MUVAKKAT İCRA ENCttMENt
(25 Nisan 1920 -

İom Vekii~eri Heyett

Rei5i

·3

Mayıs

1920) (*)

Mustafa Kemal

Paşa,

T.'B. M.M. Reisi
1

Celalettin Arif ·Bey, Erzurum

/

(&~uıt) Ayd'ıın

Cam]

Bey

Beıkıilr

Sami! Hey (Kund'Uh) Amasya

Hamduff:kı.ih
Halkıkı

,

Suphrn Bey (Tanrröver)

Behiç 'Bey

Aınml'yıa

ıCBwyiç) Deın~~

lsrİıet Bey (inönü} Sdiim:e

(*)

T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Dönem 1, Cilt 1, Sayfa 55-61
ı

I.

İ'CRA V'EKİLLERi
(3

İcta Veld~ler,i

Umuru

Mayıs

1920 -

Heyeti Reiıs1

Şerıiye Vekilıi

Daıhiili~ye Umu~u

Vekil:.t

HEYETi

24 Ocak 1921) (*)

Mustafa Kemal

Mustafa Fehmi
Cami Bey

T.:B.'M.M. Reisi

Efıendıi ı(Gerçe!keır)

Bursa

(BayJkuıt) Ayıdın

HaikJkı Behıiç

Nazım

Paşa,

Bey

Hey (Ba:yiç)
·~Resmoi")

Denıizli

17.7.1920

Toilcat 4.9.1920

R:ef,et Hey (Bele) İzım1r 6.9.1920
Aıd~uye Veıkiılıi

Celalettin Arif Bey, Erzurum

Nafıa Vekili

tsmaiıl 1Fıaz111 ~Pıaşa {CeQesoy) Yozgat

Ömer Lütill 'Bey {Argeşo) Amasryıa 27.12.1920
Ha.r.icıiıye VekıiL1

, Sı!hıhi:ye ve Muavenet-.i lçtıima:ıye
VeikiiH
İlkitisat Veıkıiıli
Müdırufıaai Milıhye VekiıLi
Etık'an-ı

Bek!iııı Samiı

AdnıaJn

Bey

Bey (Kundu!h)
{Adııvıa;r)

, Yusuf Kemaw Bey

Amıasyıa;

fs,tJanlml

(Tengi!rşıenac) ~~astıamonu

.Fevzıiı Pıaş~ı (Çaikmıaık) Kozıan

Harbiye-i Umumiye
hmet Bey ('İınönü) Edirıne .

Vekili

M:a;Li:ye Veik·i:h

Hrukikı

Behiç Bey (Bayiç) Denlizli

·Ahm:~t ıFer!İıt Bey (Tek) IİsıtJanbuffi 17.7.1920
Mıa;a:rıi:f

Vekili

Nur Bey, 'Sinop
Suphi Beıy
16./12.1920

Rıza

iHam.dulilıalb.

(*)

2

(Taınnöver) Anta!lyıa

T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Dönem I, Cilt I, Sayfa I96- 298, 202

9 . 5 . 1920
BiRiNCi iCRA VEKİLLERi HEYETİNİN PROGR~MI

Dr. RIZlll Nuır Beyefendi, Maıar~if Vekili ~ 'M~~Ii~etiın maırüz bulunduğu ıah
vfulıiı revık:aıllfudeden do:Lay1 ınıa:~aıri, ıkJaınş~k v~e urun ısüreın mesai vıe muam·eila:tıa ma-

hal olmaldığı malfımu al'iteıı:1ildıir. Medisi Amlerıi namınıa Jş'e başlamış olan Heyeti
lcPairyemizin deru:hte ettiği mesaıi vatarun selameti, Hilafet ve Saıttan:at:ın ıislt!fklal
ve masuniyeti, milletimizin pür şanü şeref 'bir .tarihi zafer ve temeddüne istinat
eden bıeika vıe mev:cudiye,ti! ~ayei uılvıi:yesiıne matftftur.
Bu üıti:bıar~a
ilietin vıa:hıdiet ve

dıerıuıhte ettiğimiz vıa:ziıfeyi,

bu

ga.yeımizi!ll! liıstiıhsa:line ık!a:dıaır mıiJ

ıtesaınü:düıne güvıenıerek :aJtı:ldı:ğımız blır

ddM diye lk:aibu[

edıi:yor:u:z.

Hu ciıd®lıde en büyüik ısıilahıımı:z miıLLetiın istiikJ1aıL.iıne maıtuf olan halkıkı meşruu
talbiisini müdafaa emrinde'ki azim ve sıebatıdır ·ve bu azmü selbatın tecelligahı da
M;ecJıiısi: Ailliın.Iİ!Zldıiır.
S.i•yıaısıe~~ !b:atridyıemizde istiihdıaf ettiğimiz mıaıksıat,

bugün

pa,yi:tahtımızı esıa

rıeıt ve tıa!h!alkiküm ıailtınıda bulıunduırıan devletJ.ıerıi: evveı:ce İ:staınbu1'da:
o~aını ıson Mecı1isİ! M~eb'usaınm mütıtef;ika:rı ıtanzim
Mıiil!H da:iiresiınıdıe iısti!lkıl\fulimize

v:e

t~esbltt ~ettiığ]

in'i!kad etmiş
Ahd ve Mi:sıaikı

hütmetikar ıkıı1ma1ktı:r.

~Mullca:rreraıtı su1hiiy:eınıin ık!a:buıl

huyuracağı

karara

ve

taısıdilkt ıni:ha:iıs.i lbiıt11ıaıbiı Heyıetıi;

M:uhter:emeVe siyaseti dahiliyem'izde bütün mesıaiımıi'Zİ!n :hıedefli mü:şıtıerelki, mhlilıetiın v.ahdet ve tesıaınüdünün m.uh:afazıası ve ~em
ın:iyetıi umumi:yıenıinı :tesi,sii v~e ıtıaıkırirıidiır.. T>esv:ilrutı hamic.iye vıe daıhiffii:ye ilıe 1ihdia:s
edıillienı vulkıuıaıtı hıaı.iınıa:nenin hir surıeti müıessirede ,iızıa:le vıe ıimh:asiıyle :as;ayişin her
yerıde 1adlen temiJn~n1 ·eı::ı ~büyüık biır vazüıfei va:taınii:yıe ıte13Jk!ki ·etmekteyiz.

nizin ittihaz

taıbidir.

E'mrü idarenin her veçhile şayanı emnü itimat eyadii azmü iktidarda bulunması cümlei amalimizden olmakla Mıeclisi tAlilerinin bunu amir ve müeyyit
olia.Jr'ialk ltlanziım ıedeceğ:i mükıar:re.rat lbittaıbıi: ıazim vıe şı:d!detJ.e ıtatbiik olunacıaktıır.
Gerek siıy;aısıeti ihıaıniıciiıy;e.. ·ve gerelk vıa:ziyet.ii dıaıhiı1iıyemizıiın :i!stiJzıam :edeceği tedabiıri
ırusi.kıeir1İ:Jie ·ıbi!r mecırıaiYiı ısaıtıimde ce.Dey;an ıedehiilm·eik ~ç:iın kuva:yı mill:iry.e teşkilatı mun:tia::z;amayıa; ıillihalk edıiiereik resmi :bi~ maıh!iry;ete lkonmalk üzere rtedrubWrti mu~tıaziy.eye
tevesısıüll! ediiillrniş~iır.
ISiyıa's'eti maılıiıyıemi~de

dahi hedefimiz, müoaıhedıaıtı mil:~iyemizde memlıeke
•ref,a:h ve saıadetiiınıe müılay:im, düşmanilıaırımızıın tıa.smima:t
ve tecavüzatma 'karşı mukavim kllma'ktır. Dostluğunu fiilen isbat edec'ek dev[et'lıeriın menıa'fiii dlkıti:sıaıdıiıyesinı1 ımem!lıeikeıtimıiiz:in moo.ıa:f1t esasiyesiıyJıe ~'e~if ederek
ib~n ik:tiısıadıi.ıy.atıını, ihlalllkıın

.

lka:~ul;e tail'laftaırız.
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haldundaki teşebbüsatımıza gelince: Memleketin i!ktisadı
noiktıa:i ria:zıaınndıaın elzem oılup dıaı şimdiye !kadaır iınşa&na :i:ptiıdar olJuınmıamış ana
ha.tlıa;rm malarn . olıan huhııandıaın doiliayı . bu ısene inşmtmıa devam o.luınamamas:ı
zıaru[;idiır. Ancıaık meveut dlaın y:olıl~da ıahailiim!İÜl mürur 've iUbum mani olıan
hıa~rap ıalksamı ıtt.truık N.e ~öprüılerlin tıarnİırtaltına ve ıiş~u ıtıa.rı.iılclerde ıiınşa ol:uıınıa
mış ~samı müıhimmoom ıiıkmaili ıinşaıafu1ia müsıaıreat oh.macaığı gibi Anıkıam ., Si- .
vıas deıniıryqlunnn ·iın~aırutı {Y,a;hşihaın) mevk~irie !kıadıar hiılilkmal Jşlıetilınesine · ait
nafıa

Umuru

tedabiiı~ ittiıhaz olunmuştur.

Umuru

ve muıaveneti Jçtimailiye hususunda
!kadar ve mümlkün mertebe iktiışıada

~ıhhiye

hazn mailiim:izin müsait olabhldiiığı1
rJayet o1urı,a:ra:k ıaZiaırnl fevıaidi slihıb:iye ve dçtimıaiye temıiırtiıne ça:lışrl:a.caıktır, Aha[:in/iın v:e memleikette mevcut müessesatı :sıhhiyenin edviıye ve [evıazımı: s'llhhiye
hususunda· mü:ş!killata ıuğ:rramamrulan iiÇinı şimdiiden bu giıbi lıevazımın meınJe
lk:ete .iınbaıDine saryoluınuyor,: IE'lıimizd'e mevcut edvirye ve eczıay~ itıbbiryeyi israf
etmemek üzere kullanırsak bu buhranlı devreyi. kolaylıkla atlata:bileceğimizi
zannediyoruz. Emrazı sariyenin lehülhamd memlekette bu sene· evvelki harp
sene:lerıiıne ınisheten ıpeikıaz oliduğoou ma:rıazı hamdü :şüık:raındıa ziıkretııneılcle behıaıhl

raber bugful

:emrıazı içıtimıaiye illıamt. aitındia zjik:fo1Uilltaın mıatlıarya

tahdidıiı mamxımtır ıiçin dliğer şoobatı idıare
nacıağı:nı:

ile müttehiden

ve

frengiınin

ittii!hazı ıtedaıl:>ıi:r

olu-

söylemelle isteriz.

Maarif işlerindeki gayemiz; çocuklanmıza verilecek tetbiyeyi her manas1y;le dfıni ve m]lli ibiır ıhıale koymak ve onllari cidaıt~ ıhaıya;ttıa: -muvıaffuJk Uıacak,
iıst1na.tgfulılıarırnı lk:end1 nefjslerinde bulduracaık ~U.dreni teşebbüısı ve itimadı nefis
grb.i seeiyeTer verecek, müstaıhsaıt ıbir :fiiikıiıL ve şuur uyıaındııraoaık bir dereeeL aıhl
yeyıe isaJ: ıeyJernek, tted:rJsrutı resmiyeyl büıtüin ırnekıtıeplerimizi en ri1mi en asrl olıan
bu :esıasat~aı ikavaıid1 sııhhiye dıaiiıresıiındıe yeniden ttıanzim ve progrıam:l:aınnı ısliaıh
etmek, ~acı: m.iılıWte ye .şerıaiiti! coğrafiye ve ıiıkiliimiy~, ıaınanaıtı :tıaıtdhıi;ye ve
ıiçtı1maiyeınirre muva:fJik Liillmi ders .ıkiimplıari meydanıa getirmek, halk kütıle:sinden
[uga:tlı3.1t'JJ top;l~yaıı:ıaık dliı1ıiırnizi:n kamusunu yıapmıalk, bizdie ruhu .mi!ll!iy,i n.emalru:ıdı~t.aoalk ıasan ıtıaıriıhiıye, ıedeb~ye .ve içtimaiıyeyiı er:babına yazd!ıırmaık, 'aSairı atilk:a!i
m1]1iyey~. ıtesç~l ve muhafaza e~leınek, ga:rp vıe şarkıın müeHıevrutı ilmiye ve feın
niyes1ni &Iıimize itercüıme eıtt:.irnrek, hia'Sillı ~ir mıiililetiın hıfzı hıayıa.t ve mevcudıi
yeti :için en m'ü'him ami'l olan maarif ·umuruna dikkat ve gayreti ınah~usa ile
çalışrna!ktır.

Bugün ise ilk işimiz mekatibi ınevcudeyi !hüsnü idare etri:ıektir.
adliyede de iki noktai nazardan vaziyetİn tetkiki iktiza eder: Birisi
memurin, diğeri muam'elatı umumiye.

Teşkilatı

hukkam

ve

yoktur lk1 kav:anıini mevcudey.U hüsnü :taıtbilk edebıhl.ece:k hüıklkc1mımız
çoik değildı.iır. Ancak bu a:zılılk 'hü!kıkanun fıiik!rıen doo :olmaJ!arıından ziyıade mesieğe meırıbutiryeti katiye :iıle baığ!iaınıa;aalk rtadd!edıe ıtemini refia;bJ!arı düşünüilimediğiın
den iıl'erıil geliyor. Pek yüıkseık selfulı1yctlere maı1ıiık olan heyeti hakime memuriniı
saireye nıisbetl!e gayet az maaş ala:ııaık aendti! maişet :içinıde çu-pıruyor. Bıiınun için
Şüphe
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hükllciıınıın terfiılü 'biızim iiçinı

b1r umdeditr.

