!r!nc! kısmı !kmal ed!lm!"t!r 
ve son kısımlarının !n"aatına devam ed!lmekted!r. Memleket!n umumî su s!yaset!-



n!n büyük ehemm!yet! üzer!nde durmaktayız. Geçen devrede kabul buyurdu#unuz 
b!r kanunla Adana ovasının sulama !"ler!ne hız ver!lm!" olmasını memnun!yetle 
kaydeder!m. D!#er su !"ler!m!z de program dah!l!nde yürümekted!r. Geçen sene 
yapılmasının ba"landı#ını b!ld!rd!#!m rad!yo merkez! stüdyosu tamamlanmı"tır.

&!rketlerden el!m!ze geçen dem!ryollarının ıslahına ve muharr!k ve mütehar-
r!k edevatın her türlü !ht!yaca cevab verecek surette !kmal!ne çalı"ılmaktadır.

Memlekette nakl!ye hacm! artmaktadır. Muhtel!f malların "evk!n! kolaylıkla 
tem!n etmek !ç!n yen! nakl!ye vasıtaları s!par!" ed!lm!" ve 3 numaralı programda 
da bu hususa ayrıca yer ver!lm!"t!r.

Geçen yıl D!vr!#!’ye ula"tı#ını gördü#ümüz dem!ryolunun bu yıl Erz!ncana 
vardı#ını ve önümüzdek! yıl !ç!nde de Erzurum "ehr!ne vâsıl olaca#ını kıvançla 
müjdeler!m.

Arkada"lar;
Mal!yem!z denk bütçe, sa#lam ted!ye, verg! s!stemler!n! mükellef leh!ne ıslah 

ve tahf!f ve m!llî paranın !st!krarını muhafaza prens!bler!n! tam b!r sadakat ve mu-
va'ak!yetle tak!b ve tatb!k etmekted!r.

Halkın ve ç!(ç!n!n verg! yükünü haf!%etmek yolunda ötedenber! güdülen 
prens!b!n !mkân n!sbet!nde tatb!kına bu yıl da devam ed!lm!"t!r. Kazanç ve mu-
vazene verg!ler!nde, yünlü ve pamuklu kuma"ların !st!hlâk verg!s!nde ve hayvan 
verg!ler!nde !nd!rmeler yapılmı", hayvan verg!s!n!n at ve katıra a!d kısmı !le tıbbî 
ve !spenç!yar! maddeler!n !st!hlâk verg!s! tamamen kaldırılmı"tır.

B!r kısım verg!lerde yapılan müh!m !nd!rmelere ra#men tahs!lat muhammen 
var!dattan geçen sene de 29 m!lyon l!ra b!r fazlalık gösterm!"t!r. Bu senek! tahs!la-
tın da tahm!nlerden z!yade olaca#ı umulmaktadır.

Ekonom!k sahadak! !nk!"a%a mütenas!b olarak da!ma bütçe tahm!nler!n! 
a"an Devlet var!datının devamlı artı"ı b!r tara(an verg! tahf!%er!n! muayyen b!r 
program da!res!nde tahakkuk ett!rme#e, d!#er tara(an muhtel!f sahalarda ver!ml! 
!"lere ve M!llî Müdafaa h!zmetler!ne daha çok pay ayırma#a !mkân vermekted!r.

Te"v!k! sanay! kanunundan !st!fade eden müesseselere har!çten get!rd!kler! 
!bt!daî maddelerle mak!ne, alât ve edevat !ç!n ver!lm!" olan gümrük muaf!yet! kal-
dırılarak mezkûr kanundan !st!fade eden ve etmeyen bütün sanay! erbabına "am!l 
olmak üzere bu nev! !bt!daî madlelerle mak!ne, alât ve edevatın gümrük res!m-
ler!n!n cüzî b!r hadde !nd!r!lmes! ve mak!ne alât ve edevatı !ç!n muamele verg!s! 
muaf!yet!n!n kabul ed!lmes! memleket sanay!! üzer!nde hayırlı net!celer verecek 
b!r tedb!r olmu"tur.

B!r kısım verg!ler!m!z!n tarh ve c!bayet usuller!n!n ıslahı ve tatb!katta sadel!k 
ve b!rl!k tem!n! maksad!le hazırlanarak Yüksek Kamutaya sunulan lây!hanın b!r an 
evvel çıkarılmasını temenn!ye de#er bulurum.

Sayın arkada"larım;
$nh!sarlar !dares! kurumlarının malî monopol, t!carî te"ekkül ve malî valor!-

zas!yon kurumu karekter!n! !kt!sab etmes! !ç!n !cab eden esaslı tedb!rler alınmakta 
ve semereler! de elde ed!lmekted!r.



Çok kıymetl! ve nef!s mahsuller!m!zden b!r! olan tütünün z!raat usuller!n! 
düzeltmek, zürraı, mahsulünü !"letmek ve de#er f!yat!le satmak bakımından ay-
dınlatmak ve korumak, tütünler!m!z! dünya p!yasalarına daha çok tanıtarak !hra-
catını azamî hadde çıkarmak yolundak! gayretler !y! net!celer vermekted!r. D!#er 
!nh!sar maddeler!n!n !st!hsal ve !st!hlâk!nde de !nk!"a%ar görülmekted!r.

Sevg!l! arkada"larım;
Yüksek tahs!l gençler!n! !sted!#!m!z ve muhtaç oldu#umuz g!b! m!llî "uurlu ve 

modern kültürlü olarak yet!"t!rmek !ç!n $stanbul Ün!vers!tes!n!n tekâmülü, Anka-
ra Ün!vers!tes!’n!n tamamlanması ve &ark ün!vers!tes!n!n yapılan etüdlerle tesb!t 
ed!lm!" olan esaslar da!res!nde, Van gölü c!varında kurulması mesa!s!ne hızla ve 
önemle devam ed!lmekted!r. Geçen sene tecrübeler!n!n üm!d ver!c! mah!yette ol-
du#unu kaydett!#!m e#!tmen okulları çok !y! net!celer verm!" ve e#!t!m kadrosuna 
bu yıl 1500 k!"! daha !lâve ed!lm!"t!r. Önümüzdek! yıllar !ç!nde bu m!kdarın artı-
rılaca#ı "übhes!zd!r. Türk tar!h ve D!l kurumlarının çalı"maları takd!re lây!k kıy-
met ve mah!yet arz etmekted!r. Tar!h tez!m!z! redded!lmez del!l ve vas!kalarla !l!m 
dünyasına tanıtan Tar!h kurumu memleket!n muhtel!f yerler!nde yen!den kazılar 
yaptırmı" ve beynelm!lel toplantılara muva'ak!yetle !"t!rak ederek yaptı#ı tebl!#-
lerle ecneb! uzmanların alâka ve takd!rler!n! kazanmı"tır. D!l kurumu en güzel ve 
fey!zl! b!r !" olarak türlü !l!mlere a!d Türkçe ter!mler! tesb!t etm!" ve bu suretle 
d!l!m!z yabancı d!ller!n tes!r!nden kurtulma yolunda esaslı adımını atmı"tır. Bu 
yıl okullarımızda tedr!satın Türkçe ter!mlerle yazılmı" k!tablarla ba"lamı" olmasını 
kültür hayatımız !ç!n müh!m b!r hâd!se olarak kaydetmek !ster!m.

Türk gençl!#!n!n kültürde oldu#u g!b! spor sahasında da !deal!ne ula"tırılması 
!ç!n Yüksek Kamutayın kabul ett!#! “Beden terb!yes!” kanununun tatb!k!ne geç!l-
d!#!n! görmekle memnunum.

Muhterem arkada"larım;
Vatanın ve rej!m!n koruyucusu olmakla kalmayıp en gen!" ve hak!kî manası 

!le b!r sulh am!l! ve b!r e#!t!m ve ö#ret!m oca#ı olan yen!lmez ordumuzun geçen 
sene de !"aret ve !zah ett!#!m g!b! son s!stem s!lâh ve motorlu vasıtalarla c!hazlan-
dırılması yolundak! çalı"malara hız ver!lm!"t!r. (Bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar).

Geçen sene Büyük Kamutayın kabul buyurdu#u tahs!sat üzer!ne b!r umumî 
s!lahlanma programı yapılmı"tır. Tatb!katı !lerlemekted!r. Den!z kuvvetler!m!z!n 
takv!yes! !ç!n lüzumlu olan harb gem!ler!m!z!n küçük b!r kısmı s!par!" ed!lm!"t!r. 
Büyük b!r kısmı da s!par!" ed!lmek üzered!r. (Alkı#lar).

Bu meyanda mevcud gem!ler!m!z!n daha mükemmel b!r hale konulması !ç!n 
tert!bat alınmaktadır. Bu sene Gölcük harb tersanem!z!n !n"asına ba"lanacaktır. 
Hava programımız önemle tatb!k olunmaktadır. &anlı adını andıkça gönül ferahı 
ve sonsuz gurur duydu#umuz kıymetl! ordumuz bu yaz "ark bölges!nde tab!atın en 
çet!n ve ha"!n "artları !ç!nde yaptı#ı manevralarda hergün artan kudret ve kab!l!ye-
t!n! b!r kere daha gösterm!"t!r. ($"ddetl" alkı#lar).

Çok de#erl! komutan ve subaylarımızla kahraman erler!m!z! huzurunuzda 
!(!har ve takd!rle selâmlarım. (Bravo sesler" ,sürekl" alkı#lar).

Sayın Mîlletvek!ller!;
Har!cî s!yaset!m!z!n son sene zarfındak! !nk!"afı geçen sene ana vası%arını 

ç!zm!" oldu#um esaslar da!res!nde cereyan etm!"t!r. Son aylar zarfında sulh, çet!n 



b!r !mt!han geç!rd!. &!md! !mt!dadını ancak daha b!r müddet sonra anlıyab!lece#!-
m!z yen! b!r sükûn devres! !ç!ndey!z. Sulh m!lletler! refah ve saadete er!"t!ren en!y! 
yoldur. Fakat bu me*um b!r defa ele geç!r!l!nce da!mî b!r !ht!mam ve !t!na ve her 
m!llet!n ayrı ayrı hazırlı#ını !ster. Memleket!m!z! hergün daha çok kuvvetlend!r-
mek, her sahada her türlü !ht!mallere kar"ı koyab!lecek b!r halde bulundurmak ve 
dünya hâd!satının bütün safahatını büyük b!r tayakkuzla tak!b etmek sulh sever 
s!yaset!m!z!n dayandı#ı esasların ba"lıcasıdır. (Bravo sesler", alkı#lar).

M!lletler!n emn!yet! ya !k! tara%ı ve yahud çok tara%ı umumî mü"terek an-
la"malarla uzla"malarla tem!n ed!leb!l!r d!ye mutlak mah!yette ortaya atılan ve her 
b!r! d!#erler!ne zıd added!len prens!bler sulhun muhafazası emr!nde b!z!m !ç!n kat! 
ve !sabetl! de#!ld!r ve olamaz. (Bravo sesler", alkı#lar) Bunların her b!r!n! co#rafî ve 
s!yasî !cab ve vaz!yetlere göre kullanarak sulh yolundak! !ht!mamı real!telere tevf!k 
etmek her m!llet !ç!n ayrı ayrı b!r vaz!fed!r. Cumhur!yet Hükümet! bu hak!kat! 
görmü" tatb!k etm!" en yakın kom"uları !le oldu#u kadar en uzak Devletlerle olan 
münasebetler!n! dostluklarını !tt!faklarını ona göre tanz!m etme#! b!lm!" ve bu sa-
yede har!cî s!yaset!m!z! sa#lam esaslara !st!nad ett!rm!"t!r. (Alkı#lar).

Balkan s!yaset! balkanların münfer!d ve mü"terek menfaatler!n!n en bel!# b!r 
!fades! Balkan m!lletler!n!n her b!r!n!n ayrı ayrı kuvvetlenmes! de sulh yolundak! 
d!nam!k tarzı telâkk!n!n f!lî b!r m!sal!d!r.

Burada memnun!yetle kaydetmek !sted!#!m b!r hâd!se Balkan m!lletler!-
n! b!rb!r!ne büsbütün yakınla"tırmakta kuvvetl! âm!l olmu"tur. Ve yarın !ç!n de 
üm!dler vadeden b!r eserd!r. Selân!k’te Balkan M!sakı Devletler! namına Konsey 
Re!s! ve Muhterem Yunan Ba"vek!l! General Metaksas !le Saym Bulgar Ba"vek!l! 
Mösyö Köse Ivanof arasında !mza ed!lm!" olan anla"madan bahsetmek !sted!#!m 
anla"ılmı"tır, Bu anla"mada sulh yolundak! mütemad! gayretler!m!z!n ve Balkan 
Devletler!n!n tak!b edegeld!kler! sal!m pol!t!kanın hayırlı b!r tecell!s!d!r. (Bravo 
sesler", alkı#lar)

Y!ne ayn! real!teler ayn! d!nam!zm ve ayn! yüksek gayeler Sadabad âk!dler!n!n 
maz!den mevrus hurafeler! nasıl b!r hamlede yıkarak münasebetler!n! yen! ve velûd 
esaslara !st!nad ett!rme#! b!ld!kler!n! gösterm!"t!r.

Türk!ye’n!n d!#er devletlerle olan münasebetler! geçen sene sarahatle göster-
d!#!m yolda dostane !nk!"afını tak!b ederek !lerlemekte bulunuyor. Hatay meseles!-
n!n son sene zarfında geç!rm!" oldu#u sa*alar malûmunuzdur. Bu m!llî davayı b!r 
Türk - Fransız dostane anla"mas!le halletmek yolundak! mesa! muva'ak!yete erd!.

Türk ve Fransız askerler!n!n muvakkat ve mü"terek !"gal! bu anla"manın bar!z 
tezahürü oldu. Bu sayede sükûn yerle"t! ve !nt!habat !kmal olundu. N!hayet Hatay, 
M!llet Mecl!s!ne ve !st!klâl!ne kavu"tu. (Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar). 
Müstak!l Hatay Devlet! bu gün !nz!bat kuvvetler!n! tanz!m eylemek ve memleket!n 
dah!lî emn!yet!n! de kend! vasıtalar!le tem!n etmekle me"guldür. Bunun da yakın-
da ba"arılaca#ını üm!d ed!yoruz.

Geçen sene, Yarınk! Türk - Fransız münasebetler!n!n d!led!#!m!z yolda !n-
k!"afına Hatay !"!n!n !y! b!r yönde yürümes! esaslı b!r ölçü ve âm!l olacaktır de-
m!"t!m. F!lhak!ka Hatay !"!ndek! Türk - Fransız anla"ması !k! Devlet arasındak! 
münasebetler! çok dostane b!r duruma get!rm!"t!r.



Hatay !"!nde !st!hsal ed!len net!celer!n !st!krarı Türk - Fransız dostlu#unun 
da !nk!"af ve tebellürüne b!r esas te"k!l edece#! kanaat!ndey!m. Cumhur!yet Hükü-
met! geçen senedenber! muhtel!f devletlerle !kt!sadî münasebetler!n! tanz!m eden 
mukavele ve anla"malar !mza etm!" bulunuyor. Bu meyanda $ng!ltere Hükûmet!le 
akded!len t!caret anla"ması ve ayn! zamanda 16 m!lyon $ng!l!z l!ralık b!r t!caret ve 
tesl!hat kred!s! mukaveles!n! z!kretmek !ster!m k! esasen buna müteferr! kanun 
yüksek tasd!k!m!ze !kt!ran etm!"t!r.

B!r kaç gün evvel memleket!m!z! z!yaret eden Almanyanın mümtaz $ktısad 
Nazırı Bay Funk !le 150 m!lyon marklık b!r kred!n!n esaslarında mutabakat hâsıl 
oldu. Teferruat yakında !k! Hükümet arasında tesb!t ed!lecekt!r. Bu kred! anla"-
malarını memleket!m!z!n malî !t!barına kar"ı göster!len c!ddî emn!yet!n ve har!cî 
s!yaset!m!zdek! dürüst hareket!n b!r tecell!s! olarak telâkk! etmek lâzımgel!r. (Bra-
vo sesler") Hükümet!n akdett!#! mukaveleler meyanında hukukî sahada muhtel!f 
anla"malar mevcud oldu#u g!b! !st!klâl!ne kavu"an dost Mısır devlet! !le akted!len 
b!r de dostluk, !kamet ve tab!!yet mukavelenames! mevcud bulunmaktadır. Büyük 
kom"u ve dostumuz Sovyet $tt!hadı Cumhur!yet! !le geçen yıl !ç!nde yen! b!r hudud 
mukaveles! !mza ed!lerek !k! memleket!n hudud münasebetler! bu suretle !k! ta-
raf tecrübeler!n!n gösterd!#! sal!m esaslara ba#lanmı"tır. Bu mukavelen!n yakmda 
mer!yet mevk!!ne konulması beklen!lmekted!r.

Y!ne geçen yıl !ç!nde $talya Hükümet!, Montröde !mza ed!len ve kend! !"-
t!rak!ne açık bırakılan Bo#azlar mukaveles!ne !lt!hak etm!" ve bu kom"u büyük 
memleket!n b!ze kar"ı olan bu dostane hareket! memleket!m!z!n de ayn! dostane 
h!ss!yat!le kar"ılanmı"tır. 

Büyük Kamutay; "!md!ye kadar oldu#u g!b! bütün !"ler!n!zde ba"arılar d!le-
r!m. ($"ddetl" ve sürekl" alkı#lar).





!smet !nönü
(1884-1973)

1884 yılında $zm!r’de do#du. $lk ve orta ö#ren!m!n! S!vas’ta tamamladık-
tan sonra Mühend!shane $dad!s!n! (Askerî L!se) b!t!rd!. 1903 yılında Kara Harp 
Okulu’ndan, 1906 yılında Harp Akadem!s!’nden mezun olarak, ordunun çe"!tl! ka-
demeler!nde görev yaptı. 1910-1913 yılları arasında Yemen $syanı’nın bastırılması 
harekâtına katıldı. Bu ve bundan öncek! görevler!nde hudut problemler! ve as!lerle 
yapılan anla"malarda ba"arılı h!zmetler! ve meslekî özell!kler!yle d!kkat! çekt!. 

B!r!nc! Dünya Sava"ı sırasında Ka)as Cephes!’nde Kolordu Komutanı olarak 
Atatürk’ün emr!nde çalı"tı ve ö#renc!l!k yıllarından ber! devam eden dostlukla-
rı !le devlet!n gelece#! hakkında ortak f!k!rler! gel!"t!. Sur!ye Cephes!’nde sava"tı; 
M!llî Mücadele sırasında Atatürk’ün en yakın s!lâh arkada"ı olarak çalı"tı. Ed!rne 
m!lletvek!ll!#! ve bakanlık yaptı. Albay $smet Bey, mebusluk ve bakanlık da uhde-
s!nde kalarak Garp Cephes! Komutanlı#ı’na get!r!ld!. 25 Ek!m 1920’den sonra Batı 
Cephes! Komutanı olarak Çerkez Ethem !syanını bastırdı. B!r!nc! ve $k!nc! $nönü 
Sava"larını yönett!. Tu#general rütbes!ne yükseld!. 

Sakarya Meydan Sava"ı ve Büyük Taarruz’dan sonra kazanılan zafer üze-
r!ne Mudanya Mütarekes!’nde Büyük M!llet Mecl!s!’n! tems!l ett!. Lozan Barı" 
Konferansı’na Dı"!"ler! Bakanı ve Türk heyet! ba"kanı olarak katıldı. 24 Temmuz 
1923’te Lozan Andla"ması’nı !mzaladı. Cumhur!yet!n !lânından sonra 1923-1924 
yıllarında !lk hükûmette Ba"bakan olarak görev aldı, 1924-1937 yılları arasında bu 
görev!n! sürdürdü. 

$nönü, Atatürk $nkılâplarının gerçekle"mes!nde ve Türk!ye Cumhur!yet!’n!n 
sa#lam temeller üzer!ne oturtulmasında Atatürk’ün en yakın mesa! arkada"ıydı. 
Atatürk’ün ölümünden sonra, 1938 yılında, TBMM tarafından Türk!ye’n!n !k!n-
c! Cumhurba"kanı olarak seç!ld!. $k!nc! Dünya Sava"ı sırasında Türk!ye’y! sava" 
felâket!n!n dı"ında tutmayı ba"ardı. Sava"tan sonra çok part!l! s!yasî rej!me geç!l-



mes!ne büyük destek oldu. 1950 yılında, yapılan seç!mler! kaybett!kten sonra, 1960 
yılına kadar Ana Muhalefet Part!s! Ba"kanı olarak s!yasî ya"amını sürdürdü. 27 
Mayıs darbes!nden sonra Kurucu Mecl!s üyel!#!ne seç!ld! ve 10 Kasım 1961 tar!-
h!nde Ba"bakanlı#a atandı. 1965 yılında bu görevden ayrıldıktan sonra m!lletvek!l! 
olarak s!yasî ya"amına devam ett!. 

1972’de CHP Genel Ba"kanlı#ı ve m!lletvek!ll!#!nden !st!fa ederek; ölünceye 
kadar (25 Aralık 1973) Anayasa gere#!nce Cumhur!yet Senatosu tab!î üyel!#! gö-
rev!nde bulundu.



Altıncı Dönem
!k"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! !n!kad
1 Kasım 1939 Çar#amba

B!r!nc! Celse
Açılma saat!: 15:00
Muvakkat Ba#kan: Refet Canıtez
Muvakkat Kât!pler: Bek!r Kalel! (Gaz!anteb), Dr. Sad! Konuk (Bursa),
 Ved!d Uzgören (Kütahya), Cav!d Oral (N!$de).

 Re!s!cumhur "smet "nönü 

Büyük M!llet Mecl!s!n!n Muhterem azası!
Altıncı !nt!hab devres!n!n b!r!nc! !çt!ma senes!n! açarken muhterem azayı 

sevg! ve saygı !le selâmlarım. (Alkı#lar). Em!n!m k! bu anda kalbler!m!z, Büyük 
Türk M!llet!n!n emanet ve vaz!feler!n!, onun hak!kî menfaat!ne uygun olarak !fa 
etmek a"k!le dolub ta"maktadır. Geç!rd!#!m!z sene, vatanda huzur ve emn!yet!n, 
f!k!rlerde ve cem!yette hak!kî b!r asay!"!n hüküm sürmes!le geçm!"; Cumhur!yet!n 
vatanda"ta ve vatanda en büyük n!met! olan hays!yet ve emn!yet, tamamen hâk!m 
olmu"tur. (Bravo sesler", alkı#lar) Dah!lî !darem!zde h!ç b!r fetret ve n!fak azab!le 
muztar!b bulunmuyoruz. (Bravo sesler", alkı#lar). B!r m!llet!n en büyük ve kuvvetl! 
mesned! olan dah!lî beraberl!k, Büyük Mecl!s!n ulvî ve muhte"em hüv!yet!nden 
örnek alarak, Türk vatanını !nsan!yet âlem!nde heybetl! b!r mevcud!yet olarak te-
cessüm ve temayüz ett!rm!"t!r. (Bravo sesler", alkı#lar). M!llet!m!z!n kemal !fade 
eden bu hal!le, hep!m!z !(!har edeb!l!r!z. Dah!lî !daren!n gerek umumî ve mahallî 
!dare kısımlarında ve gerek beled!ye ve köylü hayatımızda kolaylı#ı ve tekâmülü 
tem!n edecek yen! tedb!rler!, Hükümet, mütemad!yen tedk!k!n!ze arz etmek kara-
rındadır. (Bravo sesler", alkı#lar)

Bu sene, Hatay ana vatana, onun ayrılmaz b!r cüzü olarak !lt!hak etm!"t!r. 
($"ddetl" alkı#lar). Uzun seneler b!zden ayrı ya"amak elem!n! çekm!" olan az!z 
Hatay’ın, s!z!n kudretl! ve tem!z eller!n!zde az zaman !ç!nde vatanın en "!r!n, en 
mamur b!r kö"es! hal!ne gelece#!ne kat!yen em!n!z.

Cumhur!yet adl!yes!n!n !"lemes! tarzını, memnun!yetle yadedeb!l!r!z. Adalet 
tevz!! g!b! en "ere%! b!r cem!yet vaz!fes!n! !fa eden hâk!mler!m!z!n meslekler!n! 
daha metîn ve caz!b b!r hale koyacak tedb!rler!, kanunlarımızın tatb!katında daha 
z!yade !sabet ve sürat tem!n edecek çareler!, ceza !"ler!n!n ve müesseseler!n!n ıslah 
ve terb!ye maksadlarında daha müess!r vasıtalara mal!k!yet!n!, Hükümet!n, yüksek 
huzurunuza arzolunmak !ç!n, da!ma üzer!nde çalı"tı#ı mevzular olarak z!kredeb!-
l!r!m. (Bravo sesler", alkı#lar) Her halde "urasını !(!harla !lân edeb!l!r!z k!, vatanda 
adalet tevz!!, ehl!yetl! ve emn!yetl! ellerded!r ve adalet tevz!! usuller!m!z meden!ye-
t!n en !ler! telâkk!ler!ne uygun esaslara müsten!dd!r. (Bravo sesler", alkı#lar).



Muhterem M!lletvek!ller!!
Son b!r sene zarfındak! dünya hâd!seler! önünde Türk!ye’n!n har!cî s!yase-

t!, Hükümet tarafından muhtel!f ves!lelerle yüksek ıttılaınıza arzed!l!b tasv!b!n!ze 
!kt!ran eden !nk!"a%ar gösterm!"t!r. Avrupa buhranı, sulhu koruma#a matuf gay-
retler!n zaman zaman üm!d ver!c! sa*alarından sonra büsbütün alevlenm!" ve n!-
hayet harb fac!asının patlaması b!r emr! vak! olmu"tur. S!z!n sam!mî h!ssayatını da 
terceman oldu#uma em!n olarak bu halden der!n elem ve hüzün duydu#umuzu 
saklıyamam. Cumhur!yet Hükümet!, bütün bu devrelerde, sulha h!zmet etmek ve 
kend! masun!yet!n! tem!n eylemek gayret!n! esaslı vaz!fe telâkk! ett!. 12 mayısta 
$ng!ltere, ve 23 Haz!ran’da Fransa Hükûmetler!le kararla"tırmı" oldu#u mü"terek 
beyannameler, bu gayret!n mahsulüdür. (Alkı#lar). 19 Te"r!n!evvelde !mza ed!len 
ve bu ha(a !ç!nde yüksek tasd!kınıza arzed!lecek olan muahede de; h!çb!r Devle-
t!n aleyh!nde olmıyarak, h!ç olmazsa tes!r!m!z!n yet!"t!#! sahada beynelm!lel sulh 
ve emn!yete h!zmet etmek suret!le kend! emn!yet!m!z! masun tutmak gayes!ne 
matu(ur. (Bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar). Sulhu korumak ülküsü; her memlekete, 
kend! hususî bünyes!, co#rafî vaz!yet! ve !mkânlarına göre ayrı ayrı tedb!rler !lham 
edeb!l!r. Türk!ye !ç!n, hareket hattını evvelden sarahat ve sam!m!yetle bell! etmek, 
sulh yolundak! vaz!fe tedb!rler!n!n en müess!r olanıdır den!leb!l!r. (Bravo sesler", 
alkı#lar). B!z, bu muahede !le, harb fecay!! !ç!nde ıstırab çeken Avrupada b!r emn!-
yet mıntakası tes!s! suret!le, bu fac!anın müstakbel !tt!sa ve !nk!"a%arına mân! ol-
mak gayes!n! güdüyoruz. (Bravo sesler", alkı#lar) Muaheden!n harekete geçmes!, bu 
me"ru gayeler! ç!#nemek !steyenler!n bulunmas!le ka!md!r. O !ht!mal har!c!nde, 
b!z!m müttef!klerle olan ba#larımız ve hep beraber !lân etm!" oldu#umuz yüksek 
!deal etrafındak! beraberl!#!m!z, d!#er Devletlerle normal ve dostane münasebetle-
r!m!z! !hlâl edeb!lecek mah!yette de#!ld!r. (Bravo sesler", alkı#lar). Deruhde eylem!" 
oldu#umuz vaz!fe ve mesul!yetler! hakk!le müdr!k olarak, !nsanlı#ı !nleten harb 
fac!asını b!r an evvel n!hayete ermes!n! ve yarınk! nes!ller!n son seneler!n ıstırabla-
rına dü"memes!n!, bütün kalb!m!zle temenn! etmektey!z. Bu gün oldu#u g!b! yarın 
da memleket!m!z! harb mıntakası har!c!nde bırakmayı, emn!yet ve taahhüdler!m!-
z! !hlâl etmemek "art!le, m!llet!m!ze kar"ı vaz!fe !cabı olarak c!dden arzu ed!yoruz. 
(Bravo sesler" Alkı#lar).

Arkada"lar!
Malûmunuz oldu#u veçh!le Har!c!ye vek!l!m!z, Sovyet Hükümet!n!n m!saf!r! 

olarak Moskova’da üç ha(a kadar temas ve müzakerede bulundu. Bu müzakereler-
den, esk! dostumuz Sovyet îtt!had!le aramızda bu günkü mesud münasebetlerden 
daha !ler! b!r vaz!yet !fa edecek b!r anla"ma meydana gelece#!n! üm!d etm!"t!k. Ne-
t!ceye varmak !ç!n !kt!darımızda bulunan bütün gayret! sarfetm!" ve b!r an muvaf-
fak!yet!n elde ed!ld!#! anlayı"ına varmı"tık. Buna ra#men, b!z!m menfaat!m!ze ol-
du#u kadar kar"ı tarafın menfaat!ne de muvafık oldu#unu zannett!#!m!z net!cen!n 
!st!hsal!, bu defa mümkün olamamı"tır. Bununla beraber, b!l!rs!n!z k!, !k! kom"u 
memleket arasındak! dostluk kuvvetl! esaslara müsten!dd!r. Bu devr!n muvakkat 
!cablarından do#an "artlar ve !mkânsızlıklar, bu dostlu#u !hlâl etmemel!d!r. (Bravo 
sesler", alkı#lar), B!z maz!de oldu#u g!b! ât!de de Türk-Sovyet münasebetler!n!n 
dostane seyr!n! sam!mî olarak tak!b edece#!z. (Bravo sesler", alkı#lar).

Muhterem arkada"lar!
Son hâd!seler münasebet!le Türk!ye hakkında yapılan ne"r!yat, b!lhassa b!ta-

raf memleketlerdek!ler, m!llet!m!z!n !k! yüksek vasfını kemal!le tecessüm ett!rm!"-



t!r: Türkler dostluklarına vefakâr taahhüdler!ne sadıktırlar. (Bravo sesler", #"ddetl" 
ve sürekl" alkı#lar). Bu vası%arı Cumhur!yet Hükümet!n!n s!yaset!ne umumî b!r 
emn!yet göster!lmes!n! tem!n etm!"t!r. B!ze kar"ı vefakâr olan dostlarımız, bu güne 
kadar oldu#u g!b! bundan sonra da, b!zden ancak dürüstlük, hayırhahlık ve bunla-
ra uygun hareketler bekleyeb!l!rler. (Alkı#lar).

M!llet!n muhterem Vek!ller!!
$ç!nde bulundu#umuz beynelm!lel vaz!yet!n, Cumhur!yet ordusunun ehem-

m!yet ve !ht!yacını gözler!n!z önünde b!r!nc! derecede canlandırdı#ına "üphem 
yoktur. Bütün Türk m!llet!n!n d!kkatl! nazarı da, bu devrede, b!lhassa kend! müda-
faa vasıtalarına teveccüh etm!" bulunuyor.

Cumhur!yet Hükümet!, müdafaa tedb!rler!n! tekemmül ett!rmek !ç!n h!ç b!r 
h!mmet! es!rgememek azm!nded!r. (Bravo sesler", alkı#lar). Malî ve fennî nokta! 
nazardan çok külfetl! ve masra%ı b!r hal almı" olan müdafaa vasıtalarını da !hmal 
etmemek gayret!, Hükümet ve m!lletçe az!z b!r kaygu olursa, erlere meydan gö-
ründü#ü zamanda Vatanda"ların yapılan fedakârlıkların h!ç b!r!s!ne acımayacak 
mesud net!celer elde edecekler! muhakkaktır. (Ya#a, bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" 
alkı#lar).

Büyük Mecl!s, Büyük Türk m!llet! em!n olab!l!r k!, Cumhur!yet orduları em!r 
aldıkları zaman vaz!feler!n! hakk!le !fa edecek kıymetted!rler. (Ya#asın sesler", #"d-
detl" ve sürekl" alkı#lar). Yaptı#ımız ve yapaca#ımız fedakârlıklara Cumhur!yet or-
duları lây!k olduklarını !sbat etme#e her an hazırdırlar. ($"ddetl" ve sürekl" alkı#-
lar).

Az!z Vatanda"larım!
Mûnakalât vekâlet!, müterakk! b!r cem!yet!n mümeyy!z vası%arından b!r! 

olan bütün münakale ve muhabere vasıtalarının ahenk ve !nt!zamı gayes!n! tem!n 
etmek yolunda esaslı b!r tedb!r olmu"tur. Muhtel!f nak!l vasıtaları, b!r mesul!yet 
altında b!rb!r!n! tamamlayan b!r z!hn!yetle !"letmek sayes!nde, Vatanın !çt!maî ve 
!kt!sadî !nk!"afı !ç!n en gen!" fey!zler!n! vermek yolundadır. Mesud !nk!"afını ta-
k!b eden Dem!ryollarımızın yanında den!z ve hava yollarımızın da süratle fey!z 
bulmasını !lt!zam ed!yoruz. Memleket!m!z !ç!n çok ver!ml! b!r faal!yet sahası ol-
du#una sam!mî olarak kan! oldu#umuz den!z te"k!lâtımızın gerek nakl!ye, gerek 
endüstr! sahalarında sa#lam esaslara müsten!d olarak kurulması !ç!n Hükümet!n 
çalı"malarına, yüce Mecl!s!n yakınından alâka ve muavenet göstermes!n! temenn! 
eder!m.

Münakalât vekâlet!, vatan müdafaası meseleler!nde ayrıca mümtaz olan b!r 
ehemm!yet alacaktır. Bu bakımdan dah! memleket münakalâtın !nt!zam, kudret! 
ve bol vasıta !le mücehhez olması hakk!le takd!r!n!z! celbedecek mevzulardır.

Arkada"lar!
Memleket!n sıhhî ve !çt!maî muavenet !"ler!, !ç!nde bulundu#umuz "artlar 

dah!l!nde, ehemm!yetler!n! arttırmı" bulunuyorlar. Salgınlarla mücadele ve koru-
ma tedb!rler!, memleket müdafaasının sa*aları !ç!n de daha çok kıymetl! olacak-
tır. Sıhhî te"k!fâtımızın fennen sa#lam esaslara müsten!d bulunmasından, ansızın 
çıkacak hâd!selere kar"ı kend!m!z! emn!yette h!ssetmek !st!yoruz. Son zamanlarda 
D!k!l! ve haval!s!ndek! zelzele âfet!nden vatanda"larımızın çekt!kler! ıstıraba bütün 



memleket yürekten !"t!rak ett!. Âfete u#rayanlara, Büyük m!llet!n huzurunda, de-
r!n teessürler!m!z! !fade ederken Kızılay’ın ve halkımızın gösterd!#! "e)at ve yar-
dımları "ükranla yadetmek !ster!m.

Arkada"lar!
Z!raat vekâlet!m!z!n meseleler!, m!llî bünyem!z!n en ehemm!yetl! mevzula-

rı g!b! tak!b olunmaktadır. Her çe"!d mahsule fey!z veren memleket!m!z!n top-
rak meseles!, âlât ve b!lg! meseleler! g!b! ana !ht!yaçları tem!n olundukça !st!hsal 
kudret!m!z!n ve köylü ma!"et!m!z!n yükselece#!ne da!ma kan! bulunduk. Gen!" 
m!kyasta malî vasıtalar tahs!s edememekten korktu#umuz bu senelerde dah! z!raî 
!st!hsalâtımızın !nk!"afını alıkoymayacak h!mmet ve tedb!rler! es!rgememen!z! d!-
ler!m. Orman !"letmes!ndek! Devlet te"k!lâtımızın müsbet net!celer!n! yakın b!r 
zamanda alma#a ba"layaca#ımızı kuvvetle üm!d ed!yorum.

Muhterem arkada"lar!
T!caret !"ler!m!z, hususî b!r !ht!mamınıza lâyıktır. B!r kaç seneden ber! c!han-

da bozulmu" olan t!caret münasebetler!, b!z! de muhtel!f !st!kametler tak!b!ne sevk 
etm!"t!. Harb!n zuhuru !se beynelm!lel t!caret! yen! zorluklarla kar"ıla"tırmı"tır.

Bu "artlar !ç!nde her memleket b!r tarafdan müdafaa end!"es!le mahsuller!n!n 
!hracın tahd!de, d!#er tara(an kred! meseleler!nde mübadeleye müsa!d olmıyan 
türlü tedb!rler alma#a mecbur olmu"tur. Beynelm!lel tab!î münasebetlere sıkı sıkı-
ya ba#lı olan t!caret !"ler!m!z!n bütün umumî zorluklardan müteess!r olması, !çt!-
nabı kab!l olmıyan b!r zarurett!r.

Arkada"lar!
Bütün bu güç "artlarla beraber b!z, t!caret !"ler!nde en az sıkıntı gören m!l-

letlerden olaca#ız. (Bravo sesler", alkı#lar). $lk önce "urasını emn!yetle söyler!z k! 
memleket!m!z ve ordumuz, en lüzumlu !a"e maddeler!nde hal ve at! !ç!n h!ç b!r 
tehd!de maruz de#!ld!r. (Alkı#lar). Hatta !hraç maddeler!n!n tahd!d!nde b!z, en ge-
n!" davranab!lecek memleketlerden b!r!y!z. Harb zamanında dah! mahsuller!m!z, 
ço#u !t!bar!le, C!han p!yasasının arayaca#ı maddelerden olacaktır. Her "eyden ev-
vel t!caret !"ler!m!zde sal!m ve tab!î b!r usulü süratle tes!s etmel!y!z. Kuvvetle kan!!z 
k! t!caret hayatını !y! b!len ellerle tak!b olunacak !sabetl! tedb!rler, b!z!m t!caret va-
z!yet!m!z! yalnız durgunlu#a u#ratmaktan korumakla kalmayacak, memlekete at! 
!ç!n de gen!"l!k tem!n edecek seyr! bulacaktır. $ktısad vekâlet!m!z, büyük m!llî da-
valarımızdan b!r! olan sanay!le"me hareket!ne bu yıl dah! hızla ve !nt!zamla devam 
etm!"t!r. $ç!nde bulundu#umuz hâd!seler ve ufukta muhtemel görülen vaz!yetler, 
memleket endüstr!s!n!n hayatı ehemm!yet!n! kemal!le tecessüm ett!rd!.

Plana göre te"ebbüs ed!len müesseseler !kmal olunmakta ve hak!kî olarak sa#-
lam !"lemeler!n! tem!n edecek tedb!rler d!kkatle alınmaktadır. Be" senel!k plânın 
eks!kler!n! b!r an evvel tamamlamaya, Hükümet, c!ddî olarak gayret sarfed!yor. 
Karabük Dem!r ve Çel!k fabr!kalarının sene !ç!nde !"lemeye ba"laması, memlekete 
her bakımdan büyük kuvvet verm!"t!r. Boru fabr!kas!le haddehane ve çel!khane 
kısımlarının yakında faal!yete geçece#!n! üm!d ed!yoruz. Gene bu sene 26 b!n !#l! 
yen! Malatya Bez ve îpl!k fabr!kası !"letmeye açıldı. B!r!nc! be" senel!k plânın esaslı 
aksamından olan K!mya ve Kend!r fabr!kaları kurulması tak!b olundu#u g!b! !k!n-
c! kâ#ıd, sellüloz, S!vas Ç!mento fabr!kalarını dah! tahakkuk ett!rme#e çalı"ıyo-



ruz. &eker fabr!kalarımızın !st!hsalâtı, bu sene, fey!zl! b!r surette ver!ml! olmu"tur. 
Hükümet elde bulunan !"ler! tamamen tahakkuk ve tem!n ett!rd!kten sonra vak!t 
kaybetmeks!z!n yen! endüstr! hareketler!ne te"ebbüs etmek yolundadır. (Alkı#lar).

Toprak altı servetler!m!z!n !"let!lmes! !ç!n c!ddî gayretler sarfed!yoruz. Bu 
sene Ergan! bakır !zabehanes! bakır !st!hsal!ne ba"lamı"tır. Fakat kömür !st!hsal! 
mevzuuna yüksek d!kkat!n!z! b!r daha celbetmek !ster!m. Bu memleket!n meden!-
yet ve ümran yolunda !lerlemes! !ç!n kömürün memleket !ç!nde en gen!" m!kyasta 
!st!hlâk!, her suretle te"v!k olunmak lâzımdır. Memleket!n her yer!nde bol ve ucuz 
olarak tedar!k olunab!lecek kömür, ba"lıca terakk! vasıtasıdır. Bu maksada mân! 
olacak her türlü pahalılık unsurları d!kkatle bertaraf ed!lmek lâzımdır. (Alkı#lar). 
$kt!sad vekâlet!n!n Devletçe tedb!rlere devam ederken, vatanda"lara gen!" m!kyas-
ta !" sahası bırakmak hareket!, takd!r ve te"v!k!n!ze lâyıktır. Lüzumsuz takayyüt-
ler kaldırılmalı, hatta normal çalı"malar!le memleket!n !kt!sadî !nk!"afına h!zmet 
eden te"ebbüslere kolaylık göster!lmel!d!r. (Alkı#lar).

$kt!sad vekâlet!, !kt!sadî hayatın her sahasında, mütehassıs !"ç!lerden yüksek 
mühend!slere kadar gen!" b!r ehl!yet kadrosu vücude get!rme#! gaye b!lecekt!r. 
$ç!nde bulundu#umuz fevkalâde "artların, !kt!sadî hayatımızın n!zamını muhafaza 
etmek !ç!n, ayrıca kanunî tedb!rlere !ht!yaç göstermes! !ht!mal! vardır. Büyük M!l-
let Mecl!s!n!n, memleket!n !kt!sadî bünyes!n! sa#lam b!r surette muhafaza ve de-
vam ett!rmek !ç!n, !sabetl! tedb!rler! da!ma !tt!haz edece#!ne m!llet!m!z em!nd!r.

Gümrük ve !nh!sarlar vekâlet!m!z!n !"ler!, tekâmül seyr!n! tak!b ed!yor. Dün-
ya hâd!seler!ne uygun olarak alınacak t!caret tedb!rler!le gümrük tedb!rler!m!z!n 
ahenkl! olarak tanz!m olunması, Hükümet!n göz önünde tuttu#u meselelerden-
d!r. Bu cümleden olarak, gümrük tar!fe cedveller!nde kanunî tad!lât yapılması 
tetk!kted!r Her halde, Devlet var!datının tem!n! g!b! t!carî güçlü#e u#ratmamak, 
kaçakçılı#a mân! olmak tedb!rler! de kıymetl! esaslardır. Kezal!k, zarurî hududda 
h!maye lâzım oldu#u kadar lüzumsuz bahalılık ve sıkıntıya mahal vermemek ba-
husus gümrük h!mayes!ne sı#ınarak m!kdarda ve vası(a tekemmül kaygusundan 
kurtulmak, gümrük s!yaset!m!z!n mân! olaca#ı mahzurlar olmak lâzımdır. (Bravo 
sesler", alkı#lar). $nh!sarlar, !kt!sadî hayatımızda yardımcı vaz!fes!n! de d!kkatle !fa-
ya devam etmekted!rler.

Sert !çk!ler! ra#betten dü"ürmek !ç!n sarfolunan gayretlere te"ekkür borcum-
dur. M!llet!m!z!n en kıymetl! menfaatler!ne uygun olan bu mücadele, memnu!yet!n 
b!r çok memleketlerde muva'ak!yets!zl!kle tecrübe ed!len katı ve kaba usuller!ne 
dü"meks!z!n, fennî ve tedr!cî tedb!rlerle tak!b olunursa, gen!" m!kyasta muva'ak 
olaca#ımızdan tamam!le em!n!m.

Muhterem arkada"lar!
Naf!a !"ler!m!z, vatan !manının !sted!#! her sahada, faal!yetle !lerlemekted!r. 

Bu sene, Erzurum dem!ryolu merkez!n!n açılması bütün memleket! candan sev!n-
d!rd!. (Bravo sesler", alkı#lar). Memleket!n malî vesa!t! gen!" ölçüde müdafaa !ht!ya-
cına tahs!s olundu#u zamanlarda, naf!a !"ler!m!ze kâf! vasıta tem!n etmekte güçlük 
çekece#!n!z! b!l!r!m. Bununla beraber el!m!zde bulunan dem!ryolu !"ler!n!n devam 
ett!r!lmes!n! !lt!zam edece#!n!ze ve ayrıca yol !"ler!ne hız verme#!, memleket!n tab!î 
!ht!yacı kadar müdafaa !ht!yacı addedece#!n!ze em!n!m. Su !"ler!m!z !nt!zam !le 
!lerl!yor. B!r !k! sene !ç!nde !lk müsbet net!celer! aldı#ımız vak!t, su s!yaset!m!z!n 
en ver!ml! b!r tedb!r oldu#unu gözönünde tecessüm etm!" bulaca#ız. (Bravo sesler", 



alkı#lar). Yapı !"ler!n!n Naf!a vekâlet! emr!nde toplanmasının, zaman !le en fey!zl! 
net!celer!n! !drak edece#!z. Hulâsa her sahada Cumhur!yet Naf!ası mamur vatanın 
bütün mesnedler!n! !sabetl! b!r surette tahakkuk ett!rmek yolundadır.

Az!z arkada"larım!
Maar!f !"ler!m!z!, yan! Mecl!s!n tar!h!m!zde mümtaz b!r far!kası olarak h!m-

metl! eller!n!ze almanızı bekler!m. Malî ve umumî "artlarımız sıkıntıya maruz ol-
salar b!le, maar!f !"ler!m!z!n ana !st!kametlerde !lerlemekte geç kalmayaca#ını ve 
her halde esaslı tedb!rler!n zamanında alınaca#ını üm!d eder!m. (Alkı#lar). Hükü-
met, !lk tahs!l!n amelî ve ana tedb!rler!ne el koymu"tur. Bunları süratle tedk!k!n!ze 
alarak karara ba#layaca#ınıza kan!!m. Memleket, tekn!k tahs!l!n her "ubes!n! c!ddî 
olarak ben!msem!"t!r. Halka bu yolda kolaylık tedb!rler!n!z! gen!"letmen!z! d!le-
r!m. Memleket!n mühend!s ve yüksek mühend!s ordusunu yaratacak müesseseler! 
kurmak !ç!n acele etmem!z lâzımdır. (Bravo sesler", alkı#lar)

Bütün maar!f tedb!rler!, !nsan yet!"t!rmek g!b! en çok zamana !ht!yaç gösteren 
tedb!rlerd!r. Onun !ç!n vakt!le ba"lamak, maar!f !"ler!m!zde Hükümet!n b!lhassa 
d!kkat edece#! b!r unsur olmalıdır. N!hayet, maar!f !"ler!m!z!n görgülü unsurla-
rımızın b!rb!r!ne sam!mî olarak yardımları sayes!nde !lerleyeb!lece#!ne kan! bu-
lunuyoruz. Onun !ç!n, b!lg!l! çalı"malara, !lme ve tecrübeye dayanan gayretlere 
hususî b!r kıymet ver!yoruz.

Muhterem arkada"lar!
Devlet !"ler!n! gözümüz önünde canlandırırken Cumhur!yet mal!yes!n!n va-

z!fe a#ırlı#ını tasv!r etm!" oluyorum. $(!har ed!yoruz k!, m!llet!m!z, Cumhur!yet 
haz!nes!n!n kudretl! ve muvazenel! olması !ç!n, "uur !le h!ç b!r fedakârlıktan çek!n-
memekted!r. Mal!yem!z, memleket müdafaasının fevkalâde masra%arı kar"ısında, 
vatan !marına ve s!v!l h!zmetler! durdurmayacak kudret! göstermekted!r. M!lle-
t!m!z!n alâka ve yardımı !le Cumhur!yet mal!yes!n!n, halde ve ât!de da!ma kâf! 
vasıtaları bulab!lece#!ne kat!yen em!n!z. ($"ddetl" alkı#lar). H!mmetl! eller!n!zde 
kuvvetl! ve sa#lam b!r m!llî bünyen!n, Devlet !t!barını ve Haz!ne !nt!zamını da!ma 
muhafaza edece#!ne asla "üphem!z yoktur. (Alkı#lar).

Muhterem arkada"lar!
Türk m!llet!, Büyük M!llet Mecl!s!n!n etrafında bölünmez, sarsılmaz b!r kale 

g!b!, dünya hâd!seler! kar"ısında toplu ve d!md!k durmaktadır. (&!ddetl! Alkı#lar). 
Büyük Mecl!s!n v!fak ve ahenk !ç!nde yapıcı ve yaratıcı çalı"ma !le beraber m!llet 
!"ler!n! t!t!z ve tem!z b!r surette murakabe etmek hüv!yet!, tar!h!m!z!n b!r ab!des! 
olarak ya"ayacaktır. (Alkı#lar). Yüksek vaz!fes!n! hakk!le !fa eden Büyük Mecl!s!n 
h!çb!r anar"!ye müsaade etmeyen kuvvetl! b!r Hükümet vücude get!reb!lece#!ne, 
muazzam b!r m!sal hal!ndes!n!z. (Alkı#lar). Hep!m!z!n en büyük zevk!m!z ve !(!-
harımız, büyük m!llet!m!z! memnun edecek surette h!zmet edeb!lmekt!r. Altıncı 
Büyük M!llet Mecl!s!n!n en de#erl! vatan h!zmetler!le mümtaz olaca#ına sam!mî 
olarak kan! oldu#umu !fade etmekle baht!yarım. (Bravo, ya#a sesler", #"ddetl" ve sü-
rekl" alkı#lar).
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Büyük M!llet Mecl!s!n!n muhterem azası,
Altıncı !nt!hab devres!n!n !k!nc! !çt!ma senes!n! açıyorum. Muhterem azayı 

sevg! ve saygı !le selâmlarım. (Alkı#lar).
Kuruldu#u gündenber! tek kaygusu vatan selamet! olan Büyük Mecl!s!m!zden 

örnek alarak, geç!rd!#!m!z müh!m sene zarfında, vatanda"lar arasında sükûn ve 
b!rb!r!ne dayanma, en yüksek mertebede ruhlara hâk!m olmu"tur. (Bravo sesler", 
alkı#lar) Cumhur!yet Hükümet! fasılasız b!r d!kkatle, dah!lî ve har!cî emn!yet!n 
muhafazası !ç!n bu dürüst hava !ç!nde çalı"mak !mkânını bulmu"tur. (Bravo sesler", 
alkı#lar)

Dah!lî !darem!z, gen!" b!r hürr!yet !ç!nde vatanda"ın hukukunu ve emn!yet!-
n! tem!ne kudretl!, hak!kî ve hukukî b!r n!zam tes!s etm!" olmakla mütemay!zd!r. 
(Alkı#lar)

Den!leb!l!r k! geçen bu b!r sene !ç!nde memleket!n emn!yet ve asay!"!ne c!ddî 
surette müess!r olacak h!ç b!r hâd!se vukua gelmem!"t!r. (Bravo sesler! alkı"la) Yur-
dun emn!yet!ne müess!r olab!lmekten uzak nâd!r hâd!seler de adalet!n hükümüne 
tesl!m olunmu"lardır.

Dünyayı sarsan büyük buhrana ra#men Türk!yede ya"ıyan herkes, bütün hak 
ve hür!yetler!ne sah!b ve bunlardan en gen!" b!r surette müstef!d olmaktadır. (Bra-
vo sesler", alkı#lar) Memleket!n her tarafında emn!yet ve sükûn, hale ve ât!ye !t!mad 
mevcuddur. Türk!ye serbest! !le n!zamı tel!f eden b!r hava !ç!nde vatanda"ların hu-
zurunu tem!n edeb!len müstesna memleketlerden b!r!d!r. (Bravo sesler", sürekl" ve 
#"ddetl" alkı#lar).

Vaz!fedarların d!kkat ve !ht!mamı as!l m!llet!m!z!n ve onun Büyük Mecl!s!n!n 
yurdseverl!#!nden ve bas!ret!nden da!ma feyz ve kuvvet alıyor. M!lletten Hükü-
mete kar"ı görünen tam ve sam!mî !t!mad, m!llî kuvvet!m!z!n kayna#ıdır. (Alkı#-
lar). Bu hal mesul!yet almı" olanlara !"ler!nde cesaret ve ne"e vermekted!r. D!#er 
tara(an hususî !darelerle beled!yeler!m!z, salâh!yet ve vasıtaları dereces!nde, va-
z!feler!n! yapmaktadırlar. (Bravo sesler") Medenî sev!yen!n yüksel!"! !le mütenas!-



ben artan !ht!yaçlara, arzu ed!ld!#! g!b! cevab vereb!lmeler! !ç!n salâh!yetler!n!n ve 
malî membalarının takv!yes! arzuya "ayandır. Beled!yeler!n ve bunlara ba#lı mü-
esseseler!n memurlarının tekaüdler! hakkında Büyük Mecl!se takd!m ed!lm!" olan 
lây!hanın kanun!yet !kt!sab etmes!, buralarda çalı"an vatanda"ların ve a!leler!n!n 
!st!kbal! ve gördükler! h!zmet!n selâmet! bakımından faydalı olacaktır.

Cumhur!yet adl!yes!, geçen b!r sene zarfında kabul buyurdu#unuz yen! ka-
nunlarla te"k!lâtını kuvvetlend!r!b amme h!zmetler!n! daha amelî ve "am!l b!r 
"ek!lde görmek yolundadır. Hâk!m sınıfının yen! anasırla müh!m b!r adette tak-
v!yes! !mkânı hâsıl olmu"tur. $cra !"ler!n!n süratle !"lemes! !ç!n kanunda yapılan 
tad!lâttan !y! net!celer alınaca#ını üm!d etmektey!z. Cezaevler! durumunun ıslahı 
üzer!ndek! çalı"malar !lerlemekted!r. B!r çok v!layetler!m!zdek! cezaevler!n!n !n"a-
sı hazırlıkları b!tm!"t!r. $" esası üzer!ne kurulmu" olan cezaevler!n!n kadroları, bu 
b!r sene !ç!nde b!raz daha tevs! ed!lm!"t!r. Müstakbel adlî faal!yet!m!ze n!zam h!z-
met! görecek olan adlî te"k!lât kanunu lây!hası yakında huzurunuza takd!m ed!le-
cekt!r. Buna mütenazır olmak üzere kanunlarımızda yapılması !kt!za eden tad!ller 
hakkında yakında Büyük Mecl!se tekl!%er arzolunacaktır.

Arkada"lar,
Geçen !çt!ma devres!n!n ba"ında zuhurunu en sam!mî teessürlerle kaydetm!" 

oldu#um Avrupa muharebes!, on dört aydan ber!, bütün "!ddet!le devam ed!yor. 
Gösterd!#! !nk!"a%ar, fac!anın Avrupa har!c!ne de s!rayet ederek b!r dünya muha-
rebes! "ekl!n! almasını !mkân dah!l!nde bulunduruyor.

Son sene zarfında b!r çok hür ve müstak!l ülkeler ecneb! !st!lâsına maruz kal-
mı"lardır. Ancak Fransa’dan sonra $ng!ltere’ye teveccüh eden hücumların çet!n b!r 
mukavemete çarpmı" olması, muharebey! yen! b!r sa*aya !nt!kal ett!rm!"t!r. Görü-
nü"te bu sa*a uzun sürecek ve !nsan!yet!n sefalet ve ıstırabı temad! ed!b g!decekt!r. 
Bu haz!n !ht!maller önünde büyük elemler duymamak, meden!yet!n teredd!s!n! 
teessüf ve teessürle kaydetmemek mümkün de#!ld!r. (Bravo sesler", alkı#lar)

Memleket!m!z, geçen zor zamanları, !st!klâl ve masun!yet davası etrafındak! 
yekvücud çehres!le sarsılmadan geç!rd!. (Bravo sesler", alkı#lar) Hakkından em!n, 
haklara hürmetkar ve vatan müdafaasına karar verm!". (Alkı#lar) vaz!yet!, bu me-
tanet!n sırrını te"k!l eder. (Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar). Har!cî s!yaset!-
m!z! tavs!f ederken, m!llet!m!z!n sayısız faz!letler!n! vatan !ç!n en em!n, en ver!ml! 
"ek!lde kullanmak düsturunun, yegâne rehber!m!z olaca#ını b!r kere daha tebarüz 
ett!rmek !ster!m. (Bravo sesler", alkı#lar)

Geçen !çt!ma devres!n! açarken, harb kar"ısındak! vaz!yet!m!z! !zah etm!"t!m. 
Cumhur!yet Hükümet!n!n har!cî s!yaset!nde, geçen seneden ber!, b!r tebeddül vak! 
olmamı"tır. Bunun en b!r!nc! sebeb!, o s!yaset!n, s!yasî !st!klâl ve mülkî tamam!ye-
t!m!z!n mahfuz!yet!n! esas tutması ve hâd!seler!n seyr!ne göre tahavvül eden har!s 
emeller !le alâkadar bulunmamasıdır. (Bravo sesler", alkı#lar).

Hükümet!n!z muhtel!f ves!lelerle s!ze arzetm!"t!r k!, Türk!ye’n!n, hududları 
har!c!nde b!r karı" toprakta gözü, b!r hakkı !hlâle n!yet! yoktur. B!ze, emn!yet!m!ze, 
o emn!yetle müterad!f olan hayatî menfaatler!m!ze tecavüz n!yet!nde olmayan h!ç 
b!r Devlet, b!z!m s!yaset!m!zden end!"e ve b!z!, hakkımızın mahfuz!yet!n! !sted!#!-
m!zden dolayı, muaheze edemez. (Bravo sesler", alkı#lar)



Muhterem arkada"lar;
B!z!m harb har!c! vaz!yet!m!z, b!ze kar"ı aynı !y! n!yet! gösteren ve tatb!k eden 

bütün Dovletlerle en normal münasebetlere mân! de#!ld!r. Kezal!k, harb har!c! 
vaz!yet!m!z, b!z!m topraklarımızın, den!z ve havalarımızın muhar!bler tarafından 
b!rb!r! aleyh!ne kullanılmasına !st!snasız olarak mân!d!r (Bravo sesler") ve b!z mu-
harebeye g!rmed!kçe katî ve c!ddî olarak mân! kalacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar)

Arkada"lar;
Son zamanlarda harb harekâtı bazı yen! ves!lelerle d!kkate "ayan !nk!"a%ar 

gösterd!. Sükûn ve selâmet! b!z!m !ç!n çok ehemm!yetl! olan emn!yet sahamızın 
!ç!nde dostumuz ve kom"umuz Yunan!stan maalesef bu gün harbe sürüklenm!" 
bulunuyor. Bundan do#an vaz!yet!, müttef!k!m!z $ng!ltere Hükûmet!le mü"tereken 
tedk!k ve mütalea etmektey!z. (Bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar).

S!ze arzetm!" oldu#um bu s!yasî umdeler, memleket!m!z! harb fac!alarından 
bugüne kadar nasıl masun bulundurdu !se, yarının emn!yet!ne de ayn! veçh!le h!z-
met edecekt!r, üm!d!ndey!z.

Dünyanın geç!rd!#! vah!m buhran !ç!nde uzak yak!n bütün devletlerle müna-
sebetler!m!z normal seyr!n! tak!b etm!"t!r. Sovyet Rusya !le aramızda y!rm! seneye 
yak!n b!r maz!s! olan !t!madlı münasebetler, her !k!m!ze de atf ed!lemeyecek olan 
buhranlar geç!rd!kten sonra esas olan dostane mah!yet!n! tekrar elde etm!"t!r. (Bra-
vo sesler" sürekl" alkı#lar) Bunu memnun!yetle kaydetmek !ster!m. Türk!ye - Sovyet 
münasebetler! dünya s!yaset!n!n !v!cacları !ç!nde ba"lı ba"ına b!r mevcud!yett!r ve 
memleketler!m!z d!#er tes!rattan müstak!l b!r surette bu mevcud!yet! devam ett!r-
mek ıstırarındadır. Bu s!yaset, böyle telâkk! ed!ld!kçe, !k! taraf menfaat! !ç!n dünkü 
ver!m!n! yarın da ver!r, k!msen!n zararına olmayarak yalnız memleketler!m!z!n 
nef!ne !"ler, kanaat!ndey!z

Az!z arkada"lar,
Önümüzde !nsan!yet !ç!n uzun ıstırab devreler! olmak mümkün, hatta muh-

temeld!r. Bu devre esnasında hayatî menfaatler!m!ze kar"ı hassas bulunurken 
dostluklarımıza ve !tt!faklarımıza vefalı kalaca#ız. (Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" 
alkı#lar). $ng!lteren!n zor "artlar !ç!nde kahramanca b!r mevcud!yet harb! !ç!nde 
bulundu#u b!r zamanda onunla olan !tt!fak ba#larımızın sa#lam ve sarsılmaz oldu-
#unu söylemek ben!m !ç!n b!r borçtur. (Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar).

Muhterem M!lletvek!ller!,
Cumhur!yet ordusunun kuvvetlenmes! ve !ht!yaçlarının tamamlanması !ç!n 

Büyük Mecl!s!m!z h!ç b!r !ht!mamı es!rgememekted!r. Türk m!llet! bu hususta 
kend!s!nden !sten!len vaz!feler! !(!harla yapıyor. S!lâh altına ça#rılan vatanda"lar 
vaz!feler!ne seve seve ko"uyorlar. (Alkı#lar). Hergün menkıbeler!n! d!nled!#!m!z bu 
asîl hareketler!n, Türk m!llet!n!n ruhundak! eng!n fedakârlık h!sler!ne b!r yen! !"a-
ret oldu#unu sev!nçle görmektey!z. (Bravo sesler", alkı#lar) Bugün Büyük Mecl!ste 
ve onun Hükümet!nde, bütün !"ler!n basma geçm!" olan müdafaa vaz!fes!, bütün 
m!lletçe de en sevg!l! b!r gaye hal!nded!r. (Alkı#lar). B!z de !(!harla söyl!yeb!l!r!z k!, 
m!lletçe yapılan fedakârlıklar yer!nded!r. Cumhur!yet ordusunun vaz!fes!n! hak-
k!le ba"aracak b!r ehl!yette bulundu#una em!n olab!l!r!z. (Bravo sesler", #"ddetl" ve 
sürekl" alkı#lar, ya#a sesler").



Münakalât !"ler!m!z, mevcud vesa!t!n mütehamm!l bulundu#u azamî suretle 
!fa ed!lmek hususunda çalı"ılmaktadır. Memleket!n müdafaası, !kt!sadî te"ebbüs-
ler!m!z!n kıymetlend!r!lmes!; nakl!yat ve muhabere !mkân ve vasıtalarının b!lg!l! 
ve !nz!batlı b!r te"k!lâta dayanarak, sürat, emn!yet ve !nt!zamla !"lemes!ne ba#lıdır. 
Münakalât vekâlet! bu esasların tahakkuku !ç!n çalı"maktadır.

Bugünkü "artlar altında b!r kat daha ehemm!yet kazanmı" olan hastalıklardan 
korunma !"ler!nde, Hükümet!n aldı#ı tedb!rler!n muva'ak!yetl! net!celer!n! gör-
mek memnun!yet! muc!b olmaktadır. Bu tedb!rler, memleket!m!z!, !ç!nde bulun-
du#umuz "artların do#urab!lece#! büyük salgınlardan korumu" olduktan ba"ka, 
har!çten memleket!m!ze g!rmes! mümkün hastalıklarla mücadeley! de kolayla"-
tırmaktadır.

Geçen kı", merkez! Erz!ncan olmak üzere büyük b!r vatan parçasında vukua 
gelen yer sarsıntısının ne kadar vatanda" hayatına kıydı#ını ese%e gördük. Hükü-
metçe alınan ac!l tedb!rlere !lâveten her sınıf Türk vatanda"ının, bu felâket ıstı-
rabı !ç!nde kıvranan karde"ler!ne yaptıkları asîl yardımları ve bütün meden!yet 
âlem!n!n bu felâkete kar"ı gösterd!#! yüksek alâkayı, burada "ükranla yadeder!m. 
Felâkete u#rayan vatanda"lara bütün b!r m!llet!n sıcak ve çok sam!mî yardımı ol-
masaydı, bu yaranın bu kadar kısa b!r zamanda onulmasına !mkân bulunamazdı.

Bu münasebetle te"k!l buyurdu#unuz M!llî yardım kom!tes!n!n yüksek h!z-
met!ne huzurunuzda te"ekkürler!m! !fade eder!m. Bütün bu yardım !"ler!n!n tatb!-
k!n! üzer!ne alarak feragat ve !nt!zamla çalı"an Kızılay cem!yet!n!n çalı"malarını da 
"ükranla yadetmek !ster!m. Z!raî !st!hsal!m!z memnun ed!c! b!r vaz!yetted!r. Her 
"eyden önce Türk köylüsünün, Hükümet!n tedb!rler!ne uyarak fazla !st!hsal husu-
sunda gösterd!#! gayret! tebarüz ett!rece#!m. 1940 umumî !st!hsal! geçen yıllardan 
a"a#ı dü"mem!"t!r. Toprak mahsuller!m!zde, m!kdar ve keyf!yet bakımından !nk!-
"af ve salâh a"!kârdır. Nüfusumuzun ço#alması ve hayat sev!yes!n!n yükselmes!le 
alâkadar olan !st!hlâk !ht!yacını emn!yetle kapatmaktadır. Yurdumuzun tab!at ve 
z!raat "artlarının, usuller!m!z! ve çalı"malarımızı !lerlett!kçe, daha ver!ml! olaca-
#ına kanaat!m!z vardır. Bu sene get!r!len yen! z!raat mak!neler!, yurdun muhtel!f 
bölges!nde !"let!lm!"t!r. Türk köylüsü bu mak!neler!n faydasını derhal kavramı", 
!y!, fazla ve ucuz !st!hsal yapaca#ına kan! olmu"tur. Bu g!b! rasyonel z!raat usulle-
r!n! b!r an evvel yerle"t!rmek ve yaymak lâzım oldu#u kanaat!ndey!m. Köylünün 
muhtaç oldu#u d!#er küçük z!raat aletler!le nak!l vasıtaları, üzer!nde duraca#ımız 
ehemm!yetl! mevzulardır.

Z!raat tekn!k ve !l!m adamlarının, köy tedk!kler!ne dayanan b!r plân dah!l!n-
de, ç!(ç! !le !" b!rl!#! yapmasından süratl! ve fey!zl! net!celer umuyorum. T!caret 
vekâlet!, b!r tara(an dünya !kt!sadî vaz!yet!n!n !ç!nde bulundu#u "artlara uymak, 
d!#er tara(an !st!hsal ve mübadele sahalarında kred!y! !sabetl! b!r surette tevz! ve 
lüzumu dereces!nde tevs! eylemek noktasından çalı"maktadır. Ba"ta, z!raî kred! 
!ht!yaçları gel!yor. Bu sene de ç!(ç!n!n z!raat ve !st!hsal !ht!yaçlarını ve mahsul sa-
tı"larını kıymetlend!rme#e yarayacak gen!" kred!ler yapılmı"tır. Z!raî !krazlarda fa-
!zler! !mkânın müsaades! n!sbet!nde !nd!rmek suret!le de !st!hsal! te"v!k eylemek, 
Hükümet!n ba"lıca dü"ünceler!ndend!r.

$st!hsal kıymetler!n! en !y! koruyacak satı" kooperat!%er! te"k!lâtı !nk!"af ha-
l!nded!r. Bu hususta kanunî mevzuatımızın tekemmülü arzuya "ayandır. $hracatın 



kontrolü, ba"lıca !hraç mallarımızın !standarda ba#lanması yolundak! çalı"malar, 
at! !ç!n üm!d ver!c! mah!yetted!r. Köylü ve müstahs!l!n !kt!sadî kalkınma !ht!yacı, 
hayat pahalılı#ı !le !st!kbal!n buhran end!"es! kadar üzer!nde hassas!yetle durulan 
b!r mevzudur. Beynelm!lel münasebetlere sıkı sıkıya ba#lı olan t!caret !"ler!m!z!n 
umumî zorluklardan müteess!r olması, !çt!nabı kab!l olmayan b!r zaruret !d!. B!r 
tara(an Hükümet, t!carette, memleket!n muhtaç oldu#u !bt!daî madde ve mamul-
ler! tem!ne çalı"ıyor, d!#er tara(an sıkı b!r f!yat !nz!batı ve murakabes! kurma#a 
u#ra"ıyor. M!llî korunma kanununa göre, b!r çok lüzumlu tedb!rler alınmı"tır. Bu 
hususta !cab eden yen! kanunî mevzuatın yüksek huzurunuza takd!m! mukarrer-
d!r.

$ktısad vekâlet!m!z, gerek tes!se, gerek !st!hsale matuf faal!yetlerde, !ç!nde bu-
lundu#umuz "artların müsaades! n!sbet!nde çalı"maktadır. Kurulmu" olan sanay! 
"ubeler!n!n faal!yetler!n! muntazam !dameye ve memleket !ht!yacının müh!m b!r 
kısmını dah!lî muamelelerle kar"ılama#a gayret ed!lmekted!r. Sanay!!n muhtel!f 
"ubeler!ndek! !st!hsal!n hacm!, geçen seneye nazaran fazla oldu#u g!b!, maden 
kısmındak! !st!hsalde de bar!z terakk!ler kayded!lm!"t!r. Kömür havzasının m!l-
l!le"t!r!lmes! !ç!n kabul buyurulan kanunun tatb!kına ba"lanmı" ve havzada tatb!k 
ed!lmekte olan !" mükellef!yet! müsbet net!ce verm!"t!r.

Madenc!l!#!n memlekette son senelerde kaydett!#! !nk!"af, sev!nçle görüle-
cek halded!r. Geçen yıl faal!yete geçm!" olan Ergan! !st!hsalâtı, normal b!r "ek!lde 
!nk!"af etmekted!r. M!llî Müdafaamız !ç!n muhtaç oldu#umuz saf bakırın !mal!-
ne muva'ak!yet hâsıl olmu"tur, Keç!borlu kükürt tes!satı tevs! ve !kmal ed!lm!"t!r. 
Önümüzdek! yıl !ç!nde, !ht!yacımızın kam!len buradan kar"ılanab!lece#!, kayde-
d!lme#e de#er b!r hâd!sed!r.

D!vr!#! dem!r Murgul bakır, Bolgarda#ı ve Keban kur"un madenler!ne a!d 
tes!sat devam etmekted!r. Kömür havzamızda enerj! !ht!yacını tem!n edecek olan 
60 000 k!lovatlık büyük Çatala#zı santıralının !hales! yapılmı" ve !n"aatına ba"lan-
mı"tır. Maden arama sahasında uzun senelerdenber! petrol ara"tırmalarına sarfe-
d!len mesa!, !lk müsbet semereler!n! verm!" bulunmaktadır. Raman Da#ında yapı-
lan sondajda 1050 metrede petrole tesadüf ed!lm!"t!r. Sahanın jeoloj!k bünyes! b!r 
petrol mıntakasının mevcud!yet!n! kuvvetle üm!d ett!rmekte oldu#undan, hak!kî 
ver!m! anla"ılmak üzere, arama faal!yet! burada teks!f ed!lm!"t!r. Hatay’da da, pet-
rol asarı bulunan Arsus mevk!!nde sondaj yapılmaktadır. Sö#üdözü kömürler!n!n 
jeoloj!k tedk!katına devam ed!lerek arama amel!yatı devres!ne geç!lm!"t!r. Günden 
güne !nk!"af etmekte olan madenc!l!#!m!z!n muhtaç oldu#u maden tekn!syenler! 
!ç!n Zonguldak’ta b!r mekteb açılmasına karar ver!lm!"t!r.

En ehemm!yetl! küçük sanatlarımızdan bulunan el tezgâhı dokumacılı#ının 
ıslahı ve te"v!k! ve !bt!daî madde !le kred! !ht!yaçlarının tem!n! hususunda faal!ye-
te geç!lm!", mıntıkavî olarak dokumacıların kooperat!%e"t!r!lmes!ne çalı"ılmakta 
bulunmu"tur. Hâlen sek!z dokumacı kooperat!f! kurulmu" ve el dokumacılı#ının, 
gen!" müstehl!k ve müstahs!l kütleler!n!n menfaat!ne olarak, !nk!"afı yoluna g!r!l-
m!"t!r.

Yalnız z!raat ve hayvancılıkla u#ra"an köylüler!m!z!n bo" zamanlarda çalı"-
malarına ve en mübrem !ht!yaçlarına had!m olmak ve bu suretle refah ve !çt!maî 
sev!yeler!n! yükseltmek bakımından, !lk merhale olarak, dokumacılı#ın köyler!-



m!zde tam!m! !ç!n gereken faal!yete geç!lm!" bulunmaktadır. Gaye, mıntıkavî hu-
sus!yetler göz önünde tutularak, Türk köylüsünü z!raat alet ve vasıtaları yanında, 
b!r de el tezgâhına sah!b kılmaktır. &!md!ye kadar 17 v!layet!m!ze, numune olarak 
tezgâh ve çıkrıklar gönder!lm!" ve ayn! zamanda bazı yerlerde de gez!c! ehl!yet-
l! ustalarla kurslar açılmı"tır. Bu sahada faal!yete, bu sene !ç!nde vüsat ver!lmes! 
ve daha büyük m!kyasta tezgâh, ve tarak da#ıtılması mukarrerd!r. Devlet !kt!sadî 
te"ebbüsler!n!n son sene !ç!nde kend! mevzularına g!ren mamulâtın Pazar f!atları-
nı !t!dalde tutmak hususundak! muva'ak!yetl! h!zmetler!n! takd!r etmek yer!nde 
olur. Gümrükler!m!z, dünya hâd!seler! kar"ısında m!llî !kt!sad ve !ht!yaçlarımıza 
uygun olarak alınmakta olan tedb!rler!n ve Devletlerle mevcud t!carî mübadelele-
re a!d anla"maların tatb!kında, vaz!feler!n! olgunlukla ve t!carî tedb!rlerle ahenkl! 
b!r surette yapmaktadırlar. Daha mütekâm!l b!r gümrük kanunu projes!, bu !çt!ma 
devres! esnasında Büyük Mecl!se arzed!lecekt!r. Gümrük tar!fe kanunu cedvel!n!n 
de, !lmî ve amelî esaslara göre tert!b ve tasn!f! üzer!ndek! çalı"malar !lerlem!"t!r. 

Kaçakçılı#ı önlemek yolunda d!kkatle çalı"ılmakta ve tedb!rler alınmaktadır. 
$nh!sarlar var!datının arttırılması ve mamuller!n evsafça yükselt!lmes! hususunda 
çalı"ıldı#ı g!b!, sert !çk!ler!n !st!hlâk!n! azaltmak !ç!n, haf!f !çk!ler! revaçlandırmak 
yolundak! mesa!ye devam ed!lmekte ve bu çalı"malardan !y! net!celer alınmakta-
dır.

Naf!a vekâlet!m!z, senelerdenber! muva'ak!yetle tak!b ed!lmekte olan naf!a 
!"ler!n!, umumî ahval!n do#urdu#u !kt!sadî tes!rler altında kalmakla beraber, ta-
k!bde devam etmekted!r. Geçen sene D!yarbakır - Irak hattının 159 k!lometrel!k 
kısmının !n"aatı b!tm!" ve 48 k!lometrel!k kısmı !"letmeye açılmı"tır.

Kabul buyurdu#unuz b!r kanunla Elâzı#’dan ba"lıyarak Mu"-Van !st!kame-
t!nde $ran hududuna uzatılması kararla"tırılan dem!ryolunun 70 k!lometrel!k 
Elâzı#-Palu kısmının !hales! yapılmı", Zonguldak bölges!ndek! kömür hattımızm 
Havza’ya daha fazla nüfuzunu tem!n !ç!n Zonguldak - Kozlu kısmının !n"aatına 
ba"lanılmı"tır.

Hâd!satın do#urdu#u zarurî !ht!yaçlardan mütevell!d b!r kısım !skeleler!n 
!n"aatına devam ed!ld!#! g!b!, esaslı l!manlarımızın !n"asına ba"layab!lmek !ç!n 
hazırlanmı" olan kanun projes!, bu !çt!ma devres! esnasında Yüksek huzurunuza 
takd!m ed!lecekt!r.

Büyük su !"ler! faal!yet!, programına tevf!kan !lerlemekted!r. Bu meyanda, ge-
çen sene Tarsus sulanması kısmen tamamlanmı" ve yapılan tecrübeler! çok üm!d 
ver!c! olmu"tur. Önümüzdek! sene !ç!nde Ege havzasında ba"layan sulama faal!ye-
t!n!n tamamlanmasının mümkün olaca#ını üm!d ed!yoruz.

Az!z m!lletvek!ller!,
Maar!f !"ler!nde kabul buyurdu#unuz köy enst!tüler! ve Devlet konserva-

tuvarı kanunlarının hayırlı tatb!kler!, "!md!den !(!harı muc!b va!dlerle doludur. 
Memleket!n muhtel!f mıntıkalarında açılan 14 enst!tüde, "!md!den 6 b!n talebem!z 
yet!"mekted!r. Bütün alâkadarlarının en gen!" b!r emek ve çalı"ma ölçüsü !le ku-
rulub yürümes!ne sava"tıkları bu müesseseler, 15 yıl !ç!nde Türk!ye’de !lk ö#ret!m 
meseles!n! tam olarak halletme#e !mkân verecekt!r. (Alkı#lar, bravo sesler").



Mus!k! ve t!yatro sanatında Türk çocuklarının yaratma kab!l!yetler!n!, !y! b!r 
!nk!"af yolunda görerek memnun olmaktayız. Devlet konservatuvarı, kabul buyur-
du#unuz kanunla daha ver!ml! b!r tekâmüle do#ru yürüyeb!lecekt!r. Tekn!k ö#re-
t!m sahasında halk !ç!n açılan kurslarda yapılan üm!d ver!c! tecrübeler!n umum!-
le"mes!, vatanda"ın !" terb!yes! bakımından müh!md!r. Bunun takv!ye ed!lmes!n! 
ve daha esaslı b!r programla daha yaygın b!r çalı"ma mevzuu yapılmasını çok lü-
zumlu bulurum. 

Ankara’nın yüksek !rfan müesseseler!le takv!yes!n!, kültür davalarımızın 
önünde tutmaktayız. Yen! b!nasında çalı"maya ba"layan D!l, Tar!h ve Co#rafya fa-
kültes!le, bu yıl Maar!f vek!ll!#!n!n !dares!ne verd!#!n!z Hukuk fakültes!, müstakbel 
ve "ubeler! tam Ankara Ün!vers!tes!’n!n !k! rüknü olarak kurulmu" bulunmakta-
dır. $stanbul Ün!vers!tes! ve d!#er yüksek derecel! okullarımız tab!î sey!rler!n! tak!b 
ederek !ler! yürümekted!rler. Umumî kültür veren okullarımızın mükemmelle"-
mes! !ç!n keyf!yete teveccüh eden ve sathî olmaktan kurtulub der!nl!#!ne !st!kamet 
alan tedb!rler!, lüzumlu ve faydalı bulmaktayım. Türk gençl!#!n!n bedence, husus!-
le !nz!bat ve ahlâk mevzuunda !y! yet!"t!r!lmeler! !ç!n çok d!kkatl! ve c!ddî hareket 
ed!lmes!n!, m!llî terb!yem!z!n kuvvetlenmes! bakımından b!r zaruret telâkk! ede-
r!m. (Bravo sesler", alkı#lar).

Türk kültürünün !k! müh!m ve esaslı temel! olan d!l ve tar!h !"ler!m!ze yakın 
alâka !le önem ver!yoruz. (Alkı#lar) Türk d!l! ve tar!h! !ç!n çalı"an !k! kurumun 
lügat, !mlâ, gramer, ter!m ve tar!h!m!z!n her sa*asına a!d tedk!kler! !ç!n yen! hızla 
emekler!n! teks!f edecekler!ne emn!yet!m vardır. (Alkı#lar).

Avrupa harb!n!n, c!han malî hayatında vücude get!rd!#! buhran ve bütçe kül-
fetler! memleket!m!z! de müteess!r etm!"t!r. Denk ve sam!mî bütçe prens!bler!ne 
da!ma ba#lı kalmakla beraber, hâd!selere tekaddüm ederek !sabetl! tedb!rler bu-
lunmu" ve bu suretle Devlet!n malî !t!barı muhafaza ed!lm!"t!r. Her "eyden evvel, 
Türk vatanının muhafazasında kuvvetl! ve hazırlıklı bulunmanın !sted!#! külfetle-
r! kar"ılamak yolundak! muva'ak!yet!, b!lhassa kaydetmek !ster!m. Cumhur!yet 
mal!yes!, ba"ta, memleket müdafaasına a!d fevkalâde tedb!rler olmak üzere, bütün 
Devlet !"ler!n!n !sted!#! masra%arı, memleket!n kend! vasıta ve membalar!le kar"ı-
lama#a !mkân bulmaktadır. $ç!nde ya"adı#ımız hal ve "artlar, b!lhassa gümrük re-
s!mler!nde ve bunlara ba#lı verg!lerde müh!m bo"luklar yapmı" ve bunu kapatmak 
!ç!n !hdas ed!len muvakkat verg!ler!n, vatanda"ların ted!ye kab!l!yetler!n! a"madı#ı 
ve hatta muted!l had dah!l!nde kaldı#ı, !ç!nde bulundu#umuz 1940 bütçes!n!n !lk 
tatb!k aylarında derhal kend!n! gösterm!"t!r. B!r tara(an m!llet!m!z!n gösterd!#! 
olgunluk ve fedakârlı#ın, d!#er tara(an memleket!n kab!l!yetler!n!, Devlet!n âc!l 
!ht!yaçlar!le en !y! tel!f eden !sabetl! tedb!rler!n eser! olan bu net!ce memnun!-
yet!n!ze lâyıktır. (Alkı#lar). Muvazenel! bütçe prens!b!ne sadık kalmak sayes!nde, 
bundan sonra da Türk Haz!nes!n!n !t!barını ve düzen!n! muhafaza edece#!ne katî 
!t!madımız vardır. Bu sayeded!r k! har!cî t!caret muvazenem!z ve döv!z vaz!yet!, 
geçen senelere nazaran çok !y! ve sev!nd!r!c! b!r net!ce verm!"t!r. Bu arada 1933 
Türk borcu hakkında Hükümetçe alınan son kararı, yan! esk! Düyunu Umum!ye 
mecl!s!n!n !lgas!le, bu husustak! taahhüdatı Devlet!n üzer!ne aldı#ını kaydetmekle 
sev!nç duyarım. (Alkı"lar, bravo sesler").



Büyük M!llet Mecl!s!n!n Muhterem azası; 
M!lletler!n, tar!hte m!sal! geçmem!" en a#ır mücadele hal!nde bulundukları 

b!r zamanda, "anlı Türk m!llet!n!n mukadderatını sevketmek g!b! "ere%!, müstesna 
ehemm!yetl! b!r vaz!fey! beraber !fa ed!yoruz.

RAS$H KAPLAN - (Antalya) Allah kolaylık vers!n.
RE$S$CUMHUR $SMET $NÖNÜ (Devamla) — Çok açık olarak b!r daha gö-

rüyoruz k!, m!lletler!n ya"ama hakları, b!n türlü !sabetl! tedb!r!n ba"ında ve hep!-
s!nden tes!rl! olarak b!r temele dayanıyor. Bu, m!llî b!rl!k, fedakârlık ve kahraman-
lık temel!d!r. (Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar).

Büyük M!llet Mecl!s!n!n asîl m!sal!le m!llî b!rl!k, her zamandan z!yade sa#-
lamdır. (Bravo sesler", alkı#lar). $cab ederse, m!lletçe her fedakârlı#ı göze almak, 
hep!m!z!n kat! kararımızdır. (Bravo sesler", sürekl" ve #"ddetl" alkı#lar). Türk m!l-
let!n!n bugünkü evlâdları, kahramanlıkta, kend! geçm!"ler!n! her halde mü(eh!r 
edeceklerd!r. (Bravo sesler", alkı#lar). M!lletler !ç!nde !st!kbal!n, her vasıtadan sonra 
n!hayet kahraman ve fedakâr olanlara müyesser oldu#u b!r dev!rde, Türk m!llet! 
tem!z, em!n b!r !st!kbale gururla bakmaktadır. (Bravo, ya#a sesler" ve ayakta #"ddetl" 
ve sürekl" alkı#lar).



Altıncı Dönem
Dördüncü Yasama Yılı

B!r!nc! "n!kad
1 Kasım 1941 Cumartes!

B!r!nc! Celse
Açılma saat!: 15:00
Muvakkat Re!s: Refet Canıtez
Kât!pler: Ved!t Uzgören (Kütahya), Necmedd!n Sah!r (B!ngöl), Hamd! Selçuk (Hatay),
 Bek!r Kalel! (Gaz!anteb)

 Re!s!cumhur "smet "nönü 

Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Azası!
Altıncı !nt!hap devres!n!n üçüncü !çt!ma senes!n! açıyorum. Sayın üyeler! 

sevg! ve saygıyla selâmlarım. (Alkı#lar).
Geçen b!r sene zarfında dünya buhranı, !nsanlık !ç!n büyük ıstıraplar !ç!nde 

geçt!. Türk m!llet!, bu acı yılı da, kend! der!n anlayı"ı ve m!llî kuvvet!ne güven!le 
kar"ılamı", tehl!kel! anlarda so#ukkanlılı#ını bırakmaksızın, Cumhur!yet Hükü-
met!n!n !çerde ve dı"arda vatanın emn!yet!n! korumak !ç!n yaptı#ı gayretlere yar-
dımcı olmu"tur. M!llet!m!z, kaygısı vatanın selâmet! ve n!zamı olan Büyük Mecl!-
s!m!z!n yakından !z!nde yürümü"tür. (Sürekl" alkı#lar).

Yurdumuzun her tarafında d!rl!k, memnun olaca#ımız b!r halded!r. Dünya-
nın bu devr!nde vatanda"larımızın ve memleket!m!zde ya"amakta olan herkes!n 
bütün haklarından ve me"ru menfaatler!nden serbestçe !st!fade etmekte oldukları-
nı söylerken !(!har duymaktayız. (Alkı#lar)

Memleket!n her kö"es!ndek! sam!mî b!rl!#! ve Türk Devlet!n! !dare eden Bü-
yük Mecl!se ve Cumhur!yet Hükümet!ne kar"ı m!lletçe göster!len !t!madı sev!nçle 
görüyoruz. Yabancı emellere sürükley!c! telk!nler, ortamızda yayılma ve tes!r alanı 
bulamamı"lardır. (Sürekl" alkı#lar, bravo sesler")

M!llet yapısının sa#lı#ı ve sa#lamlı#ı, her vak!t en kıymetl! dayancımız olacak-
tır. (Sürekl" alkı#lar, bravo sesler"). Tab!!d!r k!, vatan selâmet!n!n !sterler!ne uygun 
olarak Dah!l!ye ve Adl!yem!z!n d!kkatler!, normal zamanlarda oldu#undan z!yade 
m!llî n!zamlar üzer!nde toplanmı"tırlar.

M!llet!n Sayın Vek!ller!!
Geçen toplantı yılının ba"ından ber! dünya durumunun gösterd!#! gel!"meler 

net!ces!nde, o zamank! tahm!nler!m!ze uygun olarak, harp alanı korkunç b!r tarz-
da gen!"led!. Bütün Avrupayı ve hemen hemen bütün Asya ve Afr!kay! sarmı" olan 
harp ve !"gal fac!aları; memleket!m!z!n etrafında bu felâketlerden masun kalmı" 
b!r tek m!llet bırakmadı. Ese%e görüyoruz k!, yarınk! manzaranın meden!yet âlem! 
!ç!n bu günkünden daha eleml! olması ve yıkıcı harb!n bütün dünyaya daha z!yade 
gen!"lemes!, g!tg!de kökle"en b!r !ht!mal hal!nded!r.



Yangınlar !ç!nde !nl!yen Avrupa ve Asya kıtalarının b!t!"!k noktasında sulh 
ve sükûn yurdu, az!z vatanımızdır. (Sürekl" alkı#lar, bravo sesler"). Harpten do#an 
b!n türlü felâket !ç!nde bütün m!lletlere kar"ı !nsanî vaz!fes!n! kudret! n!sbet!nde 
yapmakla !(!har duyan memleket!m!z, b!r gün de dünyanın bekled!#! ve muhtaç 
oldu#u barı"ın kayna#ı olab!l!rse, bundan duyaca#ımız sev!nç pek büyük olacaktır. 
(Sürekl" alkı#lar, bravo sesler")

Saygıde#er Arkada"lar!
Son toplantımızın ba"ından ber! vukua gelen !ht!lâtlar sayılamıyacak kadar 

çoktur. Balkan olaylar!le ba"lıyan hareketler, Irak ve Sur!ye’dek! gel!"melerle batı 
ve cenup kom"ularımızı muharebe ve !"gal alanı hal!ne koydu ve b!rdenb!re bîr 
dev adımı atarak Alman – Sovyet S!lahlı !ht!lâfını meydana çıkardı. Böylece "!mal 
kom"umuz da harb!n yangınları !ç!ne g!rd!kten sonra, d!#er kom"umuz $ran !"gal 
fac!asını gördü. Memleket!m!z! bu kadar yakından alâkalandıran askerî hareketler, 
b!z!m uyanıklı#ımızı son derece arttırmı" ve taahhütler!m!ze ve dostluklarımıza 
sadakat çerçeves! !ç!nde "eref!m!z! ve emn!yet!m!z! koruyan sulh arzusu, s!yaset!-
m!z!n mesned!n! te"k!l etm!"t!r. (Alkı#lar). Dem!n bahsett!#!m Balkan hareketler!, 
memleket!m!z!n emn!yet ve masun!yet! bakımından üzer!nde çok büyük hassas!-
yetle durdu#umuz b!r mesele olmu"tur. (Bravo sesler", alkı#lar) B!l!rs!n!zk!, Balkan 
m!lletler!n!n !st!klâl!, Cumhur!yet Türk!yes!n!n tak!p ett!#! s!yaset temeller!nden 
b!r!d!r. (Bravo sesler", alkı#lar) Bu güne kadar temenn!ler!m!z ve gayretler!m!z, 
nasıl bu !st!klâller!n mahfuz kalması üzer!nde merkezlend!yse, gelecek zamanlar 
!ç!nde h!sler!m!z ve d!lekler!m!z ayn! kalacaklardır. (Alkı"lar bravo sesler").

M!llet!n Sayın Vek!ller!!
Cumhur!yet Hükümet!, Avrupa harb!n!n son durumunda b!tara%ı#ını !lân 

etm!"t!r. Bundan ba"ka, muharebe !ç!ndek! bütün devletlerle münasebetler!m!z 
esk! ve yen! muahedelerle tanz!m ed!lm!" bulunuyorlar. Bu muahedeler!n hüküm-
ler! tamam!le mer!d!rler. Bunları söyled!kten sonra, Türk!ye’n!n bu, günkü harp 
önündek! durumunu !y!ce anlatmı" olmak !ç!n, kar"ılıklı sa%arda bulunan ba"lıca 
devletlerle münasebetler!m!z! bel!rtmek !ster!m. Almanya !le münasebetler!m!z, 
Balkan hareketler! esnasında en çet!n !mt!hanını geç!rm!"t!r, den!leb!l!r. O zaman 
b!zdek! alâka ve end!"ey! lâyık oldu#u ehemm!yetle gören ve anlıyan Alman Dev-
let!n!n Sayın Re!s! H!tler, bana yazdı#ı hususî b!r mektupla, memleket!m!ze kar"ı 
dostlu#unu gösterm!"; ve Hükümet!n tasv!b!le kend!s!ne verm!" oldu#um cevap, 
ve b!r kerre daha vak! olan mektupla"mamız, 18 haz!ran 1941 tar!hl! Türk - Al-
man Muahedes!n! vücuda get!ren kar"ılıklı !t!mat havasmı yaratmı"tır. Bu net!cey! 
memnun!yetle kaydetmek !ster!m. (Sürekl" alkı#lar).

Türk-Alman münasebetler!, o tar!hten ber! h!ç b!r zaman bulanmıyan b!r 
dostluk tak!p ed!yor. (Bravo sesler") 18 Haz!ran 1941 tar!hl! dostluk ve saldırmazlık 
muahedes!n!n hükümler!, her "art !ç!nde mahfuz olarak devam ed!yorlar ve devam 
edeceklerd!r. (Alkı#lar). Son günlerde !mzasına muva'ak!yet elveren ve yakında 
yüksek tasd!k!n!ze arzed!lecek olan Türk - Alman T!caret Anla"ması, bu dostluk ve 
!t!mat s!yaset!n!n hayırlı b!r semeres! olarak telâkk! ed!lmeye lâyıktır.

Sayın arkada"lar!
1940 yazında Fransa’nın ma#lûb!yet!, $ng!l!zler! en mü"kül b!r vaz!yete u#rat-

mı" bulunurken, Türk!yen!n müdafaa ve masun!yet umdeler!le tak!p etm!" oldu-



#u s!yaset!n b!r noktasına halel gelmed!. Ve Türk!ye Itt!fa Muahedes!ne sadakat!n! 
açıktan açı#a söyled!. Türk!ye, dünyanın en büyük devletler!nden b!r!ne karagün 
dostu oldu#unu, o zaman b!r kerre daha !sbat etm!"t!r. (Sürekl" alkı#lar bıravo ses-
ler").

Aynı müdafaa ve masun!yet umdeler!ne !st!nat etmeye devam edecek olan 
har!cî s!yaset!m!z, taahhütler!ne sadakat!, Türk M!llet!n!n "!arına tam tevafuk 
eden, umumî menfaatler!m!ze ve beynelm!lel ahlâka yegâne uygun olan b!r pren-
s!p olarak tatb!k edecekt!r. (Bravo sesler" Alkı#lar).

Az!z arkada"lar!
Arzetm!" oldu#um bu s!yaset, memleket!m!z!n co#rafî vaz!yet! ve harb!n !n-

k!"a%arından do#an husus!yetler önünde, artık her tara(a kabul ve takd!r ed!lmek 
lâzımgelen dürüst mah!yet!n! tebarüz ett!rm!"t!r. (Bravo sesler", alkı#lar)

Müstak!l, hareketler!ne hâk!m ve kuvvetl! Türk!ye, k!msey! tehd!t etm!yen b!r 
sulh yuvası hal!nde ve meden!yet !ç!n faydalı b!r unsur kıymet!nde kend!n! göste-
r!yor. (Sürekl" alkı#lar)

Memleket!m!z!n s!yaset!ndek! as!l hede%er ve gayretler, takd!r olunmaktadır 
üm!d!ndey!z. Cumhur!yet Ordusunun kuvvetlenmes! ve !ht!yaçlarının tamamlan-
ması, Büyük Mecl!s!n ve Hükümet!n en ba" !"! oldu#unu b!r kerre daha bel!rtmek 
!ster!m. (Sürekl" alkı#lar).

Türk Vatanda"ının, kend!s!n!n de !ç!nde vaz!fe aldı#ı ve yarın da alaca#ı, Türk 
Ordusu !ç!n, !sten!len her fedakârlı#ı ve yardımı tereddütsüz yaptı#ını görmekle 
duydu#umuz sev!nç büyüktür. Kahraman Türk Ordusunun, ver!lecek her vaz!fey! 
yapmaya ehîl oldu#una yakından !t!madımız vardır. (Sürekl" alkı#lar).

Münakalât vekâlet!, kend!s!ne tevd! olunan !"ler!, zamanın a#ır "artları altın-
da ba"armaya çalı"maktadır. Sıhhat !"ler!m!zde programlı çalı"ma devam etmekle 
beraber, ne memleket dah!l!nde büyük salgın hastalıklar görülmü" ve ne de d!#er 
memleketlerdek! salgınların hudularımızı a"masına meydan ver!lm!"t!r.

Z!raat vekâlet!m!z !st!hsal! arttırma, çe"!tlend!rme ve vası%arını yükseltme 
yolundak! çalı"malarına devam etmekted!r. Evvelk! sene faal!yete ba"layan mak!-
nele"me !"! geçen sene b!r m!sl! arttırılmı"tır. Türk köylüsünün anlayı"lı çalı"maları 
da, bu !"ler! kolayla"tırmakta ve z!raî !st!hsal!m!z artmakta ve vasıfça yükselmek-
ted!r. Bununla beraber, memleket!n ve ordu !ht!yacının kar"ılanması !ç!n !st!hsal! 
arttırmaya daha çok ehemm!yet vermek zorundayız. Türk köylüsünden bu gayret! 
bekler!z. Ayn! zamanda müstehl!kten de, kolaylıkla ve !sted!#! kadar bulab!ld!#! 
n!met!n kadr!n! b!lerek fazla !st!hlâkten son derece çek!nmes!n! !stemek hakkımız-
dır. Bu günün "artlarını, dünyanın geç!rmekte oldu#u buhranı göz önünde tutarak, 
ya"ayı"ını ona göre ayarlamak her vatanda"a dü"en m!llî b!r borçtur.

Toprak Kanunu, Büyük Mecl!se sunulmak üzered!r. B!r çok ara"tırmalardan 
anlıyoruz k!, topra#ı h!ç olamayan köylünün n!sbet! mahduttur. Devlet malı top-
rak da#ıtmak suret!le, bu n!sbet yıldan yıla azalmaktadır. Bununla beraber, topra#ı 
olmayıp, kend! ba"ına ocak kurmak !steyenlere toprak tem!n!, Cumhur!yet!n en 
z!yade ehemm!yet verd!#! b!r meseled!r. (Bravo sesler", alkı#lar). Nüfusun ço#al-
ması ve !nt!kal suret!le parçalanması net!ces!nde, el!ndek! topra#ı bu günkü !"leme 
kudret ve vasıtalarına, ço#alan ya"ama !ht!yaçlarına artık yet!"memeye ba"layan az 



topraklı köyler ve köylüler vardır. Bunları kend!ler!ne daha yüksek ya"ama !mkânı 
verecek m!ktarda toprak sah!b! kılmak ve bu topraklarda !" yapma kudret!n! tam 
kıymetlend!recek ver!ml! b!r !"leme !ç!n lüzumlu araçlarla donatmakta acele etmek 
lâzımdır. Yüksek !lg! ve !ncelemen!zle, en !y! "ekl!n! alaca#ına em!n oldu#um kanu-
nun b!r an evvel çıkarılmasını arzu ed!yoruz.

Arkada"larım!
Vatanda"larımın gözden uzak tutmamalarını !ster!m k!, dünya harb!n!n, bü-

tün m!lletler!n !kt!sadî hayatındak! tes!rler! gen!" ve der!nd!rler. C!han p!yasası ve 
m!lletlerarası yollar, b!z!m memleket!m!z !ç!n de yarıyarıya kapanmı"tırlar. Yurt 
müdafaasını tem!n karar!le memleket!m!zde de b!r çok !nsan kuvvetler! !st!hsal 
alanından çek!lm!"t!rler. Ba"ka memleketlerde oldu#u g!b!, b!zde de serbest p!yasa 
bazı !ht!yaç maddeler! üzer!nde menf! roller oynamak temayülünü göstermekted!r. 
Bu günün "artları !ç!nde, !a"e pol!t!kamızın esas hedef!, halkın ve M!llî Müdafaa-
nın !ht!yaçlarını kar"ılamak olmu"tur. Hükümet, bu hedefe er!"mek !ç!n !st!hsalden 
!st!hlâke kadar uzanan !kt!sadî faal!yetler s!ls!les!ne müdahale etmek ve bu faal!-
yetlere düzenley!c! b!r murakabe altında bulundurmak kararını almı"tır. $st!hsal!n 
arttırılması, tedb!rler!n ba"ında gel!r. M!llî varlı#ın ve m!llî !st!klâl!n bekç!s! olan 
ordumuzun c!hazlandırılması, !a"es!n!n emn!yet altına alınması, h!ç eks!lmeyen 
ve da!ma artan m!llî çalı"maya dayanmak suret!le mümkün olur. Z!raat ve sana-
y! sahasında, Devlet!n !st!hsal organları kadar her yurtta"ın da, muh!t!ne örnek 
olacak "ek!lde çalı"ması, bugün vatan vaz!feler!n!n en kutsalı olmu"tur. $st!hlâk!n 
tanz!m!, !st!hsal!n arttırılması kadar ehemm!yetl!d!r. $a"em!z !ç!n çok ehemm!yet! 
olan toprak mahsuller!m!zden bazıları, bu günkü gen!" !ht!yaçlara yetmek bakı-
mından c!ddî tedb!rlere zem!n olmaya lâyıktırlar. Bazı g!recek maddeler!n memle-
kete g!reb!len m!ktarları tesadü%ere ba#lıdırlar. Bu sebepled!r k!, g!recek ve !st!hsal 
maddeler!m!zden bazılarına Hükümetçe elkonularak, bunların !ht!yaç n!sbet!nde 
da#ıtılması yoluna g!d!lm!"t!r. Y!yecek maddeler!nde "!md!ye kadar !st!hlâk! tahd!t 
eden b!r karar alınmamı"tır. Ancak, stoklarımızı korumak ve gelecekte emn!yetl! 
bulunmak !ç!n, günün b!r!nde bu maddelerde dah! !st!hlâk! tahd!t zaruret!le kar-
"ıla"mak !ht!mal! vardır. Hükümetçe, burası da!ma gözönünde bulundurulmalıdır. 
$nsan ya"ayı"ını bütün "artlarını temel!nden sarsmı" olan büyük buhran !ç!nde, 
yurdumuzun selâmet! yurtta"larımıza yen! vaz!feler ve feragatler yüklerse, mem-
leket çocuklarının bu çet!n !mt!hanın "artlarına da seve seve katlanacaklarına asla 
"üphem!z yoktur. $st!hsal !le !st!hlâk! b!rb!r!ne ba#layan aracılar da, harp havasının 
en çok tes!r! altında bulunanlardandırlar. Bunun net!ces! olarak, yurtta"larımızca 
harb!n en çok h!ssed!len tarafı hayat pahalılı#ı olmu"tur. $ht!kârcının cem!yet bün-
yes!ne yaptı#ı fenalı#ı bütün yurtta"larımızın b!lmeler!n! ve bu g!b!ler! süzgeçten 
geç!rmek !ç!n "uurlu b!r "ek!lde yardım etmeler! lâzımdır.

Sulhun ve hürr!yet!n tem!z havasını en gen!" "ek!lde tene'üs eden, bu müs-
tesna memleket!n evlâdı olmak "eref!n! ta"ıyanların ve onun n!metler!nden büyük 
ölçüde faydalanan !nsanların, bu memleket!n kanunlarına, n!zamlarına hürmet 
etmeler!n! !stemek, ve !cap ederse hürmet ett!rmek, bu m!llet!n en tab!î b!r hak-
kıdır. (Sürekl" alkı#lar). Hükümet, !ht!kârla mücadeleye esas olan f!at tesb!t! mu-
ameleler!nde aracıya, tüccara eme#!n!n, b!lg!s!n!n ve sermayes!n!n kar"ılı#ı olan 
hakkı vermekted!r. Fakat bu hakkın hududu, fevkalâde haller!n yarattı#ı bulanık 
havayla de#!l, m!llî gel!rden bu zümreye dü"ecek h!ssen!n normal ölçüs!le tay!n 



ed!lmel!d!r ve böyle tay!n ed!lmekted!r. (Bravo sesler", alkı#lar). $a"e ve f!at muraka-
be !"ler!m!z!n düzenle ve ba"arıyla yürütüleb!lmes!, yalnız bu maksatla vücutlandı-
rılan te"k!lâtla mümkün olamaz. Bütün Devlet te"k!lâtının, ve husus!le v!lâyetlerde 
!dare âm!rler!n!n bu konuyu, bugün !ç!n ba"ta gelen b!r Devlet vaz!fes! olarak, ele 
almalarına kes!n lüzum vardır. Hükümet, a#ırlı#ı hergün artmakta olan harb!n za-
rarlı tes!rler!n! önleyeb!lmek !ç!n, M!llî korunma kanununda yapılması lüzumlu 
gördü#ü de#!"ke ve eklent!lere a!t tekl!%er!n! yakında Büyük Mecl!se arzedecekt!r. 
Dı" t!carette esasımız, bütün memleketlerle hak!kî, F!!lî b!r mübadele tem!n!d!r. 
Bundan ba"ka, !ht!yacımızdan fazla olan çıkacak maddeler!m!z!, g!recek e"yanın 
tem!n! vasıtası olarak kullanmaktayız. Yen! t!caret anla"maları bu esaslar !ç!nde 
yapılmakta, ve esk! mukaveleler bu esaslara çevr!lmekted!r. $hracat maddeler!m!ze, 
müstahs!l! memnun edecek f!atlar tem!n ed!lm!"t!r. Ancak, burada müstah!l!m!ze 
b!r tavs!yede bulunmak !ster!m: Bu günkü f!atlar da!mî olamaz. Harp sonrası dev-
res!nde f!at dü"mes!n! beklemek lâzımdır. Bu !t!barla, müstahs!l!n buna "!md!den 
kend!n! alı"tırması, ve çok tasarru%u hareket etmes!, ve harp sonundak! buhranı 
kar"ılayacak b!r !ht!yatla mücehhez olması !cap eder. (Bravo sesler", alkı#lar)

1941 senes!n!n, dı" t!caret!m!z !ç!n, geçen !k! harp yılına nazaran daha a#ır 
münakale "artları arzetmes!ne ra#men, Hükümet!n aldı#ı tedb!rlerle, g!recek ve 
çıkacak maddeler!m!z!n ta"ınmasına !mkân hâsıl olmu"tur. Sanay! ve maad!n sa-
hasındak! !st!hsal faal!yetler!m!z!n, !ç!nde bulundu#umuz fevkalâde hal ve "artlar-
dan mümkün oldu#u kadar az müteess!r olması !ç!n devamlı b!r surette ve büyük 
b!r gayretle çalı"ılmaktadır. $"lemekte bulunan !st!hsal müesseseler!m!z!n muhtaç 
oldukları ham madde, yedek parça ve sa!r teçh!zatın kar"ılanab!lmes! !ç!n her türlü 
!mkânlardan !st!fade ed!lmekte oldu#u g!b!, tes!s !"ler!m!z!n b!r çok mü"küllere 
ra#men yürütülmes! de hususî b!r !ht!mamın mevzuunu te"k!l etm!"t!r.

Bu sayeded!r m!llî !kt!sat c!hazımız, memleket !ht!yaçlarından büyük b!r kıs-
mının kar"ılanması hususunda yüksek ve takd!re "ayan b!r kab!l!yet göstereb!lm!"-
t!r. $st!hsal faal!yetler!m!zden alınan bu net!celer, daha b!r çok !ht!yaçlarımızın te-
m!n! bakımından da, gelece#e emn!yetle bakmamıza hak vermekted!r. Çünkü, bu 
net!celer müsbett!rler. Gerek sanay!, gerek maad!n sahalarındak! !st!hsaller ço#al-
ma ve artma yolundak! yürüyü"ler!n! son sene zarfında da muhafaza etm!"lerd!r. 
$st!hsaller!m!zle alâkalı tekn!k elemanlarımızın d!kkatl! ve feragatl! çalı"malarını, 
huzurunuzda memnunlukla anarım. Gün geçt!kçe bunların kend! !ht!sas "ube-
ler!ndek! mümareseler! artmakta ve sayıları ço#almaktadır. Ere#l! kömür havza-
sındak! ocakların Devletçe !"let!lmes! hakkındak! kanunun tatb!kından beklenen 
müsbet net!celer alınmaktadırlar. Bu tatb!kat, kömür !st!hsal ve tevz!!n!n ver!m!n! 
ve !nt!zamını arttırmakla kalmamı" orada çalı"an b!nlerce !"ç!n!n geç!m ve sa#lık-
larını, rahatça çalı"malarını da emn!yet altına almı"tır. Aynı zamanda, !"ç!y! !"!-
ne ve !" yer!ne ısındırmıya yarayan ve ver!m! arttıran bu tedb!rlerden alınan !y! 
net!celer, bu yoldak! çalı"manın, Devlet el!ndek! d!#er !st!hsal müesseseler!ne de 
yayılmasına yol açmı"tır. Bakır !st!hsal!m!z artmakta devam etm!" ve artı" n!sbet!, 
geçen yıla nazaran, üçte b!r g!b! yüksek b!r ter!me varmı"tır.

Petrol aramalarmda, geçen sene alınan !lk müsbet net!ce üzer!ne sondaj faal!-
yet! Raman Da#ı bölges!nde devam etmekte ve te"v!k ed!c! b!r mah!yet göstermek-
ted!r. D!#er tara(an, memleket!n muhtel!f kısımlarında yapılan !st!k"a%ar, Urfa, 
E#r!d!r ve Boyabat bölgeler!n!n petrol bakımından esaslı tetk!ke de#er olduklarını 



gösterm!"lerd!r. Maden arama faal!yet!m!zde, sene !ç!nde en müh!m net!celer Sö-
#ütozü kömür ve Adapazarı dem!r alanları !le Turhal ant!muvan görüntüsünde ve 
Ödem!" cıva maden!nde alınmı"tır. Bu mıntıkalarda ehemm!yetl! cevher !ht!yatla-
rı bulunmu"tur. Keban’da Bolkar Da#ında !"letm!ye ver!len kes!mler!n dı"arısında 
aramalara devam ed!lm!"; Küre bakır maden! de üm!t ver!c! b!r sa*aya g!rm!"t!r.

&eker !ht!yacını gen!" hadler dah!l!nde kar"ılamak gayes!le, bu sene de yaptı-
rılan pancar ek!m!, "!md!ye kadar yapılanın en yüksek hadd! olarak 44 b!n hektarı 
geçm!"t!r. Bu m!ktar, 1935 senes! ek!m!ne nazaran, yüzde yüz n!sbet!nde b!r artı" 
b!ld!r!r. Bu net!cede, köylümüzün pancara kar"ı g!tt!kçe artan alâkasının, ve bu 
ek!me gösterd!#! uyum kab!l!yet!n!n büyük ölçüde âm!l oldu#unu memnun olarak 
görüyoruz. Köylümüzün pancar tarımından elde ett!#! faydanın para !le !fades! "u-
dur: 1935 senes!nde 3 m!lyon l!ra !ken, bu m!ktar 1939 da 6 m!lyona ve geçen sene 
8 m!lyon l!raya yükselm!"t!r. Bu sene ç!(ç!n!n el!ne geçecek para !se, bu yekûnu 
da geçecekt!r. Bu sene 90 b!n tonu geçerek ba#lıyaca#ımızı üm!t ett!#!m!z ver!m, 
halkımızın !ht!yacını, ola#anüstü "artların devamına ra#men, sıkıntısızca kaplaya-
b!lecekt!r.

Devlet!n alâkalı oldu#u sanay! kurumlarının, kend! satı"larını muted!l b!r f!at-
ta tutarak, p!yasada nâzımlık etmeler!nden ve yaptıklarını mümkün oldu#u kadar 
do#ruca müstehl!k k!tles!ne vermeler!nden, bu sene de memnun ed!c! net!celer 
alınmı"tır. $" kanunu tatb!katı, husus!le ça"!tl! sanay! "ubeler!nde, Memleket!n !" 
hayatını bugünün !sterler!le ayarlamak bakımından ve M!llî korunma kanununa 
göre alınan kararlar çerçeves! !ç!nde yürütülmekted!r. Bu suretle lüzumlu !" yerle-
r!nde çalı"ma müddetler!, sıhhî ve fennî !capların müsaades! n!sbet!nde, arttırıla-
rak !st!hsal hacm!n!n !ht!yaçlarımızı kar"ılamasına çalı"ılmaktadır.

Bundan ba"ka, bugüne kadar, hukukî münasebetler ve sıhhî !caplar cephe-
s!nden tanz!m!ne çalı"ılan !"ç! hayatının !" kazaları, meslekî hastalıklar ve analık 
haller!ne kar"ı, maddî cepheden de tem!nat altına alınmasını sa#lıyacak olan !"ç! 
s!gortalarına a!t kanun projes! yüksek Mecl!se arzed!lm!" bulunmaktadır. Bu kanu-
nun kabul!le, !"ç! hayatında daha ferah ver!c! net!celer elde ed!lece#!n! umuyoruz. 
$"ç!ler!n, elver!"l! oldukları !"lere yerle"t!r!lmeler!ne, ve türlü !"ler !ç!n de, elver!"-
l! !"ç!ler bulunmasına aracılık edecek b!r kurumun kurulmasına da!r olan kanun 
projes!, ayrıca yüksek Mecl!se sunulmu" bulunmaktadır.

Türk köylüsünü, z!raat âlet ve araçları yanında b!r de el tezgâhına sah!p kıl-
mak ve bu suretle bo" zamanlarını kıymetlend!rmek gayes!le, geçen sene yalnız 
17 v!lâyete tezgâh ve çıkrıklar gönder!lm!"t!. Memleket!n her tarafında göster!len 
büyük ve memnun !d!c! alâkaya, bu sene !mkân n!sbet!nde cevap ver!lmes!ne ça-
lı"ılmı"tır. 25 v!lâyete, herb!r!ne yüzden a"a#ı olmamak üzere toplu olarak, ayrıca 
61 v!lâyet ve kaza bölges!ne de örnek mah!yet!nde olmak üzere, topu 3 923 takım 
tezgâh ve çıkrık gönder!lm!"t!r. El tezgâhı dokumacılı#ın çok bulundu#u yerler-
den ba"lıyarak dokumacıların kooperât!%e"t!r!lmes! yolundak! çalı"malara bu sene 
daha gen!" b!r ölçüde devam ed!lm!"t!r. Bunun net!ces!d!r k!, geçen sene yekûnu 
ancak sek!ze varan el tezgâhı dokumacı kooperat!%er!n!n sayısı, memleket!n b!r 
çok bölgeler!nde bu yıl y!rm! be"e çıkmı"tır. Bu suretle, kurulmaları b!tm!" ve çalı"-
ma#a ba"lamı" bulunan küçük sanat kooperat!%er!n!n sayısı otuz dördü bulmu"tur. 
Bu kooperat!%er!n artmasında, !ç!nde bulundu#umuz "artların ve Hükümetçe ele 



alınmı" olan hammadde da#ıtma !"ler!n!n tes!r! oldu#u açıktır. Ancak, bu koope-
rat!%er sadece bu günün !ht!yaçlarının basıncı altında vücut bulan b!rer kurum 
de#!l, fakat !kt!sadî ve !çt!maî gayeler!m!z!n tahakkukuna yardım c!het!nden ken-
d!ler!nden devamlı h!zmet beklenen müesseseler olduklarından, bunların kurul-
dukları muh!tte sa#lam esaslara dayanarak yerle"meler! ve normal zamanlarda da 
ya"ıyab!lmeler! !ç!n murakabeler!n!n ve kooperat!fç!l!k ruhuna en uygun "ek!lde 
çalı"malarının tem!n! bakımından lüzumlu görülecek tedb!rler gec!kt!r!lmeks!z!n 
alınmalıdır. Uzun yılların tecrübeler!nden faydalanarak bu günkü !ht!yaçlarımızı 
kar"ılayab!lecek surette hazırlanan yen! b!r Gümrük kanunu lây!hası yüksek tetk!-
kınıza sunulmu"tur.

Bu yıl !ç!nde, tekn!k esaslara daha uygun ve tatb!kler! daha çok kolayla"tıra-
cak "ek!lde tanz!m!ne çalı"ılmakta olan yen! tar!fe cetvel!n! kanunla"tıracak lây!ha 
da yüksek katınıza get!r!lecekt!r. Çıkarılacak mallarımız üzer!ne koymu" oldu-
#umuz sınırlar ve kısıntılar, ve hudutlarımızın öte tarafındak! olaylar yüzünden, 
daha çok ehemm!yet alan kaçakçılıkla u#ra"ma !ç!n önemle çalı"ılmakta ve tes!rl! 
çarelere ba"vurulmaktadır. Yüksek derecel! !çk!ler!n !st!hlâk!n! azaltmak !ç!n alı-
nan tedb!rler !y! net!celer vermekted!r. Naf!a vekâlet!m!z, umumî vaz!yet!n verd!#! 
!mkânlar dereces!nde, dem!ryolu !n"aatındak! faal!yet!n! devam ett!rm!" ve bu ara-
da D!yarıbakır-Irak hattı 77 nc! k!lometreye varmı", Elâzı#-Van hattı üzer!ndek! 
çalı"malar da 135 nc! k!lometreye kadar !lerlem!"t!r. Memleket "oseler!n!n ıslahı 
ve yol yapma !"!n!n bu günün ve yarının !ht!yaçlarına uyacak b!r "ek!lde çerçeve-
lend!r!lmes!n!n ne kadar lüzumlu oldu#u, son seneler!n vukuat!le b!r kere daha 
h!ssed!lmekted!r. Yol yapma faal!yet!n!n, bugünkü !ht!yaçlara tam cevap verecek 
kanunî b!r esasa ba#lanması !ç!n hazırlanmakta olan lây!hanın Büyük Mecl!se arzı-
nı çok yer!nde görmektey!m. Büyük su !"ler! faal!yet!, geçen sene kabul buyurulan 
50 m!lyonluk tahs!satla daha gen!"lem!", ve ba"lamı" olan !"lerden Malatya ve N!#-
de !n"aatı b!tm!" ve Tarsus – Ege havzasındak! !"lerden b!tenler halkın faydasına 
açılmı"tır .

Maar!f !"ler!nde, köy enst!tüler! aded!, geçen seneye nazaran üç tane daha 
!lâves!le 17’ye varmı"tır.

Talebe sayısı 9 b!ne çıkmak üzered!r. Köy E#!tmen okullarından çıkan 1500 
e#!tmen, köyler!nde !"e ba"lamı"lardır. Bu suretle, on sene g!b!, m!llet hayatı !ç!n 
çok kısa b!r zamanda 15 b!n e#!tmen ve 30 b!n ö#retmen! köyler!m!ze da#ıtmak 
yolundak! çalı"ma hızla devam etmekted!r. (Bravo sesler", alkı#lar)

Köy enst!tüler! !le köy okulları arasındak! münasebet! ve bu te"ekküller!n 
b!rb!rler!ne yapacakları yardımları ve d!#er umumî ve sosyal vaz!feler! çerçevel!-
yecek kanun lây!hası yakında hemen Büyük Mecl!se sunulacaktır. Meslekî ve tek-
n!k ö#ret!m! en gen!" ölçüde tert!plemek !ç!n Hükümet c!ddî kararlar verm!"t!r. 
Maar!f vekâlet!nde tekn!k ö#ret!m!n temel te"k!lâtı kurulmaktadır. Az zamanda 
gerçekle"t!r!lmek !sten!len büyük b!r program hemen Büyük Mecl!se sunulacaktır. 
Memleket!n sanay!!nde, motörle"me ve mak!nele"mes!nde ve bütün !ht!sas !"ler!n-
de ehl!yetl! unsurları, bol m!ktarda ve süratle yet!"t!rmek !st!yoruz. (Alkı#lar bravo 
sesler").

Büyük Mecl!s!n bu kanun üzer!ndek! yakın alâkasından çabuk ve hayırlı ne-
t!celer bekl!yoruz. Tekn!k ö#ret!mde hedef!m!z, kadın erkek, her vatanda"a kend! 



sanatı ve geç!m! !ç!n b!lmed!kler!n! ö#retecek b!r ö#retmen, b!r ö#renme yer! gös-
tereb!lmekt!r. (Bravo sesler" Alkı#lar). &!md!ye kadar Yüksek ö#ret!m kurumları-
nın son sını%arına konferans "ekl!nde ver!lmekte olan !nk!lâp dersler!n!n, bu ku-
rumlarda “înk!lâp tar!h! ve Türk!ye Cumhur!yet! rej!m!” adı altında esaslı b!r ders 
"ekl!nde ver!lmes! ve bu mevzular etrafında !lmî !ncelemeler yapmak ve yaymak 
üzere, ayrıca b!r de “înk!lâp tar!h! ve Türk!ye Cumhur!yet! Enst!tüsü” kurulması 
kararla"tırılmı"tır.(Bravo sesler", alkı#lar)

Ün!vers!te ö#ret!m unsurlarının meslekî ve "ahs! hükümler!n! kurmak üzere, 
Maar!f vek!ll!#!nce hazırlanmakta olan kanun lây!hası, yakında Büyük M!llet Mec-
l!s!n!n tasv!b!ne arzolunacaktır.

Arkada"lar!
Fakülteler!m!z!n ve yüksek okullarımızın !ht!yaçları ve çalı"maları d!kkatl! 

gözler!m!z!n önünded!rler. Bütün güzel sanatlarla yakından ve candan alâkalıyız.
Arkada"lar!
Bu günkü "artlar !ç!nde b!r çok !sted!kler!m!z! belk! yapamıyoruz veya yarına 

bırakmak zorunda kalıyoruz. Fakat kes!n ve v!cdanî kararımız odur k!, yen! nes-
l! yet!"t!rmekte h!çb!r gec!km!ye ve ger! kalma#a meydan vermeyece#!z. (Sürekl" 
alkı#lar, bravo sesler"). En uzak köyden ba"layarak, yen! nesl!n b!lg!l!, güçlü, her 
alanda üstün yet!"mes! ülküsü bütün dü"ünceler!m!z! kaplamı"tır. (Bravo sesler", 
sürekl" alkı#lar)

Az!z M!lletvek!ller!!
Saydı#ım Devlet !"ler!n!n her sene yen!le"en ve gen!"leyen mevzuları kar"ısın-

da Mal!yem!z!n vaz!fes! da!ma "udur: Gel!"me hızını kesmeden, memleket!n ver!m 
kab!l!yet!n! a"madan ve m!llî paranın kıymet!n! zayıf dü"ürmeden, muhtaç oldu-
#umuz kar"ılıkları tem!n etmek. $(!harla söyl!yeb!l!r!m k!, ba"ta Büyük Mecl!s!m!z 
olmak üzere, bütün m!lletçe yapılan elb!rl!#! sayes!nde Cumhur!yet Hükümet!, bu 
"artları toplayan ver!ml! ve sa#lam b!r Mal!ye kurma#a muva'ak olmu"tur. (Bravo 
sesler", alkı#lar).

Umumî bütçe yekûnunun senelerdenber! yükselmekte olmasına ve memle-
ket!m!z!n dört yanına s!rayet eden Avrupa harb!n!n tevl!t ett!#! !kt!sadî güçlüklere 
ra#men malî yıllarımızı da!ma var!dat fazlas!le kapatmakta olmamız, bunun en 
kuvvetl! del!l!d!r. En müh!m kısmı M!llî Müdafaa !ht!yaçlarına ayrılmı" ve bu sene 
tamamı bu !ht!yaçlara tahs!s ed!lm!" olan fevkalâde tahs!sat programlarının se-
nelerdenber! muva'ak!yetle devam eden tatb!katına da, bu ves!le !le !"aret etmek 
!ster!m.

1940 bütçes!, tahm!nlere nazaran müh!m b!r var!dat fazlas!le kapandı. 1941 
bütçes!n!n !lk tatb!k aylarında elde ed!len net!celer, çok üm!t ver!c!d!rler. Bu olay-
lar, !ç!nde bulundu#umuz hal ve "artların !cabı olarak, !k! sened!r konulan muvak-
kat verg!ler!n !kt!sadî vaz!yet!m!ze ve halkm ödeme kab!l!yet!ne uygun oldu#unu 
göstermekted!rler. Vatanda"ların, memleket borcunu ödemek hususunda göster-
d!kler! olgunlu#un bu net!cey! almakta büyük tes!r! oldu#una "üphe yoktur. Bu ol-
gunlu#un parlak b!r m!sal!n! de, fevkalâde M!llî müdafaa !ht!yaçlarını kar"ılamak 
üzere, bu sene çıkarılan tasarruf bonolarının kar"ıla"tı#ı ra#bette görüyoruz. Bun-
dan dolayı bütün vatanda"ları tebr!k etmek ben!m !ç!n b!r zevkt!r. Denk b!r bütçe 



çerçeves! !ç!nde ver!ml! ve emn!yetl! b!r Mal!ye kurmak, memleket!n kab!l!yet!n! 
göz önünde tutarak eks!kler!m!z! tamamlamıya yarıyacak gel!r kaynaklarını bu-
lup, bunları yer!nde kullanmak, Cumhur!yet Mal!yes!n!n ana prens!pler! olmakta 
devam edecekt!r. Elver!"l! g!d!"!n! kaybetm!yen döv!z durumumuz, husus!le M!llî 
müdafaa !ht!yaçlarını tem!n !mkânlarını vermek bakımından, sev!nd!r!c! hal!n! 
muhafaza etmekted!r.

Türk m!llet!n!n de#erl! vek!ller!!
B!z!, h!zmet !le "ere%end!ren Büyük m!llet!n emanet!n!, hep!m!z canımızdan 

üstün tutarak vaz!fe yapıyoruz. (Bravo sesler", alkı#lar). Büyük Mecl!s!n ayrılı#a 
ve aykırılı#a asla yüz vermeyen tecrübel! !dares!, m!llet!m!z!n ba"lıca dayancıdır. 
(Bravo sesler", alkı#lar). M!llet mukadderatının !dares! çok naz!k oldu#u b!r dev!rde 
ya"ıyoruz. S!yasette ana temeller!m!z!n sade ve açık olmasından kuvvet alıyoruz. 
(Bravo sesler", alkı#lar). $çer!de m!llî beraberl!#e güven!yoruz. Bunu korumak !ç!n, 
gerekl! olursa, her tedb!r! almaktan sakınmıyaca#ız. ($"ddetl" ve sürekl" alkı#lar, bra-
vo sesler").

Vatanda"ların selâmet!ne aykırı olarak, do#ru ve kanaatl! yoldan sapacaklara, 
bulanık zamandan s!yaset veya t!caret kârı arayacaklara, kes!n, katı olarak kar"ı 
koyaca#ız. (Bravo sesler" Alkı#lar). Dı"arı !le münasebetler!m!zde s!yaset!m!z! duru, 
dürüst olarak söyl!yece#!z ve ah!tler!m!z!n sam!mî yolunda yürüyece#!z. (Bravo 
sesler", alkı#lar). H!ç b!r "art altında, zor kabul etm!yece#!z. (Çok #"ddetl" ve sürekl" 
alkı#lar, bravo sesler").

Sevg!l! arkada"larım!
Hür ve "ere%! vatana faydalı olab!lmek, hep!m!z!n tek baht!yarlı#ımızdır. ($"d-

detl" alkı#lar, bravo sesler").



Altıncı Dönem
Be#"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! "n!kad
1 Kasım 1942 Pazar
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Açılma saat!: 14:00
Muvakkat Re!s: Refet Canıtez
Kat!pler: Bek!r Kalel! (Gaz!anteb), Kemal Turan ("sparta),
 Necmedd!n Sah!r Sılan (B!ngöl), Hamd! Selçuk (Hatay)

 Re!s!cumhur "smet "nönü 

Büyük M!llet Mecl!s!n!n Muhterem Âzası!
Altıncı !nt!hap devres!n!n dördüncü !çt!ma yılını açıyorum. Muhterem azayı 

sevg!lerle selâmlarım. (Alkı#lar). Bu sene, m!llet !"ler!n!n Büyük Mecl!s tarafından 
yen! b!r az!m ve !rade !le !dare ed!lmes!n! gerekt!ren "artlar !ç!nde toplanmı" bu-
lunuyoruz. En büyük m!llî felâketler! yenerek bu memleket!n tar!h!nde yer tutmu" 
olan Büyük M!llet Mecl!s!n!n, her bakımdan ve her zaman oldu#u g!b! M!llete nu-
mune olacak az!ml! ve feragatl! çalı"ması, eng!n faydalar ve fey!zler get!recekt!r. 
(Bravo sesler" Alkı#lar).

Az!z arkada"larım!
Dünya harb! bu yıl da kanlı "ek!ller!yle memleketler! yakıp yıkmakta devam 

ett!. &eh!rler ve cephe ger!ler!n!n s!lâhsız halk yı#ınları, her tara(a, ate" !ç!nde kal-
dılar. $nsanlık öldürmekten ba"ka usul tanımayan b!r acınacak !st!kamete g!tt!kçe 
daha z!yade saplanmı" bulunuyor. Bu haller! !nsan olarak ve m!llet olarak seyre-
derken büyük ıstırap duyuyoruz. (Bravo sesler", alkı#lar) Bütün kürey! kaplamı" 
olan harb!n-"!md!ye-kadar olan-!nk!"afı net!ces! olarak yer yüzünde b!r tarafın 
hâk!m!yet!ne dayanan b!r s!yaset yapısının kalamayaca#ı veya kıırulamıyaca#ı an-
la"ılmaya ba"lanmı"tır den!leb!l!r. (Bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar).

M!lletler!n, küçük büyük, heps! !ç!n yer yüzünde !st!klâl ve hays!yetle ya"a-
mak !mkânı sab!t olacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar). B!z!m m!lletlerarası s!yasette 
da!ma esas prens!b!m!z olmu" olan bu gayen!n, en !nsafsız mücadelelerden sonra 
olsun, kabul ed!lmes!nden büyük sev!nç duyaca#ız. (Bravo sesler", alkı#lar)

Az!z arkada"larım!
Muharebe edenler arasında b!r anla"mayı bugün !ç!n üm!t ett!recek h!ç b!r 

yerde, h!ç b!r del!l yoktur. (Yazık sesler") Öyle görünüyor k! 1943 yılı daha gen!" ve 
daha !nsafsız muharebelerle geçecekt!r. (Yazık sesler"). B!z önümüzdek! sene dah!, 
m!llî s!yaset!m!z!n !çerde) ve dı"arda herkesçe b!l!nen !st!kametler!n!, dürüst ve 
c!dd! olarak muhafaza edece#!z. (Bravo sesler", alkı#lar). Ah!tler!m!ze, !tt!fakları-
mıza ve dostluklarımıza sadık olarak, ve herhang! b!r Devlete kar"ı h!lel! ve sakh 



f!k!rl! olmaktan d!kkatle sakınarak, m!llî emn!yet s!yaset!m!z! tak!p edece#!z. (Bra-
vo sesler", alkı#lar)). Büyük Mecl!s takd!r eder k! g!tt!kçe "!ddetlenen dü"manlık 
havası !ç!nde, hergün b!raz daha s!n!rlenm!" tara%ar ortasında, tarafsızlık pol!t!kası 
yürütmek, Hükümet !ç!n çok yorucu olmaktadır. (Do%ru sesler"). B!z, her devletle 
olan münasebetler!m!z!n mah!yet!n! açıkça söyl!yeb!l!r b!r karakterde ve kuvvette 
oldu#umuz !ç!n pol!t!kamızı gelecekte de sebatla tak!p etmekten çek!nm!yece#!z. 
(Bravo sesler", alkı#lar). S!yaset!m!zdek! dürüstlü#ün her tarafa a!t faydalarının, bü-
tün muhar!plerce takd!r ed!ld!#!n! sanıyoruz.

Arkada"lar!
Geçen b!r sene zarfındak! çalı"malarımızın net!celer! d!kkatle !ncelenm!ye 

de#er. B!r tara(an m!llet hayatının !lerlemes!n! ve gel!"mes!n!, dünya harb!n!n 
"artları !ç!nde h!ç aksatmadan devam ett!rd!k. Memleket!n !marı !ç!n her tara(a 
çe"!tl! faydalı !"lere ara vermed!k. Dem!ryolları, büyük su !"ler!, her türlü yapıcı !k-
t!sad! faal!yetler, hak!katen memnun olaca#ımız b!r "ek!lde gen!"lem!"t!r. M!llet!n 
kültürde, güzel sanatlarda ve tekn!k ö#ret!mde vak!t kaybetmeden hazırlanması 
!ç!n büyük programlar kabul ett!k. Bu programları zevkle ve sarsılmaz sebatla ta-
k!p edece#!z. Büyük Mecl!s!n takd!r!ne mazhar olaca#ına em!n oldu#um b!r büyük 
!"!m!z de, z!raat!m!ze büyük m!kyasta ve yen! b!r gayretle ehemm!yet ver!lmes!d!r. 
Her türlü Devlet muva'ak!yetler!n!n temel! olan mal!yem!z !se a#ır vaz!feler!n! 
memnun olaca#ımız tarzda ba"armıya devam etm!"t!r. Z!raat mahsuller!n!n f!yat-
larını makul b!r surette arttırmak hareket!, Hükümet!n !sabetl! te"ebbüsler!nden-
d!r. Dünya pahalılı#ının yükünü yalnız köylümüzün yüklenmes!n! !stemek büyük 
haksızlıktır. (Bravo sesler", alkı#lar) Hem köylünün kalkınmasını tem!n etmek, hem 
onu hadden a"ırı f!yat hırsına kapılmaktan korumak lâzımdır. (Bravo sesler", alkı#-
lar)

Az!z arkada"larım!
Türk!ye’de m!llet hayatının g!d!"!ndek! çalı"ma ve !lerleme manzarası vatan-

da"ların memleket ve m!llet selâmet! !ç!n her fedakârlı#ı kabul etm!" haller!, büyük 
ve kuvvetl! b!r m!llet!n !"aretler!d!r. (Bravo sesler", alkı#lar) M!llet olarak hak!kî 
görünü"ümüz, bu gürbüz ve kuvvetl! hald!r.

Ancak Büyük M!llet Mecl!s!n!n ehemm!yetle d!kkat!n! celbetmek !ster!m k! 
patladı#ı gündenber! dünya harb!ne, memleket!m!z en z!yade bugün yakla"mı"tır. 
Hak!kî kuvvetler!m!z!, sa#lam vaz!yet!m!z! bulandırıp gölgelend!ren b!r mânev! 
telâ" ve ıstırap havası, bugün vatanımızın üzer!nde esmekted!r. Böyle haller b!r 
m!llet! hastalıklı ve zayıf göster!rler. Hastalıklı m!llet bünyeler! har!cî tehl!keler! 
süratle üzerler!ne çekerler. Bu sebeple b!r gün b!lmed!#!m!z b!r !st!kametten ve 
b!lmed!#!m!z bahaneler altında vatanımızın taarruza mâruz kalması !ht!mal!n! 
Büyük M!llet Mecl!s!n!n c!dd! olarak göz önünde tutması !cabeder. (Bravo sesler", 
alkı#lar)

Az!z arkada"lar!
&uursuz b!r t!caret havası, haklı sebepler! çok a"an b!r pahalılık belâsı, bugün 

vatanımızı ıstırap !ç!nde bulunduruyor. Bu hal!n umumî harpten do#an, kend! hu-
sus! "artlarımızla !lg!l! olan sebepler!n! ve çareler!n! Cumhur!yet Hükümet! s!z!n 
yüksek nazarlarınıza etraf!yle ser!p anlatacaktır. Em!n!m k! M!llet ve memleke-
t!n hayrına olan en !sabetl! tedb!rler! bulacaksınız. B!z!m gördü#ümüz en tehl!kel! 



hastalık, !k! senedenber!, cem!yet!m!z !ç!nde Cumhur!yet Hükümetler!n! muvaf-
fak etmemek !ç!n est!r!lm!" olan zeh!rl! havadır. (Do%ru sesler").