Zıykı maıişe:tle f~kren haraıp ol;aın

he-

yeti tbıaildmeden şer.~Mın ve ıaıkı1m tisıteyeceği ·süııati :kaırar, sela:met1 ıreyı~ belkilem~k
temenni muhaldir. Heyeti ha:kimeyi her türlü düşünceden azade, mesleğine aşık
zevattan mürekkeb lbir hale koymak ve bu .refahı temin eylerlikten sonra namus

v-e. Jiifetin ioaıbaıtmaı riıaye:tılciJrlıık;tıaı. bir' :rer.reiı ta!ksiri anı]aşı1lan hıaıldmi hiçbir devXet memuır~ıyetıinde iistiıhdıam etmiyerek hütüın imkukundaın mahrum~ bıraıkmaik
si~~ esa:sıiyemlı:r ·teşık;i:l: eder.
Muaımelaıt ~btba:riyle noksıan~arımızın

en büyüğü h!rutkın Hüıkfuneıtteın ıaıdrulet

dji:llenmesh şekJiidli:r. Ha:lbuıld Hüıkumetl:er baıllkı:n maıl, ıhıayıat ve namU:Siu:nu sıya:net
için reşeklküil etmişlerdir. Irzım tecavüz edi:loo biır ·adıamını ıayJıarla mahkeme
lk:apl!lıaırtn!dlru :sıürüınmıesi

~eımemesiı

vıe

yine

ınetioeıten ·diişmaınv ·ırzımn cezadıide

o~duğıunu

dev[et teşLldlMındaikıi: gayeye münıafidir.

Hütktlcl.m~ın

rterilih:inden ve

vaziıfesine

diik!kat ve iihtimam

ıeıtmeyenıleri:n. ta;rdı

esıas;ıru lkıa!l::mlden sO!IlJ!1a; muıameılatı: ıadiye~ · mehıaıkimin rtesrıi:i mta:cma
daıruır: wttihıazı:nra sJım gelıiır. Mü:stıaıntiık

matuf te·veya; müıddeiıtımumin!in cürmü meşhuda

giderek iİilml~ e1ıti:ğ] ıtaıhlkilkaıt ~vımJkınm hir iiki şaılıidiın !Iı<Yksani·~1 dolayısiyle istiıntalk dıaıireler.iındıe u:ırun mmıan krumasma: ve so:nra heyetıi

itti:hamiyeye

g!.tme~

sine. ve İstintakan ·ifadesi alınan kesanın aytı ay sonra tekrar cinayet mahkelk!apı:Iıanndıaı ~üırünmesine vesaıiıreye maruf olan ıteşılciıl:futı hıazırıa± ad~i;yıeyi
ve yeıri:ne cüımü meşihut .vukuunda; derhaJJ maıhaıliliiıne azmetl~ isıticv~p ve
ttstimaı · ıaıyru zıamanda Jcr-a ederek ihukmü vıermek Vıaziıfesiy.1e müıkelıUef üçer
kişilik 'ha:kimi müçtemi ve mesaili. sa:irei cezaiyede hakim .münferit usulünü
kabul ve istintaık ve ittam gitbi muamelatı uzatan, irtikap ve lrtişaya büyük

mesi
tıaıdıil1

r

ikaplllraaı

açan teŞkıilhhı ortadan lka:ldri'lll11aJk ve seyyıa;r sulılı Mıkimler~ vası:tasiyle
adialeti haıFbn ayağıoo. götürmek e:slem1 mr~kıtık. Muıameıatı adıi:Nnin tesrtii: ve
1
hükümlerin . kabil olan süratle 'itası için her kazada doğrudan doğı:uya müddıeiumumiılex

emrme veriilecek

tirebilme!kten

başka

(*)

süvaırıi jaın:dıarmaila.!l'ı vıasıtaısiyl:e

tebligat. iora. et-

çare göremiyoruz. {*)

T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Dönem 1, Cilt I, Sayfa 241, 242
Programla ilgili görüşmeler : S. 242 - 245
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II. İCRA VEKİLLERİ HEYET'İ
(24 Ocak 1921 -

İcra

VekiHeri Heyeti Reisi

Umuru

Şeriye

19

Mayıs

Fevzıi Paşa

1921) (*)

(Çakmak) Kozan

Mıista:fa Fehmi Efendi (Gerçeker) Bursa

Vekili

Dahiliye Umuru Vekili

Refet Bey QBele) İZJıntr
Ata Bey, Niğde 21.4.1921

Adiiye Vekili

Nafra Vekili

Celalettin Arif 'Bey, Erzurum·
Yusuf Kemal Bey (Tenıgirşenk) .Kastamonu
30.1.1921
ömer Lütfi Bey (Argeş'o) Amasya

Hariciy.) Vekili

Bekir 'Sami Bey CKunduh) Amasya

Sı'hhiıye

ve Muavenet-i Içtimaiye

Vekili

Adnan Bey (Ad'ıvar) İstanbui

iktisat Vekili

Yusuf Kema:l Bey ı(Ten:girşenk) Kastamonu
Mahmut Celal Bey (Bayar), Saruhan
27.2.1921

Müdafaai Milliye Vekili

Fevzi

Erkan-ı

Paşıa

(Ça;kmak) Kozan

Harbiye-i Umumiye ·
::; İsmet Bey Cinönü) Edirne ·

Vekili
Maliye Vekili

Ahmet Ferit Bey (Tek)

Maarif V·ekili

Hamdullah Suplhi Bey

(Hükümet Program

(*)

İstanbul

ı(Tanrıöver)

Getirmemiştir)

T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Dönem 1, Cilt 7, Sayfa 372

Antalya

III.

İCRA VERİLLERİ .HEYETİ
(19

Mayıs

1921 -

9 Temmuz 1922)

B. M. M. HEYETi UMUM:iYESiNE
ler

Heyeti Vekileden istifa edenlerin
her vekalet için 'birer

meyanından

yerlerıine

öerveçihi at:i irae edilen nıamzet
arz ve-teklif ederim. (*)

zatın intilhaıbını

Türkiye Büyük Mmet Meclisi
Reisi
Mustafa Kemal
İcra

V ekiileri Heyeti Reisi

Umuru

Şeriye

Fevzi

Paşa

(Çalkmak) Kozan

Mustafa Fehmi Efendi (1Gerçeker) Bursa
.Nbdullah .Azmi Efendi (Torun) Eskişehir
11.5.1922

Vekili

1

Müdafaai Milliye Vekili

Fevzi Paşa (Çakmaik) K.o~an
Refet 'Bey CBele) İzmir 5.8.1921
Kazım Paşa (Özalp) K:ar'esi 14.1.1922

Adliye Vekili
Maliye Vekili

Refik ŞeV!ket Bey (İnce) Samhan
Hasan Bey (Sa!ka) Trab:zon
Hasan Fehmi Bey CAtaç) Gümüşhane
24.4.:1922

Daıhiliye

Ata Bey, .Niğde
Refet Bey (Bele) tzmir 30.6.1921
Ali Fethi Bey (Okyar) 1stanbull0.10.1921

V ekili

Maarif. V ekili

Hamdullah Supihi Bey (ifanrıöver) Antalya
Vehbi Bey {llolak) ~aresi 19.11.1921

Nafıa

Ömer Lütfi Bey {Argeşo) .Amasya
Hüseyin Rauf Bey (Orbay) Sivas 17.1'1.1921
Fevzi Bey ı0Pirinççizade) Diyarbakır
14.1.1922

Vekili

Sılılıiye

ve Muavenet-i ·İçtimaiye

Haı:ıiciye

Vekili

İktisat V ekili

(Hükümet Program
(*)

ıBey

CSaydam) istanbul
Rıza Nur, Sinop 24.12.19211
Yusuf Kemal Bey (Tengirşenk) Kastamonu
Mahmut Celal Bey ·CBayar) Sal(Uhan
Sırrı Bey (Day) İzmir 19.1.19·22
Hasan 'Bey (Saka) Trabzon 11.5.1922

Refik

Vekili

Getinnemiştir)

T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Dönem 1, Cilt 10, Sayfa 318'- 320
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lV. teRA ·vEKİLLERİ HEYE·T±
(12 Temmuz 1922 -

İcra

Vekilleroi Heyeti Reisi

Şer'iye

Erkan-ı

4

Ağustos

1923 (*)

Hüseyin Rauf Bey (Orbay) S1vas
Abdullah Azmi Efendi {Torun) Eskişehir
Mehmet Veh'bi Efendi (Çelik) Konya
6.11.1922

Vekili

Harbiye-i. Umumiye
Paşa

Reisi

Fevzi

Müdafa1.i Milliye Vekili

Kazım Paşa

Hariciyo Vekili

Yusuf Kemal Bey

(Çakmak} Kozan
(Özalp) Karesi

İsmet Paşa (İnönü)

(Tengirşenlk)

Kastamonu
Edirne. 26.10.1922
\

Gümüşhane

Maliye Vekili

Hasan Fehmi Bey (Ataç)

Ma:arif Vekili

V eb bi Bey i(IBolak) Karesi
iSınail Sara (özler) :Mersin 6.11.1922

Adliye Vekili

iktisat Vekili
Nafıa

Vekili

· Celalettin Arif Bey, Erzurum
Rıfaıt 'Bey, Karesi 16.8.1922
M~ahmut
Fevızi

Reşat
Sıhhiye ·vekilıi

Esat Bey (Bozkurt) İzmir

Bey (Pirinççizade) Diyarbakır
Bey (Kayalı) Saruhan, Vekiijn

Veıkili

Fuat Bey (Umay) Bolu, V ekilin Vekili
Nur, Sinop 25.9.1922

Rıza

Dahiliye Vekili

İsmail

Safa Bey (özler) Mersin 20.9.1922
Ali Fethi .Bey (Okyar) İstanbul 5.10.:1922

(Hükilinet Program

(*)
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Getirmemiştir)

T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Dönem 1, Cilt 21, Sayfa 358-362
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Ağuı,1QS

1923 -

27 Ekim 1923) (*)

/

İcra

Vekilieri Heyeti Reisi ·

Ali Fethi Bey Cükyar) İstanıbul

Dahiliye Vekili

Ali Fethi Bey (Okyar)

Şer'iye

Musa ~azım Efendi (Göksu) Kônya
Mustalfa Fevzi Efendi (Sarhan) Sanıhan
1.9.1923

Vekili

Hariciye Vekili

İsmet Paşa (inônü) Edirne

Müdafaai Milliye Vekili

Kazım Paşa·Cözalp). Karesi

Maarif Vekili

İsmail Safa Bey '(Özler) Adana·

iktisat Vekili

Mahmut Esat Bey (Bozkurt) .İzmir
Hasan 'Bey (Saka) Trabzon 24.9.1923

Sıhıhiye

Rıza

Vekili

· Maliye Vekili

Nur, Sin'Op

Hasan Fehmi .Bey (Ataç)

Adiiye Vekili
Na.fıa V ekili
Ertin-ı Harbiye-i Umumiye

Seyit Bey, İzmir
Fevzi Bey (Pirinççizade)

Reisi
Mübadele, iinar ve İskan

Fevzi

Vekili (1)

Mustafa Neccıti Bey
20.10.1923

(*)
{1)

Paşa (Çaıkma:k)

Gümüşhane

Diyarbakır

Kozan

CUğural) İzmir

T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Dönem 2, Cilt I, Sayfa 60 - 62
: 13 Ekim 1923, 352 sayılı Kanunla.
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5 . 9 . 1923

V. İCRA VBKiLLıERi HEY1Et:DİNiN PROGR'AM'I
İcra Vekilieri Heyeti Reisi Ali Fethi B. ı(İstanbul) ~ Mu'h:terem efendiler!
İcııa Vektlleri Riyasetm~ inti'llabım do[a.yl!siyle Heyet-i Celillenize beyanı te-

şekkür eylediğim zaman vekil arkadaşlarımı~ ~üdavelei efikardan sonra siy~si
hattı fn:ırekaitımrz· ıhıakkın!da

huzur-u Minizde

:q:azı

maruzatta

ıl)uhma:cağımı

söy-

le•rr.Jştim.

Geı:ıetk

um'deterimiz:den, gerek M·eclrs-i Aıtinin şimdiye kaldar teıblelıb1r eden
mülllhem olan ~u marıuzatım, vek'Hleriniz için yakın
istikba1de taki!bedi'lecek mesai ıpro1gramını çizecektir. M~amarfih bu mesai programı muka:ddera:t-ı miWlete vazıül'yed oülan 'Mecl~s-i Ali tarafından lüzumun<İia, veri1ec·ek mütemınim veçıhelerin .istilzam edeceği tevıessüat ve tadila'ta ta!bi bu:1utemayımat-ı umumiyesin'dı;;n

nacaktır.