Bu zamanda h!ç b!r memlekette a#ır mahzurları olmıyan b!r tedb!r tılısımı 
yoktur. M!lletler!n sıkıntılara mâruz olmaları çares!zd!r. Bu dev!rler, harbe g!rm!" 
veya g!rmem!" memleketler!n h!çb!r!s! !ç!n, eng!n kazançların bulunmaz fırsatları 
de#!ld!rler. $stırabı azaltmak, m!llet tahammülünü arttırmak, muharebe dı"ında 
kalmak ve muharebeye g!r!l!rse "ere%e ve selâmetle çıkmak !ç!n tek çare, resmî 
vaz!fe sah!pler!ne ve en ba"ında Cumhur!yet Hükümet!ne candan yardım etmekt!r. 
(Bravo sesler", alkı#lar).

Bütün eks!kler!yle beraber en !y! net!celer, ancak Hükümet tedb!rler!n!n d!k-
katl! olarak yürütülmes!yle elde ed!leb!l!rler. Acı !le hatırlamalıyız k! m!llet!n !a"e 
!"ler!n! tanz!m etmek yolunda Cumhur!yet Hükümetler!n!n sarfett!kler! gayretle-
re, !k! senedenber!, cem!yet!m!z tarafından h!ç yardım ed!lmem!"t!r. $"te bugün 
!lk hallolunacak mesele, umumî !t!mat havasının !ade ed!lmes!d!r. (Bravo sesler", 
alkı#lar) Bulanık zamanı, b!r daha ele geçmez fırsat sayan esk! batakçı ç!(l!k a#ası, 
ve el!nden gelse tene'üs ett!#!m!z havayı t!caret metaı yapmaya yeltenen gözü doy-
maz vurguncu tüccar ve bütün bu sıkıntıları pol!t!ka !ht!rasları !ç!n büyük fırsat 
sanan ve hang! yabancı m!llet!n hesabına çalı"tı#ı bell! olmayan b!r kaç pol!t!kacı, 
büyük b!r m!llet!n bütün hayatına küstah b!r surette kundak koymaya çalı"mak-
tadırlar. (Bravo sesler", sürekl" Alkı#lar). Üç be" yüz k!"!y! geçm!yen bu !nsanların 
vatana kar"ı a"!kâr olan zararlarını g!dermek yolu elbette vardır. 

RAS$H KAPLAN. (Antalya) — Büyük M!llet Mecl!s! reçetes! lâzımdır.
RE$S$CUMHUR $SMET ÎNÖNÜ. (Devamla) — Devlet ve m!llete sövmek, 

m!llet!n nefs!ne ve Hükümet!ne güven!n! zeh!rlemek !kt!darını k!mseye vermeme-
l!y!z. (Bravo sesler", alkı#lar).

T!caret!n ve !kt!sad! faal!yetler!n serbestl!#!n! bahane ederek m!llet! soymak 
hakkını h!ç k!mseye, h!ç b!r zümreye tanımamalıyız. (Bravo sesler", alkı#lar). Hırslı 
pol!t!kacıların, m!llet !rades! üstünde dah!lî ve har!c! b!r s!yaset yürütmeler!ne asla 
müsaade etmemel!y!z. (Bravo sesler").

Az!z arkada"larım!
Büyük vaz!fe günler!, M!llet Mecl!s!n!n büyüklü#ünü tecessüm ett!rmek !ç!n 

kıymetl! fırsatlardır.
Kahraman ve kıymetl! ordumuzu hazır bulundurmamız, bugün her zaman-

dan z!yade lâzımdır. Vatanda !st!hsal! arttıracak tedb!rler, asıl gen!"l!k yollardır. 
Harp !ç!ne g!rm!" ve m!llet selâmet!n!n kaygusuna dü"mü" g!b! her mahrum!yet! 
göze alacak, ve bütün m!lletçe külfet ve n!mette b!rl!#!m!z! ve beraberl!#!m!z! göz-
ler!n önünde canlandıracak zamandayız. Büyük Mecl!s!n ve ondan fey!zl! z!yalar 
g!b! da#ılarak her vatanda"ın, Cumhur!yet Hükümet!ne yardım etmes! lâzımdır. 
Tar!hte büyük meseleler halletm!" b!r m!llet!n evlâtlarıyız. (Bravo sesler", alkı#lar) 
Kend!m!ze, m!llet!m!ze güven!m!z, her vaz!yette en !sabetl! tedb!rler! bulaca#ımıza 
güven!m!z, her zamandan fazla ve kuvvetl!d!r. (Bravo sesler", alkı#lar).

Büyük M!llet Mecl!s!, büyük m!llî mez!yetler!m!z!n en kuvvetl! del!ller!n! tar!-
h!m!ze b!r daha kaydedecekt!r. (Bravo sesler" ve ayakta #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar).
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 Re!s!cumhur "smet "nönü 

Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Âzası!
Yed!nc! !nt!hap Devres!n!n b!r!nc! yılını açıyorum. S!z arkada"larımı sevg!-

lerle selâmlarım (Alkı#lar) M!llet!n, ehemm!yetl! meseleler!n! halletmekte Büyük 
Mecl!s!n gösterd!#! muva'ak!yetler, her toplandı#ımız yıla özel b!r kıymet verm!"-
t!r. Bu sene de üm!tler!m!z kuvvet! olarak hevesle ve az!mle çalı"ma#a ba"lıyoruz.

Arkada"lar!
Geçen sene, zor "artlar ve meseleler !ç!nden geçt!k. C!han harb!n!n s!yasî ve 

!kt!sad! tes!rler!, M!llet!m!z!n ya"ayı"ı üzer!nde de gen!" !nt!zamsızlıklar yaptı. M!l-
let hayatından düzen! ve türlü tehl!kelere kar"ı gücü ve kudret! koruyab!lmek !ç!n 
ehemm!yetl! tedb!rler alma#a mecbur oldunuz. Cumhur!yet Hükümet!n!n !st!hsal! 
arttırmak ve c!hanın ve Memleket!n yen! "artlarına göre !kt!sad! çareler bulmak 
!ç!n sarfett!#! gayrete, yakından yardım ett!n!z. Bütün bu çalı"maların net!ces!, 
hulâsa olarak, müspet sayılır.

Esk! güçlükler henüz tamam!yle düzelmem!" ve yen!ler! meydana çıkmı" ol-
makla beraber m!llet!n ya"ayı"ında ve geç!m!nde geçen seneden daha !y! b!r hal-
dey!z. Mânev! huzurumuz ve sükûnet!m!z, daha açık ve bell!d!r. Bu vaz!yet, u#-
ra"tı#ımız meseleler !ç!n !sabetl! tedb!rler almakta b!ze kolaylık vereb!l!r. B!rçok 
sıkıntılarımızın en !ler!s!nde olarak göze batanları, aylıklıların ve dar gel!rl!ler!n 
geç!mde çekt!kler! zorluk ve bazı zay!! karekterl! memurlarda h!ssolunan do#ru 
yoldan sapma !st!dadıdır. Bunlar, büyük c!han felâket!n!n meydana get!rd!#! hasta-
lık haller!d!r. Halk hükümetler! onlarla u#ra"mak !ç!n b!r !k! tedb!rle de#!l, b!le"!k 
b!rçok tedb!rler !le çalı"ma#a mecburdurlar. $darede do#ru yoldan sapma#a kar"ı 
en kesk!n ve tes!rl! s!lâh, büyük salâh!yet sah!pler!n!n "uurlu ve tem!z kalmasıdır. 
(Alkı#lar) Bu s!lâh mevcut oldukça küçük fenalıklar da!ma suç olarak kalır ve suç-
lar mutlaka ortadan kaldırılıncıya kadar tak!p olunur. (Bravo sesler")

Cumhur!yet !dares!, ana vası%arını korudukça, ortaya çıkacak !çt!ma! ve !darî 
hastalıkları tedav! etmek güç olmayaca#ı kanaat!ndey!m. &u noktayı memnunlukla 
z!kredeb!l!r!m k! her çe"!t ıstıraplarımız en çok b!r kaç büyük merkezde kend!-
n! h!ssett!r!yor. Memleket!n büyük kütles!, daha elver!"l! geç!m "artları !ç!nded!r; 
bünyes! de c!han buhranının hastalıklarına kar"ı daha kuvvetl! b!r halded!r. He-



p!m!z, Memleket!n meseleler!n! yakından tanıyıp Ö#renmek !ç!n çok gayret sarf 
ed!yoruz. Umumî vazıyet !ç!n söyled!kler!m!z, yakından görü"ler!m!z!n net!ces! 
oldu#unu takd!r buyuracaksınız.

De#erl! M!lletvek!ller!!
Devlet ve M!llet !"ler!, pek çok alanlarda eldek!n! muhafaza etmekten !ler! 

b!r "ek!lde, artma ve yen! "eyler yapma "ekl!nde yürümü"tür. $cra Vek!ller!nden 
tafs!lâtlı b!lg!ler aldı#ınız zaman memnun olaca#ınız pek çok !lerlemeler bulaca-
#ınızı umuyorum. $kt!sat vekâlet!n!n !"letmeler!nde ver!mler, terakk! kayded!yor. 
Bazı yen! tes!sler de yapılmı"tır. Kömürde h!ssolunur b!r !y!l!k vardır. $kt!sat vek!l-
l!#!n!n gerek kend! !"letmeler!nde, gerekse Memleket!n bütün !" hayatında sosyal 
tedb!rlerle !lg!lenmes! !y! net!celer vermekted!r. Sosyal tedb!rler!n, durmayan b!r 
!lerleme !le gen!"lemes! esaslı hedef!m!zd!r.

Z!raat vek!ll!#!n!n çalı"maları da çok üm!t ver!c!d!r. $st!hsal !ç!n alınan ted-
b!rler gen!"let!lm!"t!r. Memleket!n te"k!lâtında, tekn!k z!raat memurları, halk !le 
amelî olarak !" b!rl!#! yapma#a ba"lamı"lardır. &!md! üç v!lâyette tecrübe ett!#!m!z 
bu usulü süratle gen!"letece#!z. Orman muhafazası ve !"letmes!nde uzun seneler-
denber! geç!rd!#!m!z sıkıntılardan sonra mahsul alma devr!ne g!r!yoruz. Muha-
faza altına alınan ormanlar göze çarpacak b!r canlılık gösterme#e ba"ladılar. $"-
letmeler!m!z kend!ler!n! h!ssett!recek kadar ço#alıyor. Memleket!n ormanlarını 
kurtarmak yolunda Cumhur!yet!n koydu#u temel prens!pler! anlatab!lmek !ç!n 
uzun seneler zahmet çekt!k. B!rkaç sene !ç!nde, fennî tedb!rler tekemmül ed!n-
ce, asırlarca çekt!#!m!z orman felâketler!n!n ne beyhude çek!lm!" oldu#u apaçık 
meydana çıkacaktır. Z!raatta tekn!k ö#ret!m !ç!n aldı#ımız tedb!rler de durmadan 
gen!"l!yecekt!r. Münakale vekâlet! !"ler!n! tert!plemek Cumhur!yet Hükümet!n!n 
bugün en naz!k b!r konusudur.

Dem!ryollarımız, takd!re de#er geyretler göstermekted!r. Den!z !"ler! daha !y! 
tert!plenme yolundadırlar. Bütün !kt!sad! ve askerî meseleler!n !nt!zam temel!, mü-
nakale !"ler!ne dayandı#ı gözönünde tutulmalıdır. C!han harb!nden evvelk!nden 
daha çok ver!mler alındı#ı halde münakalede çekt!#!m!z sıkıntılar, !ht!yaçların pek 
z!yade artmasındandır. Münakale !"ler!nde daha !ler! güç elde etmek !ç!n alaca#ı-
mız bütün tedb!rler yer!nde olacaktır.

Naf!adak! çalı"malarımız h!ç durmamı"tır. Esaslı !"ler!m!z, az süratle de olsa 
!lerl!yor. Ve tab! !"lere ve yen! konulara te"ebbüs ed!yoruz. Bu sene depremler yü-
zünden yıkılan yerler!m!ze Naf!anın yardım tarzı ve vasıtası daha muva'aktır. Yer 
sarsıntısı çok sayılan b!r memleket!n, bu yüzden gelecek her zamank! kazalara kar-
"ı hazırlıklı bulunmasındak! faydayı deneyerek anlıyoruz.

Elektr!kleme !"lev!m!zde yen! te"ebbüslere g!r!"mey! ve dem!ryolu yapısında 
çok zamana !ht!yaç gösteren a#ır !"lere ba"lamayı arzu ed!yoruz. B!rden çok mas-
rafa lüzum göstermeyen bu !"ler, gelecek !ç!n b!ze çok zaman kazandıracaktır. T!-
caret vek!ll!#!n!n !"ler!, en zor !"ler!m!z arasındadır. Memleket !ç!nde ve Memleket 
dı"ında t!caret, b!ld!#!m!z umumî ka!delerden ayrılmı"tır.

Ola#anüstü ve sık de#!"!r "artlar !ç!nde geçen t!caret faal!yet! üzer!nde Hükü-
met, vaz!fes!n! yapmak !ç!n çok gayret sarf ed!yor. Büyük müstehl!k kütlelere !ht!-
yaçları olan gıda maddeler!n! tem!n etmek suret!yle p!yasadak! baskıyı haf!%etme-



ye, kıt ve ehemm!yetl! maddeler! en faydalı !st!hlâk alanlarına da#ıtmaya çalı"ıyor. 
F!yat murakabe s!stem!n! !y!le"t!rerek bunu prat!k ve faydalı hale get!rmek !st!yor. 
Bunlar Hükümet!n ba"lıca çalı"ma konularıdır. Vatanda"ları en çok kızdıran "ey, 
t!carette !nsafsızların f!yat murakabes!ne kar"ı meydan okumalarıdır. Hükümet, 
bu g!b!lerle yorulmaz b!r surette u#ra"makta devam edecekt!r. Amansız tedb!rler 
gerekl! olursa bunda da tereddüt ed!lm!yecekt!r. (Bravo sesler") Bu g!b! haller!n va-
tandak! zararları madd! oldu#undan z!yade ruh! ve mânev!d!r. Onun !ç!n ehemm!-
yetler! ve tes!rler! de daha gen!"t!rler. 

M!lletvek!ller!:
Bu geçen senem!z, maar!f!n her alanında ve her dalında yen! çalı"malarla 

doludur. Kabul buyurdu#umuz büyük programlar, gayret ve a"k !le tatb!k ed!l!-
yor. Yurdun her kö"es!nde ö#ret!m!n her türlüsünü yakından görm!ye çalı"ıyoruz. 
Eks!kler!m!z pek çoktur. Ancak Büyük Mecl!s em!n ve müster!h olab!l!r k! maa-
r!f mensuplarımızın kab!l!yet ve gayretler! çok üm!t ver!c!d!r. Farkına varılan h!ç 
b!r kusurda ısrar ed!lm!yor. Da!ma düzeltme ve !y!le"t!rme f!kr! esas tutulmu"tur. 
Büyük Mecl!s, hal!m!ze göre, göze aldı#ı büyük fedakârlıkların meyveler!n! yakın 
senelerde toplıyacaktır. Her ö#ret!m !ç!n ayrı tafs!lât aldı#ınız vak!t çok memnun 
olaca#ınızı tahm!n ed!yorum. Büyük Mecl!s !(!harla dü"üneb!l!r kî, bu memleket 
en gen!" hudutlarında !ken maar!fe sarfed!len paranın, h!ç olmazsa, dört m!sl!n! 
bugün harcamaktasınız. Yen! devr!n, Cumhur!yet devr!n!n, Türk m!llet!n!n !lerle-
me ve yükselme devr! oldu#una bundan daha madd! b!r del!l göstermek güçtür.

Arkada"lar:
M!llî müdafaa meseles! Cumhur!yet Hükümet!n!n ve Büyük Mecl!s!n ana 

meseles! olmakta devam ed!yor. Ordumuzun tal!m ve terb!yes!n! bütün d!kkat!-
m!zle tak!p ed!yoruz. Ordumuzu yen! s!lâhlar ve vasıtalarla c!hazlamak !ç!n her 
!mkândan !st!fade ed!yoruz. Cumhur!yet ordularının, manen ve maddeten yüce 
vaz!feler!n!n ehl! olan b!r yüksekl!kte tutmak meseles!, ba"lıca dü"üncem!zd!r. 
(Bravo sesler", $"ddetl" alkı#lar). Cumhur!yet ordularının vatana kar"ı vaz!feler!n! 
"ere%e !fa edecekler!nden em!n olab!l!rs!n!z. (Bravo sesler", $"ddetl" alkı#lar),

Arkada"lar:
Cumhur!yet mal!yes!, kolay tasavvur olunacak a#ır vaz!feler!n! kudretle !fa 

etmekte devam etm!"t!r. Memleket müdafaasının ta"kın !ht!yaçlarını tem!n etm!-
ye çalı"ırken altüst olmu" !kt!sad! "artların tes!rler!n! kar"ılamak Haz!ne !ç!n zor 
oldu. Memleket ve m!llet!n !lerlemes!ne esas olan masra%arı göze almak sebeb! !se, 
mal!yem!z! gerçekten büyük sayılacak vaz!feler kar"ısında bırakıyor. M!llet!m!z, bu 
vaz!yet! !(!har edece#!m!z b!r anlayı"la kavramı"tır. Büyük Mecl!s!n !sled!#! yen! 
verg!ler!, m!llet!m!z yürekten ödeme#e çalı"ıyor. Büyük dâvalar !ç!nden selâmetle 
çıkmanın bedel!, kar fedakârlı#ı kadar da verg! tahammülüdür. Öz selâmet! !ç!n 
kanı !le ve verg!s! !le sıkıntıyı göze alamıyan m!lletler, dü"man boyunduru#u altın-
da daha çok kan ve daha çok mal kaybını yüklenm!ye mecbur olmu"lardır. (Do%ru 
sesler"), $k!nc! c!han harb! esnasında, Haz!ne !ht!yaçlarını kend! kaynaklarından ve 
bu !nt!zam !ç!nde kapayab!lmes!, Türk m!llet!n!n da!ma övünece#! b!r ba"arı ola-
rak anılacaktır. Gümrük ve !nh!sarlar !"ler!m!z !y!l!k yolunda ve !lerleme hal!nde-
d!rler. Hudutlardak! gümrük kaçakçılarından ıstırabımız artıyor. Kesk!n tedb!rler 
almak !cabedecekt!r, $nh!sarların gel!r! ve memleket p!yasalarına tes!rler! ve !nh!-



sarların kend! alanlarında memlekete faydalı b!r endüstr! kurmaları üm!t ver!c! 
yollardadırlar.

Arkada"larım:
$"te ba"lıca !"ler!n!n !y! ve eks!k tara%arını anlattı#ım memleket!m!z!n !ç s!ya-

set!n! hürr!yet, n!zam ve adalet !ç!nde hulâsa, etmekten zevk duyuyorum,. (Bravo 
sesler"), Sıhhat ve !çt!ma! muavenet vek!ll!#!m!z hu sene salgın hastalıklara kar"ı 
gen!" u#ra"ma !ç!ne g!rd!.

&!md!ye kadar geç!rd!#!m!z b!r kaç salgında, takd!r!n!ze lâyık net!celere var-
dık. Önümüzdek! !ht!maller !ç!n uyanık ve hazır bulunmayı, m!lletçe ve Hükümet-
çe tem!n etmek lâzım olacaktır. Büyük M!llet Mecl!s!ne, Adl!ye c!hazımız !ç!n bazı 
tekl!%er sunulacaktır. Temy!z te"k!lâtımızın kuvvetlend!r!lmes! bu cümledend!r. 
Adl!yede, gen!" b!r b!l!m edeb!yatının kımıldamasından ve hüküm g!yenler!n ça-
lı"ma yerler!nde ruhları !y!le"t!r!lmeye u#ra"ılmasından çok üm!tlen!yoruz,

Sayın M!lletvek!ller!
Har!cî s!yaset!m!zde 1935 buhranından ber! tuttu#umuz yol, b!z!, !k!nc! dün-

ya harb!n!n be"!nc! senes!ne ula"tırdı. Ülkümüz, m!lletler!n hürr!yet! ve !st!klâl! 
esasına dayanan b!r meden!yet!n temeller!n! sa#lamla"tırmaktır,. (Bravo sesler", al-
kı#lar). Faal!yet!m!z, onu yıkma#a matuf bütün gayretlere kar"ı d!k!lmek olmu"tur. 
(Bravo sesler") Harb! önlemek !ç!n en cesur hareketlere tereddütsüz atılmı" olan 
memleket!m!z, m!lletler!n es!r sev!yes!ne dü"memes! !ç!n de tehl!kel! zamanlarda 
met!n b!r durum almaktan çek!nmed!. (Bravo sesler", alkı#lar).

Bugünkü dünya buhranı, tahm!n ett!#!m!z g!b!, g!tg!de yıkıcı, yakıcı b!r "ek!l 
almaktadır. Göz açıp kapayıncıya kadar geçen kısa zamanlarda, harabe hal!ne ge-
len "eh!rler!n yıkıntıları altına yalnız meden!yet!n büyük eserler! de#!l, do#rudan 
do#ruya kend!s! gömülüyor. Tahakküm z!hn!yet!n!n sebep oldu#u bu amansız mü-
cadelen!n, m!lletler! mevcud!yetler!nde tehl!keye soktu#u !ç!n, tab!at!yle "!ddet!n! 
artıran sarsıntısı, !nsan!yet!n dayandı#ı bütün mesnetler! kem!rmekted!r.

Arkada"lar!
B!z dünyanın yarınk! çehres! meydana çıkarken, her zaman dü"me#e mahkûm 

b!r tahakküm z!hn!yet!n!n de#!l, büyük küçük bütün hür m!lletler arasında sam!mî 
!"b!rl!#!ne dayanan b!r n!zamın teessüs edece#!ne !nanıyoruz. (Bravo sesler", $"d-
detl" ve sürekl" alkı#lar). Bu kanaatımızdan, herkes!n üm!ts!z oldu#u zamanlarda 
b!le "a"madık. B!ze vaz!fem!z! yılmadan yaptıran bu kanaat oldu. Bundan böyle de 
tutaca#ımız yol, ülkümüz olan adalet n!zamının kurulmasına yardım etmek ola-
caktır. (Alkı#lar).

Türk m!llet! sava" har!c!nde kalmakla beraber dört seneden ber! fedakârlıklar, 
ıstıraplar !ç!nde dünya buhranının tepk!ler!n! "!ddetle h!ssetm!"t!r. Bu 
fedakârlıklara, hattâ bunların daha çok büyükler!ne, dünyanın ba#rından en bü-
yük baskının kalkarak !nsan!yet!n emn!yet havası !ç!nde gen!" nefesler alab!lmes! 
u#runda tereddütsüz tahammül edece#!z. (Bravo sesler", alkı#lar).

Arkada"lar;
B!z, bu c!han harb!n!n gal!b! !nsan!yet ve meden!yet olmasını !st!yoruz. (Bra-

vo sesler", $"ddetl" ve sürekl" alkı#lar). Ona, h!zmet edecekler!n ayrılıklarında de#!l, 
tesanütler!nde umum! kurtulu" ve saadet!n fecr!n! görüyoruz. (Alkı#lar).



M!llet!n saygıde#er Vek!ller!;
Önümüzdek! senen!n c!han buhranının kes!n devr! olması !ht!mal! vardır. 

Memleket !ç!ndek! sıkıntılar tes!rler!n! muhafaza etmekle beraber m!lletlerarası 
durum da b!z!m !ç!n çok ehemm!yetl! olacaktır. $"te Cumhur!yet Hükümet! ve Bü-
yük M!llet Mecl!s!, Türk m!llet!n!n mukadderatını bu "artlar !ç!nde !dare etmek 
vaz!fes!nded!rler. Büyük M!llet Mecl!s!n!n tedb!rler!ne ve kararlarına, Türk m!llet!, 
bütün yüre#!nden yardımcı ve d!nley!c! olacaktır.

Büyük m!llete kar"ı yüz akıyla vaz!fe !fa etmek hep!m!z!n tek kaygımız ve "e-
ref!m!zd!r. (Alkı#lar).

Türk m!llet!, !nsanca dü"ünceler! ve prens!pler!yle büyük b!r mânev! varlıktır. 
Türk m!llet!, kend! !ç!nde b!r ve beraber olarak Büyük M!llet Meclîs!n!n etrafında, 
toplanmı" büyük b!r kudrett!r. (Alkı#lar) Vatanı !mar etmey!, cem!yet! !lerletmey!, 
!nsanlı#a h!zmet etmey!, hür ve müstak!l m!lletler a!les!n!n faydalı b!r âzası olmayı 
dü"ünen ve eng!n fedakârlıklara karar vereb!len kahraman ve çalı"kan Türk m!l-
let!n!n "eref ve !t!barı, gelecek !ht!maller !ç!nde daha z!yade yükselecekt!r. (Bravo 
sesler", &!ddetl! ve sürekl" alkı#lar).
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Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Âzası;
Yed!nc! $nt!hap Devres!n!n !k!nc! yılını açıyorum. Büyük M!llet Mecl!s!nde 

"ere%e oturan s!z az!z arkada"larımı eng!n sevg!lerle selâmlarım. (Alkı#lar).
Devlet !dares!n!n zor seneler!nden b!r!n! d!kkatl!, ver!ml! çalı"malarınızla ge-

ç!rd!k. Önümüzdek! senen!n "artları da çok nâz!k olacaktır. Büyük Mecl!s!n, !çerde 
ve dı"arda rastlayaca#ımız ehemm!yetl! vaz!yetler! do#ru kavrayı"la ve !sabetl! ted-
b!rlerle kıymetlend!rece#!ne emn!yet!m vardır.

Muhterem Arkada"lar;
Son seneler!m!z!n ba"lıca kaygısı memleket !ç!nde beslenmen!n güçlü#ü ve 

!ht!kâr belâsının zararları olmu"tur. M!lletler!n bugünler!n!n ve gelecekler!n!n em-
n!yetler! büyük ölçüde ba"lıca kaygıları !ken memleket !ç!ndek! beslenme meseles!, 
ayrıca b!r ehemm!yet kazanmı"tır.

Mal!ye bakımından, a#ır b!r yükle, büyük b!r ordunun türlü !ht!mallere kar"ı 
heran hazır bulundurulması, Türk M!llet!n!n ya"amak kab!l!yet!n!n temel meseles! 
olarak devam etm!"t!r. (Alkı#lar).

Büyük harb ve s!yaset devreler!n!n fena arkada"ı olan salgın hastalıklar da 
memleket!m!z! tehd!t etmekten ger! kalmamı"tır. Mahrum!yetler, a#ır fedakârlıklar 
!le beraber C!han Harb!n!n bütün s!yas! emn!yets!zl!kler! ve kararsızlıkları her 
m!llet !ç!nde eks!k olmayan zayıf karakterler üzer!nde !kt!sad! ve s!yas! bakım-
dan tes!rler!n! gösterm!"t!r. $"te bu vaz!yet !ç!nded!r k!, Cumhur!yet, Hükümet! 
ve Büyük M!llet Mecl!s! geçen seney! ba"arılı sayılab!lecek surette geç!rm!"t!r. Her 
!sabetl! tedb!r!n daha !y!s! da!ma söyleneb!l!r. M!lletler hayatında h!ç b!r !y!l!#!n 
yeter görülmemes! tab!!d!r. Ancak durumun n!sbî olan !y!le"mes!n! takd!r edeb!l-
mek, m!llî ya"ayı"ların temel! olan kend!ne güvenme duygusunun beslenmes! !ç!n 
"arttır. Türk m!llet! kend! çalı"kanlı#ı ve fedakârlı#ı !le memleket!n!n da!ma !y!l!#e 
götürüldü#ünden ve !ç!nde bulundu#u durumlar ne kadar dola"ık olursa olsun, 
!sabetl! tedb!rler! bulab!lecek b!r M!llet Mecl!s!ne mal!k oldu#undan em!n olab!l!r. 
(Alkı#lar).



Hükümet gen!" ölçüde müspet !kt!sad! tedb!rlere ehemm!yet vermekte tama-
m!yle haklı çıkmı"tır. M!llet ekonom!s!n!n her dalında çalı"an Vek!ller!m!z daha 
gen!" !st!hsal etme, kısa ve uzun vadel! daha esaslı c!hazlanma !"ler!nde büyük gay-
retler gösterm!"lerd!r. Z!raat Vek!ll!#!, bu memleket!n en çok vatanda"ını !lg!lend!-
ren b!r alanda, her konuyu kavrayan gen!" b!r programa g!rm!"t!r. Tekn!k çalı"mayı 
ö#retmek, tekn!k âletler!n elde ed!lmes!n! mümkün kılmak !ç!n esaslı kanunlar 
kabul ett!n!z. Z!ra! Donatım Kurumunca daha !lk senes!nde 167.000 parça ve 8.000 
tona yakın malzeme da#ıtılmı"tır. Z!raat aletler! !ç!n elde bulunan fabr!kalar ve-
r!ml! b!r hale get!r!lm!"t!r.

Z!raat mak!nalarını daha gen!" ölçüde memlekette yapmak !ç!n çalı"ıyoruz. 
Z!raat mütehassısları !le köylüye kadar yakla"acak surette gen!" b!r z!raat te"k!lâtına 
bu sene ba"ladık. Üç v!lâyette g!r!"t!#!m!z tecrübeden hüküm verme#e yarayacak 
net!celer!n alınab!lmes! !ç!n, bunu, h!ç olmazsa türlü !kl!mde on v!lâyette yaymak 
mecbur!yet!ndey!z. E#er kuvvetle üm!t ett!#!m g!b! bu sene Toprak Kanununu çı-
karırsak, z!raat bakımından büyük net!celer verecek ve !çt!ma! bünyem!z!n esas b!r 
meseles! olan dâvayı temel b!r tedb!re ba#lamı" olaca#ız. (Alkı#lar).

Devlet el!yle yaptı#ımız z!raat !"ler! ver!ml! b!r "ek!lde !lerlemekted!r. 1942 
senes!nde 21.000 dekarla ba"ladı#ımız !"letmeye 1943 senes!nde 780.000 dekarla 
devam ett!k. Bu sene 1.000.000 dekar !"leyece#!z.

Bu !"letmeler memlekette tohum ıslahının büyük kayna#ı, memlekette tekn!k- 
z!raatı yaymanın gen!" örne#! ve ola#anüstü zamanlarda m!lletçe beslenmen!n kıy-
metl! yardımcısı olacaktır. Hayvancılık !"ler!, büyük gayretle ele alınmı"tır. Mem-
leket!n ekonom!s!nde hayvan zeng!nl!#!m!z küçük görülm!yecek b!r dereceded!r. 
Fakat gerek sayı, gerek de#er bakımından daha çok !ht!yaç kar"ısındayız. $pt!da! 
"ek!lde hayvan yet!"t!rme, tekn!k "ek!lde !y!le"t!r!lecekt!r. Hele bu memleket!n en 
esaslı b!r derd! olan hayvan bakımı meseles!, "uurda ve usulde temel!nden düzelt!l-
mek lâzımdır. M!lletçe ve Hükümetçe bu hususta çok çalı"ma#a mecburuz.

Orman !"ler! !y! yolda ve gen!" adımla !lerl!yor. Bugün Türk!ye ormanlarının 
% 83’nü kar"ılayan 8 m!lyon 770 b!n hektar, 73 Devlet !"letmes!n!n el!ne geçm!"-
t!r. Önümüzdek! yıl daha 14 !"letmen!n açılmas!yle bütün Devlet ormanlarının 
!ç!nden, özel kazancından ba"ka b!r "ey dü"ünmeyen yok ed!c! baltalar tamam!yle 
sökülüp atılmı" olacaktır. Husus! ormanların meseles!n!n de kanun yolu !le çözül-
mes!yle, bütün m!llet!n kıymetl! varlı#ı olan ormanlarımız tam kurtulu"a erm!" 
olacaktır. Ye"!l ve güzel Türk!ye’y! kurmakta olan genç mühend!sler!m!z üm!t ve-
r!c! b!r hevesle çalı"maktadırlar. Onları, "!md!, yen! d!kmelerle orman varlı#ımı-
zı arttırmak ve a#açsız köyler!m!z! a#açlandırmak g!b! büyük b!r vaz!fe bekl!yor. 
Uzun senelerde net!ces! görülecek bu vaz!fey! hakk!yle yer!ne get!rmek !ç!n b!r gün 
kaybetmeden !"e koyulaca#ız.

Memleket!n büyük b!r meseles!n! daha "!md!den Z!raat Vek!ll!#!n!n mesul!-
yet! sahasına yerle"t!rmek !st!yoruz. Memleket, sıhh! b!r surette ya"amanın gerek-
l! kıldı#ı ya# !st!hlâk etme dereces!nden çok az m!ktarda y!yecek ya#ı kullanıyor. 
Hayvan! ve nebatî ya# !st!hsal!m!z !ht!yacımıza yeter m!ktarda de#!ld!r. Bu konuda 
etra%ı tedb!rler alma#a ba"lamalıyız. $kt!sat Vek!ll!#!m!z!n mesul!yet!nde olan en-
düstr! ve maden !"letmeler! ver!mler!n! arttırmı"lardır.



Husus! endüstr!n!n çalı"maları da !y! halded!r. Harpten evvelk! !st!hsal!n 
!ler!s!nde olan geçen senek! kömür ver!m! bu sene daha z!yade arttırılmı"tır. B!r 
aralık, bütün memleket!n hayatını tehd!t eder b!r darlı#a dü"mü" olan kömür me-
seles!n!, !k! senel!k çalı"ma !le ‘bugünkü hal!ne get!rmek hak!kî b!r ba"arıdır. L!ny!t 
!st!hsal!m!z büyük ölçüde harp zamanında ba"lamı"tır den!leb!l!r. Bu sene de ve-
r!m az sayılmayacak kadar artmı"tır. Memleket! gen!" ölçüde ve her alanda l!ny!t 
kullanma#a alı"tırmak umumî hayat !ç!n lüzumlu b!r tedb!rd!r. Gelecek seneler 
!ç!n üm!tl! olmamıza sebepler vardır.

Karabük Dem!r ve Çel!k fabr!kalarımız, güçlükler! ö#ren!p yenmekte ve ver!-
m!n! arttırmaktadır. Memleket endüstr!s!n!n temel! olacak olan bu konuyu gel!"t!-
r!p mükemmel hale get!rme#e sebatla devam edece#!z.

Maden aramalarımızda yen! kükürt ve bakır yatakları bulmu" olmaktan sev!-
n!yoruz. Petrolde üm!d!m!z kuvvetl! olarak devam ed!yor.

Kâ#ıt fabr!kasını bu sene yen! tes!slerle gen!"lett!k. Selüloz endüstr!s!, ana te-
s!sler!n! kurmu"tur. Bundan, !ler!s! !ç!n b!r çok alanda gen!" faydalar bekl!yoruz: 
Memleket!n dokuma müesseseler!, emn!yetl! b!r halde kurulmu" ekonom! c!hazı 
olarak memleket!n bünyes!nde sa#lam b!r yer tutmu"tur. Ver!mler! teor!k kab!-
l!yetlere kadar yükselm!"t!r. Pamuk mahsulümüzün büyük m!kyasta alıcısı, olan 
dokuma endüstr!m!z yakın gelecekte memleket!n bütün !ht!yaçlarını kar"ılamak 
amacındadır.

&eker endüstr!s!, $k!nc! C!han Harb! devr!nde memleket! büyük b!r sıkın-
tıdan kurtarmı"tır. Bu konuda eks!k kalan !ht!yacımızı süratle tamamlayaca#ız. 
Yapı malzemes! endüstr!m!z, memleket!n !marını kolayla"tırmaktadır. Bu konuda 
memleket!n her kö"es!ne da#ılmı" k!rece ve tu#laya kadar en küçük malzemey! bol 
ve ucuz veren b!r s!steme "!ddetle muhtacız. Husus!, resmî bütün te"ebbüsler !ç!n 
tem!z ve sa#lam yapı malzemes! tedar!k etmekte gel!rl! b!r çalı"ma alanı vardır.

K!mya endüstr!s!ne bu c!han harb!nde bazı kurumlarla g!rm!" bulunuyoruz. 
Bunun eks!kl!#!nden çok sıkıntı çek!yoruz. Bu endüstr!n!n temel maddeler!n! elde 
etmek !ç!n süratle ve cesaretle !"e g!r!"mek zorundayız.

Ekonom! hayatımızda kooperat!%er! ço#altmak ve !y!le"t!rmek !ç!n Hükümet 
her te"v!k! yapmaktadır.

$" hayatının hukuk! münasebetler, sosyal ve sıhh! !câplar bakımından düzen-
lenmes!, Cumhur!yet!n en çok ehemm!yet verd!#! konulardan b!r!d!r. Hükümet, 
kend! el!ndek! kurumlarda çalı"an !"ç!ler!n haller!n! ve ya"ayı"larını !y!le"t!rmek 
!ç!n büyük gayretler gösterm!", ve büyük masra%ar yapmaktadır. Bu emekler!n 
müsbet net!celer!n! alıyoruz. $" kazaları, meslek hastalıkları ve analık s!gortası ka-
nunu !le s!gorta !dares! te"k!lâtına bakacak kanun projeler! yürürlü#e g!r!nce, !" 
ve !"ç! hayatının düzelmes!nde yen!den kuvvetl! adımlar atmı" olaca#ız. T!caret 
Vek!ll!#!n!n çalı"ma konuları, büyük ehemm!yetler!n! muhafaza etmekted!rler. 
Hükümet, C!han Harb! devres!nde, her memleket!n ba"lıca varlı#ı olan stokları 
vücuda get!rmek !ç!n, bu sene takd!re de#er net!celer elde etm!"t!r. $k! sene evvel 
büyük "eh!rler!m!z! günü gününe beslemek darlı#ında !ken, bugün T!caret Vek!l-
l!#!n!n kontrolü altında stoklar b!r!kt!r!lm!"t!r. Bu stoklar, bu memlekette h!ç b!r 
zaman görülmem!" derecede ehemm!yetl! m!ktardadır. Günü gününe beslenmek 



kaygısını çekm!" olan "eh!rler!m!z, kes!ks!z b!r !nt!zamla ve uzun zamanlara yete-
cek ambarlarla beslenmekted!r. Hükümetçe da#ıtılan y!yecek tayınlarının arttırıla-
b!lmes! de, kayd olunma#a de#er b!r muva'ak!yett!r.

Pahalılıkla u#ra"ma ba"lıca Hükümet meseles! olmakta devam ed!yor. Dı" 
t!caret !"!, Hükümet!n üzer!nde çok çalı"tı#ı b!r konudur. Hemen bütün Avrupa 
p!yasasının kapanması !le güçle"en t!caret durumunu yen! tedb!rlerle kolayla"tır-
mak üm!d!n! muhafaza ed!yoruz. Vatanda"larım b!lmel!d!rler k!, bütün !st!hsalle-
r!m!zde f!yat ve mal!yet meseles!, dı" t!caret!m!z!n ba"lıca konusu hal!ne gelm!"t!r. 
Cumhur!yet Hükümet!, harp sonu ve harp sonrası devr!n!n memleket ekonom!s! 
bakımından bu büyük meseles!n! düzenlemek !ç!n, bütün malî ve ekonom!k alan-
larımızda gerekl! tedb!rler! alacaktır.

Henüz ne "ek!l olaca#ı bell! olmıyan dünya ekonom!s! !capları !le ve f!yatları !le 
oldu#u kadar, kend! !ç ve dı" malî borçlarımız ve m!llî ekonom!m!zle !lg!l! olan bıı 
meselen!n tedb!rler!n! tedr!c! olarak !ht!yatla bulup tatb!k etme#e çalı"aca#ız. M!llî 
ekonom!m!zde müstahs!l! "!md!den her memleket n!spetle daha serbest bırakmak 
sayes!nde geç!rd!#!m!z b!r çok sıkıntılara kar"ılık olarak, b!z harp sonrasının eko-
nom!k sarsıntılarına daha sa#lam b!r surette dayanab!lece#!m!ze !nanıyoruz.

Sayın Arkada"lar;
Münakale !"ler!n!n memleket hayatının her alanında gösterd!#! kes!n tes!r, 

geç!rd!#!m!z senelerde yüksek d!kkat!n!z! çekm!"t!r. $k!nc! C!han Harb! esnasında 
münakale te"k!lâtımızı arzu ett!#!m!z kadar gen!"let!p c!hazlamak !mkânlarımız 
mahdut olmu"tur. Geç!r!len tecrübeler!n, gen!" !mkâna kavu"tu#umuz !lk zaman-
lardan !t!baren faydalı ve tes!rl! olaca#ını umuyoruz. Büyük Mecl!s!n !lk !mkânda 
kara, den!z ve hava ta"ıtlarında, posta, telgraf, telefon ve radyo !"ler!nde süratle 
gen!"leme ve c!hazlama yoluna g!rece#!ne em!n!m. El!m!zdek! vasıtaların kullanıl-
ması, !ht!yaçların n!spets!z derecede arttı#ı gözönünde tutularak dü"ünülmel!d!r. 
1939 senes!nde kara ve den!z vasıtalarıyla ta"ınan yolcu aded! 21 m!lyon 634 b!n 
!d!. Aynı vasıtalarla ve ayn! senede 3 m!lyon 900 b!n ton e"ya ta"ındı; 1943 senes!n-
de ta"ınan yolcu 44 m!lyon 800 b!n ve e"ya 8 m!lyon 600 b!n tonu geçm!"t!r. 1944 
rakamları daha artmı" olacaktır. Büyük askerî ta"ımalar araya g!r!nce, münakale 
c!hazımızın ne büyük mesul!yetler! ba"arma#a çalı"tı#ı anla"ılır.

Postada, 1939’da ta"ınan 87 m!lyon mektuba kar"ılık, 1943 senes!nde 114 m!l-
yon mektup götürülmü" ve 1939 senes!n!n 6 m!lyon telgrafına kar"ılık, 9 m!lyon 
600 b!n telgraf çek!lm!"t!r. Telefon hatlarımızın çalı"ması ayn! "ek!lded!r. Bütün bu 
hatlar gelecek tasavvurlarımıza ve !ht!yaçlarımıza göre çok azdır.

Havayollarımız !se, bütün memleket! kaplıyacak surette ve süratle kurulmak 
lazımdır. Radyoda "!ddetle h!ssolunan !ht!yacı kar"ılamak !ç!n esaslı tedb!rler al-
dınız. Yen! !stasyonları süratle meydana get!rmek !ç!n Hükümet d!kkatle çalı"ıyor. 
Münakale vek!ll!#!m!z, kend! !"ler!n!n yalnız her türlü ta"ıt a#larını gen!"letmek 
olmadı#ını takd!r etm!"t!r. Ehl!yetl! ve emn!yetl! personel yet!"t!rmek !ç!n gerekl! 
tedb!rler! almak yolundadır. Yen! kanunlar Büyük Mecl!se sunulacaktır. Münakale 
!"ler! b!r de büyük m!llî !lg! meseles!d!r. Zamanın !capları olan kısımlar ve n!zam-
lar m!lletçe, hep!m!z!n faydası !ç!n alınmı" zarur! tedb!rler oldu#unu kabul etme-
l!y!z. Hele bütün münakale vasıtalarımızın kend! öz malımız oldu#unu dü"ünerek 
onları bu gözle de#erl! tutmalıyız. B!r "eh!rde kaldırım üstünde yürümekten hava 



seferler!ne kadar bütün münakale usuller!ne severek kend!m!z! uydurmak anlayı-
"ına varmalıyız. Bu hususta eks!kl! kaldıkça, yen! ve her çe"!t münakale vasıtala-
rından ne kadar çok elde etsek de, y!ne medenî b!r memleket!n temel kudret! olan 
münakale !nt!zamını meydana get!remey!z. Gerek terb!ye ve telk!n ve gerek kanun 
bakımından çok gayrete !ht!yacımız vardır.

Sayın Arkada"lar!
Nafıa !"ler!n! Türk m!llet!ne söylerken kullanaca#ım kısa cümleler!n ehem!-

yetler! takd!r, olunacaktır üm!d!ndey!m. Elâzı#-Van dem!ryolunun 70 k!lometrel!k 
b!r kısmında !n"aatta devam ed!yoruz. Yakında dö"eme#e ba"layaca#ız Daha !le-
r!dek! tünelde ve köprülerde !n"aat artmı"tır. D!yarbakır-C!zre hattında 159’ncıı 
k!lometrede Kurtalan !stasyonuna vardık. Tav"anlı "ube hattı !le Zonguldak-Kozlu 
!n"aatı tamamlanmı"tır. S!vas-Erzurum hattının uzatılmasına yakında ba"lıyoruz. 
Yen! dem!ryollarının geçecekler! yerler! "!md!den tesb!t ed!yoruz. ,

$skenderun l!manının !n"aatı yakında b!tecek ve b!r !k! ay !ç!nde !"letme#e 
açılacaktır. Trabzon ve Ere#l! l!manlarının önümüzdek! aylarda !n"asına ba"lana-
caktır. Su !"ler!nde, son defa kabul buyurdu#unuz 40 m!lyon l!ralık ek tahs!satla 
eldek! program aksamadan devam ett!r!l!yor. Busene Sal!hl!, Menemen, Naz!ll!, 
Tarsus, Adana ve Tokat bölgeler!nde sulama#a geç!lm!"t!r. &!md!ye kadar yalnız 
masraf etmekle geçen bu !"ler!m!z, artık ver!ml! devres!ne g!rm!" bulunuyor. Es-
k!"eh!r, Bergama ve Samsun dolaylarında dereler! düzeltme ve bataklık kurutma 
!"ler! tes!rler!n! gösterme#e ba"lamı"tır. B!nlerce dekar topra#ımız !"lenmek !ç!n 
meydana çıkmı" ve m!llî sıhhatte !y!l!kler görülmü"tür. &ose ve köprü !"ler!nde 
meydana get!r!len eserler de az de#!ld!r.

Yapı ve !mar !"ler! gen!" ölçüde devam ed!yor. Geçen sene yapı !"ler! !ç!n 20 
m!lyon l!radan fazla para harcanmı"tır. &eh!r ve köyler!m!z!n plânla"tırılması gen!" 
ölçülere varıyor. Canımızı yakan deprem yıkıntılarını tam!r etmek !ç!n memleket 
çok takd!re de#er gayret gösterm!"t!r. B!r çok felâket yerler!nde % 90’a yakın ya-
pılma vardır. Nafıamız, deprem bölgeler!ndek! yen! yapıları fennî "ekle sokmak 
!ç!n faydalı tedb!rler almaktadır. Deprem felâketler!ne kar"ı !lk ve acele yardımları 
devamlı surette hazır bulunduracak b!r !kt!dara gel!yoruz. Bütün bu !"ler!n dar 
zamanlarda ve Devlet!n büyük malî yükler altında bulundu#u sıralarda yapıldı#ını 
dü"ünmek, Cumhur!yet!n ver!ml! !dares!n! anlamak !ç!n yetecekt!r. Naf!amızın, 
b!ld!kler!m!zden ba"ka olan yen!, acele meseleler!n! hulâsa etmek !ster!m. Bunların 
ba"ında elektr!k !"ler! gel!r. Memleket!n endüstr!yel, ekonom!k, sosyal bakımdan 
büyük !ht!yacı olan elektr!k kaynaklarını gen!" ölçüde ve b!ranevvel vücude get!r-
mel!y!z. B!r defa bu te"ebbüslere ba"ladıktan sonra, bütün memleket hayatındak! 
der!n tes!rler!n! hayretle görece#!z. Yol !n"aatı "!md!ye kadar olandan daha ba"ka 
b!r görü"le ele alınmak lâzımdır. Motorlu vasıtalara kar"ı dayanıklı olan, dem!ryol-
ları g!b! memleket!n her kö"es!ne ula"an ve da!mî bakım ve tam!r te"k!lâtı üzer!ne 
oturan yol a#ı, memleket!n ba"lıca meseleler!ndend!r.

Nafıamızda yapı !"ler!n!n kontrolü ve düzenlenmes! çok gen!"let!lmek ve çok 
kudretl! b!r hale get!r!lmek lâzımdır. Bu memlekette uzun zamanlar sürecek husus! 
ve resmî "ahıslara a!t devamlı yapı !"ler! olacaktır. Nafıanın yapı !"ler!nde toplanan 
Devlet kontrolü, bu eng!n m!llî çalı"mayı çabuk ve faydalı kararları ve tedb!rler! !le 
kolayla"tıracak "ek!lde c!hazlanmalıdır. Nafıamızın !lk fırsatta sa#lama#a mecbur 



oldu#u b!r büyük mesele de, bütün !"ç!l!k hayatımızı tekn!k vasıtalarla donatmak-
tır. Yen! tekn!k vasıtalarla bezenm!" b!r !"ç! takımı "!md!ye kadar kullandı#ımız "e-
k!lde on kat !"ç!den daha çabuk ve daha çok eser vücuda get!r!r. Yen! tert!plenme-
n!n masra%arı da, göze alınamayacak kadar çok de#!ld!r. Gelecek zamanların eng!n 
bayındırlık hamleler!n!, ancak Tekn!k vasıtalı !"ç! takımları !le ba"arab!lece#!m!z! 
esaslı olarak gözönünde tutmalıyız.

Arkada"lar;
Sıhhat te"k!lâtınız, b!r aralık korkulu "ek!l almı" olan salgın hastalıklarla mu-

va'ak!yetle sava"mı"tır. Önümüzdek! sene ve harp sonrası seneler! de, salgınlar 
!ht!mal!, !lâç darlı#ı !ç!nde geçecekt!r. Sıhh!ye te"k!lâtımızın !ler!y! gören ve va-
tanda"ları telk!nler! ve tedb!rler!yle hazırlayan çalı"ması yanında, vatanda"ların da 
sıhhat tavs!yeler!ne yürekten yardımı es!rgememeler!ne b!r!nc! derecede muhtacız. 
M!llet!n sıhhat!n! umumî kanunlara ve gen!" tes!slere ba#lamak pol!t!kası, Cum-
hur!yet!n anlayı"ıdır. Önümüzdek! senelerde sıhhat pol!t!kamıza büyük gel!"meler 
sa#lamak, kıymetl! hedef!m!zd!r. En uzak kö"eler!ne kadar memleket! kavrıyacak 
doktor te"k!lâtı kurmak n!yet!ndey!z. Her nev! sıhhat kurumlarının !sted!#! mas-
ra%arı, b!r programa ba#lıyarak, göze alaca#ız. Bütün köyler!m!zde ebe ve sa#lık 
memuru bulundurmak !ç!n etra%ı tedb!rlere ba"vurduk. Yen! okullardan ve yen! 
fakülteler !ht!yacımızı kar"ılamak !ç!n esaslı yardımlar bekl!yoruz.

Malarya ve ötek! !çt!ma! hastalıklarla mücadeley! en yakın fırsatta bütün 
memleket! kaplıyacak b!r m!kyasta gen!"letmel!y!z.

Arkada"lar;
Gümrük ve $nh!sarlar Vek!ll!#!m!z!n !"ler! gel!"me ve !lerleme yolundadır. 

Gümrük !"ler!nde ehl!yetl! personel yet!"t!rmek !ç!n tes!rl! tedb!rler alınacaktır. 
Gümrük tar!fes! meseleler!n! yen! !ht!yaçlara göre çözeb!lmek !ç!n "!md!den hazır-
lıklara ba"lanmı"tır. Gümrük !"ler!m!z, kaçakçılıkla u#ra"mak !ç!n tekn!k vasıtalar, 
memurların yet!"mes! !ç!n kurslar ve dersler, b!r çok yapı ve kurumlar "ekl!nde ve 
Gümrük Tar!fe Kanununda yen! hükümler hal!nde, bütün olarak ele alınmı"tır. 
$nh!sarlar, Devlet!n büyük kurumu hal!ne gelm!"t!r. Ehemm!yetl! endüstr! dalla-
rı kurmak, ç!(ç!ler!m!z! korumak ve onlara yardım etmek bakımından !nh!sarlar 
takd!r olunacak kıymet gösterm!"t!r.

B!ra ve "arap endüstr!s!nde !ler!ye a!t üm!tler kuvvetl!d!r. B!ra yapımı 7 m!l-
yon l!treden 20 m!lyon l!treye, "arap 2 m!lyon l!treden 6 m!lyon 500 b!n l!treye ya-
na"mı"tır. Yen! b!ra fabr!kaları ve memleket!n her tarafında numune "araphaneler! 
kurulmaktadır. Yem!" usarec!l!#! üm!t ver!c! yoldadır. A#ır !çk!ler!n kullanılmasını 
azaltmak ve bu yolda çalı"arak büsbütün kaldırmak s!yaset!, fennî ve !çt!ma! ted-
b!rlerle ve d!kkatle tak!p olunuyor.

Tuz da#ıtımında !y!le"me vardır. Kahve ve çay !ht!yacı oldukça kar"ılanmak-
tadır. K!br!t endüstr!s!nde yapım kusurları düzelt!lmek !ç!n muva'ak!yetle çalı"ılı-
yor. $ht!yaç tamam!yle önlenm!" g!b!d!r. Önümüzdek! zamanda sıkıntıya u#rama-
mak !ç!n stok tedb!rler! de alınmı"tır.

Devlet $nh!sarları 1930’da 8 m!lyon 500 b!n l!ra masrafa karsı 50 m!lyon l!ra 
alırken, 1944’te 17 m!lyon l!ra masrafa kar"ı 185 m!lyon l!ra tahm!n ed!lm!"t!r k!, 
bunların Devlet bütçes!ndek! ehemm!yet! kolay anla"ılab!l!r.



Arkada"lar;
Adl!ye !"ler!m!z yen! hamlelerle gel!"me yolundadır. Te"k!lâtın gen!"let!lmes!-

ne ve onlara yen! vasıtalar ver!lmes!ne çalı"ılıyor. Adl! S!c!l Kanunu !le hâk!me yen! 
!mkânlar hazırlanacak, Adl! Tıp Kurumu kuvvetlend!r!lecekt!r.

Mahkûmları !slâh etmek !ç!n, !" esası üzer!ne kurulmu" cezaevler! ehemm!yet 
ver!lecek b!r muva'ak!yet gösterm!"t!r. Gelecekte daha gen!" ve daha ver!ml! ne-
t!celer bekl!yoruz. Suçlu çocukların terb!yes!ne bakan, kurum daha kudretl! hale 
get!r!lecekt!r. Ehl!yetl! adl!ye mensubu yet!"t!rmek !ç!n her türlü tedb!rler b!r arada 
tak!p olunacaktır.

Az!z Arkada"lar;
Maar!f !"ler!m!z yakın alâkanıza cevap verecek b!r gel!"me !ç!nded!r. $lkö#re-

t!m meseles!n! memleket!n büyük b!r dâvası olarak ele almı" bulunuyoruz. Köy-
lerde bu senek! programa konan 1750 okulu meydana get!rmek !ç!n vatanda"lar 
ve !dare mekan!zmamızın bütün de#erl! unsurları var kuvvet!yle çalı"maktadırlar. 
Net!celer, yakın b!r zamanda m!llet!n takd!r!ne arz olunacaktır. Köy okulları prog-
ramının gelecek seneye dü"en kısmını yapmak !ç!n "!md!den !"e g!r!"!lm!"t!r. Bu 
sene !lkokulların b!r!nc! sınıfına g!ren çocuklarımızın sayısı ehemm!yetl! b!r artma 
gösterecekt!r. Her halde 300 b!n sularına varaca#ız. $lkokullarda devam meseles!n! 
m!lletçe ve !darece da!ma gözönündc tutmak !ç!n bütün d!kkatler uyandırılmı"tır.

Y!ne bu sene köyler !ç!n meslekî tekn!k ö#ret!m! verecek 200 e yakın bölge 
okulu açılmasına çalı"ılıyor. Bu, yen! b!r !lerlemen!n ba"langıç müjdes!d!r.

$lkö#ret!mde "eh!r ve kasabalarımıza dokunan okul yapısı meseles! kanun 
projes! hal!nde yüksek h!mmet!n!ze sunulacaktır. $çt!ma! ve m!llî bütün gel!"mele-
r!n temel! olan !lkö#ret!m !"!n!n bu esaslı kanununu da yürürlü#e geç!rmen!z! yü-
rekten d!ler!m. Orta ö#ret!m!n gelece#! !ç!n b!r öntasarı hazırlanmı"tır. De#erl! ö#-
retmeler! süratle yet!"t!rmek, orta ö#ret!m!n !sted!#! tes!sler! ve vasıtaları sa#lamak 
müh!m masrafa !ht!yaç gösterecekt!r. M!lletçe bu fedakârlıkları göze almak !ç!n 
esas unsur, !ht!yacın hakk!yle takd!r olunmasıdır. Bugün orta ö#ret!m programları, 
zamanın !lerlemes! ve !ht!yaçlar!yle !lg!l! olarak çok a#ırla"mı"tır. Çocuklarımızın 
ö#ren!mde en yüklü çalı"maları, orta ö#ret!m devr!mled!r. Büyütmeden söyleye-
b!l!r!z k!, bugünkü orta ö#ret!m programı, b!z!m ö#renme ça#ımızdak!nden !k! 
seneye yakın daha zeng!nd!r. D!n ö#ret!m! hakkıyla vereb!lmek !ç!n de#erl! ve ye-
ter sayıda mütehassıs ö#retmenler!n az ö#renc!y! kar"ılarına aldıkları, !y! vasıtalı 
okullara !ht!yaç vardır. Ancak bu suretle, b!lg!s! temell! ve az kayıp veren ö#renc! 
kütles! elde edeb!l!r!z.

Yüksek ö#ret!m kurumlarımızın eks!kler!n! tamamlamak !ç!n d!kkatle çalı-
"ılıyor. Memleket!n "!ddetle muhtaç oldu#u yen! kurumları vücude get!rmek, ge-
r!ye bırakılmaz b!r ehemm!yet almı"tır. Bu sene ün!vers!te ö#ret!m meslekî kanun 
lây!hası yüksek tetk!k!n!ze arz olunacaktır. Tekn!k ö#ret!m, kararla"an programı 
tak!p ed!yor. Üç dört sene !ç!nde, üç dört m!sl! fazla net!celer aldı#ımız halde, he-
nüz !ht!yacı b!r dereceye kadar kar"ılayacak dereceden çok uzaktayız. B!r ehem-
m!yetl! ba"langıç olan eldek! programı önümüzdek! !k! üç sene !ç!nde tamam!yle 
yer!ne get!rd!kten sonradır k!, memlekette tekn!k ö#ret!m temel atmı" ve gen!" b!r 
!ht!yacın !ç!ne g!rm!" olaca#ız. Kız ve erkek, "eh!rl! ve köylü tekn!k ö#ret!m ku-
rumları ve ak"am sanat okulları, bütün orta ö#ret!m kurumlarının ve ö#renc!ler!-



n!n b!r çok m!sl! olması lâzımdır. $", bu görü"le kavranırsa meselen!n büyüklü#ü 
göz önünde canlanab!l!r.

Güzel sanatlara Maar!f!m!z!n verd!#! ehemm!yet!n m!llî e#!t!mde büyük yer! 
vardır. Güzel sanatlar Türk m!llet!n!n !y! kab!l!yetler!n! meydana çıkartıp yükselt-
mek, büyük amacımızdır. Maar!f!n yazı eserler! ve her alanda yayınları, çok muh-
taç oldu#umuz b!r çalı"madır. $nsanlı#ın büyük mahsuller!yle m!llî kütüphaney! 
zeng!nle"t!rmek, onları, her sev!yen!n ve her kesen!n er!"eb!lece#! b!r "ek!lde yapa-
b!lmek, m!llî e#!t!mde en ver!ml! tedb!rlerd!r.

Maar!f Vek!ll!#!m!z, genç ö#renc!ler!m!z!n !nsanca terb!ye !le, gen!" vaz!fe ve 
vatan sevg!s!yle yet!"meler! !ç!n yumu"ak ve sert bütün tedb!rler! göz önünde bu-
lunduracaktır. Em!n!z k!, Türk m!llet!n!n büyük !st!kbal!, çocuklarının en gen!" 
sayıda ve en de#erl! yüksekl!kte yet!"meler!ne, b!r de vatanda bayındırlık ve yen! 
zamanın !ht!yacına göre c!hazlanma gayretler!n!n en dar zamanlarda da kes!ks!z 
olarak devam etmes!ne ba#lıdır.

Sayın arkada"lar;
Cumhur!yet Mal!yes! yüklü ve ver!ml! seneler!nden b!r!n! daha muva'ak!-

yetle geç!rd!. $ç!nde bulundu#umuz yılın malî ödevler! de haf!f de#!ld!r. Bu sene 
takd!re de#er en ehemm!yetl! mal!ye !"!m!z, âd! ve fevkalâde bütçeler!n b!r arada 
ve b!r cetvelde göster!lmes!d!r.

Bütçe masra%arı, m!llet!n verg!ler!yle ve !ç !st!krazlar !le kar"ılanma#a çalı-
"ılmı"tır. Türk m!llet!n!n $k!nc! Dünya Harb!nde Devlet mal!yes! !ç!n gösterd!#! 
kab!l!yet, felâketlerden korunmasının ve m!llet hayatını emn!yet ve !lerleme yolun-
da yürütmen!n ba"lıca temel! olmu"tur. Ne kadar ehemm!yetl! verg!ler ve ödevler 
kondu#unu b!l!yoruz. Ancak Büyük M!llet!m!z!n vatanseverl!#! ve verg! ödemen!n 
müstak!l m!llet olarak ya"ama "artlarından b!r!s! oldu#unu b!lmes! sayes!nde bu-
günün sert vaz!feler!n! kar"ılayab!l!yoruz. Mal!yem!z, m!llet fedakârlı#ının cevabı 
olarak !ht!yaca yet!"me, düzgün ödeme, !çerde ve dı"arda Devlet!n malî !t!barını 
koruma muva'ak!yetler!n! göstereb!l!r. Devlet tahv!ller!, vatanda" nazarında bü-
yük k!ymet!n! muhafaza etm!" olmasından !(!har duyuyoruz. &üphe yoktur k!, 
memleket müdafaasının ve her türlü gel!"men!n öz kayna#ı, haz!ned!r. Vatanda"-
lar, haz!ne kuvvet!n! bugün !ç!n ve gelecek !ç!n ba"lıca dayanak tuttukça vatan da-
!ma daha !ler! ve daha yüksek olacaktır. (Alkı#lar).

Büyük Mecl!s, önümüzdek! sene !ç!ndek! sa#lam b!r mal!ye n!zamını koru-
mak yolunda gerekl! tedb!rler! alacaktır.

Hükümet, mal!yede vuku%u ve gen!" !slâhat !ç!n bütün gayretler!n! sarf ede-
cekt!r. Ödev!n! !y! yürekle yer!ne get!ren vatanda"a kolaylık gösterece#! ve verg! 
borcunu tam ödemekten kurtulmak !st!yenlere tes!rl! olarak kar"ı koyucu usuller 
durmadan aranacak ve düzelt!lecekt!r.

Az!z arkada"lar;
Cumhur!yet Ordusunun madd! ve mânev! kudret!n! arttırmak !ç!n bu sene 

harcadı#ımız emekler de çok ver!ml! olmu"tur. Yüksek b!r vaz!fe a"k!le Orduları-
mız yet!"me ve c!hazlanma yolunda takd!r!n!ze de#er yen! kıymetler kazanmı"lar-
dır. (Alkı#lar).



Cumhur!yet Ordularının vatana kar"ı en yüksek vaz!feler!n! !fa etmeler!n! 
emrett!#!n!z zaman, onların ba"arılarından büyük !(!har duyacaksınız. (!"ddetl" 
ve sürekl" alkı#lar).

Arkada"lar;
Dı" s!yaset!m!z bu yıl !ç!nde, öteden ber! kend!m!ze ç!zd!#!m!z umumî !st!ka-

met!n seyr!n! tak!p ederek yen! b!r merhaleye varmı"tır. $ng!ltere !le !tt!fakımızın 
çerçeves! !ç!nde olarak, Almanya !le ekonom!k ve d!plomat!k münasebetler!m!z!n 
kes!lmes!ne karar verd!n!z. Bu tar!hî karar, "ümul ve tes!r! !t!bar!yle, beklenen net!-
celer! varmı"tır. &üphes!z k! bu karar, m!llî !raden!n çok öneml! ve !sabetl! b!r eser! 
olmu"tur. (Alkı#lar).

C!han harb! Müttef!kler leh!ne kes!n net!cel! sa*asına g!rm!" bulunuyor. Ge-
lecek sulhun !nsanlı#a adaletl!, küçük, büyük her m!llet !ç!n emn!yetl! b!r dev!r 
get!rece#!n! umuyoruz. (Alkı#lar).

M!lletler!n !st!klâl!n! ve emn!yet!n! koruyan yen! b!r düzen kurmak !ç!n bü-
yük devletler!n elb!rl!#!yle çalı"ma#a muva'ak olaca#ına !nanıyoruz. Türk!ye, 
m!lletler a!les!nde faydalı ve yardımcı b!r uzuv olarak el!nde olan her gayret! sarf 
edecekt!r. (Alkı#lar).

Büyük kom"umuz Sovyet $tt!hadı !le münasebetler!m!z, yürürlü#ünü kar"ı-
lıklı olarak tanıdı#ımız !ler! muahedeler!n hükümler! !ç!nde ve dost mah!yetted!r. 
(Alkı#lar). Sovyet kom"ularımızın geç!rd!kler! fedakârlık ve kahramanlıkla dolu 
harp yıllarında, muahedelerle tesb!t ed!lm!" olan münasebetler!m!ze d!kkatle r!a-
yet ett!k. Gelecek seneler!n münasebetler!n!n de dost kom"uluk duyguları ve "art-
ları !ç!nde gel!"ece#!n! umuyoruz.

B!rle"!k Amer!ka !le münasebetler!m!z ve temaslarımız !k!nc! c!han harb! es-
nasında daha artmı" ve daha dostane olmu"tur. (Alkı#lar). $k! memleket arasındak! 
münasebetler!n gelecekte daha gen!" ve daha yakın olaca#ını üm!t ed!yoruz. $ng!l-
tere !le !tt!fak münasebetlem!z en güç !mt!hanlardan geçt!kten sonra, taze ve canlı 
mah!yet!n! muhafaza etmekted!r. ($"ddetl" alkı#lar).

Memleket!m!z, !tt!faka büyük de#er!n! vermekte devam edecekt!r. (Alkı#lar). 
$k! memleket arasındak! dostluk münasebetler!n!n da!ma daha !ler! olaca#ını 
umuyoruz. Fransa’nın kurtulu"u memleket!m!zde umumî sev!nçle kar"ılanmı"tır. 
(Alkı#lar). $st!kbalde de Fransız m!llet! !le münasebetler!m!z!n gen!" ve sam!mî, 
olaca#ına em!n!z.

D!#er bütün kom"ularımızla münasebetler!m!z dostçadır. $stırap ve felâket 
geç!rm!" ve geç!rmekte olan memleketlere yürekten sempat! besl!yoruz. Kom"ula-
rımızın sıkıntılarından kurtularak normal gel!"me ve !lerleme devr!ne g!rmeler!n! 
büyük sev!nçle kar"ılayaca#ız.

Kahraman Yunan m!llet!n!n süratle toplanıp kurtuldu#unu ve büyük kab!l!-
yetler!n!n hakkı olan kalkınmayı tahakkuk ett!rd!#!n! memnun olarak tak!p ede-
ce#!z. ($"ddetl" alkı#lar).

Fedakâr Yugoslavya’nın yakın b!r zamanda tamam!yle kurtulmu" olmasını en 
!y! dostluk duygular!yle temenn! ed!yoruz. (Alkı#lar).



Balkan m!lletler! arasında esk! !ht!lâ%arın ortadan kalkarak sükûnetl! ve !t!-
matlı b!r münasebet vücude gelmes!n!, el!m!zden geld!#! kadar kolayla"tırma#a 
çalı"aca#ız. (Alkı#lar).

Az!z arkada"lar;
H!ç b!r m!llete kar"ı g!zl! n!yet! ve !ht!la%ı meseles! olmayan Türk!ye Cum-

hur!yet!, m!lletçe madd! ve mânev! alanlarda !lerleme gayretler!yle, m!lletler a!les! 
!ç!nde dostluk ve !y! geç!nme münasebetler! !le b!r sulh ve !st!krar unsuru olarak 
ya"amak azm!nded!r. ($"ddetl" alkı#lar).

Arkada"larım;
Devlet !"ler!n! s!ze açık olarak söyled!#!m Türk!ye Cumhur!yet!, !ç !dares!nde 

sa#lam, demokrat!k ve m!llî b!r s!yaset tak!p eder. Bütün vatanda"lar !ç!n e"!t b!r 
adalet!, f!k!r ve v!cdan hürr!yet!n! sam!mî olarak esas tutan b!r anlayı"tayız.

Kanunlarımız memlekette d!rl!#! ve düzenl!#! korumak !ç!n kuvvetl! ve tes!r-
l!d!r. Hükümet !"ler! Büyük M!llet Mecl!s!n!n kes!ks!z kontrolü altında, !ç ve dı" 
pol!t!kada her yapılan, m!llet!n gözü ve b!lg!s! önünded!r. (Alkı#lar).

H!ç b!r hak!kat Türk!ye’de m!lletten g!zlenemez. Bu Devlet, en çet!n b!r harb! 
Büyük M!llet Mecl!s!n!n da!mî çalı"ması !ç!nde b!t!rerek kurulmu"tur. Büyük M!l-
let Mecl!s! kürsüsünde Devlet ve m!llet !"ler! !ç!n M!lletvek!ller!n!n söyled!kler!, 
Büyük Mecl!s!n kend! n!zamnames!nden ve kanunlarından ba"ka b!r tes!re tâb! 
de#!ld!r.

Bu kürsüden vak!t vak!t Hükümet !craatına kar"ı yükselen sözler!n her zaman 
tasv!p ve takd!r sesler! olmadı#ını gösteren örnekler sayısızdır. M!llet murakabes!-
n!n "üphe götürm!yen del!ller!n!, Büyük M!llet Mecl!s!n!n çalı"malarında bol bol 
bulab!l!r!z. Türk m!llet!n!n sa#duyusu !le Büyük M!llet Mecl!s!n!n vatanseverl!#!, 
do#ru yanlı" bütün tenk!tler!n !ç!nden vatan !ç!n hayırlı ve faydalı kararları bul-
mamıza !mkân vermekted!r. $darem!z, bütün mânas!yle halk !dares!d!r. Bu !dare, 
demokras! prens!pler!n! Türk!ye’n!n bünyes!ne ve husus! "artlarına göre tekâmül 
ett!rmekted!r. Türk!ye halk !dares!n!n amelî tedb!rler!n! bulurken, !lk günden !t!-
baren takl!t b!r !dareye dü"mekten sakındık ve da!ma sakınaca#ız. ($"ddetl" ve sü-
rekl" alkı#lar).

$k!nc! C!han Harb!n!n ba"ından ber! türlü de#!"melere u#ramı" mahdut ve 
kararsız vatanda"larda uyanan takl!t prens!plere, Türk m!llet! "!ddetle ve muvaf-
fak!yetle kar"ı koydu. Harp sonunda ve sonrasında uyanmak !st!dadı gösterecek 
yen! takl!t arzularına da, kes!n olarak kar"ı koyaca#ız. ($"ddetl" ve sürekl" alkı#lar.) 
Türk!ye’de halk !dares!, kes!ks!z b!r tekâmül yolunda yürüyerek durmadan yükse-
lecekt!r. Emn!yetle söyl!yeb!l!r!z k!, Büyük M!llet Mecl!s! ve Cumhur!yet Hükü-
met! özel menfaat kaygılarının da!ma üstünde kalarak, bütün kudretler!n! m!llet!n 
menfaat ve faydası yolunda harcamak ehl!yet!n! gösterm!"lerd!r.

Az!z Arkada"lar;
Büyük Türk M!llet!, kend! h!zmet!nde çalı"an evlâtlarını da!ma yürekten ve 

takd!rle anacaktır. (Bravo, sürekl" alkı#lar, ya#a, varol sesler").



Yed"nc" Dönem
Dördüncü Yasama Yılı

B!r!nc! "n!kad
1 Kasım 1945 Per#embe

B!r!nc! Oturum
A#ama saat!: 14:50
Geç!c! Ba#kan: &. Günaltay (S!vas)
Geç!c! Kât!pler: Necmedd!n Sah!r Sılay (Tuncel!), B. K. Ça$lar (Erz!ncan),
 N. Fırat (Samsun), V. Uzgören (Kütahya)

 Re!s!cumhur "smet "nönü 

Sayın M!lletvek!ller!;
Büyük M!llet Mecl!s!n!n yed!nc! dönem!n!n üçüncü toplantısını açmakla 

baht!yarım. Dı"arda ve !çerde, bütün güç "artların yaman etk!ler!ne kar"ı, Türk 
m!llet!n!n kader!n! selâmet yolunda yürütmek !ç!n, Büyük M!llet Mecl!s!n!n har-
cadı#ı eng!n gayretlere "ükranlarımı sunmak !lk borcumdur. (Alkı#lar). Yen! top-
lantı yılının candan çalı"malarımızla daha ver!ml! olaca#ına güvenerek hep!n!z! 
sevg!lerle selâmlarım. (Alkı#lar, sa%ol sesler").

Cumhur!yet Hükümet!n!n memleket ve m!llet!n hayrına olarak aldı#ı cesur 
kararları takd!r buyuraca#ınıza "üphem yoktur. Toprak Mahsuller! Verg!s!n!n kal-
dırılması te%!f!nden gerçek b!r sev!nç duydum. Türk m!llet! dar zamanlarda ken-
d!nden !stenen fedakârlıkların, !lk !mkân bel!r!r bel!rmez, haf!%et!lmes! !ç!n Bü-
yük Mecl!s!n ve Cumhur!yet Hükümet!n!n gösterd!#! d!kkat! farkedecekt!r. $hracat 
verg!s!n!n kaldırılması da, !y! b!r te"ebbüstür. Mahsuller!m!z!n c!han p!yasasında 
tutunması !ç!n Hükümet!n durmadan tedb!r arayaca#ına güven!yoruz.

Yen! bütçede b!r!km!", dalgalı borçlara kar"ılık olarak ehemm!yetl! b!r ödenek 
konması, sa#lam b!r malî bünye !ç!n "!falı b!r tedb!rd!r. Bütün bunlarla beraber, 
Cumhur!yet Hükümet!n!n memleket!n !marına ve m!llî donatıma ödenekler ayır-
ması, muva'ak!yetl! tert!pler sayılır.

Geçen toplantıda, uzun ve gen!" tartı"malardan sonra, Toprak Kanununu ka-
bul buyurdunuz.

Çalı"an ç!(ç!n!n kend! !"leyece#! topra#ın kend! malı olması prens!p!, bu 
memleket !ç!n uzun zamandanber! kıymetl! b!r hayal !d!. Toprak Kanununun 
adaletl!, vuku%u ve mümkün oldu#u kadar çabuk tatb!k! !le bu kıymetl! hayal!n 
memleket! yükselten b!r gerçek oldu#u anla"ılaca#ı günler! üm!tle bekl!yoruz. (Al-
kı#lar).

Y!ne geçen toplantıda kabul buyurdu#unuz Orman Kanunlar!yle Türk!ye’de 
orman rej!m! fennî esaslar üzer!ne kes!n olarak kurulmu" bulunuyor.



Devamlı olarak a#açsızla"an vatanımızın h!ç olmazsa 60 seneden ber! bel!ren 
orman dertler!, zamanınızda asıl dâvalara, ba#lanmı"tır. $lerde memleket!m!z! ye-
"!l yurt hal!ne get!recek olan tedb!rler! alan ve te"ekküller! kuran s!zler! ve yarın-
k! nes!ller !ç!n geç!c! sıkıntılara katlanan bugünkü Türk nes!ller!n!, gelecek Türk 
evlâtları "ükranla anacaktır.

M!llî e#!t!m !ç!n sarf ett!#!m!z gayretler gen!" ver!m devr!ne g!rm!"t!r. M!llî 
e#!t!m alttan ve üstten her dalında Cumhur!yet Hükümet! kavrayıcı, gen!" tedb!r-
ler almaktadır. M!llet yakıcı b!r susuzlukla m!llî e#!t!m!n her sa*asına büyük b!r 
hasret göster!yor. Sek!z on sene !ç!nde Türk m!llet!n!n kültür ve e#!t!m !"ler!nde 
çok !ler! b!r dereceye er!"ece#!ne kes!n kanaat!m vardır. Her "eyden evvel bu harp 
ve darlık yıllarında köylüler!m!z!n okullarını meydana get!rmek !ç!n harcadıkları 
gayretler! !(!harla gururlanarak huzurunuzda yâdetmek !ster!m. (Alkı#lar). Köylü 
vatanda"larımıza, gösterd!kler! anlayı"tan, gayretten dolayı m!nnetler!m!z hesap-
sızdır.

Sayın M!lletvek!ller!!
C!han barı"ının kurulması !ç!n çalı"maları b!z de heyecan !le tak!p ed!yoruz. 

Bu kadar felâket ve ıstıraptan sonra !nsanlı#ın B!rle"m!" M!lletler tarafından !lân 
olunan esaslar üzer!ne barı" !ç!nde ya"ama gayes!ne kavu"ab!lmes!, bütün m!lletler 
!ç!n bugün tek emel olmu"tur. Bu kes!nhesap günler!nde Türk!ye, adalet h!ss! olan 
her !nsana ve her cem!yete kar"ı, alnı açık ve tem!z v!cdan !le bakacak durumda-
dır. (Bravo sesler", alkı#lar). Türk!ye’n!n $k!nc! c!han harb!ndek! rolünü altı sene-
den ber! türlü de#!"!k durumlarda B!rle"m!" M!lletler, türlü açıdan görmü"ler ve 
türlü teraz!ye vurmu"lardır. Müsaade buyurursanız, memleket!m!z!n !k!nc! c!han 
harb!ndek! durumunu, henüz söylenemeyecek sırlara dokunmama#a çalı"arak, b!r 
kaç cümle !le tekrar gözönünden geç!rmek !ster!m..

1939 !lkbaharında ufuklar karardı#ı zaman, Türk!ye kend! benzerler! !ç!nde 
tek m!llett!r k!, !deal!n do#ru !st!kamet!n! görerek açıktan $ng!ltere ve Fransa’nın 
yanında mevk! almı"tır,. (Alkı#lar). 1940’ta Fransa dü"tü#ü ve Br!tanya harb! ba"-
ladı#ı zaman, $ng!ltere’n!n kahramanlı#ını öven ve onun yanında bulundu#unu 
söyl!yen tek m!llet, y!ne b!z!z. (Bravo sesler" ve Alkı#lar).

Fransa ve $ng!ltere arasında s!yas! münasebetler!n kes!ld!#! ve Merselkeb!r 
ve Dakar Muharebeler!n!n yapıldı#ı günlerde bulunuyoruz. Fransa ve $ng!ltere !le 
yaptı#ımız üçlü !tt!fak andla"ması, !k! müttef!k!m!z arasındak! olaylar yüzünden 
b!z! hukukça katî b!r tarafsızlı#a mecbur ed!yordu. Buna kar"ı kend!l!#!m!zden 
$ng!ltere !le !tt!fakımızın ya"amakta oldu#unu !lân eden b!z olduk. (Bravo sesler", 
alkı#lar), $tt!fak taahhütler!m!z!n b!z! Sovyet Rusya !le h!çb!r s!lahlı !ht!lâfa sevk 
edemeyece#!n!, husus! b!r protokolle kayıt altına almı"tık. 1941 ba"ında Rodos’tan 
Trakya’ya kadar, bütün Alman ve $talyan kuvvetler!ne kar"ı seferber olarak bekl!-
yorduk. Hatırlamanızı !ster!m k!, bu zamanda Irak’ta b!r M!hver Hükümet! kurul-
mu" ve Sur!ye’de V!"! Hükümet! $ng!l!zlere kar"ı açıktan cephe almı"tı. Her taraf-
tan M!hverle sarılmı" olan Türk m!llet!n!n, bütün Avrupa’yı eller!nde bulunduran 
ma#rurlara kar"ı yalnız kend! !nsanlar!yle ve son malî kaynaklarını tüket!rces!ne 
fedakârlıkla !st!lâ yollarını kapaması, !nsaf !le hatırlandı#ı zaman, m!llet!m!z!n 
yaptı#ı h!zmetler ve göze aldı#ı tehl!keler takd!r ed!lmek lâzım gel!r. (Bravo sesler", 
sürekl" alkı#lar).



Sovyetlerle Almanlar arasında harb ba"ladıktan sonra, bu hârb !ç!n tarafsız 
bulundu#umuzu !k! sava"kan tarafa hemen b!ld!rd!k. 1941 ve 1942 Sovyet Rusya 
ve $ng!ltere’n!n M!hver!n zorlamasına kar"ı çet!n günler geç!rd!kler! zamanlardır. 
B!z!m durumumuz, bu zamanlarda ne kıymet! ha!z olmu"tur, bunu yetk!l! sava"-
kanların d!ller!nden h!kâye edece#!m. Türk!ye’n!n durumunun Müttef!kler !ç!n 
gerçekten faydalı oldu#unu, Sovyet Hükümet!, Büyük Elç!s! vasıtas!yle Dı"!"ler! 
Bakanlı#ımıza, Sovyetler!n takd!rler!n! bel!rten tafs!lât vererek 19 Ocak 1942 ta-
r!h!nde resmen tebl!# etm!"t!r. 4 Aralık 1941 tar!h!nde Amer!ka Cumhurba"kanı 
Türk!ye’n!n savunması, Amer!ka savunması !ç!n hayat! b!r ehemm!yette oldu#unu 
beyan ederek, kend!l!#!nden ve b!r sözle"me !mza etmeks!z!n b!ze ödünç verme ve 
k!ralamadan malzeme verece#!n! !lân etm!"t!r. Amer!ka !le Ödünç verme ve K!ra-
lama Sözle"mes!n!n !mzalanması 23 &ubat 1945 tar!h!nded!r. $ng!l!z Hükümet! !se, 
b!rçok defalar takd!rler!n! b!ld!rm!" ve 1943 ba"ında $ng!l!z Ba"bakanı Adana’da 
da!ma !y! hatırlayaca#ımız demeçte bulunmu"tur.

&!md! Büyük Mecl!ste 1943 sonundan ber! Türk!ye hakkında ba"layan tenk!t-
lere cevap vermek !ster!m.

B!l!rs!n!z k!, m!lletlerarası münasebetlerde devletler arasındak! sırlar tek b!r 
Devlet!n malı de#!ld!r. Yalnız, bas!t b!r hak!kat!n !fades! olmak üzere b!ze yapılan 
!snatların haksızlı#ını huzurunuzda bel!rtmek !ster!m. Almanlarla Sovyetler ara-
sında harb çıkmazdan önce, b!z!m Almanlarla Dostluk Andla"ması yapmı" olma-
mız tenk!t olunmu"tur, $stanbul’un kapısına gelm!" olan Almanlar, Sovyet Rusya 
!le Saldırmazlık Andla"ması !le daha önce ba#lanmı"lardı. (Bravo sesler", alkı#lar) 
Memleket, M!hver!n bütün kuvvetler!ne kar"ı yalnız ba"ına dururken, Amer!ka 
harpte yokken, $ng!ltere bütün kuvvetler!n! adaların Alman !st!lâsına kar"ı ayak-
ta tutarken ve Sovyetler Almanlarla b!r Saldırmazlık Andla"ması !le ba#lı !ken, 
Almanların b!ze saldırmıyacaklarını kâ#ıt üzer!ne koymayı reddetmem!z, b!z-
den ne hakla bekleneb!l!rd!!. (Bravo sesler", alkı#lar). Husus!yle bu Andla"mada 
Türk!ye’n!n !tt!fak ödevler!ne ba#lı bulundu#u açıkça z!kred!lm!", önce ve sonra 
bütün görü"melerde Türk!ye’den geçerek Almanların Sur!ye ve Irak’a yardımları 
kes!n olarak redded!lm!" ve bu "artlar Almanlara kabul ett!r!lm!"t!r. Bu Andla"ma 
Almanlar !ç!n Türk!ye hareket!n!n arzu ett!kler! tar!he kadar sadece b!r gec!kt!r!l-
mes! mah!yet!nde oldu#u, sonrak! ve bugünkü !f"alarla meydana çıkmı"tır. Fakat 
b!z!m !ç!n de bütün askerî tedb!rler!m!z!n ve m!llî fedakârlıklarımızın yanında, 
naz!k zamanları kazanacak b!r vasıta olmu"tur. (Bravo sesler", alkı#lar)

Sovyet Hükümet!n!n, $ng!ltere’n!n ve Amer!ka’nın, Türk durumunu takd!r 
ett!kler! tar!hler, Almanlarla yaptı#ımız andla"madan sonradır. (Bravo sesler", al-
kı#lar) Demek k!, bu andla"ma, Müttef!k m!lletler!n v!cdanında da, zamanında, 
zarur! görülmü" ve tenk!tler, karagünler geçt!kten sonra sun! olarak meydana çı-
karılmı"tır. (Bravo sesler" sürekl" alkı#lar).

Almanlar Volga’ya kadar !lerled!kler! zaman, b!z!m de kuvvetler!m!z! Do#u 
sınırlarımıza çekerek Sovyetlere sıkıntı verd!#!m!z, b!rçok yerlerde söylenm!"t!r. 
Hak!kat m!lletlerce malûm olmasa b!le, resmî Müttef!k makamlarınca teferruatıy-
la b!l!nmek lâzımdır, ve hak!kat b!ze !snat olunanların tamamıyla aks!d!r. (Bravo 
sesler" Alkı#lar). Almanlar Volga’ya kadar !lerley!nce, b!z!m savunma cephem!z, 
Rodos’tan Hopa’ya kadar gen!"lem!"t!r. Almanların bütün Karaden!z cephem!ze 
kar"ı ansızın b!r harekete geçmeler! !ht!mal!, kuvvetler!m!z! bütün Karaden!z cep-



hes!ne yaymamıza ve hattâ Ankara’nın savunulması !ç!n burada, Ba"kentte, kuvvet 
toplamamıza sebep olmu"tur. Bu !ht!yat tedb!rler!n!n yers!z olmadı#ını, son gün-
lerde meydana çıkan Alman plânları açıkça gösterm!"t!r. (Bravo sesler", alkı#lar) 
1942 yaz sonunda, Sovyet Hükümet!ne Almanların Ka)as cephes!n! arkadan vur-
mak !ç!n Trabzon’dan ve Hopa’dan çıkarma yapmaları !ht!mal!ne kar"ı, buralarda 
kuvvet topladı#ımızı ve memlekettek! kuvvet yayımının sebeb! bu oldu#unu res-
men tebl!# ett!k. (Alkı#lar). Ve kar"ılık olarak Sovyetlerden memnunluk duyguları 
aldık. Harb sırasında kuvvetler!m!z!n yayımı yalnız m!hvere kar"ı oldu#unu daha 
!nandırıcı b!r surette söylemek mümkün de#!ld!r. &!md!, Almanlar ve Japonlar-
la harb hal!ne g!rmem!z!n tenk!tler!ne gel!yorum. Harb !lânımız tes!rs!z ve müt-
tef!k zafer! kes!n mah!yet aldıktan sonra yapılmı" oldu#u söylenmekted!r. Harb 
!lânımızın tes!r! hakkında b!r !dd!amız yoktur. B!z!m !dd!amız, harb !lân etmez-
den önce senelerce süren kâbus devr!nde güttü#ümüz hareket hattının müttef!k-
ler!m!z!n zafer!ne yardım ett!#! merkez!nded!r ve bundan !barett!r. (Bravo sesler" 
Alkı#lar). B!z!m, Almanlar ve Japonlarla harb hal!ne g!rmem!z yalnız müttef!kle-
r!n !ste#! üzer!ne olmu"tur. Onlar !ç!n herhang! b!r ehemm!yet! var !d! k!, b!zden 
bunu !sted!ler. (Bravo sesler", alkı#lar) Müttef!k zafer! kes!n olduktan sonra harb 
!lân ett!#!m!z b!ze söylenemez. Karanlık günlerde beraberd!k; zafer günler!nde, 
gan!metten b!r h!sse almak dâvamız yoktu k! fırsattan !st!fadey! dü"ünel!m. (Bravo 
sesler" sürekl" alkı#lar). Hareket!m!z sadece müttef!kler!n !ste#! üzer!ne ve onlarla 
beraberl!k gere#! yapılmı"tır.

1944 A#ustosunda, münasebet kest!#!m!z zaman, derhal harbe g!rmey!"!m!z 
de tenk!t olunuyor. Münasebet kest!#!m!z anda, $ng!ltere !le aramızda yazı !le ka-
rarla"an durum "udur: 

Karar, f!!l! sava"kanlı#a do#ru b!r!nc! adımdır. Türk!ye’n!n harbe g!rmes!n!n 
teferruatını Br!tanya Hükümet! sonradan b!z!mle görü"ece#!n! b!ld!rm!"t!r. O za-
mandan ber! müttef!kler!m!z b!zden eller!ndek! hazır kararın tatb!k!n! !stemed!-
ler.

Bo#azlardan Rusya’ya gönder!lecek yardım gem!ler!n!n tarafınızdan geç!r!l-
memes! !snadına gel!nce, bu tamam!yle bo" b!r !dd!adır. (Bravo sesler", alkı#lar) 
Bütün $k!nc! C!han harb! boyunca Türk!ye’n!n bu bah!ste b!r kusuru yoktur. E#er 
müttef!kler bo#azlar yoluyla b!rb!rler!ne yardım edemed!lerse, bu, b!z!m herhang! 
b!r tes!r!m!zden de#!l, m!hver!n Akden!z yollarını den!zden ve havadan 1945 sene-
s!ne kadar kapalı tutab!lm!" olmasındandır. (Bravo sesler", alkı#lar) Bu bah!ste "unu 
arz etmey! de faydalı görüyorum k!, 1944 senes! Haz!ranında bazı Alman gem!le-
r!n!n Karaden!zden çıkmalarına $ng!ltere d!kkat!m!z! çekt! Montrö Sözle"mes!n!n 
b!r ba#ıtçısı sıfat!yle !t!raz ett!. Montrö Sözle"mes!n!n sar!h hü küll!ler! üzer!nde 
açılan hukuk tartı"ması n!hayet b!r ha(a sürdü ve b!z!m, $ng!l!zlerle !tt!fakımızı ve 
b!rle"m!" m!lletler dâvasını gözönüne alarak, kes!n ve rad!kal kararımızla tartı"-
ma b!tt!. $k!nc! c!han harb!nde Montrö sözle"mes!n!n herhang! b!r "ek!lde zararlı 
oldu#unu söyleme#e !mkân yoktur. Bo#azların emn!yetl! ellerde oldu#u ve bütün 
m!lletler!n menfaat!ne serbest geç!d!n h!ç b!r engel kar"ısında bulunmadı#ı sab!t 
olmu"tur. (Bravo sesler" Alkı#lar).

Sayın M!lletvek!ller!;
Alman s!yaset!, !k!nc! c!han harb!n!, B!r!nc!n!n devamı saymı"tır. Gerçek 

"udur k!, B!r!nc! c!han harb!nde merkezî grup tarafında bulunan bütün devlet-



lerden yalnız Türk!ye’den ba"kaları, !k!nc! harb!nde de aynı sa(a bulunmu"lardır. 
Türk!ye !se, B!r!nc! C!han Harb!n! her memleketten fazla olarak, dört sene daha 
yüklenm!", 1923’te barı" yapab!lm!" büyük b!r !mparatorluk kaybetm!", hayatını 
vo m!llî sınırlarını kurtarab!lmek !ç!n hesapsız felâketler geç!rm!"t!r. $"te memleket 
onaltı sene sonra çıkan $k!nc! C!han harb!nde türlü tehl!keler! göze alarak, açıktan 
açı#a $ng!ltere’n!n yanında ve B!rle"m!" M!lletler dâvasında kes!n durum almı"tır. 
Bu duruma kar"ı, esk!den kaybett!kler!nden ve yen! !ht!mallerden h!çb!r "ey !ste-
meks!z!n, el!nden geld!#! kadar faydalı olma#a çalı"mı"tır. (Bravo sesler", alkı#lar) 
Herhang! bahane !le, topra#ı ve hakları üzer!nde Türk!ye’den b!r "ey !stemek, en 
ufak b!r !nsaf !le !zah ed!lemez. (Bravo sesler", alkı#lar). B!z geçen hâd!seler! ve hak-
larımızı Sovyet M!lletler!ne, $ng!l!z !mparatorlu#u m!lletler!ne ve B!rle"!k Amer!ka 
m!lletler!ne anlatab!lsek, m!lletler!n b!z! haklı bulacaklarına asla "üphem!z yoktur. 
(Bravo sesler", alkı#lar). Bu !mkânı bulab!lmek !ç!n b!r hayal yapmıyorum. Sovyet, 
$ng!l!z ve Amer!ka m!lletler!n!n !ç!ne g!rerek, bu gen!" ummanlarda b!r dâvayı !"!t-
t!reb!lmek maddeten !mkânımız dı"ındadır. &u halde, büyük m!lletler!n b!z!m me-
seleler!m!zden do#ru olarak haberl! olab!lmeler!, esaslı surette bu memleketlerde 
!dare ba"ında bulunanların adalet ve !nsaf h!sler!ne ba#lıdır. (Bravo sesler", alkı#lar). 
E#er bu h!sler hak!katten ayrılırsa, büyük m!lletler !ç!ndek! anlayı"ların mah!yet!n! 
kest!rmek güçtür. Bütün bunlarla beraber, B!rle"m!" M!lletler Anayasasının pren-
s!pler!n!n !y! ve sam!m! n!yetlerle konulmu" olduklarına !nanmak !st!yoruz.

E#er !nsanlık h!sler! gelecek dünya !ç!n temel tutulmak bo" b!r sözden !baret 
de#!lse, Türk!ye’n!n yen! c!han barı"ı !ç!n faydalı b!r unsur oldu#unun tesl!m olu-
naca#ına !nanıyoruz. (Bravo sesler" Alkı#lar). Açıkça söyler!z k!, Türk toprakların-
dan ve haklarından h!ç k!mseye ver!lecek b!r borcumuz yoktur. (Bravo sesler" Al-
kı#lar). &ere%! !nsanlar olarak ya"ıyaca#ız ve "ere%! !nsanlar olarak ölece#!z. (Bravo 
sesler", alkı#lar)

Sayın M!lletvek!ller!;
Dı" münasebetler!m!z!n bugünkü hal! "udur; Sovyetlerle aramızdak! Dost-

luk Andla"masının fesh! üzer!ne, yen! esaslarda ve c!dd! olarak !y!le"t!r!lm!" b!r 
andla"ma yapmak !ç!n bütün gayretler!m!z! sarf ett!k. Bu gayretler!m!z!n bugün-
kü net!ces!n! b!l!yorsunuz. Hak!katler!n daha !y! anla"ılaca#ından, !y! kom"uluk 
h!sler!n!n galebe çalarak, !k! memleket arasında !y! münasebetler kurulması !h-
t!mal!nden üm!d!m!z! kesm!" de#!l!z. $mkânları da!ma !y! yürekle kar"ılıyaca#ız. 
$ng!ltere !le !tt!fak münasebet! !le ba#lıyız ve $k!nc! C!han Harb! sırasında geçen 
türlü hâd!selerden sonra, $ng!l!z M!llet!n!n b!z!mle !y! ve müttef!k münasebetler!n! 
faydalı bulaca#ına !nanıyorum. Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le münasebetler!m!z 
artan b!r dostluk !ç!nde gel!"mekted!r. Amer!kanın B!rle"m!" M!lletler Anayasa-
sının prens!pler!n! sam!m! olarak her m!llet !ç!n tak!p edece#!ne güven!yoruz. 
Bulgar!stan’dan ba"lıyarak Irak’a ve $ran’a kadar bütün kom"ularımızın, ba#ımsız 
m!lletler olarak ya"amalarını ve kend!ler!yle !y! münasebette bulunmamızı !st!yo-
ruz. Harp felâket!nden sonra dost Yunan!stan’ın kalkınması ve yaralarını !y!le"t!r-
mes! yolundak! gayretler!n! yakın b!r sempat! !le tak!p ed!yoruz. Irak !le dostluk 
münasebetler!m!z!n gel!"mes! ve der!nle"mes! !ht!maller!n! memnunlukla kar"ı-
lıyoruz. Arkada"lar, Meden! b!r m!llet ve Devlet olarak !nsanlık a!les!n!n çalı"kan 
ve faydalı b!r uzvu olmaktan ba"ka b!r s!yas! hedef!m!z yoktur. (Bravo sesler", al-
kı#lar).



Sayın M!lletvek!ller!;
&!md!, müsaaden!zle s!ze !ç pol!t!ka durumumuzu arz etmek !ster!m. Türk!ye 

Cumhur!yet!, y!rm!nc! asırda, önceden h!ç k!msen!n !ht!mal verm!yece#! ve tah-
m!n edem!yece#! surette kurulmu" büyük ve kıymetl! b!r eserd!r. Her mânas!yle b!r 
ortaça# kurumu olan !mparatorluktan, modern, meden! ve bütün !nsanlık pren-
s!pler!n! temel tutan b!r Cumhur!yet do#mu"tur. (Bravo sesler", alkı#lar). Devlet!n 
karakter!n!n, bu kadar büyük de#!"!kl!kler! meydana get!reb!lmek !ç!n. Devr!mc! 
olması zarur!d!r. Bunun yanında b!r temel olarak Cumhur!yet!n b!r halk !dares! 
olarak kurulu"u, yan! demokrat!k karakter! esas tutulmu"tur. (Bravo sesler", alkı#-
lar). $lk dev!rler!nde fes!n yer!ne "apkanın g!y!lmes!n! ve Devlet!n lây!k b!r Cum-
hur!yet olmasını ve lat!n har%er!n!, bütün bunları, açık ve uzun tartı"ma !le kabul 
ett!rmem!z! !nsa%ı h!ç k!mse bekl!yemezd!. Bütün bu devr!mler y!ne b!r d!ktatörlük 
rej!m!n!n eser! olarak meydana gelmem!", heps! Büyük M!llet Mecl!s!n!n kanun-
larıyla kurulmu" ve tepk!ler! Büyük M!llet Mecl!s!n!n denetler! ve hesap sormaları 
önünde yen!lm!"t!r. (Alkı#lar). Türk!ye’de demokras! usuller!n!n geçm!"e a!t hesap-
ları yapılırken, bütün büyük devr!mler!n 1923’ten 1939 a kadar meydana geld!#! ve 
altı seneden ber! de b!r C!han harb! !ç!nde bulundu#umuz unutulmamalıdır.

Demokrat!k karakter bütün cumhur!yet devr!nde prens!p olarak muhafaza 
olunmu"tur. D!ktatörlük, prens!p olarak, h!çb!r zaman kabul olunmadıktan ba"ka, 
zararlı ve Türk m!llet!ne yakı"maz olarak da!ma !tham, ed!lm!"t!r. (Bravo sesler", 
alkı#lar).

Büyük Mecl!s!n her denet! yanında m!llet!n verg!ler! ve harcadıkları üzer!n-
dek! denet!, en !ler! demokrat!k m!lletler!n h!çb!r!nden eks!k kalmayacak kadar 
kes!n ve kavrayı"lıdır. B!z!m tek eks!#!m!z, Hükümet Part!s!n!n kar"ısında b!r part! 
bulunmamasıdır. Bu yolda, memlekette geçm!" tecrübeler vardır. Hattâ !kt!darda 
bulunanlar tarafından te"v!k olunarak te"ebbüse g!r!"!lm!"t!r. $k! defa memleket-
te çıkan tepk!ler kar"ısında te"ebbüsün muva'ak olmaması b!r tal!hs!zl!kt!r. Fakat 
memleket!n !ht!yaçları "evk!yle, hürr!yet ve demokras! havasına tâbî !"lemes! sa-
yes!nde, ba"ka s!yas! part!n!n de kurulması mümkün olacaktır. Bununla beraber, 
Mecl!ste çoklu#u te"k!l eden part! üyeler!n!n Hükümet! tenk!tte Devlet ve m!llet 
!"ler!n! denetlemede, h!çb!r kayda, hattâ h!çb!r ölçüye ba#lı bulunmadıkları herke-
s!n gözü önünde b!r gerçekt!r. (Bravo sesler", alkı#lar) Memleket!m!z!n hürr!yet ve 
güvenl!k !ç!nde halk !dares!n! bütün "artlar!yle gel!"t!reb!lecek b!r yolda !lerled!-
#!n! !nanla söyl!yeb!l!r!z. Bu gel!"me !ç!n her vatanda"ın vaz!fe ve sorum duygusu 
!le !lg!l! olması b!r!nc! "arttır. Demokras!n!n her m!llet !ç!n mü"terek prens!pler! 
oldu#u g!b!, her m!llet!n karakter!ne ve kültürüne göre b!rçok özell!kler! de vardır. 
(Bravo sesler", alkı#lar)

Türk m!llet! kend! bünyes!ne ve karakter!ne göre, demokras!n!n kend! !ç!n 
özell!kler!n! bulma#a mecburdur. Söz ve yazı hürr!yet!, "üphe yoktur k!, her halk 
!dares!n!n söz götürmez ortak temel!d!r. Her m!llet!n kend! karakter!ne göre de, 
b!r konu"ma ve söze dayanma ölçüsü vardır. Bu ölçüyü h!çb!r k!tapta bulamayız ve 
h!çb!r k!taba yazamayız. (Bravo sesler", alkı#lar) Ancak, uygularken m!llet!n neye 
dayandı#ını ve neye dayanmadı#ını ö#reneb!l!r!z. Son zamanlarda tartı"malarımız, 
Alman harb!n!n b!tmes!yle daha dünyada h!çb!r b!r "ey kararlılık bulmadan, gen!" 
b!r ölçü almı"tır. Günün pahalılı#ı ve dertler! üzer!nde süren "!kâyetler, do#rudan 
do#ruya Devlet!n temel !dares! üzer!nde b!r mesele "ekl!ne g!rm!"t!r. Gazeteler!-
m!zde en naz!k dı" meseleler! ve memleket!n kar"ısında bulundu#u a#ır !ht!maller 



önünde, m!llet!n manev!yatını zayı%atacak, Devlet!n varlı#ının kanun! temel! olan 
Büyük M!llet Mecl!s! üzer!nde b!le saygılı den!lemeyecek surette d!l uzatılmı"tır. 
Bu durumun vatanda"ların hays!yet ve "eref!n!, ölçüsüzler!n oyunca#ı hal!ne ge-
t!rece#!nden ve dı" pol!t!kanın fena !ht!maller!ne kar"ı memleket! zayıf gösterece-
#!nden "üphe ed!lemezd!. Bu durumun, memleket!, !çerdek! end!"el! vatanda"lara 
ve dı"ardan seyreden Devletlere zayıf göstermes!, tab!î b!r "eyd!r.

Bu memleket!n a"ırı ve ölçüsüz sözlere dayanamayarak, mutlaka "urasından 
ve burasından ate" çıkarması, tar!hte geç!rd!#!m!z hak!katlerdend!r. Türk!ye’n!n 
kuvvet! ve !st!krarı hakkında b!r hüküm vereb!lmek !ç!n, memlekette ne çıkaca#ını 
beklemek, sey!rc!ler !ç!n anlatılır b!r "eyd!. Bütün bu ıstırap ver!c! !ht!mallere kar"ı, 
Hükümet!n ve Mecl!s!n so#ukkanlı ve sabırlı olması, ve memleket!n yüksek anlayı" 
göstermes! çok faydalı olmu"tur. (Bravo sesler", alkı#lar)

Geç!rd!#!m!z devr!n geç!r!lmes! zarur! !d!. Söz ölçüsünde rol alan vatanda"-
ların faydalıyı ve zararlıyı kend!ler!n!n anlaması !ç!n tatb!k ed!lmes! ve zaman geç-
mes! gerekt!. Hürr!yet ölçüsünün ba"lıca muvazenec!s! olan halk e)ârı da, ancak 
tatb!katı görerek ve vaz!fe h!ss!n! kend! yüre#!nde duyarak takd!r!n! ayarlayab!l!r-
d!. Hürr!yete tecavüzün ve anar"!n!n cem!yet duygusu !le ve kanun yoluyla sınırları 
ancak zaman !ç!nde bulunacaktır. Hürr!yet ve demokras! havasının yerle"mes!nde 
cem!yet!n vaz!fe duygusu b!r!nc! unsur oldu#unu söylemekte ısrar etmek !ster!m.

Cumhur!yete kadar Anadolu da#larında e"kıya çoktu. Cumhur!yette e"kıya-
dan eser kalmaması, yalnız kanun ve tak!p kuvvetler!nden !ler! gelmem!"t!r. Vatan-
da"a tecavüz edenlere kayıtsızlık ve yataklık etmek, vatanda" !ç!n yakı"maz oldu#u 
anla"ıldıktan sonradır k!, e"kıyanın barınması ve ya"aması mümkün olmamı"tır. 
(Bravo sesler", alkı#lar). Vatanda" hakkına ve kanun !nancalarına saldırı" etmek !s-
teyecek olanlar, yazı, cem!yet ve s!yaset âlem!ne de g!reb!leceklerd!r. Cem!yet!n 
vaz!fe duygusu; e#er !y! ve do#ru !"lerse, bu güçlüklerle u#ra"mak çok kolayla"a-
caktır.

&!md!, hürr!yet ve demokras! !le tecavüz ve anar"! arasındak! unsurların ka-
nun yolu !le bulunmasına gel!yorum. B!r defa, h!çb!r kanunun gürültü !le ve zorla 
Büyük M!llet Mecl!s!nden çıkarılamıyaca#ını her propaganda ve s!yaset adamının 
b!lmes! lâzımdır. (Bravo sesler", alkı#lar). Kanunlar, Büyük M!llet Mecl!s!nde tam 
huzur !ç!nde çalı"ılarak ve bunun !ç!n ne kadar zaman geçerse, h!ç k!msen!n b!r 
"ey söyleme#e hakkı olmayarak, v!cdan! kanaatle çıkacaktır. Ancak o zaman kanun 
memleket!n !ht!yacına cevap olab!l!r. (Bravo sesler", alkı#lar)

Sayın M!lletvek!ller!!
B!r ehemm!yetl! dev!r geç!r!yoruz. Ben!m görü"üme göre, bu devr! önceden 

tahm!n edem!yece#!m!z kadar kısa ve zararsız geç!r!yoruz. Açık konu"malara, tek 
veya toplu olarak alı"aca#ımızı kuvvetle umuyorum. O zaman, m!llet hayatımızda 
geç!rmek zorunda oldu#umuz yolları arkamızda bırakmı" olaca#ız ve kend!m!zde 
çok kuvvet ve güven h!ssedece#!z. (Bravo sesler", alkı#lar).

Son zamanlarda Basın Kanununun b!r maddes!nden ve d!#er bazı kanunlar-
dan çok bahsolunmu"tur. Basın Kanununun maddes!, Hükümet!n umumî pol!t!-
kasına aykırı olan yayınlardan dolayı, Hükümete gazetey! kapatmak hakkını ver-
mekted!r. Nazar! olarak dü"ünülürse, Hükümet! serbestçe tenk!t etmek hakkı g!b! 
yazı hürr!yet!n!n !lk "artı olan b!r hak, Hükümetçe kapanma cezasına u#ratılmak 
yüzünden, hak!katte mevcut de#!l demekt!r. Bu madden!n bu mânas!yle kalması 



savunulamaz. Onun kaldırılması ve gerek!yorsa, d!#er tedb!rler dü"ünülmes! za-
rur!d!r. Ancak, d!#er tara(an, aynı madden!n Hükümet aleyh!nde en !nsafsız ve 
ölçüsüz sözler!n söylenmes!ne f!!l!yatta mân! olmadı#ı göz önüne alınırsa, mese-
len!n !lk bakı"ta göründü#ü kadar sade olmadı#ı, b!r !ncelemeye lüzum oldu#u 
kabul ed!lmek, h!ç olmazsa, !ht!mal ver!lmek lâzımdır. (Bravo sesler", alkı#lar) Ben 
zanneder!m k!, bu madden!n konulması devr!m günler!nde Hükümet! tenk!tten 
kurtarmaktan z!yade, dı" ve !ç büyük meseleler kar"ısında b!r savunma vasıtası ola-
rak dü"ünülmü"tür. Zamanında dü"ünülen !ht!yaçların bugün aynı ehemm!yette 
kesk!n olduklarını sanmıyorum. Herhalde, Büyük Mecl!s!n esas prens!p! kurtara-
cak ve bugün mevcut oldu#u n!spette savunma !ht!yacını koruyacak b!r !nceleme-
ye g!rmes!nde zaruret ve fayda görürüm. Bu madden!n kondu#undan ber!, hang! 
hallerde ve nasıl uygulandı#ını ara"tırmak, aydınlatıcı b!r yoldur. Hattâ Büyük 
Mecl!s, yazarlarımızın geçm!" hâd!selerden örselenmeler! mahzurunu görmezse, 
"!kâyet ed!len madden!n uygulanma tar!hçes!n! tek tek m!sallerle memlekete de 
ne"redeb!l!r. Cem!yetler Kanununda ve Ceza Kanunlarında, sözü ed!len madde-
ler 1938 Haz!ran kanunlarında konulmu"tur. D!#er bazı kanunlarda da de#!"!lecek 
yerler her zaman bulunab!l!r. Bu maddeler!n !y!le"t!r!lmes!nde, Part!ler te"k!l!ne, 
toplanma ve güvenl!k haklarına kar"ı koyması !ht!mal! olan hükümler de#!"t!r!l-
mel!d!r. Bütün bu de#!"melerde, memleket!n güvenl!#!ne, bünyes!ne ve !ht!yacına 
göre do#ru ölçüler aranmalı ve bulunmalıdır. Mecl!s, tam ba#ımsızlık ve huzur 
!ç!nde kend! v!cdan! kanaat!n!n ver!m! olan do#ru ölçüler! kanun "ekl!nde Hükü-
met!n el!ne vermel!d!r. Bu ehemm!yetl! !"ler!n tecrübel! ve vatansever eller!n!zde 
!y! ölçülerle kararla"tırılaca#ını kuvvetle umuyorum. 

Memleket!n !ç hayatında bu tedb!rler! aldı#ınızdan sonra, yen! seç!m !ç!n 
tab!î olarak b!rbuçuk sene kadar geçecekt!r. Bu zaman, m!llet!n yen! seç!me b!r 
hazırlık devr! olacaktır. Tek derecel! olmasını d!led!#!m!z 1947 seç!m!nde, m!llet!n 
çoklukla verece#! oylar gelecek !kt!darı tây!n edecekt!r. O zamana kadar b!r kar"ı 
part!n!n kend!l!#!nden kurulab!l!p kurulamayaca#ını ve kurulursa, bunun Mecl!s 
!ç!nde m!, Mecl!s dı"ında mı, !lk "ekl!n! gösterece#!n! b!lemey!z. &unu b!l!r!z k!, 
b!r s!yas! kurul !ç!nde prens!pte ve yürütmede arkada"larına tara(ar olmayanların 
h!z!p "ekl!nde çalı"malarından fazla bunların, kanaatler! ve programları !le açıktan 
durum almaları s!yas! hayatımızın gel!"mes! !ç!n daha do#ru yol; m!llet!n menfaat! 
ve s!yas! olgunlu#u !ç!n daha yapıcı b!r tutumdur. (Bravo sesler", alkı#lar). S!yas! 
kanaat ayrılıklarından dolayı vatanda"larımız arasında dü"manlık olmaması !ç!n 
bütün kuvvet!m!zle çalı"aca#ız. (Bravo sesler", alkı#lar).

Sayın M!lletvek!ller!!
Memleket!m!z!n s!yas! hayatında gel!"mey! bu "ek!llerde dü"ünüyoruz. $ç !da-

rem!z!n h!çb!r sa*asını, !çerde gürültüden korkarak ve dı"arıya göster!" ve kend!-
m!z! be#end!rme gayret!ne dü"erek düzene koymıyaca#ız. (Bravo sesler! Alkı#lar). 
Büyük M!llet Mecl!s!nden çıkacak her kanun ve Türk!ye’de yürüyecek her n!zam, 
Türk m!llet!n!n kend! !rades!nden ve !ht!yaçlarından do#acak ve bütün vatanda"lar 
!ç!n adalet ve "e)at h!sler!ne dayanacaktır. (Bravo sesler", Alkı#lar). Türk m!llet!n!n 
da!ma daha !y! ve daha !ler! yollarda yürüyece#!ne kes!n olarak !nanıyoruz. Büyük 
M!llet Mecl!s! !ler! ve !y! yolların da!ma b!r!nc! kılavuzudur. (Bravo sesler", ayakta 
sürekl" ve #"ddetl" alkı#lar).
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!k"nc" Yasama Yılı
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 Re!s!cumhur "smet "nönü 

Sayın M!lletvek!ller!;
Sek!z!nc! Büyük M!llet Mecl!s!n!n B!r!nc! toplantısını açıyorum. M!lletvek!l-

ler!n! sevg!ler ve saygılarla selâmlarım. Türk M!llet!n!n tek derecel! seç!mle bel!ren 
!rades!, yen! Büyük M!llet Mecl!s!m!z! vaz!feye ça#ırmı"tır. Memleket!n !çerde ve 
dı"arda ehemm!yetl! meseleler!n!, do#ru ve sa#lam tedb!rlere ba#layacaksınız. Ça-
lı"malarınıza, m!llet!m!z!n her suretle yardımcı olaca#ına "üphem!z yoktur.

Cumhur!yet Hükümet!, memleket!n malî ve ekonom!k !"ler!n! ön plâna al-
mı"tır. Hükümet bu yolda gen!" ve esaslı tedb!rlere cesaretle g!rm!"t!r. D!kkatl! ve 
devamlı çalı"maların, zamanla, memlekette geç!m "artlarını !y!le"t!rece#!ne kuv-
vetl! üm!d!m!z vardır. Türk parasının !çerde ve dı"arda hak!kî de#erler!n! b!rb!r!-
ne yakla"tırma te"ebbüsünün, mahsuller!m!z! dı" p!yasalarda de#erlend!rece#!n! 
umuyoruz.

Büyük Mecl!se takd!m olunan yen! bütçe, memleket!n bayındırlık ve savun-
ma !ht!yaçlarıyla beraber, memurların geç!m!nde ve köy okullarının yapılmasında 
yardım tedb!rler! dü"ünmü"tür. Büyük Mecl!s!n kıymetl! !ncelemes!nden geçt!kten 
sonra, yen! bütçen!n denk karakter!n! muhafaza ederek, memleket!n b!rçok dertle-
r!n! haf!%etece#!ne güven!yoruz. Mal!yede ve ekonom!de gen!" ölçüde h!ssolunan 
b!r !y!l!k vücuda gelmes!, zamana ba#lı oldu#unu takd!r buyurursunuz. Her"ey-
den evvel, bütün dünyayı tes!r!nde tutan "artların !y!l!#e do#ru dönmes!, b!r!nc! 
derecede ehemm!yetl!d!r. Memlekette !st!hsal!n artması g!b!, m!lletler arasında 
t!caret!n kolayla"ıp gen!"lemes!, husus!yle m!lletlerarası s!yas! durumda huzur ve 
emn!yet teessüs etmes!, temel, "arttır.

Sayın M!lletvek!ller!;
Dı" pol!t!kada emn!yet meseles!, "üphes!z k! bütün meseleler!m!z!n en önün-

de bulunuyor. $k!nc! C!han harb!n!n, m!lletlerarasında umum! b!r barı"la kapan-
ması, her memleket g!b! b!z!m !ç!n de en kıymetl! arzudur. Barı" Konferanslarını 
d!kkatle tak!p ederken, memleket!m!z, Montrö mukaveles!n!n tad!l! meseles!y-
le kar"ıla"mı"tır. B!z Montrö Sözle"mes!n!n, yen! "artlara uygun ve Montrö’nün 
açıkça söyled!#! usuller ve hudutlar !ç!nde !y!le"t!r!lmes! lüzumunu takd!r ed!yo-
r!ız. Sözle"men!n m!lletlerarası b!r konferansta görü"ülmes!n! !y! n!yetle alıyoruz. 



Türk!ye’n!n toprak bütünlü#ünü, egemenl!k haklarını sa#lıyan esaslar !ç!nde, bütün 
!lg!l!ler!n, me"ru menfaatler!n! gözönünde tutan de#!"meler!, gen!" yürekle kar"ı-
layaca#ız. $k!nc! C!han harb! !ç!nde, Montrö Sözle"mes!ne, tarafımızdan en büyük 
d!kkatle r!ayet ed!ld!#!ne tam b!r v!cdan !st!rahat!yle kanmı" bulunuyoruz. Montrö 
Sözle"mes!n!n, M!hver Devletler!n!n faydalarına olarak uygulandı#ı !dd!ası, açık 
b!r surette haksızdır. B!z, hareketler!m!z!n hakem !ncelemes!ne ve hükmüne arz 
olunmasından çek!nm!yoruz. B!rle"m!" M!lletler Antla"masında, b!z!m !ç!n ve bü-
tün !lg!l! m!lletler !ç!n, bo#azlar meseles!nde de her türlü tem!nâtı görüyoruz. Hep 
beraber, hükümler!yle ba#lı oldu#umuz B!rle"m!" M!lletler Andla"masının toprak 
bütünlü#ü ve egemenl!k hakları kayıtlarına r!ayet ed!ld!kçe, Sovyetler B!rl!#! !le 
aramızdak! münasebetler!n düzelt!lmes!ne ve !y!le"mes!ne h!çb!r engel olmamak 
lâzımdır. Sovyetler B!rl!#! !le, dostça ve emn!yetle !k! kom"u olarak münasebet-
te bulunmak, c!dd! ve sam!mî arzumuzdur. D!#er bütün kom"ularımızla ve daha 
uzak memleketlerle münasebetler!m!z, davasız ve dostçadır. Aramızda, s!yas! ve 
ekonom!k münasebetler! gen!"letmek !ç!n her fırsattan !st!fade ed!yoruz.

M!llet!m!z!n kıymet!n! hakk!yle takd!r ett!#!, b!r !tt!fak antla"masıyla ba#lı 
oldu#umuz Büyük Br!tanya !le en !y! dostluk münasebetler! !ç!nde bulunmakla 
baht!yarız. (Alkı#lar) B!rle"!k Amer!ka !le temas ve münasebetler!m!z, yen! dün-
yanın bu büyük ve "anlı demokras!s! !le aramızdak! dostlu#u hergün daha z!yade 
kuvvetlend!ren kar"ılıklı gayret ve hamlelerle gen!"lemekted!r. (Alkı#lar) B!rle"m!" 
m!lletler te"k!lâtının, bütün m!lletler !ç!n adalet ve e"!tl!k !ç!nde tes!rl! b!r barı" 
vasıtası hal!ne gelmes! !ç!n, meden!yet ve !nsanlık ülküsü güden m!lletler!n göster-
d!kler! c!dd! gayrete, Türk m!llet!, az!mle ve hayranlıkla katılmaktadır. (Alkı#lar)

Fransa !le aramızdak! sam!m! dostluk, mü"terek !deallere ba#lılıktan do#an 
hızla, hergün yen! ve mesut tezahürler kaydetmekted!r. Yunan!stanla münasebetle-
r!m!z!n, dostluk ve güvenle dolu olan mah!yet!n! çok kıymetl! tutuyoruz ve da!ma 
gen!"leyece#!ne kuvvetl! üm!t besl!yoruz. (Alkı#lar)

Mısırla aramızdak! münasebetler!n, dostluk !ç!nde gen!"lemes! üm!tler!n! 
memnünlukla besl!yoruz. Majeste Kralın, külfets!z ve gayr! resmî olarak, memle-
ket!m!z!n b!r kö"es!n! ansızın "ere%end!rmes!n!n, bu memleket!n, Mısır m!llet! ve 
hükümdarına kar"ı olan eng!n sevg!ler!n! meydana çıkarmı"tır. (Alkı#lar)

Lübnan Cumhur!yet!n!n sayın ba"kanını, seçk!n b!r heyetle m!saf!r etmekten, 
bu sene memleket!m!z, ayrıca sev!nç ve "eref duymu"tur. Dost ve karde" $ran’ın 
mâruz kaldı#ı güçlükler! yenerek, yakın b!r gelecekte, "anlı maz!s!ne lâyık b!r hu-
zur ve gel!"meye mazhar olmasını candan temenn! ed!yoruz. (Alkı#lar)

Arap memleketler!yle münasebetler!m!z!n, baht!yar b!r gel!"me !ç!nde, dostça 
!lerlemes! !ç!n c!dd! b!r arzu besl!yoruz. (Bravo) Kom"umuz Bulgar!stanla, barı" ve 
huzur !ç!nde, !y! münasebetler!m!z!n gel!"mes!n! temenn! etmektey!z.

Sayın arkada"larım;
C!handa hak!k! b!r barı"ın kurulması, az!z d!le#!m!zd!r. Türk m!llet!, her m!l-

let!n, ba#ımsızlık ve "ere%e barı" hayatına g!rmes!n! sam!m! olarak arzu eder.
Az!z M!lletvek!ller!;
Bu sene üç büyük seç!m geç!rd!k. B!r çok güçlükler ve tecrübes!zl!kler !ç!nde, 

aylarca, çet!n tartı"malar oldu. Bu memleket!n !y!l!#!n! !stem!yenler, seç!m çek!"-



meler!n!n, memlekette karı"ıklıklar ve ayaklanmalar çıkarca#ına üm!t ba#ladılar. 
(Kahrolsunlar sesler") Türk m!llet!, büyük b!r m!llî !mt!hanı, muva'ak!yetle verd! 
ve memleket!n kader!n! ve daha !y! yolda yürümes!n! ben!mseyen vatanda"ların 
vatanseverl!#!, her güçlü#ü yend!. Memleket!n !dares!, m!llet!n vatanseverl!#!-
ne dayanarak, her yerde huzuru ve kanunu muhafazaya mukted!r oldu. En çet!n 
tartı"ma günler!nde, memleket!n huzurunu muhafaza edeb!len !dare c!hazımıza 
yürekten te"ekkür borcumuzdur. (Alkı#lar) Memleket !dares!nde, !kt!darın, serbest 
seç!mle tây!n olunması, ve kar"ı f!k!r ve kanaatler!n memleket hayatında serbestçe 
söylenmes! ve tes!r etmes!yle, halk !dares!n!n !ler! merhales! muva'ak!yetle kurul-
mu"tur. Artık, Büyük Mecl!ste, beled!ye ve !l !dareler!nde, kar"ılıklı s!yas! part!lerle 
çalı"ıyoruz. Bu devr!n fey!zl! b!r surette !"l!yece#!ne ve her yen! seç!m!n daha az 
sıkıntılı ve eks!kler daha z!yade düzelt!lm!" olarak geçece#!ne !nanıyoruz. &!md! 
bütün gayret!m!z, f!k!r ve part! ayrılıklarının vatanda"lar arasında dü"manlık yap-
mamasına yönet!lm!"t!r. Memleket!n muhtel!f yerler!nde, muhtel!f zamanlarda, 
vatanda"larımızla yakından temas ed!yoruz. H!ç k!mse, dü"manlık !stem!yor. Va-
tanda"lar arasında saygı ve güven, ufak d!kkatlerle muhafaza ed!leb!lecek kadar 
köklüdür. Husus!yetle dı" tehl!ke kar"ısında, her part!den vatanda"lar "uurlu b!r 
vatanseverl!k duygusu !ç!nded!rler. S!yas! part!ler hayatı bu yolda gel!"t!kçe, mem-
leket!n hürr!yet !ç!nde !lerlemes!, büyük kuvvet aldıktan ba"ka, bu hal, memleket 
müdafaası !ç!n de gen!" tem!nat olacaktır. Ba#ımsız veya bîr s!yas! part!ye mensup 
vatanda", kar"ı part! mensuplarının el!nde bulunan hükümet!n, cumhur!yet hükü-
met! olarak vaz!fe göreb!lece#!ne !nandıkça, yen! s!yas! hayatımız temelle"ecek ve 
fey!zlenecekt!r. B!z, vatanda"larımızla temaslarımızda, hep bu esasları anlatma#a 
çalı"ıyoruz ve pek !y! anlayı"la da kar"ıla"ıyoruz. M!llî hayatın gel!"mes!nde güç 
olan sa*a, s!yas! f!k!r !ht!lâ%arı perdes! arkasında karı"ıklı#ı, vatanda"ları b!rb!r!-
ne dü"ürmey! hedef tutacakların, açık ve örtülü faal!yetler!d!r. E#er, vatanseverl!#! 
temel tutan ve bu mecl!ste "ere%e m!llet! tems!l eden s!yas! part!ler ve ba#ımsızlar 
uyanık olurlar ve part!ler üstündek! memleket dâvalarını kavramakta ve b!rb!rle-
r!ne yardım etmekte anlayı" göster!rlerse, memleket! kötü n!yetlere kar"ı koruyup, 
hürr!yet !ç!nde !lerletece#!m!ze h!ç "üphem yoktur. (Bravo ve Alkı#lar)

Sayın M!lletvek!ller!;
Vatansever çalı"malarınızın ve Türk m!llet!ne kıymetl! h!zmetler!n!z!n, Sek!-

z!nc! Büyük M!llet Mecl!s! tar!h!ne "eref verece#!ne yürekten !nanıyoruz. (Sürekl" 
alkı#lar)



Sek"z"nc" Dönem
Üçüncü Yasama Yılı

B!r!nc! "n!kad
1 Kasım 1947 Cumartes!

B!r!nc! Oturum
Açılma saat!: 15:00
Ba#kan: Tevf!k F!kret Sılay (Konya)
Kât!pler: Necmedd!n Sah!r Sılan (Tuncel!), Na#!t Fırat (Samsun)

 Re!s!cumhur "smet "nönü 

Sayın M!lletvek!ller! ;
Sek!z!nc! Büyük M!llet Mecl!s!n!n $k!nc! Toplantısını açmakla "eref duymak-

tayım. Yüksek Kamutayı sevg! ve saygılarla selâmlarım. (Alkı#lar). Sek!z!nc! Bü-
yük M!llet Mecl!s!n!n m!llet mukadderatını el!ne aldı#ı günden bu yana, dünya 
ahval!, !nsanlı#ın özled!#! barı" ve güven! sa#lıyacak dereceye er!"mekten henüz 
uzak oldu#u g!b!, Avrupa’nın ekonom!k durumu da önümüzdek! aylar !ç!nde bü-
tün m!lletler! g!tg!de daha fazla end!"eye dü"ürecek b!r mah!yet almaktadır. Büyük 
Mecl!s!n ve Cumhur!yet Hükümet!n!n bu "artlar kar"ısında !lk kaygısı, her"eyden 
önce memleket!n selâmet ve emn!yet!n!, her zamank! g!b!, gözönünde bulundur-
mak olacaktır. (Bravo sesler" Alkı#lar).

Bu sebepled!r k!, yüksek tasv!b!n!ze sunulmu" bulunan yen! yıl bütçes!nde, 
gel!r!n büyük kısmının M!llî Savunma !ht!yaçlarına ayrıldı#ını göreceks!n!z. M!llî 
Savunmaya ayrılmı" olan ödene#!n, gelecek yıl !ç!nde bütün !ht!yaçlara yetmeme-
s! !ht!mal!n! de Hükümet, gözönünde tutmaktadır. Vatan bütünlü#ünün ve m!llet 
ba#ımsızlı#ının dayancı olan Cumhur!yet Ordularını modern s!lâh ve c!hazlarla 
daha çok kuvvetlend!rmek yolundayız. (Sürekl" alkı#lar). Yurt müdafaasında, Kah-
raman Ordumuzun, "anlı maz!s!ne yakı"an "ek!lde, vaz!fes!n! yapaca#ına !nanımız 
tamdır. (Bravo sesler", alkı#lar).

Sayın M!lletvek!ller!;
Cumhur!yet Hükümet! bugünkü !ç ve dı" "artların elverd!#! !mkânlar n!spe-

t!nde, memleket!n ekonom!k !"ler!n! ve bunların ba"ında geç!m zorlu#u meseles!n! 
ön plâna almı" bulunuyor. Hükümetçe ba"vurulacak sürekl! tedb!rler!n ve m!lletçe 
göster!lecek anlayı" ve yardımların bu çet!n konuda ver!ml! olaca#ını umuyoruz. 
Harb fac!asının net!celer! olarak en zeng!n memleketlerde dah! tazy!k!n! artıran 
ve bütün dünya m!lletler!n! her bakımdan türlü fedakârlık ve mahrum!yetlere kat-
lanmak zorunda bırakan e"s!z sıkıntılar, b!z! de, m!lletçe ve Devletçe hayatın her 
sahasında, daha c!ddî tasarruf gayretler!ne götürecek b!r dereceye varmı"tır.

Sayın M!lletvek!ller!;
Memleket!n ekonom!k kalkınması, aynı zaman da dünyanın kar"ıla"tı#ı çe"!t-

l! yoksunluklar, !st!hsal!n artırılması dâvasına her zamandan fazla önem verd!r!yor. 



Bunun !ç!nd!r k!, tarımda, endüstr!de, madenler!m!zde rasyonel ve mak!nel! çalı"-
ma usuller!n! sa#lıyacak malî ve tekn!k her vasıtaya ba"vurarak, bu alanlarda !st!h-
sal! mümkün oldu#u kadar fazlala"tırmak, Cumhur!yet Hükümet!n!n en ehem-
m!yetl! görev! olacaktır. Endüstr! ve maden !"letmeler!m!z ver!mler!n! artırmakta 
devam etm!"lerd!r. Yurtta"lara yen! !" sahaları sa#lıyacak olan kalkınma progra-
mımızı süratle gerçekle"t!rmek zorundayız. Ç!(ç!y! topraklandırma !"!ne d!kkatle, 
adaletle devam ed!lecekt!r. Cumhur!yet !dares!n!n temel umdeler!nden saydı#ımız 
bu !"e, gereken yerlerde ba"lanmı"tır.

Her sahada çalı"an !"ç!ler!n ya"ama sev!yeler!n!n yükselt!lmes!, çalı"anlar-
la çalı"tıranlar arasında, kar"ılıklı menfaat !st!smarına meydan verm!yen ahenkl! 
!"b!rl!#!n!n sa#lanması ve bu suretle Türk Demokras!s!n!n sosyal adalet !deal!ne 
do#ru gel!"mes!, Hükümetçe üzer!nde durulması gereken esaslı tedb!rlerd!r. Verg! 
s!stem!m!z!, bu arada gümrük tar!fes!n! düzeltme ve !y!le"t!rme yolundak! çalı"ma-
lar devam edecekt!r. Büyük Mecl!se sunulmu" olan Gel!r Verg!s! tasarısının, de#erl! 
!ncelemeler!n!z net!ces!nde kanunla"ması, bu sahada hayırlı b!r adım olacaktır.

Yurt !ç!nde sal!m b!r f!yat sev!yes!ne ula"ab!lmek !ç!n !thalât ve !hracatımızın, 
dünya p!yasalarının müsaades! n!spet!nde, serbest döv!zle yürütülmes!ne, çe"!tl! 
!st!hsal ve ula"tırma vasıtalarının ve halk kütleler!n!n !ht!yaç maddeler!n!n tah-
d!ts!z !thal!ne çalı"ılacaktır. Adalet !"ler!n!n kolaylık ve sadel!kle görülmes! !ç!n 
usul kanunlarında gerekl! de#!"!kl!kler yapılmak üzere tasarıları hazırlanmı"tır. $lk 
mahkemelerle Yargıtay arasında “Üst mahkemeler” kurulması, halkın adalet c!ha-
zına olan güven!n! artıracak ve !ht!yaçlarını kar"ılıyacaktır. Do#u ve Güney !lle-
r!nde ba"lanmı" olan dem!ryolu !n"aatı !lerlemekted!r. Ele alınmı" olan l!manların 
yapılması !"ler!ne devam ed!l!yor.

Yolların modern usullerle yapım ve bakımına ehemm!yet ver!lecekt!r. $k!nc! 
Dünya Harb! yıllarında yıpranan ula"tırma vasıtalarını yen!lemek !ç!n harcanan 
gayretler ver!m!n! gösterme#e ba"lamı"tır. Ula"tırma !ht!yaçlarımızı memleket 
!ç!nde kar"ılamak !ç!n gerekl! endüstr!n!n kurulmasına hız ver!lm!"t!r.

Halka daha !y! b!r tıbbî bakım tem!n etmek üzere bu yıl !ç!nde yen! hastane-
ler açılmı", mevcutlara yen! yataklar !lâve ed!lm!"t!r. Koruyucu hek!ml!#!n müs-
pet net!celer!n! köylere kadar ula"tıracak sa#lık plânı ve sa#lık s!gortaları tasarıları 
Yüksek Mecl!se sunulacaktır. Köylerde ö#ret!m!n yapılması faal!yet! devam ed!yor. 
Bu yıl Köy Enst!tüler!nden !k! b!ne yakın ö#retmen !" ba"ına gönder!lm!"t!r. Okul 
b!nası !n"asında güçlük çeken köylüye yardım olmak üzere genel bütçeden !llere 
ödenek ayrıldı#ı g!b!, ö#retmenlere toprak tem!n! yer!ne, yeter ücret sa#lanmı", 
kend!ler!n!n okullardak! uygulama bahçeler! topraklarından faydalanmaları esa-
sı kabul ed!lm!"t!r. Bütün !lk ö#ret!m maa"larının genel bütçeye alınması, e#!t!m 
te"k!lâtı bakımından hayırlı olacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar).

$ller !dares!n! Anayasanın yetk! gen!"l!#! ve görev ayrılı#ı esaslarına göre yen!-
den düzenlemek, mahallî !dareler!m!ze yüklend!kler! h!zmetler! ba"arma#a !mkân 
verecek kaynaklar sa#lamak, Hükümet!n, ehemm!yetle üzer!nde duraca#ı konular-
dır. $ç !darem!zde türlü emn!yet te"k!ller!n! b!rle"t!rerek tek b!r Cumhur!yet zabıta-
sı kurmak yolundak! çalı"malar önümüzdek! yıl b!tecek ve gerekl! tasarılar Büyük 
Mecl!se sunulacaktır.



Sayın M!lletvek!ller!:
Dı" pol!t!kada ba"lıca amacımız, dünyada barı"ın gerçekle"mes!ne h!zmet 

etmek, m!lletler!n hasretle bekled!kler! mü"terek güven!n yerle"mes!ne el!m!zden 
geld!#! kadar yardımda bulunmaktır. (Alkı#lar.) H!ç k!mseye kar"ı tecavüz emel! 
beslememektey!z; fakat, toprak bütünlü#ümüze, haklarımıza kar"ı herhang! b!r te-
cavüz emel! beslenmes!ne de asla müsaade etm!yece#!z. (Asla sesler", sürekl" alkı#-
lar) Bu, b!z!m türlü !mt!hanlardan geçm!" dürüst ve açık s!yaset!m!zd!r. Bu s!yaset! 
tak!p ederken, Türk!ye Cumhur!yet!, m!lletlerarası dostluk, anla"ma ve !"b!rl!#! 
gayretler!ne devam etmek yolunda h!çb!r fırsatı kaçırmıyacaktır. Bunun !ç!nd!r k!, 
bütün m!lletler!n susadıkları dünya barı"ını sa#lamak ve meden!yet! tam b!r yıkın-
tıdan korumak vaz!fes!n! üzer!ne alan B!rle"m!" M!lletler Kuruluna sam!mî olarak 
ba#lı bulunuyoruz. (Alkı#lar.)