Efendii1er~

Het ruirlllü rsl:a!hat

.ta'S:aWudanına girişme•zden ~evveffi n~ar-ı:

vıeletnirıde vaziyet-i mal zye :UZerine atıfetmek fa:Ideli olur.
1

dilkkalti:mizi .ev-

Fiılvalki bir taraftan

şuaJbat-ı

.i!daremizdle gördüğülmüz rroksan:ları i'khıaf ~etmek, maariıfimizi, iktisadiyayUKselrtmek iÇin ıbir ıan evt\T<e'l mevkii tathiıke k'oymak ihtiyacını umU'men
hrss;e!ftiğimiz her ~ür:lu tedbirlerin, 'teşebhusler:in bütç·eye istinadetmesi lazım geıl
diği gilbi diğer taraJftan en· mühim ıslahatın daıh'i bütçemizi tevazün etiirmekten
ilb'arıet .orduğuna ;şü'phe yoldur. ·P.eik ibedihi ;o!Jian ıbu hakikatleri ~ir da!ha tekrar
efımek itika'dımca · manasız bir hareık•et değildir. Çünkü yeni Türkiye Devleti lteşekkü:l ed'inoeye !kadar 'bu ibeda!lretler maıaleseif nazan dikkate a1ınmamıış veya hiç
'bütç·eısiz mem1e'ket idarıe · .edi'Imrş ve varida1 t-ı devlet ıgelişi güze:l .israif ediıleırek erba!b_-ı i's:tihkialk:ın ·maaışları verilınemiş ve bu ~den murrta:zaım bir jdare tesis olunamamış· veya varidat-ı devletle ga)'_rimütenasip yapılan masarifat hariçten yapı
lan. istikrazlarla !kapatılmış ve bugünkü neslimiz bu istikrazatın faizleri yüzünden
gayıet ağır bir ba:r-ı maıli atltın1da bıra'kııirnuştır.
:tımızı

Memlekette hemen hiçbir eseri ü,mran ve salalı izi bırakmadan akıp gitmiş
olan ibu ıpa~aJI!arm ıb_iizim için Vıe ensa1- i atzye .için ne elim mahrumiyetle:r .ifade
·etitiğ;in:i. ve mem[eıketin 11e'fah ve serveti Y:01un:da mrüz~iç en;ge11ler teşkil ey1eqiğini
izaha ihaceıt yoktur, zanne!deııim.
ıBu · itibarla ~veki!lieriniz, ıazami tasaıırufa

riayet ederek '1'340 senesi için müiille Huzuru ıA.ılini'z,e çılkmayı ıa.Xdemi vazaJif tanımıştır. Pek yaklllida nazarı ıdikk!atinize arz edilec,elk·'<~lan ~u b!Utçen:in b.ututu esasiye:si şu'dur:
teıvazin .bir .~ültçe

lO

:Varidatmıi<bn :A~~ Vergisinin ~de on:i!ld~uçuktan yijzde ona tenziıli. A~
Verlgisinin farz-ı 'Ci!bayetinİ ıslah ıeıtımek ve ziııaatin inkrşaffına mü:sait bir şeılcle
.ifrağ eylemek esaslı umdellerftnizdendir. Ancak, bunun varidat bütçemizi a:ltilist
etmeden, m~evki:i fiirle konması i~in uzıun tetkikata, ·Qii!kkaltli ·teteöbuata lüzum vardır. ·Maliye ıvek:aıetince yapılma!kta olan bu tetkrkatın neticesi bittrubi bir kanun
~a'ylh:aısı şeklinde M·edis-i Miın:i'ze ıarz eldiılec·ektir. Fakaıt hu p~ek .şayam arzu olan·
rslahat ·derp~ş ·edilinoeye k~dar tkJöylıilinüın ~erinde p~ ağır ~~ir vıer:gi oran ve ağır
~ığı ,yıfrZün'den 'çrftçiye f~a arazi zerretimek, ~ahşma:k için hiç'bir şevk ve heıv:e!s
bır.aıkmıyan 'bu nisbetsiz vergiyi tahiNf eıfuney:i Hü!kıümet ~.re!k köy1üy·e karşı bir

vazif.e-i ada:let, gerek .lstüı'sa'ratın tezyidi için Hir çareyi te~ıvi'k a&deitmiş:tir.
:Bu yüzden vari'datımıza arız olacak noksanı tel'afi için ~ilva:sıt<ı, vergilerle
ill!htsarlardan · ·oazı!Iarma zam'aim icra~sıını d'UşünJdülk. Heyet-i ..AJiyenizin nazarı
1
.ta:sıvibi:ne a.rz .e~ceğimiz ıbu yeni k:anunlax halkkıın da seri b'ir karıaır ittihazını .ric·a
eY;leriz.
Bütçemizin· maısarif kısmına da:i:t )Tıaıkın!da manzurunuz ·olacağı cihetle ıuzun
m alumat verineyi zait aıd!dederim. Y a1lnız ,~uraısını k,aydeıtmek isterim ·ki :
Her vekalet azami tasarrufa riayet etmiş ve bütçeyi ·hali tevazürde buiundurmak
kayidıru hilcümıe teklif ve 'tasaıvvurlat i~in esas ittihaz ·ey1emi•ş:tir. Binaena:leyh,
butun ihtiY:açlar.tmızın 1'340 senesi ıh:iitçıesinde. taitlrrün edi1mddiğini görürseniz, bunu 'e'S:er-i nl'syan teiakki. lbuyurmaımaiıızı, ~elki bizzarure ·ıv,e biüıt:Ç•enin. tevazünü
menfaatine ihtiyar oıunHuğunu. naz;an dikkare almamzı: rica ·ede:dm.
uzadıya:

Siyaset-i

ma[iyıemiz hakkında

ilaveten

hazıroda •ta.~b'i'k 'e!di'lmekte ··olan Teme'tiru

~şunu

Kanunu

d,a .arz ,e.tm:ek isterim ki : Hali

·b:'azı :bariz .hakisızlıJlclan ihtiva et-

için mu!hta;c-ı tadil. 'göm1mekte dir. Fillvaki b'u kanuna .ı~öre mullrteHif sunufu
mülkeltefin ~araısında ·nisbet-i adi!le yokitur. Pek çıok mük·ellefin. verginin daire-i
şUrrıu!liünden hariç kardığı .g!ib .i: ıbir kı:srriı da: gayet ağır ,surette mükellef tutul'muş
lartfır. 'Bu nisbetsizliikieri ıve ihiaJic:sı:llık:ları ,iza!le efinek ve mükellefinin i'stiıtaaıt~ i
maıli~ele:ri nazarı dikfk!ate alınaralk mümkün mertebe aldiiiane bir nislbeti muhafaza
ey]emelk üzere :jilrzar olunan layiba Meclis-i Alinize karıliben takdim olunacaktır.
Maısarıif bütçesinde mü!him 'bir ye!kun tutaın muıha:sısasat-ı zatıy:eye ait kanunların
tetk1ki •em göruFduğün'den ~~una d:ai~ :P:azı kanun ıiyiha,Larıı trukdlim o[unacaıkbr.
ıtiği

1

1

D~un:

Efen!diilierl Hükii:rnet muhtel:iif sebep ve .şelkiil1erde eifra!d- ı mi:ffete ka:rşı bbrç1udw. 'Birçoldarıınm yedinde Hülkümet~en atacağın-a dair mazb:a~aı1ar: vardır. ~ğer
bu mazbata:lar için bir sur.eıt-i tediye .taharr:i ediJknezse Hlülkumetin dahildeki ititiar-ı mahS:i 'duçar-ı teZielW1 olacaktır. Bu iclQarı yıü!ks:~k .tutmak ve halkın HükUmet~ k\arşı olan ·itimadına ıhrulel ~er'memek için rstHdM Harlbin.e ait te'kaH:f- i
.Jia.rbiy;e !Ve ıvesai't-.i ınaldiye ctüyunumuzu itif.a ·etmeyi ·h:ir vedtje addediyoruz. Bu
ma!l{saibla. Heyet -i Celileniz'cJ,en taJ:lsisa~ taJ:ebe'det:eğiz. BU:nun1a berab'·e<r Osman'lı
ll

.tmparator1uğuddan müldevv~~ ve miktan azim ~iT yekun teşkil e!den borçları.
mızın. DevıJ.e:tin alacakilarıına mabsu:bunu icra etmek ve bialdyes:ini büyük bir tasfiye arneliyesine ta!bi ıtutınak mecburiyetinde o1duğumuzdan vasi mikyaslfa bir
mahsubu umumi kanun fayilha:sı takelim oiundu. Baoottasfiye kalacak diüyunumuzu Hazine talhvill1eri .i:hracı suretiyle kıaıpa:tınak ıta:sawurunda:yız. Evrall9 nakidiyemizin kıyımetini ,ye kaJb.iliyet-i lşıtiariyesini tezyide ha'dim olmak üzere· büfçe:y:e tahs~sat vaz'ını pek lüzumlu addetmelcteyiz.
İstikraz-ı .dah:ill kup:onhrının munta.za'man rediyesini
meye r:a:pt~deceğiz.

daru

'bir kai~e-i sali-

Ziraat Ban!ka'Sımn takViyesi ile 'Wram ihtiyacını tatmin için mü:lga; İstanbul

i!da.resinin birbuçuk milyon ·ve Hükilln~ti Milliyenin mezkftr barılkaya olan beŞ
yiiz :!Qülsur ·~in :lira 'borçlarını tediye iÇin fahsisat ta:1ebe'deoeğiz. Dii'yunu hariciyemiz hakkında:· noktayı nazarlarımız malum'dur. !Conıferansta ,tavzilh. ettiğimiz
VC9hiıle

makul, bizim için müiırıkün esasa't fakarrü.r ettiri1diJden sonra borçlanmızı muntazaman tediye efuıdk vazifemiZdir.
Efendiler! Mali hahsi ka:patlm:azdan evvel .şura:sını arz edeyim ki, ~bHllinum
memurini devletin ve zabitanın ahvalini terfih eyl'eme'k eheıİımiyetle nazari' dik:kiatte ıötiundurduğumuz ·!bir meseledir. önilinüideki sene za.rtfın&ı bu .ihtiyacı
mumk:ün mertebe tatmin için ıyeJcilleriniz ıqazı ted'birler .tekl'if eyl'i'yecektir.
Diğer dhetten l:Jilfunum velkaletl'erde ihtisasa ihtiyaç gösteren işler için ecnebi müta!ha:ssıslann cefbiıii ve nnlarm wku!fu:n'dan .i!stWfa!deyi düşünmekteyiz.

Siyaset-i dahiliyemize gelince: Evvelce huzur-u alinizde asayişi her şeye taktimen tesis a.mıinde olduğumuzu arz· etmişti'm. Heyeti içtih!aiyemize musaHat
olan şa!kileri hilfunerhamet takip ve ~en.k:il ·edeceğimiz ~ibi 'bunların her uÜTJıu kurtuluş yollanmi !kesmek, iltica ve himayelerin'e mani olma:k için şedit kanunlar
vaz'ı lazım .geleceği itika:dındayım bu maksa:tla Meclis-i AUnize tak<iim eyıledi
ğim Men'i Şekavet Kanununun bir an evvel kesibi kanuni)Pet edeceğini ümid etmektıeyim.

'Bmunla :tJ:era!ber, jan~artmamızı asri bir :kuvvei za'bıta ılıeyetin'de terakki ettirmek için jandarma .za!biitamnın ıta:sfiye ve ı'sfaru ·ve jand:ar!ma müfettişlikleri i'h'das ederek .ger.ek za'bitan, gen~k ef.ridın da:im! bir mura:ka!~ altına alınması deOOC'ei vücühdaidır. Ayni zamanda d:yevm Ankara, Kayıseô, Gif.esun, Kars ve Diyaroekir~de mevcut jandarma za'Öit •Ve karakol J.wman!dan~art 'Ve efrad-1 cedide
mekrepler.i'ne ilaıveten ·1mıir; i'starrbitl, Adana, Edirne, Bursa, Konya :ve Sivas'da
bir Jandarma K'ara:kol MekterıJi ve İzmir, fstanbui, A'dana'<fa Efra~-ı Cedide mektepile.d açmak lazım'dır.
Polis için istanbul'daki mekteıbe ilavefen Ana1do1u dahiliınde münasjp :bir
yerde bir rn~tep açtırma:k niyetindeyim.
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Hapisaneleri taınzim ve ıslah en müiorem olan jJbitiyacatımızdandır. ıMemle
ketimime hapiSaıleler heyet~i iÇtiınaiye arıa;sm& mü'stelzim-:i ceza oı:lıan ef'afuı mü~
tecasirlerini ıs;lahcı haile sevk ·edecek müessesat ha:line ~ir an evvel ·get.iım~k gayesindeyiz. ,Bilfunum hapisanelerin lbu maleSada göre. ~im ~e ıslahı :zıaman ve
büyuk masralfa mutevaJkkıf olooğundan birinci kaJdlerne olaralk .Anlkara~da müceddooen bir 'h!aıp.isane inşası., N!iğde, KJayserJ, !Konya, Ktıışe:hiiı: hapisanelerinde
hapı1sanenin 1tamir
ıtadilat ıicrası ve 'Bursa~da Ynnanlı!Jar tarafından yaikrlan
TeıkJLrdağ bapisa~l:>ze,
KıayserJ,
!Bsllcişehtir,
ve inşaısı. istanbul ·tevkıifbaneSiyile
1

neleııi · ıinşaa:hrun !ilkma:lıi

mutasavverdir.

a:dalet, !k!iyaıset ve ısü:rıa>tııe intacı faıa!I, muiktemr, müs:ta:kim
memurJ:n'in lkemal-ii ~nıtizam w usul ve tk:anuınu daıi:reısıinde iş görmeM·emurirui Dahiliye
s~ne muteva!kkıftır.!J 'Bu malksa:dı_ temin Jç!in mevcud olan
Bu yeni layiha!d!a
ooiı!miştir.
:tan:Zim
Ndzamnameısi ita!dıil ·eqirerek yend 'bir layiiıha
;ef!babı liyaherıaıber
ille
ilk memurıiyete ıa:İııllJaca!k olan~ann malıasin-li ıah1atkıiye
katten ıolma:larım temin liç1n !bilmüsaba~a kabulü, mtüstahdemin meyaı:ıında
olanların hal ve [1yaıkaıtJi memlek!ete nafti ol:rruyacalk 'ŞelciWde, bulunanların müddet-i !hıizmetlerıine göre !ihraç v~ :teikaüde sev:lci~ hüsn-ü h:imıeti görülenlertin. suret-i muhtıelıirede ~a!lıtifi J1e vıazifeye merbuıtliyetlerı.imn reyidii ve her üç senede
hüsn-ü hli:zrneti görülenlerıin sınıflarıınm t:erfli :V"C liGdem zamını ve asayişıi muhafaza edememek ve 1darei Hususiyeii IVHayaıt Karıununun ıtaiebey~ed!iği fuailiiyet-i umranperverane yi idare- edememek ıg1'bıi ahva!lin gayrıi husus:atta 'bilasebeb-i
!kanuni idareten azle nihayet •vermek ısurehlıyJe memurlarm masun!iyet!i · iterrı!in
Halk

!)ir

uımurunun

sflısıile.ii

edilmiştir.

Memurinıin siailJJi a:lwali daiha mazbut ve ıdaıh:a

muntazarn surette tesbit
edileceık ve :her memurun,. memudyet verıdiği malb:allerdekıi kablli~iyeti, dereceyi
ıediliırse esbabı mucıibesıiyle sefa!a!lıiyeili, şayanı terfti olup olmadığı ve tahvhl
beb-li mhvıili ve mü:llk!iıye müfettişleriyle aimlirlerinin memu:rılar haikkındakıi müta1a:atı zabıt

ve rtescH

olunacaıktı:r.

Zamalll hazırda lbilômum ıdevletlerce eh_eımmiyenle takılb edilmekıte olan
mesruilden lbirl de ahval ve harekM-ı nüfustur. Miilletlerli :teşıkil eden nüfusun
:aıdedi, suret-i te!!ld}ji, harekat ve ·tahavvülatı, a:hval-ıi mederriyesi giJbi hususat
· maıltlm okn:adıkça devletlerin alıval-i ıidaırıiye ve siyastiyes:i, umur-u asikerıiye ve ·
mahlryesi, muaırnelaıt-ı :ticariye ·ve liktisaıdiyesli tt:aıniim ed!Heımez. Bu zaruretıi Avırupaı ·hükumetleri l!k1. as'll". evvel ttaıkdtir eylenrişı]jer ve huıkuku medenıiyetl'e.r1nıin
en mfrbirn meba:hıisinıi nüfus sioi:llat ve muamelatma taih~is eylemişlerdir .. Bizdıe
.ete, sffoilii nüfus idarelerci!, ıi!hd~s ·edilınliş !ise ıQe 'ahval-i medeniye ·sioi:NMının ıilmi
vıe huJkulld .mah!iyeti takdir ·edilmemiş .:ve yalnız ida:ri, ma:li ve aısıkeri malksatla
nüfusun :ta!hr:itii ·ve tev.eJılüdat, 'VIefiya>t, mıünaık~hat ve talalk vuıkua:tınin · ıtaikihi
düşünülmüştür. (1280, .1298 ve 11318 senei hicriyelerinde tanzim edilen Nüfus
Nizamnameleriy le 1330 tadhli Sicilli Nüfus Kanunu nüfus id.arelerine evvelen:
Nüfusun tahriti, saniyen: Alıval-i medeniye sicillatırun, salisen: Nüfusu defati1
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iiniın tanzıimi ,gibi vezaıifi tahmi1 eylemiş [se de vazaüf-1 mezıkure b1rbirinle ıkanştıi:-ılarak

her üç kısımda da muvaffa!kiyet ' istihsal edilmemiş ve memleketimiz uzun zaman !ihsai bir tahr<ir-i nüfusta:n iilmi ve hukuki ahvali medeniye
sioiUaıtından ve muntazam nüfus 'defaıtir:inden mahrum !kalmıştır. Kuv'l!yı Umumiye-i Dev~etin ve hukuku efradın üssülesası olan nüfus kuyudunun bu haıli
~ptıidaide ıka;Iimcts1 gayricaiz ve nüfus s'iciUatımn a:sri ve huikulki lblir şe!kJıe ıifrağı
hükumeti milliyemiz için gayrikabili ihmal 'bir zamret olduğundan bu riıa'k
:satla !bir :sıicilli Nüfus Kanunu 1ayiha:sı ıihzar ve takdim ıedi1l:m:işt:ir. Harbi UmumMe Rusların ve müteakıi:p muharebaitta Fransızlarıla Yunanlda:rın işgal ve isti!l3llarma geçen ikqzıalann hir !kısmında nüfus !kuyudatı 21ayJ. olmuş, !ihraik edilmiş vıe KarrS, Arda:haın gi'bi :An:itvaıtana ıiltıihak :eden mabJaHerıde de nüfus sic:illatı:nın tesi:sıi zaruri bulunmuş olduğundan esbaJb-ı aniife iıle kısmen veya -tamamen nüfus ısic:ülatmdan mahrum bulunan 118 lkıaza:da ·sioihlwtın tesisi ve -m·ehalli
sairede yoklama icrası suretiyle nüfus-u s-eyyare ve muıkıime mi'ktanmn tesbi-ti
için da!hii bk ~ayihar kanuniye tanz;im ve ıtakdim edi'lmiştir.
ıBu Ia'yiihaılar ikti'sab-ı

ve
rirıi

kanuniyet eyle'dikten ve memle!ketimizde munta:zanf
ve :tahr1İf nüfus sıic~latı tesis ·edıildi!kten sonra ~hsai 'b!ir tahdahi musammemdir.

-gayrilkıaJbili tağy:ir

nüfus

~erası

Taksimat-ı

Mülkiye :

Taksimat-ı mmkıiy-ede

ta-d:ila:t ·icrası zaruri-dir. M·emlek-etin truks~m-at-ı mül:ldfiesi -esaısen ilmi bir şeık~lde icra edhlmemiş ve 1teş:kıi-lat-ı mülJkiyıeye iMiyaçtan
ziyade hrss!iya'ta mü1stenit metalib-i mahaıJliyeesa-s ittihaz edilmiştir.
Teşk'irat-ı

Es asiye Kanununda işaret buyunılduğu veçhile .coğrafi vaziyet ve
iıktıi-sa:di münasebeıt ve nüfusu mevcude ve var-idat~ı memileılçet namrı diikkate
a'lınma!k suretiyle ıtaıksimat-ı .mulikiıyede ttadlilM ~erası 've ib1nneüic:e bazı livaların
!kaza haline ifrağı ve •bunların ikti\sad'i cereyanlara göre irti!batlarının .tanzimi
ica:beylemiş ve -bu 'bapta [ayiihai ikanuniye tanzim edi:1meık:te bulunmuştur.
Şer'iye

1

ve Evkaf :

VazJifel ashye ve ferıi:yelerıi-m if-ay.a muktedir e:imme ve halıkın · tehzib-i· ıah
lternin ve ıihitıiyacat-ı ruhiı}'jelerinıi tatmin ooecdk hutaıba vıe vaızlar yetiştir
mek için !İ:ca:beden ıtıedab:ir ve teŞkilat yapl'Jiacak ve medarıisıi mevcude ihtiyacat-ı
asriyeye muvafık bir surette· ıslah ve tanzim edilecek ve mernaliki mus'tahsa:Ja'daki
abida:t-ı ıisla:miyenıin 'imar ve ıihyası esbahına tevessül olunaca'ktır,
lfukını

Evkafm miv'i ve mahiyeti nazarı dikkate alınarak Nevahi ve Ştiralar Kanun•tevfikar. mahallerince idar-esi için iMedi-s-i Alinize layihalar takdim edile-

iarına

ceı~bir.
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Maarlf:
Maarif siyas;eti terbiyei umumiyıe ve müşterekede
:i:htlisa:s esasl·arıına li:s tin:ad, ·edeceıkür.

1.

vahdet ve ıteribiyei

mesleıkıiyede

'Maıai'iiün terbiyevıi vıazıifelerin:den binincisıi

ı~

tiıkıincıis!i llıaılllara. teriliye

çocukiliann

ıterbiye

ve ltaHmi,

ve :ta:Hmi~ üçüncüsü milıli ,güzideleriin yetıi:şmesi ıiçin lazım

gelen va·sııtalanın ihzar •ve 'uemıirıidıi:r. Çocuilda:rıın ıteırbiıye rvıe taliimi ibıittabi mektep[er vaısl'taısıiyle lternin :edilecek ve 1nek:tepilierin asri ookemmillata mazhar. olab'i:lmeleri liç!iın mua:Jılii:ri:rl:eı;in da!h!a ıiyıi ıyetıiştil'iim;esine ve ;tatıi!l: zamanında 'açrlacaık dersler

rile

ıtevsıii malumaıt

-ıacaldtır.

naoaik,

etmelerine,

Halilun talim ve

binaların ]~lahına, ıalatı ıdersoiyeınin !İkmalıine çalışı

teılbiyesi

için gece d!ersllieri ve

çırak mektepf:eri ıtesis

olu-

hıaillk ~isıaniiyle 'Ve :halkın ihtiyacına muvaf~k lkıitap~a:r yazdınlaraik t·abı

·ve

tekSiir ıve memleketin her ·tıarıa!fımı; itevzi edilecektir. 1 Mıi:lli ..güzidele!iin yetişti1'1ilmre
sıi tiçiin :ıstıidaıt ve lk~bitliıye1:li reba:rüz eqen 'Vie a!i'lesi:nin ikudret-.i mahyesi müs:aıid olmıyan genÇlıer orıta ve yüıkısek meıktepler!de' ısureti mahsusıa~da ıbJimaye ve muavenete mıa21hıar :o1.acıaık!Jiarı giıbi lihitiısaıs peyıda 'eıtmeler:i ~çiın Avrup;a'daıld :irfan merkezlerine de görıderıiilieceik1ıerdir. iMuht;e1if şuaha'h ilmiyeye. ve lbi'lhassıa insani V'e
içtimal esıaısa:ta mütaaHı~k muhalleda:t V'e 'ana tkıitapılıar 'tercüme' ~ve tabı ve t·evzıi olu1

1

nac'atktır.

bütün derecelerıine azıaımi inkiş:af :tem!ini iiçin aynı
ehehımiyeti verecektir. Yani ilk tahsil mektepleriyle idadi ve liselerin, darülfünunun ve 3:11 mes:le!k me!ktepler1nıin mü1ıevıa:zJiyıe'n :telkıemmülüıne !itina olunacalk ip, t1chii daıülmualılıinrln[er ıilıe ~daıdilere muaUim vrre muhte'Iıif .. mmtalkalara ·e111tiıyetli .
Hk tedrisaıt müfettrşıLer:i yetiştirmek ıiÇin orta dıarülmuaHimin ·ve darülmuallimat
aç11lacıa!k ve ali damlmuanimin müdavıimlerıinin ayrwa meslek! malfun!at almaları
3.

Hüıkümet ıtahsilin

ve tatb!irkaıt görmel~ri esıbabı ıterrnin ıedJHeoeiktir.
Vreikaletiirnce bu :seneden [tibaren memleketin muayyen 'J10ktalarında· darülmuaM.imin ve darillmuaN:imat ve 'tam ıdevre1ıi l:is·elıer ıaçmalk Vıe bunlan
her türlü vesa!it1re teçhiz ietrne'k suretiyle lkuvvetılıi irfa:n merıkezleı;i ıtes1s edıilıeceik
:tir. Vesai,t-ii dersiye teda:ri!k[ liç;in Avrupa'ya üç k:işıiden mür~eklkıep b:ir heyet göndedlmiştir. A:lat-ı dersiyenin ıtedrıicıen memıleiketimizde ıimal edilebilmesi !İç!İn münıasi:p merıkezleııden lbirJnde muıntıazam bir mektep müzesi ve müzeye ·millhak ol-

4.

:Mıaa]}if

mak üzere ibir de im·a:lfrthane

~vücuda g;-etrri1eceıktir.

istidat ve kabüıiyetini :izami surette
~nkıişaf :ettirecek yolu açık bıra!kacalk, fevtkalwde fus·tida:t ·ve ikabi[;iyet!.ini ispat eden
fııkara ıevıladınıri ·en yü!kseik dere·cei :tahsıili ıtaJkihedebiilmesıi esb'abını hükümet 'nemin ıedeceiktir. ıBu S'eneden !itibaren lisi,elere !k~a:bul :ed:ileceik 1leıyl!i meccıa:ni ta:lehenıin müsıabaika usuliyle memleketıin muht~l[f mıntak:alarından aelp ve kabulüne
. ıbaşlaınılmıştır. ·Bu kabH talebeden Darülfünun vıe mekatib-J .a.:t:iye ıtahsmni ta:kıi
bedrece!k1lere mahsus olmaik üzere İstanbul'da bir tarlebe yurdu tesis'i mutasav-

5.

Mıa!~if teşki!Iatı

milletin rher

f'e'rdiıne

ve.rdir.

15

6.