Sayın M!lletvek!ller!:
M!lletler!n hak ve hürr!yetler! u#runa atıldı#ı harbde en a#ır fedakârlıklara 

katlanmak yüzünden bugün çet!n zorluklarla kar"ıla"an, bu güçlükler! yenmek !ç!n 
hergün yen! yen! mahrum!yet ve fedakârlıklara gö#üs geren müttef!k!m!z Büyük 
Br!tanya !le münasebetler!m!z, mü"terek !deal ve menfaatler!n perç!nled!#! kuvvet 
ve sam!m!l!#! muhafaza ed!yor. (Bravo sesler", sürekl" alkı#lar.) Asıl $ng!l!z m!llet!-
n!n, yüksek mez!yetler! sayes!nde, bu sava"tan da kısa zamanda muza'er çıkaca-
#ına asla "üphem!z yoktur. (Alkı#lar.) Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le sıkı dostluk 
ba#larımız hergün daha fazla kuvvetlenmekted!r. (Alkı#lar.) Türk m!llet!n!n, dün-
yanın bu kö"es!nde, sam!mî ve !nanılır b!r barı" unsuru oldu#unu, ve Türk!ye’n!n 
me"ru müdafaa !mkânlarının artmas!yle dünya sulhunun da sa#lanaca#ını takd!r 
eden Büyük Demokras!n!n, b!ze yardımda bulunmak kararını vermes!, sulh ala-
nındak! e"s!z gayretler!n!n yen! b!r del!l!d!r. (Alkı#lar.) Bu yardım Anla"masını oy 
b!rl!#! !le kabul buyuran Yüksek Heyet!n!z, bütün Türk m!llet!n!n te"ekkür duygu-
larına tercüman olmu"tur.

Aramızda !y! münasebetler bulunmasını sam!mî olarak d!led!#!m!z halde, 
Sovyetler B!rl!#! tarafından haksız tar!zlere u#ramaktayız, Geçm!" ve bugünkü 
hâd!seler!n do#ru ve adaletl! olmıyan sek!lerde görülmes! ve göster!lmes! !lt!zam 
olunuyor ve hattâ memleket!m!ze kar"ı a"!kâr b!r surette haksız olan !stekler !ler! 
sürülüyor. Bu unsurların ortadan kalkmasını temenn! eder!z.

EMÎN SAZAK. (Esk!"eh!r) - Lanet eder!z.
CUMHURBA&KANI ÎNÖNÜ. (Devamla) - Fransa !le uzun geleneklere da-

yanan dostluk münasebetler!m!z, harb sonrası devr!n!n yen!den verd!#! !mkânlar 
sayes!nde, s!yaset, ekonom! ve kültür alanlarında g!tt!kçe artan mesut b!r gel!"me 
!ç!nded!r. (Alkı#lar). Kend!s!yle dostluk ba#larını sıkıla"tırmak arzusunu besled!#!-
m!z yen! $talya’nın sulha kavu"arak, m!lletlerarası lâyık oldu#u öneml! yer! almakta 
bulundu#unu memnun!yetle görüyoruz. (Alkı#lar).

Dost ve karde" $ran Devlet! !le münasebetler!m!z, kar"ılıklı anlayı" ve ahenk 
havası !ç!nde günden güne gel!"mekted!r. (Alkı#lar). Afgan!stan !le !lk gündenber! 
aramızda kurulmu" der!n dostlu#un da!ma sam!mî b!r hava !ç!nde devam ett!#!-
n! b!ld!rmekle baht!yarım. (Alkı#lar). Dünya barı"ının !st!krarı bakımından, b!ran 
önce sükûna kavu"masını elzem görerek candan d!led!#!m!z dostumuz ve kom"u-



muz Yunan!stan !le münasebetler!m!z, her zamank! g!b!, kar"ılıklı b!r !nan ve sev-
g!ye dayanmaktadır. (Alkı#lar). Asırlarca beraber ya"adı#ımız bütün Arap Âlem! !le 
karde"çe münasebetler!m!z hergün, her sahada gen!"lemekted!r. (Alkı#lar). Mısır 
m!llet!n!n u#radı#ı âfet dolayıs!yle Türk M!llet!n!n duydu#u acıyı huzurunuzda 
!fade etmey! vaz!fe b!l!r!z. (Alkı#lar).

Hâ"!m! &ark-ül Ürdün Devlet!n!n Sayın Hükümdarı Majeste Kıral, bu senek! 
z!yaret! !le memleket!m!ze sev!nç ve "eref verm!"lerd!r. (Alkı#lar). $k! memleket 
arasındak! sam!mî münasebetler, metn! !lân ed!lm!" olan b!r dostluk muahedes!-
n!n akd! !le b!r kat daha kuvvet ve !nk!"af bulmu"tur. (Alkı#lar).

H!nd!stan !le Pak!stan’ın hür m!lletler cam!asına katılmalarını der!n b!r se-
v!nçle kar"ıladık. Bu !k! Devletle s!yas! münasebetler! süratle tes!s etmek yolun-
dayız. (Bravo sesler", alkı#lar) H!nd!stan ve Pak!stan devletler!n!n, kend! huzur ve 
saadetler!n! tem!n ederken, m!lletlerarası barı" ve dostluk !dealler!n!n tahakkuk 
ett!r!lmes! u#runda da de#erl! h!zmetler yapaca#ına em!n!z. (Alkı#lar). Sulh and-
la"malarının yürürlü#e g!rmes!yle gerek kom"umuz Bulgar!stanla, gerek d!#er Bal-
kan devletler!yle münasebetler!m!z!n ver!ml! b!r yola g!rmes! d!le#!ndey!z.

Az!z M!lletvek!ller!;
Hükümet!n s!yaset! ve memleket!n çe"!tl! meseleler! üzer!nde "!md!ye kadar 

söyled!kler!m!, Cumhur!yet Hükümet!, Büyük Mecl!se her fırsatta !zah edecekt!r. 
Memleket!n dı" ve !ç pol!t!kası üzer!nde dü"ünceler!m!n b!r hulâsasını da yapmak 
!ster!m. Dı" pol!t!ka üzer!nde s!yas! part!ler!m!z!n mutabakat hal!nde bulunmaları 
memleket!n selâmet! !ç!n büyük kuvvet olmu"tur. (Alkı#lar).

Türk m!llet!n!n; mevcud!yet!n! korumak yolunda ve dı" pol!t!ka meseles!nde 
ayrılık göstermed!#!n!n ve gösterm!yece#!n!n dünyaca b!l!nmes!nden vatan fayda 
görmü"tür ve fayda görecekt!r. (Alkı#lar). Memlekete bu !t!barı ve emn!yet! tem!n 
eden !kt!darda ve muhalefettek! s!yaset adamlarımıza tebr!kler!m!z! !fade eder!z. 
(Alkı#lar).

$ç pol!t!kada demokrat!k gel!"men!n büyük b!r !lerleme gösterd!#!n! kaydet-
mekle baht!yarım. Em!n!z k!, geç!rd!#!m!z sene zarfındak! gel!"mey! demokras! 
tar!h!m!z ehemm!yetl! ve hayırlı b!r devre olarak yâdedecekt!r. B!z!m açık görü"ü-
müze ve kes!n kanaat!m!ze göre, vatanda"larımız s!yaset faal!yet! esnasında kanun 
yolundan ayrılmamak kararandadırlar. (Bravo sesler", alkı#lar) Vatanda"larımın 
s!yaset mücadeles! yaparken b!rb!r!ne dü"man hal!ne gelmeler!n! memleket!m!z 
!ç!n en büyük tehl!ke sayıyorum. (Bravo sesler", alkı#lar) Bu tehl!key! önlemek !ç!n, 
!kt!dar !le muhalefet !ç!ndek!, en büyükten en küçü#e kadar, bütün !y! n!yetler!n 
s!yas! faal!yetler!m!ze hâk!m kılmalarını temenn! eder!z. (Bravo sesler", alkı#lar) 
B!z gayretler!m!z!, !y! n!yet!n muva'ak olmasına ve emn!yet!n sa#lam kalmasına 
hasredece#!z. (Alkı#lar).

Kanun !ç!nde s!yas! faal!yetler!n daha ne g!b! te"ekküller ve sa*alar meydana 
get!rece#!n! b!lmey!z Ancak memnun!yetle söyl!yeb!l!r!z k! demokrat!k hayatımız, 
!k! ana part! !le "!md!den kurulmu"tur. Bundan sonra demokras!, bu ana part!ler!n 
kar"ılıklı çalı"maları !ç!nde gel!"ecekt!r. &!md! !dare mekan!zmasının s!yas! part!le-
r!le münasebetler!n! sa#lam ve sarsılmaz kanun! temeller üzer!ne yerle"t!rmek b!-
r!nc! derecede ehemm!yetl!d!r. $dare c!hazımız vaz!fe yaparken, s!yas! part!lerden 



b!r!n!n ve herhang! b!t s!yaset adamının !lt!zam veya s!tem!n! dü"ünmeyecek de-
recede kuvvetl! olacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar). Bunun !ç!n, !dare adamlarımızın 
kanun! part!lere kar"ı e"!t b!r surette tarafsız ve adaletl! olmasında ne kadar ısrar 
etsek yer!nded!r. (Alkı#lar).

Yüce Türk M!llet!n!n Az!z vek!ller!;
Büyük M!llet Mecl!s! vatanda kanun !dares!n!n ba"lıca kayna#ı, ba"lıca tem!-

natıdır. Büyük M!llet Mecl!s!n!n çalı"maları, memleket!m!z!n meseleler! !ç!n, da!-
ma, en !sabetl! tedb!rler! bulaca#ına yürekten güvenmektey!z. Memleket!n !ç ve dı" 
emn!yet!, demokrat!k !nk!"afımız ve ekonom!k sahalarda !y!le"mem!z, bu senek! 
ve gelecek senelerdek! çalı"maları !le, sek!z!nc! Büyük M!llet Mecl!s!ne, m!llet!m!-
z!n hâtırasında mümtaz b!r mevk! verecekt!r. ($"ddetl" ve sürekl" alkı#lar).



Sek"z"nc" Dönem
Dördüncü Yasama Yılı

B!r!nc! "n!kad
1 Kasım 1948 Pazartes!

B!r!nc! Oturum
Açılma saat!: 15:00
Ba#kan: Ba#kanvek!l! Fer!dun F!kr! Dü#ünsel
Kât!pler: Necmedd!n Sah!r Sılan (Tuncel!), Sedad Pek (Kocael!)

 Re!s!cumhur "smet "nönü 

Sayın M!lletvek!ller!!
Sek!z!nc! Büyük M!llet Mecl!s!n!n Üçüncü Toplantısını açıyorum. Yüce Ka-

mutayı sevg! ve saygılarla selâmlarım.
Sek!z!nc! Büyük M!llet Mecl!s!n!n büyük ba"arılarla dolu !k! çalı"ma yılın-

dan sonra Üçüncü çalı"ma yılına g!r!yoruz. $k!nc! C!han Harb!n!n yarattı#ı acılar 
g!der!lm!" de#!ld!r. M!lletlerarası güven de henüz yerle"mem!"t!r. Dünya olayları 
m!llî savunmamız !ç!n her zaman göster!len uyanıklı#ın artan b!r d!kkatle muha-
faza ed!lmes! hususundak! kararımızı kuvvetlend!rm!"t!r. 1939 yılındanber! her an 
artan !" olan yurt savunması !ht!yaçlarını kara, den!z ve hava kuvvetler!m!z!n ge-
reken ölçüde kar"ılayab!lmes! !ç!n m!lletçe g!r!"!len fedakârlıklar büyük olmu"tur. 
Önümüzdek! yıl bütçes!n! hazırlarken de Cumhur!yet Hükümet!, egemen varlı#ı-
mızın koruyucusu olan "anlı ordumuz !ht!yaçlarının tatm!n ed!lmes!n! gözönünde 
tutmu"tur. (Bravo sesler", alkı#lar)

Dost Amer!ka B!rle"!k Devletler! Hükümet!n!n "ükranla kar"ıladı#ımız askerî 
malzeme yardımları s!lahlı b!rl!kler!m!z!n modern teçh!zatla takv!ye ed!lmes!ne 
gen!" ölçüde h!zmet etmekte ve s!steml! b!r e#!t!mle gel!"mes!n! sa#lamaktadır. 
(Alkı#lar)

M!llet sa#lı#ının korunması, ekonom!k, kalkınmamızın arasız olarak devam 
ett!r!lmes!, Do#u !ller!m!z!n acele !ht!yaçlarının kar"ılanması zaruretler!, Cumhu-
r!yet Hükümet!n!z! bu yıl bütçes!ne sa#lık, tarım ve yol !"ler!m!z !ç!n geçen yıllara 
nazaran daha gen!" ölçüde ödenek koyma#a sevketm!"t!r.

Sayın M!lletvek!ller!:
Cumhur!yet Hükümet!n!n !ç!nde bulundu#umuz yıl bütçes! üzer!nde aldı#ı 

tasarruf kararları semerel! sonuçlar verm!"t!r. Yen! yıl bütçes! de bu tasarruf z!h-
n!yet! !ç!nde hazırlanmı" olmakla beraber yapılan kısıntılar, yurt savunması ve !k-
t!sad! kalkınma !caplarının gerekt!rd!#! ödenekler! kar"ılamaya kâf! gelmem!" ve 
Cumhur!yet Hükümet! yen! kaynaklar aramak zorunda kalmı"tır,



Sayın M!lletvek!ller!;
Büyük hamle yapmak zorunda oldu#umuz yol dâvasını Hükümet!n!z önem-

le ele almı" bulunmaktadır. &ose ve köprüler!m!z!n motorlu ve a#ır nak!l vasıta-
larının her mevs!mde geçmes!ne yarar b!r hale get!r!lmes! programa ba#lanmı" 
ve bu programın uygulanmasına ba"lanmı"tır. L!manlarımızın !n"a ve ıslahına da 
önemle devam etmektey!z. Endüstr! ve maden !st!hsal!m!z bu yıl da artmakta de-
vam etm!"t!r. Zonguldak havzasının mak!nele"t!r!lmes! !"!ne hızla çalı"ılmaktadır. 
Havzanın !"letme emn!yet!n! sa#layacak olan Çatala#zı büyük elekt!r!k santral!, 
kısmen faal!yete ba"lamı"tır. Raman’dak! petrol arama çalı"malarımızdan bu yıl 
müspet ve üm!t ver!c! net!celer aldık. B!r yandan arama !"ler!ne ve petrol rezerv-
ler!m!z!n tesp!t!ne devam ederken, b!r yandan da Raman’da b!r !"letmeye geçme 
!mkânları üzer!nde "!md!den çalı"ılmaya ba"lanmı"tır. (Brovo sesler") Bol ve ucuz 
enerj! sa#layacak bölge elektr!k santraller!n!n tes!s!, endüstr! ve maden sahasında-
k! programlarımızın gerçekle"t!r!lmes! yolunda az!mle !lerlemektey!z.

Z!ra! kalkınmamızda Avrupa Kalkınma Plânından azam! derecede faydalan-
maya çalı"ıyoruz.

Bu yardımdan elde edece#!m!z z!raat âletler!, mak!neler!, mücadele vasıtaları 
ve !lâçlar z!raat!m!ze büyük faydalar sa#lıyacaktır. Topraksız ç!(ç!ye toprak da#ı-
tılması faal!yet!ne devam ed!lmekted!r. Halkımızın yakacak ve kereste !ht!yaçlarını 
kar"ılamak üzere orman kanununda gerekl! tad!ller! prens!pten fedakârlık etme-
den, yapaca#ız.

Çalı"ma hayatının düzenlenmes! ve !"ç!ler!m!z!n ve a!leler!n!n refahlarını ar-
tıracak ve çalı"ma güçler!n! emn!yet altına alacak tedb!rler!n alınması !" hayatın-
dak! faal!yet!m!z!n esaslarını te"k!l ed!yor. $"ç! s!gortaları arasına !ht!yarlık ve has-
talık s!gortalarının katılması bu yolda alınmı" olan tedb!rler! tamamlıyacaktır. Dı" 
t!caret!m!z!n gel!"t!r!lmes! konusunda tedb!rler alınmakta ve !thalâtımızın ödeme 
gücümüzü a"mıyacak b!r hadde tutulmasına d!kkat ed!lmekted!r. $ç t!caret saha-
sında, müstehl!k !le müstahs!l menfaatler!n! uzla"tırıcı tedb!rler!n gel!"t!r!lmes! 
Hükümet!m!z!n devamlı me"galeler!ndend!r. Yurdun ekonom!k ve malî hayatına 
müess!r olan kaçakçılı#ın önlenmes! hususunda Hükümet esaslı tedb!rler almak 
yolundadır. Yakında Büyük Mecl!se b!r kanun tasarısı sunulacaktır. $sabetl! karar-
larınızla kes!n "ekl!n! alacak olan bu tedb!rlerden hayırlı net!celer beklemektey!z 
Yurtta ucuz, süratl! ve !y! !"l!yen b!r ula"tırma "ebekes!n!n kökle"mes! ve gel!"t!r!l-
mes! çalı"malarına ve bu arada yurt !ç!nde den!z t!caret f!lomuzun kuvvetlend!r!l-
mes!, husus! "!lepç!l!#!n gel!"t!r!lmes! yolundak! gayretler!m!ze devam ed!yoruz. 
Salgın hastalıklarla sava" arasız devam etm!", b!lhassa sıtma sava"ından !y! sonuç-
lar alınmı"tır. Mevcut hastaneler!m!ze yen! yataklar ekled!k, yen!den yaptırdı#ımız 
hastane, do#umev! ve sa#lık merkezler! yakında halk h!zmet!ne açılacaktır. Bütün 
dünya memleketler!n! c!ddî surette me"gul eden verem âfet! !le daha gen!" ölçüde 
sava"mak, vereml! vatanda"ları âc!l bakıma ve tedav!ye kavu"turmak !ç!n gerekl! 
tedb!rler! almak Hükümet!n!z!n önemle ele aldı#ı meselelerdend!r. Ortaokul ve 
l!seler!m!zde ö#ret!m programlarının ıslahı ve hu okullara ö#retmen yet!"t!r!lmes! 
konuları üzer!nde çalı"maktayız. Bu yıl, yen!den ell! !k! yerde ortaokul açılmı"tır. 
E#!t!n! ve ö#ren!me susamı" olan halkımızın bu alanda kısa zamanda mesafeler 
alması demokrat!k hayatın yurdumuzda sa#lam temeller üzer!nde gel!"mes!n!n 



en esaslı b!r tem!natıdır. Endüstr!le"me davamızda muhtaç oldu#umuz tekn!k ele-
manları hazırlıyan tekn!k ö#ren!m kurumlarını, bütçe !mkânları buldukça ço#alt-
maya, gayret ed!yoruz. $lmî çalı"ma ve ara"tırmaların temel vasıtası olan m!llî b!r 
kütüphane kurulması dâvası gerçekle"me yoluna g!rm!"t!r. Bu yıl Ba"kent!m!zde 
açılan m!llî kütüphanen!n, !l!m hayatımızda hayırlı tes!rler! kısa zamanda görü-
lecekt!r.

Adalet !"ler!n!n daha !y! b!r "ek!lde yürütülmes! !ç!n kanunlarda ve kurulu"-
la gerekl! görülen de#!"!kl!kler üzer!nde b!r zamandanber! yapmakta oldu#umuz 
çalı"malar sona erm!", Hukuk ve Ceza Mahkemeler! usuller!ne ve t!caret kanunu-
na, a!t tasarılar Büyük Mecl!se sunulmu" bulunuyor. Vatanda"lar arasında devamlı 
b!r anla"mazlık konusu te"k!l eden geyr!menkul !ht!lâ%arını, kısa ve sade yoldan 
halletmek !mkânlarını hazırlıyacak olan tapulama kanun tasarısı da, yüksek huzu-
runuza sunulmu"tur. $" mahkemeler!n kurulmasına, a!t hazırlıklar tamamlanmak 
yolundadır. $ller!m!z!n genel ve özel !dareler!n!, anayasamızın yetk! gen!"l!#!, ve 
görev ayrılı#ı prens!p!ne göre yen! ba"tan düzenleyen ve mahallî !dareler!m!z!n, 
muhtar!yet esaslarını ve malî kaynaklarını, daha !y! ve ba"arılı vaz!fe görecek hale 
get!rmey! hedef tutan tasarılardan b!r kısmı geçen yıl Yüksek huzurunuza, sunul-
mu"tu. Köy ve Beled!yeler!m!z!n kalkınmasını sa#lıyacak olan tasarılar üzer!nde 
çalı"ılmaktadır. Cumhur!yet zabıtasının b!rle"!k, b!r kuvvet hal!ne gelmes! ve de-
mokras! !dares!n!n !cap ve !ht!yaçlarına uygun b!r tarzda te"k!latlandırılması he-
def!m!zd!r.

Sayın M!lletvek!ller!;
M!llî !ht!yaçlarımızın, adaletl! ve müsm!r b!r malî s!steme, az masra%a !y! !"-

l!yen b!r !dare kurulu"una dayanmadan kar"ılanmasına !mkân olmadı#ını takd!r 
ed!yoruz. Bu yönden malî meseleler!m!z!n daha esaslı b!r hâl tarzına ba#lanması 
zaruret! kes!n ve açıktır. B!r yandan verg! s!stem!m!z!, adaletl! ve ver!ml! b!r hale 
koymak yolunda yürürken, öte yandan kadro g!derler!n!n ve !st!hlâke harcanan 
g!derler!n esaslı "ek!lde !nd!r!lmes! yollarının da ara"tırılması, ve bulunması malî 
pol!t!kamızın ana !st!kamet!d!r. $k! yıldanber! d!kkatl! çalı"malarınızla kanunla"-
mak yoluna, g!rm!" olan gel!r verg!s!n!n verg! s!stem!m!zdek! !nkılâba, hayırlı b!r 
ba"langıç olaca#ına !nanıyoruz. Bu yıl !ç!nde bu verg!n!n kanunla"aca#ını umu-
yoruz. Yakında !ncelemeler!n!ze sunulacak olan emekl!l!k kanun tasarısının 1949 
yılında kanunla"ması da hem kadro g!derler!nde tasarruf sa#lanmasına, hem de 
emekl!ler!m!z! daha refahlı ya"ama, "artlarına kavu"malarına h!zmet edecekt!r. 
(Bravo sesler")

Sayın M!lletvek!ller!;
Dünyanın hasretle bekled!#! hakîk! barı" hal!ne kavu"ab!lmek !ç!n sarfed!len 

bütün gayretler!n bu sene zarfında da umulan net!cey! sa#lıyamadı#ını ese%e mü-
"ahede etmektey!z. B!z umum! ve devamlı b!r barı"ın B!rle"m!" M!lletler cam!ası 
!ç!nde barı"sever m!lletler!n az!ml! hareket etmeler! sayes!nde tem!n, ed!leb!lece#! 
kanaat!ndey!z. Türk!ye B!rle"m!" M!lletler te"k!lâtı !ç!nde kend!s!ne dü"en vaz!fe-
y! sadakatle yapmaktadır ve bu yolda devam edecekl!r. (Alkı#lar) Avrupa Kalkın-
ma Programının buna katılan bütün m!lletler!n gayretl! çalı"maları ve Amer!ka 
B!rle"!k Devletler!n!n yardımı !le mesut net!celer verece#!ne !nanıyoruz. Bütün, 
sulhsever demokras!ler ve bunların ba"ında, müttef!k!m!z Büyük Br!tanya ve ya-



kın dostumuz Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le !"b!rl!#! yapmaklayız. (Bravo sesler! 
Alkı#lar)

Sovyetler B!rl!#! !le !y! olmasını sam!m!yetle arzu ett!#!m!z münasebetler!-
m!zde yen! b!r gel!"me !fade edecek durumda de#!l!z. Fransa !le esk! dostlu#umu-
zun ve !y! münasebetler!m!z!n kıymetl! b!r n!"anes! olarak (Sürekl" alkı#lar) bugün 
sayın Fransız Parlamento Heyet!n! aramızda görmekle baht!yarız. Kom"ularımız 
Yunan!stan, $ran, Afgan!stan ve Arap B!rl!#! Devletler! !le dostluk münasebetler!-
m!z memnun!yet ver!c! b!r sam!m!yet havası !ç!nde !nk!"af etmekted!r. (Alkı#lar) 
Kom"ularımızın heps! !le !y! geç!nmek hususundak! sam!mî kararımız, bu kararın 
tatb!k! yolunda gösterd!#!m!z bütün gayrete ra#men d!led!#!m!z semerey! verme-
mekted!r.

$talya Cumhur!yet! !le dostluk münasebetler!m!z!n gel!"mes!ne husus! b!r 
kıymet ver!yoruz. (Alkı#lar)

Sayın M!lletvek!ller!;
&urasını da bel!rtmek !ster!m k!; kend! !mkânları dâh!l!nde Yakın Do#unun 

!st!krarına çalı"mak suret!yle dünya barı"ının teessüsü u#runda tam b!r gayret sarf 
eden Türk!ye, her !ht!mal! göz önünde tutarak, toprak bütünlü#ünü korumak ve 
m!llî bünyes!n! türlü tecavüzlere kar"ı kuvvetl! bulundurmak hususunda lâzım ge-
len uyanıklı#ı göstermekted!r. (Bravo sesler" Alkı#lar)

Sayın M!lletvek!ller!;
$ç pol!t!kamızda son b!r yıl zarfında büyük !lerlemeler kayded!lm!"t!r. 1945 

yılından ber! geç!rd!#!m!z tecrübeler Türk M!llet!n!n demokrat!k b!r !darey! eks!k-
s!z ve sarsıntısız ayakta tutab!lece#!n! kes!n olarak !spat etm!"t!r. (Alkı#lar).

Demokrat!k hayatın serbest münaka"a ve zıt f!k!rler! uzla"tırma yolunda ge-
l!"mes!n!, part!ler üzer!nde yapacakları hayırlı tes!rlerle vatanda"lar kolayla"tıra-
caklardır. Büyük M!llet Mecl!s!n!n kudretl! eller!nde Türk Demokras!s! devamlı 
yükselmeler kaydedecekt!r. (Bravo sesler")

Sayın M!lletvek!ller!;
Demokras! olgun toplulukların ayakta tutab!lece#! b!r rej!md!r. Serbest mü-

naka"a hayatını devamlı kılab!lmen!n de#!"mez "artı b!rb!r!nden farklı f!k!rler bes-
leyen vatanda"ların s!yas! kar"ıla"malar yüzünden dü"manlı#a sapmaksızın mese-
leler! gen!" b!r z!hn!yetle mütalâa edeb!lmeler!d!r. (Bravo sesler" Alkı#lar)

S!yas! part! olarak ve fert olarak Cumhur!yet kanunlarına da!ma r!ayetkar 
olmayı esas umde saymak lâzımdır. (Bravo sesler") Demokras!n!n ve Devlet mev-
cud!yet!n!n ba" "artı kanunlara r!ayetten ayrılmamak, ayrılmayı dü"ünmemekt!r. 
(Bravo sesler")

Sayın M!lletvek!ller!;
Hükümet!n!z, demokrat!k gel!"men!n sa#lam temeller üzer!nde tamamlan-

ması !ç!n vatanda"lar arasındak! aheng! korumak ve Cumhur!yet kanunlarına ek-
s!ks!z r!ayet! sa#lamak hususunda, her zaman oldu#u g!b! bugün de, uyanıktır ve 
uyanık kalacaktır. (Bravo sesler" Alkı#lar)



Sayın M!lletvek!ller!;
Cumhur!yet!n 25 yılını Türk M!llet! büyük ba"arılarla geç!rm!" ve !k! c!han 

harb!n!n sarsıntılarından kudret ve !t!bar !le çıkmı"tır. Büyük M!llet Mecl!s! m!lle-
t!m!z!n hafızasında Cumhur!yet!n "eref ve muva'ak!yet!n! tem!n eden temel âb!de 
olarak ya"amaktadır. (Bravo sesler" Alkı#lar) Sek!z!nc! Büyük M!llet Mecl!s!m!z 
vatanın emn!yet! üzer!nde bütün d!kkatler!n! toplarken, her memleket g!b! b!z-
de de hüküm süren ekonom!k sıkıntılara çare bulmak !ç!n u#ra"maktadır. Bu a#ır 
meselelerle beraber, memleket!n s!yas! hayatında demokras! tekâmülüne m!lletçe 
temelden b!r kıymet verd!#!m!z dü"ünülürse Sek!z!nc! Büyük M!llet Mecl!s!n!n 
çalı"ma seneler!n!n çok yüklü oldu#u kolaylıkla kavranab!l!r. Asîl Türk M!llet! gay-
retler!n!z!n kadr!n! b!lecek ve s!zlere yürekten yardımcı olacaktır. (Sürekl" alkı#lar, 
Bravo sesler")



Sek"z"nc" Dönem
Be#"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle#!m
1 Kasım 1949 Salı

B!r!nc! Oturum
Açılma saat!: 15:15
Ba#kan: Ba#kanvek!l! Fer!dun F!kr! Dü#ünsel
Kât!pler: Necmedd!n Sah!r Sılan (Tuncel!), Sedad Pek (Kocael!)

 Re!s!cumhur "smet "nönü 

Sayın M!lletvek!ller!;
Sek!z!nc! Büyük M!llet Mecl!s!n!n Dördüncü Toplantısını açıyorum. Yüce Ka-

mutayın sayın üyeler!n! saygılarla selâmlarım (Alkı#lar). M!lletlerarası münasebet-
ler alanında geçen yıla kıyasla her hang! b!r düzelme olmamı"tır.

Dünya durumu Sek!z!nc! Büyük M!llet Mecl!s!n!n memleket mukadderatının 
a#ır fakat o ölçüde "ere%! sorumunu yüklend!#! 1946 yılında oldu#undan daha !y! 
de#!ld!r. Yurt savunması konusunda çok uyanık ve t!t!z b!r gayrete olan !ht!yaç 
azalmamı"tır. Büyük Mecl!s!n geçen yıl kabul buyurdu#u kanunlar M!llî Savun-
ma te"k!lâtımızın askerî yen! !caplara göre düzenlenmes! !"!ne g!r!"mek !mkânını 
sa#lamı"tır.

Amer!ka B!rle"!k Devletler! Hükümet!n!n yakın dostlu#unun devamlı b!r 
belges! hal!n! almı" olan askerî yardım, semereler!n! vermekted!r. &anlı ordumuz 
yüksek güven!n!ze l!yakat!n! mütemad!yen artırmaktadır. (Alkı#lar) Geçen yıllarda 
oldu#u g!b! 1950 bütçes!nde de, M!llî Savunma masra%arı Devlet!n en yüksek sar-
f!yat kalem!n! te"k!l eder halde yüce Kamutaya sunulacaktır.

Sayın M!lletvek!ller!;
B!r tara(an M!llî Savunma !ht!yaçları, öte tara(an yurt kalkınmasının -araya 

g!ren harb yılları sebeb!yle- yava"lıyan seyr!n! hızlandırmak hususundak! azm!-
m!z, 1950 bütçem!z! daha mütekâm!l b!r esas ve "ek!lle tanz!m etmem!z zaruret!n! 
artırmı"tır. Geçen yıl Büyük Mecl!sten çıkan kanunlarla, verg! s!stem!m!z!n ıslahı 
yolunda gen!" hamleler yapılmı"tır.

Sayın M!lletvek!ller!;
Avrupa Ekonom!k $" B!rl!#! Te"k!lâtı vasıtas!yle Avrupa m!lletler!ne yapılan 

para ve tekn!k eleman yardımının 1949-1950 devres!nde memleket!m!ze ayrılan 
kısmından, !st!hsal! artırma ve kalkınma !"ler!m!zde göze görünür net!celer bek-
lemektey!z. Gerek Dünya Bankasından, gerekse Ekonom!k $"b!rl!#! $dares!nden 
!sten!len tekn!k eleman yardımı, kalkınma dâvamızın yürütülmes!nde ba"lı ba"ına 
ehemm!yet ta"ıyan faydalar sa#lıyacaktır. Ekonom!k gel!"mey! rasyonel esaslara 
göre hızlandırmak !ç!n, m!llî !ht!yaçların tümünü kavrıyacak b!r umum! Devlet 
p!lânı meydana get!rmek zarur!d!r. Bu hedefe varmak !ç!n Hükümetçe g!r!"!len 



te"ebbüsler!n önümüzdek! yıl zarfında semere verece#!n! ummak yer!nde olur. Ta-
rım, yol, maden !st!hsal! alanlarında geçen yıl ba"lamı" olan mak!ne !le çalı"ma ve 
teçh!z tatb!katı önümüzdek! yıl da devam edecekt!r. Petrol aramalarının Raman 
bölges!nde katî ve müspet net!ceye varması üzer!ne, !"letmeye geçmek !ç!n !lk ha-
zırlıklar tamamlanmı"tır. B!r tasf!yehane kuruluncaya kadar ham petrolü !ç p!ya-
samızda çe"!tl! "ek!lde kullanmak !ç!n tert!pler alınmasına g!r!"!lm!"t!r. Dem!ryol 
lokomot!%er!nde ham petrol yakma tecrübeler! "!md!den müspet net!ce verm!"t!r. 
Büyük Mecl!s!n geçen çalı"ma yılında kabul olundu#u ödenekle do#u !ller!m!zde 
çe"!tl! konularda alınan te"ebbüsler umulan net!celer! vermeye ba"lamı"tır. Sa#lık, 
tarım, e#!t!m ve yol yapımı !ç!n ayrılan paralarla bu yıl görülen !"ler aynı usulü bu 
!ller!m!z kalkınıncaya kadar yürütmey! te"v!k ed!c! mah!yetted!r.

Geçen Ek!m mevs!m!n!n müsa!t g!tmemes! bu#day mahsulünü daraltmı" ol-
du#u göz önünde tutularak, ç!(ç!m!ze 140 b!n ton kadar tohumluk tem!n ed!l-
m!"t!r. (Bravo sesler") Ayrıca, kı"ı uzun süren bölgeler !ç!n bâzı merkezlerde ye-
mekl!k hububat stokları hazırlanmı"tır. Halkımızın ba"lıca gıdasını te"k!l eden 
ekmek hususunda herhang! b!r sıkıntıyı önlemeye son derecede ehemm!yet veren 
Cumhur!yet Hükümet! dı"ardan bu#day get!rmek !ç!n her fedakârlı#ı göze alarak 
tedb!rler!n! vakt!nde almı"tır. Ekonom!k !"b!rl!#!nce !st!hlâk maddeler!ne ayrılan 
ödenekten gen!" ölçüde bu#day satın almak mümkün olmu"tur. Gelecek yıllarda 
em!n b!r mahsul durumuna kavu"mak !ç!n, tarım alanında çe"!tl! tedb!rler!n tatb!-
kına geç!lm!"t!r. Mak!nele"men!n yanında, tohumların ıslahına da gereken ehem-
m!yet ver!lmekted!r.

Orman !"ler!m!zde, memleket!n orman varlı#ını koruyucu ve artırıcı esasla-
rın, halkımızın ve b!lhassa ormanlar !ç!nde ve c!varında ya"ıyan vatanda"larımızın 
!ht!yaçları !le adaletl! ve rasyonel b!r tarzda düzenlenmes! yolundak! devamlı gay-
retler, Yüce Kamutayın !sabetl! kararları !le en muvafık "ekl!n! alacaktır. Toprak 
Kanunundak! bâzı hükümler!n tad!l! maksadıyla hazırlanmı" olan tasarı Büyük 
Mecl!s!n Kom!syonlarında !ncelenmekted!r. Yollar !dares!ne yen! b!r "ek!l vere-
cek olan kanun tasarısı Büyük Mecl!se sunulmu"tur. Su !"ler!m!ze yen! b!r düzen 
get!recek olan sular kanun tasarısı da yakında Kamutaya sunulacaktır. Geçen yıl 
kabul buyurulan !ht!yarlık s!gortası kanunu yürürlü#e g!rm!"t!r. Büyük Mecl!se 
sunulmu" olan !" mahkemeler!, !" kanunu tasarıları !le, sunulmak üzere bulunan 
Hastalık S!gortası Kanunu kabul buyuruldu#u takd!rde, !" hayatını düzenlemek, 
sa#lık ve emn!yet !ç!nde tutmak, !"ç!ler!m!z!n daha huzurlu çalı"masını sa#lamak 
hususundak! gayretler !y! semereler verm!" olacaktır. Özel te"ebbüsün yurt kalkın-
masındak! ver!m!n!n gel!"mes! !ç!n te"v!k ed!c! çareler üzer!nde durulmaktadır. Bu 
konuda Ekonom!k $"b!rl!#! ve Dünya Bankası eksperler!n!n b!r müddett!r devam 
eden !ncelemeler! sonunda yapacakları tavs!yelerden de faydalanılacaktır. Devlet 
!"letmeler!n!n daha rasyonel çalı"ması !ç!n sarf ed!len gayretlere hız ver!lm!"t!r. 
Tütün müstahs!l!n!n yüzde 5’ler!nden hâsıl olan sermaye !le kurulacak müessese-
n!n kanun tasarısı yakında Büyük Mecl!se sunulacaktır. Tuz !st!hsal!n! ıslah ederek 
yabancı memleketlere fazla m!ktarda tuz !hracında bulunmak üzere harekete ge-
ç!lm!"t!r.

Ula"tırma alanında den!z t!caret f!lomuza geçen yıl katılan gem!lerle kayde-
d!len gel!"me, !ler!s! !ç!n güzel üm!tler uyandırmı"tır. Den!z e"ya nakl!yes!nde ar-
matörler!n Devlet Den!zyollarıyla e"!t "artlara tâb! olmalarını sa#layacak kanun 



tasarısı Büyük Mecl!se sunulmak üzered!r. Vatanda" sa#lı#ını koruma yolundak! 
çalı"malar hergün yen! ba"arılar kaydetmekted!r. Sıtma sava"ı kat! net!ces!ne do#-
ru hızla gel!"mekted!r. Verem mücadeles!n!n Yüce Kamutayın geçen yıl kabul bu-
yurdu#u kanun !le yen! b!r sa*aya g!rd!#!n! memnunlukla bel!rtmek yer!nde olur. 
K!mses!z çocukların h!mayes! hakkındak! kanunla da hayırlı b!r yola g!r!lm!"t!r. 
Yurdun muhtel!f kö"eler!nde açılmakta olan yem sa#lık müesseseler! vatanda" sa#-
lı#ını koruma !"!n! !lerletecekt!r.

Bu yıl !lkokullarımızdan 133 b!n çocuk mezun oldu, 700 köy yen!den oku-
la kavu"tu, !lkö#ret!m kadrolarına 2500 ö#retmen katıldı. Köy Enst!tüler!nde ve 
ö#retmen okullarında ö#renc! sayısı artırılmı"tır. Bu yıl, ço#u halkın yaptı#ı b!na-
larda olmak üzere, 76 !lçe merkez!nde yen!den ortaokul açılmı" ve bu suretle 235 
kasaba ortaokula kavu"mu"tur. Ortaokul programları mü"ahhas ve hayat! b!lg!lerle 
takv!ye ed!lm!"t!r. L!se tahs!l! 41 !l merkez!nde tem!n ed!lm!"t!r. Meslekî ve tekn!k 
okullarımız günden güne artan b!r ra#bet kar"ısındadır. Bu müesseseler!m!z!n fe-
y!zl! tes!rler! umumî hayatımızda "!md!den kend!n! göstermeye ba"lamı"tır. M!llî 
Savunma, Bayındırlık, Tarım, Sanay! ve Madenc!l!k alanlarında süratle mak!ne-
le"meye do#ru g!tt!#!m!z bu dev!rde, sanat okullarımızın varlı#ı kurtarıcı b!r rol 
oynamakta ve b!z! bu okulların hayatî ehemm!yet! üzer!nde ısrarla durmaya sevk 
etmekted!r.

Ün!vers!teler!m!z muhtar!yet rej!m! !ç!nde !nk!"af etmekte ve kend!ler!ne 
dü"en memleket vaz!feler!n! ben!msemekted!rler. Devlet emn!yet ve huzurunu 
pekle"t!rmek !ç!n, a"ırı sa# ve sol cereyanlarını, s!lâhla !"lenen suçları önlemek ve 
bu f!!l ve hareketler! kâf! b!r müeyy!de altına almak maksad!yle, ceza kanununda 
ve zav!yeler!n kapatılması hakkındak! kanunda de#!"!kl!kler yapan kanunlar Yüce 
Kamutayca kabul ed!lm!", yürürlü#e g!rm!"t!r. T!caret hukuku mevzuatımızı bu-
günkü !ht!yaçlara !nt!bak ett!recek Türk T!caret Kanunu tasarısı Büyük Mecl!se 
sunulmu"tur. Ser! ve tem!natlı b!r adalet sa#lanması yolundak! tekâmülün son ne-
t!celer!n! !ht!va eden Hukuk ve Ceza Muhakemeler! Usulü kanunlarında de#!"!kl!k 
tasarısı da yüksek huzurunuza sevk olunmu"tur. Basın Kanununun her bakımdan 
demokrat!k esas ve "artlara uygun b!r hale get!r!lmes! hedef!n! güden tasarı üze-
r!ndek! !ncelemeler b!tm!"t!r. Yakında Büyük Mecl!se sunulacaktır. Son yıllarda ge-
n!" ölçüde gel!"en hava münakales!n! !lg!lend!ren hükümler tedv!n ed!lerek, Türk 
Hava Seyrüsefer Kanun tasarısı meydana get!r!lm!" ve Büyük Mecl!se sevk ed!lmek 
üzere bulunmu"tur.

Adlî s!c!l te"k!lâtı !"letmeye ba"lamı" ve Ceza Kanununun tekerrüre a!t hü-
kümler!n!n !lk defa olarak gere#! g!b! tatb!k!ne !mkân hâsıl olmu"tur. Köylü vatan-
da"ların esaslı "!kâyet konularından b!r! olan, b!r çok hukukî !ht!lâ%arın ve suçların 
âm!ller! arasında müh!m b!ryer !"gal eden asırlık tapusuzluk derd!n! bertaraf et-
mek üzere bas!t ve ser! b!r "ek!lde, tekn!#!n en !ler! metodları !le ve yer!nde tatb!k! 
tem!n ed!c! usul ve esaslara göre hazırlanan Tapulama Kanunu tasarısı Büyük Mec-
l!se sunulmu"tur. Bundan ba"ka, gayr!menkuller!n !nt!kal!nde kanun! formal!te-
ler! kolayla"tıran b!r kanun tasarısı !le, Medenî Kanunun yürürlü#e g!rmes!nden 
öncek! dev!rde on veya on be" yıllık devamlı tasarru%ara dayanılarak tapu sened! 
ver!lmes! ve tapu tahd!t !"ler!n! b!dayette dah! yargıcın takd!r ve yetk!s!ne veren 
kanun tasarısı yakında Büyük Mecl!se sunulacaktır. Tapu te"k!lâtını bucaklara 
kadar götürmek hususundak! tasavvurlar da proje hal!ne get!r!lmekted!r. Büyük 



Mecl!s!n geçen yıl kabul ett!#! !ller !dares! Kanunu yürürlü#e g!rm!"t!r. Bu kanun 
!dar! hayatımızda hayırlı tes!rler!n! "!md!den göstermeye ba"lamı"tır. Özel !dareler 
Kanunu daYüce Kamutayca kabul ed!ld!kten sonra, daha güzel net!celer elde ed!l-
mes! beklenmekted!r.

Memleket asay!"!, !ç emn!yet ve huzur yer!nded!r. Demokrat!k hayatın hür 
düzen!n!n !cabı olan mevzuat, batı demokras!ler!ndek! emsal! yolunda hazırlana-
rak Büyük Mecl!se sunulacaktır. &eh!r ve kasabalarımızın medenî tes!sler!n! ta-
mamlama yolundak! çalı"malar hızla gel!"mekted!r. $ller Bankası vasıtas!yle "!m-
d!ye kadar 78 "eh!r ve kasabanın !çme suyu ve 102 kasabanın elektr!k tes!satı !ç!n 
50 m!lyon l!ra sarf ed!lm!" veya sarf ed!lmeye ba#lanmı"tır. Ayrıca, 71 "eh!r ve 
kasabanın su ve 8 "eh!r ve kasabanın da elektr!k tes!sler! !ç!n 37 m!lyon l!ralık !" 
eks!ltmeye çıkarılmı"tır.

Sayın M!lletvek!ller!,
B!rle"m!" M!lletler Kuruluna candan ba#lılı#ımız devam etmekted!r. Bu kuru-

lun, kend!s!nden beklenen gayelere, yakın gelecekte er!"ece#!nden üm!d!m!z! kes-
med!k. Avrupa Devletler!n!n, bugünkü kararsızlık !ç!nde yarını hazırlamak husu-
sundak! gayretler! ver!ml! olmaktadır. Sulhu korumak, Avrupa’nın madd!, mânev! 
bakımlardan kalkınmasını ve !lerlemes!n! tem!n edecek sıkı !" b!rl!#!n! sa#lamak 
maksad!yle kurulan Avrupa Konsey!, !st!kbal! hakkında cesaret ver!c! b!r c!dd!yet-
le !"e ba"lamı"tır. Bu Avrupa cam!ası !ç!nde yer!n! almı" olan Türk!ye Cumhur!yet!, 
Avrupa Devletler! arasında müspet !" b!rl!#!n!n en hararetl! yardımcısı olmaya ça-
lı"maktan ger! durmayacaktır.

Müttef!k!m!z Büyük Br!tanya !le sıkı ve sam!mî münasebetler!m!z devam 
etmekted!r. (Alkı#lar). Bu münasebetler, sulhun muhafazası u#runda sarf ed!len 
gayretlerde da!ma ver!ml! olmakta ve her !k! m!llet!n mü"terek menfaatler!ne ve 
anlayı"larına uygun olarak !nk!"af etmekted!r. Türk!ye !ç!n tar!hî ve m!llî b!r kıy-
met almı" olan bu !tt!faka b!z!m g!b!, Büyük Br!tanya Hükümet!n!n de her fırsat-
ta büyük de#er verd!#!n! görmekle baht!yarız. (Alkı#lar). Büyük ve esk! dostumuz 
Fransa’nın Türk!ye !le 1939 !tt!fakının yürürlükte oldu#unu b!ze tey!t ett!#!n! b!-
l!yorsunuz. (Alkı#lar). Fransa Dı"!"ler! Bakanı, Parlâmentonun geçen 26 Temmuz 
!çt!maında da bu hususu !lân ederek, bu !tt!faka Fransa tarafından harf!yen r!a-
yet ed!lece#!n!, bunun hem Fransa !ç!n b!r "eref taahhüdü, hem de sulh dâvasına 
h!zmet oldu#unu beyan etm!"t!r. (Bravo sesler" Alkı#lar). Bu sözler!n aramızdak! 
!tt!fak muahedes! hakkında Türk!ye’n!n de dü"ünces!ne tam uymakta oldu#unu 
Büyük Mecl!s huzurunda arz etmek !ster!m. (Alkı#lar). Büyük Devletler arasındak! 
ve Avrupa‘dak! kudretl! mevk!! g!tt!kçe artan Fransa’nın bu hareket!, !k! memleket 
arasında gelenek hal!n! almı" olan dostlu#un de#erlenmes!ne ve s!yas! sahada çok 
kıymetl! olab!lecek !" b!rl!#!n!n gerçekle"mes!ne yen! b!r hız verecekt!r. Amer!ka 
B!rle"!k Devletler! !le dostluk münasebetler!m!z Büyük Mecl!s!n b!ld!#! "ek!lde 
!nk!"af etmekted!r. (Alkı#lar). Dı"!"ler! Bakanımızın geçen N!sanda Va"!ngton’u 
z!yaret! esnasında yaptı#ı temaslar dünya sulhunun korunması !ç!n !k! memleket 
arasında esasen mevcut dostluk ve anlayı"ın mesut gel!"mes! bakımından yen! b!r 
merhale kaydetm!"t!r. Ba"kan Truman’ın bu münasebetle b!ze gönderd!#! husus! 
mesaj, Amer!ka’nın Türk!ye’ye göstermekte oldu#u yakın ve dostane alâkanın b!z! 
der!nden mütehass!s eden en güzel ves!kadır. (Alkı#lar).



Akden!z kom"umuz Cumhur!yet $talyası !le dostane !" b!rl!#! s!yaset!ne ve bu 
s!yaset!n gel!"mes!ne büyük önem vermektey!z. Sovyetler B!rl!#! !le !y! olmasını sa-
m!m!yetle arzu ett!#!m!z münasebetler!m!zde, bu sene dah! yen! b!r gel!"me !fade 
edecek durumda de#!l!z. Menfaatler!m!zde ve hattâ mukadderatımızda beraberl!k 
olan kom"umuz Yunan!stanla en sıkı dostluk ve !" b!rl!#! münasebetler!n!n deva-
mına ve bu hak!k! dostlu#un m!llî kütlelere maled!lmes!ne büyük önem vermekte-
y!z. (Alkı#lar). $ran Devlet! !le en sam!mî münasebetler!m!z devam etmekted!r, ve 
bu dostlu#un daha ver!ml! olması !ç!n her fırsattan !st!fade etmektey!z. (Alkı#lar).

Afgan!stan !le en sam!mî münasebetler!m!z!n dostça devam ett!#!n! mem-
nunlukla kaydeder!z. (Alkı#lar).

Kend!ler!yle uzun asırlar beraber ya"amaktan do#an gayet tab!î ve der!n ya-
kınlık duygular!yla ba#lı bulundu#umuz Arap Devletler!n!n emn!yet ve selâmetler! 
Türk!ye !ç!n de hayat! b!r meseled!r. (Bravo sesler", alkı#lar). Bu bakımdan Cenup 
kom"ularımızın kuvvetlenmeler!n! ve !lerlemeler!n! büyük b!r hazla tak!p etmek-
tey!z. (Alkı#lar) Arap B!rl!#! devletler!yle s!yas! münasebetler!m!z!n kar"ılıklı !t!-
mada ve Orta Do#u’da hayırlı !" b!rl!#!ne dayanan b!r hava !ç!nde g!tt!kçe daha 
fazla !nk!"afı, hal!s emel!m!zd!r. Yen! Alman Federal Cumhur!yet!n!n kurulmasını 
Avrupa !ç!n s!yas! ve ekonom!k bakımdan b!r !st!krar ve kalkınma unsuru saymak-
tayız. (Alkı#lar). Yakında Avrupa Konsey!ne katılab!lmes!n! de temenn! eder!z.

Pak!stan ve H!nd!stan Devletler!yle s!yas! münasebetler!m!z!n ve $st!klâl Sa-
va"ından ber! ba"lıyan dostlu#umuzun artmasına büyük ehemm!yet vermektey!z. 
($"ddetl" ve sürekl" alkı#lar) Yen! do#an $sra!l Devlet! !le s!yas! münasebetler açılmı"-
tır. Bu devlet!n Yakın Do#u’da b!r barı" ve !st!krar unsuru olaca#ını üm!t ed!yoruz. 
Yakın Do#u’da barı"ın ve güven!n yerle"mes!, hep!m!z !ç!n kıymetl! b!r d!lekt!r.

Yugoslavya !le t!caret!m!z!n kar"ılıklı olarak gen!"let!lmes! !ç!n yapılmakta 
olan müzakereler!n !y! net!celer verece#!n! ve memleketler!m!z arasındak! müna-
sebetler!n gel!"mes!ne yarayaca#ını ummaktayız. Bulgar!stan‘la münasebetler!m!z! 
devletler hukukunun asgar! prens!pler!ne uygun b!r hale get!rmek !ç!n b!le güçlük 
çekmektey!z. Gayretler!m!z kar"ılıksız kalmaktadır.

Sayın M!lletvek!ller!,
Memleket!m!z dört yıldan ber! demokrat!k hayatın fey!zler! ve hastalıkları 

!ç!nde ya"amaktadır. Türk!ye tar!h!nde !lk defa olarak çok part!l! hayat tab!î b!r 
"ek!l hal!nde kök salmaktadır. Y!ne !lk defa tatb!k olunan tek derecel! seç!m, !ç 
ve dı" hâd!seler!n çok yüklü oldu#u b!r dev!rde m!llet mukadderatının sorumunu 
Sek!z!nc! Büyük M!llet Mecl!s!n!n "ere%! omuzlarına yüklem!"t!r. (Bravo sesler") 
Üç yıldır almakta oldu#unuz !sabetl! kararlar, Cumhur!yet Hükümetler!ne !"aret 
ett!#!n!z yol, yurdumuzun dı" emn!yet ve selâmet!n! korumu"tur. Türk!ye Batı Me-
den!yet ve kültür a!les! !ç!nde her an b!raz daha yükselen b!r âb!de hüv!yet! !le d!m-
d!k, hür ve müstak!l benl!#!n! !t!bar !ç!nde ya"amaktadır. ($"ddetl" alkı#lar ve bravo 
sesler") Dünyayı saran kasırgalar ortasında, Türk!ye’n!n rehber! da!ma yüksek !n-
sanlık !deal! olmu"tur. Kend!m!z ve dostlarımız !ç!n oldu#u kadar bütün m!lletler 
!ç!n de kalpler!m!z yalnız !y! ve tem!z d!leklerle doludur. (Bravo sesler", alkı#lar)

$ç pol!t!ka alanında !se, arkada kalan son üç dört yıl, memleket!m!z!n tar!h!n-
de bell! ba"lı dönüm noktalarından b!r! olarak yer alacaktır. Sek!z!nc! Büyük M!llet 



Mecl!s! ve onun güven ve !lhamı !le !" gören Cumhur!yet Hükümetler!, yurtta tam 
b!r hürr!yet ve demokras! düzen!n!n kök salması !ç!n gen!" adımlar atmaktan çe-
k!nmem!"t!r. (Bravo sesler", alkı#lar) Çok part!l! münaka"a hayatının !lk dev!rlere 
mahsus hastalıklarından emn!yet !ç!nde geçmeye çalı"ıyoruz. Büyük Mecl!s!n ve 
Hükümetler!n!n yer!nde ve zamanında aldı#ı !sabetl! kararlarla bu hastalıkların 
rej!m!n bünyes!n! sarsmasına meydan ver!lmem!"t!r.

B!lhassa s!yas! !çt!hat farklarının, bâzı pol!t!kacılarda, vatanda"lar arasına 
dü"manlık tohumları saçmak meyl!n! artırması kar"ısında m!lletçe göster!len mu-
kavemet yürekten övülmeye lâyıktır. (Bravo sesler" Alkı#lar) S!yas! hayâtta her has-
talık tedav! ed!leb!l!r. Fakat, aynı m!llet!n fertler! arasına sokulan dü"manlık b!r 
defa yerle"t! m!, onu söküp atmak nes!ller süreb!l!r. (Bravo sesler".)

Bu sebeple, s!yas! faal!yetler!m!z!n sal!m mecrasını kaybetmemes!, hele part! 
usuller!m!z!n dü"manlık yaratmaması !ç!n senelerden ber! çalı"ıyoruz. 12 Tem-
muz Beyannames! böyle b!r gayret!n mahsulüdür. $kt!darla muhalefet!n kar"ılıklı 
mesul!yetler!n! ve mânev! taahhütler!n! !fade etmek !ç!n yazılmı" ve !y! net!celer 
verm!"t!r. Bu beyannamen!n tek tara%ı b!r borç sened! telâkk! ed!lmes!, mah!yet!ne 
ve hak!kate tamamıyla aykırıdır. (Bravo sesler") Bunu sadece okumak, !k! tara%ı 
manasını kavramaya kâf!d!r. (Alkı#lar)

S!yaset cereyanları b!r defa "!ddet yolunu tuttuktan sonra, n!hayet, seç!mde 
zor kullanma !ht!mal!n!n bel!rmes!, memleket!m!z !ç!n b!r tal!hs!zl!k olmu"tur. Bu 
haller s!yas! bünyem!zden s!l!n!p kayboluncıya kadar ıstırapları ve s!yas! hayatı-
mızdak! zeh!rl! tes!rler! devam edecekt!r. Yen! rej!m!n kurulmasında ve gel!"me-
s!nde, güç de olsa, tab!î sayılmak lâzım gelen bu tekâmül sa*aları, ancak, vatan-
da"ın sa#duyusu !le atlatılab!lecekt!r. (Alkı#lar) Türk vatanda"larının dü"manlı#ı 
toptan reddetmekle demokrat!k hayata, çok part!l! s!steme yen! b!r canlılık verme-
ler! büyük tem!nat olmu"tur. (Bravo sesler") Kanunların müdafaası ve memlekete 
teveccüh edecek tehl!keler!n önlenmes! b!z!m ba"lıca vaz!fem!zd!r. (Bravo sesler") 
&üphe yoktur k!, bu vaz!feler!n !fasını tem!n eden vasıtaların ba"ında, kanuna r!a-
yet ed!lmes!n! !cabında hatırlatmak ve tehl!ke mah!yet!ndek! hâd!seler! vatanda"a 
söylemek ve anlatmak gel!r. (Bravo sesler") B!z tecrübel! ve !y! n!yetl! bütün vatan-
la"ları da bu yolda yardıma davet eder!z. (Bravo sesler")

Sek!z!nc! Büyük M!llet Mecl!s! son çalı"ma yılında da, demokrat!k s!stem! 
kuvvetlend!r!c! kararlarını tam b!r !sabetle alacaktır. 1950’de yapılacak olan !k!nc! 
tek derecel! umum! seç!m!n, geçen tecrübelerden de faydalanmı" olarak, !lm!n ve 
memleket zaruretler!n!n !cab ett!rd!#! yen!l!kler! kavrayan b!r kanunla yapılmasını 
sa#lamak Yüce Kamutayın bu senek! en müh!m !"ler!nden b!r! olacaktır.

Seç!m Kanunu hususunda "u noktalar b!lhassa ehemm!yetl!d!r: $y! n!yet sah!-
b! fakat vesvesel! vatanda"ların yüre#!nde dah! seç!mde h!le !mkânı olmadı#ı !nan-
cını yerle"t!rmel!d!r. (Bravo sesler") Bunun !ç!n ne kadar tedb!r alınsa, yer!nded!r. 
Seç!mde zor kullanma !ht!mal! kes!n olarak önlenmel!d!r. Haksızlı#a kar"ı müda-
faa k!sves! altında vatanda"ın kend!s! hakkı yer!ne get!rmeye kalkması, memleke-
t!n hal!n! ve ât!s!n! karanlık ve kanlı !ht!mallere götüreb!lece#!ne Büyük Mecl!s!n 
d!kkat!n! çekmek vaz!femd!r. (Bravo sesler", alkı#lar)

Seç!me kadar, seç!m esnasında ve yen! Mecl!s gel!nc!ye kadar memlekette 
selâmet ve huzuru korumak !ç!n vatanda"ın z!hn!nde can ve malının emn!yet! 



hakkında kat! b!r !nanç muhafaza etmek Hükümet!n ba"lıca vaz!fes!d!r. Oyunu 
vermek üzere sandık ba"ına gelecek kadın erkek her seçmen!n tam b!r serbestl!k-
le ve herhang! b!r tecavüz, tazy!k veya tehd!t korkusuna dü"meks!z!n vatanda"lık 
hakkını kullanmasını sa#lamak "arttır. (Bravo sesler")

Sayın M!lletvek!ller!,
S!yaset hayatımızın !ç!nde bulundu#umuz gel!"me devr!nde d!kkat!m!z! üze-

r!nde topladı#ımız prens!pler!, sade ve açık "ekl!yle hülasa etmek !ster!m. B!r!nc!s!, 
demokrat!k rej!m, muhalefet müesseses!n!n memnun!yet !ç!nde çalı"masına ba#-
lıdır. (Bravo sesler", alkı#lar) Kanunlar bunu tem!n ett!#! kadar, bu me*umun b!r 
tab!î anlayı" olarak memlekette yerle"mes! lâzımdır. Bu u#urda gayret ve taham-
mül göstermek daha z!yade !kt!dara dü"er. (Do%ru sesler") $k!nc!s!, s!yas! faal!yet-
ler kanun !ç!nde kalacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar) Kanun dı"ına çıkma !st!datları 
kanun !ç!ne sokulacaktır. Husus!yle türlü "ek!l ve tev!l altında kanun dı"ına çıkma 
te"v!kler! ve tert!pler! "!ddet cereyanları !ç!ne kolaylıkla sızar. Üçüncüsü, vatanda"-
ların b!rb!r!n!n bo#azına sarılmalarına, her halde ve kes!n olarak, mân! olmalıyız. 
(Bravo sesler", alkı#lar) Usulde ve gayede dü"manlık yolu, !çer! ve dı"arı s!yaset!n 
h!çb!r !ht!mal! !le kıyas ed!lemeyecek ölçüde m!llet!m!z! ve memleket!m!z! felâkete 
götürür. Kanun müeyy!deler!nden ve Hükümet vasıtalarından ba"ka olarak, vatan-
da"ı bu konuda uyanık tutmak !ç!n arasız çalı"mak lâzımdır. Dördüncüsü, b!r dı" 
tehl!ke kar"ısında vatanda" b!rl!#!n! korumak, vatan müdafaasının temel "artıdır. 
Bunun !ç!n memleket!n dı" pol!t!kası üzer!nde vatanda"ı b!lg!l! ve anlayı"lı bulun-
durmak husus! d!kkat !ster.

Az!z m!lletvek!ller!,
Sek!z!nc! Büyük M!llet Mecl!s!n!n çalı"ma devr! !ç ve dı" pol!t!kaların müstes-

na güçlükler!n! yenmek ve meseleler! cesaret ve uzak görürlükle ele alarak büyük 
!lerleme hamleler! yapmakla geçm!"t!r. Güç "artlar !ç!nde memleket!n kalkınma-
sı !ç!n sarf ett!#!n!z gayretler gen!" semereler verecekt!r. Sek!z!nc! Büyük M!llet 
Mecl!s!, g!r!"t!#! büyük ıslahat !le ve memlekete !ç ve dı" pol!t!kalarda yen! ufuklar 
açması bakımından, tar!hte mümtaz b!r mevk! alacaktır. (Bravo sesler" #"ddetl" ve 
sürekl" alkı#lar.)





Mahmut Celâl Bayar
(1883-1986)

1883 yılında Bursa’nın Geml!k !lçes!n!n Umurbey köyünde do#mu"tur. A!les!, 
"!md! Bulgar!stan’a a!t olan Plevne "ehr!nden göç etm!"t!r. Celâl Bayar, !lk ve orta 
ö#ren!m!nden sonra memur!yet hayatına atıldı. Adl!ye, rej! ve bankacılık sahasında 
memur!yet görevler!nde bulundu. Geml!k Mahkeme ve Rej! Kalemler!nde memur 
olarak çalı"ma hayatına ba"lamı"tır. Ardından Bursa’ya g!derek Z!raat Bankası’nda 
görev almı" ve bu sırada Har!r Darüttal!m! ve Collège frança!s de l’Assompt!on 
!s!ml! okullara devam etm!"t!r. Bursa’dak! çalı"malarını Deutsche Or!entbank’ta 
sürdürmü"tür. Daha sonra $tt!had-ı M!ll! bankasında çalı"mı"tır. Bu sırada 
$negöllü Refet Bey’!n kızı Re"!de Bayar !le 1903’te evlenm!", bu evl!l!kten Ref!! 
(1904-1941),Turgut (1911-1976), N!lüfer Gürsoy (1921-...) adlarında üç çocu#u 
olmu"tur.

1908 yılında $k!nc! Me"rut!yet’!n !lanından sonra $tt!hat ve Terakk! Cem!yet!’ne 
katıldı. 1918 yılında Müdafaa-! Hukuk-ı Osman!ye Cem!yet!’ne g!rd!.

1913 yılı sonunda $zm!r’e gelen Celâl Bayar, $tt!hat Terakk! Cem!yet!’ne katmak 
!ç!n spor yapan ve aralarında Adnan Menderes’!n de oldu#u Altay’lı gençler! davet 
ett! ve 1914 yılının 16 Ocak tar!h!nde Altay spor kulübü f!!len kuruldu. Celâl Bayar, 
&ark $dad!s!nde faal!yet gösteren Altay’ın kurulu"u !ç!n para yardımında bulundu.

12 Ocak 1920’de toplanan son Osmanlı Mebusan Mecl!s!’ne Saruhan Sanca#ı 
m!lletvek!l! olarak katıldı. M!llî Mücadele’n!n ba"laması !le b!rl!kte Anadolu’ya 
geçerek bu harekete f!!len Gal!p Hoca olarak katıldı. Bu mücadelen!n kazanılması 
sırasında Batı Anadolu’da faal!yet gösterd!. Aynı zamanda B!r!nc! Büyük M!llet 
Mecl!s!’nde Saruhan (Man!sa) m!lletvek!l! olarak görev aldı. 1921’de $kt!sat Vek!l! 
oldu.

Lozan Barı" Konferansı’na mü"av!r görev!yle katıldı. 1923 seç!mler!nden 
sonra $zm!r vek!l! olarak TBMM’ye g!rd!.



Türk!ye Cumhur!yet!’n!n kurulu"unda mücadele adamı, pol!t!kacı ve !kt!satçı 
olarak temayüz ett!. 1924 yılında Mustafa Kemal’!n emr!yle Türk!ye $" Bankası’nı 
kurdu ve bu Banka’nın !lk Umum Müdürü oldu. 1932-1937 yılları arasında $kt!sat 
Vek!ll!#!, 1937-1939 yılları arasında Ba"vek!ll!k yaptı. 1943 yılına kadar $zm!r 
M!lletvek!l! olarak s!yas! hayatını sürdürdü.

Çok part!l! s!yas! hayata geç!lmes! üzer!ne 1946 yılında arkada"ları !le b!rl!kte 
Demokrat Part!’y! kurdu ve ba"kanlı#ına get!r!ld!. Demokrat Part! genel ba"kanı 
Celal Bayar’ın, 1948 yılında, dönem!n “M!ll! &ef ”! $smet $nönü’nün demokrat!k 
seç!mlere !z!n vermes! !ç!n “Devr-! Sabık yaratmayaca#ız” demes!nden sonra bazı 
DP’l!ler part!ler!nden !st!fa ederek, 19 Temmuz 1948’de Mare"al Fevz! Çakmak 
önderl!#!nde, Osman Bölükba"ı !le b!rl!kte M!llet Part!s!’n! kurdular. Demokrat 
Part!’n!n 1950 seç!mler!n! kazanmasından sonra aynı yıl Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! 
tarafından Türk!ye’n!n üçüncü Cumhurba"kanı seç!ld!. On yıl cumhurba"kanlı#ı 
yapan Celal Bayar, 27 Mayıs 1960 darbes!yle Cumhurba"kanlı#ından !nd!r!lerek 
Adnan Menderes’le b!rl!kte Yassıada’da kurulan özel mahkemes! tarafından !dama 
mahkûm ed!ld! (15 Eylül 1961). Ya"ı neden!yle !dam cezası daha sonra müebbet 
hapse çevr!ld!. Yassıada’dan Kayser! bölge cezaev!ne nakled!len Bayar, 7 Kasım 
1964 tar!h!nde rahatsızlı#ı neden!yle serbest bırakıldı. 7 Temmuz 1966’da da 
dönem!n cumhurba"kanı Cevdet Sunay tarafından, Anayasa’nın 97. maddes!nde 
yazılı sebeplere dayanılarak “a'ed!ld!”.

22 A#ustos 1986 tar!h!nde, 103 ya"ında $stanbul’da vefat ett! ve memleket! 
olan Bursa-Umurbey’de topra#a ver!ld!.



Dokuzuncu Dönem
!k"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle#!m
1 Kasım 1950 Çar#amba

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:00
Geç!c! Ba#kan: Ba#kan vek!l! Fuad Hulus! Dem!rell!
Geç!c! Kât!pler: Nazlı Tlabar ("stanbul), "brah!m K!razo$lu (Kayser!)

 Cumhurba#kanı Celâl Bayar 

Dokuzuncu Büyük M!llet Mecl!s!n!n B!r!nc! Toplantısını açıyorum. Türk m!l-
let!n!n hür !rades!yle ve serbest b!r seç!mle burada toplanmı" bulunan s!z hak!k! 
mümess!ller!n! hürmetle selâmlarım. (Alkı#lar).

Sayın m!lletvek!ller! arkada"larım,
Memnun!yetle görmektey!z k!, demokras! rej!m! yurdumuzda huzur ve sükûn 

!ç!nde yerle"m!" bulunuyor. (Soldan Alkı#lar) 14 Mayıs "eç!mler! memleket!m!zde 
hukuk devlet!n!n tam temeller!n!, h!çb!r kuvvet!n sarsamıyaca#ı b!r "ek!lde atmı"-
tır. (Soldan bravo sesler", alkı#lar)

Vatanda"lar, ve yurdumuzda oturanlar, emn!yet "artları altında !nsan hak ve 
hürr!yetler!nden kolaylıkla !st!fade etmek !mkânını bulmaktadırlar. (Soldan bravo 
sesler", alkı#lar)

Bugün m!llet!m!z, yurdun her tarafında, hakları koruyan b!r !daren!n, v!c-
danlara verd!#! hak!k! huzur ve sükun !ç!nde !kt!sad! ve !çt!ma! kalkınması !ç!n 
Hükümetle elele çalı"maya ba"lamı"tır.

Devletle vatanda"ı, kar"ılıklı !t!mat ve saygı !le b!rb!r!ne ba#lıyan ve aynı he-
def ve gayeye do#ru yürütmeye ba"lıyan bu mesut vakıanın !st!kbal!m!z!, her za-
mank!nden daha çok em!n olarak tem!nat altına aldı#ına "üphe yoktur. (Soldan 
Alkı#lar)

Arkada"lar,
&!md! memlekette umum! hukuk n!zamını, demokras!n!n ruhu olan hürr!yet, 

b!lhassa fert hürr!yet! anlayı"ına göre her sahada yen!den ayarlamanın sırası gel-
m!"t!r. Anayasa hükümler!n!n bu anlayı" !ç!nde kurdu#u ahenge aykırı ve ant!de-
mokrat!k kanunlar, s!steml! b!r tarama !le tesb!t ve tad!l ed!lmekted!r. Bunlara a!t 
tasarılar tetk!k!n!ze arzed!lmek üzere hazırlanmı"tır.

Sayın arkala"larım,
Esaslı sa#lık dâvaları yen! ba"tan ele alarak c!ddî tedb!rlere ba" vurmak za-

manı gelm!"t!r. Uzun yıllar, sıtma mücadeles!ne husus! b!r te"k!lât hal!nde devam 
olunmu"tur. Bu u#urda b!rçok para ve emek harcanmı" olmasına ra#men mesele 
henüz tamam!yle halled!lm!" de#!ld!r.



Sa#lık Bakanlı#ı bu !"e yen! b!r hız vermek kararındadır. Bu cümleden ola-
rak Avrupa $kt!sad! $"b!rl!#!nden tem!n ett!#! 2 m!lyon 380 b!n l!ralık yardım !le 
yen! mücalele malzemes! tedar!k etmek yolundadır. Kanaat!mce, sıtma, trahom ve 
freng! g!b! sosyal hastalıkların ba"ında, m!llî bünyedek! tahr!batı ve nüfus kaybı 
bakımından verem âfet! gelmekted!r.

Sa#lık Bakanlı#ı, verem a"ısı tatb!katını bütün memlekete te"m!l etmeye ha-
zırlanırken vereml!lere mahsus 2 b!nden !baret olan yatak aded!n! 5 b!ne çıkarmayı 
kararla"tırmı"tır. (Soldan Alkı#lar)

Verem!n s!rayet dereces!ne göre bu m!ktarın da, büyük b!r mâna !fade ede-
ce#!n! kabul etmek zordur. Verem hastalıkları geçen ha(a Ankara’da muhabbetle 
selâmladı#ımız doktorlarımızın açtıkları kongrede müzakere mevzuu olmu"tur. 
Kararlarının !ht!mamla ele alınaca#ı tab!îd!r.

Memleket!m!zde, b!r!nc! derecedek! büyük "eh!rler !st!sna ed!ld!#! takd!rde 
hemen her yerde hek!m !ht!yacı, sıhh! müesseseler!m!zde !se yet!"m!" Hem"!re 
noksanlı#ı göze çarpmaktadır. Bununla beraber, kasabalarımızın müh!m b!r kıs-
mında eczahane de yoktur. Sa#lık Bakanı !le M!llî E#!t!m Bakanını, mü"terek vaz!-
feler! dâh!l!nde olan bu !"ler !ç!n esaslı tedb!r almaya davet eder!m.

Az!z M!lletvek!ller!,
$lkö#ret!m, maar!f s!stem!m!z!n temel!n! te"k!l eder. Bu !t!barla üzer!nde 

ehemm!yetle durulması lâzım gel!r. Herkesçe b!l!nd!#! g!b!, a!le oca#ından sonra 
hayat !le temas, !lkokullarda ba"lar. Genç yavrularımızın, her "ey! ben!mseyen taze 
zekâlar!yle en !y!y! ve en do#ruyu, m!llî ve !nsan! bütün mânev! kıymetlere !st!nat 
eden b!r terb!ye s!stem! !ç!nde burada bulmaları !kt!za eder. Çocuklarımızı kalb 
huzuru !le ancak bu de#erde bulunan müesseselere emanet edeb!l!r!z. Bütün bu 
!"lerde ö#retmene dayandı#ımızı ve !nandı#ımızı b!l!yoruz. Evvel em!rde bütün !l-
kokul ö#retmenler!n!n ayn! ruh ve ayn! sev!yede b!lg!ye sah!p olarak yet!"meler!n! 
sa#lamalıyız.

Aranan vası(a mürebb! yet!"t!rmek !ç!n Ö#retmen yet!"t!rme te"k!lâtımız ge-
l!"t!r!lmel!; zaman zaman tad!lâta u#rayan köy enst!tüler!, elde ed!len tecrübelere 
göre daha elver!"l! b!r hale get!r!lmel!; ve bu arada kadın ö#retmene olan !ht!yaç 
göz önünde tutulmalıdır. Son zamanlarda M!llî E#!t!m Bakanlı#ının bu !st!kamette 
yol alma#a ba"ladı#ını b!lmektey!z.

Bu cümleden olarak $stanbul’da, ders yılı ba"ında b!r Ö#retmen yet!"t!rme 
müesseses! kurulmu"tur. &üphe yok k!; ö#retmende büyük vaz!fe ve fedakârlık duy-
gusu görmek !ster!z. Bu hakkımızdır. Fakat, ö#retmen!n de b!lmukabele aynı ölçü-
de hakları gözet!lmel!d!r. M!llî E#!t!m Te"k!lât Kanunu yen!lenmel!, ö#retmenler!n 
tây!n ve nak!l !"ler! "ahs! çalı"malara de#er verecek surette ele alınmalı, l!yakat! 
sab!t olacak !lkokul ö#retmenler!ne, ö#ret!m kademeler!n!n en büyük dereces!ne 
kadar yükseleb!lmek hakkı tanınmalı (Soldan Alkı#lar) ve merkezden ba"layarak 
vaz!fe sah!pler!n!n salâh!yetler! !ht!yaca göre yen!den tesb!t ed!lmel!d!r. (Soldan 
bravo sesler"). Buna a!t kanun tasarısı, bu sene !ç!nde Yüksek Mecl!s!n!ze takd!m 
olunacaktır. Ün!vers!teler!m!z hakkında söyleyecekler!m!, hürmet ve taz!mle, B!-
r!nc! Cumhurba"kanının 1937 senes!nde Kamutayı açı" nutuklarından alıyorum.



Atatürk "öyle dem!"lerd!: “Büyük dâvamız en meden! ve en müre'eh m!llet 
olarak varlı#ımızı yükseltmekt!r. Bu, yalnız kurumlarında de#!l, dü"ünceler!nde 
temell! b!r !nkılâp yapmı" olan büyük Türk m!llet!n!n d!nam!k !deal!d!r. Bu !deal! 
en kısa b!r zamanda ba"armak !ç!n, f!k!r ve hareket!, beraber yürütmek mecbu-
r!yet!ndey!z. Bu te"ebbüste, ba"arı, ancak törel! b!r plânla ve en rasyonel tarzda 
çalı"makla mümkün olab!l!r. $"aret ett!#!m umdeler! Türk gençl!#!n!n d!ma#ında 
ve Türk m!llet!n!n "uurunda da!ma canlı b!r halde tutmak ün!vers!teler!m!ze ve 
yüksek okullarımıza dü"en ba"lıca vaz!fed!r. (Soldan Alkı#lar).

Bunun !ç!n memleket! "!md!l!k üç büyük kültür bölges! hal!nde mütalâa ede-
rek, Garp bölges! !ç!n $stanbul Ün!vers!tes!nde ba"lanmı" olan ıslahat programını 
daha rad!kal b!r tarzda tatb!k ederek Cumhur!yete c!dden modern b!r ün!vers!-
te kazandırmak. Merkez bölges! !ç!n, Ankara Ün!vers!tes!’n! az zamanda kurmak 
lâzımdır ve Do#u bölges! !ç!n Van gölü sah!ller!n!n en güzel b!r yer!nde her "u-
beden !lkokulları !le ve n!hayet ün!vers!tes!yle modern b!r kültür "ehr! yaratmak 
yolunda "!md!den faal!yete geçmel!d!r. (Soldan Alkı#lar). Bu hayırlı te"ebbüsün, 
Do#u v!lâyetler!m!z gençl!#!ne bah"edece#! fey!z Cumhur!yet Hükümet! !ç!n ne 
mutlu b!r eser olacaktır.

Bugünkü !kt!darın da, programına alarak kend!s!ne mal ett!#! bu görü", b!r 
mütalâa !lâves!ne lüzum gösterm!yecek kadar vazıhtır. Vakt!yle, bu nutku mütea-
k!p M!llî E#!t!m Bakanı tarafından Van haval!s!nde tetk!kata da g!r!"!lm!"t!. E#!t!m 
!"ler!nde d!#er mahallere n!spetle daha ger! kalmı" olan Do#u bölgem!zde böyle b!r 
!rfan müesseses!n!n kurulması !ç!n bütün mü"külât !kt!ham olunmalı ve önümüz-
dek! bütçe yılında !"e ba"lanmalıdır. (Soldan bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar). Ün!-
vers!teler!m!ze gel!nce: $stanbul Ün!vers!tes!ne yardımda devam ed!lmel!; Ankara 
Ün!vers!tes!’n!n !kmal!ne çalı"ılmalıdır. Memleket!n umum! sıhhat durumunun 
!cab ett!rd!#! aded ve l!yakatte, doktor yet!"t!rmek !ç!n ayrıca tıp fakülteler!m!ze 
!mkân tem!n olunmalıdır.

Arkada"lar,
En az yarım asırdan ber! z!raat!n kalkınması !ç!n esaslı f!k!r ve mütalâa serd 

olunmaktadır. Öyle sanıyorum k!; yerl! ve yabancı mütehassıslar tarafından ele 
alınıp !ncelenmem!", z!ra! b!r mevzuumuz kalmamı"tır. Hak!katen, bu mütehas-
sıs raporları, kongre kararları, bugün !ç!n dah! de#erler!n! muhafaza etmekted!r-
ler. Bunlardan ba"ka Hükümet!n, z!raat programı da vardır. Ben, bunlara, yen! 
b!r f!k!r !lâves!ne lüzum görmüyorum. Yalnız burada b!r kanaat!m! açıklamak 
!st!yorum;“M"llî ekonom"m"z"n temel" z"raattır.”

&u halde el!m!zdek! kudret ve !mkânları b!r!nc! derecede bütün "ubeler!yle 
z!raate, z!raat!n yardımcısı olan !"lere ve z!ra! sanay!!n !nk!"afına tahs!s etmel!y!z. 
(Soldan bravo sesler", alkı#lar) B!l!yorum k!, bu maruzatım da, ortaya yen! atılmı" 
b!r f!k!r de#!ld!r. Ben!m burada yapmak !sted!#!m vaz!fe; Tarım Bakanlı#ı ve bütün 
l!yakatl! z!raat mensupları arkada"larımı, yen! b!r hız ve yen! b!r gayret hamles! !le 
net!ce almaya davet ve kend!ler!ne ba"arılar d!lemek olacaktır. Avrupalılar arası 
$kt!sad! $" B!rl!#! çerçeves! !ç!nde sa#lanan yardımlardan z!raat mevzuuna, 1950-
1951 Yılı !ç!n 28 m!lyon l!ra ayrılmı"tır. Formal!tes! tamamlanınca faal!yete geç!-
lecekt!r. Memleket!n, m!llî menfaat ve !ht!yaçlarına göre, t!caret! sanay!! ve felâket 
hal!ne gelen yangınları !le, hall!n! bekled!#! b!r dâvası vardır: Orman dâvası. Bu-



nun da tafs!lâtına g!r!"!lmes!n! lüzumsuz sayaca#ınızdan em!n!m. Hazırlanan yen! 
Orman Kanunu tasarısı, yakında Yüksek Mecl!s!n!ze takd!m olunacaktır. Toprak 
da#ıtımı !"ler!n!, topraksız ç!(ç!n!n "!ddetl! arzu ve !nt!zarına mukabele edecek 
derecede hızlandırmak zaruret! kar"ısındayız. 1950 yılı !pt!dasından 17 Ek!m ak-
"amına kadar da#ıtılan araz! yekûnu 372 b!n 915 dönüm ve topraklandırılan a!le 
sayısı da 7 b!n 135’t!r. Ölçü !"ler! b!tm!" durumda olan 280 b!n dönümün de, yıl 
sonuna kadar tevz!! mümkün olacak, böylel!kle 1950 yılında da#ıtılan toprak m!k-
tarı 650 b!n dönümü bulacaktır. Bunlar !ç!n dönüm ba"ına masraf olarak 3 l!ra 30 
kuru" harcanmı" olacaktır.

Topraksız köylüye yapılan tevz!attan ba"ka, 238 b!n dönüm mera da, köy hük-
m! "ahs!yetler! adına tesb!t ve tahs!s olunmu"tur. Memleket!n bu büyük sosyal ve 
ekonom!k dâvasında, kom!syonların sürat ve kat!yetle daha rasyonel çalı"maları 
!ç!n Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü#ü !le sıkı b!r !"b!rl!#! sa#lamak lâzımdır.

Sayın M!lletvek!ller!,
Memleket!m!zde tur!zm!n !nk!"afı, tur!zm endüstr!s!n!n kurulması ve buna 

muvaz! olarak har!çte ne"r!yat ve propaganda !"ler!, ehemm!yetle üzer!nde duru-
lacak konulardır. Yen!den hazırlanmakta olan, “Tur!zm Endüstr!s!n! Te"v!k Kanu-
nu” tasarısı, bu devre !ç!nde Mecl!s!n!ze takd!m ed!lecekt!r.

Vakı%ar !dares!n!, kurulu"undak! maksat ve gayen!n tahakkukunu tem!n ede-
cek tedb!rler! almak suret!yle, bugünkü durumundan kurtarmak zaruret! vardır. 
(Soldan bravo sesler")

Erzurum ve Erz!ncan’da b!lhassa subay ve memurları büyük sıkıntıda bırakan 
mesken darlı#ını g!dermek üzere, Vakı%ar $dares!n!n !mkânlarından da faydala-
narak, önümüzdek! !n"aat mevs!m!nde sıra apartmanlar ve yurtlar yaptırmak !ç!n 
gerekl! tedb!rler alınmı"tır. (Soldan bravo sesler")

Bu yıl bütçes!ne, “hademe! hayrat” ın terf!h! !ç!n b!r m!ktar zam yapılmı"tır. 
(Soldan bravo sesler", alkı#lar) Kademel! b!r s!stem dâh!l!nde önümüzdek! yıllarda 
da, yapılacak zamlarla, bunların geç!m sev!yeler! lâyık oldu#u dereceye ula"tıra-
caktır. (Soldan bravo sesler", alkı#lar)

Muhterem arkada"larım,
$kt!sad! hayatımızın en büyük ehemm!yet! ha!z olan c!het!, t!caret ve ekonom! 

âlem!nde “!st!krarlı b!r g!d!"!n sa#lanmasıdır. Bu !t!barla Hükümet!n murakabe-
s!; müdahaley! tazammun etm!yen, ekonom!k ka!deler! zorlamıyan, müstehl!k!n 
menfaat!n! koruyacak b!r rekabete meydan veren muayyen b!r pol!t!kaya hasre-
d!lm!"t!r.

Bu sahada son zamanların en müh!m meseleler!nden b!r!, "üphes!z k!; t!ca-
ret rej!m!m!z!n !lânıdır. Bu !st!hale devres!n!n !lk merhales!nde tamam!yle objekt!f 
esaslar tesb!t ed!lm!", bütün formal!teler en az, hadd!ne !nd!r!lm!"t!r. Bu suretle dı" 
t!caret!m!ze gen!"lemek !mkânlarını verecek b!r !st!kamet göster!lm!"t!r. $thalâtın, 
bu rej!me kolayla"tırılmasından, ba"ka Avrupalılararası !kt!sad! !"b!rl!#!ne dâh!l 
memleketlerden yapılacak !thalâtın büyük b!r kısmı, serbest cereyan edecekt!r. Te-
d!ye vasıtası bakımından büyük kolaylıklar sa#lanmı"tır. Böylece halkın !ht!yacını 
te"k!l eden maddeler!n serbest rekabete meydan verecek surette, memlekette bol 



m!ktarda bulunması tem!n ed!lm!" olmaktadır. Bu hal!n, f!yat bakımından müs-
tehl!k leh!ne normal b!r surette müess!r olması bekleneb!l!r. $hracat hususunda her 
türlü tahd!tler hemen, tamamen kaldırılmı"tır. $hracat mevs!m! henüz ba"lamı" 
oldu#una göre, bu yen! rej!m!n tes!r!n! hakk!yle ölçmeye müsa!t olacak, kâf! b!r 
zaman geçmem!"t!r. Bununla beraber, yalnız A#ustos ve Eylül aylarına münhasır 
olmak üzere, geçen sene !le mukayese ed!ld!#! takd!rde, geçen yılın bu aylarındak! 
ceman 69 m!lyon 147 b!n l!raya mukab!l; bu sene 110 m!lyon 972 b!n l!ralık !hracat 
yapıldı#ı tesb!t ed!lm!" olur. (Soldan bravo sesler", alkı#lar)

42 m!lyon l!raya yakla"an bu artı"ın, yen! t!caret rej!m! leh!ne kuvvetl! üm!tler 
verd!#!n! kabul etmek lâzım gel!r. $thal mallarımızın l!berasyon har!c!nde kalanları 
!ç!n muntazam döv!z ver!lmeye gayret ed!lmel!d!r. Bu mü"külât da bertaraf ed!ld!-
#! takd!rde, har!cî t!caret rej!m!m!z!n, arızasız !"lemes! sa#lanmı" olacaktır. Yer altı 
servetler!n!n !nk!"afına hız vermek üzere maden mevzularının bugünkü "artlara 
göre tanz!m! !ç!n hazırlanan yen! Maden Kanunu tasarısı da, bu devre !ç!nde tet-
k!k!n!ze arz ed!lecekt!r.

Memleket!n tab!î "artlarını ve !kt!sad! !mkanlarını göz önünde tutan "uur-
lu b!r sanay! pol!t!kası tak!p etmek ve !nk!"af !st!kametler!n! tây!n eylemek !kt!za 
eder. Devlet el!nde bulunan sanay! kurulu"ları !t!bar!yle her türlü tekn!k kapas!tey! 
ha!z bulunmaktadır. Bunlar, rasyonel b!r !"letme tekn!#! !le !dare ed!lmel!d!r. Ha-
k!k! randıman, ancak bu suretle elde ed!lm!" olur. Husus! te"ebbüse a!t sanay! !le 
Devlet sanay!! arasında h!çb!r fark gözet!lmeyecekt!r. Bunların heps!ne b!rden aynı 
"artlar altında lüzumlu yardım ve h!mayelerde bulunulacaktır. Bu devre !ç!nde Sa-
nay! Kanunu tasarısı da Yüksek Heyet!n!z!n tetk!k!ne arz ed!lecekt!r.

Muhterem M!lletvek!ller!;
Bayındırlık !"ler!ne, m!llî ekonom! !le çok yakından !lg!l! mevzular olarak kıy-

met ver!lmel!d!r.
Devlet Karayolları "ebekes!n!, programda !cab eden tad!l ve tevs!ler! de yap-

mak suret!yle kısa zamanda gerçekle"t!rmek lâzımdır. $l ve b!lhassa köy yolları 
esaslı b!r "ek!lde ele alınarak muayyen programlara ba#lanmalıdır: Bunlar !ç!n 
Marshall Plânından faydalanma, köy yolları !ç!n ayrıca umum! bütçeden yardım 
sa#lama !mkânları üzer!nde durulmalıdır. (Soldan bravo sesler", alkı#lar)

Yol Verg!s!, bugünkü "ekl!yle kazancı az, fak!r mükelle%er !ç!n a#ır b!r yük ha-
l!nded!r. (Soldan bravo sesler") Bu verg!y! daha adaletl! esaslara ba#lamak, n!spet!n! 
mükelle%er!n ödeme !mkânları !le ayarlamak, verg!n!n yol !ht!yaçlarını kar"ılama 
maksadına dayandı#ını göz önünde tutmak !kt!za eder. (Soldan bravo sesler", al-
kı#lar)

Büyük su !"ler!n! da#ınık çalı"malar hal!nde yürütmek de#!l, esaslı b!r prog-
rama göre tert!plemek !lk hedef olmalıdır. Bunlar !ç!n, Hükümet!n kefalet! altında 
tes!sat gel!rler!yle amort! ed!lecek b!r !st!kraz yoluna g!d!lmes!n! de, faydalı bulu-
rum. (Soldan bravo sesler").

Yurdun hemen her yer!nde -az masra%ı, kısa vadel! fakat z!ra! !st!hsal!n art-
masında büyük net!celer verecek mah!yettek! küçük su !"ler!n! de esaslı b!r "ek!l-
de ele almak zamanı gelm!"t!r. (Soldan Alkı#lar) Bunlar !ç!n de Mar"al Planından 
dört küsur m!lyon l!ra ayrılmı"tır. Önümüzdek! yıllar !ç!n 10 m!lyon l!radan a"a#ı 



olmamak üzere tahs!sat ayırmakta devam olunacaktır. Bundan ba"ka Bütçem!ze 
de küçük su !"ler!n!n ehemm!yet!ne göre tahs!sat konulması, prens!p olarak ka-
bul ed!lm!" bulunmaktadır. Su !"ler! !ç!n hazırlanan yen! Kanun tasarıları yakında 
Yüksek Mecl!s!n!ze takd!m ed!lecekt!r. L!man ve !skele !n"aatı da, üzer!nde ehem-
m!yetle durulan konulardandır. Önümüzdek! !k! yıl !ç!nde tamamlanacak olan 
Ere#l!- Trabzon”, $nebolu ve Amasra l!manlarından ba"ka, m!lletlerarası $mar ve 
Kalkınma Bankasından saklanacak, kred! !le Samsun, Haydarpa"a, $zm!r, $sken-
derun l!manlarının !n"a, tevs! ve ıslahına 1951’den !t!baren ba"lanacaktır. (Soldan 
bravo sesler", alkı#lar)

Umum!yetle Kuzey - Batı Anadolu’nun ve $stanbul’un süratle artan elektr!k 
enerj! !ht!yacını kar"ılamak üzere, ba"lanmı" olan Çatala#zı - $stanbul ba#lantısı 
1952’de, bütün hazırlıkları tamamlanan “Sarıyar” h!droelektr!k santral! de 1954’te 
tamamlanmı" olacaktır. (Soldan Alkı#lar).

Arkada"lar,
“Tekel” Bakanlı#ı, Devlet monopolünden ba"ka b!r "ey de#!ld!r. Bakanlı#ı 

kısa fasılalarla tasf!yeye tâb! tutmak yer!nde b!r !" olur. (Soldan Alkı#lar) &!md!l!k, 
k!br!t, b!ra, rakı, kanyak, l!kör ve av malzemes!n!n !nh!sar mevzuundan çıkarılarak 
serbest t!carete bırakılması uygun görülmü"tür. (Soldan Alkı#lar). Buna a!t kanun 
tasarısı Yüksek Mecl!s!n!ze takd!m olunacaktır. D!#er !nh!sar maddeler! hakkında-
k! tetk!kat devam etmekted!r. 40 m!lyon l!ra sarf!yle $stanbul’un Maltepe semt!nde 
b!r s!gara fabr!kası !n"a ett!r!lmekted!r. $ht!yaç ve menfaat bakımından hüküme-
t!n bu te"ebbüsü tetk!k etmes!n! ve b!r karara varmasını tavs!yeye "ayan bulurum. 
(Soldan bravo sesler", alkı#lar).

Muhterem M!lletvek!ller!,
Ula"tırma konusunda, her "eyden evvel !fade ed!lecek "ey, yolculuk hak ve 

hürr!yet!n!n ve haberle"me g!zl!l!#!n!n Anayasaya göre, Bakanın mesul!yet! altın-
da, te!n!n olundu#udur. Memleket!n !kt!sad! ve askerî !ht!yaçlarının hızla gel!"mes! 
kar"ısında ula"tırma !"ler!n!n ehemm!yet! çok artmı"tır.

Ula"tırma Bakanlı#ının bünyes!nde topladı#ı Den!z, Dem!r, Hava Yollar!yle 
Posta Telgraf ve Telefon $dares!n!n te"k!lâtı ve çalı"ma metotları memleket!n !ht!-
yaçlarını k!fayetle kar"ılayacak durumda de#!ld!r, heps! zararla !"lemekted!r.

Dem!ryollarında, müh!m m!ktardak! materyal, tab!î ömürler!n! tamamlamı"-
lardır. Bunların yen!lenmes! !ç!n çok büyük m!ktarda para sarfı lâzım gelmekted!r. 
$daren!n b!r!km!" borçları 130 m!lyon l!radır. Den!zyolları $dares! de, yen! b!r hü-
v!yet ve karakter almaya mecburdur.

Posta Telgraf ve Telefon $dares! 4 sene zarfında. 70 m!lyon l!ra açık verm!"t!r. 
Bu açık 9 ay vadel! bonolar hasılatıyla kapatılmı"tır.

Ula"tırma !"ler!m!z hakkındak! mâruzâtım; memleket !ht!yaç ve h!zmetler! 
bakımından her b!r!, ayrı ayrı ehemm!yet! ha!z olan bu müesseselerle Hükümet!n, 
ve b!nnet!ce Yüksek Mecl!s!n!z!n yakın alâkasını !stemekle sona ermekted!r.

Arkada"lar,
Yüksek Mecl!s!n!z!n üzer!nde duraca#ı en hayat! meselelerden b!r! de, 1951 

yılı bütçes!d!r. Devlet Bütçes!n!n senelerden ber! açık !le kapandı#ı münaka"a gö-



türmez b!r hak!katt!r. Bütçelerde, Devlet namına !st!kbale matuf yapılmı" her türlü 
taahhütlerden ba"layarak, y!ne devlete ba#lı müessese ve !"letmeler!n zararları da 
dâh!l oldu#u halde, hak!kî borç ve taahhüt m!ktarını tesb!t ve b!r arada. görüp 
mütalâa etmek zaruret! vardır. (Soldan bravo sesler").

Bu, vuzuh !le b!l!nmed!kçe, mâlî taahhütler, sa#layaca#ı umulan menfaat de-
reces!ne göre !ht!yaçlarımızla ayarlanıp sıraya konulmadıkça, alaca#ınız ıslahat 
tedb!rler! noksan olur. Takd!r eders!n!z k!, b!r memleket!n bütçes! !kt!sad! takat!-
n!n üstüne çıktı#ı ve bu hal teval! ett!#! takd!rde, o memleket!n çekece#! madd! ve 
mânev! ıstırapların hududu olamaz. (Soldan bravo sesler").

Her !"e terc!han Yüksek Mecl!s!n!z hak!kî mânasında denk b!r bütçe esasını, 
behemahal tahakkuk ett!rmek g!b! çok öneml! b!r vaz!fe kar"ısındadır. (Soldan Al-
kı#lar).

Verg!ler!n umumî hayatımızla !lg!s! ve !kt!sad! meseleler üzer!ndek! müspet 
veya menf! tes!rler! malûmdur. $ler! mal!yec!l!kte, !st!hsal mal!yet!n! artıran ve t!-
car! muamelâtı güçle"t!ren verg!lerden ve usullerden uzak kalmak keyf!yet! da!ma 
göz önünde tutulmaktadır. Buna b!z!m de "!ddetle !ht!yacımız vardır. Bu bakımdan 
Muamele Verg!s! üzer!nde durmaklı#ımız !cab etmekted!r.

Bütçede büyük rakamlarla yer alan bu verg!y! kısa b!r zamanda kaldırmak bu-
günkü bütçe "artlarına göre maalesef mümkün olamayacaktır. Fakat buna !nt!za-
ren Muamele Verg!s! üzer!nde !st!hsal hayatını sıkmayacak ve bozmayacak "ek!lde 
"!md!den tedb!r alınması !kt!za etmekted!r. (Soldan bravo sesler").

“Hayvan” Verg!s!n!n b!r veya b!rkaç etapta kaldırılmasını bekl!yoruz. (Soldan 
Alkı#lar). B!r memlekette !" hacm!n!n artması !ç!n tekâmül ett!r!lmes! lâzım gelen 
"artlar arasında, verg! !"ler!nde !st!krar, para pol!t!kasında !st!krarla beraber emn!-
yet, kred!de ucuzluk b!r!nc! derecede yer alırlar.

Yerl!, yabancı, büyük ve küçük sermayen!n m!llî !kt!sat sahasına dökülmes!n! 
tem!n !ç!n çok esaslı çalı"maya, ve tedb!r bulmaya mecburuz. B!rkaç ha(a evvel, 
M!lletlerarası $mar ve Kalkınma Bankası !le !mzalanan b!r mukavele !le “Türk!ye 
Sına! Kalkınma Bankası” na 9 m!lyon dolarlık b!r kred! tem!n olunmu"tur. Bunu 
hayırlı ba"langıç telâkk! etmektey!z.

Büyük m!llî müesseseler!m!zden Z!raat Bankası b!rkaç aydan ber! yen! b!r 
z!hn!yetle !"ler!n! ele alarak z!ra! kred! hacm!n! artırmaya muva'ak olmu"tur. 
Mahsulü kuraklıktan müteess!r olan ç!(ç!ler!n taks!t borçları tec!l ed!lm!"t!r. (Sol-
dan Alkı#lar).

Malî pol!t!kamızda, resmî ve husus! !"ler!m!z !ç!n fa!z hadd!n!n !nd!r!lmes!ne 
ehemm!yet atfed!lmel!d!r. Öyle üm!t etmektey!m k!, en çok yardım, ba"ta Cumhu-
r!yet Merkez Bankası olmak üzere, bütün bankalardan görülecekt!r.

Herhang! b!r memlekette para pol!t!kasının zararlı b!r !st!kamet alması bütçe 
masra%arı !ç!n yapılan em!syon !le ba"lar. En%asyon memleketler! !%âsa sürükler. 
De%asyon da memleketler!n !kt!sad!yatını akamete ve ıstıraba u#ratır. Her üçü de 
ayrı ayrı !kt!sad! ve malî felâketler!n ana kayna#ıdır. B!z memleket hesabına bütün 
buralardan uzak kalaca#ız. (Soldan bravo sesler", alkı#lar).

Em!syon, !kt!sad! ve t!car! hayatımıza dâh!l ver!ml! !"ler !ç!n yapılır. Para hac-
m!, !" hacm! !le mütenas!p olur. Buna nazaran em!syon m!ktarı azalır veya ço#alır. 



Fakat normal seyr!n! tak!p eder. Para s!yaset!nde b!z!m de tak!p edece#!m!z yol bu 
olmalıdır.

Arkada"larım,
Demokrat!k b!r !dare bünyes! !ç!nde Çalı"ma Bakanlı#ının müh!m yer! vardır. 

Her sahada çalı"an vatanda" k!tles!n!n hayat sev!yes!n! yükseltmek, haklarını ko-
rumak Bakanlı#ın önde gelen vaz!feler!ndend!r. Emekle sermaye arasında adaletl! 
!" "artlarına dayanan !st!krarlı b!r n!zam vücuda get!rmek üzere $" Kanununu yen! 
!ht!yaçlara göre tad!l !ç!n çalı"ılmaktadır. Husus! te"ebbüsü esas tutan serbest b!r 
ekonom! n!zamında !"ç!n!n grev hakkını ve te"k!lâtlanma hürr!yet!n! tanımak !cab 
eder. (Soldan Alkı#lar).

Elbettek! her hak ve hürr!yette oldu#u g!b! bunun da, umum! menfaat öl-
çüsüne göre sınırları olacaktır. Türk !"ç!s!ne çalı"malarının hak ett!rd!#! ferahlı#ı 
vermek üzere, ha(a tat!l!n!n ücretl! olması veya ücretl! tat!l usulünün kabulü mev-
zuundak! çalı"malar b!t!r!lmel! ve Yüksek Mecl!s!n bu devres!nde müzakeren!ze 
arz olunmalıdır. Matbuat mensuplarının çalı"ma "artlarını ve sosyal s!gortalardan 
faydalanma "ek!ller!n! tanz!m etmek üzere ayrı b!r kanun tasarısı hazırlanmakta-
dır. (Soldan bravo sesler").

$"ç! sa#lık tes!sler!n! kurmak ve te"k!lâtlandırmak hususunda takd!re de#er 
b!r az!mle çalı"an Bakanlı#ın bu sahadak! vaz!fes!n! payla"arak ba#ı"larda bulunan 
hayırsever vatanda"larımıza huzurunuzda te"ekkür etmey! vaz!fe b!l!r!m. (Soldan, 
sürekl" alkı#lar).

Pek yakında hastalık s!gortasının tatb!k! !le vereml! !"ç!ler !ç!n sanatoryumlar 
ve hasta !"ç!ler !ç!n umum! hastaneler kurulacaktır. Bu tes!sler aynı zamanda mem-
leket!n umum! sa#lık durumuna da faydalı olacaktır. $"ç! s!gortalarının tatb!katı 
!lerled!kçe, s!gorta paralarının !"let!lmes!nde sosyal gayelere ve bu arada !"ç! mes-
kenler! pol!t!kasının tahakkukuna yer vermek çok !sabetl! hareket olur.

Az!z M!lletvek!ller!,
Bütün seç!mlerde, oy verecekler!n her türlü tes!rden masun bulunması, ve 

net!cen!n ver!len oylara tamam!yle uygun olarak tecell!s!, gerçek demokras!n!n te-
mel ta"ıdır. Köy, beled!ye ve genel mecl!s seç!mler!ne a!t kanunlar, bunu sa#lıyacak 
"ek!lde tad!l ed!lm!" bulunmaktadır.

Mahallî !dareler!n muhtar!yet!n! gen!"letmek suret!yle bu !dareler!, vaz!fele-
r!n! göreb!lecek b!r duruma kavu"turmak !ç!n kanun tasarısı hazırlanmı"tır. Yen! 
!ht!yaçlara ve de#!"en "artlara göre hazırlanan köy Kanunu tasarısı yakında Mecl!se 
takd!m olunacaktır. (Soldan Alkı#lar).

Özel $dareler !ç!n de yen! b!r kanun tasarısı hazırlanmı" bulunmaktadır. Ba"-
lıca büyük "eh!rler!m!zdek! nüfus tekasüfü dolayıs!yle ucuz mesken meseles! ön 
plâna geçm!"t!r. Bu !ht!yacı kar"ılıyacak ve “Gece kondular” durumunu düzenl!ye-
cek b!r kanun tasarısı hazırlanmaktadır. $ç!"ler!n!n dah!lî emn!yet ve fertlerle mü-
nasebetler!ndek! ehemm!yet! dü"ünerek b!r bedahatten bahsedece#!m: Fertler!n 
hürr!yet! tecavüzden masundur; vatanda", korkudan masun olmak hürr!yet!ne de 
sah!pt!r; Türk hâk!m!n!n aleyh!nde ver!lm!" b!r kararı olmadan k!msen!n, taarru-
zuna ve hattâ tar!z!ne u#ramıyaca#ından em!n olmalıdır. (Soldan Alkı#lar).



D!#er tara(an halkımız Devlet hukukuna r!ayette ve vatanda" olarak mükel-
lef!yet!n! yer!ne get!rmekte d!kkatl! ve çok hassastır. Bunlardan !st!sna te"k!l eden-
ler hakkında Cumhur!yet kanunlarının hükümler!n! yer!ne get!rmek de mü"kül 
de#!ld!r.

Bıı gün !ç!n, vatanda"ların ve b!lhassa köylü vatanda"ların Hükümetten b!-
r!nc! derecede !sted!kler!, resmî da!relere müracaatlarında, !y! muamele görmeler! 
ve !"ler!n!n sürat ve kat!yetle net!celend!r!lmes!d!r. (Soldan bravo sesler", sürekl" al-
kı#lar).

B!l!yoruz k!, zaman zaman bu yolda em!r vermek âdet hal!ne gelm!"t!r. Fa-
kat, "!kâyetler!n h!çb!r zaman ardı arası kes!lmem!"t!r. Umum! Devlet !dares!nde, 
vatanda"larla münasebetler!m!zde; kar"ılıklı hürmet ve hakka dayanan yen! b!r 
anlayı"ın, yen! b!r z!hn!yet!n hâk!m!yet!n! !st!yoruz. (Soldan bravo sesler", #"ddetl" 
alkı#lar). Devlet h!zmet!nde vaz!fe alan memleket!n de#erl! evlâtları, !darec!ler!m!z 
ve zabıta kuvvetler!m!z demokras!n!n sarsılmaz prens!pler!ne, “halk !ç!n, halkla 
beraber” !dare düsturuna ba#lılıklarını her an !ç!n f!!len göstermel!d!rler. (Soldan 
Alkı#lar). Bu hal, kend!ler!n!n "ere%! meslekler!nde, bekled!kler! !kbal!n mesned! 
olacaktır. (Soldan bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar).

M!llî Savunma !"ler!, $k!nc! C!han Harb!n!n ortaya attı#ı yen! s!lâh ve modern 
harb vasıtaları bakımından bütün d!kkat!m!z! üzer!nde topladı#ı b!r konudur. B!r 
müddet evvel, kısa fasılalarla, Kara, Den!z ve Hava kuvvetler!m!z!n ayrı ayrı ve 
mü"tereken yaptıkları tatb!kat ve manevralarda bulundum. “S!lahlı kuvvetler!m!-
z!n yen! s!lâhlarla ve en !nce fen aletler!yle üns!yet dereces!n! ve kullanı" tarzlarını 
gördüm, ve "u net!ceye vâsıl oldum: Kara, Den!z ve Hava kuvvetler!m!z!n en kü-
çük er!nden en büyük komutanına kadar, kend!ler!ne emanet ed!len en !ler! tekn!k 
mahsulü olan s!lâh ve harp vasıtalarını l!yakatle kullanmaktadırlar. (Bravo sesler", 
#"ddetl" alkı#lar).

Bunları kül hal!nde b!r hedefe sevk ve !dare etmek hususunda müstesna b!r 
d!rayet göstermekted!rler. (Alkı#lar) Bu mü"ahedeye müsten!t kanaat!m! s!zlere !f-
t!harla arz edeb!l!r!m. (Bravo sesler", alkı#lar).

Fakat, mesele bu kadarıyla b!tm!" sayılamaz. Ordunun her bakımdan “harb 
gücünü” yükseltmek zaruret! kar"ısındayız. Askerî e#!t!m s!stem!nde de#!"!kl!k 
yapılmasını, orduda mütehassıs eleman mevcudunun artırılmasını ve bu arada 
ged!kl! erba"lara, daha em!n b!r !st!kbal sa#layarak adedler!n!n ve h!zmetler!n!n 
gen!"let!lmes!n! müh!m bîr !ht!yaç olarak ele almak mecbur!yet!ndey!z. Askerî 
e#!t!mdek! yen!l!kler ve de#!"!kl!kler nazar!yattan z!yade amel!yata önem vermek, 
en son harb usulünden faydalanmak esaslarına dayanmaktadır. Bunlara a!t kanun 
tasarıları hazırlanmı"tır. Yüksek Mecl!s!n!ze sunulmak üzered!r.

Az!z arkada"larım;
Târ!h boyunca m!llet!m!z ve memleket!m!z !ç!n devamlı b!r !(!har kayna#ı 

olagelen Türk Ordusunun büyük askerî kıymet!ne ve bütün mensuplarının vatan-
severl!k ve fedakârlık duygularına her zaman oldu#u g!b! der!n b!r !t!mat besl!yo-
ruz. (Bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar).



Sayın M!lletvek!ller!;
$k!nc! Dünya Harb!n!n sona ermes!nden bugüne kadar hak!kî sulhun tees-

süsü !ç!n sarf ed!len gayretler maalesef müspet b!r net!ceye varamamı" hattâ, Kore 
tecavüzü, barı"ı tehd!t eden tehl!kel! b!r mah!yet arz etm!"t!r.

B!rle"m!" M!lletlere ba#lılı#ını her ves!le !le gösteren ve vâk! tecavüze kar"ı bu 
te"k!lâtın zamanında harekete geçmes!n! memnun!yetle gören Türk!ye Güvenl!k 
Konsey!n!n davet!ne uyarak Kore’ye b!r askerî b!rl!k göndermek suret!yle kend!-
s!ne dü"en vec!bey! zamanında yer!ne get!rm!"t!r. (Soldan bravo sesler", #"ddetl" ve 
sürekl" alkı#lar).

Bütün sulhsever m!lletlerce büyük takd!rle kar"ılanan bu kararımız, m!llet-
ler cam!ası tarafından, memleket!m!z!n beynelm!lel sahadak! taahhütler!ne sada-
kat!n!n ve sulhun korunması hususundak! madd! gayretler!n!n en bar!z b!r del!l! 
olarak telâkk! olunmu"tur. (Soldan bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar). Bu mü"ahedey! 
burada büyük b!r memnunlukla kaydetmek !ster!m. Bu münasebetle "u noktayı 
da z!kretmek !ster!m k!, Kore hâd!seler! dolayıs!yle B!rle"m!" M!lletler tarafından 
alınmı" olan karar bu müessesen!n hayat ve umum! tes!r! hakkında müh!m b!r 
!mt!han te"k!l etm!"t!r; aynı zamanda, te"k!lâtın esasen b!l!nen bâzı zaa%arını da 
ortaya koymu"tur. Bu !t!barla, menf! unsurların B!rle"m!" M!lletlerde “Obstrüct!-
on” metotları !le beynelm!lel emn!yet!n tes!s!ne mân! olmalarına kar"ı tedb!rler!n 
alınması ve beynelm!lel b!r pol!s te"k!lâtının kurulması ve lüzumu hal!nde bunun 
otomat!k b!r "ek!lde !"lemes! zaruret!ne kan! bulunmaktayız. (Bravo sesler", alkı#-
lar).

Har!cî s!yaset!m!z!n hedef!, B!rle"m!" M!lletler !deal!n!n ruhunda mündem!ç-
t!r ve Dünya sulhunun v!kayes!ne matu(ur. Bu maksatla Dünya barı"ını ve emn!-
yet!n! ve !kt!sad! kalkınmasını tem!n yolundak! bütün gayretlere el!m!zden geld!#! 
kadar yardım etmektey!z. (Alkı#lar)

Bu cümleden olarak Avrupa Konsey!ne ve $kt!sad! $"b!rl!#! Te"k!lâtına dâh!l 
olan Cumhur!yet!m!z, ak!dler arasında ver!ml! mesa! te"r!k!nde faal b!r unsur ol-
maya çalı"maktadır. (Bravo sesler", alkı#lar)

Kezal!k, sulh dâvasına candan ba#lı olan memleket!m!z, halen tecavüze kar"ı 
en müess!r emn!yet te"k!lâtı addett!#! ve günden güne daha sa#lam esaslara !st!nat 
ett!r!lmes!ne gayret ed!ld!#!n! memnunlukla gördü#ü Atlant!k Paktının !nk!"afı-
nı büyük b!r alâka !le tak!p etmekte ve bu emn!yet s!stem!n!n takv!yes! !ç!n âk!d 
devletlerle !"b!rl!#!ne amade bulunmaktadır. (Alkı#lar) Harb! sulh g!b! bölünmez 
b!r bütün sayan Türk!ye; bu savunma s!stem!n!n Do#u Akden!z’e te"m!l!n! arzu 
etmekted!r. (Alkı#lar) Z!ra hâd!seler, ezcümle Kore Harb!, tecavüz kuvvetler!n!n 
emn!yet s!stem!nde açık bırakılan ged!klere teveccüh eyled!#!n! b!r kere daha gös-
term!"t!r. (Bravo sesler") Bu !t!barla Türk!ye Do#u Akden!z’!n bu s!stem !ç!nde ah-
den alınmasını ve bu suretle fasılasız b!r !st!krar ve sulh cephes!n!n kurulmasını 
temenn! etmekted!r. (Bravo sesler", alkı#lar) Bunun tahakkuku !ç!n !lg!l! memle-
ketler nezd!nde "!md!ye kadar yapılmı" olan s!yas! te"ebbüsler tamamen net!ces!z 
kalmamı" ve sayın m!lletvek!ller!n!n de b!ld!kler! g!b!, Atlant!k Paktı Konsey! adı-
na Amer!ka B!rle"!k Devletler! Har!c!ye Nazırı, &!mal! Atlant!k Faktı te"k!lâtının 
Akden!z müdâfaas!yle !lg!l! askerî plânla"tırma mesa!s! sa*asına !"t!rake, Türk!ye 
Hükümet!n! davet etm!"t!r. (Alkı#lar)



Hükümet!n!z Do#u Akden!z !st!krarının !dames! hususunda Türk!ye’n!n 
oynamakta oldu#u müh!m role !"aret eden Konsey!n bu arzusunu, Türk!ye’n!n 
mezkûr plânla"tırma mesa!s!ne !"t!rak!n!n Akden!z müdafaasına manalı surette 
medar olaca#ı kanaat!ne !st!nat, ett!rd!#!n! nazarı d!kkate alarak, zaten pol!t!kasını, 
güvenl!#! ve barı"ı müess!r "ek!lde korumaya h!zmet esasında teks!f etm!" oldu#u 
!ç!n, bu mesa!ye katılmaya karar verm!"t!r. (Bravo sesler") Bu temasların Akden!z 
sahasının emn!yet! !ç!n, gerek askerî, gerek hukuk! bakımlardan semerel! net!celer 
verece#!n! üm!t ed!yoruz.

&unu da gurur duyarak söyleyeb!l!r!m k!, kuvvetl! ve "ere%! ordusu !le 
Türk!ye’n!n, yalnız kend! emn!yet! !ç!n de#!l, fakat Do#u Akden!z’!n ve Orta &arkın 
sulh ve emn!yet! !ç!n de müh!m b!r unsur oldu#u, hür dünya devletler! tarafından 
tesl!m ed!lmekted!r. (Alkı#lar, bravo sesler").

Hür m!lletler sulh me*umunun muhafazası !ç!n büyük gayretler sarf eden 
müttef!k!m!z Büyük Br!tanya !le dostlu#umuz ve beynelm!lel sahada, mesa! te"-
r!k!m!z gün geçt!kçe kuvvet!n! artırmaktadır. (Bravo sesler", alkı#lar) Türk!ye !ç!n 
m!llî b!r kıymet almı" olan bu dostluk ve sam!mî !"b!rl!#! !k! memleket!n mütekab!l 
menfaatler! ve dünya sulh ve !st!krarı leh!ne !nk!"af etmekted!r. $k! memleket ara-
sında mevcut ve her !k! hükümet!n büyük ehemm!yet atfett!#! !tt!fakı, !"b!rl!#!m!-
z!n en müsm!r âm!l! olarak telâkk! etmektey!z. (Alkı#lar)

Türk M!llet!, $k!nc! C!han Harb!n!n a#ır yükler!n! üzer!ne almı" olan ve har-
b!n h!tamından ber! !kt!sad! ve malî vaz!yet!n! ıslah ve !çt!ma! meseleler!n! hallet-
mek !ç!n büyük fedakârlık ve mahrum!yetlere katlanmı" bulunan müttef!k!m!z!n 
kalkınmasını, hayranlık ve sev!nçle mü"ahede etmekted!r. (Alkı#lar).

D!#er müttef!k!m!z Fransa !le her sahadak! münasebetler!m!z da!mî b!r !n-
k!"af kaydetmekted!r. Türk-Fransız dostlu#unun de#erlenmes!ne ve aramızda 
öteden ber! müesses kültür münasebetler!n!n artmasına lâyık oldu#u ehemm!yet! 
atfetmektey!z. (Bravo sesler", alkı#lar).

Aynı !deallere ba#lı olan !k! memleket arasındak! dostluk ve !" b!rl!#!n!n !n-
k!"afı, demokrat!k rej!mlerle !dare olunan hür dünyanın sulh ve emn!yet!n! tars!ne 
h!zmet edecekt!r. (Alkı#lar)

Beynelm!lel !ht!lâ%arın B!rle"m!" M!lletler çerçeves! dâh!l!nde hall!n! sam!-
m!yetle !steyen, e"!t haklara r!ayet eden, demokrat!k ananelere ba#lı, sulhperver 
Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le olan s!yas!, !kt!sad! ve kültürel sahalardak! yakın 
münasebetler!m!z ve dostlu#umuz gün geçt!kçe kuvvetlenmekted!r. ($"ddetl" alkı#-
lar, bravo sesler"). $fades!n! !k! memleket arasındak! münasebetler ve beynelm!lel 
!"b!rl!#!nde bulan bu yakın dostlu#un daha da artmasına büyük ehemm!yet ve kıy-
met vermektey!z. (Bravo sesler", alkı#lar)

Tehd!de ve baskıya, k!msede "üpheye mahal bırakmayacak b!r tarzda gö#üs 
gerd!#!m!z b!r sırada, Truman Doktr!n! ve Marshall Plânı yolu !le b!ze yapılan yar-
dımlar, bu dostlu#un unutulmaz b!r tezahürünü te"k!l eder. (Alkı#lar). Memleke-
t!m!z bu cömert yardımları "ükranla kar"ılamaktadır. Türk!ye !kt!sad!yatının dü-
zelmes! ve !nk!"afı !ç!n yapılan bu yardımın tamamen yer!nde ve en !y! randıman 
verecek !"lerde kullanılaca#ına "üphe yoktur. Dünyanın co#rafya bakımından en 
naz!k b!r mevk!!nde kend! müdafaas!yle beraber umum! emn!yet!n muhafazasına 



bütün madd! ve mânev! !mkânlarını hasreden memleket!m!ze vâk! bu yardımlar, 
arttı#ı n!spette bundan yalnız bu bölgen!n de#!l, fakat dolayıs!yle bütün dünya sul-
hunun, !st!fade edece#! muhakkaktır. (Bravo sesler", alkı#lar)

Cumhur!yet $talyası !le son zamanlarda akdett!#!m!z dostluk andla"ması, 
menfaat ve me)ureler! b!r olan !k! memleket arasındak! ba#ları daha z!yade takv!-
ye eylem!"t!r. (Bravo sesler"). Akden!z devlet! ve Avrupa Konsey! âzası olan her !k! 
memleket arasındak! sıkı dostluk pol!t!kası, meden!yet!m!z!n !nk!"afını sa#layacak 
olan Avrupa sulhunun ve !" b!rl!#!n!n faydalı b!r unsuru olacaktır. (Bravo sesler")

Sovyetler B!rl!#! !le !y! olmasını temenn! ett!#!m!z münasebetler!m!zde geçen 
seneye nazaran bu sene de herhang! b!r de#!"!kl!k yoktur. Kom"umuz Yunan!s-
tan !le mevcut dostane ve pek sıkı münasebatı, kar"ılıklı b!r anlayı"la takv!yeye 
çalı"maktayız. Do#u Akden!z havzasında menfaat ve mukadderatı b!rb!r!ne ba#lı 
bulunan memleketler!m!z arasındak! !" b!rl!#!ne daha !ler! b!r !st!kamet vermek, 
Akden!z müdafaası !le alâkalı Atlant!k Paktı devletler!yle tem!n ed!lecek mü"terek 
mesa! çerçeves! !ç!nde, bu bölgen!n güvenl!k ve !st!krarını emn!yet altına alacak-
tır. Buna husus! b!r ehemm!yet atfett!#!m!z! bu ves!le !le tebarüz ett!rmek !ster!m. 
(Alkı#lar)

Kom"umuz karde" $ran !le olan ba#larımız en dostane b!r vasıf ta"ımaktadır. 
(Alkı#lar) S!yas! sahada b!rçok muahedelere dayanan münasebetler!m!z, !kt!sad! 
sahada da gel!"meler kaydetmekted!r. $k! memleket arasındak! bu sam!mî dostluk 
yalnız hükümetler!n!n pol!t!kalarının !cabı de#!l, !k! karde" m!llet!n mü"terek duy-
gularının tab!î b!r net!ces!d!r. (Alkı#lar)

Türk!ye-Afgan!stan karde" m!lletler! arasında mevcut dostluk ve !" b!rl!#!n!n 
gel!"mes! !ç!n h!çb!r gayret! es!rgememek azm!ndey!z. (Alkı#lar) Bu !k! memleket!n 
ve dostumuz Irak’ın b!z!mle beraber dâh!l oldukları Saadabat Paktı’nın bu mıntı-
kada b!r sulh ve !st!krar unsuru oldu#unu ve bu hak!kat!n g!tt!kçe daha !y! anla"ı-
laca#ını kaydetmek !ster!m. (Alkı#lar)

Pak!stan, H!nd!stan ve Endonezya müstak!l devletler cam!asına katıldıkları 
günden ber! muhtel!f ves!lelerle memleket!m!ze kar"ı sam!mî dostluk duyguları 
!zhar eylemekte ve aynı h!slerle tarafımızdan mukabele görmekted!rler. (Alkı#lar)

Zaman zaman mümtaz Pak!stan devlet r!cal!n!n memleket!m!z! de z!yaretle-
r!nden hak!k! memnun!yet duymaktayız. (Alkı#lar) Bu devletler !le münasebetler!-
m!z!n gel!"mes!ne ehemm!yet vermektey!z. Bu maksatla, yakın b!r ât!de Endonez-
ya !le de elç! teat!s!n! derp!" ed!yoruz. (Alkı#lar)

Sayın M!lletvek!ller!,
Yakın ve Orta Do#u’da sulh ve !st!krarın yerle"mes!, en hâr d!le#!m!zd!r. Asır-

larca beraber, ya"adı#ımız Arap memleketler! !le dostluk münasebet!m!z!n hergün 
b!raz daha gel!"mes! sam!mî emel!m!zd!r. Bu devletlerle s!yaset!m!z, kar"ılıklı sevg! 
ve saygı esasına, dayanmaktadır. (Alkı#lar) Türk!ye Cumhur!yet!n!n d!le#!, bu dost 
memleketler!n, her sahada fazlas!yle !nk!"a%arının tahakkukunu görmekt!r.

$sra!l Devlet! !le normal münasebetler!m!z gel!"me yolundadır. Bu memle-
ketle kar"ılıklı elç! teat! ed!lm!" ve b!r de T!caret Sözle"mes! akded!lm!"t!r. Arabul 
ma Kom!syonunda da tara%ar beyn!ndek! pürüzlü meseleler!n b!r tesv!ye "ekl!ne 



ba#lanması !ç!n her !k! tarafı tatm!n edecek mütemad! b!r gayret sarf etmektey!z. 
(Bravo sesler")

Kurulmasını memnun!yetle kar"ıladı#ımız Federal Almanya Cumhur!yet! !le 
d!plomat!k münasebetler!n teessüsüne !nt!zaren Bonn’da s!yas! b!r M!syon !hdas 
ed!lm!"t!r. (Alkı#lar).

Yakın b!r ât!de Avrupa cam!ası !ç!nde s!yas! ve !kt!sad! bakımdan b!r barı" 
ve !st!krar unsuru olacak, Batı te"k!lâtlanmasında yer almı" ve sulhe kavu"mu" b!r 
Almanya görme#! !stemektey!z. (Bravo sesler" Alkı#lar) Umum! s!yaset sahasında 
ve b!lhassa m!lletlerarası te"ekküllerde büyük rol oynıyan Cenub! Amer!ka Devlet-
ler!yle dostluk münasebetler!m!z!n !nk!"afı !ç!n gayret sarf etmektey!z.

Bu gayeye vâsıl olmak üzere, oradak! elç!ler!m!z, co#raf! vaz!yetlere göre, aynı 
zamanda muhtel!f devletler nezd!nde akred!te ed!lm!"lerd!r. Bu münasebetle, $r-
landa Cumhur!yet! nezd!nde de b!r s!yas! mümess!l bulundurmayı derp!" etmekte-
y!z. (Bravo sesler", alkı#lar) Sayın M!lletvek!ller!n!n b!ld!kler! g!b!, bu memleket !le 
yurdumuz arasında çok esk! dostluk ba#ları mevcuttur. (Alkı#lar).

Yugoslavya !le olan münasebetler!m!z normald!r. Bu Devletle aramızda !m-
zalanan T!caret ve Emlâk Anla"masının !k! memleket arasındak! münasebetler!n 
müstakbel gel!"mes!ne müspet b!r âm!l olaca#ını ummaktayız.

Bulgar!stan’la dürüst kom"uluk münasebetler! !dames! hususunda sarf ett!#!-
m!z devamlı gayretler!n, kar"ılık görmed!#!n! mü"ahede etmekle elem duymakta-
yız. (Maalesef sesler").

Bu memleket, mevcut anla"ma hükmünü h!çe sayarak kısa b!r zamanda, 250 
b!n soyda"ımızı tehc!re te"ebbüs ederken m!lletlerarası hukuk ka!deler!ne ve !n-
sanlık prens!pler!ne aykırı harekette bulunmaktadır. (Allah kahrets"n sesler"). Göç-
me#e mecbur tutulan soyda"larımız, gayr!menkuller!n! tasf!ye etmek !mkânından 
mahrum bırakıldıktan ba"ka hudutlarımıza da per!"an b!r halde gelmekted!rler. 
(Sebep olanlar kahrolsun sesler").

Mesul Bulgar makamları, sayısı b!nler! a"an ve aralarında yabancı unsurlar da 
bulunan göçmenler! “v!ze” s!z olarak memleket!m!ze sokmaya zorlamaktadırlar. 
N!hayet, teessür uyandıran bu hal kar"ısında Hükümet, Bulgar hududunu muvak-
katen kapamaya mecbur olmu"tur. (Bravo sesler", alkı#lar) Bütün bu hareketlerden 
do#an mesul!yet, tab!at!yle Bulgar!stan’a rac! olacaktır. (Elbette sesler").

MUH$TT$N ÖZKEFELÎ (Samsun) - Mezarlarına çelenk koruz y!ne.
CUMHURBA&KANI CELÂL BAYAR (Devamla) - Göçmenler meseles! hak-

kında Bulgar!stan Hükümet! nezd!nde yaptı#ımız te"ebbüsler müspet b!r net!ce 
vermed!#! takd!rde, hükümet, bu müh!m !ht!lâfı, m!lletlerarası merc!lere !nt!kal 
ett!rmek kararını "!md!den verm!" bulunmaktadır. (Bravo sesler", alkı#lar)

&urasını da, dah!lî b!r meselem!z olarak ehemm!yetle kayıt etmek !ster!m k!, 
Bulgar!stanla münasebetler!m!z normal b!r devreye g!rd!#! zaman, usulünde ver!l-
m!" “v!ze” ler!m!zle memleket!m!ze gelecek göçmenlere kar"ı karde"l!k ve !nsanlık 
vaz!fem!z!, Hükümet olarak, Türk M!llet! olarak bütün kudret!m!zle yer!ne get!re-
ce#!m!z tab!îd!r. (Bravo sseler")



Bütün bunları arz ederken sadece yüksek heyet!n!z!n f!k!r ve arzularını açık-
lamı" oldu#uma em!n bulunuyorum. (Bravo sesler", alkı#lar)

Sayın M!lletvek!ller!,
Türk!ye Cumhur!yet!n!n, teessüsünden ber!, M!llî s!yaset!n!n, Atatürk’ün 

“Yurtta sulh, c!handa sulh” prens!p! üzer!ne kurulmu" oldu#unu burada b!r kere 
daha !lân etmek !st!yorum. (Alkı#lar) Bu s!yaset beynelm!lel taahhütlere sadakat 
ve bu taahhütlerden do#an vec!beler! tereddütsüz yer!ne get!rmek suret!yle tecell! 
edecekt!r. (Bravo sesler", alkı#lar) Bu umdeye ve m!lletler!n hukuk e"!tl!#!, m!llet-
lerarası s!yas!, !kt!sad!, kültürel !" b!rl!#! mü"terek emn!yet ve !y! kom"uluk müna-
sebetler! esaslarına dayanan Hükümet!n dürüst dı" s!yaset!, aynı me)urelere ba#lı 
hür m!lletler!n saygı ve takd!r!n! kazanmaktadır. (Alkı#lar) Güvenl!k Konsey!ne 
!nt!habımız da, bu anlayı" ve takd!r!n ve memleket!m!z!n M!lletlerarası alandak! 
!t!barının bar!z b!r del!l!n! te"k!l etmekted!r. (Bravo sesler") Son seç!mlerde m!l-
let!m!z!n gösterm!" oldu#u olgunluk ve sa#duyusunun har!çtek! !t!barımızın b!r 
kat daha artmasına âm!l oldu#unu burada kaydetmey! b!r vaz!fe b!l!r!m. (Soldan 
Alkı#lar)

Az!z M!lletvek!ller!,
Memleket!n mukadderatı el!n!zded!r. Bu emanet! s!zlere büyük m!llet!m!z 

v!cdan! b!r arzu !le tesl!m etm!"t!r. Ben, el!n!zdek! mukaddes emanet! !y! kullana-
ca#ınızdan em!n olarak s!zlere ba"arılar d!le#!yle sözler!me son ver!yorum. (Sol-
dan bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar)
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Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n, Dokuzuncu Dönem!n!n !k!nc! toplantısını 
açıyorum.

Çok Sayın M!lletvek!ller! arkada"larım,
Arkada bıraktı#ımız b!r senel!k çalı"ma yılını, huzur ve emn!yet !ç!nde geç!r-

d!k. Memlekette, demokras!n!n sa#lam temellere dayandı#ının, m!llet!m!z!n, m!llî 
hâk!m!yet! büyük az!mle tesahup ett!#!n!n b!r kere daha "ah!d! olduk.

Son 16 Eylül kısm! m!lletvek!ller! seç!m! m!llet!m!z!n olgunlu#unu gösteren 
b!r vekar ve normal "artlar !ç!nde sona erm!"t!r. (Alkı#lar) Memleket!m!zde, has-
ret!n! çekt!#!m!z seç!m adalet!n!n, âdet hal!nde yerle"t!#!n! !spat etm!"t!r. Bu tak-
d!re de#er net!cey!, seç!mler! !dare eden hâk!mler!m!ze, alı"tı#ımız tâb!rle !fade 
edey!m: “Adlî tem!nata” borçluyuz. (Bravo sesler") Yıllarca üzer!nde durdu#umuz 
ve ısrarla tem!n!ne çalı"tı#ımız bu prens!b!n muva'ak!yet!n! ve m!llet!n mukad-
des hakkı olan rey hürr!yet!n!n emn!yet altına alındı#ını görmekten duydu#umuz 
sürür büyüktür. (Alkı#lar) B!rkaç ay evvel!ne taallûk eden bu mesut mü"ahedey!, 
mukaddeme hal!nde böylece tebarüz ett!rd!kten sonra, söze, adalet !"ler!m!zden 
ba"lamak !st!yorum. Fakat, !st!trat olarak arz etmel!y!m k!, bana bu "ere%! vaz!fey! 
veren Anayasamız, “Hükümet!n geçen yıldak! çalı"maları ve g!ren yıl !ç!nde alın-
ması uygun görülen tedb!rler!” bah!s konusu etmekl!#!m! âm!rd!r, !k! yıla b!rden 
taallûku olan !"ler! ve tedb!rler! kısa b!r nutkun !ç!ne alıp !fade etmek, ne kadar 
gayret sarf ed!l!rse ed!ls!n mümkün olamıyor. Onun !ç!n, huzurunuzda fazla kala-
ca#ım, vakt!n!z! fazla alaca#ım.

Sayın arkada"larım,
Geçen devrede, fert hürr!yet!n! baltalayıcı mah!yet arzeden kanunlardan 

bâzıları tad!l ed!lm!", ayrıca, f!k!r hürr!yet!n! kullanma "ek!ller!n!n en gen!" ve 
en tes!rl!s! olan Basın Kanunu, d!#er adlî kanunlarla beraber çıkarılmı"tı. Halen 
Mecl!s!n!z!n Adalet Kom!syonunda altı kanun tasarısı vardır. Bunlardan, b!lhas-
sa T!caret Kanunu, !nk!"af hal!nde bulunan !kt!sad! hayatımız üzer!nde, müh!m 
tes!r! görülecek b!r mah!yet arz etmekted!r. “Ant!demokrat!k” karakterdek! mev-
zuatı gözden geç!rmek üzere, te"k!l ed!len b!r $l!m Kom!syonunun, geçen sene-
den ber! faal!yette bulundu#unu b!l!rs!n!z. “Ant!demokrat!k” tâb!r!, “S!yas! hak-



lara, amme haklarına, !nsan haklarına” göre, lüzumsuz yere tahd!tler koyan, veya 
bunları kaldıran, hükümler "ekl!nde mânalandırılmı" ve bu hükmün ı"ı#ı altında 
raporlar hazırlanmı"tır. Bu yoldak! kanun tasarıları, devamlı surette Mecl!s!n!ze 
arz olunacaktır. $lk mahkemelerle Yargıtay arasında !k!nc! b!r kaza kademes!n!n 
kurulmasını, adalet !ç!n kıymetl! b!r tem!nat saymaktayız. Bu maksatla hazırlanan 
yen! (Mahkemeler Kurulu" Kanunu) ve bu kanuna muvaz! olarak, Ceza ve Hukuk 
Muhakemeler! Usulü Kanunu tasarıları da Mecl!s!n!ze takd!m olunacak ve bunu, 
Adalet Bakanlı#ı Merkez Te"k!lât Kanunu !le günün !ht!yaçlarına göre hazırlanan, 
yen! Adl! Tıp Kanunu tasarıları tak!p edecekt!r. Yargıçlarımızın, hukuk Devlet! 
anlayı"ında, ba"lıca güven!lecek mânev! de#erler!m!z oldu#una "üphe yoktur. Bu 
!t!barla, kend!ler!n! yakından !lg!lend!ren Hâk!mler Kanunu, demokrat m!lletler!n 
!ler! hukuk ka!deler!ne göre, tetk!k ed!lmekted!r. Buna a!t tasarı da Mecl!s!n!z!n bu 
devres!ne yet!"t!r!lecekt!r.

Son günlerde, mahdut yerlerde, s!yas! ve !rt!ca! bâzı hareketler!n ba" gös-
terd!#!; ve vak!t geç!r!lmeden, mukab!l tedb!rler!n alındı#ı malûmunuzdur. 
$nkılâplarımızın ve lây!k Cumhur!yet esasına dayanan bugünkü rej!m!n, en kud-
retl! ve vefalı koruyucusu olan Mecl!s!n!z!n bu bah!ste gösterd!#! yüksek hassa-
s!yet! burada takd!r ve "ükranla anmak her halde, !fası lâzım gelen b!r vaz!fed!r. 
(Alkı#lar).