Ferdıiın,

bedeni, fllikr.i kaibliliy:etferıi gıi:bi ahlaki ~veı içtima1 kabiliyetleri de·
Bu ma~sada 'VUSul için !biır :terbiyei lbed;eniye Darü!lmualli-

iinıkıişaf ettirıiiecek.ıilir.

ınin:i açüaca!k, tizdiliık teşk!ilat1na elıemınliy:et-!İ mwhsusa verıileceJk, programlar ri!le
meıkteplerin tıçşkiılatı

tedricen

ıiçtimai

esasata tevfik

olunaoaktıri

7. TahsH-i iptid:ai milletin bü'tiin efradma terbiyei

umumiyeyıle beraber
mesleklere mütev;eccilı ıl)ir :terbiye de temin edeceikJtir. Müs'atit me.t1kezlerde
altı .senelıilk iptidai ta:hsiJlinden ısonra :tedricen zi:raat, sanaıyJ ve tiicaırete mütevecdh iki senelik 'ikmal sınıfları açılarak yüksek tahsil edemiyen gençlerin bu sı
nıflıara devamları mecburi tutulacaiktır.
anıeli

Bu

8.

Tahsiı.lıi iptldainin mecburiyeti tamlİm ooiieceıktir.

9.

Kadınlaırın

;tahsilrin:e de

erkeilderıin ıtalıs:Hi

ikadar ehemmiyet verilecektir.
darülmuallimaHar ve k~ ~iseleri
idad!ileri d,e açıffiaca!ktır.

ma:tksaıtla mulıtelJf mıerıkeııle.ı:ıde müteıkamii

'axılmaıya· ba:ş1amlmıştıT.

Tedr'Jcen lkız ısanai

10. 'Milll hars teş!kilatı:na ehemmiyet-i maJITsusa ve.ri1eoeık .terbiye ve talinıin
milili harsa ve asri medeniyete müstenlid olaçaJktır. 'M'aıa:rif Veıkfuletindeık:i
Hans ·Müdi:rJyetıi revsi ve !İlkmal ,olun:aı;aık muhtıe~if yerlerde tetlciik'ata başlanda·
cak, mü:nasip mevkilerde m'i111 muzeler vüc~da ıgetirHiecek, ·milli asarın cem ve
telvirkın;e ve milıli beday:i' ve sanayiıin inJIDişaf. ve tıekeınmü!ltüne çaılışıfacalktır.
esası

11'.

MuaninliiiğLn

ha!kıkındaiki layJlı:a

birt

bit mesleık-ii malısus ha:Hne ifrağı ve
·Medis-i .AUinize revdi olunmuştur.

menşeletirrin

tevhidi

12. iMaarif VeikMet.in'İn ıs1ah:a:t ve fferaatında 'ta'kibedeceği ümi esasları- te's'bir heyet-i ıümiyesi bu!lunacaktır.

vazJifes:iylıe mukelılef

Nafıai
Efendıiler!

Ha:rfb senelerinde umur-u nafıa'ya, bilmecburiye pek az masraif edebildik.
ik::öprülerim'iz muhtac-ı itaımir olduğu gıibi hirçoık !Limaınlıarrm1z henuz
inşa 'Olunmamış ve birçok nehirlerimiz mecralarına müsadif arazi için servet
membaı oil,acak yerde baıkımsızlıık yüzünden o arazi için mudbii fela kjet bulun- .
muştur. Birçok yerlerde öyle bata!khklar, varıdır k'i, masraf ootliip kurutulsa oivar
ahalıi !için 'aynı feyiz ve. bereıket olaca!ktır.
YollaJrtJ.mız,

1

Ha~buki .lju halferiyle ırkımızın sı'lıhatine ve nüfusumuzun tezayüdüne düş- .
man olan mikropların yatağı dır. Yaşamak iÇin ve .iktisadi inkişafımızı temin için
umur'u nafıaya dörd elle sarılmak cmecburiyetindeyiz Aneark bütün bu ihtiyacatın
bütçeden teminine bugün için imkan yoktur. Bugün yapabileceğiıniz azami fedaıka:ıılılk umur-u nafra ~9in 1338 seınes:iınde: mevzu tahsi~a:tı 6,7 misline ıiblağ etmek o1aaa!k:tır. Bununla şoSjeler ve umumi köprüler tamli:r olooacaik: ıHman ve nehirler b:arkkında teeki'kat-ı fenniyede 'bulunulaca:k ve projeler ihzar olunacaktır.
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dört biin lküsur ikdl,ometre tffiünde ·dem!iryolu ıinşaısı ıiçi'J:?.
geçeri sene ıbir Ame_ı;iik!a:lı kumpaınyaya imtiyaz verilmlşvi. Uu deniiry<olunun ın~
:alınm·ıştır.
;şaaıtma :kıarilben mübaşeııet o1uınacağma daıir ısoo günlerde malumat
Şuraısını sarahaten söyl'emek dsteııim kıi;. hütçe açığinı ~aıpatma!k ~çıin hariçten .iJsttlilkrazıa sureti lkatıiryede ıl:ara:ftar o!lmıyart Heyetıi Veiki:leniz muayyen bir nafııa :i·şi
için ve mesela nehirlıerüriı!i:ııden birtinli tathlir veya .her han~i !bir hataklı ğı ·i:ıafi
şer:ai~le .lkurutmaik iÇiin ıis;Viıkraz mdietmeye mütemay!Hdıir w memlekete umuru
nafıa [çıin gıirecek :Oıaın sermayel~re aııami teshhla:tı ~raıeıye OO:zıı:ıdır.
,Şaırlki

-

Anaıddlu'da

1:arifelerini ffhtiyaoat-ı Jiktisadiyıemiz nazarı dıiıkikatıe alınarak
taıdil etmeye çalışacağız ve şimendifer miJ:stahdeminıi ıyetiştirm~k ~Çin açılan meık
tep gi!bi adedieri ihtiyaca gayrikafi olan küçük fen memurları dahi yetiştirmek
ılÇin İzmir'de ve E1aziz'de birer mektep ıaçnaca:ktır.
Deınliryollanrun

Adllye:
olabilrdiğ1i ·~adar ıaz lbir Ziamanda tevııiıi a:dalet
adld~eniin vıe usuilü muhalkem.en in ıslahı
hazıra-~
ka7ıiyesinin ıtemi~i iiçıiın teşkJlat-r

'Mu'halkematm tastii, mümkün

1

tazrmdı:r.

tayin ve terfiinde krdem usutü nazarı iti'bara alınmakla beraber)
eb:1iyet vıe iktidara daha zJiyade atfı ehemm!iyet ıed!iJecek ve. h.i:naenaleyh a:bJkamı
kanun&yooin ihadLsata hüsnü tatbi!ldni temin maıksadiyie en mukredix hMdmlerln mtıihaıbına ısarf-ı malkderet oluınacaıktır. Bugünkü dihbiryacaıt-ı medeniyemlizi
tatmin edeqek- veçhile K:anun-ru ,Medenıimiııi ]ISlaıh ıevmelk v:e Usuil.-ü Muha!keme~i
Hukulkiye iile Usw-ü Mub:aıkemat-ı Cezaıiye ve Usul-ü Muhaıkema!t-ı Şıer"iyeyi,
ıBercl vıe :Bahri Ticaret kanunları ile Kanun-u Cezayı tadliJ. ve ıs:laıh etmek .için
teşlcil olunan ikomlisyomar faaliyetieliine devam edecellderdir. Aneaik pu komisyonun mesaıi&i uzun sürebileceği gıibıi bütüın hu tadHatı, ~anun haLine getirmek
ve hilhassa K:anun-u M,~denimıi2'li tedvin eylemeık dçi:n seneler [azımdır. Halbu!ki
MeceUemizıde ve ıkavanin-[ saıirede müstacelen tadi:Iıi 1azımgelen hususaıt vardır._
İşte bu ıibtiyıacı J;mle için bugünkü şeraı_i;ti hay;atiye ve ıiçtimaiyıe ve d:ktirsadJiryemıize
en muvaıfı!k §elki:lde müstacelen ısla:hı [azımgelen maddeler lka:rıiben M~ec~is-i Alıi
nıize takdim oluınacaiktır.
Hü!k.kamın

\

İktisat:

:tkbisat V dkruetıiınin mesa~isinıi tevcib edıi1diği gaye memlekette muvazenet-ıi
~kıtisadiye ıte:Si~idi:r. IMem~ekeilin muvıaııeıwt-ıi Wkti~Sadiyesi öteden hem aleyhıimiz
dedir~ Daıima ~thalat büy;üJk n:ispıetlerle ıih:racata ga:lebe 'etmiştir. Bunun devamı
ise paııamrzın düşmesi ve harice borçılıu. · ikalmaıklığıımız ve dahi:l'en 'kesib-ti ıservet
ve refah eylemeye ıimkan bulamamalldığı:mıız li1e netiooleneceıktıir. 'Bunun Iiçin bu. günikü vaziyetıimiııe gör-e memlekjetıte hammaıddele~iın ıiıstima:laıtrnı tezyJd etmek
~azımdır. Hamma!ddelerıin J.,s1J1h!Salli tezy:tid edildilkçe 'biruaıkm menabıi dahi ·kendi
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/l(end:ine inki~af edilecektir. İ'stihsahltı tezyi'dedeceğimiz ham mad,deler baş
hcıa üç !kısma ayrılahilıir: ıMevaddı ııiraıirye, onmanlaır ve ma:denler.

Ziraat:

Memleiketlmıizıin ıen mühim şu!be-'i .iiktisadiyes~nin . zıiraat olduğu be'dihi !bir
~eyfliyetnir. Ziıra:atli:n himaye v,e irrkıişafını··temin için bir Himaıye-ıi. ZJiraıat Kanuınu

teklif oılu:nacalk. ve sanayii ııirıaıiy:enıin Linıkişa:fı dçin ıih:t:i:saıs ııira.ıa:t melcteplerıi açı
lacaktır. M~eml'eiket sekiz ziraat mıntaıkasma taksıim edilmiş o:h:İp her mıntaika
d:a ıteıdrJcen umumi ziraaıt m:eikıteplerıi, ıalat ve ·edevat-ı :ziraıiye' tamiırhaheleri ve
ısatire açüacaık ·ve bu .mıntalka:larda ç;iftç.tleııimizin ·aısri, ves,ait-i zıiraiy:e ~~e teçhizine
ça1ışıaca!kıtır. ZJiraıatiimii:zi barıice ıuanı1:maık ve beynelmi:lel münaıse'baıtı talkv!iye etmek için ziraaıt sergileri ıaçı~acalktır. 1340 senesi zarifında hu mak:sa'bla Adana'da
bir· seııgi küşadı için hazırirk yapılmaktadır. Çiftçi ve sanayi eflba!bına itiıbar-1
nı:a:li te'm:ini için husus! çi;ftçi sandıkları 'Vie :kloy banka'ları açmak ve Ziraait !BanllCaısı · vasıtası1y1e ıbu sanchklara ıya:rdım eıtmek ve .çtiftçiler arasında alım - satım
or:talklı!klı~ıı, §İrkıetlerüi, tooperatif~eııin t;eşlkiline muavene:t ıetımeık ve muhıtaç çıift
çHere ıtoıhu:mluk ve vesait-i ziraiye tevZJi eyJemeık ve hayvanatın te!kıs!ilii için damızlıik :ahıdaır !açaralk meccanen ahaılin!in hayvanhınnı rtelkıh ietmeık vıe :haıyvan
hastıalıklarına karışı mucad!elenin şrcJ!detini artırmaık :ik'tvsat Vekau'etinin cümle-i
mesaıisinıden o1acaık:tır. ~ira·atiin !inıkişıaf vıe ıterakikıis~i ·ve biLhassa !kredi muamele- ·
sıinde çiftçiiıerimiz;e azami tes'lıtHat iııaesiyle ıkabı.H olabileceği malum bir ikeyf:i~ettıir
ve bu maiksatla Ziraat Hanıkaısı muamıeFatını hay~i tıevıSii etmiştir. MamafJh 'bankanın serımayıesıi ıbugütıikü ~ihrtiyacata gay;ı1iLka:fJ bir ha:ldedir. nevıletin zaman ve
kefa!leui ıah·ında Z'iııaıat Ba,nıkasıına harıiçten paıra ıtedirik ed;erek çiıfitçıi1lerıin mühim
mlilkyasta ıHı;tiyaçlanna yetişmeık muv.aıfıik görillme!ktedir. 'Bununla :beraber Ziraat
Bantkasının malıiyeden m·atlubatını ıtesvıiye ~çin 1340 :senesi fbütçıeısıine tahsisat-ı
lazıime va:z'.olunmuştur.