Arkada"lar,
$lk zamanlarda, !nkılâplarımızın korunması, s!yas! mahkemeler!n takd!r!ne 

bırakılmı"tı. B!r zaruret!n net!ces! "ekl!nde !fades! mümkün olan bu fevkalâde ted-
b!rler!n yer!n!, bugün kanun! müeyy!delerle, normal mahkemeler!m!z almı" bu-
lunmaktadır. Esk!, fevkalâde mahkemeler devr!ne dönmek !stemeyece#!m!ze ve 
!nkılâplarımızı da, behemehal korumak azm!nde oldu#umuza göre, Türk Adalet 
c!hazının, memlekettek! rej!m ve meden! hayat !st!krarının, tab!î adalet ka!deler!-
ne göre, her zaman !ç!n korunaca#ının mümkün oldu#unu göstermes! dâvamızın 
zafer! olacaktır. (Alkı#lar).

Sayın M!lletvek!ller!,
Sa#lık ve Sosyal !"ler!m!z, büyük m!llî dâvalarımızın ba"ında gelmekted!r. Bu 

yıl zarfında hastaneler!m!ze, umum! hastalıklar !ç!n (700) yatak !lâve olunmu"tur. 
Avrupa !kt!sad! !"b!rl!#!n!n 7 m!lyon 300 b!n l!ralık yardımıyla, Ankara’da Kızılay 
tarafından ba"lanılan Hem"!re Okulu ve Tatb!kat Hastanes!n!n gec!ken !n"aatı ta-
mamlanacaktır. Geçen senek! mâruzâtım arasında söyled!#!m g!b!, verem, sosyal 
hastalıkların ba"ında, m!llî bünyem!z! kem!ren müth!" b!r dertt!r. Sa#lık Bakanlı-
#ımız bununla mücadeley! ön plâna almı"tır. Bu sene, vereml!lere mahsus yatak-
ları ve verem d!spanserler!n! artırmı"tır. B!r sene zarfında artan yatak m!ktarı, !k! 
b!nd!r. Bu sayının, 1952 yılında ço#almasına gayret ed!lecek; ayrıca verem müca-
deles!nde öneml! mevk! almaya ba"lıyan husus! te"ebbüse, gerekl! müzaharet ve 
yardıma devam olunacaktır. Bu sene verem a"ısı tatb!katı, altı !lden, y!rm! !le te"m!l 
ed!lm!"t!r. Bu tatb!katın, bütün memlekete "âm!l olmasını sa#layab!lmek !ç!n, M!l-
letlerarası Çocuklara Yardım Fonu te"k!lât!yle b!r anla"maya varılmı"tır. Buna a!t 
kanun tasarısı, bu devrede Mecl!s!n!ze sunulacaktır.

Bundan ba"ka, geçen sene, Ankara’da toplanan Tıp Kongres! kararlar!yle, mü-
tehassıs b!r !st!"are heyet!n!n tavs!yeler! esas !tt!haz ed!lerek, b!r verem mücadele 
kanunu tasarısı hazırlanmı"tır.



Bu tasarı da, bu devrede Mecl!s!n!ze sunulacaktır. Freng! ve trahom müca-
deles! de gen!"let!lm!"t!r. Bu mevzudak! mücadeley! kuvvetlend!rmek !ç!n, Dünya 
Sa#lık Te"k!lât!yle !" b!rl!#! ve malzeme yardımı sa#lanmı"tır. Buna a!t kanun tasa-
rısı da Muhterem Heyet!n!ze, bu devre zarfında arz olunacaktır. Trahom, Güney ve 
Güney-Do#u !ller!m!zde, gen!" vatanda" kütleler! arasında, uzun senelerden ber! 
devam eden, müzm!nle"m!" b!r hastalıktır.

Daha çabuk, net!ce veren, b!r tedav! usulü ve "ekl! üzer!nde durulmak lâzım 
gelmekted!r. Sa#lık Bakanlı#ımız, bu meseley! de lâyık oldu#u ehemm!yetle ele al-
mak kararındadır.

Sıtma mücadele te"k!lâtımız, daha ver!ml! b!r surette çalı"maya ba"lamı"tır. 
1951 yılı !ç!nde, Avrupa $kt!sad! !" B!rl!#!nden alman 851 b!n dolarla ek!pler!m!z, 
motor!ze b!r hale get!r!lmek suret!yle kuvvetlend!r!lm!"t!r. Ayrıca, 1952 yılı !ç!n, 
b!r m!lyon 855 b!n dolarlık b!r yardım tem!n olunmu"tur. 1950 senes!nde, Sıtma 
Mücadele Sahasına, yen!den 667 köy !lâve ed!lm!"t!r. Önümüzdek! yıllarda, bu hız-
la ve bol malzeme !le çalı"ıldı#ı takd!rde, sıtmanın, bu korkunç sa#lık dü"manının, 
kuvvetl! üm!t !le ma#lûp ed!lece#!n! beklemek mümkün olacaktır.

Muhterem arkada"larım;
M!llî E#!t!m dâvamızın temel!n! te"k!l eden !lkö#ret!m mevzuunda, geçen b!r 

yıl !ç!nde gel!"meler kayded!lm!"t!r. 1951-1952 ders yılı ba"ında, 570 okul b!na-
sı yapılıp b!t!r!lm!" veya b!t!r!lmek üzere bulunmu"tur. Bunlardan !k! yüzü Do#u 
v!lâyetler!m!zded!r. $k! b!n yüz üç !lkokul ö#retmen! de, yen!den vaz!feye alınmı"-
tır. Köylerde, okulların artırılmasına çalı"ılırken, ö#retmenler!n daha !y! vası(a 
yet!"t!r!lmeler!ne de d!kkat ed!lmekted!r. Amer!ka’da müteadd!t sını%ı ve tek ö#-
retmenl! okullardak! ö#ret!m usulünde mütehass!s b!r zat, memleket!m!ze davet 
olunmu"; hâlen tetk!kler!ne ba"lamı"tır.

Y!ne bu ders yılı ba"ında, yen!den 36 ortaokul, 3 l!se, 2 kız enst!tüsü, 7 orta kız 
sanat okulu, ve 3 ak"am kız sanat okulu açılmı"tır. Bugüne kadar, köy enst!tüler!yle 
ö#retmen okullarında, ayrı programlarla tahs!l gören !lkokul ö#retmenler!, bun-
dan böyle tek programa göre yet!"t!r!lecekt!r. Müesseseler!n umum! adı “ö#retmen 
Okulu” olacaktır. Bu enst!tülerde tahs!l süres!, ö#retmen okulu olmak !t!bar!yle 6 
yıla çıkarılacak; kız ö#retmen okullarının aded! artırılacaktır. Bu hususta b!r kanun 
tasarısı Mecl!se sunulmak üzered!r. $lk, orta ve l!se ö#retmenler!yle d!#er bütün 
meslek ö#retmenler!n!n yet!"t!r!lmeler!nde, m!llî karaktere ve pedagoj!k ehl!yete 
ehemm!yet ver!lmekted!r. Bu vası%arı ha!z ö#retmenler!n, Avrupa ve Amer!ka’ya 
gönder!lerek b!lg!ler!n!n artırılması tem!n olunmaktadır. Ayrıca ö#retmenler!n 
terf! ve nak!ller!ne a!t b!r kanun tasarısı da, yakında Mecl!se arz ed!lecekt!r. Bu ta-
sarıyla, mesle#!n her kademes!nde ba"arıyı de#erlend!rmek, ö#retmenler, !"ler!n-
de kab!l!yet gösterd!kçe daha !ler! tahs!l ve daha salah!yetl! vaz!felere get!r!lmeler! 
!mkânları sa#lanmak !sten!lmekted!r.

Kız enst!tüler!nden, l!selerden, !lkö#retmen okullarından mezun olup da ça-
lı"ma zem!n! bulamayan kızlarımıza, b!r kurs gördükten sonra, müsa!t mahallerde 
ana okulları açmalarına !z!n ver!lecekt!r. M!llî E#!t!m ve Tarım bakanlıkları arasın-
da !"b!rl!#! yapılarak, erkek sanat okullarında, z!raat alet ve mak!nalar!yle traktör 
tam!rc!l!#! !ç!n husus! kurslar açılmı"tır.



Bundan ba"ka bütün sanat enst!tüler!nde, tarım aletler!n!n tam!r! !"ler!yle 
me"gul olan ek!pler te"k!l olunmu"tur. Yol dâvamızda kal!f!ye tekn!syen yet!"t!-
r!lmes! !ç!n gerekl! tedb!rler alınmı"tır. Motorlu vasıtaları tam!r edecek ve elektr!k 
!"ler!n! yapacak sanatkârların yet!"t!r!lmes!ne, b!lhassa büyük ehemm!yet atfed!l-
mekted!r. Köyler!m!z!n !ht!yaçlarını kar"ılamak üzere, b!zzat köy bünyeler!nde 
te"k!l olunan dem!rc!l!k, marangozluk, dülgerl!k ve duvarcılık kursları büyük ra#-
bete mazhar olmaktadır. Önümüzdek! yılda, daha 50 kursun açılması !ç!n hazırlık 
yapılmaktadır.

Memleket!n Do#u bölges!nde b!r ün!vers!ten!n kurulması f!kr!, geçen sene 
Büyük M!llet Mecl!s!nce kabul olunmu"; tetk!kler !ç!n bütçeye b!r m!ktar ödenek 
konmu"tu. Üç Ün!vers!tem!z!n profesörler!nden mürekkep b!r !l!m heyet!, bu hu-
susta gerekl! !ncelemeler yapmı"tır. Heyet!n beklenen raporu alınıp tetk!k olunduk-
tan sonra, lüzumlu kanun tasarıları Yüksek Mecl!se sunulacaktır. Bu f!kre muvaz! 
olarak Do#u !ller!ndek! !lk ve orta derecel! okulların artırılmasına büyük ehemm!-
yet ver!lmekted!r. $stanbul’da kurulacak Gençl!k S!tes!ne a!t tes!sler!n yerler! tesb!t 
ed!lm!" ve !st!mlâk!ne ba"lanmı"tır. $stanbul’da Atatürk’ün !r"ad!yle kurulmu" olan 
res!m galer!s! tekrar açılmı"tır. Ankara ve $zm!r’de !k! galer! açılmasına te"ebbüs 
olunmu"tur. $stanbul Güzel Sanatlar Akadem!s!n!n !n"aatı önümüzdek! yıl tamam-
lanacak, burada Türk Güzel Sanatlar Enst!tüsü açılacaktır. Güzel Sanatlar, m!lletle-
r!n !çt!ma! sev!yeler!n!n ve bed!î kab!l!yetler!n!n m!yarıdır. M!llet!m!z!n !nce zev-
k!n! tems!l eden güzel sanatların her "ubes!ne b!rden ver!len ehemm!yet, tamamen 
yer!nded!r. M!llî E#!t!m Bakanlı#ımız, bu yolda d!kkatl! mesa! sarf etmekted!r.

Sayın arkada"lar,
M!llî gel!rler!m!z!n en büyük kayna#ı olan z!ra! !st!hsal faal!yet!m!z! gel!"t!r-

mek; köylüler!m!z!, daha gen!" b!r refaha kavu"turmak, z!ra! !kt!sadımızın ba"lıca 
hedef ve dâvasını te"k!l etmekted!r.

Bu maksat ve gayeye, ç!(ç!ler!m!z! tekn!k vasıta ve b!lg!lerle teçh!z etmek, 
gerekl! kred! !mkânlarını sa#lamak, köylüler!m!z!, kapalı b!r a!le !kt!sadı çerçeve-
s!nden çıkarıp, p!yasa !kt!sadına ba#lamak yoluyla varmak !st!yoruz.

Ç!(ç!ler!m!z!n, !st!hsal kudretler!n! yükseltmek !ç!n atılan de#erl! adımlar 
arasında, mak!nalı b!r z!raate geç!" sa*asını, b!lhassa bel!rtmek !ster!m. Bugün 
ç!(ç!ler!m!z!n el!nde 15 b!n traktör vardır. 1952 Martına kadar !thal ed!lecekler-
le b!rl!kte memleket!m!zdek! traktörler!n sayısı 22 b!n! bulacaktır. Ç!(ç!ler!m!z!n 
el!ne geçen z!raat âletler!n!n uzun ömürlü olması, devamlı faydalar sa#laması !ç!n, 
tekn!k eleman yet!"t!r!lmes!ne ehemm!yet ver!lmes! lâzım gelmekted!r. Bu husus 
!ç!n, kurslar açılmı"; "!md!ye kadar 3 b!n 192 traktör mak!n!st! yet!"t!r!lm!"t!r.

Köylümüzün, kullandıkları mak!neler!n yedek parçalarını kolaylıkla bulması 
ve gerekl! tam!r !"ler!n!n sa#lanması üzer!nde, ısrarla durulmaktadır. Ayrıca, kü-
çük z!raat alet ve mak!neler!n!n yurt !ç!nde yayımına çalı"ılmaktadır.

Toprak ver!m!n! artırmak maksad!yle, Devlet Üretme Ç!(l!kler!nce tohum-
luk !st!hsal!ne, büyük ehemm!yet ver!lmekted!r. Ç!(l!kler!n, bu yıl !ç!nde köylüye 
da#ıtmak üzere hazırladı#ı tohum m!ktarı, 54 b!n tonu bulmu"tur. Önümüzdek! 
yıl, bu m!ktar 80 b!n tona ve müteak!p yıllarda 200 b!n tona kadar ula"tırılmak su-
ret!yle, Türk!ye’n!n hububat tohumlu#u dâvası hal sa*asına g!rm!" olacaktır. (Bra-



vo sesler".) Amer!ka’dan ver!m! fazla, b!r mısır nev’! get!rt!lm!", b!lhassa Karaden!z 
bölges!nde ver!m tecrübeler! yapılmak üzere, meraklı ç!(ç!lere da#ıtılmı"tır.

Pamuk !st!hsal!m!z, geçen seneden ber! d!kkate de#er b!r artı" yolundadır. 
1951 yılında, pamuk rekoltes! 170 b!n tona varmı" bulunmaktadır. 1947 yılında bu 
m!ktar 51 b!n 500 tondan !barett!. 1950 senes!nde !st!hsal sev!yes! 123 b!n ton, et-
rafında bulunuyordu. 1951 pamuk rekoltes!n!n yurda tem!n ett!#! kıymet yekûnu, 
bugünkü vasat! f!yatlara göre, 465 m!lyon l!ra raddes!nded!r. Pamuk !st!hsal!m!zde 
görülen artı"ın sebepler!n!, ç!(ç!ler!m!z!n ek!m sahalarını modern z!raat aletler!y-
le hazırlamalarında, ç!(ç!lere zamanında !y! vası%ı tohumluk tem!n!nde, pamuk 
zararlılar!yle mücadelede ç!(ç!n!n tarım mücadele te"k!lât!yle !" b!rl!#! yapmasın-
da ve pamuk !hracının serbest bırakılmasında aramak lâzımdır.

D!#er z!ra! !st!hsal alanlarımızda da zararlılara kar"ı g!r!"!len mücadele, yıl-
dan yıla artırılacak ve köylüler!m!z!n mahsuller!n! tamamen !drak edeb!lmeler!, bu 
yönden de emn!yet altına alınacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar). Ç!(ç!m!z, gün geçt!k-
çe tecrübeye dayanan b!r kanaatle, sun! gübren!n ver!m!n! takd!r etmeye ba"lamı"-
tır. F!lhak!ka, 1948 yılında k!myev! gübre sarf!yatı, 13 b!n tondan !baretken, 1950 
yılında bu m!)tar 42 b!n tona çıkmı" ve 1951 sarf!yatının tahm!nî olarak 70 b!n 
tonu bulaca#ı anla"ılmı"tır. Sun! gübren!n ço#u har!çten !thal ed!lmekted!r. $ht!ya-
ca cevap verecek derecede sanay!!, memleket!m!zde kurulmak !sten!ld!#! takd!rde, 
bu te"ebbüsün, tam mânas!yle h!maye görece#!ne "üphe yoktur.

Hayvancılı#ın z!ra! !st!hsalde m!llî ekonom!de ve m!llî savunmadak! öneml! 
mevk!!n! tebarüz ett!rmeye çalı"mak, beyhude b!r külfet olur.

Hayvancılı#ımızın ıslahı yolunda çok emek, çok para harcandı#ı ve !dare de, 
sanatını b!len de#erl! elemanların el!nde bulundu#u halde, bu çalı"maların fay-
dası halka ve orduya beklen!ld!#! "ek!lde henüz aksett!r!lemem!"t!r. Mesa!n!n, bu 
yöne fazla randıman almak keyf!yet!ne tevc!h! mukarrerd!r. Z!ra! kred!n!n, z!ra! 
!st!hsal!m!z!n ana mesnetler!nden b!r! oldu#unu söylem!"t!m. Z!raat Bankasının, 
yen! b!r z!hn!yetle çalı"ması son !k! senel!k z!ra! kalkınmamızın âm!ller! arasında 
yer almı"tır. Bankanın 14 Mayıs 1950 tar!h!ne kadar, yurt ç!(ç!s!ne yapmı" oldu#u 
yardım tutarı 319 m!lyon l!ra oldu#u halde, bu yardım bu yıl 207 m!lyon l!ra faz-
las!yle 526 m!lyon l!rayı bulmu"tur. (Alkı#lar). Banka, ba"ta gıda maddeler! olmak 
üzere, M!llî sanay!!m!z!n hammaddeler!n! te"k!l eden mahsullere de 80 m!lyon l!ra 
fazlas!yle 200 m!lyon l!ralık, sürüm ve satı" kred!s! açmak suret!yle ç!(ç! malının 
p!yasada korunmasına h!zmet etm!"t!r. (Alkı#lar).

Bu kred! !"ler!n!n yanında, z!ra! s!gortaya da ehemm!yet ver!lmekted!r. Mem-
leket!m!zde z!ra! hasarlara kar"ı s!gorta yapılmasını sa#lıyacak b!r kanun tasarısı 
Büyük Mecl!s!n tetk!kına arz olunacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar) S!gorta yol!yle, 
ç!(ç! gel!r! -kısmen olsun- !lerde tem!nat altına alınmı" olacaktır. Hazırlanan yen! 
Orman Kanunu tasarısı, Yüksek Mecl!se sunulmu" bulunmaktadır. Halen Büyük 
Mecl!s!n karma kom!syonunda müzakere ed!lmekte olan bu tasarının, süratle ve 
memleket yararına en uygun "ek!lde çıkması beklenmekted!r.

Yurdun !marı !ç!n, bol ve ucuz kereste tem!n!ne, "!ddetle muhtacız: $lmî he-
saplara göre, normal olarak, nüfus ba"ına sarfı lâzım gelen, ortalama kereste n!spe-
t!yle, memleket!m!zde sarf olunan m!ktar, mukayese ed!ld!#! zaman, aleyh!m!zde 
çok büyük fark oldu#u görülür.



Muhtaç oldu#umuz kerestey!, tamamen ormanlarımızdan tedar!k etmek !s-
ted!#!m!z takd!rde, zaten tahr!p ed!lm!" olan bu m!llî servet!n büsbütün mahvola-
ca#ından korkulur.

D!#er tara(an, memleket! !mara muhtacız. &u halde, vatanda"lara !ht!yaçları 
n!spet!nde kereste tedar!k!ne !mkân vermek !ç!n, !thale a!t bütün res!m ve verg!ler! 
kaldırmak suret!yle, dı"ardan get!r!lecek keresteye, gümrük kapılarımızı açmak, 
faydalı b!r te"ebbüs olacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar). Bu meseleye a!t tetk!katın 
net!ces!, Mecl!s!m!z!n yüksek takd!r ve kararına arz ed!lecekt!r.

Az!z M!lletvek!ller!,
&!md! de, !skân ve tapulama !"ler!m!ze temas etmek !st!yorum. $skân ve top-

rak da#ıtımı dâvamızın, ekonom!k ve sosyal ehemm!yet!, h!çb!r zaman d!kkat!-
m!zden uzak kalmamı"tır.

1950 yılında alınan yen! tedb!rlerle 18 b!n 589 ç!(ç! a!les! topraklandırılmı"tır. 
$"e ba"lanıldı#ı tar!hten, 1950 yılına kadar topraklandırılab!lm!" bulunan 14 b!n 99 
a!le !le, "!md! söyled!#!m m!ktarın kıyaslanması, bu dâvaya ver!len önem!n açık b!r 
!fades!d!r. (Alkı#lar). 1951 yılında !se, Ek!m ayı ba"ına kadar 10 b!n 700 ç!(ç! a!les! 
topraklandırılmı" bulunmaktadır.

Toprak da#ıtımına mütenazır olarak tapulama !"ler!ne ver!len hız !le 501 köy-
de 8 m!lyon dekarlık, 400 b!n gayr!menkulün tapulanması !kmal ed!lm!"t!r.

Memlekette tapulama !"ler!n!n b!t!r!lmes! !ç!n hesaplanan müddet!, yarı yarı-
ya !nd!rmek maksad!yle hazırlanan kanun tasarısı Mecl!s!n!ze sunulmak üzered!r.

Geçen sene, Bulgarların tazy!k! !le, asırlık yurtlarını bırakıp memleket!m!ze 
sı#ınan ırkta"larımızın aded! 151 b!n 169’a varmı"tır.

Bu tehc!re sebep olan bedbahtların bekled!kler! g!b!; gelenler, memleket bün-
yes!nde huzursuzluk yaratmamı"lar; b!lâk!s, büyük m!llet!m!z!n, âl!cenap yardım-
ları ve Hükümet!m!z!n "e)atl! tedb!rler! sayes!nde !kt!sad! ve m!llî, b!r kuvvet un-
suru olduklarını !spat etm!"lerd!r. (Bravo sesler", alkı#lar).

Göçmenler!n, hazırlanan esaslı b!r plâna göre, sanat, toprak ve mesken sah!-
b! olarak yerle"meler! !ç!n mümkün olan gayretle çalı"ılmaktadır. Bu maksat !ç!n, 
Devlet bütçes!ne konulan b!r ödenekten ba"ka, Marshall Kred!s!nden 30 m!lyon 
l!ra tem!n ed!lm!"t!r.

D!#er tara(an, ırkta"larımıza yardım gayes!yle kurulan “Türk!ye Göçmen ve 
Mültec!lere Yardım B!rl!#!” yurt !ç!nde 8 m!lyon 327 b!n 560, yurt dı"ından 299 b!n 
650 l!ra olmak üzere 8 m!lyon 627 b!n 210 l!ra nakdî teberru toplamı"; ve bu para-
ları, göçmen evler! !n"ası !ç!n Hükümete verm!"t!r. (Alkı#lar). Para ba#ı"larından 
ba"ka, yurt !ç!nden de göçmenler !ç!n 111 b!n 560 parça g!y!m e"yası, 9 b!n 639 
ton y!yecek, 100 ton yakacak, 211 canlı hayvan ve 53 b!n 388 parça da çe"!tl! e"ya 
toplanmı"tır.

Ayrıca Kızılay da 644 b!n l!ra de#er!nde muhtel!f e"ya yardımında bulunmu"-
tur. Yurt dı"ından da ba"ta 230 ton süt tozu olmak üzere, kıymet! b!r m!lyon l!rayı 
geçen çe"!tl! y!yecek ve e"ya teberru ed!lm!"t!r. B!rl!#e teberruda bulunan az!z va-
tanda"larıma, yabancı memleketlerden b!ze yardımlarını es!rgem!yen dostlarımıza 
ve Yardım B!rl!#!nde çalı"an kadın, erkek sayın arkada"larımıza, yüksek huzuru-
nuzda te"ekkür eder!m. (Alkı#lar) .



Bu paralarla müstak!l göçmen köyler! kurulmaya ba"lanmı"; gökmenlere 
yurdun her yer!nde ev yer! göster!lm!", müh!m b!r kısmının tapuları da "!md!den 
kend!ler!ne tesl!m ed!lm!"t!r. Bu arz eyled!#!m toprak da#ıtımı, tapulama ve umu-
m! !skân !"ler!n!n b!r elden !dares! !ç!n hazırlanan kanun tasarısı yakında Yüksek 
Mecl!s!n!ze sevk olunacaktır.

Sayın arkada"larım;
&!md! de, Ekonom! ve T!caret Bakanlı#ı !le $"letmeler Bakanlı#ının çalı"ma-

larına geç!yorum. Geçen yıl, alınan kararlarla, p!yasada, bugün !ç!n mümkün olan 
!st!krar sa#lanmı"; kurulan serbest rej!m b!rçok sahalarda, sar!h surette ver!ml! 
olmu"tur. P!yasalarımız, dünya f!yatlarına muvaz!, tab!î d!yeb!lece#!m!z b!r sey!r 
tak!b etmeye ba"lamı"tır.

&!md! arz edece#!m rakamlar da, ferahlı#a do#ru yol aldı#ımızı gösterecekt!r. 
$hracatımız, Ocak 1950’den, A#ustos 1951 sonuna kadar, geçen yılın aynı devres!ne 
nazaran 155 m!lyonluk b!r fazlalıkla 522 m!lyon l!raya yükselm!"t!r. (Alkı#lar).

$thalâtımız !se, 174 m!lyon fazlas!yle 683 m!lyon l!rayı bulmu"tur. Fazlalı#ı 
vücuda get!ren ba"lıca !thalât malları, yurdun kalkınmasında âm!l olan dem!r, çe-
l!k, makîna ve kara nakl!yatı vasıtalarıdır. Tütün müstahs!l!nden toplanan 45 m!l-
yon l!ranın, sermaye olarak müsm!r b!r "ek!lde kullanılması maksad!yle hazırlanan 
Tütün Ek!c!ler! Ortaklıkları ve Bölge B!rl!kler! kanunu tasarısı Yüksek Mecl!s!n tet-
k!k!ne arz olunmu"tu. Tütün !st!hsal!n!n !st!nat edece#! temellerden b!r! olmasını 
d!led!#!m!z bu malî müessesen!n b!r an evvel tes!s! !ç!n alâkalılar, lây!hanın kanun 
hal!ne gelmes!n! beklemekted!rler.

Memleket sularındak!, büyük servetlerden m!llet!n tamam!yle faydalanması 
!ç!n c!ddî tedb!r almak, d!nam!k hareket etmek zamanının geld!#!ne "üphe yok-
tur. Büyük kazanç membaı olan su ürünler! !"ler!n!n uzun zamandan ber! faal!yet 
sahası, kongreler kararları, mütehassıslar mütalâaları hal!nde, daha z!yade “naza-
r!yat” !le u#ra"mak olmu"tur. T!caret Bakanlı#ı, su ürünler! kanunu tasarısını b!-
t!rmek üzered!r.

D!#er tara(an, balıkçılı#ın !nk!"afına h!zmet edecek olan so#uk hava depoları 
!n"ası !"! de ele alınmı"; Trabzon, Samsun, S!nob, Marmara, Çanakkale ve Çe"me’de, 
!haleler! yapılmı"tır.

$stanbul ve $skenderun’da kurulacak so#uk hava depolarının da önümüzde-
k! yıl !ç!nde !n"aatının b!t!r!lmes! mukarrerd!r. Dünyanın s!yas! durumu, maden 
!st!hsal! üzer!nde müess!r olmaktadır. Toprakaltı servetler!m!z!n büyük ölçüde ve 
süratle !"let!lmes!, memlekette !" hacm!n!n artmasını !ntaç edecekt!r. Geçen dev-
rede, Mecl!s!n!ze takd!m olunan yen! maden kanunu tasarısının, !lk müzakere 
olunacak mevat arasında ele alınmasını d!lemektey!z. Maden ve kömür !"ler!m!z 
dey!nce, evvelâ Zonguldak Havzası hatıra gel!r. Bu !"letmen!n, uzun yıllardan ber! 
zararla çalı"tı#ı malûmunuzdur. Son üç senen!n b!lançolarını, 39 m!lyon 919 b!n 
l!ra zararla kapatmı"tı. Bugün, Havzanın zararla çalı"ması önlenm!", !st!hsal m!k-
tarı, har!ce de kömür satacak kadar yükselm!"t!r. (Bravo sesler", alkı#lar),

Bundan ba"ka umum! olarak maden !st!hsal!m!z!n arttı#ını !stat!st!kler!m!z 
göstermekted!r. Sanay! bahs!ne gel!nce: Karabük’te !n"asına ba"lanmı" olan 18 b!n 
ton kapas!tes!ndek! su borusu fabr!kası, 1953 yılında !"letmeye açılacaktır. &eker 



sanay!!n! te"v!k ve bu alanda husus! sermayeden !cab ett!#! "ek!lde faydalanmak 
!mkân ve zem!n!n! sa#lamak maksad!yle b!r de, "eker fabr!kaları kanunu tasarısı 
hazırlanmı"tır. Adapazarı’nda anon!m "!rket hal!nde, yen! b!r "eker fabr!kası kurul-
ması hususundak! çalı"malar b!t!r!lm!"t!r. Yakın b!r gelecekte bu fabr!kanın temel! 
atılmı" bulunacaktır. Petrol mevzuu lâyık oldu#u önemle ele alınmı" ve Batman’da 
b!r raf!ner! tes!s! maksad!yle ba"lıyan çalı"malar sonunda b!r "artname hazırlana-
rak, f!rmalardan tekl!f !sten!lm!"t!r.

Sayın M!lletvek!ller!,
Bugün, !"letmeler Bakanlı#ının mesul!yet! altında toplanan çok kıymetl! ve 

heps! ayrı ayrı m!lyonlar !fade eden sanay! müesseseler!n!n gruplar hal!nde orga-
n!zasyonu, rantabl olmıyanlarm ıslahı ve heps!n!n tam kapas!te !le çalı"tırılmaları 
g!b! muazzam b!r dâva !le kar"ı kar"ıyayız Sanay! müesseseler!m!z!n büyük ekse-
r!yet!, kurulu"ları !t!bar!yle d!#er memleketlerdek! emsal! müesseseler!n tekn!k 
kapas!teler!ne mâl!kt!rler. Hal böyle !ken, b!z!mk!ler aleyh!ne, arada, n!spets!z b!r 
mal!yet farkı vardır. Bunun ba"lıca sebeb!, !"letme tekn!#!n!n müesseselen!n!z!n, 
bünyes!ne tam ve kâm!l olarak yerle"t!r!lmem!" olmasıdır. Bu hal!n de sebepler! 
arasında, çok lâzım olan murakaben!n müdahale sanılmasının ve s!yas!lerle bü-
rokratların, “Am!rl!k” zevk!yle, teferruat sayılacak !"lere kadar, karı"mak !steme-
ler!n!n, mahzurlarını görmek mümkündür. (Bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar) $"letme 
!"ler! yen! b!r tetk!ka tâb! tutulmu"tur. Net!ces!, tab!at!yle Mecl!s!n!ze arz olunacak-
tır. $"letmelerle, T!caret ve Ekonom! Bakanlıklarına a!t sözler!me son ver!rken, bâzı 
Bakanlıkların !"ler!n! anlattı#ım sırada temas ett!#!m Marshall Plânı yardımlarının 
burada b!r !cmal!n! yapmayı faydalı bulmaktayım.

Marshall Plânından bugüne kadar aldı#ımız h!sse 252 m!lyon 200 b!n dolara 
bal!# olmu"tur. Bu sene yapılan yardımın yekûnu 70 m!lyon dolar olup bunun 45 
m!lyonu h!be mah!yet!n! ha!zd!r. Dolar yardımlarından hâsıl olan kar"ılık paralar-
dan, "!md!ye kadar 290 m!lyon Türk l!rası çe"!tl! kalkınma projeler!n!n tahakku-
kuna sarf olunmak üzere serbest bırakılmı"tır. Bu sene serbest bırakılan m!ktar 164 
m!lyon Türk l!rasıdır. Marshall yardımından aldı#ımız yukarda !"aret ett!#!m 252 
m!lyon 200 b!n dolar umum! yardım yekûnunun yüzde 1,1’! kadar tutmaktadır.

Muhterem m!lletvek!ller!;
Bayındırlık sahasındak! faal!yetler!m!z, m!llî ekonom!n!n !caplarına göre ter-

t!plenm!"t!r. Devlet yolları "ebekes!n!n yurt !ht!yacını kar"ılayab!lecek b!r duruma 
get!r!leb!lmes! !ç!n gereken bütün tedb!rler alınmı"tır. Yol dâvamıza verd!#!m!z 
ehemm!yet! bel!rtmek bakımından 1951 yılında Hükümet!n bütçeden ayırdı#ı 
ödene#!n 94 m!lyon l!ra oldu#unu ve bu m!ktarın 1952 Bütçes!ne 175 m!lyon l!-
ralık b!r tahs!ste bulunulmak suret!yle artırılmasının derp!" ed!ld!#!n! !fade etmek 
!ster!m. (Bravo sesler", alkı#lar). 

Bu maksat !ç!n 1949 Bütçes!ndek! para m!ktarı, 43 m!lyon, 1950 yılında !se, 
59 m!lyondan !barett!. $l ve köy yollarına sarf ed!lmek !ç!n, bu yıl, Devlet bütçes!n-
den 13 m!lyon l!ralık b!r yardım yapılmı"tır.

Ula"tırma ekonom!m!z, bütün yol "ebekes!n!n b!r kül olarak ele alınmasını 
zarur! kılmaktadır.

$l ve köy yollarının Devlet yollarındak! çalı"malara muvaz! olarak esaslı b!r 
"ek!lde programa ba#lanması !ç!n tanz!m ed!len kanun tasarısı, Yüksek Mecl!se 



sunulmak üzered!r. Nak!l vasıtalarının ço#alması dolayıs!yle artan yol kazalarını 
önlemek maksad!yle b!r traf!k kanunu tasarısı hazırlanmı" ve Büyük Mecl!se su-
nulmu"tur.

Büyük su !"ler!m!z!n da#ınık çalı"malar hal!ndek! durumunu düzeltmek ve 
halen tamamlanmamı" !"ler! süratle ver!ml! b!r hale get!rmek maksad!yle üç yıllık 
b!r programın tatb!katına geç!lm!"t!r. 1937-1950 yılları esnasında su !"ler!ne 140 
m!lyon l!ra yatırılmı", fakat da#ınık ve tam olarak b!t!r!lmem!" tes!slerden ancak 
yüzde 15 n!spet!nde b!r randıman alınab!lm!"t!r. 1951 yılında, büyük su !"ler! !ç!n 
25 m!lyon 267 b!n l!ra tahs!s olunmu"tur. Devam etmekte olan !"lerle, esk! ve yarı 
kalmı" !"ler!n !kmal!ne matuf olarak tesb!t ed!len program, 54 m!lyon l!ra tutarın-
da 47 !hale mevzuunu !ht!va etmekted!r.

Önümüzdek! senelerde bütçeye konulacak ödeneklerle, 1953 yılı sonuna ka-
dar tamamlanacak olan bu program net!ces!nde, 1 m!lyon 940 b!n dekar araz! su-
lanacak; 1 m!lyon 54 b!n dekar bataklık kurutulacak, ve 2 m!lyon 116 b!n dekar 
araz! ta"kından korunacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar). Yeraltı su haz!neler!, rasyonel 
"ek!lde !"let!lerek, halkın h!zmet!ne arz ed!lmes! hususunda te"ebbüslere geç!lm!" 
bulunulmaktadır. Bu sahada memleket!n muhtel!f kö"eler!nde yetm!"e yakın mev-
zu üzer!nde çalı"ılmakta ve bu maksat !ç!n Devlet bütçes!nden 10 m!lyon l!ra ay-
rılmı" bulunmaktadır. Önümüzdek! bütçe yılında 100 den fazla yen! su mevzuu ele 
alınacaktır. Köyler!m!z!n !çme suyu dâvası da, ehemm!yetle ele alınmı"tır. Bu yıl, 
b!n yüz köy, yen!den !çme suyuna kavu"mu" veya kavu"mak üzere bulunmu"tur. 
(Bravo sesler", alkı#lar)

Memlekette !st!hsal olunan elektr!#!n üçte !k!s!n! kullanan (Kuzey - Batı) 
Anadolu bölges!ne, enerj! verecek olan Sarıyar baraj ve h!droelektr!k tes!sler!n!n 
!n"asına ba"lanmı" bulunulmaktadır.

Çatala#zı elektr!k santral!n!n tam kapas!te !le çalı"ması ve $stanbul’a enerj! ve-
r!leb!lmes! !ç!n Çatala#zı-$stanbul arasındak! hava! hat !n"ası, 1952 yılında b!tm!" 
olacaktır.

Konya ve c!varına Göksu nehr!nden, Erzurum’a Tortum "elâleler!nden, Ispar-
ta ve c!varına E#r!d!r göl aya#ından, Elâzı# ve c!varına Hazer Gölünden bol ve 
ucuz enerj! tem!n edecek olan h!droelektr!k tes!satı !n"aat projeler!n!n !haleler! pek 
yakında yapılacaktır. Ula"tırma s!stem!m!z!n tamamlayıcı unsurlarından olan l!-
man ve !skele !n"aatı da, üzer!nde ehemm!yetle durdu#umuz konulardandır. Ere#l! 
l!manı dalgakıranı tamamlanmı"tır. Trabzon ve $nebolu l!manlarının !n"aatı hızla 
devam etmekted!r.

$stanbul’da Salıpazarı ve Haydarpa"a l!manlarının gen!"let!lmes!, $zm!r’de 
Alsancak L!man!yle, $skenderun L!manının ıslah ed!lmes! ve Samsun L!manının 
!n"ası mevzuları bu yıl !ç!nde taahhüde ba#lanmı" olacaktır. (Alkı#lar). Mers!n L!-
manı da, ana l!man programına dâh!ld!r.

Az!z Atatürk’ü b!r an evvel ebedî !st!rahatgâhına tevd! etmek maksad!yle Anıt 
Kab!r !n"aatı, yen! b!r tetk!ka tâb! tutulmu"tur. Eser!n, m!mar! kıymet ve azamet!ne 
halel gelmemek kayd!yle, !n"aat müddet!nden, !k! yıl !nd!r!lm!" ve sarf olunacak 
paradan 6 m!lyon l!ra g!b! h!ç de küçümsenemeyecek b!r tasarruf sa#lanmı"tır. 
(Alkı#lar).



Anıt Kabr!n, Atatürk’ün 14’üncü ölüm yılına rastlıyan 1952 senes! sonlarında, 
tamamlanması !ç!n gerekl! bütün tert!pler alınmı"tır. (Alkı#lar).

Sayın arkada"lar,
&!md! “Tekel” den bahsetmek !st!yorum. B!r Devlet monopolü !dares! olan bu 

Bakanlı#ın, !ç!nde bulundu#umuz !kt!sad! s!steme göre bugünkü vaz!fes!; Gümrük 
!dares!n! bünyes!nden ayırmak, Haz!neye müh!m var!dat sa#lıyan tütün mono-
polüne ver!lecek hüv!yet! esaslı surette tetk!k etmek, d!#er !"ler!n! de muntazam 
b!r tasf!ye amel!yes!ne tâb! tutmaktan !barett!r. Bu yolda çalı"malara ba"lanmı"tır. 
(Bravo sesler", alkı#lar)

Sayın M!lletvek!ller! arkada"larım,
Geçen devrede kabul buyurdu#unuz “Den!zc!l!k Bankası” Kanunu, henüz tat-

b!k sa*asındadır.
Bu en büyük den!zc!l!k müessesem!z!n yen! kanun hükümler!ne göre, !ç bün-

yes!n!n ve te"k!lâtının tanz!m! !le u#ra"ılmaktadır. Bununla beraber, daha "!md!-
den !darede, yen! ve t!car! b!r z!hn!yet!n hâk!m oldu#u görülmeye ba"lanmı"tır. 
Den!zc!l!k Bankası 1951 yılının !lk altı ayında geçen, 1950 senes!n!n, aynı devres! 
hasılatına nazaran, 7 m!lyon 378 b!n l!ralık b!r gel!r fazlası kaydetm!"t!r. Türk ar-
matörler!ne a!t 200 b!n tonluk 40 gem!, dı" sularda serbest nakl!yat yaparak, yur-
da döv!z ve sah!pler!ne kâr tem!n etmekted!rler. Kabul buyurdu#unuz Den!zc!l!k 
Bankası Kanunu !le, kabotaj hakkı bütün Türkler!n !st!fades!ne tahs!s ve te"m!l 
ed!lm!"t!r. Bu suretle sularımızda yük ve yolcu nakl!yatı monopolü ortadan kalk-
mı"tır.

Faal!yetler!n! memnunlukla kaydett!#!m Türk armatörler!n!n ve husus! te"eb-
büs erbabının, bu yen! durumdan faydalanmak !st!yecekler!n! üm!t eder!m. De-
m!ryollarımızın çalı"maları, normal rekabet unsurları !ç!nde, karayolları nakl!yat 
"artlar!yle ayarlanmak prens!b!ne dayanmaktadır.

Bu !daren!n durumunda da, malî salâh mü"ahede ed!lmeye ba"lamı"tır. Bu 
yılın !lk altı aylık var!datı, geçen yıla n!spetle 6 m!lyon 844 b!n l!ralık b!r artı" gös-
term!"t!r. B!r yandan var!dat artı"ları, d!#er tara(an yapılan tasarru%arla, !daren!n, 
67 m!lyon 737 b!n l!raya bal!# olan !"letme zararı, 1952 yılında. (10) m!lyon l!raya 
dü"mü" olacaktır. (Alkı#lar).

Yen! vücuda get!r!len tam!r atelyeler!yle beraber, mevcutlarının tekn!k kab!-
l!yetler!n!n artırılması yüzünden memlekette yolcu ve yük vagonları !n"asına ve 
tekm!l nak!l vasıtalarının, daha fazla adedde tam!rler!ne !mkân hâsıl olmu"tur. 
Ayrıca personel ve !"ç!ler !ç!n sıhhat müesseseler! ve mesken !n"ası g!b! sosyal yar-
dımlarda artırılmı"tır.

Posta, Telgraf ve Telefon $dares! de zarardan kurtulma yolunu tutmu"tur. Bu 
müessese, 1951 yılı, !lk altı ayında, 3 m!lyon 779 b!n l!ralık b!r fazla var!dat elde 
etm!"t!r. $ht!yaçları kar"ılamak bakımından, 1951 yılı !lk altı ayında yen!den vü-
cuda get!r!len telefon hatlarında, 1950 yılının aynı müddet!ne n!spetle yüzde 36 
n!spet!nde b!r artı" vardır.

Devlet Havayolları $dares! de aynı "ek!lde, geçen senen!n altı ayına n!spetle, 
bu senen!n altı ayında 1 m!lyon 60 b!n l!ralık fazla b!r gel!r elde etm!"t!r.



Geçen sene, Ula"tırma Bakanlı#ına a!t maruzatım arasında bu müesseseler!n 
heps!n!n zararla !"led!kler!n! söylem!"t!m. Bugün, bunların umum! olarak, faal!-
yetler!nde, masra%arın !nd!r!lmes! ve var!datın artırılması g!b! tab!î b!r hal göze 
çarpmaktadır. Hak!kat "udur k!; B!r amme h!zmet! görmekle beraber, ula"tırma 
!"ler!m!z!n karakter! !kt!sad!d!r. Bunların Haz!neye yük olmamaları lâzımdır. (Bra-
vo sesler", alkı#lar)

Arkada"lar;
Memleket!m!z!n !st!krarlı, b!r malî pol!t!kaya !ht!yacı vardır. Bu pol!t!kanın 

esasları üzer!nde durulmaya ba"lanmı"tır. B!ld!#!n!z g!b!, Devlet bütçes!ne konulan 
tahs!satla tak!p olunan büyük hede%erden b!r! de, M!llî !st!hsal!n gel!"mes!ne yar-
dım etmekt!r. Devlet bütçes! hazırlanırken d!kkat ed!lmes! lâzım gelen esaslardan 
b!r! de, bütçe !mkânlar!yle, amme !ht!yaçlarının kar"ılanması mevzuunda, mem-
leket!n ödeme takat!n!n a"ılmamalıdır. Bu esaslar göz önünde tutulmak suret!yle, 
hazırlanacak olan 1952 yılı bütçeler!, aynı zamanda malî pol!t!kamızın, denk bütçe 
esasına do#ru !st!kamet almı" oldu#unu da ortaya koyacaktır. M!llî gel!r kaynakla-
rımızın her nev’! üzer!ne konulan verg!ler!n umum!yet ve !t!dal ka!deler!ne uygun 
olması müh!m b!r keyf!yett!r. Esk!den kalma bâzı verg! kanunlarının gayr!me"ru 
rekabetlere meydan verecek hükümler! !ht!va etmes! yüzünden b!r kısım mükellef-
ler!n verg!ye kar"ı mukavemet ett!kler! görülmekted!r.

Y!ne bu sebepled!r k!, Devletten verg! kaçırmayı b!r nev! “me"ru müdafaa“ 
telâkk! eden bâzı mükelle%ere b!le rastlanmaktadır. Bu hal! bertaraf etmek !ç!n ya-
pılan çalı"maların Büyük Mecl!s!n tam müzaheret!ne mazhar olaca#ı "üphes!zd!r. 
Verg! kanunlarında umum!yet ve adalet ka!deler!yle açık kapıları kapama esası, 
müeyy!delerden daha az müh!m de#!ld!r. Gel!r Verg!s! rej!m!n! bu bakımlardan 
tekemmül ett!rmek maksad!yle, hazırlanmakta olan kanun tasarıları Mecl!s!n!ze 
sunulacaktır. Hayvanlar Verg!s!n!n, kısım kısım kaldırılmasına karar ver!lm!" ve 
tatb!katına da ba"lanmı"tır. Gel!r Verg!s!n!n tatb!k! dolayıs!yle emekl!, dul ve ye-
t!mler!n maa"larında görülen azalma, Büyük Mecl!s!n!zce kabul buyurulan b!r ka-
nunla telâf! olunmu"tur.

Bundan ba"ka, "!md! arzedece#!m tasarılar da, Yüksek Mecl!s!n!z!n takd!r ve 
tasv!b!ne sunulacaktır.

1- Bugünkü Muamele Verg!s! rej!m!n!n ıslâhı maksad!yle hazırlanan muame-
le verg!s! tasarısı,

2- Çe"!tl! harçların tevh!d!ne a!t tasarı,
3- Orta ça# usulünde b!r “ba"” verg!s! olan ve husus!yle fak!r vatanda"lara 

çok a#ır b!r yük te"k!l eden “Yol” Verg!s!n!n kaldırılması hakkında tasarı. ($"ddetl" 
alkı#lar),

4- 1325 tar!hl! Tahs!l! Emval Kanununun de#!"t!r!lmes!n!n !fades! olan 
“Kamu alacakları kanunu” tasarısı. (Bravo sesler", alkı#lar) Bu son tasarıyı kabul 
buyurdu#unuz takd!rde, “Vatanda"ın” verg! borçlarından dolayı haps! usulü kalka-
cak, Demokrat !kt!darın fert hays!yet!ne verd!#! kıymet, bununla da tey!d ed!lm!" 
olacaktır. (Bravo sesler", sürekl" alkı#lar).

Sayın M!lletvek!ller!,
1951 malî yılının 8 aylık devres!nde, Devlet gel!rler!n!n manzarası üm!t ver!-

c!d!r. $ç!nde bulundu#umuz yıl gel!rler!nde, yapılan tahs!latın, tahakkukata n!spe-



t!, Eylül sonu !t!bar!yle yüzde 94’tür. Clet!r Verg!s!nden sa#lanaca#ı tahm!n olunan 
var!datın, !lk tatb!k yılı olması !t!bar!yle, tamamen tahakkuk edemem!" bulunma-
sına mukab!l, d!#er gel!rlerde Eylül sonu !t!bar!yle, 33 m!lyon l!ralık b!r tahs!lat 
fazlası elde ed!lm!"t!r. (Bravo sesler", alkı#lar)

Paramızın kıymet!, hang! !st!kametten gel!rse gels!n, her türlü en%âsyon!st po-
l!t!kanın tes!rler!ne kar"ı korunacaktır. Geçen, senek! nutkumda arz ett!#!m para 
pol!t!kasına a!t esaslar üzer!nde c!dd!yetle durulmaktadır. Son, günlerde em!syon 
hacm!ndek! artı", münhasıran t!car! ve z!ra! reeskontlar !le hububat mubayaası !ç!n 
açılan muvakkat kred!lerden !ler! gelmekted!r.

Paramızın !ç de#er! kadar dı" de#er! de tam b!r t!t!zl!kle korunmaktadır. Dı" 
malî ve t!car! münasebetler!m!z! daha !y! b!r "ek!lde tanz!m etmek üzere “Türk 
Parasının Kıymet!n! Koruma” Kanununu yen! ba"tan b!r tad!le tâb! tutan tasarı bu 
devre !ç!nde Yüksek Mecl!s!n!ze sunulacaktır. Memleket!n !kt!sad! kalkınmasının 
!caplarına uygun b!r para ve kred! pol!t!kası tak!p ed!lmes! ba"lıca hede%erden b!-
r!d!r. Bankalar Kanunu, Merkez Bankası Kanunu, Menkul Kıymetler ve Kamb!yo 
Borsaları Kanunu ve bunlarla !lg!l! mevzuat yen!den gözden geç!r!lmek suret!y-
le, maksada elver!"l! b!r bankacılık s!stem!n!n gel!"t!r!lmes!nden büyük faydalar 
beklenmekted!r. $kt!sad! kalkınma ve gel!"me devres!nde bulunan b!r memlekette, 
umum! olarak kred! darlı#ı ve bu darlı#ın yüksek faîz hadler!yle b!r kat daha "!d-
detlend!r!lm!" bulunması derhal önlenmes! !cab eden b!r keyf!yet olur. Geçen yıl 
Merkez Bankası reeskont hadd!n!, yüzde 4’ten yüzde 3’e !nd!rm!"t!r. Fa!z hâdlıer!ne 
a!t b!r kanun da, geçen devrede Muhterem Heyet!n!z tarafından kabul olunmu"tu. 
Bu ves!le île kred! ve mevduat durumuna !"aret etmek !ster!m. Elde mevcut ra-
kamlara göre, mevduat hacm!, 1950 Haz!ranı sonunda 1 m!lyar 82 m!lyon l!radan, 
1951 Haz!ran ayı sonunda, 1 m!lyar 322 m!lyon l!raya bal!# olmu"tur. Kred! hacm! 
de, 1950 Haz!ranı sonunda 1 m!lyar 563 m!lyon l!radan, 1951 Haz!ranı sonunda 1 
m!lyar 898 m!lyon l!raya yükselm!" bulunmaktadır. Bu rakamlar kred! hacm!n!n 
ve buna muvaz! olarak mevduatın devamlı surette artı" kaydett!kler!n! göstermek-
ted!r. 1950 yılında kurulan “Türk!ye Sına! Kalkınma” Bankasına, b!r müddet evvel, 
“M!lletlerarası îmar ve Kalkınma” Bankasından 9 m!lyon dolarlık b!r kred! tem!n 
olunmu"tu. Bu defa da Marshall Plânı kar"ılık paralarından husus! te"ebbüs !ç!n 
ayrılan yardım paralar!yle kaynakları b!r kat daha takv!ye ed!lm!" bulunan, banka-
dan, daha süratl! b!r faal!yet beklemektey!z. Memlekette b!rçok vatanda"ların, ucuz 
ve sıhh! meskene !ht!yaçları vardır. Mesken dâvasının hall! yolunda ehemm!yetl! 
adımlar atılmı"tır. Sermayes!ne Emekl! Sandı#ının 20 m!lyon l!ra !le !"t!rak! sa#la-
nan Türk!ye Emlâk Kred! Bankası, 1951 yılında yen! mesken !n"aatına 52 m!lyon 
l!ralık !krazatta bulunmu"tur. D!#er tara(an, bankanın tatb!kına ba"ladı#ı “Yapı 
tasarru%arı” s!stem! !le, b!rkaç ay zarfında 9 m!lyon l!ralık yapı tasarrufu mukave-
leler! akdetmek !mkânı hâsıl olmu"tur. Bu s!stem!n bütün memleket m!kyasında 
ve süratle gen!"let!lmes! temenn!ye "ayandır. Bu ves!le !le mesken me*umunun 
yalnız münfer!t evlere !nh!sar ett!r!lm!yerek, vatanda"ların !ht!yaçları kadar "eh!r-
ler!m!z!n !st!kbal! bakımından da büyük ehemm!yet arz eden kat mülk!yet! mev-
zuunun d!kkatle ele alınması lâzım geld!#!ne !"aret etmek !ster!m. Mal!ye, te"k!lât 
ve muamelâtının, günün !ht!yaçlarına uygun olarak tanz!m! !ç!n çalı"malara ba"la-
nılmı"tır. Memleket!m!zde tetk!klerde bulunan Barker Heyet! !le Amer!kalı müte-
hassıs profesörün raporlarından !st!fade ed!lecekt!r.



Az!z arkada"lar,
Bu yıl !ç!nde !"ç!lere ha(a tat!l! ve umum! tat!l günler!nde yarım ücret ver!l-

mes! esası kanunı a"tırılmı"tır. Basın mensuplarının çalı"ma ve sosyal s!gortalar-
dan faydalanma "ek!ller!n! tanz!m eden kanun tasarısı, Büyük Mecl!s!n tetk!kına 
sunulmu" bulunmaktadır. Bu tasarının kanunla"mas!yle, f!k!r !"ç!ler!n!n de du-
rumları âd!l b!r n!zama ba#lanmı" olacaktır.

$" Kanununun tad!l!ne a!t tasarı !le, den!z ve tarım !"ç!ler!n!n hukuk! durum-
larını n!zamlıyacak olan kanun tasarıları önümüzdek! yıl !ç!nde Mecl!se arzolu-
nacaktır. Son zamanlarda tarım !"ç!ler!n!n durumu büyük ehemm!yet arzetmeye 
ba"lamı"tır. Tarım Bakanlı#ından bahsederken memlekete g!ren traktör aded!ne 
de !"aret etm!"t!m. Bu faydalı mak!neler!n memleket!m!zde ço#alması; b!z!, b!r! 
!çt!ma!, d!#er! hukuk! !k! müh!m mesele !le kar"ı kar"ıya bulundurmaktadır. $çt!-
ma! kısmı; b!rçok toprak !"ç!s!n!n yer yer !"s!z kalmasına taallûk etmekted!r, !lerde 
do#ması, muhtemel b!r sosyal buhranın önüne geçmek !ç!n tarım !"ç!ler! tasarısın-
da bu esaslı meselen!n de yer bulaca#ını tab!î addetmektey!m. $" hayatının n!zam-
lanmasında faal b!r unsur olan send!kalar gel!"me !st!dadı göstermekted!rler. 1950 
yılında, sayıları 88 olan, ve 76 b!n üyes! bulunan send!kalarımız, 1951 yılında, 162 
ye çıkmı", ve üye sayısı 112 b!n 800’ü bulmu"tur.

Bu yıl, !"ç!ler!m!z!n hayat! ehemm!yette b!r !ht!yacına cevap veren hastalık 
s!gortasının, 6 !l!m!zde tatb!kına geç!lm!"t!r.

Geçen yıl yürürlü#e g!ren !ht!yarlık S!gortası Kanununa göre, bu yıl ya"lı !"-
ç!ler!m!ze, !ht!yarlık aylı#ı ba#lanmasına f!!len ba"lanmı"tır. Malî kaynakları uzun 
vadel! yatırma mevzuunu te"k!l eden bu s!gortanın, b!r!km!" ve b!r!kecek fonla-
rından b!r kısmının meskens!z !"ç!ler tarafından kurulacak yapı kooperat!%er!ne 
!krazı !ç!n gerekl! tedb!rler alınmı"tır.

$"ç! s!gortaları sa#lık tes!sler!, gen!" ölçüde takv!ye ed!lm!"t!r, !ç!"ler!m!z!n 
umum! hastalıklarına tahs!s ed!len yatak sayısı 600’e yükselm!"t!r. Ayrıca geçen yılı 
Bay Süreyya $lmen tarafından, Kuruma h!be ed!len Narlı Ç!(l!#!nde 100 yataklı b!r 
sanatoryumun !n"ası tamamlanmı", aynı yerde her türlü fennî tes!satı !ht!va eden 
300 yataklı b!r sanatoryumun da !n"asına ba"lanmı"tır. $stanbul’da yapılmakta olan 
!k! büyük d!spanser de önümüzdek! yılın !lk aylarında h!zmete g!rm!" olacaktır. 
(Bravo sesler")

Az!z arkada"lar,
&!md! de !ç!"ler! Bakanlı#ının faal!yet!nden bahsedece#!m. Bugün tatb!k 

mevk!!nde olan kanun hükümler!n!n yen! b!r z!hn!yet!n ı"ı#ı altında gözden geç!-
r!lmes!ne lüzum vardır. Bu cümleden olmak üzere, demokras!n!n !lk tezahür ett!#! 
b!r muh!t olan köy "ahs!yet!n!, belde hayatını ve özel !dare faal!yetler!n! demokra-
s! !ç!n elzem telâkk! ett!#!m!z hükümlerle c!hazlandırılmak gayes!yle hazırlanan 
Köy Kanunu, Beled!yeler Kanunu ve özel !dareler Kanunu tasarıları, demokrat!k 
!caplara uymıyan Memur!n Muhakemat Kanunu yer!ne, yen!den hazırlanan Me-
murların Muhakeme Usuller!ne a!t Kanun tasarısı, mülk!yet haklarının tem!natı 
cümles!nden olarak, gayr!menkul mallara kar"ı vuku bulacak tecavüz hakkındak! 
hükümler! daha müess!r ve adalet esaslarına daha uygun b!r hale get!ren 2311 nu-
maralı Kanunun tad!l!ne da!r kanun tasarısı, büyük "eh!rler!m!zde husule gelen 



nüfus kesafet! dolayıs!yle ön plâna geçm!" bulunan ucuz evler meseles!n! hallet-
mek ve gecekondular ıstırabına son vermek maksad!yle hazırlanmı" bulunan (B!na 
Yapımını Te"v!k ve !z!ns!z Yapılan B!nalar hakkındak! Kanun) tasarısı, nüfus !"-
ler!m!z! ıslah maksad!yle tanz!m ed!len Nüfus Kanunu ve Nüfus Yazımı Kanunu 
tasarısı, Devlet!n ve vatanda"ların can ve mal kaybına sebep olan tab!î âfetlerden 
önce ve sonra alınacak tedb!rlere da!r hazırlanmı" bulunan Tab!î Âfetler Kanunu 
tasarısı muhterem Mecl!s!n!z!n tetk!k!ne sunulmu" bulunmaktadır. Zabıtanın b!r-
le"t!r!lmes! ana f!kr! etrafında g!r!"!len hazırlıklar, pol!s te"k!lâtında, çar"ı ve ma-
halle bekç!ler! h!zmetler!nde yapılması tasarlanan ıslahat !le b!rl!kte, tekm!l yurt, 
zabıta h!zmetler!n!n muayyen ve !ler! b!r t!p üzer!nde kurulmasını sa#layacaktır. 
Bekç!lere taallûk eden kanun tasarısı Sayın Mecl!s!n!ze sunulmu"tur; d!#erler! de 
peyderpey tetk!kler!n!ze arz ed!lecekt!r.

Modern devlet !dares! telâkk!ler!ndek! !nk!"af kar"ısında esk!m!" b!r halde 
bulunan, memurların hukuk! durumlarına a!t mevzuatımıza, yen! b!r "ek!l ve-
r!lmek gayes!yle düzenlenm!" bulunan Memurlar Kanunu tasarısı da Mecl!s!n!ze 
sevk ed!lmek üzered!r.

Az!z arkada"larım,
Ordumuzun te"k!lâtlanmasında, s!yas! !caplarla askerî !ht!yaçları, b!r!nc! de-

recede göz önünde bulunduruyoruz. Bu esasa göre, mütemad! b!r gayret sarf olun-
maktadır. Geçen devrede, önem!ne !"aret ett!#!m!z Ged!kl! Erba".(Astsubay) Ka-
nunu, muhterem heyet!n!zce kabul olunmu"tur. Bu defa da, yedek subaylarımızın 
yen! e#!t!m usulüne göre, yet!"t!r!lmeler!n! sa#lamak maksad!yle, sınıf okullarında 
e#!t!m usulü !hdas ed!lm!"; ve buna a!t yen! b!r Yedek Subay Kanunu hazırlanmı"-
tır. G!tt!kçe gel!"mekte olan Ordu Donatım Te"k!lâtının muhtaç oldu#u elemanları 
yet!"t!rmek !ç!n, Tekn!k erba" sınıfı unvan!yle yen! b!r askerî sınıfın !hdası zarur! 
görülerek, ayrı b!r tasarı hazırlanmı"tır. Bu tasarıda aynı ehemm!yette b!r !ht!yaç 
olan kıta erba"ı !ç!n, yen! b!r h!zmet sınıfının esasları yer almı"tır. Uçuculuk ve 
den!zaltıcılık g!b!, a#ır ordu h!zmetler!nde bulunanlara münas!p b!r tazm!nat ver!-
leb!lmes!n! derp!" eden b!r kanun tasarıs!yle, ordunun yen! te"k!lât ve e#!t!m usu-
lüne muvaz! olarak b!r “Terf! Kanunu” tasarısı vücuda get!r!lm!"t!r.

Ordu s!c!l müesseses!n!n terf!e mesnet olması lâzım gelen kab!l!yet ve ehl!-
yetler! !lmî esaslara göre, kat!yetle meydana koyacak ve kıymetlend!recek kuvvette 
tanz!m! yolundak! çalı"malar sona ermek üzered!r. Söyled!#!m, bu üç mevzua a!t 
kanun tasarılarının, Yüksek Mecl!s!n!ze yakında takd!m! mukarrerd!r. 1951 yılın-
da, okul ve kurslarda faal!yet gen!"lem!", ö#renc!ler!n sayısı ço#almı"tır; bunun 
net!ces! olarak, askerî okul ve müesseselere yen!ler! !lâve olunmakla beraber geçen-
lerde, b!r de Hava Harb Okulu açılmı"tır.

Arkada"larım,
M!llî varlı#ımızın en büyük tem!natı bütün S!lahlı kuvvetler!m!z demek olan 

Ordumuzdur. Orduların kuvvetler!, madd!yat ve manev!yatı !le ölçülür. Ordumu-
zun teçh!zatı, tesl!hatı ser! b!r tekâmül seyr! tak!bederek artmaktadır. Manev!ya-
tına gel!nce; Nasıl b!r kudrete sah!p oldu#unu, Kore’de, ecdadının "ehamet dolu 
tar!h!ne yen! "eref sah!feler! !lâve etmek suret!yle f!!len gösterm!"t!r. ($"ddetl" ve 
sürekl" alkı#lar).



Bütün Türk cam!asının tar!hî hamaset!n!, asalet!n! tems!l eden bu muazzam 
m!llî varlıkla !(!har etmek hakkımızdır. (&!ddetl! alkı"lar.)

Çok muhterem M!lletvek!ller!,
&!md!, söz sırası, günün meseles! olan har!c! pol!t!kamızın esası hakkın-

da mâruzâtta bulunmaya gelm!"t!r: $k!nc! Dünya Harb!n!n bütün tahr!batına ve 
mahrum!yetler!ne katlanmı" olan be"er!yet, bu sene de maalesef, bekled!#! sulh ve 
sükûna kavu"amamı"tır.

Hür dünya m!lletler! tarafından göster!len sam!mî sulh arzuları, mukabeles!z 
kalmı" ve !k! !deoloj! arasındak! uçurum g!tg!de der!nle"m!"t!r. Bu karanlık man-
zaraya ra#men, !st!kbale emn!yetle bakmak !mkânını veren ferahlatıcı unsurlar da 
yok de#!ld!r. B!z!m de ba#lı bulundu#umuz !dealler!, ve emn!yet! tehd!t eden bü-
yük tehl!key!, hür dünya m!lletler!, daha !y! anlıyarak, aralarında sıkı b!r !"b!rl!#! 
yapmak suret!yle sulh cephes!n! gün geçt!kçe kuvvetlend!rmekted!rler. Kore teca-
vüzü kar"ısında, B!rle"m!" M!lletler!n hayırlı !"b!rl!#!, hür dünyanın ben!msed!#! 
dâva u#runda atılmı" !lk müdafaa adımının madd! tezahürü olmu"tur. Bu hareket 
tarzı, B!rle"m!" M!lletler kararlarının !sabet!n!, teval! eden hâd!selerle, daha bar!z 
b!r "ek!lde ortaya koymu"tur.

Cumhur!yet Hükümet!n!n, bu karara !"t!rak!, ve askerler!m!z!n, Kore’de gös-
terd!kler!, m!llet!m!ze has kahramanlıklar, Türk!ye’n!n m!lletlerarası mevk!!n! ve 
prest!j!n! bugünkü yüksek dereces!ne çıkarmakta büyük b!r âm!l olmu"tur. (Alkı#-
lar) Bu ves!le !le Kore "eh!tler!m!z!n mukaddes hâtıralarını taz!z ederken, gaz!ler!-
m!z!, takd!rle ve "ükranla anmayı "ere%! b!r vaz!fe sayarım. (Bravo sesler", alkı#lar)

Az!z arkada"larım,
Emn!yet dâvamızı !lk !" olarak ele almı" olan bugünkü !kt!darın bu yolda mü-

h!m b!r muva'ak!yet daha tem!n etm!" oldu#unu s!zlere söylemekten büyük b!r 
memnunluk duymaktayım. B!ld!#!n!z g!b!, Atlant!k Konsey!, Ottawa’da akdett!#! 
son toplantıda, Türk!ye’y! üye devletler parlâmentolarının tasd!k! kayd!yle, e"!t 
haklarla Pakta !lt!haka davet etmeye karar verm!"t!r. (Sürekl" alkı#lar) Bu müna-
sebetle, umum! emn!yet çerçeves! !ç!nde, b!z!m de emn!yet dâvamıza kar"ı, ba"ta 
B!rle"!k Amer!ka Devletler! olmak üzere, anlayı" gösteren bütün dost üye devletle-
re, bu kararlarından dolayı sam!mî te"ekkürler!m!z!, huzurunuzda !fade etmekle, 
hep!n!z!n ve m!llet!m!z!n !çten gelen duygularına tercüman oldu#uma em!n!m. 
(Sürekl" alkı#lar).

Atlant!k cam!asına !lt!hak ed!nce, paktın d!#er üyeler!ne bah"ett!#! aynı hak-
lardan !st!fade edecek olan Türk!ye’n!n, !lt!haktan do#acak vec!beler! de tam sa-
dakatle yer!ne get!rece#! "üphes!zd!r. (Bravo sesler" Alkı#lar). Pakta kabulümüzün, 
askerî ve !kt!sad! b!r takım tatb!kat meseleler!n!n hall!n! !cabett!rece#! tab!îd!r.

Bu mevzular üzer!nde "!md!den ve !hzar! mah!yette f!k!r teat!s!nde bulun-
mak üzeıe, Amer!ka B!rle"!k Devletler! mü"terek Kurmay Ba"kanları Kom!tes! Re-
!s! General Omar Bradley, $ng!ltere $mparatorlu#u Genel Kurmay Ba"kanı Mare"al 
S!r W!ll!am Sl!m ve Fransa Genel Kurmay Ba"kanları Kom!tes! $k!nc! Re!s! Or-
general Charles Lecheres’den mürekkep b!r heyet!n, 12 Ek!mde Ankara’ya geld!#! 
malûmunuzdur. Dost ve müttef!k devletler!n bu mümtaz "ahs!yetler!n! aramızda 
görmekten baht!yarlık duyduk. Tam b!r sam!m!yet havası !ç!nde yapılmı" olan bu 



temaslar, !k! tarafın kend! görü"ler!n! b!rb!rler!ne açıkça ve teferruat!yle !zah etme-
ler!ne !mkân verm!"t!r. Görü"melerde, b!ttab!, Orta - Do#u meseles! de mevzuuba-
h!s olmu"tur. Ortado#u’nun korunması, hür dünyanın stratej!k ve !kt!sad! !capları 
bakımından büyük ehemm!yet! ha!zd!r; ve bu, b!lhassa, o bölgeye mücav!r olan 
memleket!m!z !ç!n, hayat! b!r mah!yet arz etmekted!r.

Atlant!k Paktı cam!ası !ç!nde d!#er üye Devletlerle, e"!t "artlar dâh!l!nde, bü-
tün !cabatı !le mevk!!m!z! alınca, bundan ayrı olan ve henüz tahakkuk sahasına 
!nt!kal etmem!" bulunan Orta Do#u müdafaası tert!batı !ç!n de, mü"terek tedb!r 
alınmasına kuvvetle tara(ar bulunuyoruz.

Kurulması mukarrer bu tert!be Orta - Do#udak! bütün dost devletler!n de 
katılmaları, b!zzat kend! menfaatler!, ve umum! menfaat bakımından hayırlı ola-
caktır. (Alkı#lar).

Dünyanın bu naz!k anlarında, memleket!m!ze yaptı#ı askerî ve !kt!sad! yar-
dımlarla, b!zde, "ükran duyguları uyandıran. B!rle"!k Amer!ka Devletler! ba"ta 
gelmek üzere, pek yakında kend!ler!yle Atlant!k Paktı cam!ası !ç!nde de, !"b!rl!#! 
yapaca#ımız müttef!kler!m!z $ng!ltere ve Fransa !le ve Paktın âzası d!#er dost dev-
letlerle mevcut münasebetler!m!z! daha da !nk!"af ett!rmey! büyük b!r sam!m!yetle 
arzu ed!yoruz. (Alkı#lar). Bugün dünya sulhunun mü"tereken korunması !"!ndek! 
öneml! h!sses!n! takd!r etmekte bulundu#umuz demokrat!k $talya’nın, bu vaz!fes!-
n!, mevk!!n!n ehemm!yet! !le mütenas!p b!r n!spette ba"arab!lmes! !ç!n, B!rle"m!" 
M!lletler Te"k!lâtı !ç!nde yer almasını ve m!llî gayretler!n! tahd!t eden ahdî engel-
lerden kurtulmasını temenn! eder!m. (Alkı#lar). $spanya !le elç!l!kler!m!z!, kar"ı-
lıklı olarak büyük elç!l!#e yükseltt!k. Bu Akden!z Devlet!yle, hür dünya arasında 
daha sıkı b!r !"b!rl!#!n!n kurulması, umum! barı" menfaat! bakımından her halde 
faydalıdır.

Federal Batı Almanya !le aramızdak! harb hal!ne hukukan n!hayet ver!lmes! 
üzer!ne oradak! s!yas! m!syonumuz da büyük elç!l!#e kalb olunmu"tur. (Alkı#lar). 
Japonya !le akd olunan Sulh Muahedenames!n!, Türk!ye de !mzalamı"tır. Kom"u-
muz ve yakın dostumuz Yunan!stan’ın b!z!mle beraber Atlant!k Paktına !lt!hakı 
kararını, büyük memnunlukla kar"ıladık. (Alkı#lar).

Bu memleketle, aramızdak! sıkı !" b!rl!#!n!n, pakt te"k!lâtı !ç!nde daha ve-
r!ml! !nk!"afa mazhar olaca#ından em!n!m. Yakın Do#u’dak! kom"ularımız Arap 
devletler!yle $rana’ kar"ı beslemekte oldu#umuz !y! n!yetler, tekrar bah!s konusu 
ed!lmeye hacet bırakmıyacak kadar açık ve herkes!n malûmudur.

Son zamandak! s!yas! faal!yetler!m!ze, dostlarımızdan bazılarınca, b!z!m bu 
hak!k! ve dürüst dü"ünceler!m!z! aksett!rmekten uzak, ve yanlı" b!r mâna ver!l-
mekte oldu#unu ese%e görüyorum. Bu yanlı" tefs!rler!n, kar"ılıklı menfaatler!m!z 
bakımından, geç!c! olması temenn!ye "ayandır.

Ürdün’ün, Muhterem Mel!k!, büyük dostumuz Majeste Abdullah’ın, menfur 
b!r su!kaste kurban olu"unun elem!yle kalb!m!z doludur. Rahmetl!n!n, üç dört ay 
evvel Ankara’ya yapmı" oldukları z!yaretler! hep!m!z üzer!nde müh!m tes!r bırak-
mı"tı. Zekâsı, açık kalpl!l!#! ve hâd!seler! real!st b!r görü"le tahl!l!, b!ze, bu tecrübel! 
Hükümdarı çok sevd!rm!"t!. &!md! de, b!lves!le z!yaretler! hâtırasından bahsetmek 
ben!m !ç!n haz!n b!r vaz!fe olmu"tur. Esk! dostumuz Afgan!stan’ın de#erl! Hükümet 



Ba"kanı, Altes &ah Mahmut Han‘ın memleket!m!z! z!yaretler!, aramızdak! kadîm 
dostluk ba#larını b!r kat daha kuvvetlend!rm!"t!r. Karde" memleket!n, büyük ve 
mümtaz devlet adamını aramızda, az!z m!saf!r!m!z olarak görmekten hak!k! zevk 
ve baht!yarlık duyduk.

H!nd!stan’ın M!llî E#!t!m Bakanı Ekselans Mevlâna Ebukelâm Azad’ın z!yare-
t!, memleket!m!z arasındak! dostlu#un sam!mî b!r tezahürü olmu"tur.

Pek kuvvetl! ve sam!mî ba#larla ba#lı oldu#umuz ve saadet!n!n, refahının te-
zayüdünü candan d!led!#!m!z dost Pak!stan M!llet!n!n son günlerde u#radı#ı m!llî 
matem! pek yakından h!ssett!k.

Sayın M!lletvek!ller!,
B!ld!#!n!z g!b! barı"çı ve real!st olan dı" pol!t!kamız, m!lletler!n hukuk e"!tl!#!, 

m!lletler arası !"b!rl!#!, mü"terek emn!yet ve !y! kom"uluk esaslarına dayanmak-
tadır. Bu prens!pler üzer!ne b!na ed!lm!" olan ve sulhün korunmasını ve m!llet-
ler!n her sahada refah ve !nk!"afını sa#lamak gayes!n! güden B!rle"m!" M!lletler 
Te"k!lâtına ba#lılı#ımızı her ves!le !le !lân ett!k ve bu Te"k!lâtın daha müess!r b!r 
surette !"lemes! !ç!n el!m!zden gelen gayret! es!rgemed!k.

Aynı mülâhazalarla, memleket!m!z; m!lletlerarası tesanüdü ve kalkınmayı 
hedef !tt!haz eden Avrupa Konsey!, Avrupa $kt!sad! $" B!rl!#! Te"k!lâtı ve Avrupa 
Ted!ye $tt!hadının çalı"malarına faal b!r surette !"t!rak etmekted!r.

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın üyeler!,
Uzun süren mâruzâtım, burada sona erm!"t!r. Geçen mesa! yılınız, devamlı 

ve ver!ml! olmu"tur. Bu çalı"ma yılında da yen! ve fey!zl! eserler!n!z!n, m!llet na-
mına de#erl! h!zmetler!n!z!n, baht!yar "ah!d! olaca#ımdan em!n!m. Bu d!lekle ve 
hürmetle, m!llî !raden!n tecell!gâhı olan Büyük Mecl!s!m!z! selâmlıyarak, huzuru-
nuzdan ayrılıyorum. ($"ddetl" ve sürekl" alkı#lar, bravo sesler").



Dokuzuncu Dönem
Dördüncü Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle#!m
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Geç!c! Ba#kan: Ba#kanvek!l! Muhl!s Tümay
Geç!c! Kât!pler: Füruzan Tek!l ("stanbul), "brah!m K!raso$lu (Kayser!)

 Cumhurba#kanı Celâl Bayar 

Çok Sayın M!lletvek!ller!,
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Dokuzuncu Dönem!n!n Üçüncü Toplan-

tı yılını açıyorum. M!llî !radey!, "ere%e tems!l eden s!z muhterem arkada"larımı, 
hürmet ve muhabbetle selâmlarım. Geçen yıl, az!z memleket!m!z !ç!n, gen!" b!r 
çalı"ma yılı olmu", alınan !kt!sad! tedb!rler!n !y! net!celer!, süratle elde ed!lmeye 
ba"lanmı"tır. Bütün bu gayretler!n önümüzdek! yıl, daha çok !nk!"af edece#!ne, 
daha !ler! ve müsm!r net!celer alınaca#ına, muhakkak nazar!yle bakmaktayım.

Vatanda"larımız, memlekettek! emn!yet ve !st!krar sayes!nde, !"ler!yle, güçle-
r!yle me"gul olmanın huzuru !ç!nded!rler.

Herkes bugününden em!n, yarınından, daha üm!tl!d!r. Yen! te"r! devres!ne 
g!rmekte oldu#umuz "u sırada, memleket!n umum! manzarasını böylece ç!zmek 
mümkündür.

Sayın Arkada"larım,
Memlekette !" hacm!n!n artması, umum! faal!yet!n hızlanması n!spet!nde, 

mahkemeler!n !"ler! ço#almaktadır. Adalet bünyes!nde, buna göre, yen! mevzuata 
ve adlî te"k!lâtın tevs!!ne lüzum görülmekted!r. Bu sebeple, !ht!yaçlarımızı kar"ı-
layacak müh!m kanunlardan b!r kısmı, son !k! yıl !ç!nde Yüksek Mecl!sçe kabul 
ed!lm!" bulunmaktadır.

Dâvaların sürat ve suhuletle net!celend!r!lmes! maksad!yle hazırlanan Hukuk 
ve Ceza Usulü kanunları, bünyeler!nde !st!naf mahkemeler!n! de !ht!va eden, Ge-
nel Mahkemeler Kurulu" Kanunu, ve d!#er bâzı kanun tasarıları, Muhterem He-
yet!n!ze arz ed!lm!"t!r. Bu kanunların yürürlü#e g!rmes!, hakkın tey!t ve tecell!s!n! 
daha da kolayla"tırmı" olacaktır. Geçen yıl bütçes!nde kabul buyurdu#unuz kadro 
ve tahs!sat !le 42 !lçedek! tek hâk!ml! mahkemeler, ç!( hak!ml! asl!ye mahkeme-
ler! hal!ne çevr!lm!" ve 50 bucakta, yen!den sulh mahkemeler! !hdas olunmu"tur. 
Halen tek hâk!ml! !lçeler!n, ç!( hak!ml! asl!ye mahkemeler!ne çevr!lmes! ve bucak 
mahkemeler! aded!n!n ço#altılması yolundak! mesa!ye devam olunmaktadır.

Az!z M!lletvek!ller!,
Türk M!llet!n!n muasır dünya meden!yet! !ç!nde, ha!z oldu#u mümtaz mev-

k!!, devamlı "ek!lde muhafaza etmes! mevzuunda, Yüksek Mecl!s!n gösterd!#! d!k-
kat çok yer!nded!r.



Bâzı hâd!seler!n zuhuru üzer!ne, geçen yıl Hükümet!n !sabetl! b!r görü"le, 
Yüksek Mecl!s!n!ze sevketm!" bulundu#u “Atatürk aleyh!ne !"lenen Suçlar hakkın-
da Kanun” tasarısını, kabul buyurmu" olmanız, Mecl!s!n!z!n bu hususta d!kkatl! ve 
kararlı oldu#unun bar!z b!r del!l!n! te"k!l eder. (Alkı#lar) Y!ne geçen yıl, memleket 
!ç!nde, yapılmak !stenen ve kanunlarımızla esasen mened!lm!" bulunan, müfr!t 
solculuk cereyan ve tahr!katına kar"ı da, demokrat!k rej!m!m!z! ve m!llî bünyem!z! 
kurumak gayes!yle, mevcut kanun! hükümlere vuzuh veren ve müeyy!deler! kuv-
vetlend!ren tasarıyı, kanunla"tırmak suret!yle de, gösterm!" bulundu#unuz az!m ve 
kararın, s!yas! ve !çt!ma! emn!yet!m!z üzer!ndek! kıymet ve ehemm!yet!ne de !"aret 
etmey! vaz!fe b!l!r!m. (Alkı#lar)

$k! ba"lı müfr!t cereyan ve tahr!klere kar"ı, bu suretle kanun! hükümler tedv!n 
etmen!n faydalı net!celer!n!n, derhal görülmeye ba"ladı#ını kaydederken, mem-
nunluk duymaktayım. Adalet c!hazının, m!llî bünyem!z!n müfr!t hareketlere kar"ı, 
korunması mevzularında, Büyük Meclîsçe göster!len bu hassas!yete muvaz! b!r an-
layı"la hareket edece#!nden em!n olmak !ster!m.

Bu münasebetle, b!r noktaya daha !"aret etmel!y!m; bugün memlekette ger!l!k 
bahs!nde münfer!t vakaların, gen!" cem!yet hayatı !ç!ndek! her hâd!se g!b!, norma-
l!n üstünde bulunmadı#ıdır.

&üphes!z, her zaman, her yerde, d!ma#larını kara taassuptan kurtaramayan 
mahdut sayıda !nsanlar bulunab!l!r, ve !lerde de görülecekt!r. Fakat, bu müfr!t ha-
reketler, derhal layık oldukları akıbete u#rıyacaklar ve amme v!cdanının tepk!s! 
!ç!nde er!yeceklerd!r. (Soldan #"ddetl" alkı#lar, bravo sesler") Hal böyle !ken, "ahs! 
!ht!ras, veyahut b!r s!yaset takt!#! !le, güya !nkılâplar tehl!kede !m!" g!b! göstere-
rek, !mt!yazlı bekç!ler sıfatını takınmak !st!yenler!n, zaman zaman ortaya çıktıkla-
rı görülüyor. (Soldan bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar). Bunların da, normal durumu 
!nf!al ve vatanda"ları huzursuzlu#a sevketmek bakımından, ger!l!k temayüller!yle 
hareket edenler kadar, amme huzuruna zararlı olduklarını söylemek yer!nde olur. 
(Soldan, bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar)

Türk M!llet!n!n hak!k! mümess!l! olan Büyük Mecl!s!n !cabett!#! takd!rde, ce-
m!yet n!zamını korumak ve M!llet!m!z!, muasır meden! sev!yede tutmak !ç!n, her 
zaman lüzumlu tedb!rler alaca#ından, k!mse "üphe edemez. (Soldan bravo sesler", 
alkı#lar)

Cumhurba"kanı olarak ben, ve tuttu#u yol ve ba#lı bulundu#u prens!pler her-
kesçe malûm olan Hükümet, bu hususta b!zlere dü"en vaz!fey! yer!ne get!rmey!, b!r 
vatan ve "eref borcu b!lmektey!z. (Soldan bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar)

Sayın Arkada"larım,
Sosyal sa#lık alanındak! çalı"maların ba"lıca gayes!, vatanda" sıhhat!n!n mu-

hafazası, hastaların, hergün b!raz daha takv!yes!ne çalı"tı#ımız sıhh! te"k!lâtımızın, 
yardımına mazhar olab!lmes!d!r. Sa#lık Bakanlı#ı, !çt!ma! bünyem!z !ç!n b!r tehl!-
ke mah!yet!n! ta"ıyan, verem, sıtma, trahom, freng! hastalıklarıyla mücadeley! ön 
plânda tutmaktadır.

Verem hastaları !ç!n 1950 yılında yatak mevcudu 1090 !ken, 1951 yılı sonunda 
4 b!n 107’ye çıkarılmı"tır. (Bravo sesler") 1952 yılı sonuna kadar bu m!ktara, 1250 
yatak daha !lâve ed!lm!" olacaktır. Yurdun sek!z bölges!nde b!n yataklı, tam kadro 



ve teçh!zatlı b!rer bölge verem hastanes! kurulması !"! muayyen b!r programa ba#-
lanmı"tır.

Bu hastaneler!n !lk ana pavyonlarını te"k!l eden b!naların !n"aları, $zm!r ve 
Trabzon’da sona ermek, Samsun, D!yarbakır, Adana ve Gaz!anteb’de de !n"aata ba"-
lanmak üzered!r.

Sıtma mücadeles! de çok gen!"lem!"t!r. Geçm!" senelerde mücadele !ç!n ancak 
100 ton D.D.T sarf olunurken, bu yıl 930 ton sarf!yle mücadele hızlandırılmı"tır.

Freng! mücadeles!nde tarama ek!pler! artırılmı", fenn!n son usuller!yle teda-
v!ye ehemm!yet ver!lm!"t!r. Trahomla mücadele sahasına, bu yıl, Tuncel!, B!ngöl, 
Erz!ncan, B!tl!s, Erzurum, Van ve Mu" !ller! de alınmı"tır. Yen!den. 100 köyde, te-
dav! evler! açılmaya ba"lamı"tır. Kızılay’ın yardımı !le, motorlu vasıtalar artırılmı"”, 
trahomun tedav!s!nde, en yen! ve müess!r !lâçlar, bol m!ktarda tem!n ed!lm!"t!r. 
K!l!s’te yen!den açılan Trahom Hastanes!nde, b!r Trahom-Tetk!k ve Personel Ens-
t!tüsün kurularak, faal!yete geç!r!lm!"t!r.

Kuduz tedav! müesseseler!ne !lâveten, Elazı#’da ba"lanılan yen! b!r hastanen!n 
!n"ası !kmal ed!lm!"t!r.

Sa#lık müesseseler!ne de ehemm!yet ver!lm!" ve bu cümleden olmak üzere, 
Ed!rne, B!tl!s, S!nop ve B!lec!k’te b!rer hastane ve &!"l! Çocuk, Ankara Numune 
hastaneler!nde ayrıca b!rer pavyon !n"asına ba"lanılmı"tır. Bu sene yen!den, Er-
zurum, Trabzon, D!yarbakır ve $zm!r’de dört hem"!re okulu açılmı"tır. Kızılay 
Derne#!, Hükümet!n gösterd!#! yerlerde, sıhh! kurumlar !n"ası !ç!n, 4 m!lyon l!ra 
tahs!s etm!"t!r. Bu para !le, Mu"’ta b!r “Devlet Hastanes!”, Ankara’da b!r “Kanser 
Hastanes!” ve “Enst!tüsü”, $stanbul’da yüksek tahs!l gençl!#! arasında hastalananlar 
!ç!n b!r sanatoryum, Ankara’da b!r verem pavyonu, $zm!r’de b!r do#um pavyonu !le 
hemen heps! Do#u !ller!m!zde olmak üzere, 9 sa#lık merkez! b!nası yaptırılacaktır. 
(Alkı#lar)

Önümüzdek! yıllarda, memleket sa#lı#ının ehemm!yet!ne göre, verece#!n!z 
tahs!satla, bu fey!zl! mesa!ye devam olunacaktır. Sa#lık bahs!nde hastalıklarla mü-
cadele te"k!lâtının artmas!yle, $kt!sad! hayatta fazla mahsul elde ed!lmes! suret!yle 
mü"ahade ed!len gel!"me b!rb!r!ne muvaz! olarak mütalâa ed!ld!#! zaman, mem-
leket nüfusu !ç!n ne mesut b!r sonuca varılaca#ını, b!lhassa tebarüz ett!rmek !ste-
r!m. Sıtma Mücadele Te"k!lâtının çalı"tı#ı 19 !l!m!zdek!, 7 b!n 800 köyde, yapılan 
devamlı tetk!kler, son yıl !ç!nde, buralardak! ölümler!n b!nde 11, do#umların. b!n-
de 32 oldu#unu, ve dolayısıyla senel!k nüfus artı"ımızın -mücadele bölgeler!nde 
b!le- senede b!nde 21’den yüksek b!r ortalama muhafaza ett!#!n! gösterm!"t!r. Bu 
!hsa! malûmata göre, memleket!m!zde bu yıl, (yarım m!lyonluk) umum! b!r nüfus 
artı"ını beklemek ve bu nüfusun !ler!dek! senelerde, hendes! b!r n!spetle fazlala"a-
ca#ını üm!t etmek yer!nde olur. (Bravo sesler")

Sayın M!lletvek!ller!,
&!md! de memleket!n kültür hayatından, m!llî e#!t!m dâvamızdan bahsedece-

#!m. 1951 yılında, köy okulu !n"ası !ç!n, 8 m!lyon 800 b!n, 1952 yılında 10 m!lyon 
l!ra tahs!sat verm!"t!n!z. Bu ödeneklerle, ço#u do#u bölgem!zde olmak üzere, geçen 
yıl 570, bu yıl da, 568 köy okulu b!nası yen!den !n"a ed!lm!"t!r. (Alkı#lar) Evvelce, 
yalnız köylülere mahsus b!r mükellef!yetle, köy halkına yaptırılan okul b!naların-
dan ço#unun, tam!r kabul etm!yecek durumda bulundu#u, ve hattâ bâzılarının, 



!n"aatın fenalı#ından yıkılmakta oldukları görüldü#ünden, yen! okul b!nalarının 
sa#lam ve yen! ö#ret!m etaplarına uygun b!r tarzda !n"alarına, b!lhassa d!kkat ed!l-
m!"t!r. $lkokul ö#renc! aded!ne gel!nce, bu yıl, b!r evvelk! yıla nazaran, (24 b!n 547) 
fazla ö#renc!n!n okullara devamı sa#lanmı"; aynı zamanda !lkokul ö#retmen kad-
roları sayı ve derece !t!bar!yle hayl! gen!"let!lm!"t!r.

Bundan ba"ka, çocuklarımız, ba"arısızlıkları te(!" raporları !le tesb!t ed!len 
1000 kadar e#!tmen!n el!nden alınıp ehl!yetl! ö#retmenler!n tal!m ve terb!yeler!ne 
tevd! ed!lm!"lerd!r. (Bravo sesler")

Geçen sene kabul buyurdu#unuz 5974 numaralı Kanun gere#!nce, dört yıl 
!ç!n !lkokul ö#retmenler! maa"ları tahs!satına (53 m!lyon) l!ralık b!r !lâve yapılmı"-
tır. Bu suretle mesle#e, dört yıl !ç!nde, yen!den maa"lı 10 b!n !lkokul ö#retmen!n!n 
!lt!hakları tem!n ed!lerek, ücretten maa"a geç!r!lecek ö#retmenlerle bunların sayı-
ları, 27 b!nden 43 b!ne yükselm!" olacaktır. (Alkı#lar).

Bu kanunla terf!e hak kazanmı" ve kadrosuzluk yüzünden terl!ler! yapıl-
mamı" 2 b!n 300 ö#retmen!n terf!ler! sa#landı#ı g!b! önümüzdek! yıllardak! terf! 
!mkânları da tem!n ed!lm!"t!r.

Bütün bunlar, tahs!l hayatının temel!n! te"k!l eden !lkö#ret!me ver!len ehem-
m!yet!n dereces!n! göstermekted!r. Bugün tak!p ett!#!m!z !lkö#ret!m s!stem!nde, 
kem!yetten fedakârlık etmemek "art!yle, keyf!yete ehemm!yet vermek prens!b! 
hâk!md!r. $lkokuldan sonra, ortaokul talep ve !ht!yacı da kend!n! gösterm!"t!r. 
Mümkün oldu#u kadar az zaman zarfında, gerekl! ders aletler! !le, bütün !lçelerde 
ortaokul açılması lâzım gelmekted!r. Mahallî ortaokul !n"ası te"ebbüsler!ne yardım 
!ç!n, 1950 yılı bütçes!yle 100 b!n, 1951 bütçes!yle 300 b!n l!ra ver!lm!"t!. Bu yıl, 
yardım m!ktarı 1m!lvon 500 b!n l!raya çıkarılmı" ve 31 !lçede yen!den ortaokul 
açılmı"tır.

Arkada"lar;
Güzel sanatlar, m!lletler!n meden! hayatında, bed!î zevk!nde vâsıl oldukları 

sev!yey! gösteren ölçüler!n en müh!mler!nden b!r!d!r. Her "ubes!yle Türk’ün !nce 
zevk!n! tems!l eden güzel sanatların !nk!"afını sa#lıyan gayretlere devam oluna-
caktır. Ayrıca, topraklarımızda madd! ve mânev! kıymetler!yle uyuyan arkeoro-
loj!k eserler!n tar!he maled!lmes! !ç!n, göster!len d!kkat ve gayret, önümüzdek! 
yıllarda daha da artırılacak, müzeler!m!z!n zeng!nle"mes!ne h!zmet ed!lecekt!r. 
Ankara’dak! Et! Eserler! Müzes!, bugünkü durumu !le b!r Et! Eserler! Etüd Merkez! 
hal!n! almı"tır.

Az!z M!lletvek!ller!:
Memleket!m!z, her sahada hızla mak!nele"mekted!r. Bu meden! vasıtaları, 

husus!yetler!ne göre kullanacak, !cabında tam!r edecek, yet!"m!" elemanlara çok 
muhtacız. Bu mevzu da ehemm!yetle ele alınmı"tır. Mak!ne z!raat!n!n tekasüf et-
t!#! Adana, $zm!r bölgeler!nde, motor tekn!s!yen ve tekn!kerler! yet!"t!rmek üzere 
!k! mak!ne ve motor enst!tüsünün temeller! atılmı"tır.

Tekn!k ö#ret!m!n, bütün sahalarında, yen! "ubeler açılmaktadır. Bunlardan 
Adana geçen yıl, Tek!rda#, Esk!"eh!r, Konya, S!vas "ubeler! de bu yıl çalı"maya ba"-
lamı"lardır. Tekn!k eleman yet!"t!rme hususunda, Tarım Bakanlı#ı da, ayrıca uhde-
s!ne dü"en vaz!fey! yapmaktadır.



Bu yıl, yen!den b!r z!raat mak!n!st okulu ve muhtel!f !ht!sas kolları !ç!n 
tekâmül kursları açılmı"; bu kurslardan. b!n sek!z yüz yetm!" kal!f!ye mak!n!st 
mezun olmu", ayrıca kend! kend!ne yet!"enlerden !mt!han suret!yle b!n be" yüz 
kadar z!raat sürücü ve mak!n!st!ne de ehl!yetname ver!lm!"t!r. Küçük sanat erbabı 
!le fabr!kalarda ve muhtel!f !" yerler!nde çalı"an vatanda"lara gel!nce, bunların da 
meslekî b!lg!ler!n! artırmak !ç!n açılan meslek kurslarına ve bu arada yapı kursları-
na, husus! b!r ehemm!yet ver!lerek, adedler! ço#altılmı"tır.

Köy gez!c! b!çk!-d!k!" kurslarının sayısı, 473’e çıkarılmı"tır. Bu ders yılı ba"ın-
da, yen!den, üç orta kız sanat okulu, enst!tü hal!ne get!r!lm!" ve 11 ak"am kız sanat 
okulu açılmı", yed!, ak"am kız sanat okulu da, orta kız sanat okuluna tahv!l olun-
mu"tur. Memleket!n muhtel!f yerler!nde mecmu de#er! 5 m!lyon l!ra) tutan sanat 
enst!tüsü b!nası !n"aatına ba"lanmı"tır. Kız enst!tüler!m!z, tekn!k okullarımız, e#!-
t!m hayatında, faydaları !le mevk! alan kıymetl! müesseseler!m!zd!r. Yüksek Mecl!-
s!n!z!n takd!r ve müzaharet!ne mazhar olacaklarını üm!t eder!m.

Bugünkü !kt!darın s!yas! programında, “Do#u’da yüksek b!r kültür merkez! 
tes!s!n!n” yer aldı#ı malûmdur. Geçen senelerdek! mâruzâtım arasında, Do#u’da 
b!r ün!vers!ten!n tes!s! lüzumuna, ben de temas etm!"t!m. Yüksek Mecl!s!n!zce ka-
bul duyurulan ödenekle, mütehassıs b!r “!l!m heyet!” ne, !cab eden tetk!kler yaptı-
rılmı" ve net!cede: Do#u’da b!r ün!vers!te kurulması !ç!n lâzım gelen "artların mev-
cut oldu#u ve böyle b!r müessesen!n Do#u’nun !çt!ma! sev!yes!n!n yükselmes!ne, 
madd! ve mânev! bakımdan kalkınmasına h!zmet edece#! kanaat! tey!t ed!lm!"t!r. 
(Soldan bravo sesler", alkı#lar).

Müstakbel Do#u ün!vers!tes!n!n kurulu" kanunu tasarısı, hazırlanarak yüksek 
tasv!b!n!ze arz olunmu"tur.

Sayın M!lletvek!ller!,
Memleket ekonom!s!n!n temel!n! te"k!l eden z!ra! !st!hsal!m!zde görülen fe-

y!zl! !nk!"af, !st!kbal !ç!n üm!tler!m!z! artırmaktadır. Dı" t!caret!m!zde, döv!z tem!-
n! bakımından ehemm!yetl! b!r mevk! alan pamuk mahsulümüzde, yıldan yıla, b!r 
artı" mü"ahede ed!lmekted!r. 1950’de (122 b!n 400) ton olan l!f pamuk !st!hsal!m!-
z!n bu yıl (180 b!n) tona er!"ece#! tahm!n ed!lmekted!r. 1962 yılı hububat rekoltes!, 
!y! b!r mahsul yılı sayılması !cab eden 1951 yılı mahsulünden, bugünkü tahm!nlere 
nazaran,. (1 m!lyon 600 b!n) ton fazlas!yle,. (12 m!lyon 280 b!n) tonu bulmu" ola-
caktır. (Bravo sesler", alkı#lar).

Bu !st!hsal durumu kar"ısında, memleket !ht!yaçları !ç!n, gereken m!ktar 
!le !ht!yat stokları ayrıldıktan sonra, (b!r buçuk m!lyon ton) kadar hububat !hraç 
edeb!lece#!m!z, anla"ılmaktadır. Elde ett!#!m!z bu net!ce, z!ra! !st!hsal sahasında, 
memleket!m!z!n ne kadar gen!" !mkânlara mâl!k bulundu#unu ve b!lhassa dünya 
hububat !ht!yacının kar"ılanmasına yardım mevzuunda, nasıl faal b!r oynayab!-
lece#!m!z! göstermes! bakımından müh!md!r. Esk!ler, “Türk!ye b!r z!raat memle-
ket!d!r” d!yorlardı. Evet, düne kadar, gıdasını yabancı bu#dayı !le tamamlıyan b!r 
z!raat memleket! !d!.

Antep, bugün b!r buçuk m!lyon ton hububat !hraç edecek b!r duruma gelme-
s!yle hakık! b!r z!raat memleket! olmu"tur. (Bravo sesler", alkı#lar). Sulama, gübre 
!"ler! daha !ler! götürüldü#ü ve randımanlara müess!r bâzı fennî tedb!rler de yer!ne 



get!r!ld!#! takd!rde, bugünkü ek!m sahası hudutları !ç!nde, umum! !st!hsal!n b!r 
m!sl! artaca#ını salah!yetl! mütehassıslar !fade etmekted!rler. Bu görü"e, hububat 
mahsulünün artı"ında, !kt!sad! tedb!rler!n b!r!nc! derecede âm!l oldu#unu da !lâve 
etmek lâzımdır. Hükümet!n!z!n, ekmek f!yatlarını yükseltmemek "art!yle, !ç pazar-
larda hububat f!yatını tutmak hususundak! az!ml! kararı, müstahs!l !ç!n, em!n ve 
elver!"l! b!r f!yat !st!krarı yaratmı"tır. (Soldan Alkı#lar).

Bu sebepted!r k!, ç!(ç!n!n !st!hsal gayret! artmı", memlekette modern !stâhsal 
vasıtalarına ra#bet ço#almı"tır. Bütün bu tedb!rler!n, ve ele alınan z!ra! programla-
rın, bugün !ç!n ba"lıca hedef!; nüfusumuzun büyük ço#unlu#unu te"k!l eden köylü 
ve ç!(ç!ler!m!z!n !st!hsal kudret!n!n artırılması !le, satınalma gücünün ve hayat 
standardının, normal b!r sev!yeye çıkarılmasına h!zmet etmekted!r. (Soldan Alkı#-
lar).

Yurdumuzun b!rçok yerler!nde, meyva bahçeler! tes!s!, çay ek!m! ve sanay!!, 
yaban! zeyt!nl!kler!n !marı hususlarında, !st!hsal!n artırılması maksad!yle yapılan 
devamlı çalı"malar, müspet ve faydalı net!celer husule get!rmekted!r. Memleket!n 
önde gelen servetler!nden b!r! olan hayvancılı#ın ıslah ve !nk!"afı hususundak! ça-
lı"malarımız da, semeres!n! vermeye ba"lamı"tır.

1950 senes!nde, 56 m!lyona yakla"an hayvan mevcudu, 1951 yılında, 60 m!l-
yona yükselm!" ve bu suretle. (3,5 m!lyarlık) b!r servet!n mümb!t topraklarımızda 
barındırılması mümkün olmu"tur. Hayvancılı#ın !nk!"af ett!r!lmes! çareler! üze-
r!nde durulurken, b!z!m !ç!n esas hareket noktası, b!zzat köy ekonom!s! olacak-
tır. Muayyen b!r programla, köylü el!ndek! hayvanların ıslahına ve ver!mler!n!n 
artırılmasına do#ru süratle g!dermen!n daha büyük faydalar yarataca#ına "üphe 
yoktur. Geçen yılk! nutkumda da, !fade etm!"t!m. Bundan sonra hayvancılı#ın 
ıslahı yolundak! mesa!n!n a#ırlık merkez!n!, bu sahaya !nt!kal ett!rmek ve köylü 
vatanda"ın, bu bakımdan da gel!r!n! artırmak, me"kûr b!r h!zmet olacaktır. Mem-
lekette !kt!sad! !lerlemeye muvaz! olarak ba"lıyan !mar hareket!, kereste !ht!yacını 
artırmı"tır. Buna kar"ı, ormanlarımızın takat!nden, normal olarak !st!fade tedb!r-
ler! alınırken, har!çten de, Gümrük Resm!, müh!m m!ktarda !nd!r!lmek suret!y-
le, kereste !thal! te"v!k olunmu"tur. Geçen sene bu maksatla kabul buyurdu#unuz 
kanunun faydası, "!md!den görülmeye ba"lamı"tır. Memlekete, 1951’de, bütün b!r 
sene zarfında, 45 b!n metre küp kereste get!r!lm!" !ken, 1952 yılının Temmuz ayına 
kadar !thal yekûnu, (46 b!n) metreküpü bulmu"tur. Sene n!hayet!ne kadar, bu m!k-
tarın. 100 b!n metreküpü bulaca#ı tahm!n olunmaktadır.

Arkada"larım,
S!zlere, ormanlarımızı korumak ve rasyonel b!r !st!hsal ve !nt!fa s!stem!ne 

ba#lamak ve bu u#urda, yurtta"larımızla !" b!rl!#! sa#lamak sırasının geld!#!n!, arz 
etmek !ster!m. Gün geçt!kçe ehemm!yet! artan yen! Orman Kanununun, bu devre 
!ç!nde ve günün "artlarına en uygun b!r "ek!lde çıkmasını, vatanda"larımız sabır-
sızlıkla beklemekted!rler. (Do%ru do%ru sesler").

Az!z M!lletvek!ller!,
Toprak da#ıtımı, sosyal ve ekonom!k bünyem!zde, ferahlık yaratan b!r mem-

leket h!zmet! olarak ele alınmı"tır. Gaye, ç!(ç!l!#! meslek !tt!haz eden vatanda"la-
rın, a!leler!yle b!rl!kte geç!mler!n! sa#lıyacak ve emekler!n! de#erlend!recek araz!ye 



sah!p olmalarıdır. Bu yoldak! çalı"malar süratlend!r!lm!"t!r. 1950 yılı !lk yarısına 
kadar 17 Toprak Kom!syonu faal!yette !ken, bugün, 1952 yılında bu kom!syonla-
rım aded!, 64’e çıkarılmı"tır.

1950 ortalarından 1952 Ek!m sonuna kadar, 2 sene10 ay !ç!nde, 972 köyde, 62 
b!n 712 ç!(ç! a!les!ne 2 m!lyon 887 b!n 509 dönüm araz! tevz! ed!lm!" ve bu köy-
ler!n hükm! "ahs!yet! namına, 1m!lyon 978 b!n 852 dönüm mera tahs!s olunmu"-
tur. Muhtaç ç!(ç!lere, lüzumlu kurulu", onarma ve yıllık !"letme kred!s! de tem!n 
olunmu"tur. Ayrıca ç!(ç!ler!n kend! vasıtalarıyla açamayacakları kadar oturmu" 
ham topraklar, te"k!lâtın el!nde bulunan traktör araçları vasıtasıyla açılarak da#ı-
tılmaktadır.

$skân pol!t!kamızla güdülen gaye, göçmen ve mültec!ler!n, en kısa zaman-
da, kend! sanat ve meslekler! dâh!l!nde, memleket ekonom!s!ne had!m b!rer unsur 
hal!ne gelmeler!d!r Bulgar!stan’dan yurdumuza gelen 154 b!n 393 göçmen, Türk 
M!llet!n!n s!nes!nde en sıcak yer!n! bulmu"tur. (Alkı#lar) Kend!ler! !ç!n "eh!r ve 
köylerde 22 b!n 652 ev yaptırılmı"tır. Bu sene zarfında da 6 b!n 443 ev!n !kmal!ne 
çalı"ılmaktadır. Ayrıca, 15 b!n 520 göçmen ç!(ç! a!les!ne 661 b!n 369 dönüm araz! 
ver!lm!", Z!raat Bankasından da 17 m!lyon 29 b!n 604 l!ra donatım ve !"letme kre-
d!s! sa#lanmı", tohumluk ve yemekl!k bu#day tevz! olunmu"tur. Tapulama !"ler!ne 
gel!nce; memleket!n muhtel!f bölgeler!nde çalı"malara fasılasız surette devam ed!l-
mekted!r. 1950 yılının yed!nc! ayından !t!baren ba"lamı" olan tapulama faal!yet! 
net!ces!nde, 1951 yılının Ek!m ayına kadar, tapulaması !kmal ed!len 501 köyde, 
400 b!n gayr!menkule !lâveten bu yıl da, 318 köyde, 328 b!n 706 gayr!menkulün 
har!taya müsten!t tapu kayıtları tes!s ed!lm!"t!r. Tapulaması !kmal ed!len köylerde, 
mülk!yet ve sınır dâvaları sona ermekted!r.

Memleket!m!z!n sosyal bünyes!nde son derece müh!m rolü olan tapulama 
!"ler!n!n, !mkânlar artırılarak, daha kısa b!r zamanda b!t!r!lmes! !ç!n tedb!rler alın-
maktadır.

Sayın M!lletvek!ller!,
Bayındırlık Bakanlı#ımızın !"ler!, bu sene de, takd!r!n!ze lâyık b!r "ek!lde 

!nk!"af etm!"t!r. 1952 yılı Bayındırlık bütçes!, sa#lanan kred! ve yardımlar dı"ın-
da, 357 m!lyon l!rayı bulmu"tur. Yüksek Mecl!s!n!z!n, Bayındırlık !"ler!ne verd!#! 
ehemm!yet!n açık del!l! olan bu tahs!satın 188 m!lyonu, karayollarının !n"ası !ç!n 
ayrılmı"tır. Bu m!ktar b!ze, 1950 senes!ne nazaran, üç m!sl! b!r artı" !fade etmekte-
d!r. (Soldan bravo sesler").

Bayındırlık Bakanlı#ınızın, 1952 çalı"ma yılında, emanet ve !hale suret!yle 
ıslah ve !n"asına çalı"tı#ı devlet yolu, 300 b!n 190 k!lometrey! bulmaktadır. Y!ne 
bu yıl !ç!nde, uzunlukları tutarı 17 b!n metrey! bulan, 300’ü mütecav!z büyük köp-
rünün !n"ası !le u#ra"ılmaktadır. Ana yolları te"k!l eden devlet yollarıyla b!rl!kte, 
daha küçük nüfus topluluklarını ve p!yasa merkezler!n! b!rb!r!ne ve Devlet yol-
larına ba#lıyan !l yollarının, ve b!r tara(an köyler! yekd!ger!ne, d!#er tara(an da 
kasabalara, !l ve Devlet yollarına ba#lıyan köy yollarının da, öneml! b!r !" olarak 
ele alınması zarur! görülmü"tür. Bu maksatla, Hükümet, !l ve köy yolları !ç!n geçen 
yıl, 13 m!lyon l!ra olan yardım ödene#!n! bu sene 51 m!lyon 500 b!n l!raya çıkar-
mı"tır.



Memleket!n gel!"mes!nde ba"lıca âm!l olan yol faal!yet!n!n yanı ba"ında, ba" 
gösteren “Traf!k” kazalarını önlemek, bugün !ç!n b!r zaruret hal!ne gelm!"t!r. Bu 
sebeple, geçen sene Mecl!s!n!ze sunulmu" olan kanun tasarısının, süratle çıkarıl-
ması mecbur!yet! kar"ısındayız. Su !"ler!, z!ra! !st!hsal dâvamızın ana meseleler!n-
den b!r!d!r. Bu yolda göster!lmekte olan gayretler artırılmaktadır. Seyhan Barajı !le 
h!droelektr!k tes!satı !ç!n sarfı lâzım gelen, 100 l!ra raddes!ndek! para tem!n olun-
mu"tur. Bu malî yıl !ç!nde, barajın !lk tes!sler!n!n yapılmasına, ba"lanılacaktır. Her 
yerde büyük tes!slerden b!r! sayılan bu barajın, muhterem Çukurovalılara u#urlu 
olmasını d!ler!m. (Alkı#lar).

Konya’da Göksu, Erzurum’da Tortum, Isparta’da Kovada sular!yle, Elâzı#’da 
Hazar Gölü üzer!nde, h!droelektr!k santraller!n!n !n"asına ba"lanılmı"tır.

U"ak, Ged!z, Emet ve S!mav "eh!r ve kasabalarının elektr!k !ht!yacını kar"ıla-
yacak Kayaköy h!droelektr!k santral!, eks!ltmeye çıkarılmı"tır. Çatala#ızı elektr!k 
santral!n!n tam kapas!te !le çalı"ması ve $stanbul’un enerj! darlı#ının g!der!lmes! 
!ç!n, Ere#l! - $stanbul arasında tes!s!ne g!r!"!len hava! hattın !n"ası, tamamlana-
rak !"letmeye açılmı"tır. Sarıyar baraj ve h!droelektr!k santral!n!n !n"asına devam 
olunmaktadır. Küçük ve münfer!t su !"ler!n!n, kısa vadel! ve az masra%a !y! net!ce-
ler verecek tara%arı üzer!nde durulmaktadır. Bu çe"!t !"ler !ç!n, 1950’de 2 m!lyon, 
1951’de. 8 m!lyon ve bu yıl 17 m!lyon l!ra tahs!s olunmu"tur. Bu suretle yurdun 
muhtel!f yerler!nde 172 mevzu ele alınmı"tır. Memleket!m!z!n jeoloj!k bünyes!nde, 
gen!" yer altı suları topluluklarının mevcud!yet!, mütehassıslar tarafından !dd!a ve 
!fade olunmaktadır. Bu !dd!ayı, tevs!k ve !ler!de f!!len !st!fade tem!n etmek !ç!n, 
mütemad! b!r gayretle çalı"mak !cap etmekted!r. Bayındırlık Bakanlı#ınız, bu me-
seley! de ele almı"tır. Konya, Urfa ve Mard!n ovalarının etüd ve ara"tırma !"!. (2,5 
m!lyon) l!raya !hale ed!lm!"t!r. Bundan ba"ka 15 !lde yer altı su ara"tırmalarına 
ba"lanmı" ve b!r kısmında, "!md!den müspet net!celere varılmı"tır.

Köyler!m!z!n !çme suyu dâvası, dört yıllık b!r programa ba#lanmı"tır. 1952 
yılında, tahs!s olunan 20 m!lyon l!ra !le susuz 5 b!n köye !çme suyu tem!n! müm-
kün görülmekted!r.

Arkada"larım,
Ula"tırma manzumes! !ç!nde yer alan l!man ve !skeleler, b!z!m g!b! henüz 

n!speten büyük m!ktarda !hracata ba"lıyan memleketler !ç!n büyük ehemm!yet 
arzederler. Bunların da, malûmunuz olan muayyen programlara göre, !n"alarına 
devam olunmaktadır.

M!lletvek!ller! Arkada"larım,
Demokrat!k b!r !kt!sat s!yaset!, husus! mülk!yete dayanan, ferd!n !kt!sad! 

hürr!yet!n! gözeten, husus! te"ebbüsü esas tutan b!r s!stem olarak !fade ed!leb!-
l!r. Bugünkü !kt!dar, bu umum! görü" çerçeves! dâh!l!nde kalarak, Devlete ancak, 
!kt!sad! mevzularda, muayyen vaz!fe ver!lmes!n! b!r esas olarak kabul etmekte, 
ve Devlet!n ba"lıca vaz!fes!n!n daha z!yade, !kt!sad! faal!yetler! te"v!k, tanz!m ve 
murakabe etmekten, aynı zamanda hukuk! ve !kt!sad! her türlü !mkânları !hzar 
ederek, husus! te"ebbüse gen!" ve em!n !" sahası tem!n eylemekten !baret oldu#u 
kanaat!nded!r. Devlet !"letmec!l!#!n!n de, "!md! !"aret ett!#!m esasların hudut ve 
"ümulü göz önünde bulundurulmak suret!yle, ana sanay!e, amme karakter!n! ha!z 
!"lere hasred!lmes! prens!pler! üzer!nde durulmaktadır.



Devlet !"letmeler!nden husus! te"ebbüse !nt!kal ett!r!leb!lecek karakterde gö-
rülenler!n, !nt!kal "art ve "ek!ller!, 3460 numaralı Kanun hükümler!ne göre, tesb!t 
olunmu" bulunmaktadır. Bu kâb!l !"letmeler, Anon!m veya L!m!tet "!rketler hal!ne 
!fra# ed!lerek, h!sse senetler! serbestçe satı"a arz olunmak üzere, peyderpey husu-
s! te"ebbüse !nt!kal ett!r!lecekt!r. Bu arada b!lhassa, ayrı ve husus! b!r ehemm!yet 
arzeden kıymet takd!r! esaslarını tây!n etmek ve p!yasada h!sse senetler!n!, daha 
caz!p kılmak maksad!yle bâzı tedb!rler!n alınması gerek!rse, bunun !ç!n de Büyük 
Mecl!se lüzumlu kanun tekl!%er!n!n get!r!lece#! tab!îd!r.

Bununla beraber, "!md!ye kadar ana sanay! ve amme karakter!n! ha!z olsun 
olmasın, Devlet el!yle kurulmu" olan bâzı !"letmeler!n, gayr! !kt!sad! bünyeler! 
yüzünden ve ekser!yetle rasyonel çalı"ma noksanlı#ından, memlekete b!r yük ol-
dukları görülerek, bunların faydalı b!rer !st!hsal unsuru hal!ne get!r!lmeler! yo-
lunda, mesa! sarf ed!lm!" ve b!rçok !"letme yerler!n!n !st!hsal rakamlarında gö-
rülen !nk!"a%ar, bu çalı"maların müspet ve mü"ahhas m!saller!n! te"k!l etmekte 
bulunmu"tur. &eker sanay!!ne gel!nce, husus! sermayen!n de !"t!rak!yle yen! !st!h-
sal “ün!teler!” tes!s!ne ba"lanmı"tır. Yapılan etüdler sonunda, Adapazarı’nda. (15 
b!n) ton kapas!tey! ha!z olacak b!r "eker fabr!kasının temel! atılmı"tır. Fabr!ka, bâzı 
m!llî bankalarımızla pancar ç!(ç!ler! ve "eker sanay!!nde çalı"an memur ve !"ç!ler-
den müte"ekk!l b!r Anon!m &!rket tarafından kurulmaktadır. Amasya, Konya ve 
Kütahya’da da, aynı esaslar da!res!nde, b!rer "eker fabr!kası kurulması yolundak! 
te"ebbüsler de net!celenmek üzered!r. 

Dokuma sanay!!m!z de, son b!r yıl !ç!nde hayl! !lerleme kaydetm!" !# ve tezgâh 
adedler! artmı"tır. Pamuklu ve yün mensucat sanay!!nde !# aded!, 1950 yılında. 
315 b!n !ken, bugün 461’e çıkmı"tır. Ç!mento !st!hsal!nde de, bu yıl !k! m!sl! b!r 
artı" olmu"tur. $n"a ve tevs! hal!nde bulunan ç!mento fabr!kalarının, faal!yete geç-
meler!n! müteak!p, !st!hsal m!ktarı, b!r m!sl! fazlasıyla, 800 b!n tonu a"acaktır. Bu 
memnun!yete de#er haber! ver!rken, hemen !lâve etmel!y!m k!, bu m!ktar dah!, 
bugün memlekette, mevcut olan !mar faal!yet! kar"ısında, !ht!yacımızı kar"ılamak-
tan uzaktır. Kısmî kayıtlara göre, memlekette, 1951 !le 1952 yılından bugüne kadar 
geçen müddet zarfında, 159 fabr!ka ve !malâthane !n"a ed!l!p, faal!yete geçm!"t!r. 
(Bravo sesler") Türk!ye sına! Kalkınma Bankasının 19 aylık çalı"ma devres! zarfın-
da, 136 f!rmaya 69 m!lyon l!ra kred! sa#lanmı"tır.

Bankanın uzun vadel! verd!#! kred!ye, b!zzat müte"ebb!slerce, kend! kaynak-
larından sermaye olarak tahs!s olunan 73 m!lyon l!ra !lâve ed!ld!#! takd!rde, yalnız 
bu yüzden sanay! sahasına, 142 m!lyon l!ra yatırıldı#ını anlamak mümkün olur. 
Ayrıca, küçük sanat dâvası üzer!nde de durulmakta ve müspet net!celer alınmakta-
dır. Küçük sanat !le !lg!l! olarak kurulmu" olan kooperat!%er !ç!n kabul buyurdu#u-
nuz 1 m!lyon l!ralık tes!s ve malzeme kred!s!, Halk Bankası vasıtas!yle alâkalıların 
!st!fades!ne tahs!s olunmu"tur. Vatanda"lar arasında !" b!rl!#! f!kr!n!n, gün geçt!kçe 
!lerled!#!n!n b!r m!sal! olmak üzere, küçük ve münfer!t sermayeler!n b!rle"erek !" 
sahasına dökülmeye ba"ladıklarını söyleyeb!l!r!m. 1951 yılında, anon!m olarak 10 
m!lyon 515 b!n l!ra sermaye !le 26 "!rket, 1952 yılının onuncu ayı sonuna kadar 
da, 38 m!lyon l!rayı tems!l eden 25 "!rket te"ekkül etm!"t!r. Y!ne, l!m!tet ortaklı#ı 
olarak, 1951 yılında, 8 m!lyon l!ra sermayel! 82; 1952 yılının onuncu ayına kadar 
olan müddet zarfında !se, 15 m!lyon l!ra sermayel!, 102 yen! l!m!tet "!rket! tes!s 
ed!lm!"t!r. Mütevazı da olsa, kar"ılıklı emn!yet ve !t!madın !fades! olan bu te"eb-
büsler! memnunlukla kar"ılamaktayım.



Madenler!m!ze gel!nce, yeraltı servet!m!zden daha gen!" ölçüde faydalanıl-
masını te"v!k yolunda, !tt!haz ed!len tedb!rler!n müspet net!celer!, alınmaya ba"-
lanmı", husus! te"ebbüs erbabının madenc!l!#e kar"ı gün geçt!kçe daha büyük b!r 
alâka gösterd!kler! anla"ılmı"tır. Halen ver!lm!" olan arama ruhsatname aded!, 
2000’! bulmu", ayrıca 280 !"letme taleb!yle 178 !mt!yaz taleb! de terv!ç olunmu"tur. 
Bunlardan ba"ka, 17 b!n arama ruhsatnames!yle 125 !"letme ve 320 !mt!yaz taleb! 
tetk!k olunmaktadır. Bugünün "art ve !caplarıyla tel!f! mümkün olmıyan, b!rçok 
hususları !ht!va eden madenc!l!k mevzuatımızın, yen!den tetk!ka tâb! tutulması 
zaruret! hâsıl olmu"tur. Madenc!l!k ekonom!s!n! kuvvetlend!recek, amme menfa-
at!n!n v!kayes!yle beraber, bu sahada husus! te"ebbüs ve sermayen!n, normal !n-
k!"a%arını sa#lıyacak b!r “Maden Kanunu” tasarısı hazırlanarak, yüksek Mecl!s!n 
tasv!b!ne sunulmu"tur. Bu kanun tasarısı hazırlanırken, göz önünde bulundurulan 
müh!m noktalardan b!r! de, madenc!l!k sahasında, devlet !"letmeler!yle husus! te-
"ebbüs erbabına, müsav! hakların sa#lanması keyf!yet! olmu"tur. (Soldan Alkı#lar)

Maden !st!hsal!m!zde yıldan yıla bell! b!r !lerleme vardır. Maden kömürü !s-
t!hsal!m!z, 1950 yılı sonunda, 4 m!lyon 360 b!n tondan !barett!. 1951 yılında bu 
m!ktar, 4 m!lyon 730 b!n tona çıkmı" ve 1952 yılının !lk altı aylık !st!hsal yekûnu 
da,. 2 m!lyon 396 b!n tonu bulmu"tur. D!#er madenler!m!z de yükselme seyr!n! 
muhafaza etmekted!r.

Maden !hracatımızdan, 1950 yılında, 41 m!lyon 624 dört b!n l!ra, 1951 yılında 
80 m!lyon 376 b!n l!ra, 1952 yılının !lk altı ayı zarfında !se, 47 m!lyon 31 b!n l!ra, 
döv!z olarak, dı" t!caret!m!z!n akt!f kısmına dâh!l olmu"tur.

Sayın M!lletvek!ller!,
Umum!yetle dı" t!caret!m!z, devamlı b!r artı" manzarası göstermekted!r. Son, 

!k! yıl !ç!nde, bu bakımdan vâsıl oldu#umuz derece, harpten evvelk! seneler!n hac-
m!n! !fade eden gen!" rakamları da a"arak, Cumhur!yet devr!n!n en yüksek dı" 
mübadele sev!yes!ne ula"mı"tır. A#ustos’ta, sona eren z!ra! mahsul yılı !t!bar!y-
le tesb!t ed!len dı" t!caret!m!z!n -!hracat ve !thalâtla beraber - üç senel!k umum! 
yekûnlarını gözden geç!rd!#!m!z takd!rde, "öyle b!r net!cen!n muvacehes!nde bu-
lunuruz: 1949-1950’de, 1 m!lyar 477 m!lyon l!ra, 1950-1951’de, 1 m!lyar 840 m!lyon 
l!ra, 1951-1952’de, 2 m!lyar 416 m!lyon l!ra.

Memlekette, !st!hsal ve !st!hlâk m!ktarının ve b!nnet!ce !" hareket!n!n umu-
m! surette gen!"led!#!n! !fade eden bu rakamların, !hracat ve !thalâta taallûk eden 
kısımlarını ayrı ayrı tahl!le tâb! tuttu#umuz takd!rde, geçen senek! !hracatımızda, 
1949 - 1950 mahsul yılına nazaran yüzde 35, bu senek! !hracatımızda !se, y!ne aynı 
yıla nazaran, yüzde 45 b!r artı" oldu#u görülür. Bu n!spet!n, 1952 yılında bereketl! 
b!r mahsul elde ett!#!m!ze ve !hracat mevs!m!, A#ustostan sonrak! aylarda ba"ladı-
#ına göre, daha da artaca#ı "üphes!zd!r. $thalâtımız da, y!ne aynı devreler !t!bar!yle 
mütalâa ed!l!nce, geçen yılda, b!r öncek! seneye nazaran yüzde 20 ve bu senen!n 
A#ustos ayında h!tam bulan son z!ra! mahsul yılında !se, yüzde 80 artı", oldu#u 
görülmekted!r,

Hemen hemen 1,5 m!lyar l!raya varan senel!k !thalâtımızda, b!lhassa !st!h-
sal vasıtaları en müh!m mevk!! tutmaktadır. Mak!ne !thalâtı, 380 m!lyon, dem!r 
ve çel!k 140 m!lyon, nak!l vasıtaları 125 m!lyon ve akaryakıtlar 100 m!lyon l!ra-
lık kıymetler! bulmaktadır k!, yalnız bu dört bölümdek! e"ya, -son !k! senede ay-



nen oldu#u g!b!- bütün !thalâtımızın yüzde 50’s!n! te"k!l etmekted!r. D!#er çe"!tl! 
hammaddeler ve !st!hlâk maddeler! !thal!nde görülen artı"lar, b!rb!r!n! tak!b eden 
!y! mahsul yıllarında, satınalma gücü artan m!llet!m!z!n, uzun zamandan ber! 
tem!n edemed!#! !ht!yaçlarını b!rden kar"ılamak arzusundan ve bu yüzden türlü 
mamuller!n memlekete sokulmak !sten!lmes!nden !ler! gelm!"t!r. Bunlar arasında 
b!lhassa, mensucat !thalâtında d!kkate "ayan b!r artı" olmu"tur. Bunun da umum! 
!tîhalâtımıza nazaran n!spet!, 1951 yılında, yüzde 17,4 ve bu yılın altı ayında, yüzde 
13,3’tür.

Bu son n!spet!n, sene n!hayet!ne kadar, evvelk! yılların n!spetler!n! çok geçe-
ce#! kuvvetle tahm!n olunmaktadır. Görülüyor k!, bundan evvelk! senelerde oldu-
#u g!b!, bu yıl da, har!cî t!caret b!lançomuz açıktır. Yalnız arada b!r fark vardır. Geç-
m!" senelerde açık verd!#!m!z zaman, stoklarımız da er!m!" bulunuyordu. Bu sene 
!se, !hracat maddes! olarak el!m!zde müh!m m!ktarda malımız mevcuttur. Ne de 
olsa, har!cî t!caret açı#ının ted!ye muvazenes!ne tes!r ederek, “dı" !"t!rak gücü” nü 
azaltaca#ı "üphes!zd!r. Bunda d!kkat olunacak c!het, ted!ye güçlü#ünün sürekl! b!r 
mah!yet arz ed!p etmed!#!d!r. Her !k! hale göre, alaca#ımız esaslı tedb!rler vardır 
ve bunlar malûmdur. F!lvak!, Türk!ye har!cî t!caret!, tab!î cereyanına terked!ld!#! 
zamanlarda, da!ma açık verd!#!nden, uzun senelerden ber!, ted!ye muvazenes!n! 
korumak !ç!n, b!rtakım sun! tedb!rlere ve !thalâtı kısmak g!b! mahrum!yet yaratan 
usullere ba" vurmak zorunda kalınmı"tır.

Bugün vaz!yet böyle de#!ld!r. Memleket!m!z, çok müh!m b!r !kt!sad! bünye 
de#!"!kl!#! !ç!nded!r. &!md!ye kadar verd!#!m !hsa! malûmat da, her !st!hsal "ube-
m!zde, devamlı b!r gel!"me mevcut oldu#unu göstermekted!r. Ve b!lhassa "!md!ye 
kadar !hracatımızda pek az yer tutmu" olan hububat, pamuk ve madenler!m!z, dı" 
!"t!ra gücünde, 300 m!lyon dolara varacak b!r fazlalık tem!n etm!" bulunmaktadır. 
(Soldan bravo sesler").

D!#er tara(an !thalâtımızın en kabarık rakamını, !st!hsal ve nak!l vasıtaları 
olan mak!neler!n bedel! te"k!l etmekted!r. Bunlar, daha fazlasını elde etmek, mah-
suller !le mamuller! süratle nakledeb!lmek ve !ler!de dı" ödeme gücünü artırmak 
!ç!n yapılan avans mah!yet!nde yatırımlardır, den!leb!l!r. $thalât maddeler! arasın-
da yüksek rakam tutan akaryakıta gel!nce; bugün Batman petroller! !ç!n s!par!"! 
ver!lmek üzere bulunan raf!ner! faal!yete geçt!#! zaman, Do#u bölgem!z!n !ht!yacı 
kar"ılanmı" olacaktır. Hükümet!n yarın !ç!n tasarladı#ı ve muhterem mecl!s!n de 
tasv!b!ne mazhar olaca#ından em!n bulundu#um, yen! b!r arama ve !"letme "ekl! 
!le petrol !hracatçısı olmamız !ht!mal! kuvvetle mevcuttur. (Bravo sesler", alkı#lar).

Mensucat !"!m!z de böyled!r. $pt!da! maddes! bol m!ktarda memleket!m!zde 
yet!"mekte, sanay!!ne de alı"ılmı" bulunulmaktadır. Bu sahada, bütün !ht!yaçlarımı-
zı kar"ılamakla beraber, !hracatçı hal!ne geleb!lmek "ansımız da vardır. Bunlardan 
ba"ka, b!ze nazaran çok gen!" !kt!sad! !mkânlara mal!k olan bâzı büyük memleket-
ler!n, Türk!ye’ye çok satmak, az mal almak prens!pler!n!n de devamlı olamıyaca#ı 
tab!îd!r. (Bravo sesler") Kar"ılıklı !kt!sad! tesanüt namına, b!zzat kend!ler!n!n tedb!r 
almalarını beklemek hakkımızdır. (Alkı#lar)

Az!z Arkada"lar,
Evvelce dâh!l oldu#umuz Avrupalılararası $kt!sad! $" B!rl!#! $dares!n!n gaye-

ler!ne göre, dı" t!caret pol!t!kamızı yürütmekte devam edece#!m!z tab!îd!r. Sam!-



m!yetle tatb!k ett!#!m!z l!berasyon esasından ayrılmamız, memleket!, muhtaç ol-
du#u maddelerden mahrum edecek b!r tahd!t pol!t!kasının zebunu olmamız, var!t 
de#!ld!r. (Soldan bravo sesler", alkı#lar) Mesele bütün "ümul!yle ele alınmı"tır. Bu 
mü"külü de yenmek yolundayız. (Do%ru do%ru sesler")

Sayın Arkada"lar,
Malî pol!t!kanın, memlekete faydalı olab!lmes! !ç!n !st!krar !ç!nde ve fakat d!-

nam!k b!r z!hn!yetle günün !caplarına uymasını sa#lamak lâzım gel!r.
Böyle b!r s!stemle çalı"ıldı#ı takd!rde, umum! servet kaynakları harekete get!-

r!lm!", m!llî ve ferdî mesa! artırılmı", ve bunların hâsılasından Haz!ne de h!sses!n! 
almı" olur. Devlet bütçeler!, bu esasa göre tanz!m ed!lerek, yurdun her sahasında 
duyulan !ht!yaçların tatm!n! hedef!ne tevc!h olunmu"tur. Memleket ekonom!s!ne, 
gen!" ölçüde tes!r eden yatırımların, memleket!n malî kudret!n! zaafa u#ratma-
dan ve gelecek yılların h!zmet yollarını kapamadan yapılması, tem!n ed!lm!"t!r. 
$ç!nde bulundu#umuz malî tatb!k yılında, bütçe var!datının büyük artı"lar kay-
detmekte oldu#u görülerek, yıl sonu beklenmeden, yol, su, sa#lık ve e#!t!m g!b! 
“ana” dâvalarımız !ç!n 80 m!lyon l!ralık yen! b!r ek ödenek kanunu kabul ett!#!n!z! 
hatırlarsınız. Ver!len bu ek ödenek, Eylül sonuna kadar yapılan tahs!lat fazlasıyla 
kar"ılandıktan ba"ka, ayrıca 7 m!lyon l!ralık b!r artı" farkı da elde ed!lm!"t!r. (Sol-
dan bravo sesler", alkı#lar).

Az evvel söyled!#!m !sabetl! kararınızla, 1952 yılı bütçeler!n!n yatırım tahs!satı 
yekûnu, 524 m!lyon l!ra g!b!, esk!lere n!spetle büyük b!r m!ktara bal!# olmu"tur. Bu 
hamlelerle yıldan yıla, m!llî gel!rde hâsıl olan ehemm!yetl! artı"lar, bütçeler!m!z!n 
membalarını mütemad!yen gen!"letmekte ve b!nnet!ce b!z!, gel!r kaynaklarımızı 
zorlamaya ve !ht!yaçlarımızı kısmaya g!tmeden, hak!k! bütçe muvazenes!ne sevk 
etmekted!r. (Soldan bravo sesler").

B!r ay sonra huzurunuza sunulacak olan 1953 bütçes!n!n bu görü"e göre, ha-
zırlanaca#ını söyl!yeb!l!r!m.

Az!z Arkada"larım,
Malî sahadak!, çalı"malardan bahsederken, üzer!nde önemle durmak !sted!-

#!m!z hususlardan b!r! de, Devlet borçları konusudur. $kt!sad! maksatlar dı"ında, 
Merkez Bankasından !st!kraz yapılmaması yolundak! karara, tam sadakatle r!ayet 
olunmaktadır. Evvelce, Haz!ne !ht!yaçları !ç!n 9 ay vâdel! bonolarla alınan paralar 
tamamen ödenm!"t!r. (Bravo sesler", alkı#lar) $kt!sad! Devlet Te"ekküller! !le mül-
hak bütçel! !dareler!n, kısa vadel! borçlarla f!nansmanı "ekl!ne son ver!lm!"t!r. Ma-
z!den devralınmı" olanların da m!ktarları azaltılarak konsol!de ed!lmeler!, karar 
altına alınmı"tır. (Bravo sesler", alkı#lar) Bu çalı"maların, malî !t!barımız üzer!ndek! 
müspet tes!r!, geçen &ubat ayında yapılan !ç !st!krazda görülmü"tür. Türk!ye’n!n 
yüz yıla varan !st!kraz tar!h!nde görülmem!" b!r tarzda, muted!l fa!zle ba"aba" ya-
pılmak !stenen bu !st!krazın tamamı, satı" müddet!n!n h!tamından çok önce, halk 
tarafından kapatılmı"tır. (Soldan Alkı#lar).

Geçen senelerdek! maruzatım arasında, para pol!t!kamıza da yer verm!"t!m. 
Bu defa da, aynı mevzu üzer!nde kısaca durmakta fayda görüyorum:

B!ld!#!n!z g!b!, para de#er!nde en büyük mesnet, vatanda"ların m!llî paraya 
kar"ı besled!kler! emn!yet ve !t!mattır. Bu emn!yet ve !t!madın sarsılmadan deva-



mı da, tedavüldek! para hacm!n!n t!car! ve !kt!sad! !ht!yaçlara uygun olmasına ve 
bu !ht!yaçların m!ktar ve hududunu organ!k b!r "ek!lde, yakından tak!p etmes!ne 
ba#lıdır. Para em!syonu, bu söyled!#!m klâs!k esasa !st!naden yapıldı#ına göre, te-
davüldek! para m!ktarının, zaman zaman ço#alması veya azalması, fazla b!r mâna 
!fade etmez. Meselen!n ruhu, para m!ktarının, !" hacm! !le mütenas!p olmasın-
dadır. (Bravo sesler", alkı#lar) 1952 senes!, em!syon bakımından, sa#lam b!r malî 
pol!t!kanın tatb!k yılı olmu"tur.

$kt!sad! fonks!yonu Heyet!n!zce malûm olan kred! hacm!, yurdumuzda nor-
mal olarak gel!"me yolundadır. Bankalardak! mevduat m!ktarı, hergün b!raz daha 
artmaktadır. 1951 Haz!ran sonunda, umum! mevduat yekûnu, 1 m!lyar 322 m!lyon 
l!ra !ken, 1952 Haz!ran sonunda, 1 m!lyar 710 m!lyon l!raya yükselm!"t!r. Banka-
larımızca açılan kred! hacm!n!n da, 1951’de, 1 m!lyar 898 m!lyon l!ra olmasına 
mukab!l, 1952’de, 834 m!lyon l!ra fazlasıyla 2 m!lyar 745 m!lyon l!raya bal!# oldu#u 
görülmü"tür. Müh!m ve sosyal b!r dâva olan, mesken meseles!n!n hall! yolundak! 
gayretler devam etmekted!r. Emlâk Kred! Bankası, son b!r buçuk yıl !ç!nde, mü"te-
r!ler!ne, !n"aat !ç!n 97 m!lyon l!ra tahs!s etm!"t!r. Bundan ba"ka, 1952 Haz!ran ayı 
sonuna kadar, “yapı tasarruf s!stem!” dâh!l!nde, alâkalılarla akd olunan mukavele-
ler!n tutarı da, 13 m!lyon l!rayı bulmu"tur k!, kısa b!r maz!s! olan bu faydalı s!ste-
m!n, -d!#er !ler! memleketlerde oldu#u g!b!- b!zde de büyük gel!"melere namzet 
oldu#u görülmekted!r. Bundan ba"ka, yapı kred! kooperat!%er! de vatanda"ların 
ra#bet!ne mazhar olmaktadır.