Mel1'1lelketıimizde bankacılık p·ek geride kalmış olduğundan bu noıksanı ·teiatii ~çin .niraa:t Bankasınca :bir meıkrtep ıaçı·lacağı gibi Avrupa han!kalıarırnda muamelM öğrenmek üzere tatbikat görmek ıiçiın me111url'aır gönderıilecektir. Bantkanın re'si !idaresine bir müte'haıssıs celbi için mu!hailYere edıi'lmek üzeredir~ Çiftç;Here sü:hul'et olmak ~çin ~tib:ar-'1! şahsi üzerinden ıiikrazaıtta hu1unu:lma!k üzere Ziraat
ıBaıı!kaısı Kanununun tad!i1 i ıdailıi teklif olunacaikıtır. Ayrıca müessesat-ı. malıiye ve
!itkıti~adiye nezdinde çıiftçilerlimize bantkanın ıkef:ai!'etıiıyle ıitibar iküşad~ttit'ilmes:i
esası ıtemin o1unmuştur. :is,tilhsa'latımızı ıtanzim ve ·iihracı tes'lıiii ıjç·in 'tJİcarebimize
ehemmiyet-:i [azime a:tfedilecektir. !Bu ~eyanda 'blir ticaret bankası :teşlkHi halkkın
da !kanun Medis-i }d:in'ize ta:lkdim o'lunacaiktır,
1

Oıımaıniliarın ıiştetıihnesini ıesiki kuyut ve şuruttan :kurtarmak ve ıha1'kın vasi
mi!kyasta 1stifadesıinli tem1in etmekle bera'ber fenni ısurette .idare eylemelk içıin tan'ZJİm iolunan Ormaın Kanunnamesi layihası ·Medis-~ AHn:izıe :taıkdim olunmuştur.
1
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tesh!il ve ihtiyacatı dah!i.ıiyemizi dahilden temin etmeık:le beraıb'er bilhassa !ihracat hususuna atf·ı eh;emmiyet olunaca:ktır ..
Orma:rua:rıdan iistifq,deıyii

\

en müh immi ve rnem'veketinfew az 'pir memba-ı se'rveıtri olan
Zonguldaık ik ömür. madenlerıinde ıiısNhsali temin edecek bıir !kanun ıteklif. o[unacaıktır. Körnur ve diğer: madeın1erıin fazra ıişletilmesi ve .harice ihracı için mevcut
Maden Nizarnnamesinin tadıitıi suretiyle ve suved ~saire .!il;e azami teshilat göste'Madenlerlimi~in

1

rıileceıktir.

)'icaret
· rtralbzon'da b'ir Ticaret Mektebi açılacak ve/ ileride ıbu mektep1erin adedi
teksir .olunacaktır. Ticaret Mekte!h-:i ·Alıisi daJhi :bugünkü talep ve ihtiyaca göre
ıslallı ve tensi'k olunacalk'tır; Bundan maada her nevi şirketlerin teşelk!külüne sühulet gös:ter.i!lecek ve tüccarlarımızın doğrudan doğruya Avrupa ile temas yol1
ları aranaca!ktır. Tioaret~i bahriyemizin in kişafı esbabı mütalaa ve tetkik edilmektedir~ Bazı yerlerde yen!i.den ticaret horsaları açmak üzere icaıbedeıi nizam"
name ihzar ed!.ill.mekte ıorduğu gibi limitet ve kooperatif şir.ketleriiı tanın:ması için
Ticaret K\anununa hili madde-i kanuniye ilavesi tekUif edilecekt:i~r. Ticaret,
Ziraat ve Sanayi Odalarının daiha faal ve muntazam bir hale .Ifrağı ile ticaret
hayatımızella musmir olmalarını teminen nizamnamesi ta:dil 'Ve ıslah edilecektir.
Sanayti :

Elyevm m~mlekette mevcud olan sa111ayiin bugünkü terakkiyat-ı fenniyeden
muifitelife ile yardım . ediılece:ktir. Sanayi mektepleriistifadesini temin için suveri
.
ve !bunlara müriasip :muavenet1erde bu~
raprtolunaca:k
nin programları merkeze
1unulacaktır.. Ticaret Bankasından başka yerde sanayi erba!bının ihtiyaçlarinı
ta:tm'in için bir Türkiye Sanayi 1B'anıkası tesis'i mutasa:vverdir. Arnelenin hukuk
ve vazaif~ne dair bir mesai kanunu layihası ihzar edilme!kte olup ycı:kında Heyet-i
Celilenizıe takdim olunacaktır.

MürlafSIM MiUiye :
Senenin kısmı ·evvelinde Lozan Müzakeratı Sulhiyesi netices'ine intizaren
ordu seferher mevcudunu muhafaza etmiştir. Artık vaziyet tavazzulh ·ettiğinden
hizmet-'İ fiiliyesin'i ·rk:mal edenlerin teııhis!ine devam olunacaktır.
1340 senesinde ordu mevcudunu· pütçeye bar- olmayacak ve fakat ordunun
miknet ve 'kuvtvetine ha1el gelmeyecek ve ibutün · esnan erbabının talim ve terb:iye~i as kedyesini temin 'eyleyecek b ir miktara tenzi1 edeceğiz.
1

1

Oı:1dunun taıllm. ve teribiyesi en son tecari'b-i harbiyeye istinad ettirilecıek
ve son fenni harlb in tedrisi için lazımgelen meiktepler, talim:gahlar, endaht mektepleri ve sair mekıatiıb~i askeriye açılaca:ktır.
1

Hi:zmet-i friliyenin :tenkisiı um:desi meVkii fii~e konac:aiktır. Efrad-ı m:illetin
ka!oiJiiyet ve 'i~stidadı peık ileridedir. Terıbiyei asıkeriyeyıi rkma.J; ve itmam

askerliğe
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ıçın efra:dı iki sene silaih altmda hu:lunduıma:ya 1üzum ydktur. Biınaenaleyb bu
1
müddet ıtenkis edHecek ve memlekette metkteplere rağbeti teşvik için okuyup
yazma bilenlerin bu tenk.isten daha fazla istifadeleri temin edilecektir.
Ayrıca, hı:lim

ve teıibiyei askerliyeden haJi kalacalk vaki'tlerde efrada ·oku}'UP yazma ·öğretmek için kışla:la:rda dersier açıliacaiktır.
Mtrliarebat dolayısiyle tahsili noksan kalan za!bitanın .tahsilleri, açılacak
hususi tedtisat vası:tasiyle ikma[ olupacaiktır. Ordunun ihtiy~ç ve teŞkilatı üe
mütenasip ve zrubitan terfii ıh:akkını daiha esaslı suretle muhafaza JÇin yeni terfi
kanunnamesi Meolis-i Alinixe tevdi olunacaktır.
Müdafaai Milliye bütçesindeki ta:hsisatın ·memlıeket · dahil:inde sarfolunması ·
ve ordunun muhtelif ve müntenevvi ihtiyacatının memleket dahi'linden temini gayesine doğru yürümeyi hiçbir zaman nazan dli1dka:tten uza!k tutmayacağız. MalUi]Jini .guzatın terfibi es!baJbı taharri edilmektedir. İh.tiyat ~bitanına medarı su.:
hulet olmak üzere bazı mukarre:rat ittihaz edilmiştir.
J

·.-",

Babriye :

:nütçemizin takat-i hazırası fevkinde bir bahriye programı düşünmüyoruz.·
Bu hususta şimd'iH:k kabili icra gördüğümüz progra~, oaJhri ve lıavai vesaiti müda:faa temininden ve z§!bitanın tertY!yei askeriyesine ihtimam etmeikten ibaret olacaktır.

tn:mlatı Harbiye :

Memleketin emniyet ve müldafaası, ordunun mu!htaç olduğu malzemei haröi:ye ve m'ühimmatın memleket dahilinde imalini müste1zimdir. Bunun için Müdafaai M1Hiye Veikale1!i muhtaç ollduğumuz malzemei haıib:i\yeyi dahilde imal
ettirmek gayesini !faJkihedecektir.
Ha~iciye

:

Devletimizin

müna:sebat-ı. hariciyesi

berveçhizirdir :

· İran ile hüsnü münaseıb'atın idamesini arzu eylemelkteyiz. Tahran'da s:efa~
retirniz 'Ç'ardır ve usulü veÇhile itimatnamesini haiz oiaraık lbir İran Sefaret Heyetinin :şehrimize ·vüsu[ünü beiklemek~eyiz.
Af1gan . ile dahi münaselJatımı.z gayet iyi olup her 1ki devletin diğer devlet
nezdinde sefaret heyeti bulunmaktadır.
·Münasebat-ı hariciyemiz Rusya ile Moskova'da ve Diivel-i Müttefika ile Lozan'da akdeylediğimiz Muahedat ile tanzim e~il1niş1iir., Rusya ile ikonsolosluk
ve bahusus Ticaret ~Mukavelesi 'akdini münasebat-ı tarafeyn'i bütün teferruatına
kadar ıha.:li intizamda bulunduracak terlahirden addediyoruz. Bu mukavetatın bir
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irtta~ iÇm yedii'ktidarımızda bu1urtan ibütün mesaiyi sarf eylemekteyiz. -Bu suretle :öteden· •})eri her JJkıi devlet arasında mevcud olan dostluk bir kat
:daha takviye edfi\miş olacalktı.r., Lozan 1Mua!hedatı Meo]is-i klice tasdik olundu~ğundan bunların mevkii merfyete ·vaz'ı için Düvel-i Mümii:yeınin tasdiklerine intizar edeceğiz ve mütaakıben Düveli Garbiye ile münasıebat-ı siyasiye ve şehben~

an eVve1

deriye tesis. olunaca!ktır.
Ameri'ICa ile esası ha1Tolunan ve birtaraf devl'etlerle peyderpey a:k{fi muktazi
olan·mua!hedat ve mu!kavelatın 1intacına ·sarfı malıasal olunacaktır~ .
Sıhhiye · ve Muavenet-i · İçtiıooıiye :
~H~kimiye~i MHıliye detvresinıin icap ve malltsulü olarak teşeklkiil eden Sıh
hiye ·ve 'Muaveınet-i içtiınaiye Ve!kaleti o vaJkitki ahYali fevJİ{jaJlwden'in ka:ffei mesainin cepheye sarfını i:stilzam etntes1 hasebiyle layıkı veçhile neşvi.1nema bulama." yrp su[ha kadar memleket ihtiyacatını ma:hdut lbir bütçe ve tıakifi mesai ile tatmin ech~bildi. Fakat bundan böyle keıidi·sinden bek!lenilien mürnın vazaif-i ilmin
ve ihtiyacın emrettiği dairede hüsnü iifa etmeye çahşacaktır.

(SUlh devresinde hu ,futlyacatı 'biihalklkın tatmin edebilmek için evvela merkez! teŞkiılatı ve/taşra teşkHatım çalışabilecek müfid !bir hale koyma!k, kavanin
ve nizarnatı sıhhiyeyi ıslah ve hu no'ksanlarını yeniden i'kmal etmek lazımdır.
Şimdliye

!kadar m~mle!ketimi~dıe Hıfzıssıhhayi Um11;1niye mesaifini is<fihdaf eden
sıhhtiyeciillrk şuJbıesi henüz matlup derecede teikemmül etnte:ıniştir. Bu şulbede maatteessüf 1üzumu derecesinde ne mütelhassıs yetişmiş, ne de bu yolda ka'Van1in-i lazime yapıhuıştır. Binaeınaleylh hütün medeni d~~etletin ibu husustaiki teşkilat ve
kanunları mulkayeseli surette tetJkik olunacak ve bunların mhlletimize ve yurdumuza· göre tevfik edihnesi için süratle Meclis-i Miden" geçerek fiiliyat sahasında tatb~lCine tevessül edH:ec'ektir. Bununla bera1l:ier bazı ecnebi mutelha:ssıs.Iarın
eelbine ihtiyaç o1aca!ktır.
Mütemadi harbler ta!kdöen 200 bin şehit yavrusunu bugünkü
kumetin himaye ve şefkatine t·erk etmiştir, S'ıihhiye ve Muaveneti
kaleti bütçe darlığından dolayı .bunların ancaık yirm1 !bin kada:rına
dir. DaJha 'büyülk .bir miktarın hu himaye
şerkatten milstefid
varidat teminine Sıh:hiye ve MaaYeneti içtimaJiye Veıkaleti gayret

ve

nesFn ve HüİÇtimaiy~ Vebaikabilmekteolmaları /için,
edeeektir.

·Meml~ketimizde en çok tahribat yapan hastalı1kl1arın verem ve firen~i olduğu zannı yanLış

olarak taammüm

etmiştir.

Ha:l!bu'ki ·bizde en mühiim

sıth'hi

tah-

ribatı yapan malaryadır. Bu 'ha:stal~k yurdumuzun, m!illienimizıin kara;belasrdır, en

vahim derdi içtimaimizdir. Sıhhiye Vekaieti en büyük gayretini bu !hususa sarf
edece!ktir, Fakat bu derdin devası milyontarla masrafa muhtaçtır. Bu Jş zayıf
bir bütçe ile mümkünül husuı olmayan şeydir. Binaenaleyh Sıhhiye Vekaletinin
ou bap:ta!kimesaisi 1340 senesi içinde maatteess'üf cüzii hir keyfiyet ve kemiyette ·
kalmak zaruretinde'dk
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Mübadele ve iımır :
mubadele ve imar işleri için ayrı :bir teş!knata ihtiyaç. olduğu
Bu teşlcliiatın diğer vekaletlere nifiz olın:a:sı ve bu hususta tatbiki
kabeden muka;rreratın serian ittihaz ve icrası . ve vilayetlerde memurini mülkiyenıin riyaseti :altında billlınum memurinin ve kumaındanların muavenet ve müzaheretlerinin rte:mini :iç!jn fbu teşki;Jfrtın İcra V elkıiıll:eri 'IÜyasetine raıpte{fihnesi muvafrk görill'müştür ..
1

Vekillerinıiz

ıkanaatindedir.

·Bir müdüriyeti umumiye 11:a1inde olm akla bera!ber ıb'ilcfunle ve'kaletlerden
1

memur alınınaik suretiyle takvıiye edilecek ve vekaleüerle bu iş
mu'ha'berata meydan vermeyecek olan bu teşkilat biri mübadele;
leri ile iştigal etmelk üzere ikii şubeye ayrılacaktır.

hakJkırtda
diğeri

uzun
1mar iş

Müioadele ve imar .işleri birçok nıkat-ı nazardan yeb:tiğerinden tefrıik olunamayacak ma'hiyettedir. B'inaenaleyh ibu iki ·işin bir teşkilat altına alınması mu'Vafık götüimüştür.

Müba'delenin, Uozan'da imza edilen Mukaıvel'e muci:bince aihalii İslruniyenin
emvali menkule ·ve ·gayrimenkuilesi üzerindeki huku!kuna ha1el vermeyecek şeikil·
de icrasına son derece oihtima!m olunı:ı.caktır. Gelecek olan ahaHye bütçeden muavenet ediJ.e:ceği giıbi ekseri tütüncü ve müstalhsH olan bu ahaliye mahsullerine
mulkaJbil avans tedarikine ça1ışı1ac'aktı(~
'Yanan yederimizin bir an evvel inşası iÇin idari tıoktai nazardan Hükumet
her tüJilü. teshi1atı yapacaktır. Bu yederin bir an evvel inşası içri.ın düşürrduğilınüz
~are husU'si sermiaye~~ri bu inşaatı deruilrde için tergıp ve teşvik eyleme'ktirr.
muayyen bir müddet zarfında Emiçin rgiimrük rüsuımundan' muafiyeti temine hazır o~duğumuz gihi inşaat taksitlerini Tah'sili Emval Kanunuttıa tevfikan tahsil etmeyi ve ledeHktiza HiikUınetin 'bu şi.rketlere karşı ikefa1eti :girb:i teshilat ira:esin;i dahi 'temin ·edeceğiz.
'Bu maksatla 'bu girbi

lak V ergisinden ve

inşaat şirketlerine,

bazı meva:ddı :inşaıi:ye

Efendiler! Mubadele ve imar meselelerin'i hüsn-ü suretle intacetmek için ne
'kadar . .azim müşiküaata maruz ka!laca!klarına vekilierirriz kaani'dir. Bu müş:külatı
ibe-rtaraf içm azayı ik iranun Hükllınete her ti.idü müzıaheretlerini diriğ etmeyecek'lerinden şüphe etmiyoruz. Fiivald pek mudil b'ir meselei mil:Hye halinde karşı:mız
da duran bu iki meseleyi başa çıkarabilmek için Mediste'ki _bütün rüfekanın irşat ve muavenetini ve biVhassa lbu işte mütehassıs olan mutereıtı azanın bilfiil
sebk edecek yaı:dımlarını vekil'leriniz lkemalimennü şükran ile lka!bul edecektir.
Muvaffakiyet Allahtandır. {*)
1

(*)
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T.B.M.M. Tutanak Dergisi

Dönem 2, Cilt 1, Sayfa 419-428

I. İNÖN'Ü' .HttK1iMETi
(29 Ekim 1923 :- 6 Mart 1924)
30.10. 1923
T. B. M. M.
TeŞklil§.!tı Esa:sıiye

RtYASETİ

Kanununun maddei

CELiLESiNE

mahsusası muc~bince Başveıkaleıte

Ma-

Iatıya Mebusu tsrnet Paşa Hazretleri illitilhap olunmuştur. Müşarunileyhin inti-

-!hap

eylediği diğer

vekillerin esamisi herveeh-i 'atidir. Heyeti Umumiyesi 'Meclisi

A~inlin taısvibine arzol~.mur. (*)
Tü:ı:ilCiye

Reisicumhuru

Gazi Mustafa KEMAL
1CR!A: V:Bl<;i!I;LBR.t HEYB'Pt
/ Başvdldl ve

Harıidrye

Vekili

isınet Paşa (İnö~ü)

Mlala,tya

Mustafa Fevzi Efendi ('Sarihan) Saruhan

Şer"irye

Vekili

Erkan-ı

Harbiye-i Umumiye

Vekili

\Fevzi Paşa (Çakmak)

Da~mye Veık:ili

Ferlit Bey

Ma!lliye V ekıilli

Haısan

Muqafaai Mmiye

(Teık)

Veklitıi

Kazım· Paışa

'Cözalip) ·Karesri
ı(Saıka)

V elrilii

Hasan Bey

Aıdl'iye

V ek!iti

Seyit ·Bey, İzmi11

Maarif

V~kiili

f,sma:il Safa; :Bey

Nafıa ·Vekili

VekiLi

MUJbiadele, tmar ve İskan V dkiVi

(*)

Kwtahya

Fehmi Bey (Ataç) Gümüşhane
Mustafa Aib!dlü~hiali!k Be~ (Renda)
Çankırı 31.12.192'3

:i:ıktiısat

SJilıhi:ye

fs~anlbul

Traibron

~Özler)

A(tana

Muhtar Hey {Oiıri) Tralbzon
·Süleyman Sırrı 'Bey, İstanıbul 19.1.1924
Refik Bey r(Sa:ydam)

İıs\tanbul

Muıstafa

(Uğural)

1

iNecati Bey

izm:ir

T.B.M.M; Tutanak Dergisi : Dönem 2, Cilt 3, Sayfa 103
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BAşVEJKilLLi:öE SEÇİIJMİŞ ·:BULtJNAN i!SMlET PAŞA~IN
BAŞVBKİLLiöE 1NI1İH.NBI iDOLAYISIYLA
SöYLEMiŞ

OLiDUö-U NUTUK. ·

Muhterem arkadaşlar Reisicumhur Hazretleri tarafından intılli.a:bı umdeyi
ac'izaneme tevdi huyurulan v~killeri Meclisi Alice tasvip buyurrnJalk suretiyle
ishar bıuyurıduğunıu:z teıveccıüıhe ·Hü!kümet namına aiz ve teşel.kıkıür eıderlim. Hü ~
kumet, muvarf1faJkiiıye1ıinli. dai!ı:na Meclisi A~inin müzaheret ve itimadında istinat
bulara'k ve ondan kuvıveıt alaraık arayB;caikttır.

1

A:rfk:aıdaşlar talk'1p edeceğimiz hareJkeıt, hututu esMiyeSi 1tiiıbiariy1'e ~üitün düny:aca malfundur. Mey;kii ~k~darda ve mevild~i mesul:iyeitlte bulunan ekser1yet fık
rasının millete arz ettiği ve minetin tasvip ettiği umdeler ve :Mecllsi Alinin inkişaf ve teralkiki için, huzur ve müsalem.et iç;.in ötedenberi musırran ilıt'izam ettiği
esaslar; Cumhıiriyet Hükümefinin hattı hareıkeı~i olacakıtır. Dah!ilde huzur ve
emniyeti ve terakki ve inkişafı temin etmek için Cumhuriyet Hükümeti, kemali
azim ve metanetle kemali ısrar ve takip ile hareket edeçektir.
1

Cumhuı11yet

Hükümetinin mrünasehatı haridiyede üç sill:esası Türkiye Cum- .
ve temamiyeıtini ~ğl:am tutarak. menaBii hayatliyesıini
gözönünden lliyırmamak esaısı dahilinde müsalemeıtli, h'uzuru, hüsnü münas:ebatı
milınJkün olduğu kadar tevsıi ve tey1t etirnekten iıbareıt'~ir. Hem hudutl'arımızla ve
kendileri ile ·muaJh~da!tı imza edlip saıfahatını taJtbilk etiJneikte olduğumuz ve d!iğer
taraftan ve henüz münıasebata girmediğimiz devletlerle samiini bir dostluk tesis
için bülOOn. kuvvetimizi sarf edeceğiz. ·Göreceğimiz hüsnürriıyeıte fazlasıyla mukabele edeceğiz. Bu esaslar dallıiliinde Tür!lcirye Cumhuıiiıyeıti menafi'i · hayatiyesini
muhafaza eıtmelk içıin son dereced~ dikkartli o1acalktır.
hurlyerilıin mevciıdliıyetini

:Muhterem arkadaşlar Meclisi Ninlin da:mra ishar ettiği temeınni ve arzu
ettiği neıtice sözıdeıi ·ziy:ade iş yapılmasıdır. Cumhuriyet Hülkümeti sözden ziyade iş yapmak fi!illiyat ve taJtlbWkaıt ile .s:ize ve mille1!inize· eımni:yeıt bahş olmak için
butün kuvıve~Vinıi sarfedıece\lc.bir. Şlianmız faaliyet, gaıyret, iş yapmak a:rrzusu:dlır.
Sizin müza.:he~etinizi ıistirtıam ederim ki bu müzaJheret tefikii ilahiye de v~silei
teceıri olaca!ktır. (*).

(*)
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T:B.M.M. Tutanak Dergisi :Dönem 2, Cilt 3, Sayfa 103, 104
Güven oylaması : S. 110 ·

II.

İNÖN11 HUKttMETİ

(6 Mart 1924 .:.__ 22 Kasun 1924)
6 . 3 . 1924

T. B. M. M. RiYASETt CELiLıESİNE
Başve:kalete . intiıhab olunan Malatya Mebusu İsmet Paşa Hazretlerinin vekaletlere intiha:b ettiği zevatın esamisi atide münderiçtir. Teşkilatı ESasiye Kanunu mudbince berayı tasvip Meclisi ·Aliye arz olunur, efendim. (*)

Reisicumhur
Gazi Mustafa Kemal
İCRA VEK>İLLERİ HEYETt
Başvekil

İsmet Paşa ~İnönü) Malatya

Haridye Vekili

tsrnet Paşa (İnönü} Malatya

Müdafaai Milliye Vekili

Kazım Paşa

Da!hiliye Vekili

Ahmet Ferit Bey

Maliye V ekili

Mustafa Abdillhalik Bey (Rerrda) Çart!kırı
Recep Bey (Peker) Kütahya 21.5.1924

Ticaret Vekili

Hasan Bey (Saka) Trabzon

Ziraat Vekili

Zekai Bey (Apaydın) Aydın
Şükrü lKaya, Menteşe 20.8.1924

(özalp) Karesi
(~ek)

Kütahya

Adıiye

V ekili
Sı:hhiye ve Muavenet-i İçtimaiye

Mustafa Necati Bey (Uğural) İzmir

Vekili

Refik Bey (Saydam)

Ma!arif Vekili

Hüseyin Vasrf Bey

N a:fıa Vekili
~Aübadele, hnar ve

İskan

Vekili

(Çınar)

Samhan

Süleyman Sırrı Bey, İstanbul
~{ahmut Celal (Bayar) İzmir
Refet Bey

(Hükümet Program

(*)

İstanbul

(Canıtez)

Bursa 7.7.192J

Getirmemiştir).

T.B.M.M. Tutanak Dergisi :Dönem 2, Cilt 7/1, Sayfa 147
Güven oylaması : S. 149
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OKYAR
(22

Kasım

HUKttMET·İ

1924 -

3 Mart ·1925)
22 . ll . 1924

T. Ş. M. M., RiYASETi CEIJİLESiNE
Türkiye Büyük Mıillet Meclisi Reisi Ali F~thi ·Beyefendi Hazretleri tayin olunmuştur. Müşatünileyh tarafından intihap orunan ve isimleri ve
derulhte ettikleri vekaletler atide mukarrer bulunan Hü!kürnet Heyeti· tıastik edilmiş olmakla Meclisi Aliye arz olunur, efendim. (*)
Başveka.lete

1

Reisicumhur
Gazi Mustafa Kemal
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ
Başvekil

ve Müdafaai Milliye
İstanbul

Vekili

Ali iFethi Bey (Okyar)

Adiiye Vekili

M·ahffiut Esat Bey CBozkurt). ·İzmir

Dahiliye Ve!kili ve Mü!badele,
İmar ve İskan Vekaleti Vekili

Recep Bey (Peker) Kütahya
Cemil Bey QUyhaJdın) Tekirdağ 5.1 .!1925
·

Hariciye Vekili

Şukrü

iKaya

ıBey, Menteşe

Maliye Vekili

Mustaıfa

Maıarif

Saraçoğlu Şükrü

Vekili

Abd:Hhalik Bey (Renda)

Çalıkın

İzmir

Bey,

1

Ziraat Vekili

Hasan Fehmi Bey (Ataç)

Ticaret VekHi

Ali cei1ani Bey (Cenani) ·Gaziantep

Nafra Vekili
Sıthfhiiye ve İçthnai M uavenet

Feyzi Bey (Pirinççiiade)

Vekili
Bıahriye

··
Vekili (1)"

Mazhar ney (Germen)
İhsan

'Bey

(Eryıavuz)

Gümüşhane

D~yarbalkır

Aydın

Ce'belü!berek.et

30..12.1924
"'

-

.

T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Dönem 2, Cilt ~O. Sayfa 375
(1) · Bakanlığın Kuruluşu : T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem 2,. Cilt ll,
Sayfa 355
(*)
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22!1 1.1924
1

OKfY1AR HüKüME11i'NİN PROGRA!Mrı:
Fethi Bey (İstanbul)- Muhterein Aikaldaş1ar,
İsmet ,Paşa hazretlerin!in allvaLi sılhlhiıyesiınin istilzam e1hğ,i zıaırurete binaen
vaki olan istifıası üzerine riyaseti aczide teşkil eden hükumet bugün TeŞkilatı
Esasiye Kanununun 44 üncü maddesine tevfikan. Meclisi Alinin itimadını talep
etmek üzere huzuru a~inize çıkıyor.