Muhterem M!lletvek!ller!; 
Mecl!s!n!zde bulunan malî kanun tasarılarına !lâveten, bu sene, “Muamele 

Verg!s!” Kanununun tad!l!ne a!t yen! b!r tasarı, tetk!k!n!ze arz olunmu"tur. Mu-
amele Verg!s!n!n, genç sanay!!m!z üzer!ndek! menf! tes!r!n!n, devamlı "!kâyetlere 
yol açtı#ı malûmdur. (Do%ru sesler").

D!#er tara(an, bu verg!n!n Haz!neye, her sene, 322 m!lyon l!ra g!b! müh!m 
b!r var!dat tem!n ett!#! de b!l!nmekted!r. Bu !t!barla, arz ett!#! ehemm!yet a"!kâr 
olan bu mevzuu, kanun tasarısının müzakeres!nde, en !y! net!ceye ba#layaca#ınız 
muhakkaktır.

Bana ver!len malûmata göre, tasarının hazırlanmasında !l!m adamları !le t!ca-
ret ve sanay! odaları mümess!ller!n!n de mütalâları alınmı" bulunuyor.

Muhterem M!lletvek!ller!,
Ula"tırma !"ler!m!z hakkında !zahata ba"larken, evvelce müh!m m!ktarda 

açık verd!kler!n! söyled!#!m, “Devlet Den!zyolları”, “Devlet Dem!ryolları”, “Devlet 
Havayolları” ve “Posta, Telgraf ve Telefon” !dareler!n!n, alınan tedb!rlerle zarardan 
kurtulduklarını, memnunlukla tebarüz ett!rmek !ster!m. (Bravo sesler", alkı#lar).

Ula"tırma Bakanlı#ı çalı"malarını, "u üç esasa !st!nat ett!rmekted!r:
1. Te"k!lât, !dare ve çalı"ma metotlarını rasyonal!ze etmek;
2. Müh!m m!ktarda bulunan esk! ve yıpranmı" malzeme ve teçh!zatı süratle 

yen!lemek;
3. $"letme vasıtalarını !ht!yaç sev!yes!ne ula"tırmak.



Bunlar tem!n olundu#u zaman, ula"tırma h!zmetler!n!n, m!llî savunma ve 
m!llî ekonom!dek! müspet tes!r!, fazlas!yle görülmü" olacaktır.

Ula"tırma !"letmeler! te"k!lâtı, !kt!sad! karakterler!ne uygun "ek!lde de#!"t!r!l-
mekted!r. Den!zyolları $dares! “Den!zc!l!k Bankası” hal!ne geld!kten sonra, Posta, 
Telgraf ve Telefon $dares!yle Devlet Dem!ryollarının, Devlet $kt!sad! Te"ekküller! 
arasına alınmaları kararla"tırılmı"tır. Buna a!t kanun tasarısı Yüksek Mecl!se tak-
d!m olunmu"tur.

Muhterem Arkada"lar,
Dem!ryollarımızın yolcu nakl!yatı, tren seferler! 1950 yılına n!spetle, 1951 

ve 1952 yıllarında yüzde 77 artmı"tır. Yük nakl!yatında da b!r !lerleme mevcuttur. 
1952 yılının !lk altı ayında, evvelk! yılın aynı devres!ne n!spetle, 43 b!n vagon fazla 
tahm!lât olmu"tur.

Memleket!m!zde !n"asına ba"lanan ve dı"arıya s!par!" ed!len vagonların da 
h!zmete g!rmes!yle nakl!yat kapas!tes! daha büyük ölçüde artmı" olacaktır.

1950 yılı !"letme gel!rler! 169 m!lyon l!ra, 1951 gel!rler!, geçen sene var!da-
tından 18 m!lyon l!ra fazlas!yle 187 m!lyon l!raya bal!# olmu"tu. 1952 sonunda 
bu rakamın 230 m!lyona yükselece#! anla"ılmaktadır. Bu sebeple, 1952 yılı bütçes! 
açı#ını kapamak !ç!n ver!len bono !hracı salâh!yet!n!n kullanılmasına lüzum gö-
rülmem!"t!r. (Bravo sesler" Alkı#lar).

Gel!rler!n yükselmes! kar"ısında, 1950 ve 1951 g!derler!ne nazaran !"letme 
masra%arından, bu yıl, 10 m!lyon l!rayı mütecav!z b!r tasarruf tem!n olunacaktır. 
Bu yolda tedb!r alınmı"tır. Posta, Telgraf ve Telefon !dares!ne gel!nce: Bu !"letmen!n 
yen!den te"k!lâtlandırılması, çalı"ma metodlarının rasyonal!ze ed!lmes!, malzeme 
ve tes!sler!n!n yen!lenmes! ve ço#altılması !ç!n, ver!ml! mesa! devam etmekted!r. 
1951, 1952 yıllarında !daren!n malî durumunda salâh eser! görülmekle beraber, 
müh!m traf!k artı"ları olmu"tur. Gel!rlerde, ücretlerdek! bâzı tenz!lâta ra#men, 
d!kkate de#er b!r artı" sa#lanmı"tır.

Kes!n hesaplara göre, 1950 yılının umum! gel!r!, 46 m!lyon 534 b!n 185 l!ra 
!ken, 1952 yılında gel!r m!ktarının 65 m!lyon l!rayı bulaca#ı tahm!n olunmakta-
dır.

“Den!zc!l!k Bankası“, kabul buyurdu#unuz kanun hükümler!ne göre, b!r ano-
n!m "!rket hal!nde, herhang! b!r armatör g!b!, her türlü rekabet "artlarına tâb! ola-
rak çalı"maya ba"lamı"tır. “Den!zc!l!k Bankası” nın muhtel!f sahalarda, 1951 Martı 
!le 1952 &ubatına kadar faal!yet durumu "u "ek!lde hulâsa ed!leb!l!r:

$stanbul L!manında açık ve kapalı ambarlama sahaları b!r yıl evvelk!ne naza-
ran yüzde 50 n!spet!nde artırılmı"tır. Den!z hatlarında, b!lhassa Karaden!z hattın-
da, !ht!yacı daha !y! b!r "ek!lde kar"ılamak !ç!n tedb!rler alınmaktadır. Bu arada, 
yük ve hayvan nakl!yatının ıslahı da derp!" ed!lmekted!r. S!par!" olunan 23 küçük 
vasıtadan 6’sı serv!se g!rm!"t!r. $k! araba vapuru !le dört ufak yolcu gem!s!n!n ban-
ka tersaneler!nde !n"asına ba"lanmı"tır. Evvelce s!par!" olunan üç aded büyük t!p 
ve modern "eh!r hattı yolcu gem!s! de, bu devrede h!zmete g!recekt!r.

“Den!zc!l!k Bankası” !kt!sad! te"ekküller!m!zde yen! b!r z!hn!yet ve s!stem!n 
alemdarlı#ını yapmaktadır. Bu !t!barla, Bankanın $dares!nde vaz!fe alanların me-



sul!yetler! de a#ırdır. Tatb!k edecekler! !ler! s!stem!n muza'er olması !ç!n kend!le-
r!ne ba"arılar d!ler!m.

Sayın Arkada"larım,
$" hayatımızın tanz!m!, !"ç! - !"veren münasebetler!n!n memleket menfaatle-

r!ne uygun "ek!lde !nk!"afı, !"ç!ler!m!z!n hayat sev!yeler!n!n yükselt!lmes!, çalı"ma, 
sa#lık ve emn!yet "artlarının !y!le"t!r!lmes! yolundak! gayretler!m!z devam etmek-
ted!r. $ç!nde bulundu#umuz yılın ba"larında, $" Kanunumuz, !ht!yarlık s!gortasın-
dan faydalanacak !"ç!ler!m!z!n, müktesep hakları mah!yet!nde olan kıdem tazm!-
natlarını da tem!nat altına alacak "ek!lde tad!l ed!lm!"t!r. Aynı kanunun hükümler!, 
dört !"ç! çalı"tıran küçük !" yerler!ne kadar te"m!l olunmu"tur.

Basın mesle#!nde çalı"an f!k!r !"ç!ler!n!n çalı"ma "artları, !"verenle münase-
betler!n! düzenleyen kanun, bu zümren!n sosyal s!gortalarımızdan faydalanmala-
rını da sa#lamı", böylece her !k! kanunun kabulü dolayıs!yle, Sosyal S!gorta kanun-
larımızın tatb!k ve "ümul, sahaları, 1952 yılında, büyük m!kyasta gen!"lem!" ve bu 
s!gortalardan faydalanacak !"ç! sayısı artmı" bulunmaktadır. Bu yıl !ç!nde !ht!yarlık 
S!gortas!yle, !" kazaları ve Meslek Hastalıkları S!gortası kanunlarıyla yapılmı" bu-
lunan de#!"!kl!kler, bu sosyal s!gortalarımızı, !"ç!ler leh!ne, daha ver!ml! ve faydalı 
hale get!rm!"t!r. Bu hayırlı net!cey! sa#lıyan çalı"malar meyanında, tatb!katına 1951 
yılında ve !"ç!ler!m!z!n en kes!f bulundu#u, $stanbul, Ed!rne, Kırklarel!, Tek!rda#, 
Kocael! ve Bolu’da ba"lanmı" bulunan Hastalık S!gortası da, 1952 yılı !ç!nde, $zm!r, 
Man!sa, Balıkes!r, Çanakkale ve Bursa !ller!ne te"m!l ed!lm!"t!r.

Sosyal s!gortalarımızın tatb!k sahalarının gen!"let!lmes! net!ces!nde, bu s!-
gortaların h!mayes! altında bulunan !"ç!ler!m!zle, bunların hak sah!b! a!le fertler! 
!ç!n, 1952 yılının !lk altı ayı zarfında sarfolunan ödene#!n hacm! de, b!r yıl öncek! 
altı aya nazaran, yüzde 49 n!spet!nde ve 2 m!lyon 179 b!n 818 l!ralık b!r artı"la. 
6 m!lyon 613 b!n 166 l!raya yükselm!"t!r. Memleket!m!zde !" gücünü de#erlen-
d!rmek üzere, b!r amme müesseses! olarak çalı"makta bulunan $" ve $"ç! Bulma 
Kurumunun b!r Amer!kalı mütehassıs yardım!yle ve yen! ba"tan kurulurcasına 
te"k!lâtlanmasına g!r!"!lm!"t!r.

Muayyen mevs!mlerde, kısmen endüstr!, daha çok tarım sahalarımızda !" ara-
maya gelen !"ç!ler!n, !çt!ma! sefalete dü"mekten kurtarılmaları maksad!yle, "!m-
d!ye kadar, $stanbul, Samsun ve Seyhan’da tes!s ed!lm!" bulunan !"ç! Barındırma 
yurtlarına !lâveten, Esk!"eh!r, Den!zl! ve D!yarbakır’da b!rer Barındırma Yurdu 
vücuda get!r!lm!"t!r. Geçen yıl, 8 $l’e münhasır !ken, 1952’de 14 $l’e te"m!l ed!len î" 
mahkemeler!, !"ç!lerle !" verenler arasındak! !ht!lâ%arın hal merc!! olarak, faal!yet-
ler!ne devam etmekted!rler. $l Hakem kurullarında !ntaç olunamıyan, toplulukla !" 
uyu"mazlıklarının son hal merc!! olan Yüksek Hakem Kurulunun mesa!s!, !"ç!lerle 
!" verenler!n kar"ılıklı münasebetler!n!n n!zamlanmasında müess!r olmaktadır. Bu 
kurulca alınan kararlar net!ces!nde 10 b!n 82 !"ç!, yüzde 25 !le yüzde 50 n!spet!nde 
ücret zammı görmü" veya ücrets!z yemek yardımından faydalanmı"tır. Ha(a tat!l! 
ve genel tat!l günler!nde ücret ödenmes!ne da!r olup, !ç!nde bulundu#umuz yılın 
ba"larında tatb!k!ne geç!len ve !"ç!ler!m!z!n hayat sev!yeler!n!n yükselt!lmes! yo-
lundak! adımlarımızdan b!r!n! te"k!l eden kanun, faydalı net!celer vermekted!r.



Arkada"lar,
$ç!"ler! Bakanlı#ının nezaret ve mesul!yet! altında bulunan !ller Bankası, !lk !" 

olarak maksat ve gayes!ne göre, çalı"ab!lecek surette takv!ye ed!lm!"t!r; Bankanın, 
beled!ye, özel !dare ve köyler!n har!ta ve !mar plânlarını tanz!m, fennî ve sıhh! 
tes!sler!yle elektr!k ve suya kavu"malarını tem!n !ç!n 1950 yılından, 1952 senes!-
n!n Eylül ayı sonuna kadar geçen müddet zarfında, tahs!s ett!#! para yekûnu 114 
m!lyon l!rayı bulmu"tur. Y!ne banka, 1950 senes!nden sonra, !çme suları, elektr!k, 
proje, tes!sler ve b!lhassa büyük h!droelektr!k santraller!, !n"ası üzer!nde çalı"arak 
124 m!lyon l!raya varan 1117 !" !hale etm!"t!r. $dare âm!rler!n!n vaz!feler!n!n kolay-
la"tırılması, her çe"!t amme h!zmetler! üzer!ndek! nüfuz ve murakabeler!n!n daha 
ver!ml! b!r hale get!r!lmes!, elde yeter m!ktarda motorlu nak!l ve ser! muhabere 
vasıtalarının bulunmasına ba#lı görülmü", bunların tedar!k!ne önem ver!lm!"t!r. 
Asay!" bahs!ne gel!nce: Bunun h!çb!r suretle bozulmasına müsamaha ed!lemez. 
(Soldan bravo sesler"). Esasen bugün memleket!m!z!n h!çb!r yer!nde böyle b!r !st!-
dat yoktur. (Soldan bravo sesler" #"ddetl" alkı#lar). Geçen senek! maruzatım arasında 
!"aret ett!#!m kanunlardan, Gayr!menkul mallara kar"ı vuku bulacak tecavüzler! 
önleyecek kanun tasarısı kabul buyurulmu" ve bugün faydalı b!r kanun olarak yü-
rürlü#e g!rm!"t!r.

Halen, bu bakanlıkla !lg!l! ve Yüksek Mecl!s!n!zde tetk!k ed!lmekte olan ka-
nunlardan Köy, Beled!ye, Özel $dareler Kanunu, “B!na Yapımını Te"v!k ve !z!ns!z 
yapılan b!nalar hakkındak! Kanun” tasarıları b!r an evvel, kanun hal!n! aldıkları 
zaman, !dare hayatımızda yen! ve fey!zl! b!r !nk!"af ba"lamı" olacaktır.

Sayın M!lletvek!ller!,
Yurdun savunmasında, B!rle"m!" M!lletler cam!ası !ç!nde ve Kuzey Atlan-

t!k blokunu te"k!l eden hür m!lletler safında, kend!s!ne dü"en vaz!fey! !faya eh-
l!yetl!, hergün m!llî gurur ve !(!harımızı tazel!yen ordumuzun, modern te"k!lât 
ve !mkânlara sah!p olması hususunda sarf ed!len gayretlere, bu yıl da, büyük b!r 
ehemm!yetle devam ed!lm!"t!r. (Bravo sesler" Alkı#lar).

Geçen devrede önem!ne !"aret ett!#!m, askerî e#!t!m ve Ö#ret!m s!stem!m!z, 
devamlı b!r gel!"me hal!nded!r.

Bütün subaylarımızın gerekl! kurslardan geç!r!lmeler! yolunda aldı#ımız ted-
b!rler fey!zl! net!celer!n! vermekted!r. Ordunun, artan !ht!yaçlarını kar"ılıyacak "e-
k!lde yedek subay ve astsubay yet!"t!r!lmes! !ç!n çalı"malara devam ed!lmekted!r.

Bu yıl !ç!nde, mevcutlara !lâveten !k! Astsubay Hazırlama Okulu !le b!r Den!z 
E#!t!m Merkez! tes!s olunarak faal!yete geç!r!lm!"t!r. Okullarda, kurslarda ve e#!-
t!m merkezler!ndek! çalı"malarda, Kore sava"ının, modern harb tekn!#! bakımın-
dan verd!#! net!celerden, ve bu sava"a katılmı" personel!n tecrübe ve b!lg!ler!nden 
!st!fade ed!lmekte ve tedr!satın tatb!k! b!r tarzda yapılmasına b!lhassa önem ver!l-
mekted!r.

Motörle"mekte bulunan ordumuzda, bakım ve tam!r !"ler!n! modern b!r "e-
k!lde kar"ılamak üzere, yen!den kurulan “Bakım tam!rhaneler!” yurdun muhtel!f 
bölgeler!nde faal!yet hal!nded!rler.

$ht!yacı tamamen kar"ılıyacak yen! tam!rhaneler!n kurulmasına d!kkat ed!l-
mekted!r. Asker alma ve terh!s !"ler!nde, vatanda"ların meden! "ek!lde "evkler!n!n 



tem!n! kabul ed!lm!"t!r. Uzun yaya yolculuklar, artık tar!he !nt!kal etm!" bulunu-
yor. (Bravo sesler", alkı#lar) Geçen sene takd!m ed!lece#!n! söyled!#!m “Ordu Terf! 
Kanunu” tasarısı, adalet esaslarına "ahs! ve ahlâk! kıymetlere de#er verecek "ek!lde 
hazırlanarak, Yüksek Mecl!s!n!ze sunulmu"tu. Bundan ba"ka, Ordu mensuplarının 
çalı"malarını te"v!k ve kahramanlık gösterenler! talt!f maksad!yle hazırlanmı" olan 
“Talt!f Kanunu” tasarısı da, Yüksek Mecl!s!n!ze takd!m ed!lm!"t!. Halen mer!yette 
olan “Askerî Yasak Bölgeler Kanunu” nun, !kt!sad! !nk!"afa mân! oldu#u ve halkı 
lüzumsuz tazy!klere mâruz bıraktı#ı anla"ılmı"tır. Askerî yasak bölgeler meseles!-
n!n, günün "artları göz önünde tutularak halled!lmes! maksad!yle hazırlanmı" olan 
yen! kanun tasarısı da, Yüksek Mecl!s!n!z!n tetk!k!ne arz ed!lm!" bulunmaktadır. 
(Bravo sesler" Alkı#lar).

Ordu !ht!yaçları !ç!n yapılan cebr! kamula"tırma !"ler!nden vatanda"ların 
ma#dur oldukları görülmü"tür. Bundan böyle, bu g!b! kamula"tırma !"ler!n!n, mal 
sah!pler!n!n rızası alınmak ve mallarının de#er! ver!lmek suret!yle yapılması karar-
la"tırılmı"tır. (Bravo sesler", alkı#lar)

Ordu yapı !"ler!n!n de, b!r esasa ba#lanması ve ordunun modern b!r "ek!lde 
!skânını tem!n maksad!yle da!mî ve muvakkat garn!zonlar kurulması; bunun !ç!n 
de, bugün ordunun !ht!yacına cevap verm!yen b!naların, Haz!ne hesabına satı"a 
çıkarılarak elde ed!lecek paranın M!llî Savunma Bakanlı#ına tahs!s!yle günün !cap-
larına göre, yen! !n"aat !"ler!n!n plânla"tırılması, zarur! ve faydalı görülmekted!r. 
M!llî Savunma Bakanlı#ınca, bu yolda b!r kanun tasarısı hazırlanmaktadır.

Sayın M!lletvek!ller! Arkada"larım,
Sam!mî emel!m!z, sulhun devamını sa#lamak suret!yle muza'er olmaktır. 

Buna ra#men, b!r gün, az!z varlı#ımızı müdafaa etmek mecbur!yet!nde kalırsak, 
ordumuzun, kend!s!ne tevd! edece#!m!z vaz!fey!, modern te"k!lâtı, yüksek e#!t!m!, 
yen! s!lâhları ve bütün bunların üstünde sarsılmaz mânev!yat!yle !faya hazır, ve 
m!llet!m!z!n güven!ne lâyık oldu#unu, huzurunuzda !fade etmekle sonsuz baht!-
yarlık duymaktayım. (Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar).

Sayın M!lletvek!ller!,
&!md! de m!lletlerarası durum !le dı" s!yaset sahasındak! faal!yetler!m!ze te-

mas edece#!m. M!lletlerarası durum, umum! hatları !t!bar!yle, yüksek Mecl!s!n 
geçen devres! ba"langıcında tar!f ett!#!mden farklı de#!ld!r. Harb heyulasının z!-
h!nlerden s!l!nmes!ne b!r türlü !mkân verm!yen end!"el! vaz!yet, tasf!ye olunama-
mı"tır. So#uk harb devres! devam etmekted!r,

Hür m!lletler arasındak! tesanüdün ve s!lâh kuvvet!yle hür m!lletlere tahak-
küm etmen!n mümkün olup olmayaca#ına b!r m!yar te"k!l eden Kore’dek! harb sü-
rüp g!tmekted!r. Bu harbe n!hayet vermek !ç!n, çok uzun zamandan ber! yapılmak-
ta olan mütareke müzakereler!, mütearızların tak!p ett!kler! oyalama ve engeller 
çıkarma tab!yes! yüzünden b!r türlü net!ceye erememekted!r. B!rle"m!" M!lletler 
S!lâhsızlanma Kom!tes!nde, s!lâhsızlanmayı ve s!lâhların kontrolünü tem!n !ç!n, 
anla"ma esaslarının tesb!t! maksad!yle yapılan gayretler, hâlâ semere vermem!"t!r. 
Bu durum kar"ısında üm!t ve cesaret! kaybetmek veya, b!r nev! tevekküle kapılarak 
b!r kö"eye çek!lmek, böyle b!r halete sürükleneb!lecekler !ç!n, !nt!hardan ba"ka b!r 
"ey de#!ld!r. (Bravo sesler", alkı#lar)



B!z, mü"külât ve tehl!keler kar"ısında uyanık durmak, met!n olmak ve tam 
b!r m!llî b!rl!k hal!nde, !mkânlarımızın âzam! müsaades! n!spet!nde, hazırlık-
lı bulunmak kararındayız. (Bravo sesler", alkı#lar). Bu kararımızın !cabett!rd!#! 
fedakârlıkların ölçüsünü verm!" olmak !ç!n, $k!nc! Dünya Harb!nden sonra ba"ka 
m!lletler!n tam b!r sulh bütçes! tatb!k ett!kler! yıllar zarfında dah! bütçem!z!n çok 
müh!m b!r kısmını, tereddüt etmeks!z!n, askerî masra%ara hasrett!#!m!z! hatırlat-
mak kâf! gel!r kanaat!ndey!m. Bugün mesul!yetler!n! ve vaz!feler!n! müdr!k hür 
devletler!n, kar"ısında bulundukları en müh!m mesele, hür dünyayı tehd!t eden 
büyük taarruz tehl!kes!ne kar"ı koyab!lmek !ç!n, lâzım gelen askerî kuvvet! !kt!sap 
etmen!n !cabett!rd!#! büyük malî fedakârlıkların, memleket!n refah ve !nk!"afını 
baltalamamak "art!yle, nasıl âzam! dereceye çıkarab!lece#! meseles!d!r. B!z, bu hu-
susta, numune olacak "ek!lde fedakârlıklarımızı âzam! dereceye çıkarmı" bulun-
maktayız. Bu yolda sebat etmey!, selâmet!m!z ve hür dünyanın selâmet! !ç!n, b!r 
mukaddes vaz!fe telâkk! ed!yoruz. (Alkı#lar). 

Dı" s!yaset!m!zde, mü"terek emn!yet s!stem!ne kuvvetle ba#lı bulunmaktayız. 
Bu s!stem!n en mütekâm!l numunes! olan Atlant!k Andla"ması Te"k!lâtının, geçen 
&ubattan ber! âzası bulunuyoruz. Geçen sene bu vak!t, bu kürsüden Yüksek Mec-
l!se h!tap ederken, Ottawa’da toplanan Atlant!k Andla"ması Konsey!n!n, b!z!m ve 
Yunan!stan’ın Andla"maya !lt!haka davet!m!z! kararla"tırdı#ını s!zlere teb"!r eyle-
m!"t!m. Bugün, Hükümet!n uzun, sabırlı, ve çet!n mesa!s! net!ces! olarak, Türk!ye 
Atlant!k Paktına âza olmu", Atlant!k Te"k!lâtı Müttef!k Kuvvetler Avrupa Yüksek 
Komutanlı#ına ba#lanmı", ve bu mekan!zmanın tatb!katından olarak, $zm!r’de At-
lant!k Paktı Güney Do#u Karargâhı kurulmu" bulunmaktadır. (Alkı#lar). Atlant!k 
Paktı Savunma gücünün, Federal Almanya’nın da !" b!rl!#! !le yen!den artması ar!-
fes!nde bulunuyoruz. F!lhak!ka, b!ld!#!n!z g!b!, aynı zamanda Atlant!k Andla"ması 
Te"k!lâtı âzası bulunan be" Avrupa Devlet! (Fransa, $talya, Belç!ka, Hollanda, Lük-
semburg) Federal Almanya’nın da !lt!hakı !le “Avrupa Müdafaa B!rl!#!” adı altında 
b!r müdafaa Andla"masmı !mzalamı" bulunuyorlar. Bu Andla"manın b!r maddes!, 
Atlant!k Paktı âzası olup da Avrupa Müdafaa B!rl!#! Andla"masına dâh!l bulunma-
yan devletlere, kend!ler!ne yapılacak tecavüzlere kar"ı, her türlü !"b!rl!#!n! vadet-
mekted!r. D!#er tara(an, Avrupa Müdafaa B!rl!#! Andla"masına dâh!l bulunmayan 
Atlant!k Andla"ması Te"k!lâtı devletler! de, bu b!rl!k devletler!ne, ayrı b!r protokol-
le, aynı tem!natı verm!"lerd!r k!, Türk!ye de bu protokolü !mzalamı" bulunmakta-
dır. Bu kar"ılıklı met!nler yolu !le Federal Almanya Atlant!k Andla"ması Te"k!lâtı 
devletler!ne, Atlant!k Andla"ması Te"k!lâtı devletler! de Federal Almanya’ya Atlan-
t!k Andla"ması Te"k!lâtı devletler!n!n b!rb!rler!ne verd!kler! tem!natın aynı olan 
b!r tem!nat vermekted!rler. Bahsett!#!m met!nler alâkadar devletler!n mecl!sler!-
n!n tasd!k!ne arz ed!lm!" bulunuyor. Bu tasd!k muameles!n!n b!r an evvel tamam-
lanmasını sam!m!yetle temenn! eder!m.

Sayın M!lletvek!ller!,
Görüyorsunuz k!, her ne kadar dünya s!yas! durumunun düzelme yolunu tut-

tu#una da!r üm!t ver!c! sözler söylemek henüz mümkün de#!lse de, hür memleket-
ler!n kend!ler!n! tehd!t eden tehl!kelere kar"ı gösterd!kler! bas!ret, ât!ye, hergün, 
b!raz daha fazla üm!tle bakmak !mkânlarını vermekted!r. Hür m!lletler!n büyük 
b!r kısmı, bugünkü "artlar !ç!nde, mevcud!yetler!, toprak bütünlükler! ve mukad-
desatları !le c!han sulhünün korunması !mkânlarını, âzam! dereceye çıkarab!lmek 



!ç!n yegâne çaren!n, taarruz n!yetler! besl!yenlere, bu n!yetler!n! kuvveden f!!le çı-
karmalarının ‘kâr tem!n etm!yece#!n! anlatacak derecede kuvvetl! bulunmak ol-
du#una kanaat get!rm!"ler ve buna göre faal!yet sarf etmeye azmetm!"lerd!r. Hür 
dünyanın tuttu#u bu yolda, az!mle, süratle yürümes!, c!han sulhunun korunması 
bakımından yegâne üm!t kayna#ını te"k!l eylemekted!r. Bütün temenn!m!z, tam 
!st!klâl !ç!nde teal!s!n! ve refahını sam!m!yetle arzu ett!#!m!z ve tar!hî dostluk ba#-
lar!yle ba#lı bulundu#umuz Orta Do#u devletler!n!n de, tam müsavat "artlar !ç!n-
de, kar"ılıklı yardıma ve mü"terek savunma hususunda !"b!rl!#!ne katılmalarıdır. 
(Bravo sekler", Alkı#lar).

Geçen yıl, m!lletlerarası müh!m b!r hâd!se olarak L!bya’nın !st!klâl!ne kavu"-
mu" bulunmasını kaydetmekle baht!yarım. (Alkı#lar). Hür m!lletler cam!asına ka-
tılmasını sev!nçle ve hararetle selâmladı#ımız bu karde" m!llete, kend!s!n! bekl!yen 
parlak ât!ye b!r an evvel er!"mes!n! temenn! eder!m. (Alkı#lar).

Çok tara%ı m!lletlerarası !" b!rl!#!nden gayrı, !k! tara%ı münasebetler!m!z de 
!nk!"af hal!nded!r.

Büyük dostumuz ve müttef!k!m!z B!rle"!k Amer!ka !le olan münasebetler!-
m!z! ve M!lletlerarası !"lerde b!rb!r!m!zle açıkça ve sam!m!yetle !"b!rl!#! yapmak 
arzusu !le sarf ett!#!m!z mü"terek mesa!y!, nev’!n!n en mükemmel b!r numunes! 
olarak z!kredeb!l!r!m. (Sürekl" ve #"ddetl" alkı#lar) Yalnız Atlant!k Paktı !ç!nde de#!l, 
fakat 1939 Muahedenames!yle de müttef!k!m!z bulunan $ng!ltere ve Fransa !le mü-
nasebetler!m!z gayet sıkı ve sam!mîd!r. (Bravo sesler", alkı#ları). Ek!m ayının orta-
larında $ng!ltere Hükümet!n!n davet! üzer!ne Ba"bakanımız, Dı"!"ler! Bakanımızla 
b!rl!kte Londra’ya resmî b!r z!yaret yapmı"lardır. Orada kend!ler!ne !bzal ed!len 
dostluk âsarı ve m!saf!rperverl!#! memnun!yetle kaydetmek !ster!m. (Alkı#lar) Bu 
seyahat münasebet!yle $ng!l!z devlet adamlar!yle yapılan konu"malarda mü"ahede 
ed!len görü" b!rl!#! Türk!ye-$ng!ltere münasebatı tar!h!nde büyük memnun!yet-
le kayda de#er çok öneml! b!r hâd!se te"k!l eder. (Alkı#lar) B!ld!#!n!z g!b!, Ocak 
ayı zarfında dost Yunan!stan’ın Dı"!"ler! Bakanı ve Ba"bakan Yardımcısı Ekselans 
Ven!zelos’un memleket!m!z! z!yaret!n! müteak!p, Ba"bakanımız ve Dı"!"ler! Baka-
nımızın At!na’ya yaptıkları ve Türk - Yunan dostluk münasebetler!nde yen! ve ya-
pıcı b!r çı#ır açan seyahat esnasında, Yunan Hükümet!n!n ve halkının kend!ler!ne 
kar"ı gösterd!kler! çok sam!mî dostluk tezahürler!n!, hâlâ, der!n b!r memnun!yetle 
hatırlamaktayız. (Alkı#lar) Bu seyahat esnasında, tarafımızdan vâk! davet elç!s! ola-
rak, Majeste Yunan Kral ve Kral!çes!n!n memleket!m!ze yaptıkları ve kalb!m!zde 
unutulmaz hâtıralar bırakan z!yaret!n, hem memleket!m!zde, hem Yunan!stan’da 
tevl!d ett!#! büyük heyecan, müttef!k!m!z Yunan!stan‘la aramızdak! dostlu#un ne 
kadar sıkı ve faal b!r sa*aya g!rd!#!n!n en güzel m!yarını te"k!l etm!"t!r. (Alkı#lar) 
Memleketler!m!z arasındak! bu faal s!yaset, üstünde ya"adı#ımız mü"terek emn!-
yet sahasındak! sulhperver koruma s!yaset!m!z! muva'ak!yete götürecek en em!n 
vasıtadır.

Yugoslavya !le olan münasebetler!m!z günden güne !nk!"af etmekte ve sam!mî 
ve faal b!r dostluk mah!yet!n! !kt!sap eylemekted!r. Balkanlarda b!r!nc! derecede 
müh!m b!r emn!yet ve !st!krar unsuru olan ve hürr!yet ve !st!klâl!n! salâbetle ko-
rumasını b!len, bu sa#lam ve sıhhatl! memleketle sıkı !" b!rl!#! yapmaya amadey!z, 
(Bravo sesler", alkı#lar).



Her fırsat dü"tükçe söyled!#!m g!b!, b!z, B!rle"m!" M!lletler Andla"ması !deal-
ler!ne !man ve sadakatle merbut oldu#umuz ve hüsnün!yet sah!b! bütün devletlerle 
!y! ve faal dostluk münasebetler! kurmak prens!b!n! güttü#ümüz !ç!n, aynı h!sler! 
ve n!yetler! ta"ıyan her devlete dostluk el!m!z! uzatmı" bulunuyoruz. (Bravo sesler", 
alkı#lar).

Sayın M!lletvek!ller!,
B!z haklarımızdan em!n ve onları korumaya azmetm!" b!r m!llet!z. Ba"kala-

rının haklarına t!t!zl!kle r!ayetkar, sulh ve adalet !dealler!ne sadakatle ba#lıyız. Bu 
bakımdan, tam mânas!yle, !deal!st!z. Fakat, !deallere yapılab!lecek en büyük h!z-
met!n, hâd!satını !nk!"a%arını ve vakıaları oldu#u g!b! görmek ve hak!katların !cab 
ett!rd!#! tedb!rler! tereddütsüz almak oldu#unu da müdr!k!z. Bu bakımdan da, tam 
mânas!yle real!st!z. (Bravo sesler", alkı#lar)

Tak!p ett!#!m!z açık, dürüst ve sam!mî s!yaset, bu arz ett!#!m mezheb!m!z!n 
en bar!z del!l!d!r. Bundan dolayıdır k!, !(!harla söyleyece#!m, bugün, sulhsever ve 
hüsnün!yet sah!b! m!lletlere uzattı#ımız dostluk el! !t!matla sıkılmakta ve m!llet-
lerarası alanda, Türk!ye, tam mânas!yle b!r sulh ve !st!krar unsuru mevk!!n! almı" 
bulunmaktadır. (Bravo sesler", alkı#lar).

Çok Sayın M!lletvek!ller! Arkada"larım,
Geçm!"te oldu#u g!b!, bu yıl da, de#erl! çalı"malarınızla asîl m!llet!m!z!n arzu 

ve !rades!ne uygun ba"arılar elde edece#!m!zden em!n!m. $"te bu duygu ve d!lekle 
sözler!me son ver!yorum. (Soldan bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar).
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Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Dokuzuncu Dönem!n!n dördüncü ve son 
toplantısını açıyorum. Büyük Mecl!s!n muhterem azalarını hürmetle selâmlarım.

Az!z Mebus arkada"larım,
Her "eyden evvel Yüksek Heyet!n!z!n, Büyük M!llet!m!z!n yegâne ve hak!-

k! mümess!l! sıfat!yle çok de#erl! h!zmetler !fa etm!" bulundu#unu ve bu meyan-
da Türk M!llet!n!n muasır dünya meden!yet! !ç!nde "ere%! mevk!!n! yükselten 
!nkılâplarımızın da bekç!s! oldu#unu, geçen devrelerde d!n ve v!cdan hürr!yet!n! 
!st!smar etmek !st!yenlere kar"ı çıkardı#ı kanunlarla tey!t eyled!#!n!, hürmet ve 
takd!r duygularımla !fade etmey!, vaz!fe b!l!r!m. (Bravo sesler", alkı#lar).

Sevg!l! arkada"larım,
Bu toplantı sonunda Yüksek Mecl!s!n!z, yer!n!, Onuncu Büyük M!llet Mecl!-

s!ne devredece#!nden, bu nutkum, 4 yıllık Te"r!î Devren!n son açı" nutku olacak-
tır. Bu !t!barla, nutkumun yalnız ger!de bıraktı#ımız yıla a!t de#!l, üç buçuk yılı 
geçen !craatımızın da manzarasını toptan ve süratl! b!r bakı"la gözden geç!rmek 
!mkânını tem!n etmes!n!, tab!î ve faydalı bulaca#ınıza em!n!m. Derhal söyl!yey!m 
k!, ger!de bıraktı#ımız yıl da, Dokuzuncu Te"r!î Devren!n d!#er yılları g!b!, m!llî 
hayatımız !ç!n çok ver!ml! olmu"tur. &!md! Hükümet!n muhtel!f faal!yet "ubeler!ne 
göre !craatımızın !zahına geç!yorum.

Muhterem arkada"larım,
$ç!ne g!rm!" bulundu#umuz demokras! rej!m!, adalet!n ve amme n!zamının 

v!kayes! hususunda, b!lhassa adalet c!hazımıza müh!m vaz!feler tahm!l etmekted!r. 
Adalet c!hazımızın, !nkılâp esaslarını, ve Devlet!n temel n!zamlarını sarsmaya ma-
tuf hareket ve faal!yetler kar"ısında gösterd!#! müstesna d!kkat ve adalet duygusu, 
her türlü takd!r!n üstünded!r. (Alkı#lar) Bu h!ss!yatımı !zhar ederken, Yüksek Mec-
l!s!n ve Türk M!llet!n!n dü"ünceler!ne de tercüman oldu#uma kân! bulunuyorum.

Adalet Vekâlet! 1950 senes!nde 1079 adedden !baret bulunan mahkeme sa-
yısını 1463’e yükseltmek suret!yle yüzde 40 n!spet!nde artırarak, adalet h!zmet!n! 
vatanda"a yakla"tırmı" ve kabul buyurdu#unuz kanunların daha mükemmel b!r 
"ek!lde tatb!k!n! sa#lamı"tır. Vatanda"ı her bakımdan adalet!n ve kanunun h!maye-
s! altında tutmak !ç!n, bütün vasıta ve !mkânları tem!ne gayret eden Hükümet!n!z, 



b!r yandan da cezaların tam, maksat ve gayeye uygun b!r "ek!lde !nfazı meseles! 
üzer!nde durmu" ve üç sene g!b! kısa b!r müddet !ç!nde 131 yen! ceza ev! !n"ası 
!mkânını sa#lamı"tır. Bu rakamın ehemm!yet!n! tebarüz ett!rmek !ç!n, 1929 sene-
s!nden 1950 yılına kadar geçen 21 sene !ç!nde, ancak 86 cezaev!n!n yaptırılab!lm!" 
oldu#una !"aret etmek !ster!m.

Sayın arkada"larım,
Sosyal bünyem!zde madd! ve mânev! kudret!n en yüksek sev!yeye çıkarıl-

ması, vatanda" sa#lı#ı g!b! müstesna b!r de#er!n korunması, m!llî dâvalarımızın 
en öneml!ler!ndend!r. Bu sebepled!r k!, fertler!n hayatı !ç!n oldu#u kadar, !çt!ma! 
bünyem!z !ç!n de vah!m büyük b!rer tehl!ke te"k!l eden verem, sıtma, freng!, tra-
hom !le mücadeleye hızla devam etmektey!z. Verem sava"ında halen en kıymetl! 
unsurlardan olan BCG a"ısının bütün yurtta tatb!kına geç!lm!"t!r. D!#er tara(an 
verem d!spanserler! mevcudunun artırılmasına 1953 senes!nde de devam ed!lm!" 
ve m!ktarı yen!den 17 aded !lâves! suret!yle 39’a çıkarılmı"tır.

1950 senes!ne kadar ancak 8 d!spanser!m!z bulundu#u nazara alınırsa yalnız 
b!r senede 17 d!spanser !n"a ed!lmes!n!n ne müh!m b!r terakk! !fade ett!#! anla-
"ılır. D!spanser sayısı bu "ek!lde artırılırken verem hastahaneler!n!n !n"asına da 
aynı hızla devam ed!lm!"t!r. 1949 senes!nde 1097 yataklı 7 adedden !baret bulu-
nan verem hastahanes! mevcudu, 1953 yılı sonunda 63’e, ve yatak aded! de 6 b!n 
357’ye çıkarılmı" olacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar) Numune ve Devlet hastahaneler! 
!le do#um ve çocuk bakım evler! de, !ç!nde bulundu#umuz yıl zarfında, vasıta ve 
!mkân bakımlarından gel!"t!r!lm!"t!r. Gerek koruyucu ve gerek !y! ed!c! tababet 
c!hetler!nden, halkımız !ç!n çok faydalı olan sa#lık merkezler! !n"aatına da süratle 
devam ed!lmekted!r. 1950 senes!ne kadar ancak 16 aded sa#lık merkez! !n"a ed!l-
d!#! halde, son üç sene !ç!nde 226 sa#lık merkez! !n"a ed!lm!"t!r. (Bravo sesler", al-
kı#lar) Sıtma, freng! ve trahom mücadeleler! !se, yen! tes!sler ve te"k!lâtın motorlu 
vasıtalarla takv!yes! suret!yle hızlandırılmaktadır.

Arkada"lar,
Meden! ve !kt!sad! !nk!"afın emn!yet ve !st!krarı, kültür sev!yes!n!n yükselt!l-

mes!yle kab!ld!r. Bu sebepled!r k!, !lkö#ret!m!n kem!yet ve keyf!yet bakımlarından 
gel!"mes!ne büyük ehemm!yet ver!lmekte, bu u#urda para ve emek sarfından asla 
kaçınılmamaktadır. Dokuzuncu Büyük M!llet Mecl!s!, bugüne kadar, memleket!-
m!ze yen!den 2 b!n 649 !lkokul kazandırmı" bulunmaktadır. (Bravo sesler") 1950 
senes!ne kadar, !lkokulların yıllık ortalama artı"ı 298 !ken son üç sene !ç!nde 883’ü 
bulmu"tur. (Alkı#lar) Y!ne bu devre zarfında !lkokullardak! talebe aded!nde kayde-
d!len artı" 134 b!nd!r.

Orta tahs!l müesseseler!m!z!n !nk!"afı da memnun!yet ver!c!d!r. 1950 yılında 
ortaö#ret!m!n bütçes! 27 m!lyon l!ra !ken, 1953 bütçes!nde 35,5 m!lyon l!raya yük-
selt!lm!"t!r. 1950 yılına kadar 213 ortaokul ve 36 l!se açılmı"tı. Buna mukab!l, son 
üç sene !ç!nde 125 ortaokul ve 9 l!se açılmı"tır. Bu suretle, 1923 senes!nden 1950’ye 
kadar geçen 27 senel!k devre zarfında, ancak, yılda vasat! olarak 8 ortaokul ve (b!r 
buçuk) l!se açıldı#ı halde, son üç sene !ç!nde vasat! olarak 42 ortaokul ve 3 l!se 
açılmı"tır. (Alkı#lar)

Hükümet her kazada asgar! b!r ortaokul ve her v!lâyette de asgar! b!r l!se aç-
mak kararını almı"tır. Bunu hedef tutan programın önümüzdek! üç yıl !ç!nde ta-
mamen tahakkuk ett!r!lmes!ne çalı"ılmaktadır.



Memleket!m!z!n bütün faal!yet sahalarında tekn!k tes!s ve vasıtalarının sü-
ratle yayılması, tekn!k eleman !ht!yacımızı artırmaktadır. Memlekette motor ve 
mak!ne tekn!syenler! yet!"t!rmek üzere $zm!r ve Adana’da yen! mak!ne ve motor 
okulları !n"asına geçen yıl g!r!"!lm!" ve $zm!r’dek! b!na !kmal ed!lm!"t!r. Müessese 
bu yıl yen! tes!sler!yle ö#ret!me açılacaktır.

Adana Mak!ne-Motor Okulu !n"a hal!nded!r. Esk!"eh!r’de de aynı hede%erle 
çalı"acak b!r okulun !n"ası !ç!n tetk!klere g!r!"!lm!"t!r. Ün!vers!teler!m!zdek! !nk!-
"af da maar!f!m!z!n d!#er kollarındak! !nk!"afa muvaz! olarak seyretm!"t!r. Ün!-
vers!teler!m!z bütçeler!n!n 1950 de 25,5 m!lyon l!radan 1953’te 42 m!lyon 600 b!n 
l!raya yükselt!ld!#! göz önünde bulundurulacak olursa bu mevzua Hükümet!n 
verm!" oldu#u büyük ehemm!yet derhal kavranmı" olur. (Alkı#lar) Y!ne bu cüm-
leden olmak üzere Tekn!k Ün!vers!tem!z!n yüksek mühend!s, mühend!s ve tekn!k 
unsurlar yet!"t!rme !mkânlarını çok gen!" n!spette, ve büyük b!r süratle artırmak 
tedb!rler! de alınmaktadır.

D!#er tara(an, Do#u’da b!r ün!vers!ten!n kurulması !ç!n yapılan hazırlıklar 
tamamlanmı"; Do#u Anadolu’yu, büyük b!r meden!yet eser!ne kavu"turacak olan 
bu müessese tes!s ve !n"a sa*asına g!rm!"t!r. (Bravo sesler" ve sürekl" alkı#lar) Bu 
yen! Ün!vers!ten!n Veter!ner ve Güzel Sanatlar Fakülte ve Enst!tüler!, Erzurum’da, 
Sosyal !l!mler Fakülte ve Enst!tüler! Van’da, (Bravo sesler") Mühend!s Kolej! 
D!yarbakır’da, Jeoloj!, B!yoloj!, Z!raat ve Orman Fakülte ve Enst!tüler!, Elâzı#’da 
açılacaktır. (Alkı#lar) Bu büyük ve yen! kültür müessesem!ze, yen! Türk!ye’n!n ve 
!nkılâpların ban!s! büyük "ahs!yet!n !sm!ne !zafetle “Atatürk Ün!vers!tes!” adını 
vermey! uygun bulurum. (Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar)

Arkada"lar,
M!lletler!n medenî sev!yeler! b!r bakıma, bed!î zevkler!n!n üstünlü#ü !le de 

ölçülür. Türk M!llet!, bütün tar!h! boyunca, !nce zevke sah!p oldu#unu gösterm!"-
t!r. Bu tab!î !st!dadımızı günün meden! !ht!yaçlarına göre, gel!"t!rmek !ç!n, güzel 
sanatlara ehemm!yet vermek mecbur!yet!ndey!z. $stanbul Opera ve T!yatro b!na-
sının !kmal! !ç!n 10 m!lyon l!ralık b!r tahs!sat verm!"t!n!z. Yen! opera b!nası !kmal 
ed!l!nce, Devlet T!yatrolarına katılacaktır.

Müessesede çalı"acak sanatkârların yet!"t!r!lmes!ne ba"lanmı"tır. $zm!r’de b!r 
Müz!k Okulu kurulmu"tur. Bu okul !lerde b!r konservatuar hal!ne get!r!lecekt!r. 
Memleket!m!z!n her tarafında, radyo ne"r!yatının !y! d!nleneb!lmes!n! tem!n mak-
sad!yle geçen !çt!ma devres!nde kabul etm!" oldu#unuz kanun muc!b!nce faal!ye-
te geç!lm!"t!r. Erzurum, Adana ve $zm!r’de üç !stasyonun tes!s! kararla"tırılmı" ve 
!haleler! de !lân ed!lm!"t!r. Tar!hî eserler ve arkeoloj!k ara"tırmalar m!llet!m!z!n 
!nsanlık tar!h ve meden!yet!ne h!zmetler!n!n madd! del!ller!n! te"k!l etmekted!r. 
Mevcut müzeler!m!ze son yıl !ç!nde $stanbul ve $zm!r’de yen!ler! !lâve ed!lm!" ve 
Topkapı Sarayı Haz!ne Da!res!nde b!r dördüncü salon açılmı"tır. Tar!h!n en esk! 
ça#larından !t!baren büyük meden!yetlere sahne olmu" yurdumuzun muhtel!f sa-
halarında, s!steml! kazıların yapılmasına devam ed!lmekted!r.

Büyük Mecl!s!n Sayın Üyeler!,
B!ld!#!n!z g!b!, z!ra! !st!hsal!m!z!n fey!zl! !nk!"afı, yurdumuzun ekonom!k kal-

kınmasının en müh!m âm!ller!nden b!r! olmu"tur. F!lhak!ka, hububat !st!hsal!m!z, 



1950 senes!ndek! 7 m!lyon 764 b!n tondan 1953 senes!nde 13 m!lyon 600 b!n tona 
yükselmek suret!yle, üç yıl !ç!nde yüzde yüze yakın b!r artı" kaydetm!"t!r. (Bravo 
sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar) Pamuk !st!hsal!m!zde de büyük b!r artı" kayde-
d!lm!", 1949 sonunda 104 b!n ton olan pamuk !st!hsal!, 1952 senes!nde 165 b!n 
tona yükselm!"t!r. Türk!ye ekonom!s!nde müh!m b!r mevk! !"gal eden d!#er b!r 
z!raat mahsulümüz olan tütün de son senelerde büyük b!r gel!"me gösterm!"t!r. 
Tütünler!m!z!n dünyaca mâruf kal!teler!n! daha da !y!le"t!rmek maksad!yle tekn!k 
ve ekonom!k b!rçok tedb!rler alınmaktadır. Aynı zamanda, tütün z!raat!ne elver!"l! 
topraklar da gen!"let!lmekted!r. 1951’de 82 b!n ton olan tütün !st!hsal!n!n 1953’te 
120 b!n tona yükselece#! tahm!n olunuyor.

Z!ra! ekonom!m!zde büyük önem! ha!z olan sına! nebatlar !st!hsal!nde de mü-
h!m b!r artı" mü"ahede olunmaktadır. F!lhak!ka, 1950 senes!nde 1 m!lyon 700 b!n 
ton olan sına! nebatlar !st!hsal!, 1952’de 2 m!lyon 415 b!n tona yükselm!"t!r. 1953 
rekoltes!n!n geçen senek! m!ktarı a"aca#ı kuvvetle tahm!n ed!lmekted!r. Bundan 
maada memleket!m!zde son yıllarda müh!m ve ver!ml! b!r servet kayna#ı hal!ne 
gelm!" olan ya" ve kuru meyva !st!hsal!m!z!n kem!yet ve keyf!yet bakımından yük-
selt!lmes! hususunda, âzam! gayret sarf olunmaktadır. Z!raat!m!z!n bütün !st!hsal 
kollarında görülen ve yüzde yüze yakla"an bu mesut !nk!"af ve !st!hsal!n artma-
sında, mak!nele"me !le b!rl!kte halkımızın modern z!raat b!lg!ler!n! ben!msey!p, 
tatb!kata !nt!kal ett!rmes!n!n büyük tes!r! olmu"tur. Bu sebepled!r k!, z!ra! ö#re-
t!m ve e#!t!m müesseseler!ne ve b!lhassa, bunların Do#u v!lâyetler!nde açılmasına 
ehemm!yet vermektey!z. D!#er tara(an, kred! kolaylıklar!yle ç!(ç!ler!m!ze !nt!kal! 
sa#lanan ve m!ktarı 1950 ba"ında ancak 6 b!n raddes!nde !ken, halen 40 b!n ade-
d!ne yakla"an traktörler!n ve ayrıca çok müh!m yekûnlara varan z!raat alet ve ma-
k!neler!n!n, z!ra! !st!hsal!n artmasında müh!m faydası a"!kârdır. Z!ra! mücadele 
!"ler!m!z, müstahs!l!n Devlet te"k!lâtı ve mensuplarına kar"ı gösterd!kler! !t!mat 
!le müspet ve müess!r b!r tarzda yürümekted!r. M!llî servet kaynaklarımız arasın-
da ehemm!yetl! b!r mevk!! bulunan hayvancılı#ımız da süratle kalkınmaktadır. 
1950’de 55 m!lyon ba" olan hayvan mevcudumuz, 1953’te 62 m!lyon ba"a yüksel-
m!"t!r. Bu sahada kalkınmanın daha da hızlanmasının ancak ç!(ç! !le sıkı !" b!rl!#! 
yapmak suret!yle mümkün olab!lece#! a"!kârdır. Veter!ner te"k!lâtımız, damızlık 
yet!"t!rmek, hayvan hastalıkları !le mücadele etmek, serg! ve yarı"lar tert!plemek, 
numune a#ılları kurmak, köylerde yemleme ve yem s!losu örnekler! vermek, mera 
ve yoncalıklar vücuda get!rmek g!b! faal!yetler!yle, halk !ç!n çalı"mak prens!b!n! 
daha önemle ele almı"tır. Henüz orman kanunu tasarısı kanun!yet kesbetmem!" 
olmasına ra#men, mevcut kanunun halk leh!ne gayet !y! anlayı" !le tatb!k ed!lm!" 
olması memnun!yete "ayan net!celer verm!"t!r. Gayet müh!m ana kanunlardan 
b!r!s! olan Orman Kanununun müzakereler!n!n Büyük Mecl!ste d!kkat ve alâka 
!le cereyan etmekte oldu#u yüksek malûmunuzdur. Müh!m b!r dâva olarak da!ma 
d!kkatle tak!p ett!#!m!z topraksız ç!(ç!y! topraklandırma !"!ne de büyük b!r hız 
ver!ld!#! malûmunuzdur.

Geçen yıl 41 b!n 500 a!leye 1 m!lyon 773 b!n dönüm toprak tevz! ve köy hükm! 
"ahıslarına 1 m!lyon 265 b!n dönüm mera tahs!s olunmu"tur. Büyük Mecl!s!n!z!n 
!ç!nde bulundu#u devren!n ba"ına kadar da#ıtılan toprak m!ktarı 830 b!n dönüm-
den !baret oldu#u halde son üç buçuk sene zarfında köy hükm! "ahs!yetler!yle b!r-
l!kte 6,5 m!lyon dönüm toprak da#ıtılmı" bulunmaktadır. (Bravo sesler", alkı#lar)



Bu suretle toprak tevz!atı 1950 senes!ne kadar vasat! olarak senede 160 b!n 
dönümü tecavüz etmezken, Hükümet!m!z!n bu !"e verd!#! büyük ehemm!yet saye-
s!nde son üç buçuk sene zarfında bu tevz!at senede !k! m!lyon dönümü bulmu"tur. 
Da#ıtım !"ler! önümüzdek! yıllarda daha da süratlend!r!lecekt!r. Toprak alan ç!(ç!-
ler husus! fondan kar"ılanan onarma ve !"letme kred!ler!yle teçh!z ed!lm!"ler, z!raa-
te elver!"l! hale get!r!lmeler! gereken topraklar üzer!nde, te"k!lâtın traktör grupları 
faal!yete geçerek toprak sah!pler!ne yardımcı olmu"lardır.

D!#er tara(an, memleket kadastrosunu mümkün oldu#u kadar kısa b!r za-
manda tamamlamak Hükümet!n!z!n üzer!nde ehemm!yetle durdu#u b!r mevzu 
olmu"tur. Son günlerde aero fotogrametr! s!stem!n!n tatb!k!ne ba"lanmı"tır. Yapı-
lan tecrübeler zaman ve masra(an yüzde ell! n!spet!nde tasarruf tem!n ed!ld!#!n! 
gösterm!"t!r.

Az!z arkada"larım,
&!md! de, memleket!m!z!n !kt!sad! kalkınmasının ana unsurlarından b!r! olan 

bayındırlık !"ler!m!ze geç!yorum. Memleket!n muhtaç bulundu#u bayındırlık !"le-
r!m!z! kar"ılamak maksad!yle g!r!"!len !n"aat ve vücuda get!r!len eserler, yurtta bü-
tün !kt!sad! faal!yetler!n ver!m!n! mütemad!yen ve büyük b!r hızla artırmaktadır. 
Bayındırlık h!zmetler!ne Devlet bütçes!nden ayrılan tahs!sat, 1950’de 150 m!lyon 
l!ra !ken, 1953’te ek ödeneklerle beraber 500 m!lyon l!raya yakla"acaktır. (Alkı#lar) 
Karayollarımızın !n"a ve tam!r!nde g!r!"!len gen!" ölçüdek! çalı"malar artık bütün 
memlekette herkesçe tamamıyla ö#ren!lm!" bulunmaktadır. Bu faal!yetler!m!z!n 
hayırlı semereler! gere#! g!b! !drak ed!lmeye ba"lanmı"tır. Yaz ve kı" motorlu va-
sıtalara rahat geç!t veren yolların mecmuu, bugün 21 b!n 300 küsur k!lometreye 
çıkmı"tır. (Bravo sesler", alkı#lar) Yol programının en müh!m kısmını te"k!l eden 
köprü !n"aatına da, daha gen!" ölçüde devam olunmaktadır. Bu faal!yetler!n sürat 
ve gen!"l!#! hakkında b!r f!k!r vermek !ç!n 1950’ye kadar 27 yılda ancak 13 b!n met-
re uzunlu#unda 289 köprü yapılmı" oldu#unu 1950 den ber! de 37 b!n 500 küsur 
metre uzunlukta 732 aded büyük köprünün !n"aatının ele alınmı" (Sürekl" alkı#lar) 
ve bunlardan 12 b!n 200 küsur metre uzunlu#unda 203 aded!n!n tamamen b!t!r!l-
m!" oldu#unu söyl!yeb!l!r!m, ger!ye kalanın da büyük b!r kısmı b!t!r!lmek üzere, 
mütebak!s!n!n de !n"aatı devam etmekted!r.

Su !"ler!m!zde de çok müh!m terakk!ler kayded!ld!#! a"!kârdır. Sularımızın 
b!r tara(an zararlarını önlemey!, d!#er tara(an kıymet ve kudret!nden faydalan-
mayı, yurdun ekonom!k sosyal dâvalarının en ba"ta gelenler!nden b!r! sayıyo-
ruz. Geçm!" seneler!n, da#ınık ve mevz!! çalı"maları yer!ne b!r tara(an tahs!sat 
ve !mkânlarımızı teks!f etmek, ve d!#er tara(an da !"ler! mevz!! ve parça parça 
ele almak yer!ne havza amenajmanlarını b!r kül hal!nde mütalâa etmek prens!b! 
tatb!ka konulmu" bulunuyor. Barajlar b!r nehr!n rej!m!n! ıslahta, sulama ve enerj! 
gücünden !st!fadede yapılacak en köklü b!r !"t!r. Bu prens!be göre, Seyhan Bara-
jının !n"asına ba"lanmı"tır. Bu müh!m tes!s 100 m!lyon l!radan fazlaya mal ola-
caktır. (Alkı#lar) $lk tes!s kademes! 80 b!n k!lovatlık olup b!lâhare 160 b!n k!lovata 
tevs! ed!leb!lecek olan Sarıyar Barajı ve h!droelektr!k santral!n!n !n"aatı da hızla 
!lerlemekted!r. (Bravo sesler") Ged!z vad!s! üzer!nde de aynı ehemm!yette b!r baraj 
!n"ası !ç!n bütün hazırlıklar yapılmı"tır. Bu barajın !cabett!rece#! dı" ödemeler !ç!n 
kred! tem!n! mevzuunda Hükümet, M!lletlerarası !mar ve Kalkınma Bankası !le 



temas hal!nded!r. Sarıyar, Seyhan ve Ged!z üzer!ndek! Adala g!b! büyük tes!slerden 
ba"ka gene aynı ölçüde ve ehemm!yette olmak üzere Kızılırmak üzer!nde H!rfanlı, 
Ye"!lırmak üzer!nde Almus ve Akçay üzer!nde kurulacak barajların hazırlıkları da 
çok !lerlem!" ve son sa*asına get!r!lm!" bulunuyor. (Alkı#lar) Bunların !n"asına 
ba"lanması da n!hayet b!r zaman meseles! olarak mütalâa ed!leb!l!r.

Büyük su !"ler! yanında mahallî faydalar sa#lamakta olan küçük ve münfer!t 
su !"ler! üzer!ndek! çalı"malara da gen!" ölçüde devam olunmaktadır. 1950-1952’de, 
bunlardan 87 aded! b!t!r!lm!"t!r. 1953’te, büyüklü küçüklü 607 aded !" üzer!nde 
çalı"ılmaktadır. Yen! mevzu olarak ele alınmı" bulunan yer altı suları mevzuunun 
da ehemm!yet!n! takd!r buyurursunuz. Bu mevzu da müsa!t b!r sa*ada devam et-
mekted!r. Köy !çme sularına gel!nce; bu husustak! çalı"malardan ba"arılı net!celer 
elde ed!lmekted!r. 1950 yılına kadar köy !çme sularına sarf ed!len paranın yekûnu 
1 m!lyon 500 b!n l!rayı geçmemekted!r. Son üç yıl !çers!nde !se bu mevzua ayrılan 
tahs!sat yekûnu 46 m!lyon l!raya yakla"maktadır. (Bravo sesler", ve sürekl" alkı#lar) 
1952 yılı sonuna kadar 7 b!n 877 köyün !çme suyu halled!lm!"t!r. Yen!den 5 b!n 
köyün !çme suyu üzer!nde çalı"ılıyor. Te"r!î Devren!z sonuna kadar devam edecek 
olan bu çalı"malar sonunda köy !çme suyu mevzuunun en büyük kısmı halled!l-
m!" olacaktır. (Alkı#lar) Elektr!f!kasyon !"ler!ne gel!nce; Yurdumuza bol ve ucuz 
elektr!k tem!n! !ç!n gen!" çalı"malara g!r!"!lm!"t!r. Projeler!, Elektr!k Etüd $dares! 
tarafından hazırlanmı" olan orta büyüklüktek! h!droelektr!k santraller!nden 44 b!n 
750 k!lovat toplam takat!nde 12 tanes! !n"a hal!nded!r. 1956’ya kadar, peyderpey 
serv!se g!recek olan bu santraller Amasya, Konya, Erzurum, Osman!ye, S!!rd, $s-
parta, E#r!d!r, U"ak, Mara", Gaz!anteb, Burdur, Hatay, Elâzı# ve Erz!ncan g!b! 14 
v!lâyet!m!z!n muhtel!f "eh!r, kasaba ve hattâ köyler!ne bol, ucuz elektr!k verecek-
lerd!r. (Alkı#lar) Bunlara !lâveten bu sene 12 b!n 300 k!lovat takat!nde 4 santral!n 
daha !n"asına ba"lanması program !cabıdır. Bu santraller!n heps!ne sarf olunacak 
paranın yekûnu 77 m!lyon l!radır.

Ele alınan büyük h!droelektr!k santraller! !se, 800 m!lyon l!ranın üstünde b!r 
meblâ#a mal olacak, elektr!#!n ke"f!nden bu tarafa Türk!ye’de küçüklü büyüklü her 
c!ns !st!hsal vasıtalar!yle tem!n ed!lm!" enerj! yekûnu, senede 800 m!lyon k!lovat 
saat takat! geçmezken, bugün ele alınan bu h!droelektr!k santraller!n !n"aatı so-
nunda, yan! 1956 yılı !çer!s!nde, mevcuda 2 m!lyar k!lovatsaat takat !lâve ed!lm!" 
olacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar)

Köy elektr!f!kasyonu meseles!, köy yolları ve köy !çme suları g!b! ele alınması 
gerekl! b!r !"t!r. Hükümet!n!z, köyler!m!z! hızla elektr!k ı"ık ve enerj!s!ne kavu"tur-
mak !ç!n, tetk!k ve hazırlıklara g!r!"m!" bulunmaktadır. (Alkı#lar)

L!man !"ler!m!ze gel!nce; L!man ve !skele !n"aatında da öneml! !lerlemeler 
kaydolunmu"tur. Evvelce ba"lanmı" olan Ere#l!, Trabzon ve $nebolu l!manlarından 
ba"ka, $stanbul, $zm!r, Samsun ve $skenderun l!manlarında da faal!yete geç!lm!", 
Mers!n l!manı !n"aatına ba"lanab!lmes!n! mümkün kılacak kanun lây!hası Büyük 
Mecl!s!n!ze arz ed!lm!"t!r. (Alkı#lar)

Elâzı#-Van dem!ryolu hattının Mu" !st!kamet!nde !n"aatına devam ed!lmek-
ted!r. Hat, 1954’de Mu"’a varmı" olacaktır. Bu senen!n !n"aat programında &ark 
hattımızın Kars’a kadar temd!d! yer almaktadır. (Alkı#lar) Devlet b!na yapımı !"-
ler! de, lüks ve !srafa kaçmadan, yapı anlayı"ımıza uygun olarak yürütülmekted!r. 



1953 yılında 1403 b!na yen!den !n"a ed!lm!"t!r. Bunlardan, 734’ü hastane, verem 
pavyonları, sıhh! tes!sler, 519’u da !lkokuldur. Büyük hava meydanları !n"aatında 
da ba"arılı sonuçlar almaktayız. Beynelm!lel çaptak! meydanlardan Ye"!lköy Hava 
Alanı bu sene !"letmeye açılmı"tır. Ankara Esenbo#a Alanı b!tmek üzered!r. Ada-
na ve Trabzon alanlarının !n"asına devam olunmaktadır. Yen! büyük hava alanla-
rımızdan Konya, Esk!"eh!r, D!yarbakır alanlarının !haleler! yapılmı"tır. Malatya, 
Bandırma, Batman, Merz!fon ve $zm!r alanlarının bütün hazırlıkları tamamlanıp 
!n"alarına geç!lmek üzered!r. Bunlardan ba"ka yetk! kanunu Yüksek Mecl!s!n!ze 
sunulmu" olan 45 m!lyon l!ralık b!r programla Samsun, Van, Erzurum, Kars, $s-
kenderun, Urfa, Gaz!anteb, Antalya ve A#rı meydanlarının !n"ası ele alınmı"tır. 
(Alkı#lar) Eldek! bu programlarla yurdumuz havacılık sahasında kısa zamanda 
büyük gel!"melere mazhar olacaktır. Deprem felâket!ne u#rıyan vatanda"ların za-
rarlarını haf!%etmek ve bu felâkete u#rıyan bölgeler!n yen!den !marına yardım et-
mek hususunda büyük b!r hassas!yet göster!lm!"t!r. M!sal olarak son Çanakkale ve 
Balıkes!r deprem!n! ele alalım; bu mıntıkada !lk andak! âc!l yardımlardan sonra, 
!n"a !"ler! !ç!n tem!n olunan 12 m!lyon l!ra !le deprem hasarlarının hemen tamamı 
den!leb!lecek müh!m kısmı tam!r ett!r!lm!"; ayrıca Emlak ve Kred! Bankasınca da 
!n"aat kred!ler! açılmak suret!yle felâkete u#rıyanlara yen! mesken !n"ası !ç!n mü-
zaheret ed!lm!"t!r.

Sayın Arkada"larım;
Malî pol!t!kamız, günden güne artmakta ve çe"!tlemekte olan !ht!yaçlarımızla 

mevcut !mkân ve kaynaklarımızın âzam! randıman tem!n edecek b!r surette tevz!! 
gayes!ne mütevecc!ht!r.

Bu müspet pol!t!kanın net!ces! olarak Devlet var!dat ve masra%arı arasın-
dak! açıkların süratle kapatılması mümkün olmu"tur. 1950 bütçeler!nde masraf 
yekûnunun yüzde 11’!ne bal!# olan bütçe açı#ı, geçen yıl bütçes!nde Yüzde altı bu-
çu#a dü"ürülmü"tür. B!r ay sonra huzurunuza get!r!lecek olan 1954 yılı Bütçes! !se, 
denk b!r bütçe olacaktır. (Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar) Uzun senelerden 
ber! beklenen “Denk bütçe” emel!n!n bu suretle gerçekle"mes!, b!r tara(an !kt!sa-
d! kalkınmamızı mümkün kılan gayretler!n, d!#er tara(an da gel!r kaynaklarını 
zorlamamak ve amme h!zmetler!n! de aksatmamak hususlarını da!ma göz önün-
de bulunduran sa#lam ve sıhhatl! malî pol!t!kamızın mesut net!ces!d!r. Y!ne bu 
pol!t!ka sayes!nde, devlet bütçeler!nde müsm!r yatırımlar !ç!n her yıl daha gen!" 
ölçüde tahs!sler, yapılması da !mkân dâh!l!ne g!rmekted!r. 1950 yılı bütçeler!nde 
317 m!lyon l!ra olan yatırım tahs!satı, 1951 bütçeler!nde 405, 1952 bütçeler!nde 
456 ve 1953 bütçeler!nde 1950’ye nazaran yüzde 11 fazlasıyla 671 m!lyon l!raya 
çıkarılmı"tır. (Sürekl" alkı#lar)

Bütün bu yatırımların "anlı ordumuzun takv!yes! !ç!n $k!nc! Dünya Harb!ne 
rastlayan devreler de dah!l olmak üzere 1950’ye kadar yıllık bütçelere m!ll! mü-
dafaa h!zmetler! !ç!n vaz’ed!len en yüksek tahs!sat tutarından dah! yüzde 55 daha 
fazla b!r m!ll! müdafaa bütçes! !le b!r arada yapıldı#ı göz önünde bulundurulsa bu 
u#urda Hükümet!m!z!n sarf ett!#! gayretler!n azamet! ve bütçeler!m!z!n vâsıl oldu-
#u sev!ye hakkında daha !y! b!r f!k!r elde ed!l!r. (Bravo sesler", alkı#lar)

D!#er tara(an, son üç seneden ber! Devlet gel!rler!ndek! artı"ın, !ç!nde bu-
lundu#umuz yılda da aynı hızla devam etmekte olması, çok memnun!yet ver!c! b!r 
had!sed!r.



Umum! muvazenen!n, 1950 yılında ancak 1 m!lyar 800 m!lyon l!raya bal!# 
olan var!datına mukab!l, 1953 yılı var!datımız 2 m!lyar l!raya yakla"makta ve sene 
ba"ındak! tahm!nler tamam!yle tahakkuk etmekted!r. (Bravo sesler", alkı#lar)

Bu münasebetle son üç yıl !ç!nde, Devlet gel!rler!nde malî tar!h!m!zde m!sl! 
görülmem!" b!r gel!"me !drak olundu#una da !"aret etmek yer!nde olur Devlet ge-
l!rler!, 1950’ye takaddüm eden üç senel!k devre zarfında ancak Yüzde 7 n!spet!nde 
b!r artı" kaydetm!" oldu#u halde, artı" n!spet! 1950’den 1953’e kadar olan devrede 
yüzde 50’ye yükselm!" bulunmaktadır. D!#er b!r !fade !le, 1947 senes!nde, 1 m!lyar 
219 m!lyon l!ra olan devlet gel!rler!, 1950 senes!nde 1 m!lyar 300 m!lyon l!raya 
bal!# oldu#u ve bu müddet !ç!nde ancak (81) m!lyon l!ralık b!r artı" sa#lanab!ld!#! 
halde, 1950 senes!ndek! 1 m!lyar 300 m!lyon l!ralık hâsıla, 1953 yılında 1 m!lyar 
959 m!lyon l!raya yükselm!" ve böylece bu devrede (659) m!lyon l!ralık b!r artı" 
tem!n ed!lm!"t!r. (Alkı#lar) Derhatır buyurulaca#ı veçh!le 1950 yılından sonra bâzı 
verg!lerde !nd!rmeler ve ayarlamalar yapılmı"tır. Bu !t!barla, bu amel!yeler!n!n 
muhassalası da nazara alınacak olursa, gel!rler!m!zdek! üç yıllık hak!k! artı"ın 659 
m!lyon l!ra de#!l, 850 m!lyon l!raya yakla"tı#ı görülür. &u c!hete de !"aret etmek 
lâzımdır k!, on m!sl! artı"la !fades!n! bulan bu süratl! !nk!"afı tamam!yle durgun ve 
harekets!z b!r halde olan ekonom!m!z!n süratle kalkınması !ç!n !sabetl! tedb!rler 
alınmı" olmasına borçluyuz. (Bravo sesler")

D!#er tara(an, adalet ve ver!m esaslarına ba#lı b!r verg! pol!t!kasının tatb!k 
ed!lmes!n!n bu konuda da müspet tes!rler! olmu"tur. Gel!rler!m!z!n arz ett!#! bu 
durumun, b!ze gelecek senelerde de, bugünkülerle mukayese ed!lemeyecek kadar, 
büyük ve ver!ml! bütçeler hazırlama !mkânını artık tem!n etm!" bulunuyor. Ge-
l!r verg!ler! manzumes!, modern mal!ye n!zamının temel!n! te"k!l eder. Verg!c!l!k 
sahasında atılacak her adım, Gel!r Verg!s! s!stem!n!n kab!l oldu#u kadar, salâbet 
ve d!kkatle tes!s ed!lm!" olmasına ba#lıdır. Bu !t!barla Gel!r Verg!s! s!stem!m!z!n 
tekemmülü ve !ht!yaçlarımıza en uygun b!r hale geleb!lmes! !ç!n büyük b!r hassa-
s!yetle çalı"ılmaktadır. Gümrük mevzuatımızda yapılması dü"ünülen de#!"!kl!#e 
a!t kanun lây!hası yüksek huzurunuza gelecekt!r. Bu lây!ha !le, “Advalorem” s!s-
tem!n!n tatb!k! ve Gümrük kıymet!n!n tây!n!nde m!lletlerarası met!n, esas !tt!haz 
olunmaktadır.

Devlet borçlarına gel!nce; bu borçlar son yıllarda yükselmem!", b!lâk!s mun-
tazaman yapılan !tfalar ve tasf!ye net!ces!nde b!r hayl! azalmı"tır. Borçlarımızda 
görülen bu azalma Devlet gel!rler!n!n seneden seneye gösterd!#! büyük !nk!"af 
ve memleket!m!z!n !kt!sad! kudret!ndek! artı"la b!r arada mütalâa ed!lecek olur-
sa, daha !y! b!r "ek!lde tebarüz edecekt!r. N!tek!m 1950 yılında Devlet borçlarının 
umum! ve mülhak bütçeler!n b!r yıllık gel!rler!ne olan n!spet! yüzde 153 oldu#u 
halde 1953 yılında bu n!spet yüzde 99’a tenezzül etm!" bulunmaktadır. (Alkı#lar)

Yalnız borçlarımızın m!ktarı azaltılmak ve n!spet! haf!%et!lmekle kalınmamı" 
aynı zamanda fa!z ve !hraç f!yatlarında da müsa!t net!celere ula"ılmı"tır. $ç !st!kraz 
tahv!ller!n!n ba"aba" olarak !hracı ve fa!zler!n!n Yüzde be"e dü"ürülmes! suret!yle 
tem!n ed!len bu müsa!t "artlar, Devlet!n !t!barındak! yükselmen!n bar!z b!r del!l! 
oldu#u n!spette bundan sonra yapılacak !ç borçlanmaların külfet! bakımından da 
memnun!yet! muc!p b!r net!ce sayılmak lâzım gel!r. Bundan ba"ka 1950 senes!ne 
kadar gen!" m!kyasta tatb!k ed!legelm!" bulunan bütçe ve Haz!ne !ht!yaçları !ç!n 



Merkez Bankasından kısa vadel! !st!kraz akd! s!stem!ne son ver!lm!"t!r. Bu "ek!lde 
teraküm eden dalgalı borçlardan müh!m b!r kısmı son !k! sene !ç!nde !tfa ed!lm!", 
bak!yes!n!n de muntazam b!r !tfa plânına raptı suret!yle konsol!dasyonu hususun-
da Merkez Bankası Kanununun tad!l!ne tevessül ed!lm!" bulunulmaktadır.

Hulâsa, m!llî tasarru%arın büyük kısmını husus! p!yasanın !ht!yaçlarına terk 
etmek, amme te"ekküller!nce yapılacak borçlanmaları en ver!ml! yatırım !ht!yaçla-
rına tahs!s eylemek ve müstakbel nes!ller!n ödeme kab!l!yet!n! da!ma göz önünde 
bulundurmak esası, amme !st!krazlarında hassas!yetle tak!p ett!#!m!z b!r düstûr 
hal!ne get!r!lm!"t!r.

Bu arada, $k!nc! Dünya Harb!nden kalma tesl!hat borçlarının, $ng!ltere Hükü-
met! !le kar"ılıklı dostluk ve anlayı" havası !ç!nde yapılan müzakereler net!ces!nde, 
büyük ölçüde haf!%et!lmes! de mümkün olmu"tur. (Alkı#lar) Para pol!t!kamıza ge-
l!nce; son üç yıl !ç!nde memleket!m!z!n sıhhatl! b!r ekonom!k bünyeye kavu"mu" 
olması ve devamlı !nk!"af hal!nde bulunması, süratle artan !st!hsal ve !hracat kapa-
s!tes!, Hükümet!n tak!p etmekte oldu#u sa#lam mâlî pol!t!ka !le müteraf!k olarak 
vatanda"ların, m!llî paraya kar"ı gösterd!kler! !t!mat, paramızın !ç ve dı" de#er!n!n 
gerçek mesned!n! ve tem!natını te"k!l etmekted!r. Geçen sene de !fade ett!#!m!z 
g!b!, tedavüldek! para m!ktarı münhasıran !st!hsal!m!z!n !caplarına, !kt!sad! ve t!-
car! !ht!yaçlara göre ayarlanmakta, bunun dı"ında Devlet!n car! masra%arını kar"ı-
lamak maksadîyle asla em!syon yoluna g!d!lmemekted!r. (Bravo sesler", alkı#lar)

Gerçek "udur k!, memlekette umum! !st!hsal!n ve gayrîsâf! M!llî hâsılanın 
kaydett!#! artı" temposu, umum! em!syon m!ktarındak! tezayütler! da!ma ger!de 
bırakmaktadır. Bu sebepled!r k!, em!syon m!ktarında kayded!len artı"lara ra#men, 
toptan e"ya f!yatları endeks! bar!z b!r !st!krar gösterm!"t!r. Kred! pol!t!kamız !se !k-
t!sad! kalkınmamız ve !st!hsal hayatımızın !ht!yaç ve !caplarına göre ayarlanmı"tır. 
Mevduat fa!zler!n!n dü"ürülmü" olması banka mevduatında her hang! b!r azalma 
tevl!t etmem!", b!lâk!s mevduat rakamları çok büyük b!r !nk!"af gösterm!"t!r. F!lha-
k!ka, 1950 Haz!ran sonunda 1 m!lyar 119 m!lyon l!radan !baret bulunan mevduat 
hacm! 1953 Haz!ran sonunda yüzde 17 n!spet!nde b!r artı"la 2 m!lyar 428 m!lyon 
l!raya yükselm!"t!r. (Bravo sesler")

Türk!ye Cumhur!yet Merkez Bankası reeskont hadd! !le !krazat fa!z! hadler!n! 
dü"ürmek suret!yle tatb!kına g!r!"!len ucuz kred! pol!t!kasının müspet net!celer!n!, 
bugün daha bar!z b!r surette mü"ahede etmektey!z. Bankalarımızın umum! !kra-
zat yekûnu 1950 Haz!ran sonunda 1 m!lyar 564 m!lyon l!ra !ken, 1953 Haz!ran 
sonunda yüzde 123 n!spet!nde b!r tezayütle 3 m!lyar 488 m!lyon l!raya yükselm!"-
t!r. (Alkı#lar) Umum! !krazat yekûnu !ç!nde halen m!llî !st!hsalâtımızm en z!ya-
de muhtaç bulundu#u z!ra! ve sına! kred!ler!n mevk!! seneden seneye ehemm!yet 
kesb etmekted!r.

Az!z arkada"larım.
S!zlere b!r müjde tes!r! yapacak olan çok hayırlı b!r te"ebbüsü haber verey!m. 

Z!raat Bankamız köylümüze ev, samanlık, depo g!b! tes!sler !ç!n yüzde üç g!b! çok 
ucuz fa!zl! ve uzun vadel! !krazatta bulunmaya karar verm!"t!r. (Bravo sesler", #"d-
detl" ve sürekl" alkı#lar) $kt!sad! oldu#u kadar !çt!ma! ehemm!yet! de büyük olan 
bu kararından dolayı de#erl! müessesem!ze köylü vatanda"lar namına te"ekkür 
etmek !ster!m. (Alkı#lar) Küçük sanatkâr ve esnafın kred! !ht!yacı üzer!nde de dur-
mak, halk !ç!n çalı"an hükümetler!n en esaslı vaz!fes!d!r. Bu mevzuun da !kt!sad! 



ehemm!yet! kadar !çt!ma! ehemm!yet! oldu#u "üphes!zd!r. Memleket!n gen!" b!r 
tabakasını te"k!l eden bu çalı"kan ve hayırlı vatanda"larımıza süratle el uzatmaya 
mecburuz. Halk Bankası !le halk sandıklarına bu vaz!fe ver!lm!"t!r. Ve muva'ak 
olması !ç!n gen!" ölçüde yen! !mkânlar tem!n olunacaktır. Memleket!m!z!n !kt!sad! 
c!hazlanması o sa*aya gelm!"t!r k!, artık yabancı sermayeye ve yabancı sermaye !le 
b!rl!kte tekn!k b!lg!n!n te"r!k! mesa!s!ne gen!" b!r !ht!yaç duymaktayız. Bugünkü 
mevzuatın memleket!m!zde, yabancı sermaye yatırılmalarını kâf! derecede te"v!k 
etmed!#! anla"ıldı#ından, bu hususta, tamamen yen! esaslara göre hazırlanan ge-
rekl! kanun tasarısı pek yakında huzurunuza get!r!lecekt!r. (Alkı#lar)

Az!z arkada"larım,
1950 yılına kadar dünya t!caret!nde küçük b!r rol oynıyan ve m!llî gel!r!m!z!n 

yüzde 10’undan az b!r m!ktarını te"k!l eden dı" t!caret!m!z bugün !(!harla kaydo-
lunacak b!r sev!yeye yükselm!" ve m!lletlerarası t!carette müh!m b!r mevk! !hraz 
etm!" bulunmaktadır. N!tek!m dı" t!caret hacm!ndek! artı", 1952 yılında 1949 yı-
lına n!spetle yüzde 228 g!b! b!r m!ktara bal!# olmu"tur. Bu artı"ın, 1953 yılında 
!se, yüzde 300 n!spet!ne do#ru yükselmekte oldu#unu memnun!yetle mü"ahede 
ed!yoruz. (Alkı#lar) Dı" t!caret!m!zdek! bu !nk!"afın en ba"ta gelen net!ces!, 1949-
1950 devres!nde 942 b!n 110 ton olan !hracatımızın 1952-1953 devres!nde 2 m!l-
yon 376 b!n tona yükselm!" olmasıdır. 1953-1954 devres!nde !se, bu m!ktarın 4,5 
m!lyon tona bal!# olaca#ı tahm!n olunmaktadır. (Alkı#lar) $k!nc! müh!m net!ces! 
de, 1948-1950 yıllarında hububat !thal etm!" bulunan memleket!m!z!n 1951’den 
!t!baren !hracatçı duruma geçm!" olması ve 1953 yılında dünyada hububat !hraç 
eden memleketler!n dördüncüsü olarak mevk! almı" bulunmasıdır. (Bravo sesler", 
alkı#lar) $ç!nde bulundu#umuz devrede de, hububat !hracatımız, 2 m!lyon 700 b!n 
tonu bulacaktır. Hububat !hracatındak! bu gel!"meye muvaz! olarak 1949 yılına 
nazaran pamuk !hracatındak! artı" yüzde 60 ve maden !hracatındak! artı" !se yüz-
de 30 n!spet!ne bal!# olmu"tur. Tütün !hracatımız da devamlı surette artmaktadır. 
Beklen!len mesut !nk!"afı arz etmeye ba"lıyan !hracatımızın çehres!n!n de#!"m!" 
bulunması da, ayrıca b!r memnun!yet kayna#ı te"k!l eder. &öyle k!, b!r tara(an f!-
yatlarımız dünya f!yatlarına !nt!bak etmekte, mallarımızın kal!tes! yükselmekte ve 
t!pler! standard!ze ed!lmekted!r.

D!#er tara(an, !hracat maddeler!m!z!n terk!b! de de#!"m!"t!r. Bu#day, pamuk, 
ya#lı tohumlar ve madenler g!b! dünya p!yasalarınca da!ma aranan !hracat emt!-
aları, !hracat maddeler!m!z arasında b!r!nc! plâna gelm!"lerd!r. Dı" t!caret!m!zde 
keyded!len bu !nk!"af, !st!kbal !ç!n de çok üm!t ver!c!d!r.

Sanay! pol!t!kamıza gel!nce; bunda esas, "ahs! te"ebbüsü te"v!k ve h!maye et-
mek suret!yle, husus! sermayey! !" sahasına çıkarmaktır. Memleket!m!zde, bu yol-
da, yen! ve takd!re de#er b!r cereyan ba"lamı"tır. Kurulu" hal!nde olan "eker ve 
ç!mento fabr!kaları, tekst!l sanay!!, bu !kt!sad! prens!b!n yen! eserler!d!r. Artmakta 
devam eden "eker !st!hlâk!n! kar"ılamak, ç!(ç!ler!m!ze yen! ve ver!ml! z!raat saha-
ları açmak maksad!yle mevcut 4 "eker fabr!kasına !lâve olarak Adapazarı, Konya, 
Kütahya, Amasya, Burdur, Erzurum, Erz!ncan, Kayser!, Malatya ve Balıkes!r’de ye-
n!den 10 "eker fabr!kası kurulması kararla"tırılmı"tır. (Alkı#lar)

Bunlardan Adapazarı fabr!kası geçen ay ba"ında !"letmeye açılmı"tır. Temel-
ler! atılmı" olan Konya, Kütahya ve Amasya fabr!kaları 1954 kampanyasına yet!"t!-



r!lecekt!r. Altı "eker fabr!kası da eks!ltmeye çıkarılmı"tır. 1954 yılı !ç!nde temeller! 
atılmı" olacaktır. &eker sanay!! !ç!n tak!b ett!#!m!z pol!t!ka; b!r tara(an sermaye 
sah!b! vatanda"ların !"t!rak!n! tem!n, d!#er tara(an esas olarak pancar müstahs!l-
ler!n!n b!rle"t!kler! kooperat!%ere kred!ler açarak, fabr!kaların !lk envest!smanla-
rını tem!n etmek ve !lerde müstahs!l!n pancardan alaca#ı paradan taks!t bedel!n! 
kesmek suret!yle onu aynı zamanda fabr!kanın sah!b! yapmaktır. (Bravo sesler" ve 
Alkı#lar)

Memleket!n günden güne artan ç!mento !ht!yacının kar"ılanması !ç!n de y!ne 
husus! te"ebbüsle el ele vererek yurdun muhtel!f bölgeler!nde yen! ç!mento fabr!-
kaları kurulması c!het!ne g!d!lm!"t!r.

1950 senes!nde 410 b!n ton olan senel!k ç!mento !st!hsal kapas!tem!z, $zm!r 
fabr!kasının !"letmeye açılması, d!#er fabr!kalarımızın da tevs!! !le 1953 sonu !t!-
bar!yle b!r m!lyon tonu a"acaktır. Ç!mento !st!hlâk! de 1950 senes!nde 535 b!n ton 
raddes!nde !ken, mütemad!yen artmı", 1953 yılında bu yüksel!" seyr!n!n 2 m!lyon 
tonu bulaca#ı hesap ed!lm!"t!r. Bu büyük artı"a muvaz! olarak memlekette ç!mento 
sanay!!n! yen! ba"tan ele almı" bulunuyoruz. Evvelâ m!llî bankalarımızdan Emlâk 
Kred!, Sümerbank ve $" Bankasıyla !k! M!llî müessesem!z; Sümerbank Ç!mento 
Sanay!! Müesseses! ve Ankara Ç!mento L!m!tet &!rket!n!n !"t!rak!yle 50 m!lyon l!ra 
sermayel! b!r Ç!mento Sanay!! Anon!m &!rket! kurulmu"tur. &!rket halen, mem-
leket!n muhtel!f bölgeler!nde halkımızla !"b!rl!#! yaparak 15 ç!mento fabr!kasını 
eks!ltmeye çıkarmı" bulunmaktadır. (Alkı#lar) 15 fabr!kayı tak!ben yen!den 5 ç!-
mento fabr!kasının daha !hales! yapılacak ve !st!hlâk artı"ını tak!b ederek bunların 
aded! 38’! bulacaktır. (Alkı#lar) Bu te"ebbüslere mahallî !"t!rakler yekûnu, "!md!-
den 35 m!lyon l!raya yakın b!r m!ktarı bulmaktadır. N!tek!m "!md!den kurulacak 
b!r kısım fabr!kaların sermayeler! mahallen tem!n ed!lerek sadece tekn!k hususlar-
la mütedav!l sermaye bakımından yardım talep ed!lmekted!r. Bu nev! müspet te-
"ebbüsler! takd!rle kar"ılarım. $pt!da! maddes! tamamen memleket!m!zde yet!"en 
ve y!ne memleket!m!zde gen!" !st!hlâk sahası bulan tekst!l sanay!!ne gel!nce; 1950 
yılında, husus! ve resmî sektörde 260 b!n olan pamuklu mensucat !# aded!, 1952 
yılı sonunda 440 b!ne yükselm!"t!r. Bu yıl tamamlanmı", ayrıca faal!yete g!recek 
fabr!kalarla beraber, aded! 500 b!n! geçecekt!r. Yünlü mensucat sanay!! de aynı su-
retle, muntazam b!r !nk!"af seyr!n! tak!b etmekted!r.

Tekst!l sanay!!ndek! yem tes!s ve !lâvelerle !st!hsal!n artması, alınan tedb!r-
ler mal!yet üzer!nde rasyonel tes!r!n! gösterm!"t!r; f!yatlarda tenz!lât yapılması da 
!mkân dâh!l!ne g!rm!"t!r. Ana sanay! karakter!n! ta"ıyan Karabük Dem!r ve Çel!k 
Fabr!kalarının, daha mütekâm!l b!r duruma get!r!lmes! !ç!n gayret göster!lmek-
ted!r. Müessesen!n !k!nc! Kak Fabr!kası ve !k!nc! yüksek fırını !"letmeye açılarak 
kok ve p!k !st!hsal kapas!tes! b!r m!sl! artırılmı"tır. D!#er tara(an haddehanen!n de 
kapas!tes!n! b!r m!sl! artıracak b!r tevs! !"!ne ba"lanmı"tır. Ayrıca santr!füj dökme 
boru fabr!kasının !n"aat ve montajı sene sonunda !kmal ed!lerek tecrübe !malâtına 
ba"lanacaktır. Murgul Bakır $"letmes!nce as!tsülf!r!k !mal! !ç!n tes!sat vücuda get!-
r!lmes! ve elde ed!lecek as!tsülf!r!kten de sun! gübre !mal etmek üzere, yabancı ser-
mayen!n de !"t!rak!yle Murgul Bakır $"letmes!ne ba#lı b!r süper fosfat fabr!kasının 
$skenderun’da kurulması kararla"tırılmı" ve !n"aatına ba"lanmı"tır. (Bravo sesler") 
Y!ne z!ra! kalkınmamızda pek müh!m rolü bulunan azotlu gübre !mal! ve bunun-
la müteraf!k olarak M!llî Savunmanın n!tr!k as!t !ht!yacının tem!n! maksad!yle 



Kütahya’da b!r azot sanay!! kurulması üzer!nde çalı"ılmaktadır. Umum! olarak ma-
den !st!hsalâtımız devamlı b!r yükselme seyr! tak!p etmekted!r. Tekn!k ve sermaye 
bakımlarından oldu#u kadar mevzuat yönünden de eks!kler!m!z! tamamlamak 
üzere, tasv!b!n!ze sunulmu" bulunan yen! Maden Kanunu lây!hasının b!r an evvel 
çıkarılmasında fa!de vardır.

Raman ve Garzan’da !st!hsal olunan ham petroller!n tasf!yes! !ç!n Batman’da 
b!r raf!ner!n!n !n"asına a!t muamele tamamlanarak b!r Amer!kan f!rmasına !hale 
olunmu"tur. 35 m!lyon l!raya malolacak bu tes!satın senel!k !st!hsal!n!n kıymet! 
27 m!lyon l!ra c!varında olacak, raf!ner!n!n !lk mahsuller! 1955 yılında p!yasaya 
çıkarılacaktır. (Alkı#lar) Memleket!m!zde petrolün bol m!ktarda mevcud!yet!, el-
dek! del!llerle anla"ılmaktadır. Bu müh!m servet kayna#ının, m!llet!m!z!n kalkın-
ma ve !lerleme h!zmet!ne g!rmes! !ç!n, petrol pol!t!kamıza yen! b!r veçhe verm!" 
bulunuyoruz. Yerl!, yabancı husus! sermaye ve müte"ebb!slerle el b!rl!#! ederek, 
b!r an evvel net!ce almak !st!yoruz. Bu maksatla dünya tecrübeler!nden muhte-
l!f memleketler!n mevzuat ve tatb!kat "ek!ller!nden !st!fade ederek bu "artlara ve 
memleket!m!z menfaatler!ne uygun yen! b!r Petrol Kanunu projes! hazırlanmak 
üzere b!r mütehassıs celb ett!k. Hazırlanmakta olan petrol kanunu tasarısı yakında 
Yüksek Mecl!se takd!m ed!lecekt!r. Bununla beraber dünya petrol sanay!!n!n ta-
nınmı" 8 f!rmasına jeoloj!k tetk!kat yapmak üzere müsaade ver!lm!"t!r. F!rmaların 
mütehassısları 4-5 aydan ber!, memleket!m!z!n muhtel!f bölgeler!nde çalı"maya 
ba"lamı"lardır.

Az!z arkada"larım,
$kt!sad! gel!"men!n tes!rler!, Ula"tırma !"ler!m!zde de kend!n! göstermeye 

ba"lamı"tır. Umum! nakl!yatın hergün ehemm!yet ve kesafet peyda ett!#! yurdu-
muzda, dem!r, den!z ve hava yolu ve muhabere h!zmetler!n!n memleket!n !kt!sad! 
bünyes!ne uygun t!car! b!r z!hn!yetle !dares! zaruret hal!ne gelm!"t!r. Büyük Mecl!-
s!n!z!n geçen !çt!ma yılında kabul buyurdu#u kanunlar bu bakımlardan çok faydalı 
olmu"tur. Devlet Dem!ryolları ve posta, telgraf ve telefon !dareler! yen! statüler! 
!ç!nde, h!zmetler!n yürütülmes!nde oldu#u kadar, tes!sat ve teçh!zatını h!zmetler!n 
gerekt!rd!#! ölçüde, Haz!neye yük olmadan, tevs! ve ıslah etmek yolunu tutmu"-
lardır.

Devlet Dem!ryollarının yük nakl!yatı, 1950’ye nazaran 1953’te yüzde 30’a 
yakın b!r artı" kaydedecekt!r. PTT $"letmes!, bütün h!zmet çe"!tler! yekûnunda 
1950’ye nazaran yüzde 80 n!spet!nde b!r traf!k artı"ı gösterm!"t!r. Den!zc!l!k Ban-
kası da, tersaneler!n!n !" randımanını artırarak muhtel!f tonaj ve c!nste gem! !n"aa-
tına ba"lamı"tır. Bunu hayırlı b!r ba"langıç telâkk! eder!m. Banka hasılatının, umu-
m! gel!"me seyr! 1950 - 1951’de yüzde 25, 1951 - 1952’de yüzde 31 c!varında b!r artı" 
kaydetmekted!r. Henüz !ç!nde bulundu#umuz 1953 yılının !lk altı aylık devres!nde, 
geçen yıla nazaran, 11 m!lyon l!ralık hasılat fazlası sa#lamı"tır. Bu rakamlar den!z 
ula"tırması sahasında tem!n olunan muva'ak!yet!n açık ve tatm!nkâr del!ller!d!r. 
Havayolları Statüsünün de aynı esaslara göre tad!l!nde fayda vardır. Hava seferler! 
!y! b!r !st!kbale namzett!r.

Az!z arkada"lar;
Bütün ekonom! kollarında görülen !lerleme kar"ısında, !" hayatının tanz!m!, 

çalı"anların ya"ama sev!yeler!n!n yükselt!lmes!, !"ç! ve !" veren münasebetler!nde 



ahenk tes!s!, tam çalı"tırma ve sosyal güven!n tem!n! meseleler! ehemm!yet ve vü-
sat kesb etmekted!r. Büyük Mecl!s!n!z!n bu te"r!î devre !ç!nde sosyal adalet dü"ün-
ces!nden mülhem olarak kabul buyurdu#u kanunlara !lâveten, çalı"ma hayatımız 
!ç!n yen! kanun lây!haları üzer!nde durulmaktadır. Mer’! !" ve s!gorta kanunla-
rının, yen! !ht!yaçları kar"ılıyacak surette hazırlanan tad!ller!, Mecl!s!n!ze sunul-
mu"tur. Den!z $"ç!ler! Kanunu, Büyük Mecl!s!n!z!n !lk faal!yet günler!nde de#erl! 
tetk!kler!n!ze arz ed!lecekt!r. $"ç! vatanda"larımızın, sosyal güvenler!n! sa#lamakla 
vaz!fel! $"ç! S!gortalan Kurumu, !" verenlerle !"ç!ler!n mü"terek fedakârlıklarıyla, 
kend!s!nden beklenen h!zmetler! daha ser! ve daha müess!r tarzda !fa etmek yolun-
dadır. Hastalık s!gortasının tatb!k ed!ld!#! bölgeler!m!zde, !"ç! a!leler!ne muayene 
ve tedav! yardımları yapılmasına ba"lanmı"tır. D!#er tara(an Ankara’da hastalık 
s!gortası tatb!katına g!r!"!lm!"; Seyhan ve Kütahya !ller!nde de tatb!kata geç!lme-
s! !ç!n hazırlıklar !kmal ed!lm!"t!r. Ayrıca, Samsun V!lâyet!m!z !"ç!ler!n!n de, bu 
sosyal h!mayeden faydalanmaları !ç!n tetk!kler yapılmaktadır. Hastalık ve analık 
s!gortasının tatb!k ed!ld!#! bölgelerde, Kurum tarafından !"let!len sa#lık müessese-
ler!nde yatak sayısı "!md!den 1295’! bulmu"tur.

B!lg! ve hayat sev!yeler!n!n her yıl h!ssed!l!r derecede yükselmekte oldu#unu 
memnunlukla gördü#üm !"ç!ler!m!z!n, m!llet!m!ze has "uur ve !t!dal !le ekonom!k 
kalkınmamızda, kend!ler!ne dü"en vaz!fey! !fa edecekler!nden em!n bulunuyorum. 
(Alkı#lar) $"ç! meskenler! meseles!, sosyal problemler!n ba"ında gel!r, !"ç!n!n refah, 
sa#lı#ı, !" !st!krar ve ver!ml!l!#!yle alâkalı olan bu m’evzudak! çalı"maların semeres! 
görülmeye ba"lamı"tır. Takd!r eder!m.

Muhterem arkada"larım,
1953 yılında halk, tam b!r huzur !ç!nde !"! ve gücüyle me"gul olmu"tur. Asa-

y!"e taallûk eden vakalarda, suçlulara kar"ı alınan esaslı tedb!r ve sıkı tak!pler sa-
yes!nde geçm!" yıllara nazaran, bar!z b!r azalma mü"ahede ed!lmekted!r. Ate"l! 
s!lâhlar ve bıçaklar !le, uyu"turucu maddelere a!t olarak kabul buyurdu#unuz Türk 
Ceza Kanunundak! tad!lâtın tatb!k!, faydalı net!celer yerm!"t!r.

Emn!yet te"k!lâtının, yen! vasıtalarla takv!yes!, vatanda" hak ve hürr!yetler!n! 
en yüksek ölçüde tem!nat altında bulundurmaya k!fayetl! b!r sev!yeye ula"tırılması 
!ç!n, c!ddî tedb!rler alınmı"tır. Bu m’eyanda zabıta sevk ve !dare b!rl!#! tes!s!ne a!t 
kanun tasarısı bu sene Yüksek Mecl!se sunulacak vaz!yete g!rm!"t!r. $dar! taks!ma-
tın, günün "artlarına göre, yen!den gözden geç!r!lmes! zamanı gelm!"t!r. Bugün, 
düne nazaran, mülk! taks!matın yapıldı#ı tar!hten bu yana, umum! hayatımızda 
yen! !lerlemeler olmu"tur. Nüfusumuz hemen hemen b!r m!sl! ve !kt!sad! faal!yet 
hacm! b!rkaç m!sl! artmı", demokrat!k n!zam teessüs etm!"t!r. Hükümet h!zmetle-
r!n!n, lütuf ve atıfet sayıldı#ı, !dare ba"ında bulunanların, hatadan münezzeh sanıl-
dı#ı devr!n hâtıraları s!l!nm!"t!r. (Bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar) Amme h!zmet!n!n 
hak!k! mânas!yle !fa ed!leb!lmes! !ç!n vatanda"a do#ru g!tmek, yakla"mak yolu tu-
tulmu"tur. Bu sebepled!r k!, geçen !çt!ma yılında kabul buyurdu#unuz kanunlarla, 
b!r v!lâyet, 26 kaza, 9 nah!ye, ve 50 tam te"k!lâtlı nah!ye kurulmu"tur. Geçen b!r 
sene zarfında, "eh!r har!tası, !mar plânı, !çme suyu, elektr!k tes!satı ve d!#er h!z-
metler !ç!n beled!yelere, malî !st!kraz kab!l!yetler!ne göre, !ller bankası !le $ç!"ler! 
Vekâlet! emr!ndek! fondan 106 m!lyon l!ra !kraz ve tahs!s ed!lm!"t!r.



Mecl!sçe müzakere ed!lmekte olan !dar! ana kanunlarımızdan Köy, Beled!ye, 
özel !dareler Kanunu tasarıları kanun hal!n! aldıkları zaman, fey!zl! b!r !nk!"af ba"-
lamı" olacaktır.

Sayın Mebuslar,
S!lahlı kuvvetler!m!z, hergün daha z!yade kuvvetlenmekte ve tekâmül etmek-

ted!r. Bugün !ç!nde bulundu#umuz "era!t nazarı !t!bara alınarak, malî bünyem!z 
üzer!nde a#ır b!r yük te"k!l etmes!ne ra#men, M!llî Savunma gücümüzü, m!llî var-
lı#ımızı koruyacak b!r sev!yede tutmak !ç!n âzam! gayret sarf etmektey!z. (Bravo 
sesler", #"ddetl" alkı#lar)

Bu sebeple 1953 Bütçes!nden M!llî Savunma h!zmetler!ne do#rudan do#ruya 
ayrılan mebal!#e !lâveten Jandarma ve Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıkları 
bütçeler! ve genel ve katma bütçel! !darelerle Devlet $kt!sad! Te"ekküller!n!n M!llî 
Savunma h!zmetler!n! destekley!c! sarf!yatı; Dost ve müttef!k!m!z Amer!kan Hükü-
met!n!n harb malzemes! yardım!yle savunma bütçem!ze do#rudan do#ruya Türk 
l!rası olarak yardımları da nazara alındı#ı takd!rde Kahraman Ordumuza senede 1 
m!lyar 800 m!lyon l!raya yakın b!r para harcanmaktadır. (Bravo sesler", #"ddetl" ve 
sürekl" alkı#lar) Bugün yalnız kend! kaynaklarımızdan bütçem!zde M!llî Savunma-
mıza ayırdı#ımız tahs!sat $k!nc! C!han Harb!n!n en buhranlı yıllarında ordumuza 
ver!len tahs!sattan çok yüksekt!r. Bu m!ktar, Cumhur!yet tar!h!m!zde M!llî Savun-
mamız !ç!n yapılan sarf!yatın en büyü#ünü te"k!l eder. Büyük dostumuz Amer!kan 
Hükümet!n!n Kahraman Ordumuzun takv!yes!ne verd!#! müstesna ehemm!yet! 
huzurunuzda takd!r ve "ükranla kaydetmek !ster!m. (Bravo sesler", #"ddetl" ve sü-
rekl" alkı#lar) $k!nc! Dünya Harb!, Kore muharebeler! ve muhtel!f m!lletler!n tatb!k 
ett!kler! yen! metotlardan alınan derslere göre, kara, den!z ve hava kuvvetler!m!z!n 
aralarında ahenkl! !" b!rl!#! sa#lamak suret!yle hareket ve muharebe kab!l!yetler! 
en yüksek dereceye çıkarılmaktadır. (Alkı#lar) Ordunun e#!t!m!, en yen! metotlarla 
yürütülmekted!r.

Kara, den!z ve hava kuvvetler!m!z!n modern s!lâh ve malzemey! kullanmakta 
gösterd!kler! kab!l!yet her türlü takd!re de#er b!r mah!yet ta"ımaktadır. (Alkı#lar)

Hava ordumuzun, gen!" p!lot !ht!yacını kısa zamanda kar"ılamak !ç!n büyük 
gayretler sarf ed!lmekted!r. Hava Harb Okulumuzdan ba"ka, p!lotlarımızın mü-
h!m b!r kısmı da, Amer!ka ve Kanada Hava Harb Okullarında yet!"t!r!lmekted!r. 
Ayrıca, Hava Yedek Subay Tal!mgahı açılmı"tır. Ço#alan harb s!lâh ve vasıtalarının 
kullanılması ve bakımı !ç!n muhtaç oldu#umuz personel!n süratle ve en !y! "ek!lde 
yet!"t!r!lmes!, büyük b!r ehemm!yet kazanmı"tır. Bu maksatla, mütahassıs astsubay 
yet!"t!rmekle beraber, astsubay !ht!yacının b!r kısmını kar"ılamak !ç!n, “B!rl!k ça-
vu"” larından faydalanılması dü"ünülmü"; Astsubaylara tanınan hakların bunlara 
da te"m!l! hakkında hazırlanan Uzman Çavu" Kanunu Tasarısı, Yüksek Mecl!se 
sunulmu"tur.

1953 yılında, Amer!ka askerî yardımından kara, den!z ve hava kuvvetler!m!ze 
sa#lanan harb s!lâh ve araçlarının tamamına yakın b!r kısmı yurdumuza gelm!" 
bulunmaktadır. Kuzey Atlant!k Andla"ması Te"k!lâtı yolu !le elde ed!len yardım 
sayes!nde, yen! ve modern hava meydanlan, muhabere "ebekeler!, akaryakıt boru 
ve depolarının !n"asına ba"lanılmak üzered!r. Yen! s!lâh ve vasıtalara sah!p olan S!-
lahlı kuvvetler!m!z, modern te"k!lât ve kadroya kavu"mu"tur. Kuzey Atlant!k Paktı 



Te"k!lâtı !ç!ndek! müttef!k orduları, hep beraber tatb!kat yapmaktadırlar; S!lahlı 
kuvvetler!m!z!n de zaman zaman katıldı#ı bu tatb!kat, kumanda b!rl!#! ve mü"te-
rek hareket bakımından çok faydalı olmaktadır. $ler!de b!r tecavüz vuku bulursa, 
bu Te"k!lâta dâh!l kuvvetler!n b!r tek ordu g!b! çalı"acaklarının del!l!n! "!md!den 
görmektey!z. (Bravo sesler")

Kore’de mütareken!n akded!lm!" bulundu#u "u sırada cesur Kore Tugayımı-
zın, B!rle"m!" M!lletler dâvasına h!zmet yolunda, efsanevî kahramanlıklarla tema-
yüz etm!" oldu#unu anmak yer!nde olur. ($"ddetl" ve sürekl" alkı#lar) M!llet!m!ze 
has bu "ere%! haslet, memleket !ç!nde ve dı"ında !st!kbal ve hürr!yet!m!z !ç!n, bü-
tün varlı#ımızla çarpı"aca#ımızın, kıymetl! tem!natı olmu"tur. (Bravo sesler" #"ddet-
l" alkı#lar) Türk askerler!, güven!l!r b!r kuvvet olduklarını her zaman, her ves!le !le 
!spat etm!"lerd!r. (Bravo sesler", alkı#lar) Çünkü onlar, mensup oldukları m!llet!n 
asîl karekter!n! tems!l etmekted!rler. (Bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar)

Muhterem Mebuslar, &!md!, har!c! s!yaset mevzuuna geç!yorum: 1950 den ber! 
har!c!yem!z b!r yandan sulh ve emn!yet cephes!n!n takv!yes!, d!#er tara(an kend! 
m!llî emn!yet!m!z!n sa#lanması hususunda âzam! faal!yet gösterm!" ve büyük ba-
"arılar kazanmı"tır. Bu cümleden olarak, B!rle"m!" M!lletler!n Kore’de mütecav!ze 
kar"ı mukavemet ve tenk!l cephes! kurması !ç!n el!nden gelen gayret ve fedakârlı#ı 
yapmaktan çek!nmem!" ve y!ne B!rle"m!" M!lletler Anayasası hükümler!ne uygun 
olarak ve onun !dealler!n! tem!n etmek !ç!n kurulmu" olan Kuzey Atlant!k Paktı 
Cam!asına âza olarak g!rm!"t!r. Bu suretle Türk!ye bugüne kadar tes!s ed!lm!" olan 
en mütesan!t ve müterakk! beynelm!lel emn!yet s!stem!ne dâh!l olmu"tur. Dünya-
nın bugünkü karı"ık durumunda bunun ehemm!yet! a"!kârdır.

Takr!ben sek!z aydan ber! Sovyet Rusya’nın ve d!#er kom!rn!form devletle-
r!m!n l!sanlarında n!spî b!r yumu"ama mü"ahede ed!lmekted!r. Daha do#rusu bu 
devletler yumu"ak b!r pol!t!ka güttükler!n! tebarüz ett!recek hareketlere ba"vur-
maktadırlar. Bu devletler!n, bu yen! pol!t!kalarında sam!mî olmaları çok "ayanı 
temenn!d!r. Ancak, madd! del!ller meycut olmadıkça, hükme varmanın hatalı ola-
ca#ında "üphe yoktur. (Bravo sesler") Zah!rî sulh taarruzları arkasında harb ha-
zırlıklarına ve sulh sever memleketler !ç!nde yıkıcı faal!yetlere esk!s! g!b! devam 
ed!lmekted!r.

Dünya s!yaset!n!n bu karı"ık manzarası kar"ısında m!llî savunma, gayretler!-
m!z! b!r an !ç!n olsun gev"etmek aklımızdan dah! geçmemekted!r. (Bravo sesler", 
#"ddetl" ve sürekl" alkı#lar)

B!l!nd!#! g!b! c!han sulhu b!r bütündür. M!lletlerarası meseleler!n yekd!#e-
r!yle sıkı alâka ve !rt!batı vardır. Münfer!t g!b! görülen hâd!seler!n, sadece husus! 
menfaatler zav!yes!nden mütalâa olunması, elde ed!lmek !sten!len umum! emn!yet! 
tehl!keye dü"ürür. Halbuk!, sulh ve emn!yet!n tes!s! !ç!n bu kabîl hareketler! de ön-
lemek kâf! de#!ld!r. Huzursuzlu#u do#uran sebepler!n mü"terek vası%arı üzer!nde 
durulmalıdır. Bu bakımdan, büyük alâka !le d!nled!#!m!z !y! geç!nme sözler!n!n, 
ho"umuza g!den musl!hane !fadeler!n ve zaman zaman tezahüratı görülen sulh ta-
arruzlarının, hak!k! kıymet kazanab!lmeler! !ç!n sar!h vakalara, müspet hareketlere 
dayanmaları !kt!za eder. B!z, real!st b!r dü"ünce !le, bu yolda, yalnız a#ızların de#!l, 
vakaların konu"maya ba"ladı#ını görmek !st!yoruz. (Bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar)



Arkada"lar,
Her fırsattan faydalanarak söyled!#!n! g!b!, asrımızın müspet ve tes!rl! b!r sulh 

ve emn!yetl! müesseses! olan Atlant!k Andla"masının daha müess!r olması, B!rle"-
m!" M!lletler Andla"ması !dealler!ne dayanan yüksek gayelere suhuletle ula"ab!l-
mes! !ç!n, b!z kend! hesabımıza c!dd!yetle çalı"ıyoruz. (Bravo sesler", alkı#lar).

Atlant!k Paktı Cam!asının mü"terek gayretler! bakımından, b!r!nc! derecede 
kıymet arzeden Federal Almanya’nın, b!r an evvel, bu cam!anın !" b!rl!#!ne katıl-
ması !mkânlarının tem!n!n! elzem görmektey!z. (Bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar). 
Aramızda mevcut sıkı dostlu#a !lâveten, Atlant!k Paktı !ç!nde !tt!fak ba#lar!yle de 
ba#lı oldu#umuz Yunan!stan, ve sal!m görü"ler!ne, real!zm!ne tam b!r !t!madımız 
olan dostumuz Yugoslavya !le akdett!#!m!z Üçlü Dostluk ve $"b!rl!#! Andla"masını, 
yalnız kend!m!z ve Balkanlar !ç!n de#!l, bütün sulhperver Garp devletler! cam!ası 
!ç!n, kıymetl! b!r sulh, emn!yet ve !st!krar unsuru olarak telâkk! ed!yoruz. (Alkı#-
lar)

Akden!z havzasının, tam olarak mü"terek emn!yet çerçeves! !ç!ne alınmasına 
büyük ehemm!yet atfetmektey!z. Bunun !ç!nd!r k!, Akden!z’!n öbür ucunda, tak-
d!re de#er b!r real!zm ve bas!ret eser!n!n son zamanda meydana gelm!" olmasını 
sev!nçle kar"ıladık. Bu sözler!mle, B!rle"!k Amer!ka’nın $spanya !le akdett!#! !kt!sa-
d! ve askerî anla"maları kasd ed!yorum. (Bravo sesler", alkı#lar). B!rle"m!" M!lletler 
Te"k!lâtına sadakatle ba#lı kalmak ve onun yüksek gayeler!ne da!ma faal b!r "ek!lde 
h!zmet etmek azm!ndey!z. Bu husustak! sam!mî kararımızı Emn!yet Konsey!nde 
yen! b!r devre !ç!n h!zmet etmey! kabul etmekle b!r kere daha !spat etm!" olduk.

Az evvel de temas ett!m; bütün emel!m!z ve temenn!m!z, B!rle"m!" M!lletler 
faal!yet!n!n engellerden kurtarılarak sulh ve adalet u#runda daha sal!m, daha nü-
fuzlu b!r !cra unsuru hal!n! almasıdır. Orta - &ark’ta müh!m b!r mevk! !"gal eden 
dostumuz $ran’ın g!r!"t!#! az!ml! hamleler!, en büyük muhabbet ve alâka !le tak!p 
etmektey!z. (Alkı#lar). Bu yakında kom"u devletle aramızdak! münasebetler!n mü-
tekab!l b!r !t!mat ve hürmet vasfı arz ett!#!n! !fade edeb!l!r!m.

Son b!r sene zarfında, dost ve müttef!k memleketlerle olan münasebetler!m!z! 
"ahs! temasların tem!n! suret!yle b!r kat daha takv!ye etmek ve dünyanın kanaa-
t!m!ze göre en buhranlı zamanında beynelm!lel meseleler! en mesul dost devlet 
adamlar!yle yüz yüze görü"mek !mkânını bulduk. Bu temas ve görü"lerden da!ma 
büyük fayda gördük ve baht!yarlık duyduk. Bu kab!lden olarak dost ve müttef!k!-
m!z $ng!ltere ve Fransız Ba"vek!l! ve Har!c!ye Nazırları !le Londra ve Par!s’te gö-
rü"melerde bulundu#umuz g!b! Sayın Fransız Ba"vek!l! Mösyö Lan!el !le Har!c!ye 
Vek!l! Mösyö B!dault’yu Ankara’da m!saf!r etmek fırsat ve "eref!ne na!l olduk. Bu 
z!yaret ananev! Türk-Fransız dostlu#unun yen! b!r tezahürü olmu"tur. (Alkı#lar)

Yakında da dostumuz $talya’nın Ba"vek!l ve Har!c!ye Nazırı Mösyö Pella’yı 
aramızda görmek baht!yarlı#ına na!l olaca#ız. H!ç "üphes!z, b!ze "eref veren m!-
saf!rler!m!z arasında en mutena mevk!! !"gal edenlerden !k!s! de dost ve müttef!k 
Yunan!stan’ın Sayın Ba"vek!l! Mare"al Papagos !le Har!c!ye Vek!l! Mösyö Stefano-
poulos olmu"tur.

Kend!ler!yle yapılan görü"meler, zaten pek sıkı olan dostlu#umuzu b!r kat 
daha takv!ye etm!"t!r. Bu münasebetle son b!r sene zarfında müttef!k ve dost mem-



leketlere ve NATO Te"k!lâtına mensup askerî "ahs!yetlerle memleket!m!z !ç!nde ve 
dı"ında temas etmek !mkânını buldu#umuzdan bahsetmek !ster!m. Bu görü"me-
lerde b!z!m ve bütün sulh sever dünyanın emn!yet!n! ve kuvvetlenmes!n! alâkadar 
eden meselelerde bu büyük kumandanlarla da!ma tam b!r görü" b!rl!#!ne vardık ve 
kend!ler!nden memleket!m!z ve ordumuz hakkında büyük dostluk ve hayırhahlık 
gördük. Atlant!k Paktı âzası devletlerle mevcut !k! tara%ı dostane münasebetler!-
m!z de, memnunluk ver!c! b!r tarzda !nk!"af etmekted!r. B!rle"!k Amer!ka Devlet! 
!le, sıkı ve sam!mî münasebet!m!z, gün geçt!kçe artmakta ve kuvvetlenmekted!r. 
Bu kudretl! memleketten, her sahada, büyük b!r anlayı" !le, kıymetl! yardımlar gör-
mektey!z. (Alkı#lar)

Tü) M!llet!n!n, yüksek "ahs!yet!n!, mez!yetler!n! çok yakından tanıdı#ı, sev-
d!#! ve güvend!#! Amer!ka Be!s!cuımhuru Edsenhower’!n naz!k davet! üzer!ne, 27 
Ocak’tan !t!baren Amer!ka’yı z!yaret etmek kararında oldu#umu, Muhterem Heye-
t!n!ze memnunlukla arz etmek !ster!m. ($"ddetl" alkı#lar) Bu z!yaret!mde, hür !n-
sanlar dâvasının ba"lıca mesned!n! te"k!l eden as!l Amer!kan M!llet!ne, Türk!ye’n!n 
cefalı dostlu#unu ve !t!madını söylemek, ben!m !ç!n çok zevkl! b!r vaz!fe olacaktır. 
(Bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar)

Arkada"larım,
Ana hatlarını tebarüz ett!rd!#!m dı" s!yaset!m!z ve dünya durumu kar"ısındak! 

hareket tarzımız, her zaman söyled!#!m g!b!, hüsnün!yet!m!ze, aynı hüsnün!yetle 
mukabele ve bunu ef ’al!yle !spat eyl!yenlerle dostluk ve !"b!rl!#! yapmaktır. Nerede 
bu !mkânları görürsek, real!zm!n emrett!#! ölçüler! elde tutmak "art!yle, oraya te-
veccüh etmekten ger! kalmıyoruz. $sted!#!m!z, kend!m!ze tatb!k ett!#!m!z mânev! 
d!s!pl!n!n ve gösterd!#!m!z mutlak sam!m!yet!n mukabeles!n! görmekten !barett!r. 
Do#ru ve sal!m oldu#una !nandı#ımız bu yolda devam edece#!z. (Alkı#lar)

Sayın Mebuslar,
Bütün bu mâruzâtımdan, memleket!m!z!n tam b!r emn!yet ve !t!mat havası 

!ç!nde, yen! b!r !nk!"af devres!ne g!rd!#! anla"ılır, büyük halk kütleler!n!n hayat 
sev!yeler!n!n, !çt!ma! durumlarının yükseld!#! görülür.

S!yas! !t!barımızın, m!llî savunma gücümüzün !(!hara de#er b!r mah!yet al-
dı#ı net!ces!ne varılır. Fakat, bütün bunlarla beraber, unutmamak lâzımdır k!, her 
!ler! cem!yet!n, meden!yet sev!yes!yle mütenas!p olarak yen! !ht!yaçlarla kar"ıla"-
ması, hayatın zarur! !cabıdır. Ben, "!md!ye kadar oldu#u g!b!, bundan sonra da, 
bütün m!llî dâvalarımızı bas!ret ve muva'ak!yetle halledece#!n!zden em!n olarak 
sözler!me son ver!yorum. (Bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar)

Sevg!l! m!llet!m!z!n büyük !lhamı, da!mî rehber!n!z olsun. (Bravo sesler", #"d-
detl" ve sürekl" Alkı#lar)
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Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Onuncu Dönem!n!n B!r!nc! Toplantısını 
açıyorum.

Muhterem Mebus arkada"larım,
Her "eyden evvel, demokrat!k rej!m !ç!nde m!llet!n, !rades!n! serbest kullan-

mak suret!yle seçt!#! hak!k! mümess!ller! olan s!zler!n, Onuncu Büyük M!llet Mec-
l!s!n!n, huzurunda bulunmaktan duydu#um baht!yarlı#ı bel!rtmek !ster!m.

Arkada"lar,
Türk M!llet! s!yas! haklarını kullanmak ve demokrat!k rej!m!n !caplarını ta-

hakkuk ett!rmek hususunda ne der!n b!r "uura sah!p oldu#unu 2 Mayıs seç!mler!y-
le b!r kere daha !spat etm!" bulunuyor. F!lhak!ka, 2 Mayıs seç!mler!nde vatanda"lar, 
seçmenl!k haklarını, v!cdanlara huzur veren kanunun tem!natı altında tam b!r em-
n!yet ve serbest! !le kullanmı"lardır. Vatanda" haklarının korunmasını gaye ed!nen 
b!r !daren!n, seç!mlerde bu güzel net!cen!n elde ed!lmes!ndek! tes!r ve h!sses!n! 
bel!rt!rken der!n b!r memnunluk h!ssetmektey!m.

Vatanda"lar, demokrat!k rej!mde hükümetler!n, kend!ler! !ç!n çalı"mak üzere, 
kend!ler! tarafından !" ba"ına get!r!ld!#!n! artık tamam!yle anlamı"lardır. Bu su-
retle, devletle vatanda" arasında bulunması gereken ve kar"ılıklı saygı ve !t!mada 
dayanan sıkı !" b!rl!#! !y!ce teessüs etm!" bulunuyor.

Az!z arkada"larım;
$lk önce, devlet hayatında !"ler!m!z!n ne suretle yürütüldü#ünü ve nerele-

re gelm!" bulundu#unu daha !y! bel!rteb!lmek !ç!n, selef!n!z Dokuzuncu Büyük 
M!llet Mecl!s!nce, gerek mânev! sahada ve rej!m bahs!nde, gerek !kt!sad! ve malî 
mevzularda neler yapılmı" oldu#unu çok umum! "ek!lde ve süratle dah! olsa göz-
den geç!rmey! faydalı bulmaktayım. Demokrat!k !daren!n esasını te"k!l eden seç!m 
emn!yet!, ve s!yas! ahlâkın muhafazası, genç demokras!m!z!n hal! ve !st!kbal! bakı-
mından !hmal! asla ca!z olmıyan b!r vec!be oldu#una "üphe yoktur.

Bu hak!kat! göz önünde tutan Dokuzuncu Büyük M!llet Mecl!s!, Seç!m Ka-
nunununda yaptı#ı de#!"!kl!kle, Yüksek Seç!m Kurulunun salâh!yet!n! gen!"letm!", 
adlî murakabe s!stem!n! daha müekmmel b!r hale get!rm!"t!r. Böyle b!r adımın 



atılmasmdak! büyük ehemm!yet!, sam!m!yet ve meden! cesaret! !zahtan müsta#n! 
görürüm.

$nkılâplarımızın, meden!yet âlem!ne kar"ı, b!z!m !ç!n b!r gurur kayna#ı te"-
k!l etmekte oldu#u muhakkaktır. Bunların korunması mevzuunda da, Dokuzuncu 
Büyük M!llet Mecl!s!n!n gösterm!" oldu#u hassas!yet! "ükranla kaydetmek yer!nde 
olur.

B!l!yorsunuz k!; y!ne bundan evvelk! te"r!î devrede, demokrat!k rej!m!n mem-
lekette teredd!ye u#ramadan yerle"eb!lmes!n! tem!n hususunda da büyük gayretler 
sarf ed!lm!"t!r. Bugün devletle vatanda" arasında, mevcud!yet!n! her sahada mü"a-
hede ett!#!m!z daha sıkı ve daha ver!ml! !" b!rl!#!n!n tahakkuku ancak bu suretle 
mümkün olab!lm!"t!r. B!r tara(an solcu cereyanlara, d!#er tara(an taassup ve !rt!-
caa dayanan tahr!kç!ler!n elele vererek harekete geçm!" oldukları b!r vakıadır. Yer 
yer ayaklanma te"ebbüsler!ne müsa!t zem!nler hazırlanmı", kara taassup “T!canî” 
namı altında çok cüretkârane hareketlere geçm!"t!. Dokuzuncu Büyük M!llet Mec-
l!s!, solcu tahr!klere esaslı darbeler !nd!rmey! mümkün kılacak ve d!nî h!sler! !st!s-
mar etmek yolundak! te"ebbüsler! de hüsrana u#ratacak kanun! hükümler! zama-
nında tedv!n etmes!n! b!lm!"t!r. Bu sayeded!r k!, demokrat!k n!zamın sarsıntısız 
devam ett!r!leb!lmes! mümkün olmu"tur. Gerçekten o zamana kadar memleket!-
m!zde görülmem!" b!r hâd!se olan 1950 seç!mler! net!ces!nde !kt!darın de#!"mes! 
ve beklenm!yen bu de#!"!kl!#!n, memleket! meçhul âk!betlere sevk etmes! !ht!mal!, 
ve n!hayet bu seç!mler! tak!beden yen! rej!m!n b!rdenb!re tatb!ka konmasının !lk 
tes!rler! ve yanlı" telâkk! ve tefs!r! net!ces! olarak, güçlüklerle kar"ıla"ılmı" olma-
sı, b!rtakım zararlı cereyanların harekete geçmes!ne sebep olmu"tur. Yen! kurulan 
!darey! b!r türlü kabul ve hazmetmek !stem!yenler!n, tecrübes!zl!k ve !ht!rasları yü-
zünden, s!yaset mücadeleler!n!, görülmem!" b!r "!ddete götürdükler! muhakkaktır. 
S!ns! ve ürkek b!r !nt!zar hal!nde bulunan kötü cereyanların, maskelen!p korku-
suzca s!yaset mücadeleler!ne karı"ab!lmeler!nde bu vaz!yet!n ba"lıca âm!l oldu#u 
da !nkâr olunamaz.

Arkada"lar, 
Onuncu Büyük M!llet Mecl!s! olarak Yüksek Heyet!n!z !se, geçen yaz !pt!da-

sındak! fevkalâde devrede daha da mütekâm!l tedb!rler almak bas!ret!n! gösterm!" 
bulunuyor. Gen!" b!r hürr!yet anlayı"ına dayanan b!r !daren!n kurulmasında ve 
pay!dar olab!lmes!nde cem!yet n!zamının ve !nkılâp esaslarının korunması mevzu-
unun arz ett!#! büyük ehemm!yete !"aret etmek !ster!m. Te"k!lâtı Esas!ye Kanunu-
nun mutlak tem!natı altında bulunan v!cdan, f!k!r, toplanma hak ve hürr!yetler!yle 
matbuat hürr!yet!n!n, Devlet!n selâmet ve bekasını tehl!keye dü"ürecek, amme 
menfaatler!n! sarsacak, huzur ve sükûnet! bozacak, vatanda" "eref ve hays!yet!n! 
kıracak "ek!llerdek! su!!st!maller!ne mân! olmak ve b!lhassa bu hürr!yetler! hak!k! 
mâna ve hudutları !ç!nde korumak maksad!yle kanunlar tedv!n etm!" bulunuyor-
sunuz. Bu kanunlar yürürlü#e g!rm!" ve kaza hakkını tems!l eden hâk!mler!m!z 
tarafından !sabetle tatb!k ed!lmeye ba"lanmı"tır. (Soldan, Alkı#lar) Cem!yet n!zamı 
!le !nkılâp esaslarının, "ahs! "eref ve hays!yetler!n korunmasında bu kanunların 
ver!ml! net!celer sa#ladı#ı görülmekted!r. Ayrıca ve y!ne fevkalâde devrede, me-
murun s!yasetle münasebet!n! tanz!m eden ve vatanda"ın rey verme hakkını her 
türlü tes!r ve nüfuzdan masun bulundurmak, s!yas! ahlâkı muhafaza etmek hedef!-
n! güden kanun! hükümler tedv!n ed!lm!" oldu#unu da kaydetmek !ster!m.



Bu tedb!rler sayes!nded!r k!, önümüzdek! seneler !ç!nde m!lletçe huzur ve 
emn!yet !ç!nde çalı"ab!lmek mümkün olacaktır. Bunun ehemm!yet! üzer!nde dur-
manın yer! vardır. Z!ra, memleket!m!z!n, her sahadak! büyük hamleler!n!n devam 
ett!r!leb!lmes!, hürr!yet rej!m!n!n tars!n ve tahk!m! !ç!n !ç s!yasette tab!î hal!n te-
essüsü lâzımdır.

Vatanda"larımızın, m!lletçe ba"lanan kalkınmayı !nk!"af ve !ntaç ett!reb!lmek 
!ç!n huzur ve sükûn !ç!nde çalı"mak !sted!kler!n! yakînen mü"ahade ve tesb!t etm!" 
bulunuyorum. S!zlerle ba"lıyan Onuncu Te"r!î Devrem!z!n !se, m!llet!m!z!n emn!-
yet!n! daha da kuvvetlend!recek, m!llet!m!z!n huzur ve refahını artıracak, bugüne 
kadar yapılanlardan daha büyük !"ler!n ba"arılmasını mümkün kılacak b!r devre 
te"k!l edece#!n! üm!t ve temenn! etmektey!m.

Büyük M!llet Mecl!s!n!n Dokuzuncu Devres!n! te"k!l eden son dört yıl zarfın-
da, hürr!yet rej!m!n!n takv!yes!, n!zamın muhafazası, !nkılâplarımızın korunması 
g!b! en ehemm!yetl! mevzularda ele alınmı" olan tedb!rler!n !zahından sonra "!md! 
de, y!ne aynı devre zarfında !kt!sad! ve malî sahalarda, memleket!n ümrana ve re-
faha kavu"turulması mevzularında tahakkuk ett!r!len ve tahakkuk ett!r!lmek üzere 
bulunan !"ler!n umum! manzarasına kısa b!r nazar atfetmek faydalı olacaktır.

H!ç "üphe yoktur k!, bu devre zarfında yapılan !"ler, hac!m ve ver!ml!l!k !t!-
bar!yle büyük ehemm!yet! ha!zd!r. Asıl müh!m!m! !se, b!r umum! !kt!sad! kalkın-
manın !caplarına tam uygun olarak b!rb!r!ne ba#lı, b!rb!r!ne yardımcı ve b!rb!r!n! 
tamamlıyan bütün mevzuların mâkul ve makbul n!spetler da!res!nde b!rden ele 
alınmı" olmasıdır. Böylece sarf ed!len gayret ve harcanan emekler, !kt!sad!, malî 
faal!yetler! topyekûn kavrıyan, memleket !kt!sad!yatının muvazenel! b"r tarzda 
yükselmes!n! sa#lıyan b!r "ümul ve mah!yet arz etm!"t!r.

B!naenaleyh geçen devrey! dolduran gen!" faal!yetler!n !st!hsal, kred!, müna-
kale, !mar ve !n"a, t!caret, bütçe ve devlet gel!rler! g!b! bütün sahaları kapladı#ı 
derhal nazara çarpar. Faal!yet ve tedb!rler!n n!spetl!, muvazenel! ve "ümullü olması 
net!ces!d!r k!, !st!hsal her sahada büyük b!r artı" gösterm!"t!r. Meselâ z!ra! !st!hsa-
l!m!z ana mahsul gruplarında yüzde 200 n!spet!ne kadar yükselen artı"lar kaydet-
m!"t!r. Çünkü, !st!hsal artırımına matuf olan bütün tedb!rler yer!nde ve zamanında 
alınmı"tır. Z!raat kred!s! kısa b!r zaman !ç!nde dört be" m!sl!ne kadar yükselt!lm!", 
y!ne kısa b!r zaman !ç!nde traktör sayısı altı yed! m!sl! artırılmı" memlekette kulla-
nılan bütün z!raat âletler!nde hem süratle artı"lar, hem de yen!lenme ve modern-
le"me tem!n olunmu", tohum tevz!! !"! çok gen!" hacımda ele alınmı" ha"erat ve 
hastalıklarla mücadele daha tert!pl! hale get!r!lm!", en müh!mm!, mâkul ve müs-
takar b!r f!yat pol!t!kası tak!bolunmu", hulâsa, z!ra! !st!hsal! artırmak !ç!n gereken 
tedb!rler h!çb!r noktada !hmal olunmamı"tır.

Bu tedb!rler!n vüsat ve "ümulüne b!r m!sal olmak üzere tohum tevz!!n! z!kre-
dey!m: 1940’tan 1950’ye kadar geçen on yıl !ç!nde da#ıtılmı" olan tohum 270 b!n 
tondan !barett!r. Sadece bu yıl, bugüne kadar tahs!s ve tevz! ed!len m!ktar !se 240 
b!n tona yakla"maktadır. Bu m!ktarın bu yıl daha da artaca#ı muhakkaktır.

Ayrıca z!ra! !st!hsal!n artmasında do#rudan do#ruya müess!r olan küçük ve 
büyük su !"ler!ne ve yeraltı sularına, gen!" ölçüde gübre kullanılmasını tem!n mak-
sad!yle memlekette gübre fabr!kaları !n"asına büyük ehemm!yet verd!#!m!z! kay-
detmel!y!m.



Dolayıs!yle !st!hsal!n artmasına müess!r olan l!man, yol, sanay!le"me g!b! d!-
#er mevzuların da ne suretle ele alındı#ı malûmunuzdur. Bu yıl, b!rçok yabancı 
memleketlerde oldu#u g!b!, memleket!m!zde de hububat mahsulü kötü hava "art-
ları dolayıs!yle ver!ms!z olmu"tur. Fakat normal "artlar !çer!s!nde her zaman ta-
hakkuk edece#! tab!î bulunan bu yüzde 200 c!varındak! artı" !st!hsal kapas!tem!z!n 
m!yarını te"k!l etmekted!r. Sanay!!m!z!n süratl! !nk!"afının arz ett!#! manzaraya 
gel!nce; elde bulunan endeksler, bu devre zarfında sına! !st!hsalâtımızın yüzde 100 
arttı#ını göstermekted!r k! hak!katta, bu sahada yapılan gen!" yatırımların büyük 
kısmı !t!bar!yle !"letmeye daha yen! açılmı" veya açılmakta oldu#u, endekslere mü-
ess!r olacak zamanın henüz geçmem!" bulundu#u nazara alınırsa bu sahadak! ge-
l!"men!n yüzde 100 n!spet!n!n çok üstünde oldu#u derhal anla"ılır. Meselâ, yalnız 
pamuklu ve yünlü mensucat sahasında !# aded!n!n 300 b!nden b!r m!lyonu geçmek 
üzere bulunması, dört yıl zarfında 696 aded yen! sına! müessesen!n kurulmu" ve 
!"letmeye açılmı" olması bu mevzuda z!ra! !st!hsal sahasının üstünde b!r gayretle 
çalı"ıldı#ını gösteren açık del!llerd!r. (Soldan Alkı#lar).

D!#er b!r m!sal olarak "eker sanay!!n! ele alıyorum; 1950 yılında mevcut dört 
"eker fabr!kasına !lâveten kurulması kararla"tırılan 11 "eker fabr!kasından dördü, 
faal!yete geçm!" ve böylece "eker !st!hsal kapas!tes! yüzde 100 artarak 225 b!n tona 
yükselm!"t!r k! yen! açılacak fabr!kalar sayes!nde bu m!ktar 1956 yılında dört yüz 
b!n tona çıkacaktır. (Soldan Alkı#lar).

Ba"ka m!saller ve tafs!lât vermeye lüzum görmüyorum; onun !ç!n sına! !st!h-
sal!m!z!n ne derece arttı#ını "u kısa sözler!mle bel!rtt!kten sonra maden !st!hsal 
sahasına geç!yorum. Madenc!l!#!m!z!n de d!kkate de#er artı"lar kaydett!#! verece-
#!m kısa !zahat !le anla"ılmı" olacaktır. Evvelâ "urasını arz edey!m k!; b!r tara(an 
Yüksek Mecl!s!n!zce geçen sene kabul buyurulan Petrol Kanununun hükümler! da-
!res!nde sek!z "!rket yurtta petrol aramaları yaparken, d!#er tara(an Güney Do#u 
petrol bölges!nde Maden Tetk!k ve Arama Enst!tüsü tarafından kuyular açılmakta 
ve çalı"malara devam olunmaktadır. 25, 30 m!lyon l!raya malolacak raf!ner! !n"aatı 
önümüzdek! sene tamamen b!tm!" olacaktır.

Bundan ba"ka, madenc!l!#!m!z mevzuunda, maden !hractımızın geçen devre 
esnasında ton !t!bar!yle yüzde 400’e yakın b!r n!spette arttı#ını söylersem bu sa-
hadak! faal!yetler!n "ümul ve vüsat! hakkında f!k!r ed!n!lm!" olur. Ayrıca "!md!ye 
kadar b!zde mevcud!yet! b!l!nm!yen “Volfram”, “Uranyum” ve “Toryum” g!b! çok 
kıymetl! stratej!k madenler!n memleket!m!zde bulunmu" olmasından, müspet ne-
t!celer beklemektey!z.

Münakale !"ler!m!ze gel!nce; geçen devre zarfında en gen!" faal!yetlem!z!n b!r 
mevzuu da yol "ebekem!z!n yen!den yapılmı"casına ıslahı ve büyük süratle gen!"-
let!lmes! olmu"tur.

1949 yılı sonuna kadar memleket!m!zde mevcut stab!l!ze yolların uzunlu#u 2 
b!n 630 k!lometreden !barett!. Halen bu m!ktar “y!rm! !k! b!n” k!lometrey! bulmu"-
tur. (Soldan Alkı#lar).

Yollarımızın ıslahı mevzuu, üzer!nde durulacak b!r ehemm!yet arz eder. Çün-
kü, evvelden mevcut yolların bugünkü devlet yolları standardına göre ıslahı, âdeta 
yen!den yapılmı"casına masraf ve külfet! muc!p olmaktadır. Devlet yollarının yanı-
ba"ında !l ve köy yollarına da husus! b!r ehemm!yet atfed!lm!" ve dört sene zarfında 
!l ve köy yolları !ç!n v!lâyetlere yapılan yardım 170 m!lyon l!rayı geçm!"t!r.



Arkada"lar,
1950 senes!nde, bütün köprüler!m!z 13 b!n metre uzunlu#unda, 289 adedden 

!barett!. 1950’den bu yana, yurtta 800 aded ve mecmuu 46 b!n metre tûlünde yen! 
köprü !n"ası g!b! muazzam faal!yete geç!lm!" ve bunlardan 30 b!n metreye yakın 
kısmı !"letmeye açılmı" bulunuyor.

Dem!ryolları mevzuunda !se, b!r tara(an yen! hatlar !n"a ve !kmal ed!l!rken 
d!#er tara(an yıpranmı" hatları tam!r etmek, ömrünü çoktan !kmal etm!" vasıta ve 
teçh!zat yer!ne yen!ler!n! tedar!k etmek !kt!za eylem!" ve bunun !ç!n de 187 m!lyon 
l!ra harcanmı"tır. Tabloyu tamamlamak !ç!n s!lo, l!man, enerj!, köy !çme suları, 
kasaba ve "eh!rler!m!z!n elektr!#e kavu"turulması g!b! her b!r! bell! ba"lı mevzular-
dan olan !"ler!m!z hakkında b!rer cümle !le !zahat vermeme müsaade buyurmanızı 
r!ca eder!m.

1950’ye takaddüm eden zamanlarda enerj! mevzuunda esaslı b!r adım atıla-
madı#ı b!l!nen hak!katlerdend!r. Halbuk! geçen dört yıl !ç!nde bu sahada yapılan 
!"ler, kısa sözlerle anlatılamayacak azametted!r. Küçüklü, büyüklü barajlarla h!dro-
elektr!k santraller!, term!k santraller ve memleket! kısım kısım b!rb!r!ne ba#layan 
hava! elektr!k hatları !n"ası, bütün vatan sathında görülmem!" b!r hızla devam et-
mekted!r. (Soldan Alkı#lar)

&u kadarını söyl!yey!m k!, ba"ladı#ımız ve peyderpey b!tmekte olan !"ler!m!z, 
önümüzdek! !k!, üç sene zarfında !kmal olundu#u zaman 1950’ye kadar 800 m!l-
yon k!lovat c!varında olan elektr!k takat! 3 m!lyarı a"acaktır. (Soldan Alkı#lar) Bü-
yük l!manlarımız, müh!m !skele ve barınaklarımızın !n"ası !"ler! de süratle devam 
etmekted!r.

Ere#l!, Trabzon l!manları b!t!r!lm!", her b!r!s! 60, 70 m!lyon l!raya malolacak 
Samsun ve Mers!n l!manlarının !n"asına ba"lanmı", $stanbul’da Haydarpa"a ve Sa-
lıpazarı l!manları !n"aatı !"! hayl! !lerlem!", G!resun l!manının temel! takılmı", 30, 
35 m!lyon l!raya malolacak $zm!r-Alsancak l!manının !hales! yapılmı", önümüzde-
k! ay !ç!nde !n"asına da ba"lanmı" olacaktır. (Soldan Alkı#lar)

&!md! kısaca s!lolarımızdan, köy, kasaba, "eh!r !çme sularından ve kasaba ve 
"eh!rler!m!z!n enerj! !"ler!nden bahsedey!m: 1950’de çel!k s!lo, hangar ve depo ka-
pas!tem!z 148 b!n tondan !barett! ve Toprak Of!s!n!n el!nde bulunan ah"ap ambar 
ve sala"larla b!rl!kte bütün !st!ap kapas!tes! 415 b!n ton !d!. Hâlen !n"a ed!lm!" olan 
beton s!lolar ve çel!k hangar ve depoların kapas!tes! 540 b!n tondur. Önümüzdek! 
devrede !n"a ed!lecek olanlarla b!rl!kte tamam!yle modern mah!yettek! çel!k ve be-
ton s!lo ve hangar kapas!tem!z 1 m!lyon 522 b!n tona yükselecekt!r k!, bu 1950’dek! 
modern s!lo ve hangar kapas!tes!n!n yüzde 1000 n!spet!nde artması demekt!r. Bu 
s!loların dı" f!nansman kred!ler! "!md!den tem!n olunmu" ve müh!m b!r kısmının 
!n"alarına ba"lanmı"tır. D!#erler!n!n de !haleler! yapılmak üzered!r.

Köyler!m!z!n büyük kısmının !çme suları !kmal ed!lm!" veya !kmal ed!lmek 
üzere bulunuyor. Önümüzdek! devre !ç!nde tem!z, sıhh! ve bol !çme suyuna kavu"-
mamı" h!çb!r köy ve kasabamız kalmıyacaktır. (Soldan, sürekl" ve #"ddetl" alkı#lar). 
Y!ne önümüzdek! dört yıl !ç!nde "eh!r ve kasabalarımızın elektr!k !ht!yaçları mü-
h!m n!spette tem!n ed!lm!" olmakla kalmıyacak, köyler!m!z!n de elektr!klenmes! 
!"!ne ba"lanmı" olacaktır.

Az!z arkada"lar,
Münakale ve naf!a h!zmetler! topyekûn nazara alındı#ı takd!rde 1950’ye ta-

kaddüm eden dört yıl zarfında bu !"ler !ç!n sarfed!len mebal!# 507 m!lyon l!ra ol-



du#u halde son dört yıllık devre zarfında aynı !"ler !ç!n 1 m!lyar 143 m!lyon l!ra 
sarf ed!lm!" oldu#unu !fade etmek bu h!zmetler!n ne derecelere kadar önemle ele 
alındı#ını göstermeye kâf!d!r sanırım. (Soldan, Bravo sesler" Alkı#lar) Den!zyolları, 
seyr!sefa!n ve Devlet Den!zyolları hâl!nden çıkarılmı" Den!zc!l!k Bankası $"letmes! 
hâl!ne get!r!lm!"t!r. Den!z t!caret f!lomuz, dört yıl zarfında, yen! yolcu gem!ler!, 
"!lepler ve tankerlerle müh!m n!spette kuvvetlend!r!lm!"t!r. 1949’da den!zyolları 
!le armatörler!m!z!n sah!p oldukları t!caret f!lomuz, 350 b!n ton !ken, Den!zc!l!k 
Bankamızın ve armatörler!m!z!n "!md!den satın aldıkları ve yakın zamanda bay-
ra#ımızı çekece#!m!z gem!ler!n !lt!hak!yle, f!lomuz, b!r m!sl! artarak 700 b!n tona 
yakla"acaktır. Bu bahse son ver!rken sıhhat ve maar!f !"ler!m!zle, ün!vers!teler!m!z, 
bankacılı#ımızdak! !nk!"a%ar, Yabancı Sermaye Kanununun tatb!katı ve dı" t!care-
t!m!z mevzularına da kısaca temas etmek !ster!m.

1950 yılında sa#lık h!zmetler!ne ayrılan tahs!sat yekûnu 60 m!lyon l!radan 
!baret !ken bu tahs!sat 1954 Bütçes!nde yüzde yüzden fazla b!r artı"la 129 m!lyona 
yükselm!"t!r. 1955 Bütçes!nde bu h!zmetlere ayrılacak tahs!satın daha da artaca#ı 
tab!îd!r. Sa#lık h!zmetler! grupuna, geçen devrede 400 m!lyon l!ra g!b! büyük b!r 
meblâ#ın harcanmı" oldu#unu arzedersem, verem, trahom, sıtma g!b! hastalıklarla 
sa#lık tes!sler!ne ve h!zmetler!ne ne dereceye kadar ehemm!yet ver!ld!#!n! göster-
m!" olurum. Son dört yıllık devre zarfında maar!f h!zmetler!ne bütçeler!m!zden 
ayrılan tahs!sat 1 m!lyar 15 m!lyon l!rayı tecavüz etm!"t!r. 1950’ye takaddüm eden 
dört yıl !ç!nde !se, bu ancak 676 m!lyon l!ra c!varında !d!. Maar!f!m!ze verd!#!m!z 
ehemm!yet! tebarüz ett!reb!lmek !ç!n b!r !k! rakam daha verey!m. 1950 Büçes!nde 
ün!vers!teler!m!z!n tahs!satı 21 m!lyon l!radan !barett!. 1954 Bütçes!nde !se ün!ver-
s!teler!m!ze ver!len tahs!sat 48 m!lyon l!radır. 48 m!lyon l!ralık 1954 Bütçes!ne !lâve 
olarak 1955 Bütçes!ne konması !sten!len para 17 m!lyon l!radır k!, bunun büyük b!r 
kısmı ver!lece#!ne göre, önümüzdek! bütçede vukubulacak artı"ın, 1950 Bütçes!n-
dek! ün!vers!teler tahs!satı yekûnuna yakın oldu#u açıkça görülüyor.

Muhterem arkada"lar,
Dört senede kayded!len terakk!ler! b!r ba"ka ölçü !le bankalara yapılan mev-

duat, banka muameleler! ve banka !krazatında kayded!len artı"larla ölçel!m. Geçen 
devrede tatb!ka ba"lanılan müh!m !kt!sad! kalkınma faal!yetler!nde z!raat, sanay!, 
madenc!l!k, enerj! sahalarında g!r!"!len ve yekûnu m!lyarları bulan sermaye ya-
tırımlarının tahakkuk ett!r!lmes!nde banka kred!ler!n!n, !st!hsal ve te"ebbüs er-
babının !ht!yaçlarına cevap vereb!lecek b!r sev!yeye ula"tırılması !ç!n sarf ed!len 
gayretler!n büyük b!r h!sses! olmu"tur. N!tek!m banka kred!ler! bu devre !ç!nde üç 
m!sl!ne yakın b!r artı"la 4 m!lyar l!ranın fevk!ne yükselm!"t!r. Bu kred!ler!n pek 
büyük b!r kısmı ç!(ç!ler!m!ze ve muhtel!f sanay! kollarında yen! yen! tes!sler ku-
ran müte"ebb!s vatanda"lara açılmı" bulunmaktadır. $st!hsal! artırıcı tedb!rlerden 
b!r!s! de yabancı sermaye yatırımları !le muhtel!f tes!sler !ç!n dı"ardan uzun vadel! 
kred!ler sa#lanması hususunda g!r!"!len te"ebbüsler olmu"tur. 1950’ye kadar bu 
sahada kayda de#er b!r terakk! olmadı#ı halde, b!lhassa 1950’den bu yana !st!kbal 
!ç!n çok gen!" üm!tler vadeden !nk!"a%ar kayded!lm!"t!r. Yabancı sermayey! te"v!k 
Kanununun tatb!k mevk!!ne konulmasını tak!beden çok kısa b!r müddet !ç!nde 
138 müracaat olmu"tur. Müracaatlar, c!ddî tetk!kler net!ces!nde karara ba#landı#ı 
!ç!nd!r k!, bunlardan yetm!", yed!s! kabul olunmu"tur. Bu suretle memlekete ge-
len yabancı sermaye yekûnu 65 m!lyon l!rayı tecavüz etm!"t!r. D!#er müracaat-
lar tetk!k olunmakta ve yen! yen! müracaatlar devam etmekted!r. Bunu b!r ölçüye 
vurup mânasını daha !y! anlıyab!lmek !ç!n elde ed!len net!celer! be" seneden ber! 



kurulmu" olan Sanay! Kalkınma Bankasının aldı#ı net!celerle mukayese etmek pek 
faydalı olacaktır.

B!ld!#!n!z g!b! Sanay! Kalkınma Bankası, Dünya Bankasının yardım!yle be" 
sene evvel kurulmu"tur. Geçen bu be" sene zarfında bu banka Dünya Bankasından 
18 m!lyon dolarlık b!r !st!kraz akdetm!" ve sanay!c!ler!m!ze 137 m!lyon l!ralık b!r 
!krazda bulunmu"tur. Bu suretle yapılan envest!smanlar yerl! sermayen!n de !"t!-
rak!yle 305 m!lyon l!raya bal!# olmu"tur. Yabancı sermaye Kanununun altı aylık 
tatb!katı net!ces!ne gel!nce: Bu yoldan, bu çok kısa müddet !ç!nde 25 m!lyon dolar-
lık dı" sermayen!n gelmes! ve yerl! sermayen!n de !"t!rak!yle 200 m!lyon l!ralık b!r 
envest!smanın yapılması bugünden tem!n ed!lm!" bulunuyor. Derhal hatırlatayım 
k!, elde tetk!k ed!lmekte bulunan müracaatlar bu arz ett!#!m envest!sman kıyme-
t!nden daha gen!" b!r hacım arz etmekted!r.

Geçen sene !ç!nde hükümet!n!z!n aldı#ı !sabetl! tedb!rler sayes!nde z!raat, sa-
nay!, madenc!l!k ve-bütün !st!hsal kollarında kayded!len süratl! !nk!"af, dı" t!caret 
hacmında da büyük artı"lar tem!n etm!"t!r. Bu sayede memleket!m!z dünya t!care-
t!nde ehemm!yet! g!tt!kçe artan b!r mevk! !"gal etmeye ba"lamı"tır. 

Arkada"lar,
$ç ve dı" t!caret!m!z!n daraldı#ı, madde noksanı yüzünden hayatın pahalılan-

dı#ı, geç!m!n çok zorla"tı#ı ve dolayıs!yle !ç ve dı" t!caret!n son derece daraldı#ı 
!nt!baını veren sözler!n uzun zamandır devam ett!r!lmes!ne mukab!l çok "ayanı 
d!kkat b!r vakıa olarak arz edey!m k!, ne !ç t!caret!m!z, ne de dı" t!caret!m!z daral-
mak "öyle dursun görülmem!" b!r ölçüde !nk!"af etm!"t!r. (Soldan Bravo sesler" ve 
Alkı#lar) 1950’de 1 m!lyon 730 b!n olan dı" t!caret!m!z!n umum! yekûnu, darlı#ın 
en "ed!t oldu#u, !thalâtın ted!ye güçlükler! yüzünden en az yapıldı#ı zannı telk!n 
ed!lmek !sten!len 1953 yılında, üç m!sl! artarak 5 m!lyon 100 b!n tona yakla"mı" 
bulundu#unu söylemek ortadak! sözlerle hak!katların ne dereceye kadar b!rb!r!n-
den ayrı oldu#unu !spat !ç!n kâf!d!r. (Soldan Bravo sesler" ve Alkı#lar)

Arkada"lar,
Bâzı maddelerde darlık mevcut oldu#u a"!kârdır; bu, !thalâtın daha az yapıl-

mı" olmasından de#!l, husus! sektörde temerküz eden büyük ve süratl! envest!sman 
arzusundan do#an hak!k! !ht!yaçtan ve buna muvaz! olarak spekülâsyonlara müsa-
!t olacak sun! b!r havanın yaratılmı" olmasından !ler! gelmekted!r. (Soldan Alkı#lar) 
Yukarda verd!#!m m!salden anla"ılaca#ı veçh!le dı" t!caret!m!z üç m!sl! artmı"tır. 
Ve her sahada !thalât ve !st!hsal geçen senek!nden fazladır. &ayet bâzı maddeler!n 
darlı#ı h!ssolunuyorsa bunların mânasını memlekettek! büyük yatırım gayret!nde 
ve artan !st!hlâk sev!yes!nde aramak !cabeder. (Soldan Bravo sesler") Dı" t!caret, !ç 
t!caret, bankaların muamele yekûnları, banka mevduat ve !krazat yekûnları, her 
sahada !st!hsal ve bütün maddelere a!t !st!hlâk rakamları, 1950’ye nazaran !k!, üç, 
dört m!sl! tezayüt kaydederken h!ssed!len sıkıntıları o mebdee nazaran hayat sev!-
yem!zde b!r dü"üklük, !kt!sad! vaz!yet!m!zde b!r ger!leme mânasına almak, do#ru 
de#!ld!r. Rakamlar vazıh olarak hak!kat! göstermekted!r.

Arkada"larım,
Buraya kadar !zahlarım ve bütün memlekette görülen umum! manzara, na-

sıl hayırlı ve "ümullü b!r !kt!sad! kalkınma !ç!nde bulundu#umuzu a"!kâr olarak 
göstermekted!r. Bu derece gen!" envest!smanlara g!r!"m!" memleketler!n zaman 
zaman "u veya bu madden!n tedar!k!nde, dı" ted!yelerde mü"küllere mâruz kal-



ması, hattâ vatanda"lara bu hızlı envest!sman devr!nde b!rtakım külfetler ve mah-
rum!yetler tahm!l etmes! kadar tab!î h!çb!r "ey tasavvur olunamaz. (Soldan; Bravo 
sesler" ve Alkı#lar)

Yüzlerce yıl yapılmıyan envest!smanları b!r, !k! te"r! devres!ne sıkı"tırmanın 
vatanda"ların hayat sev!yes!n! dü"ürmes! ve onları mahrum!yetlere mâruz bırak-
ması !cabederd!. Halbuk! 1950 rakamlar!yle sab!tt!r k!, ya"ama sev!yes! bu memle-
kette yüzde yüz !y!le"m!" ve yükselm!"t!r.

Muhterem mebus arkada"larım,
Ehemm!yet!n! lâyık!yle takd!r buyuraca#ınıza em!n bulundu#um mal!ye ve 

bütçe pol!t!kamız ve umum!yetle malî !"ler!m!z hakkında malûmat arz etmek !ste-
r!m. Her "eyden evvel malî pol!t!kamızın sa#lam ve ver!ml! oldu#unu açıkça söy-
lemem lâzımdır. Bu malî pol!t!kanın net!ces!d!r k!, umum! muvazenede ve mülhak 
bütçelerde hak!k! muvazene elde ed!lm!"t!r. Bu güç b!r !" olmakla beraber tahak-
kuk ett!r!lm!" bulunmaktadır.

Geçen dört yıl !ç!nde tak!bed!len yapıcı !kt!sad! ve malî pol!t!kanın devlet ha-
yatında çok esaslı olan net!celer!n! bütçen!n rakamlarında okumak mümkündür. 
Bu yıl Mecl!s!n!ze takd!m ed!lecek bütçe dört yıl !ç!nde nereden ba"layıp nereye 
gel!nm!" oldu#unu daha !y! aksett!reb!lecek b!r mah!yet ta"ımaktadır. &!md! bâzı 
tafs!lâta g!rel!m, mukayesey! adım adım yürütel!m. Devraldı#ımız 1950 Bütçes!, 
215 m!lyon l!ra açıktı. 1954 Bütçeler! !se denk bütçelerd!r. Y!ne 1950 Bütçes! gel!r-
ler! 1 m!lyar 300 m!lyon l!ra !d!. 1954 gel!rler! !se 2 m!lyar 288 m!lyon l!radır. 1955 
Bütçes! de 3 m!lyara yakın olarak takd!m olunmak üzered!r. (Soldan, Bravo sesler" 
alkı#lar).

Umum! h!zmetlerle yatırımlar fasılları arasındak! mukayeselere gel!nce; 1950 
Bütçes!nde yatırımlar yekûnu 317 m!lyon l!ra !d!. 1954’te yatırımlar yekûnu yüzde 
200’den fazla b!r artı"la 731 m!lyon l!rayı bulmu"tur. 1955 Bütçes!nde !se bu m!k-
tar daha çok yüksek olacaktır. Devlet bütçeler!nden, muhtel!f !st!hsal kollarında 
çalı"an vatanda"ların !kt!sad! faal!yetler!n!, en müess!r "ek!lde artıracak tes!sler!n 
kurulmasını tem!n edecek tarzda tahakkuk ett!r!lmes! ve b!lhassa !kt!sad! kalkın-
mamızın, devlet gel!rler!nde müspet tes!rler göstermekten uzak kalmıyaca#ı pek 
tab!îd!r. N!tek!m, geçen dört senel!k devren!n !lk yıllarında ceman 186 m!lyon l!ra-
lık net verg! !nd!r!mler! yapılmı" olması nazarı !t!bara almayarak bu !nd!r!m artı"a 
!lâve olundu#u takd!rde bütçe gel!rler! 1 m!lyar l!radan fazla b!r artı"la 2 m!lyar 
288 m!lyon l!rayı bulmu" oldu#u g!b!, 1954 Malî yılının Eylül ayı sonuna kadark! 7 
aylık tahs!lat yekûnu da, geçen senen!n aynı devres! zarfındak! tahs!lat yekûnuna 
n!spetle 200 m!lyon l!ralık b!r artı" kaydetm!" bulunmaktadır. (Soldan, alkı#lar.) 
Önümüzdek! sene !ç!nde devlet gel!rler!n!n daha büyük b!r !nk!"afa mazhar ola-
ca#ı ve devlet bütçes!n!n de 3 m!lyara yakla"aca#ını tekrar hatırlatacak olursam 
dört senede kayded!len terakk!n!n dereces!n! !fade etm!" olurum. Görülüyor k!, 
1955 Bütçem!z tam b!r h!zmet bütçes! olacak, Hükümete ve vekâletlere "!md!ye 
kadar oldu#undan çok daha gen!" h!zmet !mkânları bah"etm!" bulunacaktır. Türk 
ekonom!s!n!n son dört yıllık te"r!î devre !ç!nde büyük b!r hızla gel!"mes!, verg! 
s!stem!m!z!n ve malî mevzuatımızın "ümullü b!r "ek!lde devamlı olarak gözden 
geç!r!lmes!n!, bu gel!"men!n meydana get!rd!#! yen! !ht!yaçları kar"ılıyacak mev-
zuat ve te"k!lâtın hazırlanmasını !cabett!rmekted!r. B!r memleket ekonom!s!n!n 
!nk!"afı ve onun dı" âlemle teması üzer!nde en müh!m rol oynıyan unsurlardan 
b!r! de, o memleket!n gümrük res!mler!nde tatb!k ett!#! usuldür. Geçen devrede 



Türk!ye, hür dünya ekonom!s!nde müh!m b!r rol oynıyan Gümrük Tar!feler! ve 
T!caret Genel Anla"masına g!rmek suret!yle bu sahada müh!m b!r adım atmı"tır. 
Beynelm!lel sahada g!r!"t!#!m!z bu !" b!rl!#!ne uygun olarak tar!fe s!stem!m!zde de 
gereken de#!"!kl!kler! yapmı", geçen devrede Yüksek Mecl!s!n!z!n kabul buyurdu-
#u b!r kanunla “Spes!f!k” s!stemden “Advalorem” esasına geçm!" bulunuyoruz.

Verg! pol!t!kamızda hâk!m olan f!k!r; “Vatanda#ların ted"ye kab"l"yetler"yle öl-
çülü verg" almaktır.” $"te bu dü"ünce !le, kazançları az ve fakat adedler! çok büyük 
olan ve b!rkaç yüz b!n! a"an vatanda" k!tles!n! te"k!l eden gez!c! ve küçük esnafın 
verg! dı"ında bırakılması !ç!n Mecl!s!n!ze tekl!(e bulunulacaktır. (Soldan Bravo ses-
ler" ve Alkı#lar)

Hükümet programında yazıldı#ı g!b!, kaldırılması dü"ünülen bugünkü $malât 
Muamele Verg!s!n!n, bütçede bırakaca#ı gen!" bo"luk göz önünde tutularak bu !l-
ganın "ek!l, suret ve zamanı !crası esaslı surette tetk!k ed!lmekted!r. Gel!r Verg!s! 
s!stem!n!n memleket!m!z!n !ht!yaçlarına ve real!teler!ne uygun olarak mükem-
melle"t!r!lmes! hususunda yapılmakta olan devamlı çalı"maların net!celer! yakın-
da Mecl!s!n!ze arz ed!lecekt!r. Bankalarımızın !nk!"af hal!nde bulundu#unu, fazla 
!st!hsal !ç!n müh!m b!r unsur olan kred! tevz!!nde takd!re de#er h!zmetler! oldu#u-
nu memnun!yetle mü"ahede etmektey!z. Bu gel!"men!n daha em!n ve muntazam 
b!r surette temad!s!n! ve m!llî tasarrufun !st!hsal sahasına kolaylıkla akmasını te-
m!n etmek üzere hazırlanmı" bulunan “Bankalar Kanunu”, “Menkul Kıymetler ve 
Kamb!yo Borsaları kanunu” lây!haları !le buna muvaz! olarak hazırlanmakta olan 
Merkez Bankası kanunu lây!hası bu devre !ç!nde yüksek tetk!kler!n!ze sunulacak-
tır. Para pol!t!kasının ne kadar büyük b!r t!t!zl!kle !dare ed!lmekte olması Yüksek 
Mecl!s!n da!ma takd!rler!ne mazhar olmu"tur. Böyle olmakla beraber, bu bahse bu 
yıl da temas etmekte fayda vardır.

B!l!rs!n!z k!, para pol!t!kamızın esasını, tedavül hacm!n!n, !" hacm! !caplarına 
göre ayarlanması te"k!l eder. Bu !t!barla, tedavüldek! para m!ktarının m!llî gel!r, 
!st!hsal ve umum! !" hacmına göre ayarlanması ancak b!r sıhhat alâmet!d!r. Me-
sele, p!yasanın ve !st!hsal faal!yetler!n!n !cap ve !ht!yaçlarına göre tedavülün b!r 
muvazene arz etmes!d!r. Para mevzuunu münhasıran bu zav!yeden mütalâa etmek 
lâzımgel!r.

Muhterem arkada"lar,
Barem ve personel kanunlarının, keyf!yet! kem!yete feda eden b!r ruh ta"ıdık-

ları malûmunuzdur. Bu kanunların yen!den tanz!m ed!lmes! b!r zaruret!n !fades!-
d!r. Bu devre !ç!nde buna a!t Yüksek Mecl!s!n!ze sunulacak olan kanun lây!haları, 
amme h!zmetler!ne daha l!yakatl! k!mseler!n ra#bet!n! celbedecek mah!yette hü-
kümler! ha!z olacak, bütün personel!n !st!kbal ve !st!hkaklarının tây!n!nde ölçü 
olarak, “vaz!feler!nde ba"arı, !"ler!nde ver!m” prens!pler!n! !ht!va edecekt!r. (Sol-
dan Bravo sesler" ve Alkı#lar)

Muhterem arkada"lar,
As!l m!llet!m!z!n en az!z varlı#ı olan Ordumuza m!lletçe der!n b!r muhabbet, 

!t!mat ve !(!harla ba#lı oldu#umuzu huzurunuzda b!r kere daha !fade etmekten 
büyük b!r zevk duymaktayım. $kt!sad! ve malî kalkınma gayretler!m!ze fevkalâde 
b!r hız ve gen!"l!k vermem!z!n asıl sebeb! b!r an evvel modern ve kuvvetl! Türk 
Ordusunu kend! !mkân ve vasıtalarımızla kend!s!nden bekled!#!m!z mukaddes va-
z!feler!n !fasına mukted!r kılab!lmekt!r. (Soldan Bravo sesler", #"ddetl" alkı#lar).



Tar!h! "anlarla dolu ordumuzun yalnız b!z!m !ç!n de#!l, der!n b!r !nanı"la ba#-
lı bulundu#umuz NATO cam!asını te"k!l eden devletler !ç!n de b!r !t!mat unsuru 
te"k!l ett!#!n! b!l!yoruz. (Soldan Alkı#lar).

Türk Ordusunun dünyanın hu bölges!nde ayrıca müttef!kler!m!z ve dost 
kom"ularımız !ç!n sulhun ve !st!krarın kuvvetle b!r mesned! oldu#u "üphes!zd!r. 
(Soldan #"ddetl" alkı#lar). Bugüne kadar kend!s!nden h!çb!r fedakârlı#ı es!rgeme-
d!#!m!z ordumuzu bundan böyle daha süratle gel!"mekte olan !mkânlarımızla 
kend!s!nden beklenen sulhun ve emn!yet!n muhafazası vaz!fes!n! daha da kudretle 
!fa edeb!lecek tar!hî "eref!ne lâyık b!r sev!yeye er!"t!recek b!r çalı"manın !ç!ndey!z. 
El!m!zden gelen!n ordumuzdan es!rgenmemekte oldu#una ve Türk Ordusunun 
her türlü !t!mada lâyık bulundu#u hususuna hem az!z m!llet!m!z!n ve b!z!mle ka-
der b!rl!#! yapmı" olan dost ve müttef!kler!m!z!n em!n olmalarını !ster!m. (Soldan 
Bravo sesler", alkı#lar).

Fedakârlıklarımız ne derece büyük olursa olsun büyük dost ve müttef!k!m!z 
Amer!ka’nın yardımları olmasaydı ordumuzu bugünkü sev!yes!ne er!"t!rmen!n b!-
z!m !ç!n asla !mkânı olmazdı. Bu sözler!m büyük dost ve müttef!kımıza kar"ı te"ek-
kürler!m!z!n ne derecelerde der!n ve sam!mî oldu#unu !fade edeb!l!rse baht!- yar 
olurum. (Soldan Bravo sesler", sürekl" alkı#lar).

Bu ves!leden !st!fade ederek dost Kanada Hükümet!n!n ordumuza kıymetl! 
yardımlar yapmı" oldu#unu te"ekkürle kaydetmek !ster!m. (Soldan Alkı#lar).

Kend! bütçem!zden türlü namlar altında ordumuza ayırdı#ımız m!lyara yakın 
tahs!satın yanında dost B!rle"!k Amer!ka’dan gördü#ümüz ‘büyük yardımları ve 
bütün NATO müttef!kler!m!z!n “Enfrastrüktür” yolu !le yaptıkları mü"terek yar-
dımlarla b!rle"t!r!ld!#! takd!rde husule gelen ehemm!yetl! masraf yekûnunun Türk 
Ordusunun, !fade ett!#! kuvvete nazaran en tutumlu ve en az masra%ı ordu oldu#u 
nazarı !t!bara alınınca bu tahs!s ed!len büyük yekûnun kıymet ve ver!m! b!r kat 
daha tebarüz etm!" olur.

D!#er tara(an en yen! ve !ler! s!lâhları kullanmak ve harb sanatının en son 
usuller!ne göre yet!"eb!lmek hususlarında da, ordumuzun her türlü takd!re lâyık 
b!r kab!l!yette oldu#unu y!ne !(!harla z!kredeb!l!r!m. (Soldan Bravo sesler", alkı#-
lar). Bu mevzuda da, kader b!rl!#! yaptı#ımız m!lletler arasında S!lahlı kuvvetler!-
m!z!n sev!yes! !(!har medarımız olmaktadır. (Soldan Alkı#lar).

Az!z arkada"larım,
Geçen dört yıllık devreye dı" s!yaset!m!z bakınımdan da süratl! b!r nazar 

atfett!#!m!z takd!rde !lk günlerden ba"lıyarak dünya s!yaset! !le alâkalanmamız 
hâd!ses!n!n g!tt!kçe daha gen!", "ümullü ve tes!rl! b!r mah!yet aldı#ını mü"ahede 
etmekte güçlük çek!lmez kanaat!ndey!m. B!l!nd!#! g!b! geçen Dokuzuncu Te"r!î 
Devren!n ba"ında memleket!m!z dı" s!yaset ve münasebetler bakımından bugünkü 
!le kıyaslanamaz b!r manzara arz etmekte!d!. O zaman ne NATO Te"k!lâtına dâh!l 
bulunuyorduk, ne Balkan !tt!fakını !mzalamı", ne de Pak!stan’la en sam!mî dostluk 
ve karde"l!k h!sler!n! b!r ah!tname !le tevs!k ve tahk!m etm!" de#!ld!k. Bundan ba"-
ka, bölgem!zde ya"ıyan karde" m!lletlerle dostluklarımız mevcut olmakla beraber 
bugünkü hak!k! !" b!rl!#!ne münteh! olacak derecelerde !ler! ve sıkı olmaktan uzak 
bulunuyordu. Sulhun korunması ve B!rle"m!" M!lletler Andla"masmdak! yüksek 
!nsanlık !dealler!n!n tahakkukuna ba#lanmı" ve !nanmı" oldu#umuzdan bu gaye 
etrafında b!rle"en !y! n!yet sah!b! m!lletlerle en sıkı !" b!rl!#! tes!s etmek karar!yle 



harekete geçm!" bulunuyorduk. Sulh ve !nsanlık !dealler!ne sam!mî !nanı" ve der!n 
ba#lılı#ımızın net!ces!d!r k!, sulhun dünyanın uzak b!r kö"es!nde dah! olsa taar-
ruz ve tehd!de mâruz kaldı#ını görünce b!ze dü"en vaz!fe ve mesul!yet!n !caplarını 
yer!ne get!rmekte tereddüt göstermed!k. Bu kararımızın kolekt!f emn!yet f!kr!n!n 
kuvvetlenmes!nde ve mü"terek emn!yet s!stem!n!n kurtulmasında tes!r! oldu#unu 
b!l!yoruz.

Bu kararımızın net!ce ve tatb!katı !se seçt!#!m!z s!yasette ne derecelere kadar 
sam!mî oldu#umuzu herkese açıkça gösterm!" bulunuyor. Kore kararımızın !sabet! 
artık bugün k!mse tarafından münaka"a dah! ed!lmemekted!r.

Y!ne o tar!hlerde memleket!m!z âdeta hür m!lletler!n kend!ler!n! ve hürr!yet! 
müdafaaya en z!yade az!mkar olanlarının te"k!l ett!kler! NATO cam!asının hudu-
du dı"ında !d!k. Bunun mânası hürr!yet! ve kend!m!z! kuvvetl! müdafaa hususun-
da o cam!ayı te"k!l eden d!#er m!lletler kadar kararlı ve az!ml! NATO müdafaa 
s!stem!n!n tem!n edeb!lece#! emn!yetten memleket!m!z mahrum bulunuyordu. 
NATO cam!asına g!rmek hususundak! talep ve ısrarımızın ne dereceye kadar haklı 
oldu#unu buraya kadar söyled!kler!m b!le bel!rtmeye kâf!d!r sanırım. Onun !ç!n 
kısa süren tereddüt devreler!nden sonra NATO’ya alınmamız kararla"tırıldı. Bugü-
ne kadar bu cam!a !ç!ndek! mevcud!yet!m!z ve gayretler!m!z, b!z! aralarına almak 
kararını verm!" olan m!lletler! büyük !sabet!ne tamam!yle !nandırmı" bulundu#u-
na em!n!m. Fakat yalnız NATO’ya âza olmak ve bu suretle bu te"k!lâtın sa#ladı#ı 
emn!yetten faydalanmakla !kt!fa etmey! aklımızdan geç!rmed!k. Bu te"k!lât !ç!nde 
mümkün oldu#u kadar ehemm!yetl! b!r kuvvet olarak bulunmanın ve s!yaseten 
de bu te"k!lâtı da!ma kuvvetlend!rmeye çalı"manın zaruret!ne !nanarak hareket 
ett!k. Bu !t!barla b!r tara(an Ordumuzun kuvvetlenmes! hususunda büyük gay-
retler sarf ederken d!#er tara(an NATO !" b!rl!#!n!n takv!yes! ve husus!yle NATO 
müdafaa sahasının daha kuvvetl! emn!yet altına alınması hususunda durmadan 
çalı"tık. Dünya sulh cephes! !ç!n madd!, mânev! büyük b!r kazanç te"k!l eden Üçlü 
Balkan $tt!fakımız b!z!m g!b! dü"ünen Yunanlı ve Yugoslav müttef!kler!m!zle mü"-
terek eser!m!zd!r.

Bununla da !kt!fa etm!yerek !st!klâl!n! yen! kazanmı" olan ve güzel b!r !st!kba-
le namzet bulunması b!z!m !ç!n b!r baht!yarlık te"k!l eden Büyük Pak!stan m!llet!y-
le de sıkı b!r dostluk ve !" b!rl!#! muahedes! akdeyled!k k!, bu ancak b!r ba"langıç 
sayılmak !cabeder. Z!ra bu muahedem!z! süratle takv!ye hususunda Pak!stan’la 
mutabakat hal!ndey!z. (Soldan; Bravo sesler", sürekl" alkı#lar) Sak!n! bulundu#umuz 
mıntakanın sulhunu korumak ve müdafaasını te"k!lâtlandırmak hususunda bütün 
konu"malarımızın h!ssett!kler!ne kaan! bulundu#umuz arzuyu tab!at!yle b!z de b!r 
!ht!yaç telâkk! etmektey!z. Bu konu"malarımızla çok sıkı dostluk münasebetler!-
m!z!n mevcut olması ve zaman zaman temaslarımız, b!ze, daha sıkı b!r !" b!rl!#! 
tes!s! hususunda zem!n!n hazırlanmakta ve hâd!seler!n olgunla"makta bulundu#u 
kanaat!n! telk!n etmekted!r. (Soldan Alkı#lar)

Muhterem arkada"lar,
Dürüst ve hayırhah s!yaset!m!z!n Orta &arktak! dostlarımız nezd!nde çok 

üm!t ver!c! net!celer tevl!t ett!#!n! memnun!yetle kaydetmek !ster!m. B!lhassa 
Arap âlem!ne kar"ı olan muhabbetkâr ve karde"çe h!sler!m!z!n güzel mâkesler bul-
maya ba"ladı#ını mü"ahade etmektey!z. (Soldan, Alkı#lar) F!lhak!ka Ürdün Me-
l!k! Majeste Hüsey!n B!n Tallâl’ın memleket!m!ze "eref veren z!yaret! en sam!mî 
ve !t!matkâr dostluk tezahürler!ne meydan verm!"t!r. Ondan sonra arka arkaya 



husus! mah!yette olarak memleket!m!z! te"r!f eden Irak Vel!ahdı Altes Abdül!lâh 
!le Arap âlem!n!n en tecrübel! Devlet adamlarından b!r! olan Irak Ba"vek!l! Nur! 
Sa!t Pa"a !le vuku bulan f!k!r müdaveleler! çok güzel !nk!"a%ara müsa!t b!r zem!n 
hazırlamı"tır. (Soldan, Alkı#lar). Süvey" Kanalına mütaall!k Mısır - $ng!l!z Anla"-
masına Türk!ye’n!n emn!yet!n! !st!hdaf eden hükümler konulmasını kabul etmekle 
kıymetl! b!r tesanüt del!l! veren Mısır Hükümet!n!n son zamanlarda dostluk ve 
yakınla"ma arzularımıza kar"ı gösterd!#! güzel mukabeleler! de burada z!kretmek 
!ster!m. Mısır Ba"vek!l! Ekselans Abdünnasır !le Mısır Hükümet! ve Ba"vek!l!m!z 
!le Hükümet!m!z arasında teessüsünü memnun!yetle mü"ahade ett!#!m dostluk ve 
karde"l!k münasebetler!n!n süratle hayırlı !nk!"a%ar kaydetmes!n! temenn! ede-
r!m. (Soldan, sürekl" alkı#lar) Har!cî s!yaset!m!z!n da!mî !nk!"a%arının hem mü-
h!m sa!kler!nden b!r! hem de del!l! olmak üzere, b!lves!le yukarıda z!krett!kler!me 
!lâveten, dostlarımızla teat! ed!len ve her b!r! ayrı b!r kıymet arzeden z!yaretle-
r! de Yüksek Mecl!s!n!ze hulasaten hatırlatmam fa!del! olur, zanneder!m. Ben ve 
b!lâhara Ba"vek!l!m!z büyük dost ve müttef!k!m!z B!rle"!k Amer!ka’ya b!rer resmî 
z!yaret yaptık. Karde" Pak!stan, evvelâ Genel Val!n!n sonra Ba"vek!l!n!n z!yaret!yle 
!k! defa memleket!m!z! "ere%end!rm!" bulunmaktadır. &ansölye Adenauer !le Ba"-
vek!l!m!z ve Har!c!ye Vek!l!m!z arasında resmî z!yaretler teat! ed!lm!"t!r.

Dost ve müttef!k Yugoslavya’nın Re!s!cumhuru Mare"al Josep Broz T!to 
memleket!m!ze resmî b!r z!yaret yapmı" ve bu tarafımdan !ade ed!lm!"t!r. (Soldan, 
Alkı#lar) Fedakâr karde"l!k ba#lar!yle ba#lı bulundu#umuz L!bya’nın Ba"vek!l!, Ha-
r!c!ye ve Mal!ye vek!ller! ve T!caret ve M!llî Müdafaa vek!ller! memleket!m!z! resmî 
z!yaretler!yle "ere%end!rm!"lerd!r. (Soldan, #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar)

Görülüyor k!, memleket!m!z bugün dünya s!yaset cereyanlarının dı"ında veya 
kenarında de#!l; b!lâk!s m!lletlerarası s!yas! faal!yetler!n ve müdafaa tert!pler!n!n 
!ç!nde en faal unsurlardan b!r! olarak mevk! almı" bulunmaktayız. (Soldan, Alkı#-
lar) $ç!nde bulundu#umuz gayet kes!f s!yas! faal!yetler sadece dah!l bulundu#umuz 
ve adalet ve hakkan!yet yolunda oldu#una !nandı#ımız sulh cephes!ne mümkün 
oldu#u kadar fa!del! olab!lmek gayes!ne mütevecc!ht!r. Türk!ye’n!n madd!, manev! 
!mkân ve !kt!darını tam olarak sulhun ve !nsanlık !dealler!n!n korunması u#ru-
na tahs!s etm!" olmayı s!yaset!m!z!n ana prens!b! olarak kabul etm!" bulunuyoruz. 
(Soldan, Alkı#lar) Çünkü, kanaat!m!zce Türk!ye’n!n emn!yet!, !ç!nde bulundu#u 
sulh cephes!n!n umum! ve mü"terek emn!yet!n!n dı"ında mütalâa ed!lemez, Ve 
sulhun b!r bütün oldu#u kanaat! ne derece umum!le"!rse onun korunması o derece 
mümkün hale gelm!" olur. (Soldan, Bravo sesler")

Muhterem arkada"larım,
Bu görü"ler!m!z b!z! dı" s!yaset sahasında hergün g!tt!kçe kes!%e"en ve gen!"-

l!yen gayret ve faal!yetlere sevketmekted!r. Do#rulu#una !nandı#ımız har!c! s!yase-
t!m!zde yürümekte devam edece#!z. (Soldan, Alkı#lar)

Çok muhterem mebuslar,
Te"k!lâtı Esas!ye Kanununun bana verd!#! vaz!fey! huzurunuzda !faya çalı"-

tım. Burada mâruzâtım n!hayet bulmu"tur. Büyük ve asıl m!llet!m!z! tems!l eden 
Yüksek Mecl!s!n!z! hürmetle selâmlarım.
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 Cumhurba#kanı Celâl Bayar 

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Onuncu Dönem!n!n $k!nc! Toplantısını açı-
yorum :

Muhterem mebus arkada"larım;
1950 seç!mler!nden ber! memleket!m!z hürr!yet ve demokras! rej!m! !ç!nde 

yüksek d!rekt!%er!n!z ve murakaben!z altında hareket eden hükümetler!n!z!n, mü-
temad! çalı"maları ve m!llet!m!z!n hergün b!raz daha artan "evk ve gayret! sayes!n-
de her sahada devamlı ve ser! !nk!"a%ar kaydetmekted!r.

Dünya stratej!s!n!n en müh!m mevk!ler!nden b!r! olan ve b!rb!r!ne rak!p !k! 
!kt!sad! ve !çt!ma! s!stem!n telâk! noktasında bulunan Türk!ye’n!n, mütemad!yen 
kuvvetlenmes! hür ve sulhsever dünyanın müdafaası bakımından ne kadar fa!del! 
ve arzuya "ayan !se tecavüz emel! besl!yenler !ç!n de o kadar önlenmes! gereken b!r 
vakıadır. Bu sebeple sulh cephes! dü"manlarının, her türlü fırsat ve !mkânlardan 
!st!fade ederek b!r yandan Türk!ye’de !çt!ma! ve !kt!sad! sahada bozguncu b!r halet! 
ruh!yen!n yayılmasına çalı"ırken, d!#er tara(an da Türk!ye’n!n sulh cephes! !ç!n-
de mevk! ve !t!barını sarsmaya çalı"malarından ve bu hususta büyük propaganda 
faal!yet!ne g!r!"meler!nden tab!î b!r "ey olamaz. M!llet!m!z!n oldu#u kadar dostla-
rımızın da, bu nev! propaganda ve telk!nlere kar"ı müteyakkız olmaları ve bunları 
önlemeye çalı"maları !cabeder.

Vatanımızın ve vatanda"ların huzur ve emn!yet! bakımından, !ç!nde bulun-
du#umuz senen!n en müh!m vakası, "üphe yok k!, 6 Eylül’ü 7 Eylül’e ba#lıyan gece-
de vukua gelen ç!rk!n hâd!selerd!r.

Kıbrıs meseles!n!, Selan!k’te Büyük Halaskarımız ATATÜRK’ün do#du#u 
eve ve konsoloshanem!ze vâk! tecavüzü ves!le !tt!haz ederek, $stanbul, $zm!r ve 
Ankara’da amme menfaatler!ne kar"ı g!r!"!len toplu hareketler üzer!ne Hükümet 
Örf! !dare !lânına karar verm!"t!. Bu sebeple Te"k!lâtı Esas!ye Kanununun 19’ncu 
maddes!ne uyarak Yüksek Mecl!s!n!z! Fevkalâde $çt!maa davet etm!"t!m. Te"k!l!n! 
tasv!p buyurdu#unuz örf! $dare bütün "ümulü !le hâd!seye el koyarak vaz!fes!ne 
devam etmekted!r. Ayrıca, Dah!l!ye Vekâlet! müfett!"ler! tarafından mesul memur 
ve alâkalı resmî zevat hakkında da !ht!mamla tahk!kat yapılmaktadır. Bu mese-
len!n esas ve mah!yet!ne a!t son sözü söyleyeb!lmek !ç!n mahkeme kararlarının, 
yapılmakta olan tahk!katın net!ces!n! beklemek zaruret! kar"ısındayız.



Kısa b!r zaman sonra bütün hak!katler!n oldu#u g!b! meydana çıkaca#ı ve 
ıttılaınıza arz olunaca#ı "üphes!zd!r. Ben!m "!md!den !fade edeb!lece#!m hak!kat, 
hang! d!n, hang! d!l ve ırktan olursa olsun Te"k!lâtı Esas!ye Kanununun tem!natı 
altında bulunan vatanda"ların tab!î ve !nsan! haklarına, mukaddesatına ve mal em-
n!yet!ne tecavüz edenler!n hak ett!kler! cezayı katî surette göreceklerd!r. (Alkı#lar, 
Bravo sesler")

Türk!ye, vatanda" hakkına tecavüz etmek !ç!n h!çb!r sebep ve bahaney! me"ru 
addetm!yen b!r d!yardır. (Alkı#lar). B!r daha tekerrürüne !mkân olmıyan bu mü-
ess!f hâd!se, !nsan! duygularla mütehall! olan asıl m!llet!m!z! kalbden yaralamı"tır. 
U#ranılan madd! ve mânev! zararların telâf!s! hususunda tezahür eden m!llî tesa-
nüt ve hassas!yet, duyulan der!n teessür ve !nf!al!n bar!z del!l!d!r.

Arkada"lar;
Vekâletler!n !craatını te"k!l eden esas maruzatıma ba"lamadan evvel müspet 

mâna !le bu yılın en müh!m b!r hâd!ses!nden bahsetmek !st!yorum. 23 Ek!m 1955 
Pazar günü yapılan umum! nüfus sayımı net!celer! alınmı"tır. Buna göre, nüfusu-
muzun 24 m!lyon 109 b!n 641’e yükselm!" oldu#unu s!zlere, ve bütün memlekete 
müjdelemekle baht!yarlık duymaktayım. ($"ddetl" alkı#lar) 1950’den ber! 3 m!lyon 
162 b!n 453 k!"! artmı"tır. Yıllık artı", ortalama 632 b!n 491’d!r. Artı" n!spet! !se, 
b!nde 30’dur. Bu ço#alma n!spet!yle Türk nüfusu, hem memleket rekorunu, hem 
de dünya rekorunu kırmı"tır. Bu net!cey!, cem!yet!m!z!n temel müesseses! olmakta 
devam eden a!le hayatına ve bu mukaddes hayata ba#lı olan mübarek Türk kadı-
nının fazla evlât ed!nme arzusuna borçluyuz. (Alkı#lar) Aynı zamanda bu artı"ın 
memleket!m!z!n, !kt!sad!, !çt!ma! ve sıhh! sahalarda kaydetmekte oldu#u gel!"me-
ler!n b!r muhasalası oldu#unu da kabul etmek yer!nde olur.

Bugünün "artları devam ett!#! takd!rde, önümüzdek! 1960 sayımında nüfu-
sumuzun 30 m!lyona ula"mı" veya yakla"mı" olaca#ını üm!d edeb!l!r!z. (!n#allah 
sesler")

Muhterem mebus arkada"larım;
$çt!ma! n!zamın tes!s!, !nkılâp esaslarının korunması hususundak! mües-

s!r faal!yetler! a"!kâr bulunan adlî c!hazımızın, büyük ehemm!yet! üzer!nde dur-
maktayız. Son yılın hâd!seler!, memleket bütünlü#ünü yıkmaya, !çt!ma!, !kt!sad! 
düzen! bozmaya ve memlekette anar"! yaratmaya matuf f!!l ve hareketlere kar"ı 
Büyük Mecl!s!n!z!n kabul buyurmu" oldu#u kanun! tedb!rler!n !sabet!n!, tey!d ey-
lem!"t!r. Memleket!m!z!n, her sahada tahakkuk ett!rd!#! yen! !nk!"a%arla b!rl!kte 
nüfusumuzun artması, zarur! olarak adl!yeye !nt!kal eden !"ler!n de yıldan yıla ço-
#almasına sebeb!yet vermekted!r. Bu zaruretler!n sevk!yled!r k! geçen yıl, kabul 
ed!len kanunların tatb!k! suret!yle adlî te"k!lâtımız daha z!yade tevs! ed!lm!"t!r. 
Hâk!mler!m!z!, "ere%! meslekler!ne ba#lamak ve hâk!ml!#!, daha caz!p b!r hale ge-
t!rmek maksad!yle memleket!m!z!n real!teler!ne uygun yen! b!r hâk!mler kanunu 
hazırlanması !ç!n çalı"ılmaktadır.

Muhterem arkada"larım;
M!llî dâvalarımızın ba"ında vatanda"larımızın hayat ve sa#lıklarının korun-

ması yer almaktadır. Bu yoldak! çalı"malara bu yıl da, önemle devam ed!lm!"t!r.



Yen! yürürlü#e g!ren, Kaza Sa#lık $dares! Tal!matnames! kazalarımızın yüzde 
40’ında tatb!ka ba"lanmı"tır. Bu sene de yen!den, 40 sa#lık merkez! açılmı"tır. Kısa 
b!r zamanda, her kazada b!r sa#lık merkez! kurmak, koruyucu ve tedav! ed!c! taba-
bet!n programlı b!r "ek!lde köylere kadar te"m!l!n! tem!n etmek yolundayız. Has-
taneler!m!z!n yatak sayısının artırılması, teçh!zatının modernle"t!r!lmes! ve hasta 
bakımı sev!yes!n!n yükselt!lmes! yolunda da gayret sarf ed!lmekted!r.

Sayın arkada"lar;
Cem!yet!m!z!n !nk!"afındak! ehemm!yet! göz önünde tutularak bütçeler!-

m!zde, M!llî Müdafaa’dan sonra, en yüksek tahs!sat, maar!f h!zmetler!m!ze ver!l-
mekted!r. 1950 yılında maar!f bütçes!, 177 m!lyon l!ra !ken, 1955’te bu m!ktar, 372 
m!lyon l!raya yükselm!"t!r. B!l!nd!#! g!b!, b!lg!n!n temel!n! te"k!l eden !lk ö#ret!m 
dâvamızın hall! yolundak! gayretler!m!z, vatanda"lara husus! b!r külfet yükleme-
den hızını muhafaza etmekted!r. Be" yıl zarfında 3 b!n 394 !lkokul yen!den !n"a 
ed!lm!", 2 b!n 742 okulun !n"ası da !kmal olunmu"tur.

$lkokul ö#retmen! yet!"t!ren müesseseler!m!ze, bu yıl, üç tane daha !lâve olun-
mu"tur. Bu okullarda 18 b!ne yakın ö#renc!, "ere%! ö#retmenl!k meslek!ne hazır-
lanmakta ve her yıl, 3 b!n 500’ü a"an mezun vermekted!r. Mezunların yüzde 90’ı 
maar!f! n!sbeten az !nk!"af etm!" v!lâyetler!m!ze gönder!lmekted!r. $lkokul ö#ret-
men sayısı, 1950’den bu yana 27 b!n 144’ten, 42 b!n 874’e yükselm!"t!r. 1954-1955 
ders yılında, !lkokullarda 1 m!lyon 877 b!n ö#renc! okumu"tur. Fakat daha 17 b!n 
köyde, !lkokul açmak ve !lk ö#ret!m faal!yet!m!z! çok daha gen!"letmek mecbur!-
yet!ndey!z. Bu !t!barla, !ht!yaçlarımız göz önünde tutularak hazırlanan !lk ö#ret!m 
kanun lây!hasının, bu devrede çıkarılması yer!nde olacaktır. (Alkı#lar)

Orta ö#ret!m !"ler! de, !lk ö#ret!me muvaz! olarak !nk!"af kaydetmekted!r. Bu-
gün, memlekette 87 l!se, 420 ortaokul vardır. 1950’den ber! 28 l!se açılmı"tır. Yalnız 
üç v!lâyet!m!z l!seden mahrum kalmı"tır. Hükümet!m!z!n l!ses! olmıyan v!layetler-
de mutlaka b!rer l!se açılması hususundak! prens!p kararı, net!celenmek üzered!r. 
Orta ö#ret!mden bahsederken, yabancı d!l ö#ret!m! üzer!nde de durmak !ht!yacını 
duymaktayım. Malûmdur k! m!lletlerarası münasebetler!m!z, hemen hergün art-
maktadır. Gençler!m!z!n, !lmî, !çt!ma!, !kt!sad! ve askerî sahalarda !"e yarıyacak 
derecede kuvvetl! yabancı d!l b!lmeler! müh!m b!r !ht!yaç hal!ne gelm!"t!r. $"te bu 
zarurete cevap vermek üzere, memleket!n muhtel!f yerler!nde 6 kolej açılmı"tır.

Ö#ret!m d!l! Türkçe ve $ng!l!zce olan bu kolejler, l!seler!m!ze muvaz! b!r prog-
ramla ün!vers!telere ve yüksek okullara ö#renc! yet!"t!recekt!r. Maar!f!m!z!n mü-
h!m b!r "ubes! de, meslekî ve tekn!k ö#ret!md!r. Memleket!m!z!n !kt!sad! ve sına! 
sahadak! !nk!"afına muvaz! olarak bol m!ktarda tekn!syen yet!"t!rmeye de ehem-
m!yet ver!lmekted!r. Bunun !ç!n, sanat enst!tüsü, tekn!k okulları, mak!ne ve motor 
okulları açılmaktadır. Halkımızın ra#bet!n! kazanan 67 aded sanat enst!tüsünde, 
bugün 25 b!nden fazla ö#renc! bulunmaktadır.

Ayrıca, 127 ak"am kız sanat okulunda 28 b!n 300 ö#renc! yet!"t!r!lmekted!r. 
Ün!vers!teler!m!z!n bütçeler!, her yıl artmakta, yen! tes!s ve teçh!zatla !ht!yaçlarının 
g!der!lmes! !ç!n çalı"ılmaktadır. Bugün, ün!vers!teler!m!z!n tahs!satı 1950’ye naza-
ran yüzde 139 n!sbet!nde artırılmı"tır. Do#u Anadolu’nun sosyal, kültürel, tekn!k 
ve ekonom!k bakımlardan kalkınmasını sa#lıyacak olan Atatürk Ün!vers!tes!n!n 
hazırlıkları !lerlemekted!r. Bu büyük dâvayı gerçekle"t!rmek !ç!n Nebraska Ün!ver-



s!tes! !le Türk mütehassısları mü"terek çalı"malarına ba"lamı"lardır. B!r!nc! sa*ada 
ün!vers!ten!n, Edeb!yat, Fen, Z!raat ve Mühend!sl!k - M!marlık fakülteler! açılacak, 
en geç 1958 yılında tedr!sata ba"lanılacaktır. Yüksek Mecl!s!n!zce, $zm!r’de açıl-
masına karar ver!lm!" olan “Ege” Ün!vers!tes!n!n, Z!raat ve Tıp fakülteler!n!n b!-
r!nc! sını%arı, 1955-1956 ders yılından !t!baren tedr!sata ba"lamı"tır. Karaden!z’de, 
merkez! Trabzon’da olmak üzere, kurulacak Tekn!k Ün!vers!ten!n hazırlıkları da 
!lerlemekted!r.

Muhterem arkada"lar,
Memleket!m!z!n !kt!sad! ve !çt!ma! sahada kalkınmasının, nüfusumuzun yüz-

de 82’s!n! te"k!l eden Türk köylüsünün ve !st!hsal unsurlarının kalkınmasına ba#lı 
oldu#u hak!kat!n! da!ma göz önünde bulundurmaktayız. Bu sebeple, b!r yandan 
z!raat!m!z!n mak!nele"t!r!lmes!, tem!zlenm!" tohum kullanılması, topra#ın gübre-
lenmes! g!b! tekn!k mah!yette tedb!rler alınırken, d!#er tara(an da, z!ra! kred!n!n 
artırılması ve müstakar f!yat pol!t!kası tak!b! g!b! !kt!sad! ve malî tedb!rler de !tt!-
haz ed!lm!"t!r. Bu suretle, z!ra!m!z!n mak!nele"t!r!lmes! !ç!n sarf ed!len gayretler 
sayes!nde, traktör aded!, her yıl yükselmekted!r. Büyük m!ktarı devlet ç!(l!kler!n-
den olmak üzere, müstahsılımıza ver!lmekte olan tohumluk m!ktarı, 1954 yılında 
280 b!n tona çıkmı"tır.

Son zamanlarda Türk müstahs!l!, z!raatte ver!m!n artmasına müh!m yardımı 
olan “k!myev! gübrey!” tazlas!yle aramaya ba"lamı"tır. 1951 yılında, 45 b!n ton olan 
sun! gübre !st!hlâk!m!z, 800 b!n tona er!"mek suret!yle 14 m!sl! artmı"tır. Do#u 
Karaden!z v!lâyetler!m!z!n !kl!m ve toprak "artlarının müsa!t olmasından !st!fade 
ederek, da!ma aranılan b!r !st!hlâk maddes! olan çay, memleket dâh!l!nde tem!n 
olunmaya çalı"ılmaktadır. 1950 senes!nde, 30 b!n dönüm olan çay sahası, 1955 se-
nes!nde 70 b!n dönüme çıkarılmı"tır.

Ç!(ç!n!n kred! !ht!yaçlarını zamanında ve yeter m!ktarda kar"ılamaya ehem-
m!yet vermektey!z. Hükümet!m!z, 1954 yılında z!ra! kred!ler yekûnunu 1 m!lyar 
480 m!lyon l!raya yükseltm!"t!r. Z!ra! kred! hacm!, be" yıllık b!r devre zarfında dört 
m!sl!nden fazla b!r artı" kaydetm!"t!r.

Bu !sabetl! hareket!n net!ces!, kısa zamanda kend!n! gösterm!"; 1949 yılında 
3 m!lyar 750 m!lyon l!radan !baret bulunan z!ra! gel!r!m!z, 1953 yılında, !k! m!s-
l! kadar b!r artı"la 7 m!lyar 280 m!lyon l!rayı bulmu"tur. Son yıllarda, üzer!nde 
ehemm!yetle durulan mevzulardan b!r! de, hayvancılı#ın kalkındırılması, hayvan 
yem! z!raat!n!n tam!m ve te"v!k!, çayır ve meraların ıslahı !"ler!d!r. Hayvancılık 
!ç!n, büyük b!r ehemm!yet! ha!z olan “ye"!l yem” s!loları ve “sıvat” !n"aatı !"ler!ne 
kar"ı ç!(ç!ler!m!z, büyük alâka göstermekted!rler. Z!raat Vekâlet! el!yle 190 “ye"!l 
yem” s!losu; ve 210 köyde de 650 “sıvat” !n"a ed!lm!" bulunmaktadır. Hayvancılık 
mevzuu !le alâkalı çok müh!m meseleler!m!zden b!r! de, koyunlarımızın “mer!nos-
la"tırılması” !"!d!r.

Yünlü mensucat sanay!!m!z!n, !nce mer!nos yapa#ısı !ht!yacını yurt !ç!nde 
kar"ılamak maksad!yle, on senel!k b!r “mer!nosla"tırma” programı hazırlanmı"tır. 
Bu programın tatb!k! sayes!nde. Yakın b!r gelecekte mer!nos yapa#ısı !thalâtımız 
asgar! hadde !nd!r!lm!" olacaktır.



&!md! s!zlere memleket çapında ehemm!yet! olan hayat! b!r meselem!zden, 
ormancılı#ımızdan bahsedece#!m: Ekonom!k ve sosyal alanda büyük faydaları 
ve öneml! h!zmetler! a"!kâr olan ormanlarımızın korunması ve gel!"t!r!lmes! yo-
lundak! çalı"malara, bütün devlet kuvvetler!n! bu noktada teks!f ederek husus! b!r 
mah!yet ve kıymet vermek kararındayız. (Bravo sesler", alkı#lar) Geçen devre zar-
fında muhtel!f encümenlerde ve Büyük Mecl!s!n Umum! Heyet!nde, d!kkat! çeken 
müzakerelerden !st!fade ed!lerek, yen!den hazırlanmı" bulunan Orman Kanunu 
lây!hası, Yüksek Mecl!se takd!m ed!lm!"t!r. Bu lây!hanın, orman dâvasının büyük 
ehemm!yet! !le mütenas!p b!r "ek!lde ve süratle kanunla"tırılmasını m!lletçe bekle-
mektey!z. (Bravo sesler", alkı#lar)

Az!z arkada"larım;
Bu devre !ç!nde de, muhtaç ç!(ç!y! topraklandırma !"!ne devam olunmu"tur. 

Son yıllarda, sayıları 77’ye çıkarılan Toprak Kom!syonları, 42 v!lâyet!m!zde çalı"-
maktadır. 1954 yılında, 2 b!n 423 köyde 198 b!n 700 ç!(ç! a!les!ne 15 m!lyon 589 
b!n dönüm toprak da#ıtılmı"tır. 1955 yılının Eylül sonuna kadar, 710 köyde 10 
b!n 500 a!leye 673 b!n dönüm araz! ve mera tevz! olunmu"tur. Yıl sonuna kadar 
2 m!lyon dönüm topra#ın da tevz! ed!lece#! tahm!n olunmaktadır. Dar topraklı 
Karaden!z bölges!nde müh!m b!r durum arz eden, mera !"!n! halletmek üzere, bu 
sene !lk olarak Trabzon’da b!r Toprak Kom!syonu faal!yete geç!r!lm!"t!r.

Arkada"lar;
Yurdumuzun kalkınmasında, temel çalı"malarımızdan b!r! de Naf!a !"ler!m!z-

d!r. Bu sahada ele alınan muhtel!f mevzulara a!t !"ler!m!z, ba"arılı b!r sey!r tak!bet-
mekted!r. 1950 yılı devlet bütçes!nde, nafıa !"ler! !ç!n ayrılan tahs!sat, 150 m!lyon 
l!radan !barett!. Her sene artırılarak, 1955 yılında bu m!ktar, 663 m!lyon l!rayı geç-
m!" bulunmaktadır. Tab!at!yle bayındırlık !"ler!m!z de buna göre gen!"let!lmekte-
d!r. 1950 senes!nde stab!l!ze yolların uzunlu#u, 15 b!n k!lometre !ken, 1954 senes! 
sonunda, 27 b!n k!lometreye yükselm!"t!r. Bakım altındak! yolların uzunlu#u da, 
1950 senes!nde 19 b!n k!lometre !ken 1954 sonunda, 36 b!n k!lometreye çıkmı"tır. 
Buna 32 b!n k!lometrel!k !l ve köy yollarındak! çalı"malar da !lâve ed!lmel!d!r.

1950 senes!nden !t!baren 5 yıllık !n"a faal!yet! net!ces!nde, 46 b!n metre uzun-
lu#unda 885 köprü !n"a ed!lm!"t!r. Kısa zamanda elde ed!len bu de#erl! net!celer 
sayes!nded!r k!, karayollarımız üzer!ndek! yolcu nakl!yatında 6, e"ya nakl!yatında 3 
defa fazla b!r artı" meydana gelm!"t!r. Yollarda sürat, !k! m!sl!ne çıkmı", nak!l mas-
rafı da yarıdan fazla azalmak suret!yle müh!m n!spette m!llî tasarruf sa#lanmı"tır. 
Karayolları bütçes! de yükselm!"t!r. Bu dört sene zarfında karayollarına, 1 m!lyar 
129 m!lyon l!ra sarf ed!lm!"t!r. Karada esaslı b!r nak!l vasıtası olan dem!ryollarına 
gel!nce; Bu yönde de faal!yet!m!z devam etm!"t!r. 115 m!lyon l!rası dı" f!nansman 
olmak üzere 579 m!lyon l!ralık b!r programla 1300 k!lometre uzunlu#unda yen! 
dem!ryolu !n"asına ba"lanılmı"tır. Geçen sene !"letmeye açılan Hasankale, Hora-
san, Narlı, Gaz!anteb ve Ere#l!-Armutçuk hatlarına !lâveten Elâzı#-Van hattı da 
"!md! Mu"’a varmı"tır. Yen! yapılan bu hatların yanında, 7 b!n 500 k!lometrel!k 
dem!ryolu "ebekes!n!n 2 b!n 500 k!lometrel!k kısmı yen!lenm!"t!r. Bunun yanında 
kes!f traf!#! olan banl!yö hatlarının elektr!klenmes!ne ba"lanmı"tır.

S!rkec!-Küçükçekmece-So#uksu arasında bu sene Türk!ye’n!n !lk elektr!kl! 
dem!ryolu !"letmeye açılacaktır. &!md! nafıa programlımızın d!#er b!r faal!yet sa-
hasına, l!man !n"a ve tevs!! !"ler!ne geç!yorum:



Samsun, Mers!n ve $zm!r l!manlarında çalı"malar !lerlemekted!r. Bu kı" Sam-
sun dalgakıranı, gem!ler! koruma vaz!fes!n! görmeye ba"lıyacaktır. Mers!n l!ma-
nında den!zden kazanılacak “yer” de, büyük hububat s!loları !n"a ed!lmek üzere, bu 
yıl sonunda Toprak: Mahsuller! Of!s!ne tesl!m olunacaktır. $skenderun l!manında 
modern krom ve zah!re yükleme tes!sler! de, ‘bu sene sonunda tamamlanacaktır. 
$stanbul’da, Haydarpa"a, Salıpazarı l!manları !n"aatı da süratle devam etmekted!r. 
Ayrıca, 85 kadar $l!n ve barına#ın etüd ve projeler!n!n yapılması !"! mütehassıs b!r 
f!rmaya tevd! olunmu"tur. Önümüzdek! yıllar !ç!nde, bütün bu l!manların h!zmete 
g!rmes!, memleket !kt!sad! hayatında, büyük b!r ferahlık yarataca#ı "üphes!zd!r.

Sakarya’da, Kızılırmak’ta, Seyhan’da, Ged!z ve Menderes neh!rler!ndek! büyük 
barajlarla d!#er orta ve küçük baraj ve santralların !n"aları !lerlemekted!r. 1956’dan 
!t!baren her sene bunların b!rkaçı h!zmete g!recekt!r. Bunlar mıntakalarının su 
meseleler!n! halledece#! g!b!, bütün yurda bol ve ucuz enerj! sa#lıyacaklardır. $le-
r!s! !ç!n yen!den 11 barajın !n"asını tem!n maksad!yle lüzumlu etüdlere devam 
olunmaktadır. 1950’den bu yana yapılmı" olan su !"ler! sayes!nde, 1 m!lyon 440 
b!n dönüm saha ta"kından korunmu", 690 b!n dönüm saha sulanab!l!r hale get!-
r!lm!", 800 b!n dönüm bataklık kurutulmu"tur. Halen üzer!nde çalı"ılmakta olan 
programlarımız, 1958 senes!nde !kmal ed!ld!#! zaman, 5,5 m!lyon dönüm araz!de, 
sulu z!raat !mkânı hâsıl olacak, 3 m!lyon dönüm bataklık kurutulacak, 5,5 m!lyon 
dönüm araz! de ta"kından korunma suret!yle bu bölgeler halkının hayatı emn!yet 
altına alınacak, 8,5 m!lyon dönüm, kıymetl! araz! kazanılmı" olacaktır.

Su bahs!nde oldu#u g!b!, yurdun elektr!k dâvası da tahakkuk sa*asına g!r-
mekted!r. Sarıyar, Seyhan, H!rfanlı, Dem!rköprü ve Kelmer h!droelektr!k santral-
ler! !le d!#er term!k santraller!n ve çe"!tl! orta, ve küçük tes!sler!n !kmal! sonunda 
!st!hsal olunacak mecmuu takat, 4 m!lyar k!lovat saat! bulacaktır. 1950 senes!ne 
kadar memleket!m!zde tem!n ed!leb!len enerj! yekûnunun, h!çb!r zaman 800 m!l-
yon k!lovat saat! geçmem!" oldu#u hatırlanırsa bu rakamın !fade ett!#! kıymet daha 
!y! anla"ılmı" olur. Büyük h!droelektr!k tes!sler!nden Seyhan 1955 sonunda, Sarı-
yar 1957 senes!nde, H!rfanlı, Ged!z, Dem!rköprü !le Akçay-Kemer’de 1958 senes! 
!ç!nde !kmal ed!lecekt!r. $zm!r, $stanbul term!k santraller! tevs! ed!lm!", Çatala#zı 
sanral!ne y!rm!"er b!n k!lovat takat!nde !k! grup !lâve olunmu"tur. Soma ve Tunç-
b!lek santraller! 1956 yılında h!zmete g!receklerd!r. Tortum, Göksu, Sızır, Kovada, 
Ceyhan, Karaköy, Emet, Bütan, Hazer 1956 yılında, Bend!mah! 1957 yılında, $k!z-
dere, De#!rmendere, Kızılcabölük santraller! de 1958 yılında, !kmal ed!lm!" ola-
caktır. Bu barajlar ve santraller !le elektr!k nak!l hatları !ç!n 1 m!lyar 450 m!lyon 
l!ra sarf ed!lmekted!r. Yeryüzü üzer!ndek! çalı"malar yanında, memlekette !lk defa 
olarak tam mânas!yle yer altı suları mevzuu da ele alınmı"tır. Konya, Urfa, Mard!n, 
D!yarbakır, Merz!fon ve N!#de’de zeng!n yeraltı su haz!neler! tesb!t olunmu"tur. Bu 
programa da, önemle devam olunmaktadır.

Köy !çme suları programını desteklemek !ç!n yen! boru fabr!kalarının kurul-
masına da yardım ed!lmekted!r. 1950’de 22 b!n 600 köyün h!ç !çme suyu yoktu, 7 
b!n 400 köyün de ecdaddan kalma !çme suyu tes!satı, kullanılmaz b!r halde !d!. Bu-
gün, devlet bütçeler!nden 71 m!lyon l!ra sarf olunarak 22 b!n 600 köye !çme suyu 
get!r!lm!" bulunmaktadır. Önümüzdek! yıllarda da !çme suyu olmıyan h!çb!r köy 
bırakılmayaca#ı hakkındak! kararımız tahakkuk yolundadır. (Alkı#lar)



Ankara, $stanbul g!b! büyük "eh!rler!m!z!n su, elektr!k ve münakale prob-
lemler! de, Devlet!n yardımı !le ele alınarak gerekl! çalı"malara ba"lanmı"tır. Hava 
meydanları !n"a ve teçh!z! !"ler!ne devam olunmaktadır. Yapılmı" olanlara !lâveten 
Van meydanının !n"asına ba"lanmı", Samsun meydanı da, müteahh!dîne !hale 
olunmu"tur. $zm!r, Konya, Afyon, D!yarbakır ve S!vas meydanlarına konan tekn!k 
c!hazlar ve tes!sat sayes!nde bu meydanlarda, her türlü hava "artlarında uçu" em-
n!yet! sa#lanmı" bulunmaktadır.

Muhterem Mebus arkada"larım,
&!md! de büyük ehemm!yet!, hep!m!zce malûm bulunan Mal!ye !"ler!m!ze 

temas edece#!m. 1950 senes!nden ber! Hükümet!m!z!n tak!betmekte oldu#u malî 
pol!t!ka memleket!m!z !ç!n hayırlı ve ver!ml! olmaktadır. Bu hususu, yüksek huzu-
runuzda b!r kere daha !fade etmekten der!n b!r zevk duymaktayım. Çe"!tl! amme 
h!zmetler!n!n görülmes!n! tem!n eden Devlet masra%arında, bu masra%arı kar"ılı-
yan Devlet var!datında ve Haz!ne muameleler! !le para pol!t!kasında, elde ed!lm!" 
bulunan müspet net!celer, bu !fadeler!m!n mesned!n! te"k!l etmekted!r.

B!l!nd!#! g!b!, 1950 malî yılı Devlet bütçes!n!n umum! masraf yekûnu 1 m!lyar 
487 m!lyon l!ra oldu#u halde, bu m!ktar 1955 malî yılında 2 m!lyar 940 m!lyon 
l!raya yükselmek suret!yle, yüzde 100 b!r artı" kayded!lm!"t!r.

Aynı artı" temposunu mülhak bütçeler!m!zde de görmektey!z. Bu muazzam 
sarf!yat rakamları !ç!nde en büyük kısımlar, memleket!m!z!n !kt!sad! c!hazlanma-
sına yarıyacak tes!sler! yapma yolunda harcanmaktadır. F!lhak!ka, 1950 bütçes!n-
de, umum! ve mülhak, bütçeler!n yatırım yekûnu 317 m!lyon l!ra oldu#u halde, bu 
m!ktar 1955 bütçes!nde, yüzde 186’dan z!yade b!r artı"la 908 m!lyon l!raya yük-
selm!"t!r. Bu net!celer!n !fade eyled!#! mâna, Devlet h!zmetler!n!n 1950 senes!ne 
naran çok gen!" ölçüde ve tatm!n eder b!r “"ek!lde !fade ed!lmekte oldu#udur.

Devlet var!datının, 1950 yılından bu yana, mazhar oldu#u büyük !nk!"afın, 
!ç!nde bulundu#umuz yılda da devam ett!#!n! memnun!yetle mü"ahede etmek-
tey!z. F!lhak!ka, 1950 yılında ancak 1 m!lyar 300 m!lyon l!ra raddes!nde bulunan 
devlet var!datı, 1955 bütçes!nde 2 m!lyar 789 m!lyon l!raya yükselm!"t!r. 1955 malî 
yılı var!datı da, bu !nk!"afı devam ett!ren b!r sey!r tak!b etmekted!r. N!tek!m, !ç!nde 
bulundu#umuz malî yılın Eylül sonu !t!bar!yle 7 aylık tahs!lat yekûnu, geçen sene-
n!n aynı devres!ndek! tahs!lat yekûnuna nazaran, 276 m!lyon l!ra ve 1950 yılına na-
zaran !se, 812 m!lyon l!ra b!r fazlalık göstermekted!r. M!llî ekonom!m!z!n, son se-
nelerde mazhar oldu#u büyük !nk!"af, verg! mevzuatımızın devamlı surette gözden 
geç!r!lmes!n! !cab ett!rmekte, vatanda"ların devlet masra%arına !"t!rak paylarının 
daha âd!l esaslara göre tanz!m ed!lmes!n! zarur! kılmaktadır. Bu cümleden olmak 
üzere, son te"r!î yıl !ç!nde tahakkuk ett!r!len veya ett!r!lmek üzere bulunan bâzı 
müh!m malî ıslahat hareketler!ne temas etmek !ster!m; Geçen yıl !ç!nde, $nh!sarlar 
mevzuatında ehemm!yetl! de#!"!kl!kler yapılmı"; bâzı maddeler, gel!r fedakârlıkları 
da yapılarak devlet !nh!sarından çıkarılmak suret!yle husus! te"ebbüse, müsa!t ça-
lı"ma !mkânları sa#lanmı"tır. Böylece, !nh!sar rej!m! !ç!nde res!m, kâr, M!llî Mü-
dafaa Verg!s!, Husus! $st!hlâk Verg!s! g!b! muhtel!f namlarla tahs!l olunan çe"!tl! 
var!dat normal vasıtalı verg!ler!m!ze !nk!lâb ett!r!lm!"t!r. Vasıtasız verg!lerde, va-
tanda"ların devlet masra%arına gerçek gel!rler! !le ve Gel!r Verg!s! yol!yle !"t!rak 
ett!r!lmeler! suret!yle verg! adalet!n!n sa#lanaca#ı malûmdur. Hal böyle !ken Gel!r 
Verg!s! s!stem!m!z!n yanı ba"ında yer alan Esnaf Verg!s!, sayısı büyük m!ktarla-



ra bal!# olan vatanda"larımızdan hak!k! gel!rler!yle alâkalı olmıyan b!r usule göre 
verg! alınmasını !cab ett!rmekte !d!. Yüksek Heyet!n!zce kabul olunan b!r kanunla 
bu adalets!zl!k bertaraf ed!lm!"; kazançları, asgar! geç!m hadd! c!varında bulunan 
yüz b!nlerce sab!t ve gez!c! küçük esna%a bunların yanında çalı"an müstahdemler, 
tamamen verg! dı"ı bırakılmı"tır. Bugünkü $malât Muamele Verg!s!n!n, !lgası mak-
sad!yle, yapılan çalı"malar sona erm!" bulunmaktadır. (Alkı#lar)

Bu hususta hazırlanan tasarı, önümüzdek! günlerde Yüksek Mecl!s!n!ze sunu-
lacaktır. Büyük M!llet Mecl!s!n!n bu !çt!ma devres!nde, müzakere edece#! en mü-
h!m mevzular arasında bulunan bu tasarının, kanunla"mas!yle sına! hayatımızın 
!nk!"afı bakımından mahzurları malûmunuz olan $malât Muamele Verg!s!, Hü-
kümet!n, programında !fade ett!#! veçh!le, bugünkü "ek!l ve tatb!kat!yle ortadan 
kaldırılmı" olacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar)

Bu mevzudak! mâruzâtına n!hayet vermeden önce, kred! mekan!zmasının 
nâzımı mevk!!nde bulunan Merkez Bankasının Kanununda, geçen yıl !ç!nde, ya-
pılmı" olan tad!lâtla, sanay! ve maad!n !"ler!yle u#ra"an hak!k! ve hükm! "ahıslarla 
küçük sanat erbabı, esnaf ve esnaf te"ekküller!n!n senetler!n!n “reeskonta” kabulü 
suret!yle kend!ler!ne kred! !mkânının sa#lanmı" bulundu#unu da ehemm!yetle 
kaydetmek !ster!m. Geçen sene de bahsetm!"t!m; bu defa da tekrar edece#!m: Ya-
bancı Sermayey! Te"v!k Kanunu yürürlü#e g!rd!kten bu yana, memleket!m!ze ser-
maye yatırımı !ç!n vâk! müracaatların aded! 219’u bulmu"tur. Get!rmek !sted!kler! 
sermaye de, 230 m!lyon l!raya bal!# olmaktadır. Bu müracaatlar tetk!k ed!lerek ka-
nun! evsafı ha!z olanlardan 120 m!lyon l!ra tutarındak! 140 talep kabul ed!lm!"t!r. 
34 m!lyon l!ralık 9 müracaat da henüz tetk!k sa*asındadır. Bu yatırımlara memle-
ket!m!zden ortaklık suret!yle katılan yerl! sermayen!n m!ktarı da, 230 m!lyon Türk 
L!rasıdır. Görülüyor k!; Yurdumuzda 380 m!lyon Türk L!rasını a"an yen! ve fey!zl! 
b!r yatırım tem!n ed!lm!"t!r.

Para pol!t!kamıza gel!nce; Yüksek huzurunuzda evvelce de !fade etm!"t!m. 
Para pol!t!kamız, münhasıran m!llî ekonom!n!n hak!k! !ht!yaçlarından mülhem 
bulunmakta ve tedavüldek! para hacm! buna göre ayarlanmaktadır. Bankalara ya-
pılan mevduat m!ktarındak! devamlı artı" ve g!r!"!len muazzam envest!sman faal!-
yetler!n!n f!nansmanı hususunda tem!n olunan büyük ölçüdek! kred!lerle yabancı 
sermaye yatırımları, paramızın de#er!ne kar"ı duyulan emn!yet ve !t!madın açık 
del!l!d!r. Sırası gelm!"ken, müh!m b!r prens!b! de tekrar etmekte fayda görmek-
tey!m. Paramızın de#er!nde de#!"!kl!k yapılaca#ına da!r zaman zaman ortaya çı-
karılan "ay!alardan bâzı k!mseler!n end!"eye kapıldıkları !"!t!lmekted!r. Paramızın 
kıymet! üzer!nde her hang! b!r surette yen! b!r karara varmak, devalue etmek asla 
bah!s mevzuu de#!ld!r. (Alkı#lar) Çünkü, böyle b!r hareket, kanaat!m!zce, Türk 
ekonom!s!n! ve mal!yes!n! felâkete sürüklemek olur. (Bravo sesler")

Az!z arkada"larım;
Söz sırası, sanay! ve maad!n !"ler!m!zden bahsetmeye gelm!"t!r. Bu "ubeler-

dek! !st!hsaller!m!z!n gen!"let!lmes!ne bu yıl da gayret sarf ed!lm!"t!r. B!r tara(an 
husus! te"ebbüs ve sermayen!n, sanay!le"me hareket!ndek! h!sses!, g!tt!kçe yüksel-
mekte, d!#er tara(an $kt!sad! Devlet Te"ekküller! vasıtas!yle yapılan !"ler, gen!" b!r 
!nk!"af göstermekted!r. $kt!sad! Devlet Te"ekküller!, b!r yandan yen! te"ebbüslerle 
ecneb! veya yerl!, husus! sermaye !le ortaklık hal!ne g!rmekte, d!#er tara(an da, 



Sümerbank ve Et!bank’ın bünyeler! !ç!nde yer almı" !" çe"!tl! sanay! müesseseler!n! 
müstak!l hale get!rmek yolunu tutmaktadır. Bu cümleden olarak Karabük Dem!r 
ve Çel!k Fabr!kaları, ba#lı bulundukları Sümerbank’tan ayrılarak müstak!l b!rer 
$kt!sad! Devlet Te"ekkülü hal!ne get!r!lm!"lerd!r.

Ere#l! Kömürler! ve Garp L!ny!tler! Müesseseler!n! de Et!bank’tan ayırarak 
müstak!l b!rer te"ekkül hal!ne get!recek kanun projes! Büyük M!llet Mecl!s!ne su-
nulmak üzered!r. Bu suretle Sümerbank !le Et!bank sanay! ve madenc!l!#!m!z!n 
Hold!nk "ekl!nde b!rer f!nansman müesseses! hal!ne geleceklerd!r. $kt!sad! ve sına! 
kalkınmamızın en ehemm!yetl! unsurlarından b!r!s! olan l!ny!t ve ta" kömürü !s-
t!hsal!m!z, geç!r!len a#ır b!r gr!zu ve seylâp hâd!seler!ne ra#men, 1956 yılı !ht!yaç-
larını a"acak b!r sev!yeye ula"acaktır. Zonguldak amenajman plânının tahakkuku 
yolundak! gayretler artırılmı"tır. Havzada !st!hsal ed!len kömürü tamamen yıkaya-
b!lecek, günde vasat! 16 - 18 b!n ton kapas!tes!ndek! Çatala#zı lâvuarı, bu yıl !ç!nde 
faal!yete geçm!"t!r. Zonguldak l!man lâvuarı !se, 1956 yılı ortalarına do#ru !"leme-
ye ba"lıyacaktır. Burada, 1955 yılı kömür arama faal!yetler!n!n mesut net!celer!n! 
de söylemek !ster!m. Kütahya’da Sey!dömer havzasının 100 m!lyon tona yakın b!r 
rezerv! !ht!va ett!#! tesb!t ve tey!d ed!lm!"t!r. Bundan ba"ka, Çorum’da Dodurga 
mevk!!nde mevcut l!ny!t rezerv!n!n, 34 m!lyon tona yakla"tı#ı, Bolu l!ny!tler! re-
zerv!n!n, 30 m!lyon tonu a"tı#ı katî olarak anla"ılmı"tır.

Kömürden ayrı, m!lletlerarası ehemm!yetl! mahrukat unsuru olan petrolle-
r!m!ze gel!nce: Dokuzuncu Büyük M!llet Mecl!s!n!n kabul ett!#! Petrol Kanunu, 
dünya petrol mevzuatının yen! !nk!"a%arı ve memleket!m!zde petrol aramaya 
gelecek ecneb! müesseseler!n daha !y! çalı"maları lüzumu göz önünde tutularak 
tad!l ed!lm!", buna göre, n!zamnames! yapılmı" ve her !k!s! de mer!yete g!rm!" 
bulunmaktadır. 14 Ek!m 1955 tar!h!ne kadar yapılması gereken !"letme ve ara"-
tırma !ç!n 19 ecneb! "!rket, müsaade taleb!nde bulunmu"tur. Çok gen!" ve zeng!n 
rezervler! !ht!va ett!#! kuvvetle tahm!n olunan memleket!m!zde, gerek m!llî serma-
yen!n, gerek ecneb! sermayen!n yapacaklar. Petrol aramalarının müspet net!celer 
verece#! bekleneb!l!r. Gecen yıl, te"k!l ed!len Türk!ye Petroller! Anon!m Ortaklı#ı 
tarafından Raman ve Garzan petrol havzasında bu yıl !ç!nde yapılan mütaadd!t 
sondajlarla, çok ver!ml! yen! petrol kuyuları açılmı"tır. Batman’da !n"a ed!lmekte 
bulunan 330 b!n ton kapas!tel! raf!ner!n!n en müh!m ün!teler! !kmal olunarak faa-
l!yete geç!r!lm!"t!r. Bu raf!ner!den elde ed!lecek mahsulâttan Do#u bölgeler!m!z!n 
benz!n !ht!yacı sa#lanacak, memleket!n karayollarının !nk!"afı da nazara alınarak, 
bütün asfalt talepler! kar"ılanab!lecekt!r. Bundan ba"ka, y!ne raf!ner!den elde ed!-
lecek a#ır mazotla, Do#u’da bulunan b!r kısım sanay! "ubeler!n!n ele mahrukat 
!ht!yacı tem!n ed!lm!" olacaktır. Memleket!m!zde mevcud!yet! geçen yıl tesb!t ed!-
len Uluda# “Volfram” maden!n!n rezerv! tây!n olunmu", yeryüzünde !"let!lmekte 
olan Volfram yatakları arasında, dördüncü zeng!n yata#ı te"k!l ett!#! anla"ılmı"tır. 
Bundan ba"ka Kaman c!varında Çeleb! Da#ında ve Akda# bölges!nde de kuvvetl! 
volfram yataklarına raslanmı"tır. Bu yatakların rezerv m!ktarı !le tenörünün tes-
b!t!ne çalı"ılmaktadır. M!llî sanay!!n !nk!"afında husus! sektörle Devlet !kt!sad! 
Te"ekküller! b!rb!r!ne muvaz! olarak !lerlemekte ve aralarında !" b!rl!#! yaparak 
büyük terakk!ler kaydetmekted!rler. &eker sanay!!nde büyük !lerleme mevcuttur. 
Bu yıl Susurluk, Burdur, Kayser! fabr!kalarının faal!yete g!rmes!yle "eker !st!hsal!-
m!z, 300 b!n tona çıkacaktır. Bu m!ktar, 1956 yılında !"letmeye açılacak Erzurum, 



Erz!ncan, Malatya ve Elâzı# fabr!kalarının !"lemeye ba"laması !le 375 b!n, !lâ 400 
b!n tona yükselecekt!r.

Ç!mento sanay!!m!zde de !nk!"af kend!n! göstermekted!r. Memleket!m!z!n 
hummalı b!r kalkınma faal!yet!ne ba"lamas!yle ç!mentoya olan !ht!yaç günden 
güne artmı"tır. 1950’de 417 b!n ton olan ç!mento !st!hlâk!m!z, 1954 senes!nde 1 
m!lyon 600 b!n tonu a"mı"tır. Bu vaz!yet! evvelden derp!" eden hükümet!m!z!n 
te"v!k! ve m!llî banka ve müesseseler!m!z!n !"t!rak!yle “Türk!ye Ç!mento Sanay!! 
Anon!m &!rket!” kurulmu"tur. Husus! te"ebbüsle !" b!rl!#! yaparak 21 ç!mento fab-
r!kası kurmayı kararla"tıran bu te"ekkül, !"e ba"lamı"tır. $n"asına ba"lanan bu ç!-
mento fabr!kalarından üçü, bu yıl sonunda !"letmeye açılmı" olacaktır.

Ger! kalan 18’den 10 tanes!, 1957 yılında, mütebak!s! de müteak!p yıllarda 
!"letmeye açılacaktır. Bu 18 fabr!kanın !n"a bedeller! 263 m!lyon l!raya bal!# ola-
caktır. Bu suretle evvelce 395 b!n ton olan kapas!te mecmuu, 1955 yılında 1 m!lyon, 
1956 da 1 m!lyon 805 b!n tona ve 1957’de 2 m!lyon 830 b!n tona yükselecekt!r. Z!-
rat!m!z !ç!n çok lüzumlu olan sun! gübre !le patlayıcı maddeler !mal!nde kullanılan 
“n!tr!k as!d!” elde etmek !ç!n Kütahya’da kurulan azot sanay!! tes!sler!n!n !n"asına 
bu yıl ba"lanmı"tır. 1958 ortalarında !"letmeye açılacak olan bu fabr!kalar yılda 110 
b!n ton k!myev! gübre ve 6 b!n ton “n!tr!k as!d!” !mal edeceklerd!r. Bu kapas!tey! !k! 
m!sl!ne çıkarmak !ç!n de çalı"ılmaktadır.

D!#er tara(an, !ht!yacımız olan k!myev! gübrey! memleket dâh!l!nden tem!n 
maksad!yle, $skenderun’da Z!raat Bankası ve ecneb! sermayen!n !"t!rak!yle 100 
b!n ton kapas!tede, b!r “süper fosfat” fabr!kası tes!s ed!lm!"t!r. Ayrıca, Et!bank’a a!t 
Murgul $"letmes!nde, “süper fosfat” sanay!!n!n en müh!m !pt!da! maddes!n! te"-
k!l eden “as!t sülf!r!#!” !st!hsal etmek üzere yen! tes!sler kurulmaktadır. Türk!ye’de 
kâ#ıt sanay!! 1950’den ber! mütemad!yen tevs! ed!lmekted!r. Bu sanay! "ubes!n!n 
!st!hsal!nde yüzde 140 n!spet!nde b!r artı" sa#lanmı"tır. Bu yıl ve önümüzdek! yılda 
b!lhassa ambalaj kâ#ıdı !mal etmek üzere yen! tes!sler vücuda get!r!lmes!ne çalı-
"ılmaktadır. Ayrıca, husus! sermayen!n de !"t!rak!yle $zm!r’de, 20 b!n ton !st!hsal 
kapas!tel! b!r kâ#ıt fabr!kasının kurulmasına te"ebbüs ed!lm!"t!r. Mensucat sana-
y!!m!z de, umum! kalkınmamıza muvaz! b!r yolda mütemad! !nk!"a%ar kaydet-
mekted!r. Pamuklu mensucat sanay!!ndek! !# aded! üç m!sl!ne yakın b!r artı" kaydı 
!le 1954 senes!nde 600 b!ne yükselm!"t!r. 1956 senes!nde bu m!ktar, 1 m!lyon !#! 
tecavüz edecekt!r. Tezgâh aded! de 1950 senes!nde 6 b!n !ken 1956 senes!nde 19 b!n 
500’e yükselecekt!r. Yünlü mensucat sanay!! de aynı hızla !lerlemekted!r.

Ana sanay!den olan dem!r - çel!k fabr!kalarının artmasına, mevcutlarının tev-
s!!ne b!r!nc! derecede ehemm!yet vermektey!z. Karabük Dem!r ve Çel!k Fabr!kası-
nın kapas!tes!n! artırmak !ç!n b!r yandan kok ve s!nter tes!sler!n!n !n"asına, d!#er 
tara(an da haddehane ve çel!khanen!n tevs!!ne g!r!"!lm!"t!r. Kok ve s!nter tes!sler!, 
1954’te !"letmeye açılmı"lardır. Haddehane ve çel!khane tevs!ler! de, 1956’da !"let-
meye açılacaktır. Bu tevs! ve tes!sler sayes!nde, 1956 yılında haddehane !st!hsal! 
300 b!n ton, çel!khane !st!hsal! de, 350 b!n 400 tona yükselecekt!r.

Bu tevs!ler!n de !ht!yacı tamam!yle kar"ılamayaca#ı nazarı !t!bara alınarak, 
yen! b!r !lâve yapılmasını hedef tutan !k!nc! kademe tevs!lere g!r!"!lm!"t!r.

1954 senes!nde !"letmeye acılan 18 b!n tonluk “santr!füj” boru fabr!kasının 
yanında b!r yabancı f!rmanın !"t!rak!yle $zm!t’te 15 b!n ton d!k!"l! boru !mal eden 
b!r fabr!kanın kurulmasına ba"lanmı"tır.



1956 yılında h!zmete g!recek olan bu fabr!ka kısa b!r müddet sonra 30 b!n 
ton !st!hsal kapas!tes!ne çıkarılab!lece#! g!b! tevs!! hal!nde 65 b!n ton kapas!teye de 
yükseleb!lecekt!r.

Türk!ye’n!n traktör !ht!yacını kar"ılamak üzere, Z!raat Bankası, Mak!ne ve 
K!mya Endüstr!s! Kurumu, Türk!ye Z!ra! Donatım Kurumu ve b!r Amer!kan f!r-
masının !"t!rak!yle tes!s ed!len 20 m!lyon sermayel! “M!nneapol!s-Mol!ne Türk 
Traktör ve Z!raat Aletler! Anon!m &!rket!” !"e ba"lamı"tır. Bu "!rket, önümüzde-
k! senelerde, b!çerdö#er mak!neler! !mal edecek, bunların ve traktörler!n yedek 
parçalarını da yapacaktır. Y!ne ayrı b!r Amer!kan f!rmas!yle !" b!rl!#! yapılarak, 
kamyon ve muhtel!f yedek parçalar !mal! !ç!n b!r fabr!ka kurulmu"tur. Köyler!n ve 
kasabaların elektr!f!kasyonunda kullanılacak transformatörler! !mal etmek üzere 
b!r fabr!ka kurulması mevzuunda, Et!bank !le ecneb! b!r f!rma arasında yapılmak-
ta olan müzakere müspet "ek!lde net!celenm!"t!r. Fabr!kanın kurulmasına bu yıl 
!ç!nde ba"lanacaktır. Bütün bu tes!sler!n yanında, Amer!ka yardımı !le Mak!ne ve 
K!mya Endüstr!s! Kurumu tarafından 1957 senes!nde !st!hsale ba"lıyacak ve se-
nede 66 m!lyon 500 b!n f!"ek !mral edecek b!r fabr!kanın !n"asına ba"lanmı"tır. 
Memleket!m!z !ç!n yen! ve fakat çok de#erl! b!r mevzu olan et ve balık sanay!!n!n 
üzer!nde de durmak !ster!m. $k! sene zarfında Et ve Balık Kurumu ba"lıca !st!hsal 
ve !st!hlâk bölgeler!nde 36 fabr!ka ve tes!s vücuda get!rm!"t!r. Bu tes!sler!n yanında 
ayrıca üç et komb!nası, 50’y! mütecav!z so#uk depo ve buz fabr!kası, balık konserve 
fabr!kası, konserve !ht!yaçlarını kar"ılamak üzere teneke kutu fabr!kası kurulması 
!ç!n gereken projeler hazırlanmı", ve bunlardan b!r kısmının !hale ve s!par!"ler! 
yapılmı"tır. D!#erler!n!n de !haleler! yapılmak üzered!r. &!md!den kurulmu" olan 
tes!sler!n m!llî servete tem!n eyled!#! senev! kazanç, 40 m!lyon l!ra c!varındadır. Et 
komb!nalarının bu yıl tam faal!yete geçmes! !le yılda ortalama 250 m!lyon l!ralık 
hayvan ve balık mubayaa ed!lecekt!r. Bu kıymet!n, memleket!n umum! t!car! haya-
tında kayda de#er derecede b!r hareket ve canlılık yarataca#ı "üphes!zd!r.

Uzun senelerden ber! vücut bulmasını !sted!#!m!z bu kıymetl! !kt!sad! te"ek-
külü, tekn!k esaslara göre, b!lg! !le !dare edenler! takd!r etmek vaz!fem!zd!r.

Muhterem arkada"lar;
Hububat sahasındak! !st!hsal!m!z!n kaydett!#! büyük artı", Toprak Mahsuller! 

Of!s!n!n vaz!feler!nde de büyük b!r gen!"lemey! !cab ett!rm!"t!r. 1946 !le 1950 se-
neler! arasında Toprak Of!s!n, mubayaa vasat!s! 550 b!n ton raddes!nde !d!. 1950-
1954 seneler! arasındak! mubayaa vasat!s! !se 1 m!lyon 300 b!n tona yükselm!"t!r. 
Bu suretle Toprak Of!s! müstakar b!r !hracatçı vaz!yet!ne g!rm!"t!r. F!lhak!ka, bu 
dört senel!k devre zarfında Toprak Of!s!, 2 m!lyon 830 b!n ton hububat !hraç et-
m!"t!r. Bu vaz!yet, Of!s!n tem!zleme, depolama tes!sler!n!n artırılmasını zarur! kıl-
maktadır. 1950 senes!nde 410 b!n tondan !baret bulunan ambarlama ve tem!zleme 
tes!sler!, yapılan yen! beton ve çel!k s!lolarla halen 1 m!lyon 100 b!n tona çıkarıl-
mı"tır. Bu tes!sler, programlanan ve !n"a hal!nde olan tes!sler!n !kmal! !le 2 m!lyon 
200 b!n tona yükselecekt!r.

Muhterem Arkada"lar,
Hummalı b!r "ek!lde g!r!"t!#!m!z !st!hsâl ve yatırım faal!yet!, pek tab!î olarak 

memleket!m!z!n !ç ve dı" t!caret! üzer!nde de tes!rler!n! göstermekten ger! kalma-
maktadır. Bu sebeple 1950 senes!nde !hracatımız, 985 b!n ton !ken, 1954 yılında, 



yüzde 200 n!sbet!nde b!r artı"la 2 m!lyon 155 b!n tona, y!ne 1950 yılında, 1 m!lyon 
488 b!n ton olan !thalâtımız da yüzde 60 n!sbet!nde b!r artı"la 2 m!lyon 572 b!n 
tona yükselm!"t!r. Müsa!t olmayan hava "artları !ç!nde b!le !hracatımızın kaydett!#! 
bu yüksek artı" sev!yes!, !st!hsal sahasında g!r!"t!#!m!z az!ml! faal!yet!n b!r net!ce-
s!d!r.

$st!hsal!n çe"!tl! "ubeler!ne aynı hızla tevc!h ed!lm!" olan faal!yet sayes!nde, 
fena net!ce veren b!r sektördek! !st!hsal!, d!#er sektörde elde ed!len mütemad! !n-
k!"a%ar telâf! etmekte, bu suretle !st!hsal ve !hracattak! artı" temposu, muhafaza 
ed!leb!lmekted!r. Bütün bu artı"lara ra#men !hracatımızın, ne d!ye !thalâtımızı kar-
"ılıyamadı#ı ve !hracatımızdan fazla !thalât yapmamıza ra#men, b!rtakım madde 
darlıklarının meydana çıktı#ı da!ma b!rer sual mevzuu olmaktadır.

Asırlar boyunca !hmale u#ramı" ve !kt!saden az gel!"m!" bulunan memleke-
t!m!z!n b!r an evvel kalkınması, !t!madınızı kazanmı" olan Hükümet!n!z!n ba"-
lıca gayes! olmu"tur. Yurdumuzun, uzun yıllar az gel!"m!" b!r memleket vasfını 
muhafaza ederek, dü"ük b!r hayat sev!yes! konjonktürü !ç!nde, kend! müdafaası 
!ç!n muhtaç oldu#u savunma gücünü, ba"kalarının yardımı !le !dame etmes!ne ve 
dünyanın en naz!k co#raf! b!r mevk!!nde barınmasına !mkân yoktur.

1950’den ber! !" ba"ında bulunan hükümetler, Türk!ye’n!n hayat sev!yes!n! ve 
!st!hsal!n! artırmak suret!yle !kt!sad! potans!yel!n! !nk!"af ett!recek ve onu, yüklen-
mek mecbur!yet!nde bulundu#u müdafaa külfet!n! kend! ba"ına ta"ıyab!lecek b!r 
sev!yeye çıkarmak, muvazenel! b!r m!llî !kt!sadın temel!n! atmak !ç!n, mütemad! 
yatırımlar yapmaya gayret etm!"lerd!r. Her b!r!s! b!rb!r!nden daha ver!ml! sahalara 
tevc!h olunmu" ve tam b!r koord!nasyon hal!nde yapılan bu yatırımlar, söyled!#!m 
rakamlardan anla"ılacaktır k!: Randımanlarını, b!lhassa önümüzdek! b!r !k! sene 
zarfında vereceklerd!r. Bu suretle, Türk!ye kısa b!r zamanda !hracatını müh!m b!r 
m!ktarda artıraca#ı g!b! b!rçok !st!hlâk maddeler!n! dâh!lde !st!hsal etmek suret!yle 
!thalâtını azaltmak !mkânını da elde etm!" olacaktır. (Alkı#lar).

Fakat, bugün !st!hsal!n artması, mütemad! yatırımlardan !" hacm!n!n gen!"le-
mes!, h!ç "üphes!z, y!ne verd!#!m rakamlardan anla"ılaca#ı g!b! !st!hlâk hacm!n! da 
artırmı" bulunmaktadır. Bu !st!hlâk hacm!n!n, tamam!yle dâh!lde !st!hsal ett!#!m!z 
maddelere teveccüh eden kısmında görülen artı", her hang! b!r sıkıntıya sebeb!yet 
vermemekted!r. B!lâk!s, artan !st!hlâk kar"ılıyab!lmek !ç!n, o maddeler!n fazlas!yle 
!st!hsal!n! te"v!k etmekted!r. Ancak, !thal mallarına mütevecc!h olan !st!hlâk taleb!, 
-muvakkat da olsa- zaman zaman bâzı madde darlıkları uyandıracak b!r mah!yet 
arzetmekted!r. 1954 senes!ndek! !thalâtımızın, !thal serbest!s! rej!m!n!n hâk!m bu-
lundu#u 1952 senes! !thalâtından 300 b!n ton daha fazla oldu#unu, ve bu fazlalı#ın 
envest!sman maddeler! sektörü !le !st!hlâk maddeler! sektörler! arasında muvaze-
nel! b!r "ek!lde taks!m ed!ld!#!n! söylersem !thal maddeler! üzer!nde zaman za-
man h!ssolunan darlık sebeb!n!n b!r yandan memleket!m!zdek! envest!smanların 
g!tt!kçe daha hızlı b!r tempo !le yapılmasından, d!#er tara(an da, memleket!m!z!n 
hayat sev!yes!n!n artmı" bulunmasından !ler! geld!#! anla"ılmı" olur.

Bugün, memleket!m!ze yapılan muhtel!f !st!hlâk maddeler! !thalâtı, 1950’dek! 
!thalâta nazaran b!rkaç m!sl! fazla oldu#u g!b! dem!r-çel!k, ç!mento, mak!ne g!b! 
envest!smanlarda kullanılan maddeler !thalâtı da, aynı seneye nazaran en az yüzde 
100 n!spet!nde artmı" bulunmaktadır.



Türk!ye’n!n !kt!sad! !st!klâl!n! kazanmak !ç!n tuttu#u bu kalkınma yolunda 
bütün menf! mütalâa ve propagandalara ra#men az!mle !lerlemes!, bugün mâruz 
kaldı#ı mü"küller!n yen!lmes! !ç!n, tutulacak yegâne yoldur. ($"ddetl" alkı#lar) &!m-
d!ye kadar elde ett!#!m!z madd! net!celer, b!ze, !st!kbale tam b!r emn!yetle bakmak 
hak ve !mkânını vermekted!r.

Az!z arkada"lar;
Münakale ve muhabere faal!yetler!m!z!, m!llî ekonom!m!z!n ver!ml! b!r "e-

k!lde gel!"mes!ne h!zmet edecek !st!kametlerde teks!f etmektey!z. Devlet Dem!r-
yolları !"letmem!z!n nakl!yat hacm!, memleket!n !kt!sad! sahadak! kalkınması n!s-
pet!nde artmaktadır. Bu artı"ı kar"ılamak, esk!yen, yıpranan malzeme, vasıta ve 
tes!sler! yen!lemek !ç!n, gen!" b!r programın tatb!k!ne devam olunmaktadır. Son 
senelerde, Posta, Telgraf ve Telefon $dares!n!n !fa etmekte oldu#u çe"!tll! h!zmet-
ler yekûnunda, yüzde yüz b!r traf!k artı"ı kayded!lm!"t!r. Telefon verme !mkânları 
1950 yılındak! mecmu kapas!tes! 64 b!n 865 hat !ken, 1955 yılı A#ustos ayı sonunda 
67 b!n 430 fazlas!yle 132 b!n 295 hatta yükselm!"t!r. Bundan ba"ka, b!rçok "eh!r ve 
kasabalarımızda tes!s ve !n"aları devam etmekte olan 59 b!n 400 telefon hattı da, 
önümüzdek! yıl sonunda h!zmete g!rm!" olacaktır. Bu suretle memleket!m!z!n tele-
fon kapas!tes! mecmuu, 1956 yılı sonunda 191 b!n 695 hatta yükselm!" bulunacak, 
be" senel!k b!r faal!yet devres! sonunda üç m!sl!ne çıkarılmı" olacaktır. Memleke-
t!m!zde uçak yolculu#una ra#bet, da!mî b!r artı" hal!nded!r. 1950 yılına nazaran 
yolcu sayısında yüzde 70, yük nakl!yatında yüzde 50 b!r artı" vardır.

Hava yollarında, daha gen!", daha ver!ml! çalı"ma !mkânlarını tem!n !ç!n b!r 
“Hava Yolları Anon!m Ortaklı#ı” te"k!l!ne te"ebbüs ed!lm!"t!r. &!rket, pek yakında 
faal!yete ba"lıyacaktır.

Den!zc!l!k Bankasının son seneler zarfındak! !"letme net!celer! memnun!yet 
ver!c!d!r. 1950 yılında, 18 m!lyon l!ra zararla b!lançosunu kapatmı" olan Den!zc!l!k 
Bankası, seneden seneye bu zararını azaltmı", 1954 yılında kâr devres!ne geçm!"t!r. 
Den!zc!l!k Bankası !le armatörler!m!z!n, Hükümet!m!z tarafından da desteklenen 
gayretler! sayes!nde, 1950 yılında yekûnu 467 b!n ton!lâto olan t!caret f!lomuz, sa-
tın alınan ve ısmarlanan gem!lerle hâlen 702 b!n ton!lâtoya yükselmekted!r. Den!z-
c!l!k Bankası, kuruldu#u andan !t!baren gem! mubayaası, l!manların ıslahı, fabr!ka 
ve havuzların !" kapas!tel!n!n artırılması !ç!n, bugüne; kadar 146 m!lyon l!ralık b!r 
yatırım yapmı"tır. Önümüzdek! senelerde, aynı mevzular !ç!n 322 m!lyon l!ralık 
yen! b!r yatırım programı hazırlanmı"tır.

Muhterem mebuslar,
Memleket!n !kt!sad! faal!yet kollarında kayded!len !nk!"af, !" !mkânlarını 

gen!" ölçüde artırmaktadır. Bu durum kar"ısında, !"ç! !le !"veren arasındak! mü-
nasebetler!n m!llî menfaatlere uygun b!r tarzda gel!"mes!, !"ç!ler!n çalı"ma, sa#lık 
ve !" emn!yet! "artlarının korunması meseleler!, gün geçt!kçe ehemm!yet!n! artır-
maktadır. D!#er !st!hsal sahaları !ç!n oldu#u g!b!, z!raat !"ler!nde çalı"anların da !" 
hayatlarını tanz!m !ç!n b!r kanun projes! hazırlanmaktadır. Bu lây!ha yüksek tas-
v!pler! !le kanunla"tı#ı takd!rde, umum! çalı"ma mevzuatımızın "ümulü, memleket 
ölçüsünde gen!"lem!" olacaktır.

Malûmdur k!; mesken pol!t!kası sosyal davaların ba"ında gel!r. Bu sebeple, 
ehemm!yet verd!#!m!z !"ç! evler! !n"ası, !"ç!ler!m!z arasında gen!" b!r huzur havası 



yaratmı"tır. “$"ç!y!, ödeme gücüne ve sa#lık "artlarına uygun, ev sah!b! kılma” po-
l!t!kasına devam edece#!z.

Muhterem mebuslar,
$st!klâl!m!z!n oldu#u kadar c!han sulhunun de en sa#lam destekler!nden b!r! 

olan kahraman ordumuz, hep!m!z !ç!n !(!har ves!les! te"k!l eden mütekâm!l b!r 
sev!yeded!r. (Sürekl" alkı#lar)

S!lahlı kuvvetler!m!z, modern s!lâhlarla teçh!z ed!lmekted!r. Son senelerde 
f!!len !"t!rak ett!#!m!z muharebelerden ed!nd!#!m!z tecrübelere, atom s!lâhlarının 
!nk!"afına göre, ordunun te"k!lâtına !st!kamet ver!lmekted!r. (Bravo sesler") Bu yıl, 
para"ütçülük mevzuuna da ehemm!yet ver!lm!"; para"ütçü kıtaları te"k!l!ne ba"la-
nılmı"tır. A, B, C "ekl!nde rumuzlandırılan (atom, b!yoloj!, k!mya harb! e#!t!m!) 
lâyık oldu#u ehemm!yetle ele alınmı"tır.

$st!klâl Harb!nde oldu#u kadar, meden!yet ve !nkılâp sava"ında da erkeklerle 
aynı sa(a, omuz omuza çarpı"maktan ger! kalmamı" olan Türk kadınına, l!yakatle 
!fa edece#!ne "üphe olmıyan subaylık meslek!ne !nt!sap !mkânı tanınmı"tır. (Bravo 
sesler", alkı#lar)

Kara, Den!z ve Hava kuvvetler!nde vaz!fe alacak kızlarımız, bu yıldan !t!baren 
harb okullarında, erkek karde"ler!yle beraber, okumaya Türk kadınına has büyük 
kab!l!yetler!n! !spat etmeye ba"lamı"lardır. S!lahlı kuvvetler!m!z!n loj!st!k !"ler!, 
Amer!kan yardımı ve NATO çerçeves! !ç!nde hazırlanan plânların tatb!k!yle !deal 
b!r sev!yeye ula"mak yolundadır.

Hava meydanları, jet uçaklarının !ht!yaçlarını kar"ılıyacak b!r hale get!r!l-
mekte, Den!z Kuvvetler!m!ze a!t kıyı savunma ve den!z üsler!ndek! loj!st!k tes!sler, 
bugünkü atom!k "artlara uygun "ek!lde takv!ye ed!lmekted!r. Yurdumuzun muh-
tel!f yerler!nde meden! vasıtaları hav! yen! garn!zonlar !n"asına büyük ehemm!yet 
ver!lmekted!r. Bu maksatla 10 yıllık b!r !n"aat plânı hazırlanmı"tır. Bu plânın tatb!-
k!n! mümkün kılacak olan amme h!zmetler!ne tahs!s ed!l!p kullanılmasına lüzum 
kalmıyan “gayr!menkuller!n” tasf!yes! hakkındak! kanun lây!hası halen Yüksek 
Mecl!s!n!ze sunulmu" bulunmaktadır. S!lahlı kuvvetler!m!z!n tekâmülü yolunda, 
dost ve müttef!k!m!z Amer!ka’nın "!md!ye kadar yaptı#ı 4 m!lyar l!raya yakın b!r 
kıymettek! yardımlarına, ve y!ne dost ve müttef!k!m!z Kanada’nın, ordumuzu mo-
dern harb s!lâh ve vasıtaları !le teçh!z etmek hususundak! h!mmet ve muavenet!ne 
kar"ı, kalb!m!zdek! "ükran duygularını da huzurunuzda !fade etmey!, ödenmes! 
lâzım gelen b!r borç sayarım. (Bravo sesler", #"ddetl" Alkı#lar). Bütün dünyaca tesl!m 
ed!len kuvvet ve kudret!, her geçen gün b!raz daha artan kahraman S!lahlı kuv-
vetler!m!z, m!llet!m!z!n her ves!le !le kend!ler!ne !zhardan ger! kalmadı#ı der!n 
muhabbet ve hudutsuz !t!mada lâyık olduklarını !spata bütün gayretler!yle çalı"-
maktadır. (Bravo sesler", alkı#lar)

M!llî varlı#ımızın mesned! olan S!lahlı kuvvetler!m!zden, m!llet!n muhterem 
vek!ller! s!zlere, bu suretle bahsetmek, ben!m !ç!n en büyük zevk ve baht!yarlıktır. 
(Alkı#lar)

Muhterem arkada"lar,
&!md! de, dı" s!yaset mevzuuna geçece#!m: Geçen seneden ber!, hürr!yet ve 

sulh cephes!n!n mâruz bulundu#u tehl!keler!n azaldı#ına delâlet edecek h!çb!r 



emareye tesadüf ed!lememekted!r. Vakıa, b!r müddet evvel ba"lamı" bulunan sulh 
taarruzu, g!tt!kçe !nk!"af etmekte, !k! cepheye mensup l!derler arasındak! görü"me-
ler sıkla"maktadır. B!z, Cenevre Konferansında tara%ar arasında umum! emn!yet!, 
hak!k! ve sa#lam mesnetlere !st!nad ett!recek b!r anla"maya varılmasını temenn! 
etmektey!z. Fakat "!md!ye kadar, maalesef, bu görü"melerden müspet b!r net!ce 
elde ed!lemed!#! g!b!, tecavüz emeller! besl!yenler!n, bu arzularından vazgeçt!k-
ler!n! gösterecek del!llerle de kar"ıla"mı" de#!l!z. Bu devletler, henüz ne s!lâhların 
kontrolünü mümkün kılacak b!r surette, tahd!d!n! kabul etm!"ler, ne de bütün sulh 
cephes!n!n etrafında tah"!d ed!lm!" olan kuvvetler!n! azaltmı"lardır. B!lâk!s, bu 
devletler!n, hergün s!lâhlarını b!raz daha artırdıklarına da!r haberler almakta, c!-
varımızda b!z! h!ç de tem!n ve tatm!n etm!yen s!yas! tezahürlere ve hareketlere ras-
lamaktayız. Bu vaz!yet kar"ısında, sulh cephes!ne mensup her devlete dü"en vaz!fe, 
sulh taarruzunun sam!mî b!r "ek!lde f!!l!yata !nt!kal!ne !nt!zamı, mensub oldukları 
müdafaa cepheler!n! ve gayretler!n! gev"etmek "öyle dursun, her fırsattan !st!fade 
!le, cepheler!n! kuvvet ve tesanütle tars!ne gayret etmekt!r.

Bu dü"ünce !le hareket eden memleket!m!z, bulundu#umuz bölgedek! kom-
"ularımızla, mü"terek müdafaamızı tem!n etmek gayes! !le, daha sıkı b!r !"b!rl!#!ne 
g!rmeye çalı"mı"tır. 

Bu devre !ç!nde, Türk!ye’n!n dost ve kom"ular!yle bu yolda sarf ett!#! mesa!n!n 
en büyük semeres!n! Ba#dat Paktı te"k!l eylem!"t!r. Geçen sene karde" Pak!stan’la 
yaptı#ımız “Dostane $" B!rl!#! Anla"ması” nın Ba#dat Paktı’nın akd!nde ne müh!m 
b!r merhale oldu#unu !zaha hacet görmüyorum. Ba#dat Paktının akd!nde de, kar-
de" Irak’ın gösterd!#! yüksek az!m, bu kıymetl! müttef!k!m!ze, sulhsever m!lletler 
cam!ası !ç!nde, müstesna b!r mevk! tem!n eylem!"t!r. (Bravo sesler", #"ddetl" alkı#-
lar).

Türk!ye, karde" Irak’la b!rl!kte bu paktı, bütün sulhsever m!lletler!n oldu#u 
g!b!, kend!ler!n!n de mâruz bulundukları, büyük tehl!key! önlemek !ç!n !mzala-
mı"tır. Bu pakt, yalnız muhtemel b!r mütecav!z! önlemek gayes!n! gütmekted!r. 
Ba"ta Arap B!rl!#! Toplulu#u bulunmak üzere, bölgedek! h!çb!r mevcud!yete tevc!h 
ed!lm!" de#!ld!r. Bu hak!kat!n hergün b!raz daha anla"ılmakta oldu#una emn!yet!-
m!z vardır. Paktın mazhar oldu#u ser! gen!"leme, kıymet!n!n ve ehemm!yet!n!n en 
güzel del!l!d!r. Pakta, daha b!r ya"ına basmadan büyük dostumuz ve müttef!k!m!z 
$ng!ltere !lt!hak etm!"t!r. Geçenlerde, bu !lt!hakı c!han s!yaset!nde rolü ve ehem-
m!yet! takd!re de#er b!r süratle büyüyen dost ve karde" Pak!stan tak!b eylem!"t!r. 
(Alkı#lar).

Bundan sonra, bölgem!z!n en mümtaz devletler!nden b!r! olan kom"u ve kar-
de" $ran’ın !lt!hakı vuku bulmu"tur. (Alkı#lar). Bu !lt!haklardan her b!r! muhtel!f 
bakımlardan ayrı ayrı büyük de#er ta"ımaktadır. Orta Do#u’da, $ran’ın da !lt!hakı 
!le, Kuzey Müdafaa Hattı den!len sulh cephes! teessüs etm!"; Türk!ye ve Pak!stan 
vasıtası !le NATO !le SEATO arasında !rt!bat kurulmu"tur. (Alkı#lar) Bu paktın, te-
essüsü anından !t!baren, büyük dostumuz ve müttef!k!m!z Amer!ka’nın, mütema-
d! müzaheret ve te"v!k!ne mazhar oldu#unu "ükranla kaydetmek lâzımdır. (Bravo 
sesler", alkı#lar)

Bu müzaheret ve alâkanın, âh!ren karde" $ran’ın pakta !lt!hakı münasebet!yle 
tey!d ed!lm!" bulunmasını, ât! !ç!n hayırlı ve üm!t ver!c! telâkk! etmektey!z. Ba#-



dat Paktı’nın akd!yle memleket!m!z, yekd!#er!n!n temad!s! olan üç bölgen!n, Batı 
Avrupa, Balkanlar ve Ortado#u’nun sulh, emn!yet, !st!krar ve teal!s! gayes!n! gü-
den üç te"ekkülün aynı zamanda âzası olmu"tur. Bunların her b!r!ne büyük b!r 
sadakatle ba#lı bulunan Türk!ye, her üçünün de g!tt!kçe daha sıkı b!r !" b!rl!#!ne ve 
tesanüt esasına !st!nad etmeler! !ç!n el!nden gelen gayret! sarf etmeye azmetm!"t!r. 
(Alkı#lar) Bu ves!le !le $zm!r ve $stanbul’da cereyan eden ve nutkuma ba"larken 
söyled!#!m g!b! bütün Türk m!llet!n! ıstırap !ç!nde bırakan 6-7 Eylül hâd!seler! 
dolayıs!yle Yunan!stan’la aramızda tahaddüs eden meseleden bahsetmey! lüzumlu 
görüyorum.

Türk!ye Hükümet!, Türk m!llet!ne yabancı veya onun hak!k! duygularına 
b!gâne ve dü"man unsurların eser! olan bu hâd!se dolayısıyla duydu#u teessürü 
Yunan Hükümet!ne b!ld!rmekten ger! kalmamı"tır. $k! m!llet!n yüksek menfaat-
ler!, onların b!rb!rler!yle !y! geç!nmeler!n! ve dost olmalarını !cab ett!rmekted!r. 
Türk!ye, bu prens!pten ayrılmak f!kr!nde de#!ld!r. Yunan!stan’ın da aynı yolda yü-
rümes!nden büyük memnun!yet duyacaktır. (Aklı#lar)

Burada, Türk umum! e)ârının büyük alâka ve t!t!zl!kle üzer!nde durdu#u 
Kıbrıs meseles!n!n tahl!l!ne g!rmek !stem!yorum. Türk!ye’n!n tez! Londra Konfe-
ransında ve B!rle"m!" M!lletlerde açıklanmı"tır. B!rle"m!" M!lletler b!ld!#!n!z g!b! 
bu meselen!n gündeme alınmasını reddetm!"t!r. (Bravo sesler", sürekl" alkı#lar) 
Türk!ye‘n!n, bütün müttef!kler!yle olan münasebetler! memnun!yet ver!c! olmakta 
devam etmekted!r. Türk!ye NATO müttef!kler!nden olan $ng!ltere !le Ba#dat Paktı 
ves!les!yle b!r defa daha !tt!fak akdetm!" olmaktan ayrıca memnun!yet duymakta-
dır. (Alkı#lar).

Büyük dostumuz ve müttef!k!m!z Amer!ka B!rle"!k Devletler!yle mevcut !" 
b!rl!#!m!z de her gün yen! sahalarda !nk!"a%ar kaydetmekted!r. B!ld!#!n!z g!b!, 3 
Mayıs 1955 tar!h!nde, B!rle"!k Amer!ka Devletler!yle, !lk Atom Enerj!s!n!n Sulh-
çü maksatlarla kullanılması anla"masını !mzalamı" bulunmaktayız. Bu anla"maya 
!st!naden Amer!ka B!rle"!k Devletler!’yle yaptı#ımız !" b!rl!#! sayes!nde, yakın b!r 
ât!de, memleket!m!zde de atom enerj!s! sahasında büyük !nk!"a%ar beklemektey!z. 
Bu sene dı" s!yaset!m!zde kayda de#er d!#er b!r hâd!se de Bandung’dak! Asya - Af-
r!ka Konferansına !"t!rak etmem!z olmu"tur. Bu konferansta Asya-Afr!kalı devlet-
ler!n büyük b!r ekser!yet!n!, hür dünyanın kar"ıla"tı#ı tehl!keler önünde ne kadar 
uyanık bulunduklarını görmekten büyük b!r memnun!yet duymaktayız. Geçen b!r 
sene zarfında b!rçok dost devletler!, gerek ben, gerek Ba"vek!l!m!z z!yaret etmek 
fırsatını elde ett!#!m!z g!b!, b!rçok dost devletler!n muhterem re!sler!yle hükümet 
adamları da, Türk!ye’y! z!yaret etm!"lerd!r.

Bu cümleden olarak geçen &ubat’ta Pak!stan’a yaptı#ım resmî z!yaret!n kıy-
metl! hâtırasını der!n b!r memnun!yetle muhafaza etmektey!m. (Alkı#lar).

Bu karde" memleket!n, b!ze kar"ı !t!mat ve !t!bar h!sler! ve hâd!seler kar"ı-
sındak! az!m ve karar kab!l!yet! mümtaz b!r mah!yetted!r. O zaman Genel Val!l!k 
makamını, büyük k!yasetle Ghulam Muhammed !"gal ed!yordu. Bugün, sıhh! du-
rumu yüzünden vaz!fes!nden ayrılan bu büyük devlet adamının yer!ne gelen der!n 
görü"lü, de#erl! "ahs!yet! o zaman tanımak ve anlamak ben!m !ç!n müstesna b!r 
kıymet olmu"tur. Aynı &ubat ayı !ç!nde, Pak!stan’dan sonra Irak’a da resmî b!r z!ya-
ret yapmak "eref!n! kazandım. O sırada Ba#dat Paktı !mzalanmı"tı. Bu suretle bu 



kıymetl! kom"ularımıza yalnız karde"çe de#!l, müttef!k d!ye de h!tab etmek !mkânı 
hâsıl olmu"tu.

Bu z!yaret! !ade !ç!n Majeste Irak Mel!k!n!n Altes Vel!ahtler!yle b!rl!kte mem-
leket!m!z! te"r!%er! b!zde çok kıymetl!, unutulmaz hâtıralar bırakmı"tır.

Ba"vek!l!m!z!n Ba#dat’a yaptı#ı hayırlı !k! seyahat de dâh!l olmak üzere, ya-
pılan kar"ılıklı sam!mî z!yaretler, Arap âlem! !le aramızda da!ma su! tefehhümler 
bulunmasını !st!yenlere kar"ı da, bel!# b!r cevap te"k!l etm!"t!r. (Alkı#lar) Hatırlar-
sınız, bundan sonrak! resmî z!yaret!m! Lübnan’a vuku bulmu"tur.

Bundan evvel, Muhterem Lübnan Re!s!cumhuru memleket!m!z! "ere%end!r-
m!"ler, Türkler!n, Lübnan’ı ve Lübnanlıların "ahsında Arap âlem!n!, ne büyük ve 
sam!mî duygularla sevd!kler!n!, !y!l!kler!n! !sted!kler!n! b!zzat görmü"lerd!r. Be-
n!m Lübnan’da gördü#üm mukabele aynı sam!m!yet ve sıcaklıkta olmu"tur.

Büyük kom"umuz, çok kad!m dostumuz, $ran’a yaptı#ım z!yaretten dönel! he-
nüz pek az zaman geçm!"t!r. Bu z!yaret!n, memleket!m!zde der!n b!r alâka !le tak!b 
ed!ld!#!n! b!ld!#!m !ç!n, bu çok taze hâd!sen!n ne büyük sam!m!yet, karde"l!k ve 
!t!mat havası !ç!nde geçt!#!n! hatırlatmaya lüzum görmüyorum. Orada, kalkınma 
azm!ne, sevg! ve !t!mat h!sler!ne "ah!t oldum.

Tahran’da !ken, Büyük Pehlev!’n!n her bakımdan hayırlı halef! Majeste &e-
h!n"ahı, memleket!m!ze resmî b!r z!yaret yapmaya davet ett!m. Kabul buyurdular. 
Majesteler!yle memleket!m!zde tekrar bulu"maktan duyaca#ım baht!yarlık büyük 
olacaktır. (Alkı#lar)

Müttef!k!m!z karde" $ran’la olan !kt!sad! münasebatımızı gen!"letmeye ba"la-
mı" bulunuyoruz. Bu cümleden olarak, dem!r ve karayolları vasıtas!yle, aramızda 
münakale !mkânlarını ço#altmak ve $skenderun l!manını da $ran’ın !st!fades!ne 
açmak, !lk hedef!m!z olacaktır. (Alkı#lar)

B!rkaç gün sonra Ürdün’e de resmî b!r z!yaret yapaca#ım. Memleket!m!z! ge-
çen sene resmî z!yarette bulunan Majeste Mel!k Hüsey!n B!n Tal!âl’e Ürdün’de ne-
c!p m!llet!n!n s!nes!nde mülâk! olmak, b!rb!r!n! !y! anlayan !k! memleket arasında-
k! dostluk ve karde"l!k ba#larının takv!yes!ne çalı"mak ben! z!yades!yle memnun 
edecekt!r. (Alkı#lar)

Ocak 1955’te, Ba"vek!l!m!z, Akden!z havzasının emn!yet, !st!krar ve teal!s! 
bakımından müh!m mevk!! !le mütenas!p b!r !" b!rl!#! z!hn!yet! gösteren, $talya’yı 
z!yaret etm!"lerd!r. NATO !ç!nde müttef!k!m!z olan bu devletle, kar"ılıklı münase-
betler!m!z hergün memnun!yet ver!c! b!r "ek!lde artmakta ve rasanet bulmaktadır. 
(Alkı#lar)

Y!ne Mayıs 1955’te Ba"vek!l!m!z, vâk! davet üzer!ne Belgrad’ı z!yaret etm!" ve 
müttef!k!m!z Yugoslavya Devlet Re!s! Sayın Mare"al T!to ve Yugoslav devlet adam-
lar!yle, !" b!rl!#!m!z hususunda kar"ılıklı f!k!r teat!s!nde bulunmak fırsatını elde 
etm!"t!r. (Alkı#lar)

Bu arada b!ze büyük askerî yardımlarda bulunan müttef!k Kanada’nın M!llî 
Müdafaa Vek!l!, memleket!m!z! z!yaret etm!"lerd!r. B!z! pek baht!yar eden bu z!ya-
ret!nden büyük b!r memnun!yet duydu#umuzu da kaydetmel!y!m. (Alkı#lar) Dost 
ve karde" Afgan!stan Hükümet!n!n de#erl! Ba"vek!l Yardımcısı ve Har!c!ye Vek!l! 



Altes Serdar Na!m Han’ın yaptı#ı z!yaret de b!z! memnun etm!"t!r. Her !k!s! de 
dostumuz ve karde"!m!z olan Afgan!stan ve Pak!stan arasında mevcut !ht!lâ(an 
dolayı büyük üzüntü duydu#umuzu burada !fade etmek !ster!m. Aralarında madd! 
mânev! b!rçok ba#lar bulunan bu !k! kom"u devlet!n, münasebetler!n! dostluk ve 
karde"l!k esaslarına !st!nad ett!rmeler!, kend!ler!n!n oldu#u kadar bulundu#umuz 
mıntıkadak! bütün devletler!n de menaf!! !kt!zasındandır. (Alkı#lar)

Y!ne bu z!yaretler arasında, hâtırasını büyük b!r memnun!yetle andı#ımız 
b!r Fransız Parlâmento Grubunun memleket!m!ze yaptı#ı z!yaretle, dost ve müt-
tef!k Almanya’nın halen memleket!m!zde bulunan Sayın M!llî Müdafaa Nazırının 
yaptı#ı z!yaret! z!kretmek !ster!m. Bu ves!le !le Almanya !le NATO te"k!lâtı !ç!nde 
müttef!k olarak bulu"maktan duydu#umun memnun!yet! !fade etmekten zevk du-
yuyorum. ($"ddetl" ve sürekl" alkı#lar, Bravo sesler")

Sayın mebuslar;
Bütün !mkânları kıymetlend!rmek, te"ebbüsü ele almak, !cab eden hallerde 

mesul!yetler!m!z! b!lerek faal!yete geçmek suret!yle be" seneden ber! tak!b edegel-
d!#!m!z har!cî s!yaset!n hayırlı net!celerle yüklü olan bu senek! tecell!ler!n!n yaptı-
#ım kısa tahl!l!ne, burada son ver!yorum.

Her zaman tekrarladı#ım g!b! m!llet!m!z!n sel!m dü"ünces!ne, az!m ve !rade-
s!ne dayanan çalı"malarımızın verd!#! net!celer, ât! !ç!n b!ze, da!ma artan b!r "evk 
ve gayret membaı olmaktadır. M!llet!m!ze oldu#u kadar bütün sulhsever m!lletlere 
h!zmet ett!#!m!z kanaat!yle, dürüstlü#üne !nandı#ımız bu yolda devam edece#!z. 
(Bravo sesler", alkı#lar)

Sayın m!lletvek!ller!;
Sözüm burada sona erm!"t!r. Büyük Mecl!se ba"arılar d!ler, hep!n!z! hürmetle 

selâmlarım.



Onuncu Dönem
Dördüncü Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle#!m
1 Kasım 1956 Per#embe

B!r!nc! Celse
Açılma saat!: 15:15
Re!s: Re!svek!l! "hsan Baç
Kât!pler: Ubeydullah Seven (Hakkâr!), Ed!be Sayar (Zonguldak), Ömer Mart (Kayser!),
 Att!lâ Konuk (Antalya)

 Cumhurba#kanı Celâl Bayar 

Muhterem mebus arkada"larım,
Te"k!lâtı Esas!ye Kanununun 36’ncı maddes!n!n âm!r hükümler!n! yer!-

ne get!rmek !ç!n huzurunuzda bulunuyorum. Bu ves!le !le Muhterem Heyet!n!z! 
selâmlamak fırsatını buldu#um !ç!n çok memnunum. Türk!ye Büyük M!llet Mec-
l!s!n!n onuncu dönem!n!n üçüncü toplantısını açtı#ım "u anda, m!llî hayatın ve 
devlet hayatının b!r senel!k seyr!n!, bu b!r yıl zarfında vukua gelen hâd!seler!, m!l-
let!m!z!n huzur, refah ve saadet!n!n yükselt!lmes!, vatanımızın daha kuvvetl! ve 
daha mücehhez kılınması !ç!n yapılan çalı"ma ve sarf ed!len gayretler!, bunlardan 
alınan müspet ve muva'ak!yetl! net!celer!, umum! hatları !t!bar!yle, sıras!yle arz 
edece#!m.

Her "eyden evvel ger!de bıraktı#ımız b!r senen!n, huzur, emn!yet ve asay!" !çe-
r!s!nde büyük kalkınma ve !nk!"af hamleler!yle, "!md!ye kadar yapılan çalı"maların 
ver!ml! net!celer!n!n kısım kısım tahakkuk etmes!yle geçt!#!n! kaydetmek !ster!m.

M!llî hayatımızda vukua gelen müh!m de#!"meler muvacehes!nde Yüksek 
Mecl!s!n!z!n !sabetl! takd!r!n! kullanarak kabul buyurdu#u kanunlar memleket 
bünyes!nde ve halk v!cdanında müspet tes!rler!n! derhal gösterm!", m!llet!m!z!n 
vakar ve sükûn !ç!nde !lerleme yolundak! az!m ve !rades!n! takv!ye ve te"v!k ey-
lem!"lerd!r. Geçen devrede kabul buyurdu#nuz 6815 sayılı sınır, kıyı ve karasu-
larımızın emn!yet! ve kaçakçılı#ın önlenmes! !"ler!n!n Dah!l!ye Vekâlet!ne devr! 
hakkındak! kanundan müspet net!celer beklemektey!z.

Malûmdur k! Cenup v!lâyetler!m!z!n Sur!ye hududuna rastlıyan kısmında-
k! profesyonel kaçakçılık, uzun yıllardan ber! müzm!n "ekl!yle !kt!sad! !st!krarı, 
t!caret ahlâkını sarsmakta devam ed!yordu. Halen Gümrük Muhafaza Umum Ku-
mandanlı#ı b!r tümen hal!nde Jandarma Umum Kumandanlı#ının bünyes!nde 
yer almı"tır. Kaçakçılı#ın mutlaka önlenmes! ve b!lhassa Sur!ye hududunda m!lî 
menfaatler!m!z! !st!smar !ç!n taazzuv etm!" yabancı menfaat "ebekeler!n!n ortadan 
kaldırılması katî b!r zaruret ha!l!n! almı"tır. (Soldan Bravo sesler", alkı#lar)

T!caret n!zamını tes!s, t!car! ahlâkı takv!ye, halk v!cdanında !ht!kârın yarattı#ı 
!nf!al! !zale ve umum! e)ârı rahata kavu"turma hususlarında pek müspet tes!rler! 



bulunan M!llî Korunma Kanununu da, Türk M!llet!n!n görü" ve dü"ünü"üne ter-
cüman olarak kabul buyurdu#unuzdan dolayı "ükran h!sler!m! b!ld!rmek !ster!m. 
Bu feanunların ve ammen!n korunması !ç!n çıkarılmı" bulunan d!#er kanunların 
tatb!k!nde üzer!ne dü"en vaz!fey! k!fayet ve olgunlukla !fa edeb!lmes! !ç!n, adalet 
c!hazımızın !nk!"af ett!r!lmes!ne bu yıl zarfında da devam ed!lm!" ve yen!den 3’ü 
a#ır ceza, 35’! asl!ye, 17’s! sulh mahkemes! olmak üzere 55 mahkeme daha kurul-
mu"tur k!, bu suretle, 1950 senes!nden ber! kurulan mahkemeler!n aded! 36’sı a#ır 
ceza, 262’s! asl!ye, 163’ü sulh ve 16’sı !" mahkemes! olmak üzere 477’ye vâsıl olmu"-
tur.

Sayın arkada"lar,
Halk sa#lı#ını korumak, yurdun sıhhat ve !çt!ma! muavenet müesseseler!n! 

ço#altmak ve gel!"t!rmek hususunda sarf ed!len gayretler ve elde ed!len net!celer, 
ürer!nde d!kkatle ve memnun!yetle durulmaya de#er b!r mah!yet! arz etmekted!r. 
Modern tababet! köylünün ve kasabalının aya#ına kadar götürmek, halk sıhhat!yle 
mahall!nde ve yakînen alâkadar olmak !ç!n son yıllar zarfında açılan 165 sa#lık 
merkez!ne !lâveten bu sene zarfında da 17 sa#lık merkez! açılmı"tır. $n"a hal!nde 
bulunan 70 sa#lık merkez! de yakın b!r ât!de halk h!zmet!ne açılmı" bulunacaktır. 
y!ne bu yıl zarfında yapılan !lâvelerle, hastane yatak aded! 23 b!n 240’a, verem yatak 
aded! de 7 b!n 800 e çıkarılmı"tır. (Bravo sesler")

Dünya Sa#lık ve Çocuklara Yardım Te"k!lâtının da madd! muavenet!yle 1953 
yılı ba"ından !t!baren motorlu seyyar ek!plerle, bütün yurda "âm!l b!r program tah-
tında ele alınan verem a"ısı tatb!katı, 1 Temmuz 1956 tar!h!ne kadar 36 v!lâyette 
tamamlanmı" ve 11 m!lyon 590 b!n vatanda" muayene ve tetk!kten geç!r!lm!", 4 
m!lyon 500 b!n vatanda" da a"ılanmı"tır.

Halkın hayat sev!yes!n!n yükselmes! ve bununla müteraf!k olarak daha !y! 
beslenme ve daha !y! !skân ed!lmen!n verd!#! müspet net!celerle b!rl!kte yapılan bu 
çalı"malar sonunda v!lâyet ve kaza merkezler!nde veremden 100 b!n nüfusa !sabet 
eden ölüm aded! 1950’de 150 !ken bu m!ktar 1955’te 78’e dü"mü"tür.

Az!z arkada"larım,
Maar!f h!zmetler! üzer!nde yapılan çalı"malar da "ükranla anılmaya de#er b!r 

mah!yet arz etmekted!r. $lkö#ret!m ça#ında bulunan bütün çocuklarımızı okutma 
!"!n!n her bakımdan memleket!m!z !ç!n arz ett!#! ehemm!yet malûmdur. $lkö#re-
t!m sahasında yapılan çalı"maları b!rkaç rakamla tebarüz ett!rmek uygun olur.

1950’de 12 b!n 511 !lkokul vardı. Bu mekteplere 1 m!lyon 460 b!n çocuk devam 
ed!yordu. Bugün okul aded! 19 b!n 122’ye çıkarılmı"tır. Talebe aded! de 2 m!lyon 
116 b!ne bal!# olmu"tur. Geçen b!r yıl zarfında 545 yen! okul yapılmı" 411 okul da 
tam!r ed!lm!"t!r. Esk!den mevcut 8 !lk ö#retmen okulunda 1828 talebe okumakta 
!d!. Bugün !lk ö#retmen okullarının aded! 42’ye çıkarılmı"tır. Ve bu mekteplerde 18 
b!n talebe okumaktadır. (Bravo, sesler") Senede 3 b!n 500 mezun verecek ve mek-
tepler!m!z her yıl 3 b!n 500 yen! ö#retmene kavu"acaktır. Resmî ortaokul aded! 
343’ten 536’ya, resmî l!se aded! 59’dan 90’a çıkarılmı"tır. Bu okullarda 157 b!n 554 
talebe okumaktadır. Geçen sene açılmı" bulunan ve Türkçe ve $ng!l!zce ö#ret!m 
yapan 5 koleje !lâveten bu sene de D!yarbakır’da 1 kolej açılmı"tır. Bu kolejlerden 
alınan net!celer!n "ayanı memnun!yet oldu#unu !fade etmek yer!nded!r. Tekn!k 
ö#ret!m sahasında da k!fayetl! ve ver!ml! çalı"malar yapılmaktadır.



Yüksekö#ret!m sahasında, mevcut ün!vers!teler!m!z!n esaslı "ek!lde gen!"le-
t!lmekte oldu#u ve yen! ün!vers!teler kurulmakta bulundu#u malûmdur. Geçen yıl 
zarfında $stanbul, $stanbul Tekn!k, Ankara ün!vers!teler!m!z!n yanı ba"ında Ege 
Ün!vers!tem!z de muva'ak!yetle faal!yet!ne devam etm!"t!r. Erzurum Atatürk Ün!-
vers!tes! !le Karaden!z Tekn!k Ün!vers!tes!n!n hazırlıkları yapılmaktadır. Ankara’da 
b!r “Ankara Orta - Do#u Tekn!k Ün!vers!tes!” n!n açılması !ç!n gayret göster!lm!"-
t!r. Bu konuda hazırlanan kanun lây!hası bugünlerde huzurunuza get!r!lecekt!r. Ta-
sarı, kanun!yet kesb ed!nceye kadar, yüksek tahs!l müesseses!, Ankara Orta Do#u 
$ler! teknoloj! Enst!tüsü adı !le bugünlerde açılacak ve f!!len tedr!sata ba"lıyacaktır. 
Bütün hazırlıkları b!tm!" olan müessesen!n M!marlık, &eh!rc!l!k, g!b! "!md!l!k !k! 
"ubes! olacaktır. Ün!vers!te adını aldı#ı vak!t, fakülte hal!nde taazzuv edecek "ube-
lerden "eh!rc!l!k kısmı da memleket!m!zde, !lk defa kurulmu" olacaktır, Bu mü-
essese, sanay!le"me ve !mar devr!m!zde muhtaç oldu#umuz yüksek vası(a tekn!k 
elemanların ço#almasına h!zmet edecekt!r.

Muhterem arkada"larım;
&!md! de z!raat sahasına geçece#!m. Z!raat!n memleket!m!z nüfusunun çok 

büyük b!r kısmının b!r!nc! derecedek! geç!m ve kazanç vasıtası oldu#u malûmdur. 
Bu sebepled!r k!, !kt!sad! pol!t!kamızda z!raat, !kt!sad! kalkınmanın hareket nok-
tası olarak kabul ed!lm!"t!r. Z!ra! kred!, z!raat!n mak!nele"t!r!lmes! ve tohumların 
ıslahı g!b! alınan muhtel!f tedb!rlerle bu faal!yet "ubes! büyük n!spette h!maye ve 
te"v!k ed!lmekted!r.

Bunun net!ces! olarak, 1950 senes!nde 4 m!lyar 472 m!lyon l!ra olan z!ra! ge-
l!r!m!z 1955 yılında 7 m!lyar 584 m!lyon l!raya yükselm!"t!r k!, bu be" sene !ç!nde 
yüzde 69 n!spet!nde b!r artı" !fade etmekted!r. B!rb!r!n! tak!b eden berekets!z !k! 
mahsul yılından sonra bu sene, ek!l!" sahasında kayded!len artı"a ra#men, y!ne ku-
rak ve b!naenaleyh ver!ms!z b!r mahsul yılı daha !drak etm!" bulunuyoruz. Öyle k!, 
geçen sene b!r m!ktar hububat !hraç etm!" oldu#umuz halde bu sene memleket!m!-
z!n !st!hlâk!n! kar"ılamak !ç!n !thalât yapmak zorundayız. Buna mukab!l pamuk, 
tütün ve fındık g!b! d!#er mahsuller!m!z!n !st!hsal! umum!yetle bereketl! olmu"tur. 
Pancar !st!hsal!ndek! kuraklı#ın menf! tesr!rler!n! ek!l!" sahasının gen!"l!#! telâf! 
etm!"t!r. Yen!den !"letmeye açılan "eker fabr!kaları, ek!l!" sahası g!tt!kçe gen!"le-
mekte bulunan pancar z!raat!n!n umum! z!raat!m!z !ç!ndek! yer!n!n daha z!yade 
artmasına, ves!le te"k!l etm!" aynı zamanda bu fabr!kalar, dolayıs!yle z!raat!m!z !ç!n 
yapılmı" b!r yatırım mah!yet!n! de !kt!sab etm!"t!r. Halen 86 v!lâyet!m!zde pancar 
z!raat!, köylümüzün refah sev!yes!n!n yükselmes!nde müh!m b!r rol oynamakta ve 
modern z!raat!n memleket!m!zde yayılmasına ve yerle"mes!ne vasıta olmaktadır.

Geçen devre Yüksek Mecl!s!n!z!n çıkardı#ı de#erl! eserlerden b!r!s! de Orman 
Kanunudur. Ormanlarımızın her bakımdan ha!z oldu#u ehemm!yet malûmdur. 
Bugünkü hal!yle dah!, ormanlarımız köylü !ç!n oldukça gen!" b!r kazanç sahasıdır. 
1950 senes!nde Orman !"letmeler! tarafından köylüye h!zmet mukab!l! 19 m!lyon 
260 b!n l!ra ödenm!"t!. 1955 yılında ted!ye olunan m!ktar 62 m!lyon 680 b!n l!raya 
yükselm!"t!r. $çer!s!ne g!r!lemeyen, kıymetl! mahsuller! oldu#u g!b! çürümeye terk 
ed!len ormanlarımızın lâyıkı veçh!le !"let!lmes! !ç!n yapılan çalı"malar "öylece arz 
olunab!l!r: 1950’de 2 b!n 123 k!lometreden !baret olan orman yolları 1955 yılında 
1717 k!lometreye ve bu sene de 3 b!n 592 k!lometreye bal!# olmu"tur. 1950’de 703 



b!n metre m!kâbından !baret olan orman mahsuller!m!z bu sene 1 m!lyon 321 b!n 
metre m!kâbını geçm!"t!r. Gelecek sene 2 m!lyonu bulacaktır. Orman artıklarını 
kıymetlend!rmek !ç!n gerekl! tes!sler!n !n"ası hususundak! çalı"malara hararetle 
devam olunmaktadır. Pek yakında bunlardan müh!m b!r kısmının temeller! atı-
lacaktır.

Muhterem mebuslar,
Memleket!m!z! !mar etmeye matuf nafıa çalı"maları bütün, sahalarda mem-

nun!yet ver!c! b!r "ek!lde !nk!"af etmekted!r. Memleket ekonom!s!ndek! ehemm!-
yetl! yer! hep!n!z!n malûmu olan karayollarımızdak! çalı"malar bu sene !ç!nde de 
hızla devam etm!"t!r. Bu faal!yet net!ces!nde b!r sene zarfında yen!den 4 b!n 500 
k!lometre yol bakım altına alınmı", 1430 k!lometre standart yol "ebekes! !kmal 
ed!lm!" ve 1850 k!lometre yolda asfalt tatb!katı yapılmı"tır. Bu suretle 1950’de 17 
b!n 465 k!lometre olan yaz ve kı" geç!t veren yolların uzunlu#u halen 33 b!n k!lo-
metreye, 1624 k!lometreden !baret bulunan asfalt yolların uzunlu#u da 3 b!n 500 
k!lometreye yükselm!" bulunmaktadır. (Bravo sesler") Yol faal!yet!n!n b!r mütem-
m!m! olan köprü !n"aatı da aynı "ek!lde !nk!"af etmekted!r. Bu sene !ç!nde, Fırat 
üzer!nde 720 metre uzunlu#undak! B!rec!k köprüsü !le b!rl!kte ceman 4 b!n 733 
metre uzunlu#unda 88 büyük köprü seyrüsefere açılmı"tır. Bu suretle 1950 yılında 
289’dan !baret bulunan mevcut köprüler!n sayısı halen 679’a, bunların uzunlukları 
da 13 b!n metreden 45 b!n 870 metreye yükselm!"t!r. (Bravo sesler")

L!man !n"a faal!yet!ne bu yıl da ehemm!yet ve hararetle devam ed!lm!"t!r. Ha-
len !n"aatı !kmal ed!l!p !"letmeye açılmı" bulunan Trabzon, $nebolu, Ere#l!, Zon-
guldak, Amasra, $skenderun l!manlarının kömür, hububat ve muhtel!f e"ya olarak 
kapas!teler! yekûnu yıllık 6 m!lyon 850 b!n tondur. Ayrıca 300 metrel!k rıhtımı, 16 
b!n metre karel!k depo sahası ve tes!sler!yle 300 b!n ton kapas!tede Salıpazarı !n"a-
atı da !kmal olunmu"tur. Bunun !k!nc! kısmı olan Tophane !n"aatına hızla devam 
olunmaktadır. 34 b!n tonluk s!losu, ve rıhtımı b!tm!" olan Haydarpa"a l!manının 
hal!hazır kapas!tes! 600 b!n tondur. 1957’de tamamlandı#ı zaman 1 m!lyona vasıl 
olacaktır. (Bravo sesler")

$n"a hal!nde bulunan $zm!r, Samsun, Mers!n, G!resun l!manlarının kapas!te-
ler! yekûnu !se 4 m!lyon tonu a"acaktır. Bütün bu l!manların !n"aatı n!hayet 1958’de 
!kmal ed!lm!" olacaktır. Su !"ler! çalı"malarımız devam etmekted!r. M!llî oldu#u 
kadar beynelm!lel ölçüde de büyük b!r eser olan Seyhan Barajının tamamlanarak 
faal!yete geçm!" oldu#u malûmunuzdur.

140 m!lyon l!raya mal olan bu tes!sle 850 b!n dönümlük araz!n!n ta"kından 
korunması, 1 m!lyon 500 b!n dönüm araz!n!n sulanması sa#lanmı" oldu#u g!b!, se-
nede 284 m!lyon k!lovat enerj! sa#lanması !mkânı da elde ed!lm!" bulunmaktadır. 
Damsa Barajı !kmal ed!lm!" olup yakında !"letmeye açılacaktır. 4 m!lyon l!raya mal 
olan bu tes!s de 3 b!n dönüm araz!n!n sulanmasını tem!n edecekt!r.

Keza büyük Sarıyar Barajının !n"aatı da !kmal ed!lm!" olup tecrübe !"let!lme-
s!ne geç!lm!"t!r. 250 m!lyon Türk l!rasına mal olan bu büyük eser de Sakarya vad!-
s!ndek! gen!" sahada ta"kınları önled!#! g!b! senede 412 m!lyon k!lovat saat enerj! 
sa#layacaktır. (Bravo sesler") D!#er tara(an Hazer gölü manzumes!yle H!rfanlı, 
Dem!rköprü, Kemer, Ayrancı ve S!lle barajlarının !n"aatı programları gere#!nce 
devam etmekted!r. Önümüzdek! !k! sene !ç!nde bu barajlarla $ller Bankası tara-



fından !n"a ed!lmekte olan Tortum, $k!zdere, Kovada, Sızır, De#!rmendere, Emet, 
Ceyhan, Botan, Göksu h!droelektr!k santıraller!n!n ve Soma term!k santıral!n!n 
!kmal!yle enerj! !st!hsal!m!z yen!den 1 m!lyar 600 m!lyon k!lovatsaat daha artacak 
ve bu suretle 1950’de 790 m!lyon k!lovatsaat olan yıllık enerj! !st!hsal!m!z 4 m!lyar 
k!lovatsaate yükselm!" bulunacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar) Dem!ryollarımız, tek-
n!k tekâmülün ve t!car! !"letmec!l!#!n !caplarına uygun olarak, modern muhabe-
re tes!sler! kurmak, cer s!stemler!n! memleket ve h!zmet !caplarına göre yen!den 
tanz!m etmek g!b! ana mevzuları !ht!va eden b!r kalkınma programı hazırlıyarak 
tatb!katına g!r!"m!" bulunmaktadır.

Dem!ryollarının yolcu ve yük nakl!yatı ve tren seferler! her sene büyük ve 
devamlı artı"lar kaydetmekted!r. Bu sene Mu"’a varmı" olan dem!ryolumuzun Van 
!st!kamet!nden $ran hududuna vâsıl olması !ç!n bütün tert!bat alınmı"tır. Bu kıs-
mın da kısa b!r zamanda b!t!r!lmes! !ç!n !n"asına ba"lanacaktır; böylel!kle büyük 
kom"umuz, dost ve müttef!k!m!z $ran’a dem!ryolu !rt!batımız tahakkuk sahasına 
g!rm!" olacaktır. (Bravo sesler", alkı#lar)

Den!zc!l!k Bankası kurulu"undan ber! !st!hdaf ett!#! gayeye do#ru müspet 
adımlarla !lerlemekted!r. Banka, bu devre zarfında, selef! Den!zyollarının devret-
t!#! ya"lı ve a#ır masra%ı 17 yolcu ve yük gem!s!n! kadrosundan çıkarmı"; buna 
mukab!l günden güne artan yolcu ve yük nakl!yatını kar"ılamak üzere, muhtel!f t!p 
ve tonajda 38 gem! satın almı", b!r kısım "eh!r hattı yolcu ve araba vapurlarını da 
kend! tersaneler!nde !n"a etm!"t!r. (Bravo sesler") !dares! altında bulunan l!manla-
rın yükleme, bo"altma ve anbarlama kapas!teler!n! yüzde yüz artırmı"tır.

Az!z mebus arkada"larım,
$kt!sat ve t!caret sahasındak! çalı"malarda elde ed!len net!celere de !"aret et-

mek !ster!m. Memleket!m!z! !ler! b!r cem!yet sev!yes!ne götüren b!r !nk!"afın !"a-
retler! !kt!sad! hayatın her sahasında, !ç t!carette, banka h!zmetler!nde, sına! !st!h-
salde, sermaye yatırımları !le para hareketler!nde, !hracatta, günden güne artan b!r 
n!spetle tezahür etmekted!r.

T!car! faal!yet!n !nk!"afı kadar, mazbut b!r n!zama yönelmen!n de b!r !"aret! 
saydı#ım "!rket kurulu"larında memnun!yet ver!c! !lerlemeler görülmekted!r. 1955 
senes!nde adedler! 1626 ve sermayeler! yekûnu 935 m!lyon l!ra olan "!rketler!n sa-
yısı 2 b!n 200’e, sermaye yekûnu da 1 m!lyar 300 m!lyon l!raya yükselm!"t!r.

$kt!sad! hayatımızda esaslı b!r unsur h!zmet! gördü#üne !nandı#ım bankacı-
lı#ımızdak! !nk!"af, yatırım faal!yetler!m!z!n gel!"mes! ve m!llî gel!r artı"ı !le müte-
nas!b olarak devam etmekted!r. Bankaların açmı" oldukları kred!n!n yekûnu, ge-
çen seneye nazaran 914 m!lyon l!ralık b!r fazlalıkla, 6 m!lyar 370 m!lyona yüksel-
m!"t!r. Bankalarımızdak! mevduat yekûnu da 782 m!lyon l!ralık b!r artı"la 4 m!lyar 
362 m!lyon l!raya bal!# olmu"tur. Bu !nk!"afın t!car! hayatımıza en faydalı "ek!lde 
!nt!kal!n! tem!n ve kred! !mkânlarını, !kt!sad! potans!yel!m!z! artıracak !st!hsal sa-
halarına, tevc!h !ç!n müess!r tedb!rler alınmı"tır. Bu sahada yüksek nâzım rolü !fa 
etmek üzere b!r “Banka Kred!ler!n! Tanz!m Kom!tes!” kurulmu" bulunmakladır.

T!caret n!zamını tes!s ve t!car! ahlâkı takv!ye etmek bakımından, M!llî Ko-
runma Kanununun son tad!l!yle vaz’olunan hükümler!ne de temas etmek !ster!m.



Kalkınma gayretler!m!z !ç!nde, !kt!sad! bünyem!z! sarsab!lecek !ht!kâr ha-
reketler!n!n ve a"ırı kazanç !ht!raslarının amme v!cdanında husule get!reb!lece#! 
aksülâmel!n b!r tezahürü olarak kabul buyurdu#unuz bu kanun, b!r murakabe, d!-
s!pl!n ve ahlâk müess!s! vasfını da ta"ımaktadır.

Bu !t!barla tatb!katında, t!caret hayatımızın muhtaç oldu#u mazbut, emn!yetl! 
ve !st!krarlı b!r çalı"ma n!zamının tes!s!n! beklemektey!z. Memlekette !kt!sad! fe-
rahlık ve ucuzluk yaratmanın tek "artı, f!yat kontrolü ve mübadele n!zamını tes!s 
de#!ld!r: P!yasanın malla beslenmes! zaruret! de bulundu#u a"!kârdır. Ancak, bu 
n!zam, mevcut malların müstehl!ke en müsa!t "artlarla ve süratle !nt!kal!n! tem!n 
eder. Bu sebepled!r k!, !st!hlâk p!yasasını muntazam b!r "ek!lde besl!yecek lüzum-
lu !thal mallarını tem!n !ç!n gerekl! tedb!rler d!kkatle alınmaktadır. (Bravo sesler", 
alkı#lar)

Memleket!m!z!n tab!! "artları ve !kt!sad! !mkânları !ç!nde sanay!!m!z!n büyük 
b!r gel!"meye namzed oldu#u ve !kt!sad! refahımızın bu gel!"meye çok yakından 
ba#lı bulundu#u "üphe götürmez b!r hak!katt!r. Husus! te"ebbüsün bu hak!kat! 
müdr!k olarak muhtel!f sanay! "ubeler!nde sermaye yatırımına gösterd!#! ra#bet, 
memnun!yet ver!c!d!r. Sına! !st!hsal!m!z! artırmakta, yerl! kaynaklarımız yanında 
yardımcı b!r unsur olan ecneb! sermaye yatırımlarındak! gel!"mey! de memnun!-
yetle mü"ahede etmektey!z. Geçen sene sonuna kadar vâk! olan 140 yatırım tale-
b!ne !lâveten 65 m!lyon l!ralık yabancı sermayeye tekabül eden 49 müracaat daha 
kabul ed!lm!"t!r. B!rçok müracaatlar da tetk!k sa*asındadır. Yabancı Sermayey! 
Te"v!k Kanununda kabul buyurulan son tad!l!n ecneb! sermayeye her türlü çalı"ma 
kolaylı#ı yanında en gen!" emn!yet! de sa#layarak, b!rkaç yıl g!b! kısa zamanda bu 
müspet net!cey! !st!hsale !mkân verd!#!n! b!lhassa bel!rtmek !ster!m. Bu suretle 
memleket!m!z, tamam!yle !"lenemem!" olan tab!î kaynakları ve hayat sev!yes! her-
gün yükselerek !st!hlâk kudret! artan büyük b!r halk kütles! !le, yabancı sermaye ve 
tekn!#e en müsa!t "artları tem!n etm!" bulunmaktadır.

Çok esk! b!r gelene#! oldu#u kadar sosyal refahımızın tem!n!nde bugün de 
faydalı b!r unsur h!zmet! görece#!ne !nandı#ımız küçük sanatların, sanay! progra-
mımızla ahenkl! b!r "ek!lde !nk!"afına ehemm!yet ver!lmekted!r. B!lhassa memle-
ket!n toprak durumu !t!bar!yle az ver!ml! bölgeler!nde ya"ayan küçük kasabalı ve 
köylü vatanda"larımıza dokumacılık, halıcılık, çorapçılık ve tr!kotaj g!b! el sanatla-
rını ö#retmek !ç!n açılan kurslardan çok ba"arılı net!celer alınmı"tır.

Dı" t!caret mevzuundak! çalı"malar, b!r tara(an !hracatımızı kolayla"tırarak 
döv!z gel!rler!n! artıracak, d!#er tara(an dı" ödeme gücümüzü en !y! "ek!lde kul-
lanma !mkânını verecek surette tanz!m ed!lmekted!r. Bu yıl, !hraç mallarımızın 
en müh!mler! meyanında pamuk, tütün, fındık, üzüm, !nc!r ve muhtel!f maden 
!st!hsalâtımız geçen yıllara nazaran memnun!yet ver!c! n!spetlerde artı" göster-
mekted!r. Bu mahsullerden b!r kısmının bu yıl rak!p memleketlerde kâf! derecede 
!st!hsal ed!lemem!" olması da, mallarımızı müsa!t f!yatlarla !hraç etmem!ze !mkân 
verecekt!r. $hracatta b!lhassa dı" pazarlarda aranılan mahsul ve mamuller!n te"-
v!k!ne gen!" n!spette yer veren b!r rej!m tatb!k!ne geç!lm!"t!r, !hraç mallarımızın 
kal!te bakımından da alıcılar nezd!nde ra#betler!n! artıracak vası(a olmalarına 
d!kkat etmek lâzımdır. Bu !t!barla standard!zasyon mevzuundak! çalı"malara; sı-
na! mamuller!m!zde kal!tey! üstün ve b!lhassa müstakar b!r hale get!recek norm 



tesb!tler!ne ehemm!yet ver!lmekted!r. $hraç emt!amız halen 40 l!man ve merkezde 
murakabe ed!lmekted!r.

1955 senes!ndek! !hracatımız 1 m!lyon 792 b!n tondur. $ç!nde bulundu#u-
muz yıl !hracatının daha fazla olaca#ı tahm!n ed!lmekted!r. $thalâtta, döv!z gel!r-
ler!m!z, kalkınma hamleler!m!z!n !cab ett!rd!#! ted!yeler yanında, !ç p!yasada f!yat 
!st!krarını muhafaza !ç!n zarur! !ht!yaç maddeler!ne tahs!s ed!lmekted!r. Bu ba-
h!ste ehemm!yetl! b!r nokta olarak, !thal mallarının men"e f!yatları üzer!nde sıkı 
b!r kontrol zaruret! vardır, ve bunun !ç!n de gerekl! tedb!rler alınmaktadır. Muh-
tel!f memleketlerle t!car! münasebetler!m!z, mevcut t!caret ve ted!ye anla"maları 
dâh!l!nde ve mûtat hacımlar !ç!nde cereyan etmekted!r. Bu bah!stek! sözler!me 
n!hayet vermeden önce paramızın kıymet!nde de#!"!kl!k yapılaca#ına da!r bâzı 
mehaf!lde mevcud!yet! zanned!len tereddütler! de !zale etmek !ster!m. Paramızın 
devalüe ed!lmes! g!b! b!r "ey asla mevzuubah!s de#!ld!r. Bu hususta tamamen müs-
ter!h olmak lâzımdır.

$kt!sad! kalkınma hareket!m!z!n müh!m b!r cephes!n! te"k!l eden sına! !"-
ler!m!z günden güne büyük gel!"me kaydetmekted!r. &eker, ç!mento, mak!na ve 
k!mya, dem!r ve çel!k ve dokuma sanay!! sahalarında tahakkuk ett!r!len !"ler daha 
"!md!den yüksek b!r sev!yeye er!"m!" bulunmaktadır. Petrol mevzuunda da çok 
hayırlı net!celer almanın ar!fes!nde bulunuyoruz.

Geçen aylarda açtı#ımız 4 fabr!ka !le "eker fabr!kalarımızın aded! 15’e bal!# 
olmu" ve buna mütenazır olarak 1950’de âzam! 135 b!n ton olan !st!hsal kapas!tes!, 
400 b!n tonu a"ma yoluna g!rm!"t!r. Böylece memleket !ht!yacını tem!n yanında "e-
ker !hracı !mkânını da elde etm!" bulunmaktayız. (Bravo sesler", alkı#lar) Ç!mento 
!st!hsal kapas!tem!z, yalnız bu yıl Darıca ve Ankara fabr!kalarının tevs!! !le 185 b!n 
ton artmı" ve 1950’de 375 b!n ton olan ç!mento !st!hsal!m!z bugün 1 m!lyon 195 
b!n tona yükselm!"t!r. $n"ası büyük gayretle devam etmekte olan d!#er fabr!kaların, 
1957’de !kmal! !le ç!mento !st!hsal kapas!tem!z 2 m!lyon 500 b!n tonu bulacaktır. 
(Bravo sesler", alkı#lar) Mak!ne ve K!mya Endüstr!s! Kurumu, faal!yet sahasını M!llî 
Müdafaa !ht!yaçları ve !nh!sar maddeler! dı"ına çıkartarak b!rçok z!ra! mak!neler!n 
!mal!ne de te"m!l etm!"t!r.

Karabük Dem!r ve Çel!k Fabr!kaları büyük b!r !nk!"afa mazhar olmu" ve !st!h-
sal kapas!tes!, 1955 yılı sonunda ham dem!rde 114 b!n tondan 199 b!n tona, çel!kte 
103 b!n tondan 188 b!n tona, hadde mamuller!nde 73 b!n tondan 150 b!n tona, kok 
kömüründe de 293 b!n tondan 507 b!n tona yükselm!"t!r. $kt!darın !kt!sad! pren-
s!pler!nden b!r!n!n tahakkuku meseles! olarak, muhterem heyet!n!z! müh!m b!r 
meseleden de haberdar etmekle memnunluk duymaktayım; Amme h!zmet! mah!-
yet!nde olan $kt!sad! Devlet Te"ekküller!yle enerj! ve a#ır sanay! g!b! müesseseler 
ve bunlar !le alâkalı maden !"letmeler! müstesna olmak üzere, devlet sermayes!yle 
kurulmu" b!lcümle !kt!sad! müesseseler!n, 3460 sayılı Kanunun 39 ncu maddes!n-
de yazılı anon!m veya l!m!tet "!rketlere devr!yle, husus! te"ebbüse !nt!kal!n! sa#la-
mak !ç!n lâzım gelen muamelelere tevessül ed!lm!"t!r. (Bravo sesler", alkı#lar)

Sevg!l! arkada"larım,
Devlet var!datı, 1950 yılından ber! !kt!sad! gel!"mem!ze muvaz! olarak yıldan 

yıla muntazam ve süratl! b!r "ek!lde artmaktadır. F!lhak!ka, 1950 yılında 1 m!lyar 
300 m!lyon l!radan !baret bulunan devlet var!datı, 1956 gel!r bütçes!nde 3 m!lyar 



324 m!lyon l!raya yükselm!"t!r. 1956 malî yılındak! devlet gel!rler!nden yapılan 
tahs!lat da, aynı artı" seyr! !ç!nde b!r gel!"me oldu#unu göstermekted!r. Malî yılın 
Eylül ayı sonu !t!bar!yle 7 aylık tahs!lat yekûnu 1 m!lyar 777 m!lyon l!raya bal!# 
olmak suret!yle geçen yılın aynı devres!ndek! tahs!lata nazaran, 203 m!lyon l!ra 
ve 1950 yılına nazaran !se 1 m!lyar 15 m!lyon l!ra fazlalık kaydetm!" bulunmak-
tadır. (Bravo sesler", alkı#lar). Devlet var!datımızda her yıl görmeye alı"tı#ımız bu 
müh!m artı"lara kar"ı, demokrat!k h!zmet anlayı"ının ve vatanda"ların devlet h!z-
metler!nden daha yakından ve süratle faydalanmaları zaruret!n!n tab!î b!r net!ces! 
olarak devlet masra%arı da, her geçen yıl b!raz daha yükselmekted!r. Bu h!zmet ve 
zaruretler! daha kısa b!r zamanda ve daha !y! b!r "ek!lde kar"ılamak hedef!ne vâsıl 
olab!lmek !ç!n, mevcut gel!r kaynaklarımızın gel!"t!r!lmes!ne ve gen!"let!lmes!ne 
matuf tedb!rler!n alınmasını çok yer!nde ve faydalı mülâhaza etmektey!m. Verg! 
kanunlarımızı modern esaslara ve memleket "artlarına uygun b!r hale get!rmek 
maksad!yle hazırlanan lây!halar Yüksek Mecl!se arz olunmu"; bunlardan b!r kısmı, 
geçen Te"r!î Devre !ç!nde kıymetl! tetk!kler!n!zden geçerek kanunla"mı" bulun-
maktadır. Bu meyanda Muamele Verg!s!n!n kaldırılması ve Gel!r Verg!s! mua%ı#ı 
hudutlarının gen!"let!lmes!, da!ma takd!rle anılmaya de#er malî b!r muva'ak!yet 
olmu"tur. (Bravo sesler", alkı#lar)

Malûmdur k!, Muamele Verg!s! Kanunu, !hdası tar!h!nden ber! da!ma artan 
b!r "!kâyet konusu olmu"tu. 1957 malî yılı !pt!dasından !t!baren sanay!!m!z, Mua-
mele Verg!s!n!n tahr!pkâr tes!r!nden kurtularak yen! b!r gel!"me devres!ne g!rm!" 
olacaktır.

Gel!r Verg!s! Kanununda yapılan tad!lâtla b!l!nd!#! g!b!, adedler! 400 b!n c!-
varında olan dü"ük kazançlı küçük sanat ve t!caret erbabı, esnaf veya gel!r verg!s! 
mükellef! olmaktan kurtarılmı"tır. Geçen sene Yüksek Mecl!s!n!z, bu verg! kanun-
larından ayrı olarak sosyal hayatımız !ç!n çok faydalı kanunlar da çıkarmı"tır. Bu 
kanunların !"ç! muh!t!nde büyük memnun!yet uyandırdı#ı görülmü"tür.

Az!z arkada"lar,
M!llî Müdafaa Vekâlet!, topyekûn müdafaaya taallûk eden mevzuata atom 

tekn!#!n!n !sted!#! b!r veçhe vermek gayes!yle çalı"maktadır. S!lâh altına davet ed!-
len gençlere, modern e#!t!m s!stemler!n!n ı"ı#ı altında, en yen! s!lâh ve malzeme-
n!n kullanılması ve bakımı ö#ret!lmekted!r.

Ordumuzun devamlı surette muharebe e#!t!m!, tatb!kat ve manevralarla me"-
gul olab!lmes! !ç!n er e#!t!m merkezler! te"k!l ed!lm!"t!r. B!r sefer vukuunda s!lâh 
altına alınmaları !cab eden yedek subay, astsubay ve erler!m!ze de, yen! s!lâh ve 
malzemen!n kullanılması ve bakımı !ç!n gerekl! b!lg!ler ver!lmekted!r. (Bravo sesle-
r", alkı#lar) Bu e#!t!me, !mkânlarımızın âzam! hadd!ne varılarak devam ed!lecekt!r. 
(Bravo sesler", alkı#lar).

Harb okullarımızın, umum! kültür, meslekî e#!t!m bakımından daha !ler! b!r 
sev!yeye çıkarılması ve bu okullara ra#bet!n artırılmasını tem!n maksad!yle yen! 
b!r kanun lây!hası hazırlanmı"tır.

D!#er tara(an ordunun küçük rütbel! subay !ht!yacını sa#lamak üzere açıl-
ması lüzumlu görülen kısa sürel! subay okulları hakkındak! lây!ha da bu Devre 
!ç!nde Yüksek Mecl!s!n!ze sunulacaktır. Bugün büyük b!r önem kazanan, hergün 



yen! yen! !nk!"a%ar kaydeden atom, b!yoloj! ve k!mya harb!ne kar"ı ordumuzun ve 
halkımızın e#!t!m!ne ehemm!yet ver!lmekted!r. (Bravo sesler", alkı#lar)

Atom enerj!s! mevzuundak! çalı"malar, geçen devren!n sonunda kabul bu-
yurdu#unuz !k! kanun !le b!r esasa ba#lanmı"; yen! b!r hız kazanmı"tır. Hudut va-
z!feler!nde bulunan b!rl!kler!m!z!n !skân ve ya"ama "artları üzer!nde durulmakta, 
modern esaslara göre, bu müh!m meselen!n hall! yolunda gayret sarf ed!lmekte-
d!r. Geçen devre zarfında kabul buyurdu#unuz ve ordumuzun !skân pol!t!kasıy-
la "eh!rler!m!z!n !marı hususunda büyük faydalar ba#layaca#ı "üphes!z bulunan 
6771 sayılı Kanunun tatb!kat hazırlıklarına ba"lanmı"tır. Bu kanunun bah"ett!#! 
salâh!yetle satılacak gayr!menkuller!n bedel!yle modern garn!zon ve her nev! yen! 
askerî tes!sler !n"a ed!lecekt!r.

S!lahlı Kuvvetler!m!z, !ç ve dı" kaynaklardan öneml! b!r loj!st!k mesnede da-
yanmaktadır. Bu sözler!mle, her çe"!t malî ve !kt!sad! mülâhazaların üstünde, ordu-
muz !ç!n her sene seve seve ayırdı#ınız gen!" tahs!satla, büyük dostumuz Amer!ka 
ve Kanada’nın askerî yardımlarına !"aret etmek !st!yorum. 1955 - 1956 devres!nde 
Amer!ka’dan aldı#ımız askerî yardım takr!ben 200 m!lyon dolar kıymet!nded!r. 
Kanada’dan havacılık sahasında de#erl! yardım görmektey!z. Bu ves!le !le her !k! 
kıymetl! dostumuz ve müttef!k!m!ze huzurunuzda te"ekkürler!m! tekrarlamayı va-
z!fe b!l!r!m. (Alkı#lar)

Sayın mebuslar,
Bütün b!r m!llet!n !ht!mamla üzer!ne t!tred!#! ordumuz, -kara, den!z, hava 

kuvvetler!m!z-NATO savunma gücünün modern temeller! üzer!nde, b!r kudret 
sembolü olarak yükselmekted!r. (Sürekl" alkı#lar) $nandı#ımız bu durumun devamı 
!ç!n el!m!zden gelen! yapmak azm!ndey!z. (Bravo sesler", alkı#lar)

Muhterem mebuslar,
&!md! dı" s!yaset!m!zden bahsedece#!m. Hak!k! ve âd!lâne b!r sulhun tes!s!, 

henüz end!"e ver!c! b!r mevzu olarak muallâkta durmaktadır. M!lletler!n me"ru 
menfaat ve haklarının gözet!lmes! prens!b!ne !st!nad eden, yok ed!lmek veya ta-
hakküm altına alınmak korkusundan masun b!r devreye henüz g!r!lemem!"t!r. 
(Do%ru, do%ru sesler")

Umum! s!yasette gözet!len maksat, sadece b!rkaç seney! harbs!z geç!rmekten 
!baret olmamalıdır.

Uzun seneler devam edecek esaslı b!r sulhu be"er!yete tem!n !ç!n u#ra"ılma-
lıdır. Halbuk! c!han s!yaset! sahasında kel!me, tab!ye ve pol!t!ka oyunları teval! 
ederken, hak!k! sulhun tes!s! !ç!n bertaraf ed!lmes! elzem olan muzır cereyanlar, 
tahakküm emeller!ne delâlet eden vakıalar oldu#u g!b! ortada durmaktadır. (Bravo 
slesler")

Son günlerde Polonya ve b!lhassa Macar!stan’da cereyan eden kanlı hâd!seler, 
m!lletler!n ne pahasına olursa olsun ancak hürr!yet ve !st!klaller!ne sah!p olarak 
ya"amak !sted!kler!n! vuzuh !le gösterm!"t!r. (Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#-
lar)

Orta &arkın zor durumunu kend! menfaatler! !ç!n !st!smar edenler!n, hattâ 
y!ne aynı maksatla mütemad!yen mü"küller ve !ht!lâ%ar yaratanların, tahakküm 



maksad!ylle b!rtakım keyfî ve fevrî s!yaset tak!bedenler!n, bu bölgede !hdas ett!k-
ler! son derece c!ddî ve naz!k vaz!yet!n, çok vah!m hâd!selere meydan verd!#!ne 
"ah!d olmaktayız. (Bravo sesler") Bu g!b! karı"ık vaz!yetlerde katî hükümler ver!p 
net!celere varmakta acele etm!yoruz. Bu !t!barla, ben, bugün burada, dünyanın du-
rumu muvacehes!nde !ht!yatı, teyakkuzu h!çb!r zaman elden bırakmamak, da!ma 
daha hazırlıklı olmak ve bütün sulhsever m!lletler arasında tesanütle hareket ed!l-
mes!n! tem!n etmek hususunda öteden ber! yapmı" oldu#umuz te"ebbüsler!n, ne 
kadar yer!nde oldu#unu, hâd!seler!n b!r daha !spat ett!#!n! tebarüz ett!rmekle !kt!fa 
eyl!yece#!m. (Bravo sesler", alkı#lar)

Arkada"lar,
Vakıalar ve tecrübeler açıkça göstermekted!r k! sulhun korunması, sulhu boz-

mak !st!yenlerden daha kuvvetl! olmaya ba#lıdır. Bunun !ç!n bütün hak!k! sulhse-
ver m!lletler !mkân ve gayretler!n! b!rle"t!rmel!, m!lletler!n tam müsavat "artları 
!ç!nde yükselmeler! ve refaha kavu"maları !ç!n mütesan!t b!r !" b!rl!#! yapmalıdırlar. 
Bu s!yaset, her zaman söyled!#!m g!b!, B!rle"m!" M!lletler Andla"masında yüksek 
prens!plere ba#lılık bakımından tam mânas!yle !deal!st ve bu !dealler!n korunması 
!ç!n lâzım gelen teyakkuzu tazammun etmes! bakımından da y!ne tam mânâsıyla 
real!st b!r s!yasett!r.

B!z, gerek çok tara%ı anla"malar !ç!nde gerek muhtel!f devletlerle, !k!l! müna-
sebetler!m!zde da!ma bu prens!pler! tatb!k etmektey!z. Bütün sam!m!yet ve azm!-
m!zle ba#lı bulundu#umuz NATO !ç!nde âzam! ölçüde faal ve faydalı olmaya ça-
kı"ıyoruz. NATO’nun askerî kuvvet ve tedb!rler! !le sulh u#runda daha mütekâm!l 
b!r hal almasının zaruret!ne kaan!y!z. Bunun yanında NATO’nun s!yas! sahada !" 
ve hareket b!rl!#!n! behemehal artırması hususundak! gayretler! memnun!yetle 
destekl!yoruz.

Ortado#u’da, her m!llet!n hak ve menfaatler!n! müsav! "artlar !ç!nde mü"te-
reken korumak, nereden gel!rse gels!n madd! ve mânev! tecavüzlere kar"ı durmak, 
elb!rl!#!yle bu bölgede !st!krar, refah ve teâl!y! sa#lamak gayeler!yle kurulmu" olan 
Ba#dat Paktı bütün tahr!klere ra#men ayaktadır. (Bravo sesler") Pakt !ç!ndek! müt-
tef!kler!m!zden her b!r!n!n, -b!z!m g!b!- bu pakta kar"ı ba#lılıklarını ve Ba#dat Pak-
tı z!hn!yet!yle hareket etmekte olmalarını görmekle !n"!rah duymaktayız. B!rle"!k 
Amer!ka, Ba#dat Paktının hem “$kt!sad! “ hem de “Yıkıcı Faal!yetlerle Mücadele” 
kom!syonlarına tam âza olarak g!rm!" bulunmaktadır. Ayrıca, büyük müttef!k!m!z, 
paktın Ekonom!k Kom!tes! çerçeves! !ç!nde hazırlanmakta olan mü"terek “naf!a” 
projeler!n!n f!nansmanına yardım edece#!n! vadetm!"t!r. (Bravo sesler")

Bütün bunlar "ükranla kar"ılanacak !ler! hareketlerd!r. Ancak, NATO ve 
SEATO’ya âza olmak suret!yle dünyada sulh ve emn!yet!n tes!s! !ç!n yaptı#ı muaz-
zam gayretler!n !k! müh!m ahdî del!l!n! verm!" olan Amer!ka’nın, yıkıcı faal!yetle-
r!n tekasüf ett!#! Ortado#u’da, Ba#dat Paktına da tam âza olarak g!rmek suret!yle, 
tes!r! çok büyük olaca#ı "üphes!z bulunan d!#er b!r del!l!n! daha !lâve etmes!n! 
ehemm!yetle temenn!ye "ayan bulurum. (Bravo sesler", alkı#lar)

Balkan Paktına gel!nce, bu !tt!fakın akded!lmes!n!n sa!kı, âzası bulunan dev-
letler!n hürr!yet ve !st!klâller!n!n muhafazası, Balkanlarda emn!yet ve !st!krarın 
tem!n!, b!r kel!me !le üç devlet arasında kader ve menfaat b!rl!#! g!b! geç!c! olma-
yan sebeplerd!r. Üç devlet!n, bu paktı yakından !lg!lend!ren hâd!seler!n !nk!"a%arı 



kar"ısında, paktın durumunu ve ât!s!n! aralarında müzakere ed!p mutabakata var-
maları !cab eder. (Bravo sesler")

Bu bakımdan, Yunan Hükümet!n!n vâk! davetlere !cabet etmemes! yüzün-
den b!r hayl! zamandan ber! toplanamamı" olan Paktın Da!mî Konsey!n!n tekrar 
faal!yete geçeb!lmes!n! temenn! eder!z. Bu temenn!de Yugoslav Hükümet!n!n de 
b!z!mle mü"terek oldu#unu söyleyeb!l!r!m. (Bravo sesler")

Sulh, !nsanlık ve refah !dealler!ne h!zmet !ç!n kurulmu" te"ekküllerden bah-
sederken, bunların ba"ında gelen B!rle"m!" M!lletler hakkındak! mü"ahedeler!m!z! 
de anlatmak !ster!m. B!rle"m!" M!lletler Andla"masına büyük sadakatle ba#lıyız. 
Ancak B!rle"m!" M!lletler Te"k!lâtının bâzı üyeler!n!n bu andla"madak! ulv! pren-
s!pler! husus! maksatlarla zaman zaman !st!smar veya arzularına göre tahr!f etmek 
!sted!kler!n! görmekle müteess!r!z. (Bravo sesler") Bütün be"er!yet!n üm!tler!n! 
ba#ladı#ı bu büyük müessesey!, bu g!b! küçüklüklerden korumak ve el b!rl!#!yle bu 
u#urda mücadele etmek lâzımdır. Böyle yapılmadı#ı takd!rde B!rle"m!" M!lletler 
Te"k!lâtının otor!tes!, hattâ mevcud!yet!, tehl!keye dü"eb!l!r. (Çok do%ru sesler") 

Çok ehemm!yet verd!#!m!z d!#er b!r beynelm!lel te"ekkül de, âzası bulundu-
#umuz Avrupa Konsey!d!r. Bu müessesen!n, mâkul ve bütün c!hana kar"ı hayır-
hah, gen!" görü"lü b!r Avrupa vahdet!ne do#ru !lerled!#!n! görmekle memnun!yet 
duymaktayız. 

Az!z mebus arkada"larım,
B!raz evvel tar!f ett!#!m dürüst, açık ve hayırhah s!yaset!m!ze aynı "ek!lde ve 

del!ller!yle mukabele eden bütün devletlerle !k!l! münasebetler!m!z! !nk!"af ett!r-
mektey!z. $st!klâl ve m!llî hürr!yetler!n! kazanmalarından büyük baht!yarlık duy-
du#umuz Tunus ve Fas !le kar"ılıklı büyükelç!l!kler tes!s ett!k. (Bravo sesler", sürekl" 
alkı#lar)

Güney Kore Devlet! !le, y!ne kar"ılıklı sefaretler açmayı kararla"tırdık. Ge-
çen devre zarfında, memleket!m!ze müh!m z!yaretler vukubul mu"tur. Kıymetl! 
kom"umuz, karde"!m!z ve müttef!k!m!z $ran’ın büyük b!r hükümdar ve büyük b!r 
devlet adamı vası%arını yüksek "ahıslarında b!rle"t!ren &eh!n"ahı Majeste Muham-
med Rıza Pehlev!’n!n, $mparator!çe Süreyya Hazretler!yle b!rl!kte memleket!m!ze 
yaptıkları resmî z!yaret!n der!n hâtırası ve sam!mî heyecanı hep!m!z!n kalpler!nde 
ya"amaktadır. (Alkı#lar) $ran !le münasebet ve !" b!rl!#!m!z!n, her sahada, gerek 
Ba#dat Paktı !ç!nde gerek !k!l! olarak, en tatm!nkâr "ek!lde !nk!"af etmekte oldu#u-
nu söyleyeb!lecek durumda olmakla hak!k! !n"!rah duymaktayım. (Bravo, sesler")

Her bakımdan çok kıymetl! olan dostum Pak!stan Re!s!cumhuru Ekselans 
$skender M!rza !le pek muhterem Begüm M!rza da resmî b!r z!yaretle memleket!-
m!z! "ere%end!rm!"lerd!r.

Büyük ve az!z Pak!stan M!llet!ne hem Ba#dat Paktı müttef!k!m!z olarak hem 
de, kar"ılıklı münasebetler!m!zde atfett!#!m!z kıymet ve besled!#!m!z !t!mat bü-
yüktür. (Bravo sesler", alkı#lar)

B!rle"!k L!bya Krallı#ının Muhterem Mel!k! Majeste $dr!s El Sunus!’n!n mem-
leket!m!z! z!yaret etm!" olmalarını büyük memnun!yetle kaydetmek !ster!m.

Ba"vek!l!m!z Adnan Menderes’!n dost ve karde" Afgan!stan’a yaptı#ı resmî 
z!yaret de faydalı olmu"tur. Majeste Afgan Kralı Zah!r &ah’ın memleket!m!z! "e-



re%end!rmeler! hakkındak! resmî davet!m!z! kabul buyurmaları b!z!, fazlasıyla 
memnun ve mütehass!s etm!"t!r. (Bravo sesler" Alkı#lar) Afgan!stan’ın müre'eh ve 
kuvvetl! olmasını !ster!z. Bunu, yalnız aramızda mevcut h!ssî ve mânev! ba#lardan 
dolayı de#!l, Afgan!stan’ın bölgem!zde !"gal ett!#! müh!m mevk!! bakımından da 
sam!m!yetle temenn! etmektey!z.

Pak!stan-Afgan!stan münasebetler!n!n düzelmek yoluna g!rd!#!n! gösteren 
bâzı emareler b!z! son derece baht!yar etmekted!r. (Bravo sesler") Bu yolda elde ed!-
lecek her müspet net!cen!n, mü"terek dostlarımız !ç!n oldu#u kadar, muh!tler! !ç!n 
de b!r n!met sayılaca#ı "üphes!zd!r. Bu sene Cumhur!yet Bayramımızı, dört az!z 
dost memlekete mensup çok muhterem m!saf!rler!m!zle b!rl!kte kutladık. Bunlar, 
sulhsever m!lletler cam!ası !ç!nde ve Akden!z havzasında büyük b!r az!mle da!ma 
yapıcı b!r rol oynamı" bulunan dost $spanya’nın Har!c!ye Nâzırı Ekselans Artajo; 
dost ve müttef!k $ran’ın Harb!ye Nazırı !le, kıymetl! dost ve müttef!k!m!z $talya’nın 
Erkânı Harb!ye Re!s! ve ananev! dostumuz ve kıymetl! müttef!k!m!z Alman m!lle-
t!n!n yegâne mümess!l! olan Federal Almanya’nın Hava Kuvvetler! Kurmay Ba"ka-
nıdır. (Bravo sesler", alkı#lar)

Arkada"lar,
Yakın kom"umuz, de#erl! müttef!k!m!z karde" Irakla münasebetler!m!z, !" 

b!rl!#!m!z, bütün sam!m!yet ve kuvvet!yle olgun b!r sa*a arz etmekted!r. Ba#dat 
Paktının kıymetl! b!r âzası ve Arap B!rl!#!n!n müh!m b!r rüknü olmak g!b! !k! bü-
yük vaz!fey! l!yakatle ba"aran bu m!llet! ve onun d!rayetl! !darec!ler!n!, sulhsever 
m!lletler cam!asının takd!r etmes! lâzımdır. (Alkı#lar)

Büyük dostumuz ve müttef!k!m!z B!rle"!k Amer!ka !le münasebet ve !" b!rl!-
#!m!z!n da!ma !nk!"af etmekte oldu#unu görmek ve söylemekle baht!yarım. (Bra-
vo sesler") Bütün meseleler!m!z!, hak!k! ve b!rb!r!nden em!n dostlar arasında !cab 
eden "ek!lde, tam b!r sam!m!yet !ç!nde beraberce ele almaktayız. Kıymetl! dos-
tumuz ve müttef!k!m!z $ng!ltere !le olan münasebetler!m!z de dostane b!r anla-
yı" havası !ç!nde da!ma kuvvetlenmekted!r. Fransa !le b!lhassa !kt!sad! sahada çok 
hayırlı !"lere g!r!"!ld!#!n!, $talya !le münasebetler!m!z!n her sahada !nk!"af ett!#!n! 
kaydetmekten zevk duyarım.

B!rle"!k Amer!ka g!b! Kanada da mesafe !t!bar!yle b!zden uzak fakat anlayı" 
ve aynı !dealler !ç!n mü"terek çalı"mak bakımından b!ze çok yakındır. Bu müh!m 
müttef!k!m!zle münasebetler!m!z!n da!ma !nk!"af etmes!n! temenn! eylemektey!z. 
(Alkı#lar)

Alman m!llet!yle aramızdak! ananev! dostluk, müttef!k!m!z Federal Alman-
ya !le münasebetler!m!zde kend!s!n! göstermekted!r. $"b!rl!#!m!z her sahada çok 
ser! ve em!n adımlarla !lerlemekted!r. Bu !nk!"af b!z! çok memnun etmekted!r. 
NATO $ç!ndek! d!#er müttef!kler!m!zle olan !k!l! münasebetler!m!z ahenkl! ve çok 
tatm!nkârdır. Bu bakımdan, b!z! üzen b!r mevzu olarak, müttef!k!m!z Yunan!stan’la 
aramızdak! durumun, yegâne !st!sna te"k!l ett!#!n! söylemek mecbur!yet!ndey!m. 
(Do%ru, do%ru sesler")

Bu müttef!k!m!z, öteden ber! malûm metotlar!yle !st!lâ pe"!nde ko"an unsur-
ların tahr!katına uyarak, h!ç yoktan, !hdas ett!#! ve durmadan alevlend!rd!#! Kıbrıs 
meseles!n!, !k! memleket arasındak! münasebetler!n m!hrakı, ve hattâ umum!yet 



!t!bar!yle dı" s!yaset!n!n m!hver! hal!ne get!rm!" bulunuyor. Bu hareket tarzının 
Yunan!stan’a fayda tem!n ed!p etm!yece#! kend!ler!n!n takd!r!ne ba#lı b!r !"t!r. 
(Bravo sesler") B!ze gel!nce, v!cdanımız müster!ht!r; çünkü Kıbrıs meseles!nde, 
dâvamızın esasında tamamen haklıyız. (Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" Alkı#lar) 
Hukuk, adalet ve emn!yet !capları !le m!llet!m!z!n kat! !rades!ne !st!nad eden duru-
mumuzu c!dd!yetle muhafaza ed!yoruz. (Bravo sesler") Bu sa#lam durumun verd!#! 
kuvvetle Yunan dostlu#una ve !tt!fakına verd!#!m!z ehemm!yet!n devam ett!#!n!, 
Balkan Paktı !le NATO !ç!ndek! kar"ılıklı taahhütler!m!ze sadakatle ba#lı oldu#u-
muzu söylemekten zevk duyarım.

Yunanlı müttef!kler!m!zden aynı “anlayı" ve kanaat! !fade eden her hareket! 
memnun!yetle kar"ılarız. (Bravo sesler", alkı#lar)

Sayın mebuslar,
Burada sona eren sözler!mle, !ç!nde bulundu#umuz umum! durumu hulâsa 

etm!" oluyorum. Mecl!s!n, açılan yen! devres!nde müh!m !"ler kıymetl! mesa!n!z! 
beklemekted!r. Faydalı çalı"malarınızda az!z M!llet!m!z!n sevg!ler! s!z!nle beraber-
d!r. (Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" Alkı#lar)



On B"r"nc" Dönem
B"r"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle#!m
1 Kasım 1957 Cuma

B!r!nc! Celse
Açılma saat!: 15:00
Muvakkat Re!s: En ya#lı âza Al! Fuad Cebesoy ("stanbul)
Muvakkat Kât!pler: Hakkı Kurmel (Kayser!), Atıf Akın (Man!sa), Seza! Akda$ (Man!sa),
 Mehmet Al! Ceylân (Kırklarel!)

 Cumhurba#kanı Celâl Bayar 

Çok muhterem m!lletvek!ller!,
Çok part!l! s!yas! hayatımızda yen! seç!mlerle m!llet!m!z!n !rades! b!r kere 

daha tecell! etm!" oldu. &u anda Türk m!llet!n!n yegâne ve hak!k! mümess!l! sıfa-
t!yle vatan! vaz!fes!ne ba"lamak üzere bulunan Yüksek Heyet!n!z! selâmlamakla 
baht!yarım. (Soldan, Alkı#lar)

Memleket !"ler!n!n tedv!r!nde, memleket ve m!llet!m!z!n madd! ve mânev! 
tekâmülünün tem!n!nde, Büyük M!llet Mecl!s!n!n en müess!r !rade ve !lham kay-
na#ı oldu#u "üphe götürmez b!r hak!katt!r. Büyük Mecl!s!n sah!b oldu#u bu yük-
sek salâh!yet ve güz!de vasfı !le yen! çalı"ma devres!nde dah! kar"ımızda bulunan 
bütün memleket meseleler!n!, kudretle ele alarak az!z m!llet!m!z!n yüksek menfa-
atler!ne uygun b!r "ek!lde ba"araca#ından em!n bulunuyorum. (Soldan, Alkı#lar)

Sayın arkada"lar,
Dünyada sulh ve emn!yet!n hâlâ b!r türlü, teessüs ve tahakkuk edememes!, 

bütün dünyaya "âm!l c!ddî tehl!keler!n kayna#ını te"k!l etmes!, husus!yle bölgem!-
z!n ayrıca naz!k ve c!ddî b!r manzara arz etmes! Yüksek Heyet!n!z!n ve s!z muhte-
rem arkada"larımın, memleket!n emn!yet!ne taallûk eden müh!m meseleler üze-
r!nde her an büyük b!r bas!ret ve d!kkatle durmanızı !cab ett!recek mah!yetted!r. 
Bu mevzudak! m!llî teyakkuz ve hassas!yet!m!z!n telk!n ett!#! tesanüt ve mesul!yet 
duygusu !le hareket olunaca#ından "üphe etm!yorum.

$nsanlık cam!ası !ç!nde kuvvetl! ve müre'eh b!r Türk!ye’n!n, b!r sulh ve !st!k-
rar unsuru oldu#unda bütün sulhsever m!lletler müttef!kt!rler. Kuvvetl!, !ler! ve 
müre'eh b!r Türk!ye !deal!n! tahakkuk ett!rmek !ç!n b!r tara(an !kt!sad! kalkın-
mamızı, hızını kaybett!rmeden devam ett!rmek, d!#er tara(an s!yas! ve !dar! haya-
tımızda bugüne kadar elde ed!lm!" olan net!celer! tahk!m ve tars!n ederek daha da 
!ler! götürmek çareler!n! aramak g!b! müh!m vaz!feler, b!z! beklemekted!r. Bütün 
bu ver!ml! eser ve net!celer!n elde ed!lmes!n!n ancak huzur, emn!yet ve !st!krar 
!ç!nde çalı"makla mümkün olab!lece#!n! söylemek hak!kat!n tam !fades! olur.

Bu gayeler!n tahakkuku !se bütün meseleler!m!zde, memleket!n yüksek men-
faatler!n! her "eyden üstün tutan ve m!lletçe bekamızın temel "artlarından b!r! olan 



m!llî tesanüdümüzü renc!de edecek her türlü hareketlerden sakınmayı esas b!len 
b!r ruh ve z!hn!yete sah!b olmamıza ba#lıdır. Aynı vatanın evlâtları olmak hak!ka-
t!n!n ve vatanseverl!k duygularımızın bütün çalı"malarımızda b!ze rehber olaca-
#ından asla "üphe etm!yorum. (Soldan; #"ddetl", Alkı#lar)

Az!z arkada"larım,
Çok part!l! hayata g!rd!#!m!z zamandan bu yana sert ve çet!n mücadeleler 

cereyan edegelm!"t!r.
Henüz b!tm!" olan son umum! seç!mlerde de görülen mücadeleler!n "!ddet!, 

ne olursa olsun "!md!, artık seç!mler yapılmı" ve m!llet !rades!n!n her türlü "üphe 
ve tereddütten azade olarak bütün vuzuhu !le tecell! etm!" bulunması kar"ısında 
m!llet !rades!ne râm olmak, en yüksek sev!yede m!llî vaz!fe !fa etmek mevk!!nde 
bulunanların en ba"ta gelen vec!beler!nden sayılmak !cab eder. (Soldan; #"ddetl" 
alkı#lar ve Bravo sesler")

F!lhak!ka çok part!l! hayata ba"ladı#ımız andan bugüne kadar devam edege-
len "!ddetl! mücadeleler huzur ve sükûn !ht!yacını büsbütün h!ssett!rm!" ve m!llî 
hayatımızı !nk!"af ve !kt!sad! kalkınmamızı tahakkuk ett!rmek !ç!n n!zam ve !st!k-
rarın lüzumunu b!r kat daha tebarüz ett!rm!" bulunmaktadır. Demokrat!k rej!mle-
r!n ve hürr!yet f!k!rler!n!n n!zam ve !st!krar me*umundan ayrı mütalâa ed!lmes! 
esasen vâr!d olamaz. (Soldan; Alkı#lar)

Çok sayın m!lletvek!ller!,
Türk!ye Re!s!cumhurlu#una üçüncü defadır k!, seç!lm!" bulunuyorum. Dev-

let Re!sl!#!n!n benden ne kadar a#ır ve c!ddî vaz!fe !sted!#!n!, kalb ve v!cdanımda 
h!s ve !drak ederek, ben! do#rudan do#ruya seçen Yüksek Heyet!n!ze der!n m!nnet 
ve "ükranlarımı arz etmey! önde gelen vaz!fe telâkk! etmektey!m. (Soldan, #"ddetl" 
alkı#lar) Bu vaz!fey! !fa ederken, çok kıymetl! teveccüh ve !t!madını mânev! b!r 
haz!ne b!ld!#!m büyük Türk M!llet!ne de m!nnettarlık duygularımı, sonsuz "ük-
ranlarımı !blâ# etm!" oluyorum. (Soldan, Alkı#lar)

Büyük M!llet Mecl!s!n!n on b!r!nc! dönem!n! te"k!l eden Heyet!n!z!n bütün 
karar ve !sabetl! tedb!rler!yle, az!z vatanımıza hayırlı h!zmetler !fasına muva'ak 
olmasını d!ler!m. (Soldan, ayakta çok #"ddetl" alkı#lar, Bravo, sa%ol sesler")
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 Cumhurba#kanı Celâl Bayar 

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n On b!r!nc! Dönem!n!n $k!nc! Toplantısını 
açıyorum. Bu ves!le !le de, Büyük M!llet Mecl!s!n!n Muhterem Azasını hürmetle 
selamlamayı zevkl! b!r vaz!fe b!l!r!m.

Az!z Mebus arkada"larım,
Her sene oldu#u g!b!, ger!de bıraktı#ımız devre zarfında da pek çok !"ler ya-

pılmı" ve memleket!m!z! !ler! b!r meden!yet ve refah sev!yes!ne götüren hamleler!-
m!z, bu sene de, her sahada ver!ml! net!celer verm!"t!r.

F!lhak!ka, memleket!n umum! emn!yet!, adalet, sa#lık, maar!f, z!raat, nafıa, 
münakale, çalı"ma ve !mar !"ler! her bakımdan tatm!n ed!c! "ek!lde yürütülmü" 
ve bundan evvelk! devrelerde memlekete kazandırılmı" olan eserlere yen!ler! !lâve 
ed!lm!" bulunmaktadır. Bu vakıayı memnun!yetle bel!rtmekle beraber, yapılan !"-
ler!n ayrı ayrı !zahına geçmek !stem!yorum. Yüksek Mecl!se takd!m ed!lecek büt-
çe lây!ha ve gerekçeler!nde Hükümet !craatı teker teker ve elde ed!len net!celere 
a!t rakam ve mukayeselerle b!rl!kte arz ed!lecekt!r. Ben, sadece senen!n bell! ba"lı 
hâd!seler!n! te"k!l eden bâzı müh!m mevzulara temas etmey! terc!h ed!yorum. Bu 
arada b!lhassa !kt!sad! ve malî mevzular, m!llî müdafaa ve har!cî s!yaset münase-
betler!m!z üzer!nde duraca#ım.

Muhterem arkada"larım,
Artık Türk!ye’de, senelerden ber! yer almı" bulunan b!r müh!m ve tar!hî 

hâd!seden haberdar olmamı" k!mse kalmamı" g!b!d!r. $kt!sad! kalkınmamız, yal-
nız memleket!m!zde b!l!nen ve takd!r ed!len b!r hâd!se olmakla kalmıyarak, m!lî 
hudutlarımız dı"ında da, hemen her tara(a bahsed!l!r b!r mevzu hal!ne gelm!"t!r. 
(Soldan, Bravo sesler") M!lletçe sarf ett!#!m!z büyük gayretler!n mahsulü olan eser-
ler, "!md!, b!rb!r! ardınca b!t!r!l!p meydana gelmekte ve bütün vatanda"larımızca 
sev!l!p ben!msenmekted!r.

F!lhak!ka, Türk!ye’y! !ler! ve mâmur b!r memleket sev!yes!ne do#ru süratle 
götürecek kalkınma, yatırımlar ve !mar pol!t!kamızın net!celer!, !kt!sad! hayatımı-
zın her sahasında, !ç ve dı" t!carette, mal!yede, sına! !st!hsal ve !" kollarında, yıldan 
yıla artan b!r n!spette elde ed!lmeye ba"lanmı"tır.



Yıllardan ber! tak!b ed!lmekte olan, !kt!sad! kalkınma pol!t!kası memleket!-
m!z! öyle b!r sa*aya get!rm!"t!r k!, çe"!tl! sahalarda b!rb!r!yle !rt!batı ve kar"ılıklı 
tes!r! bulunan faal!yetler!n, umum! pol!t!ka !ç!nde, b!rb!rler!yle olan münasebet-
ler!n! daha sıkı ve ahenkl! b!r surette tanz!m etmek !ht!yacı h!ssed!lmekted!r. Bu 
!t!barla Hükümet, !kt!sad! alanda Devlet ve m!lletçe sarf ed!lmekte olan gayretler!n 
bugünkü "artlara ve memleket!n çe"!tl! !ht!yaçlarına göre, en ver!ml! !st!kametlere 
yönelt!lmes!n!, !ç ve dı" !mkân ve kaynaklardan rasyonel b!r "ek!lde faydalanılma-
sını sa#lıyacak yen! ve esaslı tedb!rler alınması yoluna g!tm!" bulunmaktadır.

Süratle !nk!"af eden ekonom!k bünyem!z!n, arız! ve spekülat!f her türlü mu-
ameleler!n zararlı tes!rler!nden korunarak kuvvetlenmes!n!, t!caret hayatımızın 
em!n ve !st!krarlı b!r zem!n üzer!nde cereyanını tem!n edece#!ne !nandı#ım bu 
malî ve !kt!sad! tedb!rler üzer!nde durmayı faydalı görmektey!m. &unu da söy-
lemel!y!m k!, bu tedb!rler, Hükümet!n seç!mlerden sonra Büyük Mecl!se arz ve 
takd!m ett!#! programda yer almı" ve muva'ak!yetle tatb!k! !ç!n de gerekl! bütün 
hazırlıklara g!r!"!lm!" bulunuyordu. Bu tedb!rler üç esastan mütalâa olunab!l!r:

1. Satınalına gücünün kontrolü.
2. P!yasaya mal ve h!zmet arzının arttırılması. Yatırımların ted!ye muvazenes! 

ve !st!hsal üzer!nde müsbet tes!rler! olacak !st!kametlere yönet!lmes!. Satınalma 
gücünü kontrola matuf pol!t!kanın hedef!, amme sektörüne a!t açıkların bertaraf 
ed!lmes!, husus! sektörde en%âsyon temayüller!n!n önlenmes!, bankalar üzer!n-
de mâkul ve tatm!n ed!c! b!r murakabe s!stem! tes!s!, Devlet !"letmeler!n!n açık 
vermemeler!n!n tem!n!d!r. Yatırımlarda ancak, em!syona g!tmey! zarur! kılmayan 
!mkân ve menbalardan faydanılacaktır. Ted!ye muvazenes! üzer!nde, kısa zamanda 
müsbet tes!rler yapab!lecek ve !st!kbalde Türk!ye’n!n, !kt!sad! kalkınmasını, kend! 
kaynaklarıyla yürüteb!lmes!n! mümkün kılacak yatırım pol!t!kasının devamı esas 
sayılmakta ve hayat! b!r ehemm!yet arz etmekted!r. (Soldan Bravo sesler")

&u noktaları da !lâve edey!m k!, alınan !kt!sad! tedb!rler!n m!hrakını te"k!l 
eden kamb!yo pr!m s!stem!, bazı !hraç mallarımızın !ç f!yatlar !le dünya f!yatları 
arasında mevcut farkların !zales!n! mümkün kılmaktadır. Malî ve !kt!sad! sahada 
yen! alınan tedb!rler! bu suretle kısaca bel!rtt!kten sonra dı" yardımlar mevzuuna 
geç!yorum. Hükümet, üç ay önce, memleket!m!z !ç!n fevkalâde ehemm!yetl! !k-
t!sad! ve mal! yardımlar tem!n!ne muva'ak olmu"tur, Bu yardımlar !k! kısımdan 
mütalâa ed!lmel!d!r. B!l!nd!#! g!b! ba"ta büyük müttef!k!m!z Amer!ka olmak üzere, 
Federal Batı Almanya, $ng!ltere ve Avrupa !kt!sad! !"b!rl!#!ne dah!l d!#er mem-
leketler !le M!lletlerarası Para Fonundan tem!n ed!len nakdî yardım yekûnu 359 
m!lyon doları bulmaktadır. Bu nakdî yardımdan ayrı olarak E.P.U. Memleketler!ne 
kar"ı gec!km!" ödemeler!m!z!n ve 1961 yılına kadar vâdeler! gelecek olan taks!t-
ler!n, !ler!k! yıllara yayılmak suret!yle uzun vadel! b!r ted!ye plânına ba#lanması 
hususunda mutabakata varılmı"tır.

Uzun vadel! ödemeye tâb! tutulacak m!ktar, 400 m!lyon dolar raddes!nde-
d!r. Demek oluyor k!, nak!t ve borçların uzun vadel! ted!yeye ba#lanması suret!yle 
tem!n ed!len yardım tutarı 750 m!lyon doları a"maktadır. Ayrıca yekûna !lâves! 
lâzım gelen 225 m!lyon l!ralık b!r yardım daha vardır. Büyük dostumuz ve mütte-
f!k!m!z Amer!ka’nın bu yen! yardımını "ükranla kaydeder!m. (Soldan Bravo sesler", 
alkı#lar) M!lletçe sarf ed!len büyük gayretler!n hasılası olarak, memleket!m!zde son 



senelerde gerçekle"en kalkınma ve !lerlemen!n, bu ölçüde ve bu mah!yette b!r yar-
dımın tem!n!nde ba"lıca âm!l oldu#unda en küçük "üphe yoktur.

F!lhak!ka, son 8 sene !ç!nde tak!b ed!len yatırım pol!t!kası !le memleket 
!mkânlarını harekete get!rerek !kt!sad! potans!yel!m!z! bugünkü sev!yeye yükselten 
muva'ak!yetler elde ed!lmenı!" olsaydı, bu hacımda b!r yardımın memleket!m!ze 
tevc!h! bah!s mevzuu olamazdı. (Soldan, Alkı#lar) Bugün vasıl oldu#umuz !kt!sa-
d! kalkınma sev!yes!n!n, Türk!ye’ye yardım etmek !st!yen müttef!kler tarafından 
takd!r ed!lmes! net!ces!nded!r k!; 4 A#ustos anla"maları bütün !"t!rak eden devlet-
lerce memnun!yetle !mzalanmı" bulunmaktadır. (Soldan, Bravo sesler") Müttef!k 
memleketler arasında kar"ılıklı yardımla"ma z!hn!yet!n!n f!!lî b!r tezahürü olan bu 
anla"malar, aldı#ımız !kt!sad! ve malî tedb!rler!n tatb!k!nde !mkânlarımızı artıran 
yardımcı ve çok kıymetl! b!r unsur olacaktır.

&urasını kat!yetle !fade etmek !ster!m k!, alınan kararların noksansız olarak 
yer!ne get!r!lmes!nde Hükümet kararlıdır. (Soldan, Bravo sesler", alkı#lar) Bunu !k-
t!sad! ve malî alanda muva'ak!yet!m!z !ç!n esaslı "art olarak görmektey!z. Tatb!kat 
üç aydan ber! devam etmekted!r.

&ayet bundan böyle bâzı güçlüklere mâruz kalınacak olursa, bunların çok kısa 
sürece#!nden ve geç!c! mah!yette olaca#ından em!n!z. Bütün bu tedb!rler!n mem-
leket!m!z !ç!n çok hayırlı net!celer verece#!ne ve bu hususta halkımızın Hükümete 
yardımcı ve aynı zamanda m!llet!m!z!n de buna müzah!r olaca#ına !nanmaktayım. 
(Soldan, Bravo sesler")

Hemen !fade etmel!y!m k!, !kt!sad! ve malî konjonktürün arz ett!#! de#!"!kl!#! 
tak!b etmek üzere subay ve memurların ve aynı zamanda emekl!, dul ve yet!mler!-
n!n hayat ve ma!"et sev!yeler!nde sıkıntıya mâruz bulunmamalarını tem!n etmek 
hususundak! Hükümet kararını tasv!p ve te"v!k etmektey!m. (Soldan, bravo sesler", 
#"ddetl" ve sürekl" alkı#lar)

Bu münasebetle her sahada Devlet memurlarımızın memleket h!zmet!nde 
feragatle ve ba"arı !le !" ve h!zmet görmekte olduklarını te"ekkürle kaydetmek !ste-
r!m. (Soldan, Bravo sesler" ve Alkı#lar)

Muhterem m!lletvek!ller!,
Yurdumuzdak! !kt!sad! ve sosyal !lerleme !le nüfus ço#almasının net!ces! ola-

rak artan !ht!yaçlar, gen!"l!yen amme h!zmetler!,Devlet el!yle günden güne daha 
büyük ölçüde harcamaları zarur! kılmaktadır. Memnunlukla !fade etmel!y!m k!, 
yıldan yıla bütçeler!m!z !ht!yaçlarımızı daha tatm!n ed!c! b!r "ek!lde kar"ılamaya, 
amme h!zmetler!n!n tam ve kâm!l b!r surette !fasına daha müsa!t gel!"meler kay-
detm!"t!r. (Soldan, Bravo sesler")

Bu sayeded!r k!; m!llî müdafaada oldu#u kadar !kt!sad! !nk!"af, !mar ve e#!t!m 
sahalarında da, memleket!n kudret!n! kısa zamanda b!rkaç m!sl! artıran eserler!n 
vücuda get!r!lmes! mümkün olmu"tur. (Soldan, Bravo sesler") Devlet gel!r kaynak-
ları da, 1950 yılından ber! aynı "ek!lde, süratle gel!"m!"t!r. D!#er tara(an, Devlet 
gel!rler!nde bu artı"ın sa#landı#ı devre !ç!nde, memleket "artlarına uygun olarak 
tak!b ed!len verg! pol!t!kası net!ces!nde, bâzı verg! kanunları kaldırılmı", b!r kısmı 
tad!l ed!lm!", mevcut gel!r kaynaklarımızın gen!"let!lmes! maksad!yle !sabetl! yen! 
verg! kanunları Yüksek Mecl!s!n!zce kabul buyurulmu"tur.



Çok muhterem mebuslar;
Malî ve !kt!sad! sahadak! sözler!m! b!t!r!rken, ehemm!yetl! addett!#!m petrol 

konusuna da temas etmek !st!yorum. Bu mevzuda söze ba"larken 1954 yılında bü-
yük b!r !sabetle kabul buyurdu#unuz Petrol Kanununun, üç hazırlık yılından sonra, 
1957 yılından !t!baren ver!ml! b!r surette tatb!k!ne ba"landı#ım bel!rtmek !ster!m. 
F!lhak!ka, son !k! yıl !ç!nde b!rçok yerl! ve yabancı "!rketler, yurdun muhtel!f böl-
geler!nde petrol arama bakımından müh!m faal!yet gösterm!"lerd!r. Bugüne kadar 
yurdumuzda petrol ar!yan "!rketler!n sayısı 21’e, ver!len ruhsatname sayısı 232’ye 
çıkmı"tır. Ruhsatnameler!n kapladıkları saha 104 b!n 630 k!lometre kared!r.

Petrol aramaları !ç!n yatırılan sermaye de, geçen senen!n 70 m!lyon l!rasına 
mukab!l, bu yılın Eylül sonunda 126 m!lyon l!raya çıkmı"tır. Aramanın müh!m 
b!r sa*ası olan sondaj faal!yet!ne halen Türk!ye Petroller! Anon!m Ortaklı#ı !le 8 
yabancı "!rket tarafından devam ed!lmekted!r.

1958 senes!ndek! sondaj faal!yetler!n!n !lk müspet net!ces! Kâhta ve Germ!k’de 
petrol bulunması suret!yle alınmı"tır. (Soldan, Bravo sesler", alkı#lar)

Petrol çalı"malarının ehemm!yetl! b!r sa*asını te"k!l eden tasf!ye !"ler!nde de 
gel!"meler kayded!lm!"t!r. B!r! Mers!n’de 3 m!lyon 200 b!n tonluk, d!#er! $stanbul 
c!varında 800 b!n tonluk !k! tasf!yehanen!n !n"ası !ç!n gerekl! müsaadeler ver!l-
m!"t!r.

Raman ve Garzan bölgeler!nde petrol !st!hsal etmekte olan Türk!ye Petroller! 
Anon!m Ortaklı#ı, Garzan’dak! rezervler!n! gen!"letm!"t!r. Bundan ba"ka yen! bu-
lunan Germ!k sahasından da petrol !st!hsal!ne ba"lanmı"tır. 48 k!lometrel!k boru 
dö"enmes! suret!yle, bu üç petrol sahasından Batman Raf!ner!s!ne ham petrol sevk 
ed!lmekted!r. 1957 yılında bu raf!ner!de 300 b!n ton ham petrol !"lenerek 8 m!lyon 
500 b!n dolar kıymet!nde benz!n, motor!n, a#ır mazot ve asfalt elde ed!lm!"t!r. (Sol-
dan Bravo sesler") Yen! bulunan petrol rezervler!n!n süratle !"let!lmes!, !st!hsal!n 
en az !k! m!sl!ne çıkarılması !ç!n gerekl! tedb!rler alınmı" ve !st!hsal "!md!den art-
mı"tır. $kt!sad! alandak! gel!"mem!zle ahenkl! olarak, günden güne artan akaryakıt 
!st!hlâk!n!n daha gen!" ölçüde, kend! petrol !st!hsal!m!zden kar"ılanab!lmes! !ç!n, 
Türk!ye Petroller! &!rket! tes!sler!n!n !nk!"afını lüzumlu görmektey!z. &!rket!n bu 
husustak! !ht!yaçlarını kar"ılayacak !mkânlar, Hükümetçe tem!n ed!lm!"t!r ve ed!l-
mekte devam olunacaktır. (Soldan Bravo sesler")

Görülüyor k!, petrol dâvamız öneml! b!r surette ele alınarak takd!re de#er b!r 
!lerleme kayded!lm!"t!r. Fakat, b!lmel!y!z k!, henüz ba"langıçtayız. $ler!s! !ç!n üm!-
d!m!z çok kuvvetl!d!r. Tam b!r muva'ak!yet elde ed!nceye kadar az!mle çalı"aca#ı-
mız tab!îd!r. (Soldan Bravo sesler")

Petrol bahs!ne son ver!rken, bu mevzuda yen! b!r müzakeren!n net!celend!-
#!n!, muhterem heyet!n!ze arz etmekle büyük memnun!yet duymaktayım. $ran 
petroller!n!n Türk!ye’den Akden!z’e akıtılması !ç!n $ran M!llî Petrol &!rket! tarafın-
dan payp-lâyn s!stem!n!n tes!s! ve !"let!lmes! !ç!n karde" $ran Hükümet! !le Hükü-
met!m!z arasında b!r mutabakata varılmı"; !k! tarafın delegeler! tarafından !mza 
ed!lm!"t!r. (Soldan ve !ran Heyet" âzasından Alkı#lar) En geç !k! sene sonra !n"aata 
ba"lanacaktır. Bu, dünya ölçüsünde müh!m tes!s!n, !k! kom"u memleket arasın-
da esasen mevcud olan dostluk ve !tt!fak rabıtalarını ekonom!k mah!yette çel!k 



ba#larla da tars!n edece#!ne h!ç "üphe yoktur. (Soldan ve !ran Heyet" âzasından 
Alkı#lar) Az!z ve muhterem arkada"larım, Her sene oldu#u g!b!, bu yıl da, bütçe-
m!z!n büyük b!r kısmı m!llî müdafaa h!zmetler!ne tahs!s olunmu"tur. Bu suretle 
kara, den!z ve hava kuvvetler!m!z!n kudret!n! artırma yolundak! plânlarımız, bu 
kuvvetlere katılan çe"!tl! harb s!lâh ve vasıtaları !le tahakkuk etm!" bulunmaktadır. 
(Soldan Bravo sesler")

Ordu mensuplarının b!lg!ler!n! artırma ve e#!t!m, meseleler!ne de önem ve-
r!lmekted!r. Bu meyanda Ankara’da b!r Ordu Yabancı D!l Okulu da açılmı"tır.

S!lâh altına alınan vatanda"lardan okuma, yazma b!lm!yenler!n, askerl!k e#!t!-
m!nden önce okur yazar hale get!r!lmeler! mevzuu da ele alınmı"tır. (Soldan; bravo 
sesler") Maar!f ve M!llî Müdafaa Vekâletler! !le Amer!ka B!rle"!k Devletler! Yar-
dım Te"k!lâtının !" b!rl!#!yle hazırlanan b!r program gere#!nce, 1959 yılı ba"ından 
!t!baren her sene s!lahlı kuvvetler!m!zden 120 b!n er!n okuyup yazma ö#renmes! 
sa#lanmı" olacaktır. (Saldan, Bravo sesler", alkı#lar.)

Yurdumuzun !mar ve kalkınma faal!yetler! !le yangın, zelzele, sel g!b! tab!î 
âfetlerde, S!lahlı kuvvetler!m!z!n büyük yardımı görülmekted!r. Ayrıca, sefer !ht!-
yaçlarına göre tes!s ed!lm!" ve ordu el!nde bulunan atelye ve fabr!kaların, kapas!te 
fazlalı#ı !le, hazarda yurdun !kt!sad! kalkınmasına katılması dü"ünülmü"tür. Yük-
sek Mecl!se takd!m ed!lm!" bulunan b!r kanun lây!hası kabul buyuruldu#u takd!r-
de, bu hususta da müspet net!celer alınması mümkün olacaktır.

S!lahlı Kuvvetler!m!z!n lojman !ht!yacının kar"ılanması !ç!n 1955 yılından 
!t!baren bütçelere konan tahs!satla, bugüne kadar 900 lojman yaptırılmı"tır. 535 
lojman !n"a hal!nded!r. Önümüzdek! senelerde de bu !n"aata devam olunacaktır. 
Subay ve astsubaylarımızın vaz!fe gördükler! yerlerde oturmalarına !mkân veren 
bu lojmanlardan ba"ka, b!rer ev sah!b! olmalarına sa#lamak üzere, meskenler !n"a-
sına da ba"lanmı"tır. (Soldan, Bravo sesler", alkı#lar) $lk olarak, Ankara’da, 432 da!re 
ordu mensuplarına tesl!m ed!lm!"t!r. S!lahlı kuvvetler!m!z!n gıda s!stem! üzer!nde 
de hassas!yetle durulmu" ve ordumuzda b!r “Beslenme Enst!tüsü” vücuda get!r!l-
m!"t!r. (Soldan Bravo sesler".)

Motor!ze ordumuzun akaryakıt !ht!yacı da, NATO “Enfrastrüktür” Programı 
gere#!nce, 1959 yılı ba"larında halled!lm!" olacaktır. Aynı programa göre, !n"a ed!-
len muhabere ve elektron!k tes!sler, hava meydanları, den!z üsler! ve kara tes!sler! 
!le, ordumuzun daha modern "ek!lde takv!yes! sa#lanacaktır.

Büyük müttef!k!m!z ve dostumuz Amer!ka’nın da!ma memnunlukla kar"ıla-
dı#ımız yardımlarının b!r devamı olarak, 1958 yılı !ç!nde yen!den dört harb gem!-
s!n!n Donanmamıza katılması kararına varılmı"tır. (Soldan alkı#lar) Ordumuzun 
modern s!lâhlarla teçh!z! bahs!nde yen! b!r merhale olarak, b!r noktayı daha bel!rt-
mek !ster!m. Kuzey - Atlant!k Paktı çerçeves! !ç!nde memleket!m!z!n ve dolayıs!yle 
NATO’nun sa# kanadının korunması !ç!n tesb!t ed!len plânlar dâh!l!nde müttef!k!-
m!z Amer!ka, memleket!m!ze en son t!pte klâs!k s!lâhlarla beraber modern atom!k 
s!lâhlar da vermekted!r. (Soldan, Bravo sesler", alkı#lar.) Hür dünyanın müdafaasını 
büyük ölçüde kuvvetlend!rmeye yarayan bütün bu yardımlarından dolayı, büyük 
müttef!k!m!z ve dostumuz Amer!ka’ya te"ekkürler!m!, bu ves!le !le, tekrar !fade 
etmek !ster!m. (Soldan, Bravo sesler", alkı#lar.)



Bu !zahatımdan da anla"ılıyor k!, yüksek manev!yatı kadar madd! kuvvet! de, 
tekâmül yolunda olan S!lahlı kuvvetler!m!ze, !cabett!#! zaman, m!llî varlı#ımızın 
müdafaası vaz!fes! emn!yetle ver!leb!l!r. (Soldan, Alkı#lar) Ve bunun sa#layaca#ı 
"anlı net!ceden em!n olab!l!r!z. (Soldan Bravo sesler") Türk M!llet!n!n, hamasetle 
yu#rulmu" özü olan S!lahlı Kuvvetler!m!z!, huzurunuzda muhabbetle selâmlarım. 
(Soldan, Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar.)

Muhterem mebuslar,
&!md! de dı" s!yaset!m!zden bahsetmek !st!yorum. Üzüntüyle !fade etmek 

mecbur!yet!ndey!m k!, $k!nc! Dünya Harb!ndenber!, !nsanlı#ın özled!#! ve bekle-
d!#! sulh ve sükûn devres!nden henüz çok uzakta bulunuyoruz. Son b!r sene !ç!nde 
ortaya çıkan m!lletlerarası hâd!seler, meden! dünyada hürr!yet ve adalet temeller!-
ne dayanan sulh ve !st!krar arzularının gerçekle"mes! bakımından beslenen üm!t-
ler! kıracak tecell!ler gösterm!"t!r. F!lhak!ka, m!lletler! !k! grup hal!nde toplıyarak 
âdeta !k! ayrı dünyanın meydana gelmes!n! !ntaceden "artlarda h!çb!r de#!"!kl!k 
olmamı"tır. B!lâk!s, sulh ve hürr!yet !dealler!ne sam!mî surette ba#lı m!lletler kar-
"ısında, bu me*umları h!çe sayarak, sulh görünü"ü altında, zora dayanan emr!va-
k!ler! kabul ett!rmek !st!yen kuvvetler!n tahakkümü devam etm!"t!r. Geçen sene 
!ç!nde Orta - Do#u’da ve son günlerde Uzak - Do#u’da ortaya çıkan hâd!seler b!r 
kerre daha gösterm!"t!r k!, bu menf! kuvvetler, tahakküm ve yayılma hırslarını, 
fırsat buldukça, yen! yen! sahalara yöneltmekten de asla ger! durmamaktadırlar. 
D!#er tara(an, bâzı devletler!n, bu müspet ve menf! kuvvetler arasında, tâb!r ca-
!zse, b!r muvazene pol!t!kası tak!be çalı"tıkları görülmekted!r. Hak!kat "udur k!, 
bu davranı"larıyla onlar, b!lerek veya b!lm!yerek, tahakküm ve yayılma emeller! 
ta"ıyanların yıkıcı hareketler!ne ya b!zzat mevzu te"k!l etmekte, yahut da bu hare-
ketler! kolayla"tırmaktadırlar.

B!ze gel!nce, durumumuz sar!h ve kat!d!r.
Türk M!llet! ötedenber! sulh, adalet ve hürr!yet me*umlarını en az!z b!rer 

prens!p olarak ben!msem!", hür m!lletler toplulu#u !ç!nde bütün varlı#ıyla yer al-
mı" bulunmaktadır. (Bravo sesler") Dı" s!yaset!m!z, m!llet!m!z!n bu "uurlu ve ka-
rarlı durumunu sam!m!yet ve sadakatle aksett!rmekte devam edecekt!r. (Soldan 
Bravo sesler", alkı#lar)

Muhterem arkada"lar,
Dünyanın bugün !ç!nde bulundu#u "artlar hür m!lletler!n, bekalarını tem!nat 

altına alab!lmek !ç!n, bütün !mkân ve gayretler!n! sulhun korunması ve mü"terek 
emn!yet te"k!lâtının kuvvetlenmes! u#runda seferber etmeler!n! her zamandan z!-
yade zarur! kılmaktadır.

Hür ya"amaya azmetm!" m!lletler!n vücuda get!rd!kler! müstesna eser olan 
NATO’ya sadakatla ba#lıyız. NATO’nun, m!llî emn!yet!m!z!n takv!yes! bakımın-
dan oynadı#ı rol büyüktür, !n"!rah ver!c!d!r. Türk!ye de, temk!nl! ve aynı derece-
de kararlı hal! !le, NATO toplulu#u !ç!nde tesanüdü ve müdafâa gücünü artırıcı 
b!r unsur h!zmet! görmekted!r. Bu topluluk !ç!ndek!, !" b!rl!#!n!, yen! ortaya çıkan 
"artlara !nt!bak ett!rmek suret!yle daha da kuvvetlend!rmek !ç!n, müttef!kler!m!zle 
beraber her türlü gayret! sarf etmek hususunda kararlıyız. NATO Konsey!n!n ge-
çen sene Aralık ayında Ba"vek!ller sev!yes!nde akdett!#! toplantıda bu bakımdan 
!tt!haz ed!len kararlara memnunlukla !"t!rak etm!" bulunuyoruz.



Mensub oldu#umuz d!#er b!r mü"terek müdafaa te"k!lâtı olan Ba#dat Paktı 
hakkındak!, dü"ünceler!m!z! de kısaca arz edey!m: &!md!ye kadar yapılan her çe-
"!t propaganda ve yıkıcı faal!yetlere ra#men bu Pakt, esas kudret!nden kaybetm!" 
ve gayes!nden uzakla"mı" de#!ld!r; b!lâk!s bugün !ç!n en fazla tehd!de mâruz b!r 
bölgede, güvenl!#!n temel unsuru olmakta devam etm!"t!r. (Soldan, Bravo sesle-
r") Pakt azasının geçen Temmuz sonunda yaptıkları Londra toplantısında, o za-
mank! hâd!seler!n de ı"ı#ında, Ba#dat Paktı mü"terek emn!yet manzumes!n!n her 
zamandan daha z!yade hayat! b!r ehemm!yet kazandı#ını bütün âza devletler !tt!-
fakla tasd!k etm!"ler; mü"terek müdafaa tert!pler!n! kuvvetlend!rmeye karar ver-
m!"lerd!r. Londra toplantısında ayrıca elde ed!len müh!m b!r net!ce de, Amer!ka 
B!rle"!k Devletler! !le Pakt âzası devletler arasında !mzalanan deklârasyondur. Bu 
deklârasyonla Amer!ka, Ba#dat Paktının b!r!nc! maddes! gere#!nce, kar"ılıklı an-
la"malarla âza devletler!n güvenl!k ve müdafaaları hususunda !" b!rl!#! yapmayı 
taahhüdetm!"t!r. Pakta tam mânas!yle hukukan ve f!!len !"t!rak!n! arzu ett!#!m!z 
Amer!ka, bu deklârasyonla, mevcut eks!#! "!md!den müh!m n!spette tamamla-
maktadır.

Bu ves!le !le Irak’la münasebetler!m!ze ve onun Ba#dat Paktı kar"ısındak! du-
rumuna temas etmek do#ru olur. Yen! Irak Hükümet!n! 31 Temmuz’da resmen 
tanımı" bulunuyoruz. Türk!ye !le Irak arasındak!, dostlu#un, Irak’da yen! rej!m!n 
kurulmasından sonra da devam etmes!, b!zce her !k! memleket!n menfaat!ne oldu-
#u kadar, bölgen!n ve dünyanın huzur ve selâmet!ne de yardım eder. (Bravo sesler") 
Irak’ın Ba#dat Paktındak! âzalı#ı meseles!, tamamen kend! takd!rler!ne kalmı" b!r 
!"t!r. Kom"umuz karde" ve müttef!k $ran !le Ba#dat Paktı !ç!nde sam!mî b!r !" b!r-
l!#! tes!s etm!" bulunmaktayız. Aramızdak! !k!l! münasebetler de g!tt!kçe kuvvet 
bulmaktadır. (Soldan Bravo sesler")

$ran’ın kıymetl! Hükümdarı Majeste &eh!"ah !le Eylül ayında Tahran’da yap-
tı#ımız görü"mede, her zaman oldu#u g!b!, kar"ılıklı anlayı"ımızın tam ve kâm!l 
b!r "ek!lde tezahür ett!#!n! söylemekle baht!yarlık duymaktayım. (Soldan; Bravo 
sesler", alkı#lar)

Karde" ve müttef!k Pak!stan !le münasebetler!m!zde kar"ılıklı olarak ve Ba#dat 
Paktı !ç!nde, tam b!r anlayı"la devam etmekted!r. (Soldan Bravo sesler" Alkı#lar)

Afgan!stan seyahat!nden dönerken Pak!stan’a da u#radım. Bu z!yaret!m sı-
rasında, dost memleket!n Devlet r!cal!nden oldu#u kadar, halkından da gen!" b!r 
alâka ve muhabbet gördü#ümü memnunlukla !fade etmek !ster!m . (Soldan; Bravo, 
sesler", alkı#lar)

Her !k! m!llet arasındak! karde"l!k ve dostluk, resmî münasebetler!n üstün-
de m!llî an’ane olmu"tur. (Soldan; Alkı#lar) Tak!betmekte oldu#umuz mü"terek 
s!yasette tamamen mutabakat hal!ndey!z. Bu büyük ve dost m!llet!n refah !ç!nde 
teâl!s!n! d!ler!z. (Soldan; Alkı#lar)

Çok muhterem mebuslar,
&!md! muhtel!f devletlerle aramızda mevcut !k!l! münasebetler üzer!nde dur-

mak !st!yorum. Büyük dost ve müttef!k!m!z B!rle"!k Amer!ka !le aramızda kar-
"ılıklı hürmet ve !t!mada dayanan rabıtalar her zamandan z!yade kuvvetl!d!r. Bu 
gerçe#! huzurunuzda bel!rtmek ben!m !ç!n "ere%! b!r vaz!fed!r. B!rle"!k Amer!ka 



!le aramızdak! bu sam!mî !" b!rl!#!, dı" s!yaset!m!z!n !st!nat noktası olmakta devam 
edecekt!r. (Soldan; Bravo sesler", alkı#lar) Kıymetl! dost ve müttef!k!m!z $ng!ltere 
!le münasebetler!m!z!n her sahada kuvvet bulmasına ehemm!yet ver!yoruz. Ara-
mızdak! dostluk, son zamanlarda u#radı#ı sarsıntılara muva'ak!yetle mukavemet 
etmekle, devamlılı#ını !spat eylem!"t!r. Bundan çok memnunum. Ananev! dost ve 
müttef!k!m!z Fransa !le NATO !ç!nde ve dı"ındak! yakın münasebetler!m!z aynı 
dostane, anlayı" havası !ç!nde !nk!"af etmekted!r. Fransa’nın General De Caulle g!b! 
mümtaz b!r devlet adamının önderl!#! !le daha !ler! b!r sev!yeye er!"ece#!n! tab!î 
addetmektey!z. (Soldan; Alkı#lar)

 Y!ne dost ve müttef!k Federal Almanya !le münasebetler!m!z!n ne derece !ler! 
b!r sa*aya er!"t!#! malûmdur. Geçen Mayıs ayında bu müttef!k memlekete yaptı-
#ım z!yaret sırasında "ahsıma ve tems!l etmek baht!yarlı#ında bulundu#um Türk 
M!llet!ne kar"ı, ananev! dostlu#un tes!r!yle göster!len yakın alâka ve !y! kabulü, 
mesut b!r hâtıra olarak muhafaza etmektey!m. (Soldan; bravo, sesler" Alkı#lar) Bu 
devre !ç!nde $talya !le olan dostluk ve !tt!fak yolundak! münasebetler!m!z memnu-
n!yet ver!c! b!r "ek!lde devam etm!"t!r. Muhterem $talya Re!s!cumhuru Ekselans 
Gronch!’n!n geçen yıl memleket!m!z! "ere%end!rm!" olmaları b!z!m !ç!n mesut b!r 
hâd!se olmu"tur. (Soldan Bravo sesler", alkı#lar).

NATO !ç!nde d!#er müttef!kler!m!zle olan münasebetler!m!z de artan b!r 
dostluk ve tesanüt havası !ç!nde gel!"mekted!r. D!#er Avrupa devletler!yle müna-
sebetler!m!z!n tanz!m ve !dames!nde de âzam! h!yırhahlıkla hareket etmektey!z. 
Dürüst ve real!st s!yaset!m!z! tây!n ederken, tab!at!yle, muhataplarımızın vaz!yet 
ve hareket hatlarını da!mî surette gözönünde bulundurmaktayız. (Soldan, Bravo 
sesler").

Arkada"lar,
&!md!, d!#er bölgelerdek! memleketlerle aramızda mevcut !k!l! münasebetlere 

geç!yorum. Co#raf! ve tar!hî sebebler kadar, son derece c!ddî emn!yet mülâhazaları 
bakımından da Orta Do#u hâd!seler! b!z! çok yakından alâkadar eder. Bu bölgede, 
bugün, kuvvetl! b!r m!ll!yetç!l!k cereyanı mevcuttur. Müteadd! olmıyan m!ll!yet-
ç!l!#!, sâf ve tem!z mah!yet!n! muhafaza ett!#! müddetçe tasv!p eder!z, te"v!k ede-
r!z. (Soldan, bravo sesler" Alkı#lar). Bu anlayı"la, bütün Arap karde"ler!m!z!n kend! 
arzularına göre, müstak!l ve müstakar b!rer devlet olarak ya"amalarını ve hakları 
olan m!llî gel!"me ve refaha kavu"malarını görmek sam!mî arzumuzdur. (Soldan, 
Bravo sesler", alkı#lar). Yalnız h!ssî ve tar!hî sebeplerle de#!l, aynı zamanda m!llî 
emn!yet!m!z!n !cabı olarak da böyle dü"ünmektey!z. Bu görü"ümüzü bel!rt!rken, 
üzer!nde durdu#umuz tek nokta, Arap memleketler!ndek! gel!"meler!n, Orta - 
Do#u bölges!ndek! d!#er devletler!n, m!llî emn!yet ve selâmetler! !le dünya sulh ve 
güvenl!#!n!n zararına olmamasıdır. (Soldan, bravo sesler") $"te bu !nanı"ladır k!, ha-
r!çten gelen b!rtakım tahr!k ve müdahaleler sebeb!yle, !st!klâller!n! tehl!kede gören 
Lübnan ve Ürdün tarafından vâk! yardım talepler!n!n, B!rle"!k Amer!ka ve $ng!lte-
re hükümetler!nce yer!ne get!r!lm!" olmasını, uygun hareketler olarak kar"ıladık. 
(Soldan, Bravo sesler") Lübnan !le dostluk ve yakınlı#ımız devam etmekted!r. Bu 
memleket!n, !ç!nde bulundu#u güçlükler! tamam!yle hallederek, huzur ve !st!krara 
kavu"ması, ba"lıca temenn!m!zd!r. (Soldan, Bravo sesler")

Dost Ürdün’e gel!nce, mü"kül anlarda Ürdün m!llet!n!n, kıymetl! Hükümdarı 
Majeste Kıral Hüsey!n’!n etrafında az!mle b!rle"m!" olmasını der!n memnunlukla 



mü"ahede ett!k. (Soldan, Bravo sesler") Ürdün’ün müstak!l b!r devlet olarak ya"a-
ma hakkının ve mülk! bütünlü#ünün korunması hususunda, alınan ve alınacak 
tedb!rler!, !y! kar"ılamakta devam edece#!z. (Soldan, Bravo sesler") Dost ve karde" 
L!bya !le de münasebetler!m!z mesut b!r !nk!"af göstermekted!r. (Soldan, Bravo 
sesler") Bu senen!n &ubat ayında bu memlekete yaptı#ım resmî z!yaret sırasında 
gördü#üm dostluk ve yakınlık, !k! memleket arasındak! sıkı ba#ların mü"ahhas 
m!sal!d!r. (Soldan, Bravo sesler", alkı#lar)

Tunus Devlet! !le de dostluk ba#larımız kuvvetl!d!r. Tunus’tak! terakk! ve 
!nk!lâpları takd!r !le kar"ılamaktayız. (Soldan, Bravo sesler", alkı#lar) Afgan!stan !le 
aramızda uzun b!r maz!ye dayanan ve her !k! m!llet fertler!ne mal olmu" b!r dost-
luk mevcuttur. Bu sene Eylül ortasında Ha"metmeap Zâh!r &ah’ın dâvet!ne !cabetle 
Afgan!stan’a yaptı#ım z!yaret sırasında "ahsımda Türk M!llet!ne kar"ı göster!len 
muhabbet ve yakınlıktan büyük baht!yarlık duydum. (Soldan, Bravo sesler", alkı#-
lar) Orta Asya’da b!r !st!krar unsuru olan bu memlekettek! kalkınma azm!n! ve vü-
cuda get!rd!kler! eserler! der!n b!r takd!rle mü"ahede etm!" bulunuyorum. (Soldan, 
Bravo sesler")

Az!z mebus arkada"larım;
Son olarak m!llî büyük dâvamız Kıbrıs meseles!nden bahsetmek !st!yorum. 

(Soldan, Bravo sesler", alkı#lar) Bu m!ll! dâvamıza a!t karar ve dü"ünceler!m!z, "!m-
d!ye kadar kat!yet ve sarahatla ortaya konulmu" bulunmaktadır. Her hang! "ek!lde 
olursa olsun, Kıbrıs’tak! karde"ler!m!z! Rum cemaat!n!n tahakkümü altına koya-
cak b!r hal suret!n!n kabulü b!z!m !ç!n asla mevzuubah!s dah! olamaz. (Soldan, 
Bravo sesler", sürekl" alkı#lar)

Kıbrıs’ın taks!m!n! kabul etmek, b!z!m yapab!lece#!m!z!n son hadd!d!r. (Sol-
dan, Bravo sesler") $ng!ltere, b!l!nd!#! g!b!, yed! senel!k geç!c! b!r devre !ç!n, Kıbrıs’ın 
!dares! hususunda Türk!ye ve Yunan!stan’la !" b!rl!#! esasına dayanan yen! b!r plânı 
tatb!k mevk!!ne koymu"tur. Bu plân, Adanın beynelm!lel statüsü hakkında n!ha! 
hal "ekl!n!n ve bu arada taks!m tez!m!z!n de mahfuz tutulmasına !mkân vermek-
ted!r. Bu !t!barla, plânı, tatb!katında, desteklemeye karar verm!" bulunuyoruz. Yu-
nan!stan !se, burada tekrar te"r!h!ne lüzum görmed!#!m malûm sebeplerle, plân 
kar"ısında menf! b!r vaz!yet almı"tır.

$ng!l!z plânına göre, Türk ve Rum cemaatler!ne a!t !"lerle me"gul olmak üzere, 
serbest seç!m yol!yle !k! ayrı mecl!s kurulacaktır. Mecl!s üyeler! arasından seç!le-
cek Türk ve Rum nazırların da dâh!l bulunaca#ı b!r Konsey, Val!n!n ba"kanlı#ında 
!cra organı olarak vaz!fe görecekt!r. Ayrıca, cemaatler!n menfaatler!n!n korunması 
hususunda Val! !le da!mî surette temas ve mü"averede bulunmak üzere, Türk ve 
Yunan Hükümetler! b!rer tems!lc! tây!n edeceklerd!r. $lk sa*a olarak, plânın !st!-
nad edece#! yen! anayasanın hazırlanmasına ve seç!mler !ç!n lüzumlu çalı"malara 
ba"lanılmı"tır. Hükümet!n, 1 Ek!m 1958 tar!h!nde tây!n ett!#! tems!lc!m!z, bugün 
vaz!fes! ba"ında. (Soldan, Bravo sesler", alkı#lar)

Kıbrıs meseles! çok esk! tar!hî ba#lara ve yurdumuzun güvenl!#! !le do#rudan, 
do#ruya alâkalı sebeplere dayanmaktadır. M!llet!m!z!n b!ld!#!m!z yüksek hassa-
s!yet!nden !lham alarak, dâvamızı yürütmek azm!ndey!z. (Soldan, Bravo sesler", 
alkı#lar)



Muhterem Mebuslar;
Dı" s!yaset meseleler!ne a!t bütün bu !zahlarım gösterm!"t!r k!, dünyada hür-

r!yet, adalet ve !st!krara dayanan b!r sulh ve sükûn devr!n! get!recek "artların b!r 
an evvel gerçekle"mes! ve m!lletler arasında kar"ılıklı saygı ve !t!mat z!hn!yet!n!n 
yerle"mes! zaruret!ne, sam!mî surette !nanmaktayız. Dı" s!yaset!m!z, bugüne ka-
dar oldu#u g!b!, bundan böyle de aynı !st!kamette devam edecekt!r. (Soldan, Bravo 
sesler")

Sözler!m! b!t!rmeden b!r noktayı daha ara etmek !st!yorum. B!raz önce be-
l!rtt!#!m g!b!, dünyanın !ç!nde bulundu#u karı"ık "artlar, son zamanlarda b!lhassa 
Orta - Do#u bölges!ne teveccüh etm!" ve memleket!m!z!n sınırlarına kadar gel!p 
dayanmı"tır. Zaman zaman had sa*alara !nt!kal etm!" bulunan bu gel!"meler, Hü-
kümet!n!z!n !sabetl! tedb!rler!, dost ve müttef!kler!m!z!n az!ml! karar ve hareketle-
r!yle, daha vah!m âk!betler önleneb!lm!" ve "!md! n!spî b!r suluh devres!ne g!r!lm!" 
bulunuyor. Bölgem!z!n ve memleket!m!z!n devamlı emn!yet! !ç!n s!yas! duruma, 
bu arz ett!#!m "ek!lde m!lletçe daha d!kkatl! ve bas!retl! olmamızı emretmekted!r. 
(Soldan, Bravo sesler")

H!ç &üphe yok k!, b!r memlekete dı"tan teveccüh etm!" tehd!tler, e#er !ç po-
l!t!kada hâk!m olan "artlar bakımından elver!"l! b!r zem!n bulursa, asıl tehl!ke o 
zaman meydana çıkmı" olur. (Soldan, Bravo sesler") B!r memleket!n !ç pol!t!kası 
!le dı" pol!t!kası ve dünyada hüküm süren "artlar arasında yakın b!r münasebet 
vardır. Bu, her memleket !ç!n böyled!r. Bugünkü g!b!, çok naz!k b!r devrede !se, 
!ç ve dı" pol!t!ka arasındak! bu münasebet, daha sıkı b!r surette kend!n! h!ssett!-
r!r. Bu !t!barla, genç demokras!m!z!n gel!"t!r!lmes! gayretler!nde Devlet n!zamı !le 
Hükümet otor!tes!n! sarsacak, b!lhassa böyle zamanlarda mevcud!yet! elzem olan 
m!llî tesanüdü zedel!yecek her türlü !fratlardan kaçınılması b!r zaruret olur. (Sol-
dan, Bravo sesler", alkı#lar) 

Türk!ye Devlet!n!n Re!s!cumhuru sıfat!yle, hu hususu ehemm!yetle, Türk 
M!llet!n! tems!l eden Büyük M!llet Mecl!s!n!n huzurunda arz etmey! m!llî b!r vaz!-
fe saymaktayım. (Soldan, Bravo sesler", alkı#lar) Bu vaz!fey! yaparken, memleket!n 
madd! refah ve saadet! !ç!n oldu#u kadar, huzur ve sükûn !ç!nde bulunması !ç!n de, 
her zaman en !sabetl! tedb!rler! bulup tatb!k etmes!n! b!len Büyük Mecl!s!n, günün 
arz ett!#! end!"e ver!c! haller üzer!nde, hassas!yetle duraca#ından em!n!m. (Soldan, 
Bravo sesler" sürekl" alkı#lar)

Türk M!llet!n!n yegâne ve hak!k! mümess!l! olan, muhterem heyet!n!ze ba"a-
rılar düler!m. (Soldan, sürekl" ve #"ddetl" akı"lar, Bravo sesler"…)
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Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n On B!r!nc! Dönem!n!n Üçüncü Toplantısını 
açıyorum. Bu yen! çalı"ma devres!n!n memleket!m!z ve m!llet!m!z !ç!n daha fey!z-
l! olmasını temenn! eder; Muhterem mebus arkada"larımı hürmetle selâmlarım. 
(Soldan Alkı#lar)

Sayın m!lletvek!ller!,
Ger!de bıraktı#ımız b!r yıllık devre !ç!nde kabul buyurdu#unuz kanunlarla, 

Hükümet!n!z!n çalı"malarına ı"ık tutan kararlarınız, yurdumuzun ekonom!k ve 
sosyal yapısına yen! kıymetler !lâve eden gayretler!n devamına !mkân verm!"t!. 
Bu çalı"maların ver!ml! net!celer!n! ve daha !ler! !nk!"a%ara zem!n hazırlıyan yen! 
te"ebbüsler! !zah edecek bütçe tasarısı ve gerekçes! yakında Yüksek Heyet!n!ze su-
nulacaktır. Bu !t!barla ben, yalnız Yüksek Mecl!se ve m!llet umum! e)ârına arzını 
faydalı gördü#üm bâzı konulardan ve bu arada !kt!sad! ve mal! !st!krar pol!t!ka-
mızla m!llî müdafaa ve dı" s!yaset münasebetler!m!zden bahsedece#!m.

Muhterem mebuslar,
Memleket!m!zde g!r!"!len kalkınma hamles!n!n vatanda" "uurunda uyandır-

dı#ı çalı"ma "evk!, ekonom!k ve sosyal hayatımızın her sahasında, gözle görülen 
ve elle tutulan b!rçok eserler! yurdumuza kazandırmaktadır. Vatanda"ın bu "ev-
k!n! artıran ve eme#!n! de#erlend!ren çalı"malar, bu sene de sa#lık, maar!f, z!raat, 
ula"tırma ve !mar sahalarında devam etm!"; umum! refah sev!yem!ze tes!r eden 
güzel net!celer verm!"t!r. Geçen sene, subay ve memurlarla emekl!, dul ve yet!m-
ler!n geç!m sev!yes!n!, !kt!sad! ve malî konjonktüre göre, yükseltmek maksad!yle 
Hükümet!n aldı#ı kararı yer!nde buldu#umu huzurunuzda açıklamı"tım.

Yüksek Heyet!n!z!n, faal ve emekl! memurların geçm!" h!zmetler!n! takd!rle, 
kanun tekl!f!n! kabul buyurmu" olması, memurlarımızı daha müsa!t "artlar !ç!nde 
çalı"maya te"v!k etm!"t!r.

Y!ne geçen Devre !ç!nde kabul buyurdu#unuz, hâk!m ödenekler!n!n ve adlî 
tıp mensuplarına ver!lmekte olan tazm!natın artırılması, geç!c! kaza yetk!s!yle 
ba"ka yerlere gönder!len hâk!mlere yevm!ye ver!lmes! hakkındak! kanunlar da, 



adalet c!hazımız mensuplarının geç!m "artlarında ferahlık yaratmı"tır. Yüksek 
Mecl!s!n, vaz!feler!n! kanun hükümler! !ç!nde, v!cdan! kanaatler!yle serbestçe ya-
pan hâk!mler!m!ze verd!#! de#er, adalet te"k!lâtımızı yen! b!r ruha ve bünyeye ka-
vu"turmaktadır. Adlî te"k!lât kadrolarının gen!"let!lmes!, hâk!mler!m!z!n refahı ve 
!lerlemeler! yolunda alınan çe"!tl! tedb!rler, bu "ere%! mesleke ra#bet! artırmı", açık 
kadrolara "!md!den de#erl! elemanların !lt!hakına !mkân verm!"t!r.

Adalet c!hazımız hakkındak! bahse son ver!rken, seçmen kütükler!n!n düzen-
lenmes! !"!n!n, hâk!mler!n !dare ve sorumlulu#u altında yürütülmes! esasını kabul 
eden kanun lây!hasının, Yüksek Mecl!se sunuldu#unu da sözler!me !lâve etmek 
!ster!m. (Soldan, Alkı#lar)

Az!z mebus arkada"larım,
&!md!, !kt!sad! ve malî pol!t!kamıza temas edece#!m. Esas gayeler!m!zden b!r! 

de, senede yüzde 3 n!spet!nde b!r artı" kaydeden memleket!m!z nüfusuna yen! !" 
sahaları bularak, !ler! b!r hayat sev!yes! sa#lıyab!lmekt!r. Bunun !ç!n de, bütün a#ır-
lı#ı !le devam eden ve m!llet!m!z!n seve seve katlandı#ı M!llî Müdafaa masra%arı-
na ra#men, Türk!ye’n!n !kt!sad! gel!"me ve kalkınmasını b!r an önce tamamlamak 
maksad!yle, gereken bütün gayretler! sarf etmektey!z. Geçen sene, yıllardan ber! 
devam eden !kt!sad! kalkınma ve yatırım sahasındak! gayretler!n, memleket!m!z! 
bell! b!r !nk!"af sahasına ula"tırdı#ını bel!rtm!", artık bu çalı"maların, umum! po-
l!t!ka !ç!nde, daha sıkı ve ahenkl! "ek!lde düzenlenmes! zamanının geld!#!ne !"aret 
etm!"t!m. Bu maksatla Hükümet!n o zaman aldı#ı tedb!rler!n, memleket!m!z !ç!n 
çok hayırlı net!celer verece#!ne ve halkımızın Hükümete yardımcı olaca#ına !nan-
dı#ımı da sözler!me !lâve etm!"t!m.

Memnunlukla !fade etmel!y!m k!, sarf ed!len emekler!n, günün "artlarına ve 
memleket!n çe"!tl! !ht!yaçlarına göre, en ver!ml! !st!kametlere yönelt!lmes!n! hedef 
tutan bu tedb!rler!n, bugün, müspet net!celer!n! bel!rtmek mevk!!nde bulunuyo-
rum. Geç!rd!#!m!z b!r yıllık tatb!kat devres!n!n özell!#!n!, “!kt!sad! ve malî !st!k-
rar programı” adı altında toplanmı" olan tedb!rler manzumes!n!n tam b!r ahenk 
!ç!nde, aksamadan yürütülmü" olması te"k!l eder. F!lhak!ka, Hükümet, kararları-
nı sadakatle tatb!k etm!" ve halkımız, !sabet!ne !nandı#ı bu tedb!rler!n ba"arı !le 
uygulanmasını bütün gücüyle kolayla"tırıcı b!r vatanseverl!k örne#! gösterm!"t!r. 
(Soldan, Bravo sesler") Bu tedb!rler sayes!nde, satın alma gücü kontrol altına alın-
mı", ve gel!"me hal!ndek! ekonom!m!z!n !capları, sa#lam ve müstakar b!r para ve 
kred! pol!t!kası !le tel!f ed!leb!lm!"t!r.

Bu suretle, !kt!sad! çalı"ma kollarının h!çb!r!nde end!"e ver!c! b!r a#ırla"ma 
olmadı#ı halde, Türk parasının !çerde ve dı"arda yarattı#ı güven artmı"tır. Kred! 
mekan!zması da, kazandı#ı seyyal!yetle, hacım artı"larına g!d!lmeks!z!n, normal 
fonks!yonlarını yer!ne get!reb!lm!"t!r.

D!#er tara(an, !ç ve dı" f!yatlar arasındak! kıymet farkını d!spar!tey! ortadan 
kaldırmak üzere !hracatta tatb!k ed!len “pr!m s!stem!” çok müspet net!celer ver-
m!"t!r. Yapılan tahm!nler! dah! a"an bu !n"!rah ver!c! gel!"mey! burada bel!rtmek 
!ster!m. F!lhak!ka !hracatımızda geçen yıllara nazaran esaslı b!r artı" mü"ahede 
ed!lm!"t!r. 1959 yılı sonunda !hracatımız, geçen senen!n 247 m!lyon dolar raka-
mına kar"ılık, yüzde 50’y! a"an b!r artı"la, 370 m!lyon dolan bulacaktır. (Soldan 
Alkı#lar) B!rçok maddeler!m!z!n !hracatında gel!"meler oldu#u g!b!, evvelce !hraç 



ed!lm!yen yen! maddeler!n, bu arada yerl! sanay! mamuller!n!n de !hracatımızda 
yer almaya ba"ladı#ı görülmekted!r. Yüzyıllar boyunca har!çten get!r!lm!" olan ma-
mul maddeler!n yurt !ç!nde tedar!k ed!lmes!ne !mkân vermekle dı" ödemeler!m!z-
de "!md!den tasarruf sa#lıyan m!llî sanay!!m!z, !lerde b!ze do#radan do#ruya döv!z 
gel!rler! de kazandıracak b!r yola g!rmekted!r. (Soldan; Bravo sesler") Bugün elde 
ed!lm!" olan rakamlar, bu yöndek! çalı"maları te"v!k edeb!lecek !"aretlerd!r. $hra-
catın artırılması, döv!z tasarrufu !le döv!z gel!rler!n!n ço#altılması, !st!krar progra-
mımızın ba"lıca gayeler!nden b!r!n! te"k!l etmekted!r. Bu maksadı tem!n !ç!n esaslı, 
çalı"malara ba"lanılmı"tır.

Bunun yanı sıra, !thalât bakımından da tedb!rler alınmı", döv!z tahs!sler!nde, 
p!yasa !ht!yaçlarını ödeme !mkânlarımız n!spet!nde ve devamlı "ek!lde kar"ılıya-
b!lecek “kota” s!stem! yürürlü#e konulmu"tur. Zarur! !ht!yaçlar kar"ılandı#ı g!b!, 
p!yasada lüzumlu stoklar da yen!den tes!s ed!lmeye ba"lanmı", t!car! ve malî mua-
meleler normal "artlara kavu"mu"tur. 1959 yılı !ç!nde, !thalâtımıza üç kota !le tak-
r!ben 560 m!lyon dolarlık b!r !mkân sa#lanmı", l!berasyona do#ru da yen! adımlar 
atılmı"tır. (Soldan; Bravo, sesler", alkı#lar) Halen, yüzde 25’! geçen l!berasyonu daha 
yüksek n!spetlere götürmek arzusundayız. Kred! mevzuunda, program gere#!nce 
alınmı" bulunan tedb!rler ba"arı !le net!celenm!"t!r. Memlekette tasarrufun ekono-
m!ye yararlı olması ve yatırım faal!yetler!ne !"t!rak edeb!lmes! !ç!n geveken tedb!r-
ler de alınmaktadır. “$st!krar programı”, tatb!k ed!l!rken, !kt!sad! kalkınmamızın 
tamamlanması !ç!n gerekl! yatırımlara da devam olunmaktadır. Yatırımlar, uzun 
vadel! b!r program !ç!nde süratle ver!ml! hale gelecek mevzulara, b!lhassa z!raat, 
sanay!, münakalât, madenc!l!k vetur!zm sahalarına yönelt!lecekt!r. Bu çalı"malara 
büyük b!r az!mle devam olunacaktır.

Sayın mebuslar;
Devlet gel!rler!m!z!n her sene muntazaman ve em!n b!r surette artı"ı, !kt!sad! 

kalkınmamızın Devlet bütçes!yle kar"ılanacak masra%arının tem!n!ne !mkân ver-
m!"t!r. 1959 malî yılının Mart-Eylül yed! aylık devres! !ç!nde tahs!l ed!len Devlet 
gel!rler! yekûnu, 1958 yılının !lk yed! aylık devres!ne nazaran, 1 m!lyar 78 m!lyon 
l!ra g!b! müh!m b!r fazlalıkla, 3 m!lyar 715 m!lyon l!rayı bulmu"tur. (Soldan, Bravo 
sesler", alkı#lar) Bu m!ktar, 1950 senes!n!n aynı devres!ne nazaran yüzde 388 n!s-
pet!nde b!r artı"la 2 m!lyar 953 m!lyon l!ra fazlalık göstermekted!r. (Soldan, Bravo 
sesler")

Devlet gel!rler!n!n artı"ında, memleket ekonom!s!ndek! umum! !nk!"afın, 
ferdî gel!rler üzer!nde yarattı#ı müspet tes!rler!n büyük payı bulundu#u "üphe-
s!zd!r. Bu takd!re de#er !nk!"af kar"ısında, 1959 malî yılı gel!r bütçes!n!n, !kt!sad! 
programımızın daha kolaylıkla uygulanmasına !mkân verecek b!r fazlalıkla kapa-
naca#ını üm!detmek yer!nde b!r dü"ünce olur. (Soldan, Bravo sesler") Burada, verg! 
reformuna a!t b!r keyf!yet! de !fade etmek !ster!m. Geçen devre !ç!nde Yüksek Mec-
l!s!n kabul buyurdu#u Veraset ve $nt!kal Verg!s! Kanunu, verg! s!stem!m!zde e"!t, 
sosyal esaslara uygun b!r ıslah amel!yes! olmu"tur.

Sayın m!lletvek!ller!,
Bütçeler!m!z!n !kt!sad! ve !çt!ma! kalkınma ve ekonom!k !st!krar bakımından 

önem! a"!kârdır.



$kt!sad! c!hazlanmaya yönelt!len Devlet yatırımlan 1959’da 2 m!lyar 12 m!l-
yon l!ra tutmaktadır. Bu "ek!lde, 1950 yılından bu yana sermaye te"k!l!ne ayrılan 
amme yatırımları, 8 m!lyar 911 m!lyon l!raya er!"m!"t!r. Bu yatırımlar, yarının ma-
mur Türk!yes!n! hazırlamaktadır. (Soldan, Bravo sesler", alkı#lar) $kt!sad! ve malî 
çalı"malara a!t sözler!me son vermeden, serbest mübadele ve mü"terek Pazar ko-
nularından da bahsedece#!m. Avrupa’nın bütün demokrat!k memleketler!n! !ç!ne 
almak üzere kurulması arzu ed!len serbest mübadele bölges!ne a!t müzakereler he-
nüz b!r net!ceye varmamı"tır. Buna mukab!l mü"terek pazar kurulmu"tur. Mem-
leket!m!z serbest mübadele bölges!n!n kurulmasını temenn! etmekte, mü"terek 
Pazar toplulu#una da ortak üye olarak !st!rake karar verm!" bulunmaktadır.

Mü"terek pazara g!rmem!z, z!raat ve sanay!!m!z!n gel!"mes!nde hayırlı net!-
celer sa#lıyacaktır. Te"ebbüsümüzün mü"terek pazara dâh!l dost ve müttef!k dev-
letler tarafından !y! kar"ılanmı" olmasından memnun!yet duymakta ve müzakere-
ler!n yakında net!celenece#!n! ümîd etmektey!z.

Muhterem mebus arkada"larım,
M!llî ekonom!m!z!n temel!n! te"k!l eden z!raat konusunda, son senelere kadar, 

ek!m sahasını gen!"letmek suret!yle, !st!hsal!n artırılmasına çalı"ılmı"tı. Bugün, !y! 
tohumluk kullanılması, sulama ve gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele ve 
modern ek!m metodlarının tatb!k! suret!yle ver!m! artırıcı d!#er tedb!rler üzer!nde 
de daha "ümullü çalı"malara ba"lanmı"tır. Bu maksatla, 10 yıllık b!r “Z!ra! !nk!"af 
programı” hazırlanmı"tır.

Son yıllarda üzer!nde önemle durulan mevzulardan b!r! de, “Toprak muhafa-
za ve sulama” !"ler!d!r. Bu arada, tuzlu ve çorak topraklarla, mera veya çalılık ha-
l!ndek! gen!" araz! parçaları kıymetlend!r!lmek suret!yle, c!varındak! köylü vatan-
da"ların !st!fadeler! sa#lanmaktadır. Programa alınan bu !"ler!n düzenl! b!r "ek!lde 
yürütüleb!lmes! !ç!n hazırlanan “Toprak Muhafaza ve Z!ra! Sulama $"ler! Umum 
Müdürlü#ü te"k!lât ve vaz!feler!”, hakkındak! kanun lây!hası Yüksek Mecl!s!n!ze 
takd!m olunmu"tur. Tasarı kanunla"tı#ı takd!rde, bu !"ler!n daha gen!" ölçüde ele 
alınması mümkün olacaktır. Devlet Su !"ler! !ç!n 1950 - 1958 devres!nde yapılan 
yatırım yekûnu 1 m!lyar 443 m!lyon l!rayı bulmu"tur. 1959-1969 seneler! !ç!n ha-
zırlanan 10 yıllık programa göre, 10 m!lyon dönüm araz!de sulama tes!sler!n!n ku-
rulması; 5 m!lyon 900 b!n dönüm araz!n!n ve 730 "eh!r ve kasabanın ta"kından ko-
runması. 3 m!lyon 760 b!n dönüm araz!n!n kurutulması, 2 m!lyon 250 b!n k!lovat/
saat !le senede 7 m!lyon k!lovatsaat enerj! üret!lmes! mümkün olacaktır. (Soldan, 
Bravo sesler") Su !"ler!ne verd!#!m!z ehemm!yet!n dereces!n! bel!rtmek !ç!n, bu sa-
hada çalı"an mühend!s, tekn!syen ve !"ç! aded!n!n 9 sene !ç!nde 1200’den 6 b!ne; 
Devlet Su $"ler! bütçes!n!n, 20 m!lyondan 780 m!lyon l!raya çıktı#ına !"aret etmek 
!ster!m. (Soldan, Bravo sesler", alkı#lar)

Z!ra! !st!hsal artı"larından bahsederken, Do#u Karaden!z v!lâyetler!m!zde ye-
t!"en ve bu bölgen!n ekonom!k ve sosyal gel!"mes!nde ehemm!yetl! b!r yer! olan 
çay !st!hsal!ne de temas edece#!m. Sek!z sene !ç!nde ek!m sahası 26 b!n dönümden 
100 b!n dönüme çıkarılmı"; çay yapra#ı !st!hsal! de, 880 b!n k!lodan 14 m!lyon 360 
b!n k!lo g!b!, evvelk!ne n!spetle çok yüksek b!r sev!yeye ula"mı"tır. (Soldan, Bravo 
sesler", alkı#lar)



Mahsul bedel! olarak müstahs!le ödenen para da, 1,5 m!lyon l!radan 37 m!l-
yon l!raya yükselm!"t!r. Bu net!ce, Do#u Karaden!z bölgem!z!n ekonom!k ve sosyal 
hayatında mesut b!r gel!"meye yol açmı"tır. &!md! de, memleket!m!z!n tab!î güzel-
l!#! kadar, ekonom!k hayatı bakımından büyük b!r de#er ta"ıyan orman dâvamız 
üzer!nde kısaca durmak !st!yorum.

Az!z arkada"larım;
Ormanlarımızın uzun yıllar boyunca tahr!be u#radı#ına, bu yüzden memle-

ket!m!z!n yakın b!r gelecekte a#açsız kalmaya mahkûm oldu#una da!r söylent!ler, 
vatanda"lar üzer!nde end!"e uyandırmı"tır. Bugün, artık böyle b!r end!"eden ken-
d!m!z! kurtarmamız zamanı gelm!"t!r. (Soldan, Bravo sesler") Hükümetçe ve m!llet-
lerarası eksperlerce son defa yapılan !lmî tetk!kler, Türk!ye’dek! ormanların, orman 
yollarının !n"ası ve nak!l vasıtalarının tem!n! hal!nde, yalnız memleket !ht!yaçları-
nı kar"ılamakla kalmıyarak, aynı zamanda yen! ve müh!m !hraç !mkânı sa#lıyacak 
gen!"l!kte oldu#unu ortaya koymu"tur.

Orman !"letmeler!m!z !ç!n hazırlanan projeler!n, dı" f!nansman !mkânları 
da sa#lanarak, tatb!k!ne geç!lm!"t!r. Türk!ye’dek! ormanların, Batı Avrupa’dak! 
ormanlar kadar ver!ml! "ek!lde !"let!lece#! günler uzak sayılmamalıdır. Kereste 
!hracâtımız, almayı dü"ündü#ümüz tedb!rler net!ces!nde, memleket!m!z !ç!n yen! 
b!r döv!z kayna#ı te"k!l edecekt!r. Ormanlarımızı yangından koruma, a#açlandır-
ma ve orman yolları !n"ası !"ler! üzer!nde c!dd!yetle durulmaktadır. B!lhassa !kl!m 
bakımından büyük b!r tehl!ke arz eden Güney Anadoluda, yangın kuleler! ve mü-
cadele ek!pler! tels!zle teçh!z olunmu"tur. Yangın mevs!m!n!n devamınca, orman-
lar d!l!m! tarassut altında bulundurulmakta, motorlu yangın söndürme ek!pler! 
hazır kuvvet olarak kullanılmaktadır.

Alınan koruma tedb!rler!yle orman yangınlarının sayı ve yanan saha !t!bar!y-
le azalmakta oldu#unu da memnunlukla görmektey!z. A#açlandırma konusunda 
daha ver!ml! ve daha süratl! !" göreb!lmek maksad!yle, orman f!danlıklarının sa-
yısı artırılmı" ve f!dan !st!hsal kapas!teler!, 8 sene !ç!nde 12 m!lyondan 60 m!lyona 
yükselm!"t!r.

Ormanların korunması kadar, orman mahsuller!n!n !st!hsal ve kolaylıkla 
nakl!nde büyük rolü olan orman yollarının !n"asına a!t programın tatb!katına de-
vam olunmaktadır. 8 senede yapılan orman yolları 14 b!n k!lometrey! bulmu"tur. 
Bu sene sonuna kadar yapılacak olan 3 b!n 560 k!lometrel!k yolla b!rl!kte, !k!nc! 
5 yıllık program tamamlanmı" olacaktır. Üçüncü 5 yıllık programa 1960 yılında 
ba"lanarak her yıl 4 b!n k!lometre orman yolu yapılacaktır. Orman !st!hsal!n!n ar-
tırılmasına ve ayrıca orman artıklarının kıymetlend!r!lmes!ne d!kkat ed!lmekted!r. 
Bu artıklardan l!f, plâka ve yonga levhaları !mal etmek !ç!n fabr!kalar kurulması 
mevzuu ele alınmı", b!ld!#!n!z g!b! bâzı yerlerde vücuda get!r!lm!"t!r. Bu sanay!!n 
gel!"mes!, memlekette müh!m m!ktarda kereste !ht!yacının kar"ılanmasına ve b!l-
hassa deprem bölgeler!ndek! vatanda"lar !ç!n standart t!pte ev yapılmasına !mkân 
vermekted!r.

Muhterem arkada"lar;
Sanay!, maden ve enerj! !st!hsal! yolundak! çalı"malarımız, geçen yıl !ç!nde 

de devam etm!", !st!krar programımızın müspet net!celer! bu sahalarda da kend!n! 



gösterm!"t!r. Esaslı ve sıhhatl! tetk!klerle elde ed!len 1959 envanter!, sanay! ham-
lem!z hakkında d!kkate de#er net!celer verm!"t!r. 1950 yılı ba"ından 1958 sonuna 
kadar sanay! sahasındak! yatırımlar, senede vasat! 700 m!lyon l!ra tutmaktadır. Ya-
tırım m!ktarı g!tt!kçe artarak son yıllarda ortalama rakamı b!r buçuk m!lyar l!rayı 
a"mı"tır.

1949 yılı sonunda, takr!ben 960 m!lyondan !baret olan yatırımlar tutarı, 1959 
ortasında 8 m!lyar 185 m!lyonu bulmu", yan! sek!z buçuk m!sl! artmı"tır. (Soldan 
Bravo sesler", alkı#lar) Henüz üzer!nde çalı"ılan tes!sler tamamlanınca bu m!ktar 
11 m!lyar 880 m!lyon l!raya yükselecekt!r. Yapılan yatırımlarda özel te"ebbüs h!s-
ses!n!n g!tt!kçe arttı#ı görülmekted!r. $n"a hal!ndek! tes!sler!n !kmal!nde umum! 
!st!hsal kapas!tes! 41 m!lyar 260 m!lyon l!rayı bulacaktır. Bu m!ktar, 1949 yılının 3 
m!lyar 700 m!lyondan !baret olan kapas!tes!nden 11 m!sl! fazladır. (Soldan Bravo 
sesler", alkı#lar) $" yer! sayısı da 1949’da 22 b!n 916 !ken, 1959 ortasında 107 b!n 
275’e yükselm!"t!r.

Sanay!!m!z, mensucat, "eker, ç!mento g!b! çe"!tl! kollarda üç buçuk m!sl! artan 
!st!hlâk!m!z! tamam!yle kar"ıladı#ı g!b!, !hracata do#ru da yöneld!#!n! memnun-
lukla görmektey!z. Geçen seneden ber! !hracat yapmakta olan müh!mmat sana-
y!!m!z yanında "eker, ç!mento ve mensucat !malâtımız da yer almaya ba"lamı"tır. 
(Soldan Bravo sesler", alkı#lar)

F!lhak!ka, 48 b!n 500 ton "eker!n !hracı !ç!n lüzumlu mukaveleler akded!lm!", 
!hracata da ba"lanmı"tır. Ayrıca, 11 b!n 500 ton "eker!n !hracı !ç!n temaslara devam 
ed!lmekted!r. Halen !hraç ed!leb!lecek durumda olan 150 b!n tonluk ç!mentonun 
de#er! b!r buçuk m!lyon dolardır. 100 b!n tonun satı"ı mukaveleye ba#lanmı" ve 
!hracata ba"lanmı"tır. (Bravo, sesler") 7 m!lyon 300 b!n metrel!k mensucatın !hracı 
mukaveleye ba#lanmı"tır. 4 m!lyon Marklık döv!z tem!n edecek olan bu part!n!n 
!hraç 1960 Haz!ranına kadar tamamlanmı" olacaktır. (Soldan, Bravo sesler") Ayrıca, 
13 m!lyon metrel!k b!r part!n!n daha 1960 senes!nde !hracı !ç!n temaslar devam 
etmekted!r.

Bunun sa#lıyaca#ı döv!z kazancı da 8 m!lyon Mark c!varındadır. $kt!sa-
d! Devlet Te"ekküller! ve müesseseler! de memleket ekonom!s!nde öneml! rolü 
olan faal!yetler!n!, yen! tedb!rlere uygun !st!kamette !nk!"af ett!rm!"lerd!r. $"letme 
masra%arı, sıhhatl! kaynaklardan kar"ılanmaktadır. Maden Tetk!k ve Arama Ens-
t!tüsü, !kt!sad! ve !çt!ma! !lerlemen!n tab!î net!ces! olarak, artan yakıt !ht!yacını 
kar"ılamak üzere, ta"kömürü ve l!ny!t aramalarını gen!"letm!"t!r, Bu çalı"malarla, 
Amasra mıntıkasında 30 m!lyon tonluk yen! b!r ta"kömürü rezerv! bulunmu" ve 
Soma bölges!ndek! l!ny!t rezerv!n!n de, yen! sondajlar net!ces!nde 50 m!lyon ton 
oldu#u tesb!t ed!lm!"t!r. Ayrıca, Balıkes!r ve Çanakkale’n!n muhtel!f bölgeler!nde 
l!ny!t rezervler!, Aksek!, bölges!nde “alüm!nyum” sanay!!n!n nam maddes!n! te"k!l 
eden 3 m!lyon 500 b!n tonluk “boks!t” rezerv! bulunmu"tur. Maden Tetk!k ve Ara-
ma Enst!tüsü, atom enerj!s! ham maddeler! aramalarına da devam etm!" ve b!rçok 
v!lâyetler!m!zde “radyoakt!f ” madenler bakımından elver!"l! sahalar bulundu#unu 
tesb!t etm!"t!r. Ta"kömürü ve l!ny!t konusundak! amenajman programları L!ny!t 
$"letmeler!nde tamamlanmı", ta"kömüründe !se !kmal sa*asına g!rm!"t!r. Yen! 
tes!slerle Türk!ye Kömür $"letmeler! Kurumunun tuvenan ta"kömürü !st!hsal! 6 
m!lyon 550 b!n tona, l!ny!t !st!hsal! de 2 m!lyon 600 b!n tona yükselm!"t!r. Yen!den 



tanz!m olunan amenajman programı !le ta"kömürü !st!hsal! 7 m!lyon tona çıkacak, 
Garp L!ny!tler! !ç!n hazırlanan projen!n tahakkuku !le de l!ny!t !st!hsal!nde müh!m 
artı"lar kayded!lecekt!r.

Özel te"ebbüs el!ndek! l!ny!t !st!hsal! de 8 sene !ç!nde yüzde 375 fazlas!yle 
1 m!lyon 100 b!n tona çıkmı"tır. Bu bah!ste, dı" p!yasaya !hraç ed!lecek 400 b!n 
ton kömür stokunun bulundu#unu ve 32 b!n tonun f!!len satılmı" oldu#unu da 
söylemel!y!m. Sanay!!m!z!n esasını te"k!l eden dem!r ve çel!k dâvası, lâyık oldu#u 
ehemm!yetle ele alınmı"tır. Karabük Dem!r ve Çel!k $"letmeler!n!n tevs! progra-
mını tamamlamak üzere üçüncü kok fırını, haddehane ve d!#er !lg!l! tes!slere a!t 
program hazırlanmı"tır. Bu programın tatb!k!yle dem!r cevher! !st!hsal! yılda 500 
b!n tondan 1 m!lyon tona, çel!k !st!hsal! de 148 b!n tondan 600 b!n tona yükselecek-
t!r. (Soldan; Bravo sesler") Ayrıca, b!r p!k dem!r tes!s!yle çel!k parça dökümhanes! 
kurulacaktır. D!vr!#! dem!r maden!n!n senel!k cevher !st!hsal kapas!tes! de 500 b!n 
tondan 1 m!lyon 100 b!n tona çıkarılacaktır. D!#er tara(an, memleket!m!z!n dem!r 
ve çel!k mamuller! !ht!yacını daha gen!" ölçüde kar"ılamak maksad!yle, !k!nc! b!r 
a#ır sanay! merkez! kurulması mevzuunda dünyaca tanınmı" b!r Amer!kan f!r-
masına yaptırılan tetk!kler de tamamlanmı"tır. Bu müh!m te"ebbüsün b!r an önce 
gerçekle"mes!ne gayret ed!lmekted!r. (Soldan, Alkı#lar)

Çe"!tl! !malât yapan 14 fabr!kas!yle a#ır sanay!!m!z!n müh!m b!r kolunu te"k!l 
eden Mak!ne ve K!mya Endüstr!s! Kurumumda, 319 m!lyonu dı" f!nansman olmak 
üzere, 590 m!lyon l!ralık yatırım programının 250 m!lyon l!ralık kısmını tahakkuk 
ett!rm!"t!r. (Soldan; Bravo sesler") Memleket!n !ht!yacına göre, dem!r ve çel!k sa-
nay!!m!z! daha da !lerletmek ve yen!ler!n! kurmak karar ve azm!ndey!z. (Soldan; 
Bravo sesler", alkı#lar)

$n"a hal!nde bulunan azot sanay!!m!z, 450 m!lyon l!raya malolacak tes!sler!y-
le, büyük te"ekküller!m!zden b!r! olacaktır. Programı gere#!nce ; 1960 yılı sonunda 
!"letmeye açılması !ç!n çalı"ılmaktadır. $st!hsal edece#! sun! gübre ve d!#er k!myev! 
maddeler, b!ze senede, 70 m!lyon l!ralık döv!z tasarrufu sa#lıyacaktır. Ayrıca, z!ra-
at!m!zde azotlu gübreler!n kullanılmas!yle elde ed!lecek mahsul fazlası da, !hracat 
yoluyla döv!z tem!n edeb!lecek yen! !mkânlar yaratacaktır. (Soldan; Bravo sesler")

Sanay! bahs!nde, sa#lık dâvamızla yakından !lg!l! b!r konuya, yerl! !lâç 
!malâtımıza da temas edece#!m. Yerl! !lâç !st!hsal!m!z, son seneler !ç!nde kurulan 
yen! ve büyük fabr!kaların !malât!yle "!md!den yurt !ht!yacının yüzde 90’ına yakın 
kısmını kar"ılıyacak b!r sev!yeye ula"mı"tır. (Soldan; Bravo sesler") Yen! alınan !k-
t!sad! tedb!rlerle gen!"l!yen hammadde tahs!sler!, yerl! !lâç !malâtımızın memleket 
!ht!yacını zamanında ve muntazam "ek!lde kar"ılamasına !mkân verecekt!r. $lâç 
sanay!!m!zdek! bu süratl! gel!"mey!, özel te"ebbüsün ekonom!m!ze yen! kıymetler 
kazandıran gayretler!n!n güzel b!r örne#! olarak, memnunlukla bel!rtmek !ster!m. 
Muhtel!f sahalardak! sına! !st!hsal!n, memleket!m!z!n g!tt!kçe artan !ht!yaçlarını 
kar"ılıyacak, hattâ bâzı mamuller!m!z!n !hracına !mkân verecek b!r sev!yeye yük-
selt!lmes! maksad!yle, mevcut tes!sler!n tevs!! ve yen! bâzı fabr!kaların kurulması 
!ç!n projeler hazırlanmı"tır. Bu projelerden müh!m b!r kısmı tahakkuk sa*asına 
er!"m!"t!r. Bunlar arasında, b!raz önce bahsett!#!m, Zonguldak Kömür Havzasının 
tevs!! ve amenajmanı !le, Garp L!ny!tler! !st!hsal!n!n artırılmasını hedef tutan pro-
jelerden ba"ka, Ergan! bakır madenler!m!z!n !st!hsal kapas!tes! !le ver!m!n! büyük 
ölçüde artıracak Ergan! bakır projes! de vardır.



Sanay!e lüzumlu maddelerden b!rçoklarının yurt !ç!nde !mal!ne !mkân vere-
cek çe"!tl! tes!slere a!t projelerden b!r kısmı da tahakkuk sa*asına g!rm!", bunlar 
!ç!n gerekl! dı" f!nansman tem!n ed!lm!"t!r.

Bu arada seram!k sanay!!nde elde ed!len ba"arılardan da bahsetmek !ster!m. 
Tuzla ve Maltepe c!varında kurulan fabr!kalarla Çanakkale’de tes!s ed!len Seram!k 
Fabr!kası memleket!m!z !st!hlâk!n!n büyük b!r kısmını kar"ılamaktadır. Bunların 
yanında, Sümerbankın pek yakında B!lec!k v!lâyet! dâh!l!nde ve $stanbul’da kura-
ca#ı porselen fabr!kaları da yer alacaktır. Kurulmakta olan tes!sler arasında lâst!k 
ve cam fabr!kaları da vardır.

Muhterem mebuslar;
Geçen sene petrol hakkında Yüksek Heyet!n!ze malûmat verm!"t!m. Bunla-

ra !lâve olarak, bu sahadak! yen! !nk!"a%ardan bahsetmek !st!yorum. Batman’dak! 
raf!ner!m!z!n 300 b!n ton olan kapas!tes! 700 b!n tona çıkarılmaktadır. (Soldan; 
Bravo sesler") D!#er tara(an yabancı sermaye !le ortaklık hal!nde $zm!t c!varında 1 
m!lyon tonluk raf!ner!n!n !n"ası !ç!n gereken anla"ma da !mzalanmı" bulunuyor. 
(Soldan; Bravo, sesler") $n"aat !k! sene !ç!nde tamamlanacaktır. Ayrıca, Mers!n’de 
yabancı sermaye tarafından b!r raf!ner! daha !n"a ed!lmekted!r. Bu suretle, !st!hlâk 
ett!#!m!z petrolün tamam!yle memleket!m!zde tasf!yes! mümkün olacaktır. Söy-
lemel!y!m k!, yalnız $zm!t’te kurulacak raf!ner!n!n b!ze kazandıraca#ı döv!z tasar-
rufu, senede sek!z buçuk m!lyon dolar c!varındadır. (Soldan; bravo, sesler") Aynı 
zamanda, bu raf!ner!ler!n !n"ası, yurdumuzda ergeç büyük m!ktarda bulunaca#ını 
kuvvetle üm!dett!#!m!z petrolü tasf!ye edecek endüstr!n!n !lk nüves!n! te"k!l etmek 
!t!bar!yle de büyük önem ta"ımaktadır.

Az!z arkada"lar;
Nafıaya a!t çalı"malarımız, yol, l!man, baraj, h!drol!k santral !n"ası ve yeraltı 

su aramaları g!b! çe"!tl! kollarda yen! !lerlemelerle devam etmekted!r. Burada, b!l-
hassa karayollarımız üzer!nde b!raz durmak !st!yorum. Bu sene !ç!nde 2 b!n 950 
k!lometrel!k yüksek standartlı Devlet yolunun ve ayrıca 1780 k!lometrel!k v!lâyet 
yolunun !n"asına çalı"ılmı"tır. Yen!den bakım altına alman 2 b!n 660 k!lometre !le 
b!rl!kte bakım altında bulunan Devlet yollarının uzunlu#u 23 b!n 710, v!lâyet yol-
larının uzunlu#u da 22 b!n 100 k!lometre olmak üzere, karayollarımızm uzunlu#u 
45 b!n 800 k!lometrey! bulmu"tur.

Yollarımızın asfaltlanması !"ler!ne devam ed!lmekted!r. Be" yıllık ve 12 b!n 
k!lometrel!k asfaltlama programının, bu yıl sonunda 7 b!n 800 k!lometrel!k kısmı 
tamamlanmı" olacaktır.

&unu da bel!rtmek !ster!m k!, yollarımızdak! gel!"me yalnız k!lometre uzun-
lu#unun artı"ı !le de ölçülemez. Yollarımız, b!lhassa son b!rkaç yıl !ç!nde gen!"l!k, 
üstün vasıf ve traf!k "artları bakımından da tatm!n ed!c! sev!yeye ula"maktadır.

Arkada"lar,
Münakale konusundan da kısaca söz açmak !ster!m; L!manlarımız, kara ve 

dem!ryollanmız yanında, !hracatımızı de#erlend!rmek, !thalâtımızı dı" alım gücü 
bakımından ucuza maletmek !ç!n, t!caret f!lomuzun da gel!"t!r!lmes! zaruret! 
a"!kârdır. T!caret f!lomuzun tonajı bu sene, yen! !lâvelerle gen!" ölçüde artırılmak-
tadır. Bu maksatla yapılan temaslar sonunda, 27 m!lyon dolar kıymet!nde b!r dı" 
kred! tem!n olunmu"tur. Kred!n!n 14 m!lyonu, Japon tezgâhlarında !n"a ett!r!lecek 



olan 21 b!n tonluk b!r tanker !le 36 b!n 500 tonluk 5 "!leb!n mubayaasına tahs!s 
ed!lecek, ve bak!yes!yle de, aynı tonaj ve sayıda hazır gem! satın alınacaktır. Husus! 
sektörün de bu hususta sarf ett!#! gayretlere, âzam! müzaheret göster!lmekted!r. 
Armatörler tarafından 120 b!n tonluk 12 "!lep !le 19 b!n tonluk b!r tanker!n muba-
yaasına a!t muameleler! !kmal ed!lmek üzered!r.

Az!z m!lletvek!l! arkada"larım,
Umum! nâfıa ve ula"tırma !"ler!m!z yanında, "eh!r ve kasabalarımızın meden! 

"eh!rc!l!k anlayı"ına göre !marına da ehemm!yet ver!lmekted!r. Memleket!m!zde, 
esk!den !mar ve "eh!rc!l!k hareketler!, mahall! !darelerle beled!yeler!n münfer!t ça-
lı"malarına ve mahdut !mkânlarına bırakılmı" durumda !d!. Bugün bu !"ler, $mar 
ve $skân Vekâlet!n!n çalı"ma mevzuu !ç!nde, daha gen!" ve plânlı b!r "ek!lde ele 
alınmı"tır. Beled!ye ve mahallî !dareler!n "!md!ye kadar yıllık bütçeler!nden !mar 
!"ler!ne ayırab!ld!kler! tahs!sat, ortalama 40 m!lyon l!radan !barett!. Gel!r kaynak-
larının devamlı !nk!"afı sayes!nde bu m!ktar 600 m!lyon l!raya yükselm!"; $ller 
Bankası !le d!#er banka ve kurumların yaptıkları yatırımlarla b!rl!kte !mar hareket-
ler!ne sar! ed!len para m!ktarı, b!r yılda 2 m!lyar l!raya yakla"mı"tır. Ba"ta ç!mento 
ve dem!r olmak üzere, !n"aat ve tes!sat malzemeler!n!n gen!" ölçüde yerl! fabr!ka-
larımızın !st!hsal ve !malâtı !le kar"ılanab!lmes!, !mar dâvamızın süratle gerçekle"-
mes!ne yardım etmekted!r. D!#er tara(an, büyük "eh!rler!m!zde !mar hareketler! 
yanında esk! eser ve âb!deler!, tar!hî de#er ve çehreler!ne kavu"turan onarma !"le-
r!nden de müspet net!celer alındı#ını memnunlukla görmektey!z.

Sayın arkada"larım,
Naf!a ve !mar !"ler!ne a!t sözler!m!, Bo#az!ç! Köprüsü mevzuuna da temas 

ederek tamamlamak !st!yorum. $stanbul Bo#azı üzer!nde köprü !n"ası, büyük "eh-
r!m!z!n !k! yakası arasında, günden güne artan traf!k kadar, Avrupa !le Asya kıta-
ları arasındak! münakalen!n gel!"mes! bakımından da !kt!sad! de#er ta"ıyan b!r 
konudur. Bu tasavvurun gerçekle"mes! !ç!n senelerden ber! gayret sarf ed!lmekte-
d!r. $stanbul’a yakı"ır b!r sanat eser! olması da arzu ed!len köprünün !n"a sa*asına 
geç!lmeden önce sıras!yle, güzergâh etüdler!, bo#az suları üzer!nde yapılması pek 
güç olan temel sondajları ve !n"aat proje !"ler!ne g!r!"!lmes! gerek!yordu. $k! sene 
devam eden bu etüdler tamamlanmı" ve asrın köprü !n"aatı, dünyaca tanınmı" 
büyük f!rmalar arasında, f!nansman ve mal!yet bakımından !hale konusu yapılacak 
sa*aya gelm!"t!r. (Soldan Bravo sesler", alkı#lar)

Çok muhterem mebuslar,
B!raz evvel, bahsett!#!m !mar çalı"malarımızın bugün ula"tı#ı sa*a, artık 

memleket!m!zde de, yepyen! b!r mevzu olan !ç ve dı" tur!zm üzer!nde önem-
le durulmak zamanının gelm!" oldu#unu göstermekted!r. Çe"!tl! !kl!m ve tab!at 
güzell!kler! yanında, gel!p geçm!" b!rçok meden!yetler!n kıymetl! eserler! ve Türk 
sanat dehasının sayısız âb!deler!yle dolu olan memleket!m!z, bu bakımdan e"s!z 
!mkânlara sah!pt!r. B!rçok memleketlerde ayrı b!r endüstr! hal!nde gel!"t!r!lmekte 
oldu#unu gördü#ümüz tur!zm sahasında, b!zde de ba"lamı" olan resmî ve husu-
s! gayretler! te"v!ka lâyık bulmaktayım. Memleket!m!zde bu sahaya yönelt!lecek 
emek ve sermaye, !ler!s! !ç!n en ver!ml! yatırımlar olacaktır. (Soldan, Bravo sesler")

Az!z ve muhterem arkada"larım;
Yurdumuzun umum! emn!yet te"k!lâtı, vatanda"ın huzur !ç!nde !"!yle g!!c!yle 

me"gul olmasını sa#ladı#ı kadar, açık ve kapalı olarak, m!llî bütünlü#ümüze ve !ç 



!st!krar ve huzurumuza yönelt!leb!lecek her türlü yıkıcı faal!yetlere kar"ı da, son 
derece d!kkatl! ve uyanık durumdadır. Emn!yet ve zabıta te"k!lâtımızın, h!zmet 
!capları !le vatanda" haklarını e"!t ve uzla"tırıcı b!r vaz!fe anlayı"ı !ç!nde kavrıyan, 
b!lg!l! elemanlarla takv!yes! !ç!n, meslek ö#ret!m! gen!"let!lm!" ve yen! b!r pol!s 
okulu daha açılmı"tır. 35 kazada yen! emn!yet te"k!lâtı kurularak faal!yete geç!r!l-
m!"t!r. $ç !"ler!m!zden söz açmı"ken, !darî taks!matımız ve beled!ye te"k!lâtının ge-
n!"let!lmes! mevzuları üzer!nde de kısaca durmak !st!yorum. Yurdumuzdak! !kt!-
sad! kalkınmanın sosyal hayatımıza tes!r eden mesut net!celer! kar"ısında vatanda-
"ın meden! !ht!yaçlarına cevap verecek amme h!zmetler!n! gen!"letmek ve beled!ye 
te"k!lâtı sayısını artırmak zaruret! vardır. Bu zaruretle "eh!r ve kasabalardak! bele-
d!ye te"k!lâtı gen!"let!ld!#! g!b!, köylerde de yen! beled!yeler kurulmaktadır. D!#er 
tara(an, !kt!sad! kalkınmamız yanında, demokrat!k gel!"mem!zle de ahenkl! ola-
rak, köylünün meden! !ht!yaçlarına cevap verecek “Köy kanunu lây!hası” üzer!nde 
uzun zamandan ber! devam eden !ncelemeler tamamlanmı"tır. Yüksek Mecl!s!n 
tasv!b! !le bu lây!ha kanunla"tı#ı takd!rde, köy !dareler!n!n hüv!yet! daha bel!rl! 
b!r hale konulmu" olacaktır. Daha umum! olarak, memleket!m!zdek! nüfus artı" 
seyr! ve sosyal hayatın !nk!"af durumu kar"ısında, !dare taks!matımız üzer!nde de 
duruldu#u Yüksek Heyet!n!z!n malûmudur. Görülüyor k!, memleket!m!z, ger! b!r 
!kt!sad! bünyeden daha !ler! b!r meden!yet ve hayat sev!yes!ne geçerken, bu mesut 
!st!halen!n gerekt!rd!#! !dare te"k!lâtına da kavu"mak yolundadır.

Sayın mebuslar,
&!md! de m!llî müdafaamızdan bahsedece#!m. Bu mevzuu ele alırken, asıl 

m!llet!m!z!n güven!ne lâyık oldu#unu her zaman ve her ves!le !le !spat etm!" olan 
Türk S!lahlı Kuvvetler!ne kar"ı duydu#umuz büyük muhabbet ve !t!madı huzuru-
nuzda b!r kere daha !fade ve tey!t etmekten der!n b!r baht!yarlık duymaktayım. 
(Soldan, Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar) S!lahlı Kuvvetler!m!z!n modern 
s!lâhlarla teçh!z! hususu devam etmekted!r. Kara Kuvvetler!m!z yen! yen! s!lâhlara 
sah!b olurken, b!r kısmı $ng!ltere’den satınalınan, b!r kısmı da, büyük müttef!k!m!z 
Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n yardımı olan çe"!tl! harb gem!ler!, Den!z Kuvvetle-
r!m!ze katılmı" ve mevcutlar modern s!lâh ve c!hazlarla takv!ye ed!lm!"t!r. Ayrıca, 
üstün muharebe kab!l!yet!n! ha!z yen! t!p uçakların Hava Kuvvetler!m!ze tahs!s! 
suret!yle S!lahlı Kuvvetler!m!z!n gücü, modern harb!n gerekt!rd!#! b!r sev!yeye 
çıkarılmı" bulunmaktadır. Ordu mensuplarının, b!lg!ler!n! artırma ve e#!t!m! me-
seleler! üzer!nde de büyük b!r hassas!yetle durulmaktadır. Asrın tekn!k "artlarına 
uygun b!lg!lerle yet!"t!r!lm!" subay !ht!yacını kar"ılamak maksad!yle hazırlanan 
Harb ve Subay Okulları kanun lây!haları Yüksek Mecl!se sunulmu"tur. S!lahlı Kuv-
vetler!m!z!n günden güne artan astsubay !ht!yacını kar"ılamak üzere, mevcut ast-
subay okullarına yen!ler! !lâve ed!lmek suret!yle, bu sene 6 b!ne yakın ö#renc!n!n 
yet!"t!r!lmes! mümkün olmu"tur.

Umum! emn!yet ve savunmamızla yakından !lg!l! yen! b!r konuyu da bura-
da açıklamak !ster!m. Yüksek Mecl!s!n geçen devre !ç!nde kabul buyurdu#u “S!-
v!l Müdafaa Kanunu” hükümler!ne göre, nükleer s!lâhlarla açılab!lecek b!r harb!n 
muhtemel felâketler!ne kar"ı, halkımızı ve m!llî servet!m!z! korumayı hedef tu-
tan ve m!llî savunmamızın b!r parçasını te"k!l eden s!v!l müdafaa h!zmetler!m!z, 
NATO memleketler! standartlarına göre yen! ba"tan ele alınmı"tır. Bu maksatla 
kabul ed!len S!v!l Müdafaa Fonu var!datının, gel!"en bütçe !mkânlarımızla yıldan 
yıla artması, bu müh!m h!zmet!n aksamadan yürütülmes!ne !mkân verecekt!r.



Muhterem arkada"lar;
M!llî varlı#ımızın deste#!, beka ve !st!klâl!m!z!n en büyük tem!natı olan kah-

raman S!lahlı Kuvvetler!m!z!n, madd! kudret! ve modern teçh!zatı kadar, meslekî 
ö#ret!m ve mânev! e#!t!m! !ç!n her fedakârlı#ı göze almaktayız. B!z!m !ç!n kutsal 
ve de#!"mez b!r düstur olan bu yoldak! gayretler!m!ze, salâbetle devam edece#!z. 
(Soldan, Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar)

Muhterem arkada"lar,
Dı" s!yaset bahs!ne geç!yorum. Dı" pol!t!ka meseleler!, geçen yıl !ç!nde, mem-

le!ket!m!z! çok yakından !lg!lend!ren gel!"meler gösterm!"t!r. Yakın dost ve müt-
tef!kler!m!z $ng!ltere ve Yunan!stan’la memleket!m!z arasında, uzun zamandan 
ber!, müh!m b!r anla"mazlık konusu te"k!l eden Kıbrıs meseles!, bu devre !ç!nde 
halled!lm!"t!r.

$y! n!yet sah!b! m!lletler arasında hâk!m olması gereken uzla"ma z!hn!yet!n!n 
ve anla"mazlıklara barı" yoluyla çare bulmak !rades!n!n bu zafer!n!, huzurunuzda 
memnunlukla bel!rtmek !ster!m. (Soldan, Bravo sesler" Alkı#lar)

Türk!ye !le Yunan!stan, ve d!#er !lg!l!ler, mü"terek emn!yet dâvasının !cabı 
olan sam!mî !" b!rl!#! ve hak!k! dostluk arayı"ıyla en çet!n dâvaların halled!leb!le-
ce#!n!, meden!yet âlem!ne !spat etm!"ler, ve böylece, hür dünyanın emn!yet!ne de 
büyük b!r h!zmette bulunmu"lardır. (Soldan, Alkı#lar)

Do#u Akden!z bölges!nde !st!krarın avdet!ne yol açan bu uzla"ma Atatürk’ün 
açtı#ı çı#ırla vücut bulan ananev! Türk - Yunan dostlu#unun bütün kuvvet!yle can-
lanmasını sa#lamı"tır. (Soldan, Alkı#lar)

Kıbrıs anla"malarına hâk!m olan !y! n!yet!n ve kar"ılıklı halklara saygı gös-
terme z!hn!yet!n!n, Kıbrıs’tak! !k! cemaat arasında da uyandı#ını görmek, pek ya-
kında do#umunu selâmlıyaca#ımız Kıbrıs Cumhur!yet!n!n !st!kbal!ne güven!m!z! 
artırmı"tır.

Sayın m!lletvek!ller!,
Son b!r sene !ç!nde sulh ve !st!krarın gerçekle"mes! bakımından beslenen 

üm!tler! kırıcı b!r takım had!seler!n zuhur ett!#!n! görmü" bulunuyoruz. Umum!-
yetle m!lletlerarası komün!zm!n çe"!tl! bölgelerde !hdas ett!#! bu hâd!seler yanın-
da, Sovyet Rusya’nın tak!b etmeye ba"ladı#ı, "ahs! temaslar tem!n! suret!yle ferah-
lık yaratma s!yaset! de g!tt!kçe daha gen!" b!r "ek!lde gel!"mekte ve bu hareketler, 
emn!yets!zl!kten mustar!p ve hak!k! sulha hasret çeken demokras!lerde, az da olsa, 
!y!mserl!k üm!tler! do#urmaktadır.

Sovyetler B!rl!#! Ba"vek!l!n!n Amer!ka B!rle"!k Devletler! Re!s!cumhuru tara-
fından davet olunması da, umum! gerg!nl!#! haf!%etmek maksad!yle Batı alem!nce 
her fırsattan !st!fade !ç!n sarf ed!lmekte olan devamlı gayretler!n takd!re de#er b!r 
örne#!d!r. Türk!ye’n!n, emn!yet !ç!nde sulhun teessüsünü arzu eden memleketler-
den b!r! olarak, Batı !le Do#u arasındak! münasebetler!n düzelmes! gayes!ne yö-
nelt!len bütün te"ebbüsler! tasv!p ve takd!rle kar"ıladı#ını b!r kere daha bel!rtmek 
!ster!m.

Bütün meden! dünya g!b! b!z de, Do#u !le Batı arasında, hürr!yet ve adalet 
me*umlarını, m!lletler!n !st!klâl!ne ve serbest !radeler!n! kullanma haklarına r!-
ayet prens!b!n! kabul eden !y! münasebetler!n kurulmasını arzu etmektey!z. An-



cak, bu sam!mî arzumuz yanında, mevcut huzursuzlukların sadece sözde kalan 
vaadlerle de#!l, tazy!kler!n f!!len kalkmasını sa#lıyan hak!k! "artların tekemmülü 
!le mümkün olaca#ına !nanmaktayız. Bu "artlar sa#lanmadan, tam !y!mserl!#e ka-
pılmanın tehl!kes!n! göz önünde tutarak !k! blok arasında devam edece#!n! um-
du#umuz temaslardan, m!lletlerarası gerg!nl!#!n ortadan kalkmasını gerçekle"t!-
recek müspet net!celer elde ed!lmes!n! !stemekte ve beklemektey!z. Batı !le Do#u 
yakınla"ması ve dünyada barı" ve güven!n tes!s! !ç!n gerekl! "artların en öneml!s!, 
h!ç "üphe yok k!, s!lâhsızlanma dâvasının hall!d!r. Kend! huzur ve emn!yet!m!z!n 
de "artı saydı#ımıız dünya sulh ve sükûnu !ç!nde, bütün kaynak ve enerj!ler!m!z! 
$kt!sad! kalkınmamıza yöneltmek !mkânını b!ze tem!n edecek b!r s!lâhsızlanma 
anla"masının b!r an evvel gerçekle"mes!nden duyaca#ımız memnun!yet büyüktür. 
Fakat, her "eyden evvel, s!lâhsızlanımanın umum! ve hak!k! b!r s!lâhsızlanma ma-
h!yet!nde olması lâzımdır. S!lâhsızlanma anla"ması nazar!yede kalmayıp, herkes!n 
!t!mad edeb!lece#!, c!ddî ve gerçek b!r kontrol esasına ba#lanmalıdır. Kanaat!m!zce, 
ancak nükleer ve konvans!yonel s!lâhları da !ç!ne alacak tes!rl! b!r kontrol s!stem!, 
gerçek s!lâhsızlanmayı tem!n edeb!l!r. Bu olmadıkça, “Cem!yet! Akvam” devr!nden 
ber! !"!tt!#!m!z s!lâhsızlanma !dd!a ve sözler!, s!yas! edeb!yattan ba"ka b!r mâna 
!fade edemez. (Soldan, Bravo sesler") Gerçek emn!yet! tem!n edecek yerde, kötü 
n!yetl!ler!n !"!ne yarıyan b!r avutma pol!t!kasından !ler! g!demez. $"te, Türk!ye, ger-
çekten tara(ar oldu#u s!lâhsızlanma konusunu, geçm!" tecrübeler!n hatırlattı#ı bu 
mülâhazaların ı"ı#ı altında ve !y! n!yetle mütalâa ve tetk!k etmekted!r.

Muhterem arkada"larım; 
Her zaman söyled!#!m!z g!b!, sulh ve emn!yet!n ayrı ayrı mütalâasına !mkân 

yoktur. Bu !t!barla, dünyanın her tarafına "âm!l b!r sulh devres!n!n do#ması !ç!n 
gerekl! "artlar gerçekle"!nceye kadar, hür m!lletler!n, mü"terek emn!yet te"k!lâtının 
kuvvetlenmes!ne çalı"maları zarur!d!r. Bu gerçe#e !nanmı" olan Türk!ye, mensup 
bulundu#u mü"terek müdafaa te"k!lâtına, NATO ve CENTO’ya sadakatla ba#lı bu-
lunmaktadır. Bu topluluklar !ç!nde, m!llet!m!z, m!llî bütünlü#ü ve kararlı pol!t!ka-
s!yle, hür m!lletler!n müdafaası bakımından kuvvetl! b!r varlık te"k!l etmekted!r.

Bölgem!zde sulhun takv!yes! ve emn!yet!n tes!s! bakımından ehemm!yetl! b!r 
müdafaa te"k!lâtı da Merkez Andla"ması Te"k!lâtı (CENTO) dur.

Geçenlerde Wash!ngton’da toplanan Nazırlar Konsey!nden sonra, NATO !le 
SEATO arasındak! bo"lu#u doldurmaya matuf bu müdafaa te"k!lâtı, daha gen!" 
ve müess!r b!r çalı"ma devres!ne g!rm!"t!r. Hâlâ devam edegelen her çe"!t men-
f! propaganda ve yıkıcı faal!yetlere ra#men CENTO, bugün Orta - Do#uda sulh 
ve emn!yet!n devamı, her sahada en ver!ml! !" b!rl!#!n!n tem!n! !ç!n müh!m b!r 
unsur olarak canlılı#ını tamam!yle muhafaza etmekted!r. D!#er tara(an, CENTO 
çerçeves! !ç!nde, Türk!ye, $ran ve Pak!stan !le Amer!ka B!rle"!k Devletler! arasında 
Ankara’da !mzalanan !k! tara%ı !" b!rl!#! anla"maları, Ortado#u’da sulh emn!yet!n 
kuvvetlenmes! ve !kt!sad! refahın tem!n! bakımından çok müh!m b!r rol oynamak-
tadır. Bu arada, CENTO müttef!kler!m!z karde" $ran ve Pak!stan !le aramızdak! 
dostça münasebetler!n günden güne gel!"mekte oldu#unu !fade etmekten husus! 
b!r zevk ve "eref duymaktayım. (Soldan; Bravo sesler", alkı#lar) $ran m!llet!n!n, bu 
yılın ba"ından ber! u#radı#ı yıkıcı hücumlara kar"ı kıymetl! Hükümdarı Majeste 
Rıza &ah Pehlevî’n!n yüksek !dareler! sayes!nde muhafaza ett!#! vakur ve az!ml! 
durumun, Türk m!llet! tarafından takd!r ve hayranlıkla kar"ılandı#ını da bu ves!le 
!le bel!rtmek !ster!m. (Soldan; Bravo sesler" ve Alkı#lar)



CENTO Paktı Konsey! toplantısı münasebet!yle B!rle"!k Amer!ka’yı z!yaret 
etm!" olan Ba"vek!l!m!z, orada Sayın Amer!ka Re!s!cumhuru E!senhower ve d!-
#er Amer!kan Devlet adamları !le temas etm!"t!r. Bu görü"meler net!ces!nde, !k! 
müttef!k Devlet arasındak! münasebetler!n sam!m!yet! ve muhtel!f dünya mesele-
ler! kar"ısındak! görü" b!rl!#! b!r kere daha tezahür etm!"t!r. (Soldan; Bravo sesler", 
alkı#lar)

Muhterem mebuslar;
$talyan Re!s!cumhuru Ekselâns Gronch!’n!n 1957 Kasım’ında memleket!m!ze 

vâk! z!yaret!n! !ade ve naz!k davetler!ne !cabet maksad!yle Haz!ran aynıda dost ve 
müttef!k $talya’ya yaptı#ım z!yaret sırasında gördü#üm gen!" alâka ve muhabbet! 
huzurunuzda !fade etmekten büyük b!r zevk duymaktayım. (Soldan; Bravo sesler" 
ve Alkı#lar) 

$talya’nın kıymetl! Devlet adamlar!yle temaslarımız, her !k! memleket!n Ak-
den!z ve Ortado#u bölges!nde oldu#u kadar bütün dünyada güvenl!k ve adalete 
dayanan b!r barı"ın tem!nat altına alınmasını hedef tutan mü"terek s!yasetler!n!n 
b!r kere daha tey!d!ne ves!le olmu"tur. Türk ve $talyan m!lletler! arasında mevcut 
ananev! dostluk ve tesanüt, memleketler!m!z arasında gen!" ve ver!ml! b!r !"b!r-
l!#!n!n kurulmasına yol açmaktadır. Görü"meler!m!z, Türk!ye ve $talya arasında 
!kt!sad!, tekn!k ve kültürel sahalarda yen! yen! gel!"me !mkânlarının mevcud oldu-
#unu ortaya koymu" ve bu konularda esaslı anla"malara varılmı"tır.

$talya !le !mzalanan malî ve !kt!sad! Anla"mada ben! b!lhassa mütehass!s eden 
nokta, Anla"manın kar"ılıklı b!lateral b!r münasebet!n kıymet!n! tebarüz ett!rm!" 
olmasıdır. Bu net!cey!, aradak! dostlu#un ne derece der!n ve köklü oldu#unu !fade 
etmek !t!bar!yle, ayrıca bel!rtmek !ster!m. (Soldan; Alkı#lar)

Az!z m!lletvek!ller!;
Tak!bett!#!m!z açık ve kararlı pol!t!ka, B!rle"m!" M!lletler "artında yer alan 

esaslara göre, kar"ılıklı saygı ve !t!mat z!hn!yet!n!n yerle"mes! ve umum! sulh ve 
!st!krarın tem!n! gayes!ne yönelt!lm!"t!r. Bu prens!p da!res!nde, dünyânın bütün 
memleketler!yle dostça münasebetler devam ett!rmeye büyük b!r d!kkat göster-
mekte; her türlü meselen!n hayırhahlık, !y! n!yet ve sa#duyu !le halled!lmes!n! arzu 
etmektey!z. Dı" s!yaset!m!z!n, her zaman oldu#u g!b!, bundan sonra da aynı dü-
"üncelerden mülhem olarak yürütülmes!ne devam edece#!z.

Yüksek Heyet!n!z em!n bulunmalıdır k!, dünyanın her yer!nde ba"gösteren, 
müspet veya menf! gel!"meler! d!kkatle tak!betmekte ve uyanık bulunmaktayız. Bu 
arada t!t!zl!kle r!ayet ett!#!m!z düstur, taahhütler!m!ze sadık kalmak, dostlu#a dost-
lukla mukabele etmek, tehd!de gö#üs germek ve memleket!n !st!klâl ve emn!yet!n! 
her "ey!n üstünde tutmaktır. (Soldan; Bravo sesler", #"ddetl" ve sürekl" alkı#lar)

Pek muhterem mebus arkada"larım; 
Sözler!m burada sona erm!" bulunuyor. M!llî !raden!n tek mümess!l! olan 

Yüksek Mecl!s!n!z!n huzurunda b!r kere daha !fade etmek !ster!m k!, bütün gayret-
ler!m!z, az!z m!llet!m!ze h!zmet edeb!lmek gayes!ne yönelt!lm!"t!r. Muhtaç oldu-
#umuz kudret kayna#ını, da!ma en !sabetl! yolda tecell! eden karar ve !r"atlarınızda 
bulmaktayız. Bu çalı"ma devres!n!n de, yurdumuzu ve m!llet!m!z! refah ve !lerleme 
yolunda yen! merhalelere ula"tıraca#ından em!n olarak, hep!n!ze ba"arılar d!ler!m. 
(Soldan, Bravo sesler", ayakta sürekl" alkı#lar)



Cemal Gürsel

Türk!ye’n!n dördüncü Cumhurba"kanı olan Cemal Gürsel Erzurum’da do#du. 
$lk ö#ren!m!n! Ordu !l!nde yaptı. Daha sonra ö#ren!m!n! Erz!ncan ve $stanbul’da 
askerî ö#renc! olarak sürdürdü. 1915-1917 yıllarında Topçu Subayı olarak Çanak-
kale Sava"larına katıldı. F!l!st!n ve Sur!ye cephes!nde bulundu. Türk $st!klal Har-
b!n!n Batı cephes!ndek! bütün sava"larına katıldı. 1929 yılında Harp Akadem!s!’n! 
b!t!rd!. 1946 yılından !t!baren Orgenerall!k rütbes! dah!l çe"!tl! general rütbeler!n-
de h!zmet yaptı. 

1958 yılında Kara Kuvvetler! Komutanlı#ı’na atandı. Bütün bu görevler! sıra-
sında ordunun sevg!s!n! ve güven!n! kazandı. 27 Mayıs 1960 darbes!ne l!derl!k ett!. 
Darbeden 16 ay sonra çok part!l! hayata yen!den dönülürken 10 Ek!m 1961 tar!-
h!nde yapılan seç!mlerden sonra olu"an TBMM tarafından Türk!ye’n!n 4. Cum-
hurba"kanı seç!ld!. 1966 yılında ba"layan rahatsızlı#ının devamı ve görev!n! en-
gellemes! üzer!ne, Anayasa uyarınca Cumhurba"kanlı#ı görev! sona erd!. 14 Eylül 
1966 tar!h!nde vefat ett!.





TBMM B"rle#"k Toplantı
B"r"nc" Toplantı Yılı

B"r"nc" Toplantı

B!r!nc! B!rle#!m
25 Ek!m 1961 Çar#amba

B!r!nc! Oturum
Açılma saat!: 15:07
Geç!c! Ba#kan: En ya#lı üye "smet "nönü, &evket Aysan (Mard!n),
 Abdurrahman Güler (Çorum), (Yozgat), Ahmet Çakmak (Bolu)

 Türk!ye Cumhur!yet! M!llî B!rl!k Kom!tes! ve Devlet ve Hükümet   
 Ba#kanı Cemal Gürsel 

$k!nc! Cumhur!yet!n B!r!nc! Büyük M!llet Mecl!s!n!n sayın üyeler!;
Oturumu açarken bu tar!hî günde muhterem varlıklarınızın meydana ge-

t!rd!#! "u muhte"em tablonun verd!#! emn!yet ve huzur !ç!nde s!zler! saygı !le 
selâmlarım.

Türk M!llet!n!n kader!nde ve demokrat!k hayatımızın tekâmülünde müh!m 
ve hayat! b!r merhale te"k!l edecek !k!nc! Cumhur!yet!n kurulu"una müncer olan 
!ht!lâl!n b!zzat !ç!nde ya"adınız. Olanları ve olayları ben!m kadar b!l!yorsunuz. 
G!zl! kalmı" tara%arını da zaman aydınlatacaktır. Hemen "unu !lâve edey!m k!; 
b!z $ht!lâl!n !lk gününden !t!baren vatanda" hak ve hürr!yetler!ne e"!t muamele ve 
her türlü vatanda"lık haklarına saygı göstermey! vaz!fe b!ld!k. M!llet!m!z!n !lerde 
ula"aca#ını dü"ündü#ümüz hürr!yetler rej!m! !ç!nde yadırgamadan ya"amaya !nt!-
bakını kolayla"tıracak gen!"l!k ve serbestl!k !ç!nde gel!"mes!ne çalı"tık ve $ht!lâl!n 
asla tanımadı#ı hakkı, adalet!, !nsaf ve v!cdanı h!çb!r zaman elden bırakmadık. Ay-
dınlık arttıkça bu daha !y! anla"ılacaktır. $ht!lâl!n yönet!c!s! olan ve bugün tar!he 
!nt!kal eden M!llî B!rl!k Kom!tes!, vaz!fes!n! en !y! b!r "ek!lde yapmak !ç!n !nsan 
takat!n!n üstünde ve büyük b!r vatanperverl!k h!ss!yle çalı"mı", memlekete !y! "ey-
ler yapmak !ç!n el!nden gelen! yapmı"tır. Kom!ten!n mesa!s!n! takd!rle bel!rtmek 
!ster!m. (Alkı#lar)

Kahraman ordumuz bugünü hazırlayan vakur davranı"ıyla vaz!fes!n! yapmı" 
olmanın huzuru !ç!nde her zaman oldu#u g!b!, m!llet!m!z!n güven!ne ve yen!lmez 
b!r kudret olarak saygı ve sevg!m!ze lâyık vaz!fes! ba"ındadır. (Alkı#lar) Ba"kuman-
danlık görev!m!n bu son günler!nde, büyük ve az!z ordumuza en sam!mî takd!rle-
r!m! !fade etmekten zevk duymaktayım. (Alkı#lar.)

Muhterem arkada"lar :
$ht!lâl!n !lk günü vaz!feye ça#ırdı#ımız bakan arkada"ların büyük b!r vaz!-

fe h!ss!yle b!z!m yardımımıza ko"malarını takd!rle anmak !ster!m. (Bravo sesler", 



alkı#lar) Bu kıymetl! arkada"larım $ht!lâl!n bütün sarsıntılarına ra#men, !dar! ve 
!kt!sad! bünyem!z! sa#lam tutmasını b!lm!", hattâ !kt!sad! sahada devlet!m!ze !t!-
bar kazandırmı"tır. Huzurunuzda kend!ler!ne en sam!mî te"ekkürler!m! sunmayı 
vaz!fe sayıyorum. (Alkı#lar.)

Sayın üyeler;
Bu mesut güne ula"mak !ç!n çok emekler harcanmı", büyük sıkıntılar hattâ 

ıstıraplar çek!lm!"t!r. B!z!m bu hedefe varmamıza engel olmak !ç!n her türlü tezv!r 
ve tahr!ke ba"vuran kötü eller ve kuvvetler, "!md! de bu güzel net!cey! bozmak ve 
m!llî bünyey! parçalamak !ç!n pek s!ns! ve muhtel!f yollardan gayret sarf etmekte-
d!rler. Bu açıklamamın gelecektek! çalı"malarımızda uyarıcı b!r tes!r yapaca#ını 
üm!de der!m.

Az!z arkada"larım;
Memleket!m!z dünya önünde c!ddî b!r !mt!han geç!rmekted!r. Bunda muvaf-

fak olmak ve $k!nc! Cumhur!yet!n huzur !ç!nde tekâmül ve !nk!"afını mümkün 
kılmak s!zler!n el!nded!r.

&unu !y! b!lmel!y!z k!, m!llet!m!z!n part!ler arasındak! yıkıcı mücadelelere ve 
bundan mütevell!t sarsıntılara artık tahammülü kalmamı"tır. B!rçok dertler!m!z ve 
meseleler!m!z çözüm çareler! beklemekted!r. Part!ler!m!z!n vatanperverâne h!sler-
le b!rb!r!n! desteklemes!, geçm!"te !y! olmayan olayları unutarak karde"l!k duygu-
ları !ç!nde kend!ler!n! çok güç ve çe"!tl! memleket meseleler!n!n çözüm yollarına 
adamaları lâzımdır. M!llet!m!z!n üm!t kayna#ı olan !n! mukaddes çatı altındak! 
gayretler!m!z!n, tem!z duygular ve "uur !ç!nde, !nk!"afı, b!r tara(an s!zler!n bu yol-
da oldu#unuzu gösterecek, b!r tara(an da m!llî b!rl!#!n kuvvetlenmes!ne yardım 
edecekt!r. K!nler ve nefretler mutlak unutulmalıdır. B!z!m kötü davranı"ımızdan 
ancak kötüler faydalanır. Bu takd!rde memleket!m!ze telâf!s! mümkün olmıyacak 
zararlar ve felâketler get!rm!" oluruz. Ben s!zler!n vatanperverl!#!nden ve mem-
leket selâmet! !ç!n her fedakârlı#ı yapaca#ınızdan em!n!m. Böyle yapılmaz, h!s-
ler!m!z!n, hırslarımızın ve k!nler!m!z!n tes!r! altında kalır ve memleket !dares!n! 
çıkmaza sürüklersek, tar!h ve m!llet önünde a'ed!lem!yecek hâz!n sorumluluklara 
dü"ece#!m!z! unutmamak lâzımdır. Büyük b!r üm!t ve güven !ç!nde s!zler! tekrar 
saygı !le selâmlar, $k!nc! Cumhur!yet!n m!llet!m!z !ç!n mutlu günler get!rmes!n! 
Tanrıdan n!yaz eder!m. ($"ddetl" ve sürekl" alkı#lar.)



Ahmet Kenan Evren
(1918 -       )

Türk!ye Cumhur!yet! 7. Cumhurba"kanı olan Kenan Evren Man!sa !l!n!n 
Ala"eh!r !lçes!nde do#du. $lk ve orta ö#ren!m!n! Ala"eh!r, Man!sa, Balıkes!r ve 
$stanbul’da sürdürdü ve Maltepe Askerî L!ses!’nden mezun oldu. 1938 yılında Kara 
Harp Okulu’nu, 1949 yılında Harp Akadem!s!’n! b!t!rd!. Topçu subayı ve Kurmay 
subay olarak S!lahlı Kuvvetler!n çe"!tl! kademeler!nde görev yaptı. Dokuzuncu 
Kore Türk Tugayı’nda, önce Harekât ve E#!t!m &ube Müdürlü#ü; sonradan Kurmay 
Ba"kanlı#ı görevler!nde bulundu.

Tu#generall!#e yükseld!#! 30 A#ustos 1964 gününden !t!baren, S!lahlı Kuv-
vetler!n bütün komuta kademeler!nde ve üst rütbelerde görev!n! sürdürerek, Ordu 
Komutanlı#ı ve Kara Kuvvetler! Komutanlı#ı’ndan sonra, 7 Mart 1978 tar!h!nde 
Genelkurmay Ba"kanlı#ı’na atandı. Bu görev! sırasında, 12 Eylül 1980 tar!h!nde 
yapılan asker! darbes! !le d!#er görevler! yanında Devlet Ba"kanlı#ı görev!n! de 
üstlend!. 7 Kasım 1982 tar!h!nde halk oyuna sunulan ve kabul olunan Anayasa !le, 
Türk!ye’n!n 7. Cumhurba"kanı olarak göreve ba"ladı.

9 Kasım 1989 tar!h!nde, görev süres!n! tamamlayarak Cumhurba"kanlı#ı’ndan 
ayrıldı.



On Yed"nc" Dönem
B"r"nc" Yasama Yılı

Be#!nc! B!rle#!m
7 Aralık 1983 Per#embe

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:00
Ba#kan: Necmett!n Karaduman
D!van Üyeler!: Yavuz Köymen (G!resun), Cemal Özb!len (Kırklarel!)

 Cumhurba#kanı Kenan Evren 

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Ba"kanı ve Sayın M!lletvek!ller!,
Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n 12 Eylül 1980 sabahı m!llet!n özlem ve !stekler!ne 

uyarak ve kanunların kend!s!ne verd!#! yetk!ye dayanarak, uçuruma do#ru yuvar-
lanmakta olan Türk!yem!z! felaketten kurtarmak, !ç harb! önlemek, m!llî b!rl!k ve 
beraberl!#! korumak, anar"! ve terörü durdurarak can ve mal güvenl!#!n! yen!den 
tes!s etmek, ortadan kalkmı" olan devlet otor!tes!n! hâk!m kılmak, sosyal barı"ı, 
m!llî anlayı" ve beraberl!#! sa#lamak, sosyal adalete, ferdî hak ve hürr!yete ve !n-
san haklarına dayalı la!k Cumhur!yet rej!m!n! !"lerl kılmak maksadıyla g!r!"t!#! 
ve bütünüyle ülke yönet!m!ne el koydu#u harekâtla, zorunlu olarak b!r süre !ç!n 
ara ver!len demokrat!k parlamenter s!steme 6 Kasım’da yapılan serbest seç!mler 
sonunda olu"an ve bugün yasama görev!ne f!!len ba"layan Türk!ye Büyük M!llet 
Mecl!s! !le yen!den dönmü" bulunmaktayız. Bu ves!leyle yen! dönem!n !lk m!llet-
vek!ller! olma sıfatını hayatımız boyunca onurla ta"ıyacak olan s!zler! gönülden 
kutlar, hep!n!ze ba"arılar d!ler!m. (Sürekl" alkı#lar)

12 Eylül’ün hemen ardından yaptı#ım b!r konu"mamda da !fade ett!#!m g!b!, 
12 Eylül Harekâtı tar!h k!taplarında yer alan darbeler g!b! olmayıp, hep!m!z!n üze-
r!ne t!tred!#!m!z demokras!m!ze !nd!r!len b!r darbey! ortadan kaldırmak !ç!n m!l-
let!m!z!n !ste#! do#rultusunda yapılmı" b!r harekâttır. Harekâtın yapıldı#ı !lk gün-
den bugüne kadar M!llî Güvenl!k Konsey! olarak Yüce M!llet!m!ze ne söz verm!", 
dünya kamuoyu önünde ne söylem!" !sek, heps!n! teker teker ve zamanında yer!ne 
get!rd!#!m!z! rahatlıkla !fade edeb!l!r!m. Bu sözler!m!z!n yer!ne get!r!lmes!nde 
Az!z M!llet!m!z!n b!ze kar"ı gösterm!" oldu#u güven ve candan deste#!n elbette 
büyük payı olmu"tur. Bundan dolayı bu kürsüden büyük Türk M!llet!ne en der!n 
"ükranlarımı sunmanın eng!n mutlulu#u !ç!ndey!m.

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
Adım adım gerçekle"t!rd!#!m!z !"ler!n ve demokrat!k parlamenter s!steme 

geç!" hazırlıklarımızın çe"!tl! sa*alarında, maalesef bazı Avrupa ülkeler!nden 
gördü#ümüz menf! tutum ve anlayı"sızlı#a burada de#!nmeden geçemeyece#!m. 
Bu ülkeler!n, Türk!ye’n!n demokras!ye dönü"ü üzer!nde haksız da olsa yaptıkları 
yıkıcı ele"t!r!ler! b!r dereceye kadar anlayı"la kar"ılıyorum. Ancak, demokras!ye 
dönü" !le h!çb!r alakası olmayan ve aks!ne bu dönü" sürec!n! uzatan, ekonom!k 



yardımları kesme, adlî makamların ve ba#ımsız mahkemeler!n aldıkları kararla-
ra karı"ma ve hele b!rçok ülkelerden d!plomat!k tems!lc!ler!m!ze kar"ı acımasızca 
sürdürülen terör ve öldürme olaylarını kınayacaklarına, âdeta bu olayları te"v!k 
eder mah!yette karar suretler! sunma ve sank! Türk!ye’de ayrı b!r toplum varmı" ve 
onlara ayrı muamele yapılıyormu" g!b! beyanda bulunma ve daha da acısı, zelzele 
felaket!ne u#rayan vatanda"larımıza dı" ülkelerden yapılan yardımların mahall!ne 
gönder!l!p gönder!lmed!#!n! yer!nde !ncelemek ve da#ıtımında hazır bulunmak 
üzere heyetler gönderme !ste#! g!b!, demokras!ye dönü" !le h!çb!r !lg!s! olmayan 
tutum ve davranı" !çer!s!nde olmalarını !y! n!yetler! !le ba#da"tırmak mümkün de-
#!ld!r. Osmanlı $mparatorlu#unun son dönemler!nden ber! bu ülkeler, ne yazık 
k!, Türk!ye’ye hasta adam gözüyle bakmaktan, her fırsatta zorluklar çıkarmaktan, 
!ç!"ler!ne karı"ma hakkını kend!ler!nde görmekten b!r türlü kurtulamamı"lardır. 
$"!n !lg!nç yönü, bu huylarını âdeta alı"kanlık hal!ne get!rm!" olmalarıdır. Bu ülke-
lere, s!z de#erl! m!lletvek!ller!n!n huzurunda, Atatürk’ün "u sözler!n! hatırlatmak 
!ster!m:

“B"z tam ba%ımsız, onur ve #eref"yle ya#amak "steyen b"r m"llet"z. Tam ba%ım-
sızlık, elbette s"yasî, malî, ekonom"k, adlî, askerî, kültürel ve benzer" her alanda tam 
ba%ımsızlık ve tam serbestl"k demekt"r. Bu sayılanlardan herhang" b"r"nde ba%ım-
sızlıktan yoksun olan m"llet ve memleketler, gerçek manasıyla tam ba%ımsızlıktan 
yoksun demekt"r.”

Evet, Yüce Atatürk böyle söylüyor. E#er bu ülkeler Türk!ye’n!n herhang! b!r 
!tt!faka ya da kurulu"a üye olması veya herhang! b!r ülke ya da kurulu"un malî 
yardımda bulunması hal!n!, Türk!ye’n!n !ç!"ler!ne müdahale etme hakkını kend!-
ler!nde görme yetk!s!n! ver!yor, kabul ed!yorlarsa o takd!rde Türk!ye ba#ımsızlık 
hakkından feragat ed!yor demekt!r k!, !"te o zaman ülkem!z tam ba#ımsızlı#ını 
kaybeder, mütemad!yen o ülkeler!n müdahaleler! !le kar"ı kar"ıya kalır. N!tek!m, 
daha bundan kısa b!r süre önce b!r mahkemem!z!n uzun zamandan ber! devam 
eden b!r davayı karara ba#laması sonucunda, mahkûm olanlar !ç!n Avrupa Konse-
y!n!n, burada !sm!n! vermeyece#!m b!r grubu adına, "ahsıma çek!len b!r telgra(a, 
mahkemen!n bu kararı, vah"!ce ver!lm!" b!r karar olarak n!telend!r!lmekte ve ben-
den bu kararın tekrar gözden geç!r!lmes! !stenmekted!r. Bu gruba mensup üyeler, 
Türk!ye’y! da# kanunları !le !dare ed!len b!r ülke m! zannetmekted!rler? Öyle kabul 
ed!yorlarsa, o takd!rde Türk!ye’y! neden Avrupa Konsey!nde tutmaktadırlar? Ana-
yasamızın 10’uncu maddes!nde bel!rt!len, “Herkes"n d"l, ırk, renk, c"ns"yet, s"yasî 
dü#ünce, felsefî "nanç, d"n, mezhep ve benzer" sebeplerle ayrım gözetmeks"z"n ka-
nun önünde e#"t oldu%u ve h"çb"r a"leye, zümreye ve sınıfa "mt"yaz tanınmayaca%ı” 
hükmünü ve y!ne Anayasamıza göre, Türk mahkemeler!n!n ba#ımsız oldu#unu, 
mahkemeler üzer!nde h!çb!r makamın baskıda bulunamayaca#ım, bu müracaatı 
yapanlar b!lm!yorlar mı? Elbette b!l!yorlar; b!l!yorlar ama, b!raz evvel !fade ett!#!m 
g!b!, Türk!ye’n!n bütün !"ler!ne ve hatta ba#ımsız mahkemeler!ne dah! karı"mak 
hakkını kend!ler!nde göreb!l!yorlar. B!z üç yıldır bu g!b! müdahale ve tazy!klere 
cesaretle kar"ı koyduk ve bu konuda en ufak b!r tav!z vermed!k. De#erl! Mecl!s!-
m!z!n de bu konuda daha hassas davranaca#ından h!ç "üphem!z yoktur. (Sürekl" 
Alkı#lar)

Türk!ye !le u#ra"mayı kend!ler!ne görev sayan bu g!b! ülkelere, k!"! ve kuru-
lu"lara, m!llet!m!z!n tems!lc!s! olarak s!zler!n ve Hükümet!n gerekl! cevabı bundan 
böyle de zamanında ve etk!n b!r "ek!lde verece#!ne !nanıyorum.



Sayın m!lletvek!ller!,
Yen! Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n üç yıllık b!r aradan sonra yen!den ça-

lı"maya ba"lamı" olması, bütün Türk m!llet!n! sev!nd!rd!#! g!b!, gerçek dostumuz 
olan ülkeler! de sev!nd!rm!"t!r,

Bu anlamlı ve güzel sonuç, m!llet!m!z!n demokras!ye olan ba#lılık ve !nana-
nın en çarpıcı gösterges!d!r. Ancak unutmamalıyız k!, alınan bu güzel sonucu göl-
gelemeye, karalamaya ve yozla"tırmaya yeltenmek !steyecekler, her zaman oldu#u 
g!b!, bugün de yarın da bulunacaktır. Bunlar, uygun buldukları ortamları, kend!-
ler!ne mahsus menf! propagandaları !le de#erlend!rmeye çalı"acaklar ve Türk!ye’y! 
dı" âlemde yalnız bırakmak, !çerde !se, rahat, huzur ve !st!krarı bozmak !ç!n akla 
geleb!len bütün vasıtaları ustalıkla kullanacaklardır.

Daha öncek! örnekler!nde de görüldü#ü g!b!, belk! y!ne Parlamentoyu he-
def alacaklardır. Türk!ye’de saygınlı#ının üzer!ne toz b!le kondurulmaması gere-
ken müesseseler!n ba"ında Parlamento gel!r. (Sürekl" alkı#lar) Çünkü, bu anaya-
sal kurumun saygınlı#ı demokrat!k parlamenter s!stem!n kader! !le çok yakından 
!l!"k!l!d!r. Saygınlı#ını koruyan b!r parlamento, s!stem!n d!namosudur, en büyük 
güç kayna#ıdır. Saygınlı#ına gölge dü"mü" b!r parlamento !se, s!stem!n çökü"ünü 
hızlandırır.

Sayın m!lletvek!ller!,
Demokras!ye yen!den geçt!#!m!z bu dönemde, s!zler! güç; ama onurlu h!z-

metler beklemekted!r. Ülkem!z!n bütün sorunlarına bu çatı altında çare buluna-
b!lece#! güven ve görüntüsünü m!llet!m!ze mutlaka vermek zorundasınız. Alaca-
#ınız kararlarda, uygulamalarda, part! çıkarlarından önce m!llet!n yararlarını göz 
önünde tutaca#ınıza !nanıyorum.

Hang! part!lere mensup bulunursanız bulununuz, meseleler!m!ze bakı" açı-
larınızda, kar"ılıklı, sevg!, saygı ve ho"görü hâk!m olursa, her sorunun üstes!nden 
mutlaka geleb!l!r!z.

S!yasal ortamdak! gerg!nl!kler!n, hırçınlıkların, ülkem!ze h!çb!r "ey kazandır-
madı#ını, aks!ne, demokrat!k parlamenter s!stem!n tıkanmasına ve felce u#rama-
sına yol açtı#ını asla unutmamalıyız. Yüce Mecl!s!m!z, de#!nd!#!m bu hususlara 
gereken hassas!yet! göster!r 12 Eylül 1980’den evvelk! dönemlerde oldu#u g!b!, 
üyeler b!rb!rler!n! karalamaz, bu kutsî çatı altında kaba kuvvete ba"vurmaz, dema-
goj! yer!ne d!yalogu seçer, b!rl!k ve beraberl!k !çer!s!nde üzerler!ne dü"en görevler! 
tam olarak yer!ne get!r!rlerse, !"te o zaman bu demokras! ve !nsanlık dü"manlarına 
en güzel cevap ver!lm!" olur.

Sayın m!lletvek!ller!,
S!zler! bekleyen b!rçok meseleler!m!z vardır. Bunların ba"ında anar"! ve te-

rörle mücadele gelmekted!r. Z!ra, vatanda"lar, ülkede kend!ler!n! emn!yette h!sset-
med!kler! sürece, devlete kar"ı olan !nanç ve güvenler!n! de kaybederler. Anar"! ve 
terörle mücadelede s!yasî part!ler, mutlaka görü" b!rl!#! !ç!nde olmak zorundadır-
lar. &unu kes!nl!kle b!lel!m k!, evvelce Türk!yem!z!n rahat ve huzurunu bozmayı 
ba"aranlar, tekrar aynı oyunları sahneye koymaktan çek!nmeyeceklerd!r.

Memleket!n bazı bölgeler!nde cereyan edeb!lecek bu g!b! oyunları, !kt!darı 
yıpratmak !ç!n pol!t!k b!r araç, b!r stratej! g!b! kullanmak, belk! bu yola ba"vuran-



lara, o an !ç!n s!yasî kazanç sa#layab!l!r. Ancak unutulmamalıdır k!, sa#lanmı" g!b! 
görünen bu kazanç geç!c!d!r ve !ler!de kend!ler!n! de kısa sürede çares!zl!#!n ve 
bataklı#ın ortasına !ter. Böylece hem kend!ler! hem de memleket bataklıkta bo#u-
lur, g!der.

B!z bütün dünyaya, uluslararası terör!zm !le mücadele ça#rısında bulunur-
ken, ülke !ç!nde bunun aks!n! yapmayı dü"ünemey!z. $k!nc! öneml! meselem!z, 
ekonom!k sıkıntılarımızdır. Son b!rkaç yıldır dünyanın !ç!nde bulundu#u ekono-
m!k bunalım, hep!m!z!n malumudur. Ekonom!k yapısı kuvvetl!, kend! kend!ne 
yeter kalkınmı" ülkeler, bu kr!z! n!speten haf!f atlatab!l!rler; ama b!z!m g!b!, sık 
sık ekonom!k model de#!"t!ren, üstel!k anar"! ve terörün etk!s!nde kalmı" ülkeler, 
bu kr!zler! kısa sürede atlatamazlar, atlamamı"lardır da. Dünyada bugün kıyasıya 
sürdürülen b!r ekonom!k sava" oldu#unu unutmayalım. Bu sava"ı da askerî sava"-
lar g!b! kazanmak zorundayız. Ekonom!k !l!"k!ler!m!z! bütün ülkelerle ve özell!kle 
Ortado#u, Arap ve Müslüman ülkelerle ve kom"ularımızla daha da gel!"t!rmek !h-
t!yacındayız. $hracattak! formal!teler! ve bürokrat!k engeller! azaltmalıyız. 

Üçüncü alarak üzer!nde duraca#ım husus; Anayasamızın b!rçok maddele-
r!nde bel!rt!len ve yen!den düzenlenmes! gerekl! kanunların gec!kt!r!lmeden Yüce 
Mecl!sten çıkarılmasıdır. Bu kanunların sayısı 62 olup, bunlardan 35’! Kurucu 
Mecl!s zamanında kabul ed!lerek yürürlü#e konmu", ger!ye 21 kanun kalmı"tır. 
Bunların da bu yasama dönem!nde çıkarılması gerekmekted!r.

M!llî Güvenl!k Konsey!, 12 Eylülden sonra, b!r tara(an anar"! ve terörle sıkı 
ve kes!nt!s!z b!r mücadeley! sürdürürken d!#er yandan da uzun yıllar el atılmamı" 
veya el atılmı" da mevcut !kt!darlar tarafından b!r türlü çıkarılamamı" memleket!n 
!ht!yacı olan çok sayıda kanun tasarı ve tekl!%er!n! kanunla"tırmı"tır.

Türk!ye’n!n sosyal ve ekonom!k yapısına ça#da" boyutlar kazandıraca#ına 
!nandı#ımız bu düzenlemeler!n, !ler!de aksayan yanları olursa, elbet s!zler de ge-
reken! yapacaksınız.

Bu yasal düzenlemeler!n b!r kısmı vatanda"lara a#ır gelm!" olab!l!r. Ancak, 
b!r konu"mamda da !fade ett!#!m g!b!, k!n!n acıdır; fakat sıtmanın tedav!s! !ç!n 
hastaya o acı !lacı vermek lazımdır.

Daha çıkarılması gereken b!rçok kanunlarımız vardır ve olacaktır. Bunlardan 
b!r!s! de Toprak ve Tarım Reformu Kanunudur. Bu kanunu çıkarmadık; z!ra, Kuru-
cu Mecl!s!n son zamanına rastlamı"tı; büyük b!r vatanda" toplulu#unu !lg!lend!ren 
bu konunun b!raz daha !ncelenmes!n! ve gelecek Mecl!s!n, yan! s!zler!n buna en 
do#ru "ekl! vermes!n! uygun bulduk. Yüce Mecl!s!n yıllardır sürüncemede ‘kalan 
ve yönet!m!m!z tarafından tekrar ele alınan bu konu üzer!nde d!kkat ve t!t!zl!kle 
duraca#ına !nanıyorum. D!#er b!r meselem!z, bünyem!z! kem!ren ve Osmanlı $m-
paratorlu#undan ber! toplumu mahveden rü"vetle mücadeled!r. Bu sorunun ko-
lay halled!leb!l!r b!r konu olmadı#ını b!l!yorum; kökünün tamamen kazınmasının 
mümkün olmadı#ını da b!l!yorum. Ancak, mücadele kes!nt!s!z sürdürülür, bütün 
görevl!ler sorumluluklarının gere#!n! tam yaparsa, bu sorun da en asgarî sev!yede 
tutulab!l!r. Rü"vet alma ve verme her "eyden evvel b!r terb!ye meseles!d!r. Bu ter-
b!ye, a!le oca#ından ba"lar, okullarımızda devam eder. E#er b!r k!"! böyle b!r terb!-
yey! almadan hayata atılmı" !se, ona ne kadar fazla para ver!rsen!z ver!n!z, daha da 
fazlasına tamah edecek, y!ne de rü"vet! kabullenecekt!r.



Sayın m!lletvek!ller!;
Ben bu kürsüden bütün meseleler!m!ze de#!nmek !stem!yorum, öneml! gör-

dü#üm hususları genel ç!zg!ler!yle anlatmaya çalı"tım. S!zler, bu toplumun !ç!nden 
gelen ve onların vekâlet!n! alan m!lletvek!ller! olarak, az!z m!llet!m!z hang! konu-
larda sıkıntı çek!yorsa, bunları en az b!zler kadar b!l!yorsunuz. Bu bakımdan bütün 
sorunlara bu ulvî çatı altında en !y! hal çares!n! bulaca#ınıza em!n!m. &!md! b!raz 
da Kıbrıs konusuna de#!nmek !st!yorum.

Sayın m!lletvek!ller!,
Kıbrıs’ta ya"ayan soyda"larımızın 1963 yılından ber! çekt!kler! sıkıntıları, ta-

hammül ed!lmez baskı ve !"kenceler!, toplu öldürülmeler! hep!n!z b!l!yorsunuz. 
Türk toplumunun 11 yıl katlandıkları bu hatırlanması b!le korkunç olaylar cereyan 
ederken ve ada bütünüyle Yunan!stan’a ba#lanma sa*asına gel!rken, buna sey!rc! 
kalan ve sesler!n! b!le çıkaramayan ülkeler, Türk!ye’n!n Londra ve Zür!h anla"ma-
larının kend!s!ne verd!#! garantörlük yetk!s!n! kullanıp 120 b!n Türkün ya"ama 
güvences!n! sa#lamak maksadıyla 1974 yılında g!r!"t!#! Barı" Harekâtının hemen 
ardından toplu olarak kar"ımızda yer aldılar. O buhranlı dönem! de y!ne hep!n!z 
gayet !y! natırlarsınız. O tar!hlerden ber!, Kıbrıs’tak! Türk toplumunun !k! bölgel!, 
!k! toplumlu, ba#ımsız ve ba#lantısız b!r federasyon kurulması !ç!n sarf ett!#! gay-
retler! de b!l!yorsunuz.

Türk!ye, bütün bu çalı"malarda !y! n!yet!n! da!ma gösterm!" ve özell!kle 12 
Eylül 1980’den sonra Kıbrıs problem!n!n b!r an evvel halled!lmes! !ç!n her türlü 
çabayı sarf etm!"t!r. Bu arada toplumlararası görü"meler! destekled!k ve te"v!k et-
t!k. Buna ra#men, Kıbrıs Rum Yönet!m!, Yunan!stan’ın da te"v!k! !le konuyu tekrar 
B!rle"m!" M!lletlere götürmü" ve oradan y!ne Türk toplumunun aleyh!ne b!r karar 
çıkartmak suret!yle görü"meler!n devamını önlem!"t!r.

Bu arada Yunan!stan Ba"bakanı, açıkça Ada’nın b!r Elen topra#ı oldu#unu 
!fade etmekten ve ülkeler! “Haçlı Sefer!ne” ça#ırmaktan çek!nmem!"t!r. Bütün 
bu olaylara ra#men, Türk!ye görü"meler!n tekrar ba"lamasını sa#layab!lmek !ç!n, 
Denkta"’ın yaptı#ı z!rve toplantısı tekl!f!n! de desteklem!"t!r. Bundan da b!r net!ce 
alınmadı#ını gören Kıbrıs Türk toplumu, Türk!ye’n!n malumatı dı"ında, b!ld!#!m!z 
g!b!, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!n! !lan etm!"t!r. Türk!ye !landan haber! olma-
makla beraber, !lan ed!len bu Cumhur!yet! tanımamazlık edemezd!. Yönet!mde 
b!z olmasaydık da ba"ka b!r hükümet bulunsaydı, o yönet!m!n de aynı kararı ala-
ca#ından kes!nl!kle "üphem yoktur. Z!ra bu konu Türk kamuoyuna mal olmu" b!r 
husustur. (Sürekl" alkı#lar)

Bu olaylar, söyled!#!m "ek!lde cereyan ett!kten sonra, dünyada aleyh!m!zde 
sürdürülen kampanyayı ve alınan haksız kararları da b!l!yorsunuz. &!md!, 1974 
Harekâtından sonra ba"latılan kampanya y!ne tekrar ed!l!yor. Bütün mesele, Kıb-
rıs Adasının Yunan!stan’a ba#lanması kapılarının kapanmı" olmasındadır. Türk!ye 
h!çb!r zaman, Ada’nın Türk!ye veya Yunan!stan’a ba#lanmasına ve Kıbrıs’tak! Türk 
toplumunun b!r azınlık durumuna dü"ürülmes!ne müsaade etmed!#! g!b!, bundan 
sonra da asla etmeyecekt!r. (Sürekl" alkı#lar)

Türk!ye, !k! taraf arasındak! görü"meler!n ba"latılmasını ve benzer! d!#er bazı 
ülkelerde oldu#u g!b!, e"!t, "artlarla b!r federasyon çatısı altında b!rle"meler!n! des-
teklemeye devam edecekt!r.



Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!,
Her ves!leyle bel!rtt!#!m g!b!, bugüne kadar yönet!m olarak bütün çabamız, 

demokrat!k parlamenter s!stem! sa#lam ve sa#lıklı b!r yapıya kavu"turmak yönün-
de oldu. S!stem!n bundan böyle kes!nt!s!z sürmes!, !çten d!le#!m!zd!r. Bu konuda, 
ba"ta anayasal kurulu"lar olmak üzere, her k!"! ve kurulu" kend!s!ne dü"en görev 
ve sorumlulu#u eks!ks!z b!r b!ç!mde ve daha öncek! tecrübeler!n de ı"ı#ında yer!ne 
get!rmel!d!r. Dünya ve bölgem!z, her yen! olu"um ve gel!"melere sahne olmakta, 
sava" rüzgârları olanca hızıyla esmeye devam etmekted!r. Böyles!ne kr!t!k b!r dö-
nemde Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n aslî görev!yle ba"ba"a olması, elbette arzu ed!len 
müh!m h!r husustur. Mensubu olmakla sonsuz onur duydu#um Türk S!lahlı Kuv-
vetler!, "!md! huzur !ç!nde hızla kı"lasına çek!lmekted!r.

Türk S!lahlı Kuvvetler!, artık yönet!me el koymaktan ba"ka çaren!n bulun-
madı#ı ortamlarla kar"ı kar"ıya bırakılmamalıdır. Ben, bu görevde bulundu#um 
sürece, demokrat!k s!stem!n mevcut kurumlarıyla uyumlu ve kes!nt!s!z b!r "ek!lde 
sürmes! !ç!n bütün gayret!m! gösterece#!m. Bu konuda s!zler!n de yardımcı olma-
nızı haklı olarak bekl!yorum. (Sürekl" alkı#lar)

Ba"ta Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! olmak üzere, d!#er bütün anayasal ku-
rumlar, artık kend! varlık ve yetk!ler!yle devreded!r. Ülkem!z tar!h!nde "!md! yen! 
b!r sayfa açılmı"tır. M!lletçe elele ve gönül b!rl!#! !ç!nde, Yüce Atatürk’ün !nkılap ve 
!lkeler! do#rultusunda yürüdü#ümüz sürece, daha mutlu ve aydınlık günler mut-
laka b!zler!n olacaktır. (Sürekl" alkı#lar) Sözler!me son vermeden b!r hususa daha 
de#!nmek !st!yorum. Hep!n!z!n b!ld!#! g!b!, yen! s!yasî part!ler!m!z!n kurulması 
ve seç!mlere katılmaları sa*alarında, 12 Eylül’den evvel mevcut olup, 12 Eylül’den 
sonra kapatılan s!yasî part!ler!n bazı yönet!c! ve mensuplarının, kapatılan part!le-
r!n devamı mah!yet!nde yen! part! kurma g!r!"!mler! olmu" ve bunlar M!llî Güven-
l!k Konsey!n!n zamanında aldı#ı kararlarla önlenm!"t!r.

Bu g!b! g!r!"!mlerde bulunanların, her fırsattan yararlanarak s!zler! bölmek, 
parçalamak ve bu suretle !st!krarsızlık ve huzursuzluk yaratmak !steyecekler!n! 
unutmayınız. Bu çevreler!n daha "!md!den böyle hazırlıklar !çer!s!nde oldukları 
gözlenmekted!r. Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n! olu"turan s!z de#erl! m!lletvek!l-
ler!n!n böyle ç!rk!n oyunlara alet olmayaca#ına ve dolayısıyla Türk!yem!z! 12 Ey-
lülden evvelk! durumlara dü"mes!ne asla !z!n vermeyece#!ne !nanmakla beraber, 
bu konuda s!zler! y!ne de uyarmakta büyük yarar gördüm. Onlara bu fırsatı ver-
mey!n!z.

De#erl! Ba"kan ve m!lletvek!ller!,
Demokrat!k parlamenter s!steme yen!den geç!"!m!z!n gurur ve mutlulu#u 

!ç!nde, yen! yasama yılının Yüce Türk M!llet!ne hayırlı, u#urlu ve ba"arılı olmasını 
d!ler, hep!n!ze en !y! d!leklerle sevg!ler!m! ve saygılarımı sunarım. (Ayakta sürekl" 
alkı#lar)



On Yed"nc" Dönem
Üçüncü Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle#!m
1 Eylül 1985 Pazar

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:00
Ba#kan: Geç!c! Ba#kan Turgut Hal!t Kunter
Geç!c! Kât!p Üyeler: Cemal Özb!len (Kırklarel!), Durmu# F!kr! Sa$lar ("çel)

 Cumhurba#kanı Kenan Evren 

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
17’nc! Dönem 1’!nc! Yasama Yılının !lk b!rle"!m! olan 7 Aralık 1983 günü s!z-

lere y!ne bu kürsüden h!tap etm!"; fakat 2’nc! Yasama Yılının !lk b!rle"!m! olan 1 
Eylül 1984 günü açı" konu"masını yapamamı"tım. Çeçen yıl böyle b!r açı" konu"-
ması yapmamı" olmamdan üzüntü duyan sayın m!lletvek!l! sayısının b!r hayl! fazla 
oldu#unu ve hatta bu durumu ben!m Yüce Mecl!se kar"ı b!r kırgınlı#ıma ba#layan-
ların bulundu#unu ö#rend!m.

Anayasanın, Cumhurba"kanlarının arzusuna ba#layan bu açı" konu"masının 
b!r mecbur!yet hal!ne dönü"türülmes!n! sa#lamak g!b! sam!mî b!r dü"ünceden 
ba"ka h!çb!r maksat gütmeyen bu davranı"ından dolayı ben de üzüldüm; ancak, 
sayın m!lletvek!ller!n!n bu hassas!yet!n!, "ahsıma ve Cumhurba"kanlı#ı makamına 
kar"ı beslenen sevg! ve saygının b!r !fades! olarak da kabul ett!m. Bu çok manalı 
hassas!yet!n!zden ötürü hep!n!ze te"ekkürler!m! sunuyor ve bu yasama yılının da 
ba"arılı geçmes!n! ve yurdumuz ve m!llet!m!z !ç!n hayırlı sonuçlar vermes!n! d!le-
yerek sa#lık !ç!nde ba"arılı çalı"malar temenn! eder!m.

Öncek! !k! yasama yılında, demokras!m!z!n temel organı olan Yüce Mecl!-
s!m!z, !kt!darıyla, muhalefet!yle, kısır, tahr!p ed!c! ve geçm!"te gördü#ümüz g!b! 
yurdumuzun s!yasî tans!yonunu yükseltecek anlamsız çek!"melerden, polem!kler-
den uzak; kar"ılıklı ho"görü, sevg! ve saygıya dayanan yo#un b!r çalı"ma temposu 
!çer!s!nde bulunmu" ve kanımca ver!ml! h!zmet verm!"t!r. Bu nedenle, Yüce Mec-
l!sl!m!z!n s!z de#erl! üyeler!ne te"ekkür etmey! zevkl! b!r görev sayıyorum.

Geçm!" dönemlerde bu ulvî çatı altında m!llet ço#unlu#unun h!çb!r zaman 
tasv!p etmed!#! ç!rk!n olayların cereyan ett!#!n! ve hatta s!lahların çek!ld!#!n!, 6 
ay g!b! uzun b!r süre h!çb!r görev!n yapılmadı#ını da!ma hatırlayalım. Tar!h!n te-
kerrür etmemes! !ç!n geçm!" olayları !y! de#erlend!rel!m ve ondan ders almasını 
b!lel!m ve y!ne b!lel!m k!, b!z! aynı durumlara get!rmek !steyen güçler her zaman 
oldu#u g!b! bugün de faal!yetler!n! sürdürmekted!rler.

Demokras! adını hergün a#ızlarından eks!k etmeyenler!n, “Türk"ye’de demok-
ras" var mıdır, yok mudur?” münaka"ası yapanların, kend!ler!n! demokras! kah-
ramanı gösterme çabası !ç!nde bulunanların arzuladıkları s!stem!n bugüne kadar 



nelere mal oldu#unu ve bundan sonra neye mal olaca#ını, ney! get!r!p ney! götüre-
ce#!n! akılcı b!r yakla"ımla !y! de#erlend!rel!m.

Sayın M!lletvek!ller!;
M!llet!ne kar"ı !nancını, güven!n! ve saygısını kend! k!"!l!#!n!n ayrılmaz b!r 

parçasına dönü"türen Yüce Atatürk’ün temel !lkeler!n!n ba"ında, hep!m!z!n b!ld!#! 
g!b!, “Egemenl"k Kayıtsız $artsız M"llet"nd"r” !lkes! gel!r.

Yüce Atatürk, ancak m!llet egemenl!#!ne dayanan b!r yönet!m!n, o ülken!n 
sorunlarına çözümler get!rece#!ne !nanmı" ve bu görü"ünü "artlar ne olursa olsun, 
hayatı boyunca da!ma savunmu"tur.

Unutmayınız k!, m!llet!m!z!n demokras!ye olan ba#lılık ve !nancına, s!zler!n 
sorumluluk ve görev anlayı"ındak! tutarlılık güç katacaktır.

12 Eylül Harekâtı sonrasının !lk m!lletvek!ller! olma onuruna sah!p s!zler! !lk 
günden !t!baren bu konuda b!l!nçl! ve duyarlı görmek, memnun!yetle !fade etmel!-
y!m k!, demokras!m!z!n gelece#! bakımından güven ver!c!d!r.

Hatırlayacaksınız, y!ne bu kürsüden, 7 Aralık 1983 günü yen! yasama yılı do-
layısıyla yaptı#ım konu"mamda, s!zler! b!rb!r!n!ze dü"ürmek ve bölmek !steyenler 
bulunab!lece#!ne !"aret etm!"t!m. O günden bu yana gel!"en olaylar, haklılı#ımı 
!spat ett! sanıyorum.

Serbest seç!mlerle te"ekkül eden bu Yüce Mecl!s! “gayr! me"ru”, “gayr! huku-
k!” tanımlayab!lecek kadar !ler! g!denler ve hatta m!llet!m!z!n ez!c! ço#unlu#uyla 
onayladı#ı Anayasamızın gayrî hukuk!l!#!n! öne süreb!lecek kadar ga%et !çer!s!nde 
olanlar çıktı.

Konu"mamın burasında konuyu b!raz daha açmak !ht!yacını h!ssed!yorum. 
Gün geçm!yor k!, demokrat!k parlamenter s!stem!n !"ley!" ve yapısına !l!"k!n çe"!tl! 
görü" ve de#erlend!rmelere tanık olmayalım.

Ben!m görü"üm odur k!, demokrat!k parlamenter s!stem! katı, ba#naz yakla-
"ımlarla de#erlend!rmeye g!dersek yanılgıya dü"eb!l!r!z. Tar!hî süreç, m!lletler!n, 
!nsan onuruna en yara"ır b!r s!stem olan bu model!, ülkeler!n s!yasal, sosyal ve 
toplumsal yapılarına uyum sa#layab!lecek b!r !"lerl!#e kavu"turma yolunda çaba 
harcadıklarını göstermekted!r. Bu s!stemle yönet!len m!lletler s!stem!n bazı ka!-
deler!n! esas almı"lar; bunun yanımda ülkeler!n!n özell!kler!nden, do#an, örne#!n 
d!n, örf ve âdetler ve geçm!"ten alınan acı dersler g!b! !lkeler! de d!kkate almak 
zorunda kalmı"lardır. K!"! ve kurulu"lar, bulundukları konuma, parlamento !ç!nde 
olup olmadıklarına ya da Türk!ye’de komün!st b!r part!n!n bulunup bulunmadı-
#ına göre demokrat!k parlamenter s!stem! var veya yok saymaya kalkı"ırlarsa, bu 
yakla"ım !nandırıcılıktan uzak olur.

“Susan Türk!ye” yer!ne, “Konu#an Türk!ye” mantı#ının bu ülkeye nelere 
mal oldu#unu hep!m!z b!l!yoruz. Kaldı k!, bugün susması gerekenler b!le hergün 
konu"maktadırlar.

Kend!ler!n!n susmalarına veya konu"malarına göre rej!m! de#erlend!renler!, 
sokaklarda oluk g!b! kan akıttılar ve demokras! göz göre göre âdeta katled!l!rken, 
!kt!dar ve muhalefet olarak s!steml! esenl!#e kavu"turma yer!ne, akıl almaz b!r tu-
tumla hergün b!rb!rler!n! karalayıp !natla"anları ve dolayısıyla "er güçlere cesaret 



verenler! az!z m!llet!m!z de her halde o e"s!z sa#duyusu !le mutlaka gerekt!#! "ek!l-
de de#erlend!rmekted!r.

Bugün Türk!ye’de b!rçok demokrat!k ülkede kâ#ıt üzer!nde kalan özgürlükler 
rahatlıkla kullanılmaktadır. Basın sıkıyönet!me ra#men h!çb!r kısıtlamaya tab! ol-
madan ses!n! rahatça duyurab!lmekted!r. K!"! ve kurulu"lar dü"ünceler!n! mevcut 
kanunlar çerçeves!nde serbestçe !fade edeb!lmekte ve meydanlarda toplanab!lmek-
ted!rler. Durum böyleyken, “Türk!ye’de demokras! var mıdır, yok mudur?,” tartı"-
malarına g!renler!n ney! hedef olarak aldıklarını, o hedefe ula"ırlarsa memlekete 
ne g!b! fayda ve zararlar get!rece#!n! çok !y! de#erlend!rel!m; de#erlend!rel!m k!, 
aynı tar!hî hatalara tekrar dü"meyel!m.

Sayın m!lletvek!ller!;
Ger!de bıraktı#ımız dönemde yakın bölgem!z ve dünyamız, devam eden ve 

yen! ba"layan sava"lara, toprak !"galler!ne, dozu g!tt!kçe artan terör olaylarına, an-
la"mazlıklara "ah!t oldu. Bu gel!"meler, tab!atıyla büyük küçük b!rçok ülkey! etk!-
led! ve bu ülkeler!n s!yasal, sosyal ve ekonom!k bakımdan boyutları de#!"!k buna-
lımlarla kar"ı kar"ıya kalmalarına sebep oldu.

Ne mutlu b!ze k!, dünya genel!nde ‘böyles!ne olumsuz "artlara ve hele sıcak 
sava"ların odak noktasını olu"turab!lecek co#rafî konumumuza ra#men’, Türk!ye 
olarak huzur ve güven !ç!nde gelece#e umutla bakab!l!yoruz. Ancak, yakın zaman 
önces! ya"anılan acı olayları da!ma hatırlayarak, bu ortamın de#er!n! !y! b!lmel!, 
tutum ve davranı"larımızı k!"!sel !ht!ras ve beklent!lerden uzak, da!ma ülke ya-
rarları do#rultusunda yönlend!rmel!y!z. Yurdumuzun ufak b!r yöres!nde cereyan 
eden "ekavet olaylarının 12 Eylül dönem!nde de#!l de, demokrat!k s!steme geçt!k-
ten sonra hız kazanmı" olmasının altında yatan g!zl! planlan !y! de#erlend!rmel!-
y!z. Bu e"k!ya maalesef kom"u ülkelerde e#!t!m görüp bey!nler! yıkandıktan sonra 
s!lahlandırılıp ülkem!ze sızdırılmakta, sıkı"tıklarında y!ne aynı ülkelerde barınma 
!mkânı bulmaktadırlar.

Terör olayları artık dünyanın b!rçok ülkes!n! rahatsız eden boyutlara ula"-
mı"tır. B!z!m vakt!yle, bütün ülkeler!n teröre kar"ı mü"terek tedb!r alma ça#rımızı 
o tar!hte kulak ardı eden devletler, "!md! aynı ça#rıyı kend!ler! yapmaktadırlar. 
Ancak, terör hareketler!ne karı"mı" k!"!ler yurt dı"ında s!yasî mültec! olarak ka-
bul ed!ld!kler! ve hatta !t!bar gördükler! sürece, bu belanın ortadan kalkmasının 
mümkün olmayaca#ını açıkça bel!rtmek !ster!m. Terörle mücadelede tecrübe sah!-
b! olmu" ve ba"arılı sonuçlar almı" Türk!ye’n!n, bu konuda bütün m!lletlere ça#rıda 
bulunarak, uluslar arası düzeyde alınması gereken önlemler konusunda öncülük 
yapması hususunu da yüce Mecl!s!n takd!rler!ne sunarım.

Sayın m!lletvek!ller!,
&!md! de, son günlerde g!derek ön plana çıkarılmaya çalı"ılan af konusundak! 

k!"!sel görü" ve dü"ünceler!m! s!zlere aktarmak !"!t!yorum. Af, elbette !nsanî b!r 
harekett!r. $nsan, gerekt!#!nde ve zamanı geld!#!nde a'etmes!n! b!lmel!d!r. Ancak, 
b!r suçluyu ba#ı"larken, kar"ı tarafın da hak ve hukukunu dü"ünmek zorundayız. 
Sık sık af çıkarmanın, suçluyu, suç !"lemekte âdeta daha cüretkâr b!r hale get!r-
d!#!n! bugüne kadark! uygulamalar gösterm!"t!r. Af konusunda Türk!ye b!rçok 
tecrübelerden geç!r!lm!"t!r. Pol!t!k çıkar ve stratej!lere dayalı af zorlamalarının, 
ülkem!ze ne büyük zararlar verd!#!n! yakın zamanda hep b!rl!kte gördük, ya"adık. 
Bu sözler!mle a'a kar"ı oldu#um sanılmasın; ancak a'ın "ekl!n!, kapsamını çok 



!y! de#erlend!rmek ve dü"ünmek zorunda oldu#umuzu bel!rtmek !st!yorum. Par-
lamentomuzun, geçm!" acı tecrübeler!n ı"ı#ında bu konuda en sa#lıklı ve tutarlı 
yolu bulmak !ç!n d!kkatl! ve t!t!z davranaca#ına ve özel!kle Anayasamızın 14’üncü 
maddes!nde sayılan devlet!n varlı#ına kar"ı !"lenm!" suçların da, kend!ler!nce b!r-
takım tefs!rler yaparak af kapsamına alınması tekl!%er!n! zaman zaman ortaya atan 
!ç ve dı" m!hrakların bu çatlak sesler!ne !t!bar etmeyece#!ne !çtenl!kle !nanıyorum. 
Senelerd!r !llegal, yurt dı"ında yıkıcı ve bölücü faal!yette bulunan kurulu"ların ve 
radyolarının hemen hemen hergün genel af konusunda yayın yaptıklarını d!kkate 
alırsak, a'ın k!mler !ç!n !stend!#!n! kolaylıkla anlayab!l!r!z. 1974 yılında da aynı 
m!hraklar af konusunu !"lem!" ve maalesef bu kampanyalarında muva'ak da ol-
mu"lardı. Aynı takt!#!n "!md! yürürlü#e kondu#unu yüce Mecl!s!n d!kkat!me sun-
mayı b!r görev kabul ett!m.

Sayın m!lletvek!ller!,
Bu ves!le !le öneml! gördü#üm b!r noktaya daha de#!nmek !st!yorum. 1982 

Anayasamız hep!m!z!n çok !y! b!ld!#! g!b! m!llet!m!z!n ez!c! b!r ço#unlu#u !le ka-
bul ed!lm!"t!r. Hep!m!z!n çok !y! hatırlayaca#ı g!b!, o tar!hte bu Anayasanın kar-
"ısında olanlar, daha Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! açılır açılmaz, Anayasanın de-
#!"t!r!lmes! g!r!"!mler!ne ba"ladılar. Bu g!r!"!mler!n! dı"arıda ve !çer!de bugün de 
aralıksız olarak kurnazca ve !nsafsızca sürdürmekted!rler. Amaçları, bu konuyu 
devamlı canlı tutarak z!h!nlerde !st!*am yaratmaktadır. Bunların klas!k takt!kler! 
böyled!r; evvela masumane !steklerle sahneye çıkarlar, ardından da esas maksatla-
rını b!r b!r ortaya koymaya ba"larlar. &!md! Anayasanın geç!d! 15’!nc! maddes!yle 
u#ra"ıyorlar, geç!c! 15’!nc! maddey! yanlı" tefs!r etmek suret!yle bu madde !le !"e 
ba"lamak !st!yorlar. E#er muva'ak olurlarsa, Anayasada del!k açarak, ardından bu 
del!#! g!tt!kçe gen!"letmek suret!yle sıraya d!#erler!n! get!recekler. N!tek!m, d!#er 
bazı geç!c! maddelerle ölüm cezalarının kaldırılması da onların gündem!nded!r. 
Ne gar!p b!r tesadü(ür k!, Avrupalı bazı tara(arları parlamenterler de, “Ne yapa-
lım, b"z"m aramıza g"rmek "ç"n Anayasanızı de%"#t"r"n"z, s"z de ölüm cezalarını kal-
dırınız” d!ye akıl hocalı#ı yapmaktadırlar. O sayın parlamenterler aynı tekl!f! acaba 
neden, kanunlarında ölüm cezası bulunan ve demokrat!k s!stemle yönet!len b!rçok 
ülkelere ve özell!kle Amer!ka B!rle"!k Devletler!ne, Sovyetler B!rl!#!ne, d!#er sos-
yal!st ülkelere yapmamaktadırlar? $t!raf etmel!y!m k!, bu f!kr! ortaya atanların çok 
!nsanî g!b! görünen bu dü"ünceler!ne akıl erd!rmekte güçlük çek!yorum. Z!ra b!r 
tara(a, öldürülen 5 b!n 500’ün üzer!nde vatanda", yıkılan yuvalar, tahr!p ed!len 
maddî ve manevî de#erler; öldürülenler arasında yurda yıllarca h!zmet etm!", ba"-
bakanlık, bakanlık, m!lletvek!ll!#!, hâk!ml!k, savcılık, ö#retmenl!k, ün!vers!telerde 
ö#ret!m görevl!l!#!, send!ka ba"kanlı#ı yapmı"larla, halkın güvenl!#!n! üstlenm!" 
pol!s, jandarma ve vatan savunmasına hazırlanan subay, astsubay, kahraman meh-
metç!k ve masum d!#er b!rçok ö#renc!, d!"ç!, genç, ya"lı, erkek ve kadın... Bunlar 
kısa zamanda unutulacak, “Allah rahmet eyles!n” denecek; fakat d!#er tara(a, bu 
eylemler! gerçekle"t!renler ve bu kadar vatanda"ın kanına g!renler b!r zaman !çer!-
s!nde hap!sten çıkacaklar ve y!ne aynı eylemler! gerçekle"t!rmek !ç!n kuvvet kaza-
nacaklar ya da dı"arıda olanlara eylem yapmaları !ç!n cesaret verecekler. Bunu akıl 
!zan kabul eder m!? Onlar kanunlara kar"ı gelecekler, devlet! yıkmaya çalı"acaklar, 
acımasızca b!rçok masum vatanda"ı öldürecekler; ama b!z bunlara “b!r daha yap-
ma em!” d!ye nas!hatta bulunaca#ız.



Sayın m!lletvek!ller!,
Bu tabloyu eks!ks!z gözler!n!z!n önüne ser!yorum k!, buna göre kararınızı ve-

r!n!z. Bu konuda belk! ben çok katı ve yanlı" dü"ünüyor olab!l!r!m. E#er öyle kabul 
ed!l!yorsa, bunun en sal!m yolu, “ölüm cezası kalksın mı, kalkmasın mı?” konusu-
nu halkın oyuna sunmaktır. Halkımız o e"s!z sa#duyusu !le her zaman oldu#u g!b! 
bu konuda da en !y!y! ve en do#ruyu mutlaka bulacaktır. Böylece b!ze baskı yapma-
ya devam eden bazı Batılı dostlarımıza da gerekl! cevap ver!lm!" olacaktır.

Sayın m!lletvek!ller!,
Bu yasama dönem!nde çıkarılması gereken ve öneml! buldu#um bazı kanun 

tasarıları üzer!nde de görü"ler!m! bel!rtmek !st!yorum. B!r!nc!s!, Medenî Kanun-
dur. Hep!m!z!n b!ld!#! g!b! bu Kanunumuzun b!rçok maddeler! günümüz "artla-
rına cevap veremed!#!nden, haklı olarak halkımızın büyük b!r kes!m!n! rahatsız 
etmekte !d!. Bunu d!kkate alarak M!llî Güvenl!k Konsey! dönem!nde kabul ed!-
len 1 Haz!ran 1981 tar!h ve 2467 sayılı Kanunla, Türk Kanunu Meden!s! !le !lg!l! 
çalı"malar yapmak üzere b!r kom!syon kurulmu" ve bu kom!syona !k! yıllık b!r 
zaman ver!lm!"t!. Kom!syon !k! yıl !çer!s!nde bu Kanun tasla#ını hazırlayamadı-
#ından süre b!r yıl daha uzatılmı" ve n!hayet kanun tasarısı olarak 1984 yılında 
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne sunulmu"tur. Bu yasama yılı !çer!s!nde tasarının 
kanunla"ması hal!nde, büyük b!r bo"lu#u dolduraca#ıma !nanmaktayım. $k!nc!s!, 
Türk Ceza Kanununda yapılması gereken de#!"!kl!klerd!r; 1 Mart 1926 tar!h!nde 
kabul ed!lm!" bulunan 265 sayılı Türk Ceza Kanununda bugüne kadar 36 de#!"!k-
l!k yapılmasına na#men hâlâ suç ve ceza adalet! bakımından aksayan yönler!n!n 
bulundu#u ve sosyal yapımıza uymadı#ı gerçe#!n!n olu"udur. Bu nedenle kanun !le 
!lg!l! çalı"malar yapmak üzere Adalet Bakanlı#ında Yargıtay, ün!vers!teler, barolar 
ve mahkeme tems!lc!ler!nden te"ekkül eden kurulun, çalı"malarını b!r an evvel so-
nuçlandırarak tasarıyı Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne sunmasının ve Mecl!s tara-
fından yasala"tırılmasının toplumsal açıdan büyük yarar sa#layaca#ı muhakkaktır. 
Son olarak, terörle mücadelede bütün part!ler!m!z!n b!rl!k ve beraberl!k !çer!s!nde 
olmalarını hatırlatmak !st!yorum. Z!ra bu konuda göster!lecek !hmal ve oy kaygısı 
!le ver!lecek tav!zler!n b!z! nerelere sürükled!#!n! hep beraber gördük, ya"adık.

Sayın m!lletvek!ller!,
Ülkem!z!n çözümünü bekled!#! çok çe"!tl! sorunlar vardır. Bunların !ç!nde 

en öneml!ler! olarak !"s!zl!k, hayat pahalılı#ı ve konut sorunlarını sayab!l!r!z. Bu 
sorunlara bu ulvî çatı altında hal çares! bulunacaktır. E#er sorunlarımızı sokakta 
halletme yolunu terc!h eder ve vatanda"larımızı hergün b!r seç!m havası !çer!s!n-
de tutmaya çalı"ır ve onu soka#a dökersek, sonunda b!r de bakarız k!, ülke zarar 
görmü"tür, Yılların b!r!k!m! ve demokras! tatb!katının yanlı" anla"ılması ve uygu-
lanması sonucu meydana gelen bu sorunları b!r çırpıda çözmen!n kolay b!r "ey 
olmadı#ı muhakkaktır. Bu konuda hükümet ve parlamentonun, etk!n ve tutarlı uy-
gulamaların tesp!t!nde yakın b!r !"b!rl!#! !çer!s!nde bulunması; muhalefet!n, !kt!-
darın yüklend!#! sorumlulu#u hatırlaması ve !kt!darın da muhalefet!n ses!ne kulak 
vermes!, yararlı gördü#ü tekl!%er! reddetmeyerek kabullenmes! hal!nde mutlaka 
olumlu sonuçlar verecekt!r. Bu duygu ve dü"üncelerle, yen! yasama yılının, da!ma 
güzell!kten, !y!l!kten ve barı"tan yana olan ülkem!ze ve yüce m!llet!m!ze hayırlı 
olmasını temenn! ed!yor, hep!n!ze ba"arı, mutluluk ve esenl!k d!lekler!yle sevg!ler, 
saygılar sunuyorum. (Ayakta Alkı#lar)



On Sek"z"nc" Dönem
B"r"nc" Yasama Yılı
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 Cumhurba#kanı Kenan Evren 

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Ba"kanı, sayın m!lletvek!ller!;
18’!nc! Dönem, 1’!nc! Yasama Yılının bu !lk b!rle"!m!nde s!zlere h!tap etme-

n!n eng!n sev!nc!n! ya"ıyor ve hep!n!z! !çten sevg! ve saygılarımla selamlıyorum,. 
(ANAP ve SHP sıralarından Alkı#lar) Seç!ld!#!n!z bu onurlu görevler!n!z dolayısıy-
la da yürekten kutluyorum, M!lletvek!l! genel seç!mler!n!n, da!ma özlem! duyu-
lan tam b!r huzur ve güven ortamı !ç!nde, gerg!nl!klerden, hırçınlıklardan uzak, 
h!çb!r kısıtlama olmaksızın, yargının denet!m!nde, uygarca ve demokrat!k kural-
lara uygun b!r "ek!lde sonuçlanmasından, m!lletçe büyük memnun!yet duyduk. 
Seç!mler!n böyle b!r ortam ve atmosferde geçmes!ne katkı sa#layan her kademede-
k! yetk!l!lere, s!yasî part!ler!n sayın yönet!c!ler!ne, kazanan veya kazanamayan bü-
tün m!lletvek!l! adaylarına, huzurunuzda, te"ekkürler!m! ve takd!rler!m! sunmayı 
zevkl! b!r görev sayıyorum. (ANAP sıralarından Alkı#lar) Ayrıca, 6 Kasımı 1983 
tar!h!nde, o dönem!n ortam ve "artları !ç!nde gerçekle"t!r!len seç!mler sonunda 
olu"an ve bu mukaddes çatı altında büyük b!r feragat ve özver!yle h!zmet verm!" 
17’nc! Dönem M!lletvek!ller!ne de, demokrat!k hayatımızın bugünlere ula"masın-
dak! çabaları !ç!n "ükranlarımı !let!yorum. (ANAP sıralarından Alkı#lar)

Sayın m!lletvek!ller!,
M!lletçe hayatımızı huzur ve güven !ç!nde devam ett!reb!lmem!z, Ulu Önder 

Atatürk’ün b!ze hedef gösterd!#! ça#da" uygarlık düzey!ne ula"ab!lmem!z, unut-
mayalım k!, m!llî b!rl!k ve beraberl!k ruhuyla, bütün demokrat!k müesseseler!n 
kar"ılıklı anlayı", ho"görü ve dayanı"ma !ç!nde olmalarına ba#lı bulunmaktadır. 
H!ç "üphes!z k!, bu tablonun olu"masında en büyük görev ve sorumluluk, m!llî 
egemenl!#!m!z!n kayıtsız ve "artsız tems!l ed!ld!#! bu yüce parlamentoya dü"mek-
ted!r.

Daha önce de çe"!tl! ves!lelerle bel!rtt!#!m g!b!, ülkem!z!n bütün sorunlarına 
sadece bu çatı altında çözüm bulunab!lece#! güven ve !nancını, yüce m!llet!m!ze 
mutlaka vermek durumundayız. Her konuya yakla"ımınızda, part! çıkarlarından 
önce, yüce m!llet!m!z!n yararlarını gözetmey! temel !lke olarak ben!mseyece#!m!ze 
güven!yorum.



Sürekl! zıtla"manın, gerg!nl!k yaratmanın, karalamaların, demokrat!k parla-
menter s!stem! zedeleyeb!lece#!n! h!çb!r zaman aklımızdan çıkarmayalım. Bunun 
yer!ne, konulara müspet yönde yakla"ma gayret! !ç!nde bulunur, ho"görüyü ve öze-
l!kle uluslar arasında dah! gerçekle"t!r!lmes!n! !sted!#!m!z kar"ılıklı d!yalogu ken-
d!m!ze rehber alacak olursak, s!stem!m!z!n bütün kurum ve kurallarıyla eks!ks!z 
b!r "ek!lde !"lemes!ne yardım etm!" oluruz.

Sayın m!lletvek!ller!,
Konu"malarımın b!r!s!mde, ülkem!z!n co#rafî ve jeopol!t!k konumunun 

özell!#!ne de#!nm!", bu vatana sah!p olmayı devam ett!rmen!n zorlu#una d!kkat 
çekm!"t!m. Y!ne o konu"mamda, b!zden öncek! kav!mler!n bu vatanı kend!ler!ne 
yurt ed!nmey! b!rçok defalar dened!kler!m!; ancak, ba"arıya ula"amadıklarını ha-
tırlatmı", b!z!m !se, m!llî b!rl!k ve bütünlü#ümüz sayes!nde, b!tmez tükenmez son-
suz fedakârlıklara katlanarak bu topraklara sah!p oldu#umuzu anlatmı" ve onun 
!ç!m, bundan, sonra da bu vatanın ve m!llî varlı#ımızın korunması, b!zden sürekl! 
fedakârlık ve uyanıklık !steyecekt!r. B!zler, dünyanın ıssız b!r kö"es!nde unutulmu" 
b!r kıtamın sak!n b!r kıyısında ya"amıyoruz. Gücümüz ve kuvvet!m!zle öyle b!r 
noktada, öyle b!r yerde mekân ve vatan tutmu"uz k!, m!llî b!rl!#!m!z!n zayı%adı-
#ı herhang! b!r anda, sadece yaralanmakla kalmayız; fakat bütün m!llî varlı#ımızı 
topyekûn kaybedeb!l!r!z.

Dü"manlarımızın tek hedef!n!n Türklü#ü ortadan kaldırmak, m!llî varlı#ımı-
za son vermek ve har!tadan s!lmek oldu#u da!ma hatırda tutulmalıdır dem!"t!m.

Yüce parlamentonun de#erl! üyeler!n!n, gelece#!m!z! ve m!llî güvenl!#!m!z! 
!lg!lend!ren konularda, s!yasî görü" ayrılıklarını b!r kenara bırakarak, b!raz önce 
!fade ett!#!m yakla"ım ve çerçeve !ç!nde b!rl!kte hareket edecekler!ne !nanıyorum. 
Özell!kle yurdumuzun küçük b!r yöres!nde cereyan etmekte olan terör ve "ekavet 
olaylarının te"h!s!nde alınan ve alınacak tedb!rler, uygulanması öngörülen m!llî 
pol!t!kalar konusunda !kt!dar ve muhalefet arasında b!lg! ve görü" alı"ver!"! yapıla-
rak, ortak b!r tavır ve anlayı" b!rl!#!n!n sa#lanmasını, 1980 önces!nde ya"anılan acı 
olayları da d!kkate alarak zorunlu görmektey!m.

Sayın m!lletvek!ller!,
Konu"mamın bu bölümünde de, Cumhur!yet!m!z!n temel !lkeler! arasında 

yer alan “la!kl!k” kavramı ve a"ın akımlar üzer!nde durmak !st!yorum. Hep!n!z!n 
b!ld!#! g!b!, la!kl!k, sadece d!n ve v!cdan hürr!yet!n!n b!r güvences! de#!l, aynı za-
manda m!llî b!rl!k ve beraberl!#!m!z!n devamını sa#layan, demokrat!k rej!m!m!z! 
tutucu ve ba#naz d!nî akımlar kar"ısında koruyan, güçlü b!r kalkan görev! de yap-
maktadır. La!k devlet düzen!, devlet!n v!cdanlara baskı yapmasına engel oldu#u 
g!b!, devlet !"ler!n!n d!nî esaslar !çer!s!nde dü"ünülmes!n! ve uygulanmasını da 
önler. Bu çok öneml! konuda bütün kurum ve kurulu"ların aynı hassas!yet! göster-
mes!; bazı fanat!k çevrelere ho" görünmek u#runa, b!rtakım tav!zler verme yoluna 
g!d!lmemes! hususlarında, Türk M!llet!n!n ez!c! ço#unlu#unun, yüce heyet!n!zden 
her zamank! d!kkat ve özen !ç!nde hareket ed!lmes!n! bekled!#!n! !fade etmek !s-
ter!m. Öte yandan, son günlerde !ç ve dı" bazı çevrelerce sürekl! canlı tutulmak 
!stenen, Türk!ye’de komün!st part!ler!n de s!yasî yelpazede yer alıp almamalarını ve 
buna ba#lı olarak Anayasamızın 14’üncü maddes! !le, Türk Ceza ve S!yasî Part!ler 
Kanunlarının !lg!l! maddeler!n!n de#!"t!r!lmes! ya da kaldırılması tartı"malarına 



da de#!nmek !st!yorum. H!ç "üphes!z, f!k!rler!n!n tartı"ılmasından çek!n!lmemel!-
d!r; ancak, yurt dı"ında kurulmu", söz konusu, yer altında faal!yet gösteren part!ler 
leh!ne böyles!ne Anayasa ve yasa de#!"!kl!kler! dü"ünülürken, bu !k! part!n!n b!r-
le"mes!nden meydana gelecek part!n!n program taslaklarında neler!n amaçlandı-
#ını da b!lmek gerek!r.

Elde ed!len b!lg!lere göre, kurulması hayal ed!len komün!st part!n!n progra-
mında yer alan bazı hede%er "öyled!r: Stratej!k a"amanın amacı devr!m!n ko"ul-
larını hazırlamaya yönel!kt!r. Stratej! !se, yen! b!r rej!m !ç!n mücadeley! öngörür. 
Burjuva parlamentar!zm! ve burjuva demokras!s!n!n uzantısı olan cumhur!yet 
rej!m!n!n n!met ve !mkânlarından !st!fade ederek amaca ula"tıktan sonra, strate-
j!k amaç ve görevler!n bel!rlenmes! temel !lkelerdend!r. Türk M!llet!n!n b!r bölü-
münün ya"adı#ı do#u ve güneydo#u bölgeler!, gerekt!#!nde m!sakı m!llî sınırları 
dı"ında da dü"ünüleb!l!r. Bu amaç !ç!n d!n!n pol!t!kaya alet ed!lmes! ve s!lahlı kuv-
vetler!n do#rudan pol!t!ka !ç!ne çek!lmes! gerekl!d!r. $"te, part! programında yer 
alan böyles!ne f!k!r ve pol!t!kalarla, Türk!ye’n!n ne denl! sonu meçhul ve karanlık 
yollara sürüklenmek !stend!#!n!n b!l!nmes! ve ona göre hareket ed!lmes! gerekt!#! 
dü"ünceler!n! ta"ımaktayım. Devlet!n, ülkes! ve m!llet!yle bölünmezl!#!n! perva-
sızca pazarlık konusu yapab!len, rej!m de#!"!kl!#! !ç!n b!r kısım $slamcı akımla-
rın ve ordu mensuplarının açık deste#!n! !steyen b!r görü"e, “Demokras!lerde her 
s!yasî görü", !fades!n! bulmalıdır” ho"görüsüyle bakmanın, ne demokras!m!ze ne 
de ülkem!ze ve m!llet!m!ze b!r yararı olmayaca#ı görü"ündey!m. (ANAP sıraların-
dan Bravo sesler", Alkı#lar) Ve umuyorum k!, m!llet!m!z!n büyük b!r ço#unlu#u da 
bu görü"üme katılmaktadır.

&u hususu b!r kere daha bel!rtmek !ster!m k!, Türk!ye’n!n bugün !ç!nde bu-
lundu#u "artlar, komün!st, d!ne dayalı ve fa"!st part!ler!n kurulmasına müsa!t de-
#!ld!r.

Sayın m!lletvek!ller!,
&!md! de hukuk, e#!t!m, m!llî savunma, ula"tırma, !ç!"ler!, çalı"ma hayatı, 

sa#lık, tarım, tur!zm, yurt dı"ındak! !"ç!ler!m!z ve dı" pol!t!kamızla !lg!l! görü" ve 
dü"ünceler!m! kısaca açıklamak !st!yorum. Daha evvel bu kürsüden yaptı#ımı ya-
sama yılını açı" konu"masında da !fade ett!#!m g!b!, halen yürürlükte olan Türk 
Ceza Kanunumuz, bugüne kadar çe"!tl! de#!"!kl!klere u#ramı" ve bazı maddeler! 
de yürürlükten kaldırılmı"tır. Bu düzenlemeler, hep, cezaların artırılması yönünde 
olmu", bu durum, kanunun s!stemat!#!n! hazırlamak suret!yle, bütününe hâk!m 
olması gereken espr! de kaybolmu"tur. Bundan dolayıdır k!, Türk Ceza Kanunu-
nun, dünyadak! ça#da" akımlar da d!kkate alınarak, devlet!n ve toplumun bugün-
kü !ht!yaçlarını kar"ılayacak b!r düzenlemeye tab! tutulması gerekl! hale gelm!"t!r.

Bunun g!b!, altmı" yıl önce hazırlanmı" olan Türk Medenî Kanununun da 
yen! ba"tan ele alınması b!r zorunluluk olarak ortaya çıkmı"tır. Bu kanunun genel 
hükümler!nden öneml! b!r bölümünün gel!"melere uygun bulunmadı#ı, d!l!n!n 
!se günümüz d!l!ne h!ç uymadı#ı tüm hukukçular tarafından kabul ed!len b!r ger-
çekt!r. Toplumun her yönde gel!"mes! kar"ısında olu"an de#!"!k davranı" b!ç!mler! 
ve eylem türler! neden!yle meydana gelm!" olan bo"luklar, Yargıtay kararlarıyla 
doldurulmaya çalı"ılmaktadır. Kaldı k!, gerek Türk Ceza Kanunu, gerekse Medenî 
Kanun üzer!ndek! çalı"malar Adalet Bakanlı#ında son sekl!n! almı" bulunmakta-



dır. Hükümet!n de bu konudak! çalı"malarını sonuçlandırarak, kanun tasarılarını 
yüce Mecl!se göndermek suret!yle, görülen aksaklıkların g!der!lmes!n!n zamanı 
geld!#!ne !nanmaktayım.

Y!ne hep!n!z!n b!ld!#! g!b!, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, çalı"malarını, 1961 
Anayasasına göre hazırlanmı" bulunan $çtüzü#e göre yürütmekte, bu yüzden tat-
b!katta bazı tartı"malara sebep olmaktadır. B!r kısım bo"lukların da görüldü#ü bu 
!çtüzük yer!ne, yürürlüktek! Anayasamıza uygun $çtüzü#ün hazırlanması zorunlu 
olmu"tur. Geçen dönemde tamamlanamayan îçtüzü#ün, bu dönemde ele alınarak 
kısa sürede hazırlanması ve böylece aksaklıkların g!der!lmes! büyük yarar sa#laya-
caktır. N!tek!m, bu yüzden, ben!m bugün bu saatte konu"up konu"mamam konu-
su da b!r ele"t!r! ves!les! olmu"; e#er $çtüzükte bunlar açıklıkla bel!rt!lm!" olsaydı, 
"üphe etm!yorum k!, bu g!b! münaka"alara da yer ver!lmeyecekt!. Bu bakımdan, 
b!r an evvel hazırlanmasında büyük yarar görmektey!m. (Alkı#lar)

De#erl! m!lletvek!ller!,
M!llî e#!t!m h!ç "üphes!z, ülkeler!n kalkınması ve sa#lıklı gel!"mes!n!n ba"ta 

gelen "artıdır. Bu bakımdan, m!llî e#!t!me daha fazla önem vermek zorundayız.
Atatürk !lkeler!n! ve demokrat!k anlayı"ı ben!msem!"; b!rle"t!r!c!, m!ll!yetç!; 

a!les!ne, vatanına, Türk ulusuna ve !nsanlı#a kar"ı görevler!n! ve sorumlulukları-
nı b!len, gelene#!ne, töres!ne ba#lı; uygarca tartı"ab!len, ho"görülü ve 21’!nc! asra 
göre hazırlanmı" nes!ller yet!"t!rmek, ba"ta gelen görev!m!z olmalıdır. Son yıllarda 
çe"!tl! e#!t!m kurulu"larının yurt düzey!nde sayılarının g!derek artması, özell!kle 
“Kend! okulunu kend!n yap” kampanyasının ba"arıyla sürmes!, memnun!yet ve-
r!c!d!r. Bununla yet!nmeyerek bütçeden m!llî e#!t!m h!zmetler!ne ayrılan payın 
ço#altılması ve m!llî e#!t!m h!zmetler! !ç!n b!r fon kurulması gere#!ne !"aret etmek 
!ster!m. Bu arada, gelece#!m!z!n güvences! gençler!m!z! yet!"t!rmek g!b! kutsal 
ama o derece onurlu ö#retmenl!k mesle#!n! daha caz!p hale get!r!c! tedb!rler! de 
mutlaka almalıyız.

Sayın m!lletvek!ller!,
Çok hassas b!r bölgede bulunan yurdumuzun !ç ve dı" tehl!keler kar"ısındak! 

en büyük güvences! Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n sava" gücünü, bütün !mkânlarımızı 
seferber ederek en üst sev!yeye yükseltmek durumundayız. Ordudak! !nsan gü-
cünün azaltılması !mkânları aranırken, kahraman ordumuz ça#ın gerekt!rd!#! en 
mükemmel s!lah, araç ve gereçler!yle donatılarak hareket kab!l!yet!n!n artırılması, 
savunma sanay!! yatırımları daha gel!"t!r!lmek suret!yle, sanay!m!z!n, s!lahlı kuv-
vetler!m!z!n !ht!yaçlarının büyük bölümünü kar"ılar hale get!r!lmes! mutlaka sa#-
lanmalıdır. Unutmayalım k!, dı" yardım !lân!haye devam edemez.

Haberle"me ve ula"tırma s!stem!m!z!, ça#ın gerekler! do#rultusunda h!zmet 
üret!r hale get!rmel!y!z. Özell!kle son zamanlarda haberle"me alanında gerçekle"-
t!r!len h!zmetler gerçekten takd!re "ayandır.

Bunun yanında, uzun yıllar !hmale u#ramı" dem!ryolu "ebekem!z! ıslah, ye-
n!leme ve modern!zasyon çalı"malarına ara ver!lmeden devam ed!lerek, daha ucuz 
olan dem!ryolu ve den!z ta"ımacılı#ı konusunda etk!n çalı"malar yapılmasını ön-
gören uygulamalardan b!r an önce olumlu sonuçlar alınmasını bekl!yoruz.



Geçm!"! yüzyıllara dayanan Türk !dare yapısında, gel!"en ve de#!"en yen!l!kle-
re ve !ht!yaçlara göre bazı düzenlemelere g!d!lmes!nde zaruret bulundu#u !nancın-
dayım. Kamu yönet!m!ndek! a"ırı merkez!yetç!l!k, görev, yetk! ve sorumlulukların 
da#ılımında denges!zl!k konuları üzer!nde önemle durulmalıdır.

12 Eylül Harekâtıyla ba"layan dönemde dü"ünülen ve kanun hükmünde ka-
rarnames! çıkarılan; ancak, kanunun Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nde redded!lme-
s! sonucu uygulama !mkânı bulunamayan “bölge val!l!#!” müesseses!n!n yen!den 
ele alınıp; hükümet, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! ve d!#er anayasal kurumların 
görü" ve katkılarıyla de#erlend!r!lmes!nde yarar gördü#ümü bel!rtmel!y!m. Eme#e 
gereken de#er!n ver!lmes!, herkes!n !nsanca b!r ya"ama sev!yes!ne ula"tırılması, 
hükümetlere dü"en sosyal ve öneml! görevler arasında yer almaktadır.

Gelm!" geçm!" hükümetler, çalı"anların haklarının korunması, gen!"let!l!p 
yaygınla"tırılması, sosyal güvenceden yoksun kes!mlere bu güvencen!n sa#lanması 
konusunda h!zmetler gerçekle"t!rm!"ler ve çalı"ma barı"ının önem!n!n !drak! !ç!n-
de olmu"lardır.

Bu yakla"ımın, Türk!ye Cumhur!yet! hükümetler! tarafından bundan böyle 
de aynı d!kkat, özen ve t!t!zl!kle sürdürülece#!ne ve memurlarla, çalı"anların ve 
emekl!ler!n hayat sev!yeler!n! gerçekten tatm!n edecek tedb!rler get!r!lece#!ne olan 
!nancımı bel!rtmek !ster!m.

Sa#lık h!zmetler!n!n ve sa#lık kurulu"larının yurt düzey!nde dengel! b!r "ek!l-
de da#ılması amacına yönel!k pol!t!kaların önümüzdek! yıllarda artan b!r etk!nl!kle 
devam etmes!, halkımızın mümkün oldu#unca mahall!nde tedav! !mkânlarına ka-
vu"turulması, koruyucu sa#lık h!zmetler!n!n !hmal ed!lmemes! ve sa#lık s!gortası 
konusunun ele alınması, !nanıyorum k!, bu alandak! sorunların çözümüne olum-
lu katkılar sa#layacaktır. Son üç yıldır yurt çapında sürdürülen a"ılama kampan-
yasının çok !y! b!r düzeye ula"tı#ı, çocuk ölümler!n!n öneml! ölçüde azalması !le 
anla"ılmakta ve bundan m!lletçe sev!nç duymaktayız. Ancak, halkımızda gelenek 
hal!ne gel!nceye kadar a"ılama konusu üzer!nde ısrarla durulmalıdır.

Ba"latılan a!le planlaması, maalesef, a"ı kampanyası g!b! ba"arılı olamamı"tır. 
Nüfus artı"ımızı normal düzeye !nd!recek ve !"s!zl!#e de çözümler get!reb!lecek 
olan bu konuya bütün kurulu"ların daha fazla !lg! göstermeler!, yurt kalkınması 
bakımından çok yararlar sa#layacaktır.

Tarım potans!yel! yüksek olan ve bu alanda kend! kend!ne yeter b!r ülkey!z. 
Buna ra#men, tarımda üret!m! artırıcı bütün tedb!rler! almak durumundayız. Köy-
lümüzün gel!r!n! yükselt!c!, gel!r dalgalanmalarının olumsuz etk!ler!n! g!der!c! 
pol!t!kalar üretmek ve uygulamak, temel hede%er!m!z olmalıdır. Hayvancılı#ımız 
ve su ürünler!m!z, yeterl! düzeyde yararlanılamayan üret!m kaynaklarımız arasın-
dadır. Bu kaynakları daha ver!ml! b!r "ek!lde de#erlend!rmem!z!n çareler!n! bul-
malıyız. Orman ve orman köylüler!m!n sorunlarına, ülke yararları do#rultusunda 
akılcı yakla"ımlarla e#!lmel!y!z.

Özetle, hedef!m!z, b!r yandan tarım, hayvancılık, balıkçılık ve her türlü su 
ürünler! alanlarında ver!m ve üret!m! artırır, ülkem!z!n do#al kaynaklarını ve zen-
g!nl!kler!n! de#erlend!r!rken, b!r yandan da Türk!ye’y! kısa sürede b!r sanay! ülkes! 
hal!ne get!rmek olmalıdır.



M!llî ekonom!ye katkısı bakımından d!kkat çek!c! b!r sektör de tur!zmd!r. Ül-
kem!z!n do#al, tar!hî ve kültürel zeng!nl!kler!n! de#erlend!r!rken, halkımızın sa#-
lıklı d!nlenme !mkânlarına kavu"turulması konusu üzer!nde de durulmalıdır. Son 
yıllarda tur!zm yatırımlarındak! gel!"me ve buna paralel olarak döv!z gel!rler!nde 
görülen artı", !ler!s! !ç!n üm!t vermekted!r. Bu alanda öngörülen plan ve program-
ların eks!ks!z ve tav!zs!z b!r "ek!lde uygulanmasını d!l!yoruz. Sözünü ett!#!m bu 
konularda hükümet!n ve parlamentonun, elb!rl!#!yle, en !y! ve güzel! bulacaklarına 
m!lletçe !nanıyoruz.

Yurt dı"ında çalı"an, ama kalpler! da!ma vatanları !ç!n çarpan !"ç!ler!m!z !le 
!lg!l! görü" ve dü"ünceler!m! de kısaca bel!rtmek !st!yorum. Yurt dı"ında çalı"an 
!nsanlarımızın durumlarına öteden ber! özel önem ver!lmekted!r. Onların hakla-
rını koruyucu, gen!"let!c!, bulundukları yabancı ülkeler!n "artlarına uyab!lmeler! 
ve m!llî kültürümüzle ba#lantılarını devam ett!r!c! e#!t!m !mkânlarından yararlan-
malarını temel hedef alan çalı"maların, aynı "evk ve heyecan !ç!nde, bundan böyle 
de devamını d!l!yoruz.

Sayın M!lletvek!ller!,
&!md! de dı" pol!t!ka alanına !l!"k!n bazı görü"ler!m! d!le get!rmek !st!yorum. 

Türk!ye Cumhur!yet!, kurulu"undan bu yana, ba"ta kom"uları olmak üzere, bütün 
ülkelerle ba#ımsızlık, toprak bütünlü#ü ve egemenl!#e saygı, !ç!"ler!ne karı"mama, 
ahde vefa, kar"ılıklı hak ve çıkarlarda denge !lkeler!ne dayalı münasebetler gel!"-
t!rmes!n! esas alan barı" ve !st!krar !ç!nde !"b!rl!#!n! ön planda tutan b!r dı" s!yaset 
!zlem!"t!r. Cumhur!yet!m!z!n kurucusu Az!z Atatürk, bundan ell! yıl önce 1 Kasım 
1937 tar!h!nde Yüce Mecl!s! açı" konu"masında, Türk dı" pol!t!kasının temel !st!-
kamet!n! "u !fadelerle !zah etm!"t!r:

“Dı# s"yaset"m"z"n ayırıcı vasfını kısaca anlatmı# olmak "ç"n d"yeb"l"r"m k", tut-
tu%umuz s"yasî yol ve hede&en ayrılmıyoruz. Son senelerde m"lletlerarası münase-
betlerde sürekl" de%"#"kl"kler olmasına ra%men, b"z bu karı#ıklı%ın ortasında, sulh-
severl"kle dolu olarak, kar#ılıklı dostluklarımıza r"ayet ed"yoruz; onlarım n"tel"k ve 
kapsamlarını gen"#letmeye yönel"k b"r z"hn"yetle uluslararası vaz"yet ve vaz"fem"z" 
göz önünde tutarak çalı#ıyoruz. Bu yolda "t"na "le çalı#maya devam etmen"n, hükü-
mete tavs"ye edece%"m en do%ru karar oldu%u kanaat"ndey"m.” 

Atatürk’ün söz konusu !fadeler!, Türk!ye’n!n o günden bu yana !zled!#! dı" 
pol!t!ka ç!zg!s!yle b!rl!kte mütalaa ed!ld!#!nde, bu pol!t!kanın “barı"çı ve !st!krarlı 
olmak” özell!kler!, tartı"ma götürmez b!r b!ç!mde ortaya çıkmaktadır. Bu özell!k-
ler!n gerek bölgesel planda, gerek daha gen!" b!r çerçeve !çer!s!nde dünyada barı" 
ve sükûnun !dame ett!r!lmes! bakımından ta"ıdı#ı önem!n herkes tarafından layıkı 
veçh!le de#erlend!r!lmes! gerekt!#! kanaat!ndey!m. Son zamanlarda m!lletlerarası 
!l!"k!lerde d!kkatle !zlenmes! gereken öneml! gel!"meler vuku bulmaktadır, özel-
l!kle s!lahsızlanma alanında atılan adımlar, !nsan!l!#!n gelece#!n! çok yakından !l-
g!lend!ren sonuçlar vermeye ba"lamı"tır. N!tek!m, 8 Aralık günü Amer!ka B!rle"!k 
Devletler! ve Sovyet l!derler! arasında bu !k! ülkeye a!t, karada konu"landırılmı" 
orta menz!ll! füzeler!n dünyadan tamamen tasf!yes!n! öngören b!r antla"manın 
!mzalanmı" olması, tar!hî b!r adım te"k!l etmekted!r. B!z bu antla"manın b!r an 
önce onaylanarak yürürlü#e g!rmes!n! sam!m!yetle temenn! ed!yoruz. Türk!ye, 
bu orta menz!ll! Amer!kan ve Sovyet füzeler!n!n Avrupa’dan oldu#u g!b! Asya’dan 



da kaldırılması hususunda ba"ından ber! ısrarlı gayret gösterm!" bulunmaktadır. 
Varılan antla"manın Türk!ye’n!n de savundu#u görü"ler !st!kamet!nde sonuçlan-
dırılmı" olması, b!z!m !ç!n b!lhassa memnun!yet ver!c! olmu"tur. &!md!, aynı gay-
ret!n s!lahsızlanmanın d!#er alanlarına da te"m!l!, bütün !nsanlı#ın ortak beklent!s! 
hal!ne gelm!" bulunmaktadır. Orta menz!ll! s!lahlarla !lg!l! olarak !mzalanan ant-
la"ma, Avrupa’da konvans!yonel denge sa#lanması !ht!yacını büsbütün artırmı"-
tır. Bu !t!barla, Atlant!k’ten Urallara, Avrupa’da konvans!yonel s!lahlarda denge ve 
!st!krar sa#lamaya yönel!k kapsamlı müzakereler!n kısa zamanda sonuç ver!c! b!r 
yakla"ımla yürütülmes! önem ta"ımaktadır. Bu çalı"malar, "üphes!z k!, Avrupa’da, 
Do#u !le Batı arasında kar"ılıklı !t!mat ortamının tes!s!ne h!zmet edecekt!r; ancak, 
kalıcı b!r güven ve !"b!rl!#! havasının yerle"t!r!lmes!, ku"kusuz, s!lahsızlanmanın 
yanı sıra, !nsanî !l!"k!ler ve ekonom! alanlarında atılacak adımlarla da yakından 
!lg!l! bulunmaktadır. Bu çerçevede, Bulgar!stan’dak! soyda"larımızın durumlarının 
!y!le"t!r!lmes!ne verd!#!m!z önem! ve bu hususta sürekl! çaba göster!lmes! gere#!n! 
özell!kle vurgulamak !ster!m.

Sayın m!lletvek!ller!,
Dı" pol!t!ka alanındak! temel hede%er!m!zden b!r!n!, Avrupa Toplulu#una 

tam üye olmak te"k!l etmekted!r. La!k Türk!ye, topluluk üyeler!yle aynı demokra-
t!k !dealler! payla"makta ve ekonom!k kalkınmasını toplulu#un ben!msed!#! genel 
yakla"ımlar !le ahenkl! b!r "ek!lde gerçekle"t!rme çabası !ç!nde bulunmaktadır. Av-
rupa Toplulu#u !le bütünle"mek, Türk M!llet!n!n yakla"ık yüzell! yıldan ber! sür-
dürdü#ü Batılıla"ma gayretler!n!n de tab!î b!r sonucu olacaktır. Türk!ye’n!n, Avru-
pa Toplulu#una öneml! s!yas!, ekonom!k ve kültürel boyut kazandıraca#ına !na-
nıyoruz. Askerî açıdan, Avrupa savunmasının öneml! b!r halkası olan Türk!ye’y!, 
Avrupa’nın s!yasî ve ekonom!k bütünle"mes! dı"ında mütalaa etmek elbette müm-
kün de#!ld!r.

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
Bu kürsüden bütün meseleler!m!ze ayrıntılı b!r "ek!lde temas etmen!n çok 

zaman alaca#ını tahm!n eders!n!z. Ben sadece, öneml! saydı#ım hususları s!zlere 
genel ç!zg!ler!yle sunmaya çalı"tım. Toplumun !ç!nden gelen m!lletvek!ller! olarak 
s!zler m!llet!m!z!n sorunlarını ve beklent!ler!n! elbette çok !y! b!l!yorsunuz. &u sı-
rada ülkem!z!n çözüm bekled!#! sorunların ba"ında, yılların b!r!k!m!yle meydana 
gelm!" olan ve vatanda"larımızı sıkıntıya sokan en%asyonun ve dolayısıyla hayat 
pahalılı#ının a"a#ıya çek!lmes! ve !"s!zl!k problem! gelmekted!r. Avrupa Toplulu-
#una tam üyel!k !ç!n ba"vuran Türk!ye’n!n, makul b!r süre !çer!s!nde, en%asyonu, 
kabul ed!leb!l!r b!r düzeye get!rmeden, !"s!zl!k oranını dü"ürmede Toplulu#a kabul 
ed!lece#!n! beklemek çok büyük b!r !y!mserl!k olur. N!tek!m bu yüzden, serbest 
dola"ım hakkımızı b!le askıya almı" bulunmaktadırlar. Hükümet!n ve parlamen-
tonun, bahse konu en%asyon ve !"s!zl!k sorunlarına çözümler bulaca#ına !nanıyor 
ve yen! yasama yılının ülkem!ze ve yüce m!llet!m!ze !y!l!kler get!rmes!n! d!leyerek, 
hep!n!ze, ba"arı ve esenl!k d!lekler!mle, sevg!ler, saygılar sunuyorum. (ANAP sıra-
larından ayakta Alkı#lar)
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