Heyeti vekilinizin takibedeceği urriumi siyaseti hülaseten ifade 'için : isınet
Paşa hazr·eüerinıin :riyase't buyur'duk1arı heyetiı vekilece takib edilen dalhliliı ve
harici siyasetin hudutu umumiyesi üzerinde yürüyeceğimizi arzedeceğim. Memleketin ihyasına· matuf semaratını iktiiıaf etmekte bulunduğumuz Cumhuriyet
idaresinin teceddüt ve iı:ikilap sahasında vaz eylediği kanunran tatbik ~azifesini
omuzlarına almış olan heyeti hükümet bu vazifeyi azimle ifa ederek Türk milletine mevcut asri ve medeni hayata doğru Ibilararn ilerleyecektir..
Muhterem efendiler, Hu'tutu esa:siyesini tebdile taraftar olmadığımız 1341 sefüsıl ve mevadı Muvazeneyi Maliye Encümeninde müzıakere olun'bütçesinin
nesi
duğu esnıaıda bazı ·tadiıl3!t hakkın'da vekiUer ıım'lctai nazarlıannı biUdirecekleri dhetle ./bütçenin Mart iptidasında mevk;ii tatbilkat vaz'ını temin . ve muvakkat
bültçeleriın .idari ve mali s'1yasetimizde tevlit edeceğ1 mahzurlar:dan teva'kk'i için
umumi bütçeyi geri almak fikrinde değiliz. Bu tarzı hareketin 'Meclisi Alinin
't!asvrbi'ne i1J:Ctiran

edeceğine üm1dimiz·v.a:r~ır.

Müdafaai Millire :
Türk vatanının muhafızı olan büyük or1duınuzun ·icabeden teclrizat ve teş
kiılat ile müessiıriyetini ve ıf:enni vesıaırtle ıkuvıve!_i: ma1ddiyesini !tezyıia e~meik; bahri
'V·e haıvai lkuvvetlıerrmiti bu gıayeye doğru yükselitmek vazifemiz olıacıaık.tur.
Adiiye ·:
Türlldye'de yaşayan !her ferıdin b'Üaıkaydü ·şart, asri Y.e haLkçı mileli mütemeddinece 'kabul edilen sistemlerle 'temini hukuku Tür'k adliyesinin şiarıdır.
Cumhuriyetin ceza, hukuk, usul ve teşkilata müteallik konuları işbu esasat
dalrihlnde ve meım:leketimizin i!lıtiryacı medetiiye ve iıktisa:diiyes<iyle müterafJJk bir
· ısuırette M;ecLis'iı .A:Hnin nazarı tasvip ve ,ka'bulüne ,arz olunaca!ktır. Esasen hal'i
faaliyette \)ulunıan mütehassiani komisyonlarınca ihzar edj,lmiş· ve edilmekte
bulunan, Hukuku Aile Kanuniyle, !Kanunu Medeni ve Kanunu Cezaya müteallik
tadilatı ımuhi:rnme kadiben Meclisi Alinize arzolunaoaıktır.
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iptidaı· bir v~iyette olan eytam sandıklannın islah ve tensiikiyle hukuki eytamın ziyadan siyaneti Adiiye Vekalefinin en mühim mesaisinden birini
teşkil edecektir.

Pek

i1nıkıta1 bı'm1Z

vahdeti kazayı temin eylemekle tevni'.İ! a'daiete esas'lı ve çok
feyizli yeni 'bir mecrayı muvaffakiy et izhar eylemiştir. Bunun icabatı medeniyesi bila tereddüt takip ve ikmal olunacaktır.
Dahiliye :

Da:hill idarecle esasen şayanı memnuniye t bir derecede olan asayişin takviye ve teyidiyle umumi sükCın ve huzurun tıarsini, gayemiz olacalktır.
Memurinin hukuk ve vazayifini tanzim için epey müddettenb eri başlan
olan mesıaiyi ikmale çalışmak mühim iŞlerimiz adadırrdan 'bulunacaktır.
Bir taraftan umumi tahriri nüfus ve tescil muamelatm a hazırlanınakla
beraıber · 1341 bütçesinde talep edilen tahsisatın kabulü hal'inde elviyei selasede
_ve istila ve yangınlar sebebiyle kuyudatı muhterik veya zayi olan cem'an 120
kazada .yokl'ama; · suretiyle nüfusu ·tesci•l eylıiyeceğ'iz. Mubadele ve ,iskanİ'an, nakillerl a:rtı\k ikmal edi1lmiş oLan mu:haCirinin: .a1ı'va'li umumiyesintie hisseldilen sı
ıkıntıyı izaleye azami .gayretle çalışacağız. Muhıacir:ine arazi tevzi ve
teff.iz muamelatını bil'ateehhür tafuik etmek ve teffiz muamelatında usul ve hukuk esaslarını
ma:hfuz tutmakl'a beraber kenldiledn'i biran evvel müstahsü V'azi)l'etine geç'irmek için arneli bir sistemle arazi sahibi yapmak esbabına tevessill edeceğiz. İs-.
t'ila dolayısiyle yurtları düşmanın ihraik ve tahr;il~ine ma;ruz ıkalari, ah'vai'.iı umumiyeleti mu'haıcitiin mer:te'besinde mudbi ilhfi:rnam bulunan vatandaşlarımızın teh'Viin ilb.tiyacma ısal1iih iktisaldi ve mali ıtedhiıder ittihazını derece1 vucupd'a görme!ldeyiz. nevlet'imiziın makarn \idaresi oLan Ankara: ışehliiniın halen ihtiyacatı
acileyi ve atiyen medeni ihtiyacatı tatmin edecek bir memuriyet e isali için yaprlacak maH' lfe'da!kar:hkların bihaikkın mahaHine maısruf ve Türk Cumhuriyeti~
nin, Türk m'i'l'Ietinlin şerefiyle mütenasip olacağı 1kanaatindeyiz.,
mış

Maliye :
Siyaseti maliyede tasarrufa riayet esas mesleğimizdir. Tarzı idare ve usul
cibayetlerindeki neva;kızdan dolayı mükellefiyeti iz'aç ve hazineyi miUeti ızrar
etmekte olan vergilerimi21i tadil ·ve taırzı .isti::6aı}arım ıslah esas'Lanın takip edeceğiz. Aşarın ilgasına doğru atılmış olan hatveleri takip ve intaz et..'11ek
aQ.sı
emeYinüzdir.

ve

Dahili
ılıarici borç'l·arımızı muntazıa:man . ö1diiyeceğiz, gerek bu suretle ve
gerek diğer tedib1t ıi>l;e ·i'tliban ma:liyeımiziJ alaya çahşaoa:ğız. Şayanı memnuniyettir ki Reji Şirketinin ilgası emi-iva!k:idir. Önümüzde ki Şubat nihayetinde mevcut şixlketin muanıel'atına hitam verilecektir. ~·ene:.i· maı.i'yeıtin hitamından evvel
tütün meselesini milletin ist'ihsalat ve iktisadiyatiyle devletin , menafiini telif
edec~k şeki'lde hal'le .gayret edeceğiz.

Memleketimizde hukuku tasarrufiyenin kurunu vustadan müntakil kavanin ve · usullerle arzu ·olunan' şeki1lde temini muhafazası mümkün o1afuadığ.tı taayyün etmiş bir ıiakikattir. Kuyut ve muamelatı tasarrufiyenin islah ve tanzimi
için kaıdastro amel•iyesine başlamak azmiınıdeyiz.
Maarif :
IMecfiısi A1inizin yüksek kararıiyle tev1hidi tedrisat esaslanm kabul! ederek
selamet yoltunu bulmuş' olan M_aadfimiii ayniı yolıda yürüitmek ·ve Türk vatanma taNm ve terbiyenin muhtıaç ·olduğu inltizam ve inzabat aiitında .yeknesak
terbiye ve ta!lısil il'e müceh'hez, hayat için hazırlanmış gençler yetiştirmek gayemiz olıaca:ktır. HaJıkıımızın Maarife karşı göster!diğ'i büyük ahlkaşı bihakkın
tatmin edebilmek üzere muaHim no'k'sanının tela!fisine ç.alış.'maJk ve alelumuın
melkıtep programlariyle me'ktep teşkilatlarının :is'tikranm temin ;iÇin lüzumsuz tebeddülattan içtinap etmek vazifemizdir.
Nafıa

:

Cumhuriyet idares'i!nin .memlekete bir ab'i'desi olan Ankara - SiVas ve Sivas
- Samsun hattının kemali faaliyetle ikmali inşası en aziz 'biir hedefimizdir. Azim
bir serveti tabiiyemiz olan Ergani madeninin milleti~ kişi istifadesine bir an evvel vaz'ını · temin içi::n Arada - Ergani ha!ttı inşaatını ehemmiyetle takip edeceğiz.
Karaderiizden şark viHi'ye tleriimize doğru .yapılacalk Deın:iryol'larımn inşa·sını
temin e'decek te:da!b'ire tevessül etmek vaii'fem:izldir. Yol! ·ve lköpr'ülerin inşasını,
sı:hhati umumiryyeyi ve dolayLsiyle iktisadi milliye pek ziyade alakadar eden
bataklıkların kurutulması ve ticaretgah limanla:rımızın yapılmasını görmenin
ne kadar derin lbir ihtiyaca ve ne 'kadar hararetli bir arzı,ıya makes olduğunu
zikre hacet görmem. Bu ihtiyacattan bütçenin . t'stidaat~ haricinde 'k.aımak suretiyle gayrıkabil tatmin oianların ecnebi sermayelerinden istifade edil~rek
teminini da:ima göz önünde bulunduracağız. Menfi qtTiumiyeye hadim olacak
ecn'elbi sermayesine azami teşkilat ve teminat irayesi· Meclisi Alice muvaJrk bir
hattı hareket .teı:ak'ki: ediFiir kanaatın:dayız.
1

Ziraat :
Memlek:etimizin

başlıca menıbağı

serveti ve

halkımızın

·en büyük

sah.ayı iç~

fiıgali ve vası'tıai ma.'işeti olan ziraatın te.şvi1ki ve mahsulatı dahil'iyıemiz1n hi!l.n'a-

ye-si Jstihs:aıatın tezyi\di içiltı vesaJtin teiks'iri, zi:raruttakİ bazı kuyud~n reCi, hayvanat ve nebatata ıanz ollan 'has'talılklann iza:lesi zımmn'da kaıt'~i tedabir ittihazı,
ziraat melkteplerirrüiin daha :ameli. b: k ,şekle iifrağı ve vesaiiti lazım e. ellde edildfkçe adetlerin;in teksiri eme!indeyiz. Mem~ekethn'iiin mühiın servetini teşkil·
eden hayvanatı ~hHyen'in teksiil'i ve cin·sJerLnin ıslahı husu'Sunfda ma'li fedakarlık
ihtiyarı lüzumunıa kaifiz. ·Ormanlarımızda didldi muhafaza teşkilatı vücuda ge29

tirrnek için köylere ve eşhasa ıait kısımlarının teıfrikiyle devlet orman'larında
muhafaza ve kat'iya:t sa:halannın tes'biti ve ~orman teşküaitının dahi bu esasa
göre tertrb'i ve fenni vesa'i1tle orman j.şletecek olan m'ü'teşeibbi·slere teshilat iradesi Hti:z:am olunaca'k.
Ticaret :
Vatanın mehzul ve tabii servetlerini işletecek iktisadiyatımızı 'inkişaf ettirmek cümleyi am'Mimizden'dir. Bilhassa ihracatımızı .tezyi't. ve mahsulatı milliyenin revacını tenlin için -ihracat pazarlan tedarik ve harici piya·salia:rıdan tüc-.
carlarımızı vaktiyle haberdar edecek vesaik ihzar eyleyerek yerli tüccarlarımı
zın dünya ıp'iyasaları ile doğru'dan doğruya müna·selbe't ve alakasını tesis etmeye çalışacağız. Ticaret. hayaıtı üzerinde büyük tesir ·icra eöen naktiyat urourunun 'Ve hususiyle limanlardaıki tahmil ve tah'liye ameliya'tının tanzimi ve mevcut müşkülatın .izalesi çarelerinj, teammül edeceğiz. Sanayi'in terakki ve in'k1işalfı içi·h fa!brtkalar jnşa ve tesisine devam olunmakl•a beraber sanayii beytiyenip. teşvik ve iıhyası ve sanatkarlara uzun vadelerle makineler tedarik ve itasını düşünmektey'iz. Derdesti müza:kere bulunan me•sai kanununun bi:r an evvd inta·cını Medisi Alinizden rica etmekteyiz.
Sılılıiye

:

HaJ1kımızın

. cadeleye

bünyeyi iÇtima'i'yesini .yıpratan sı'tma. ile ciddi bir surette müVekaJetinin en esaslı umdesidir.

girişrnek Sılılıiye

Bundan maacia firengi ve verem tahribatına, nüfus itibariyle pek şayanı
teammül ol'an çocuk hastc:thklanna ve vefiyatına karşı ko'ymak iç'in bir ~araf
tan teşkilatı sıh'hiyemizin taazzuv ve tevessülüne azami sarfı gayret edilecek, diğer
taraftan da teşkiJı:itı husus'iyeye bu gayeleri tem:Jnen muavenet- iıfa olunacaktır.
İklim

ve mes'kenlerini tebdil sebebiyle ve bittabii sıhhi meskenlerden mahitihariyle hastalı:klarıa daha ziyade maruz bulunan mu'hacirlerin ve harikzede~erin alıvali sıhhiyesine itina etmek ve bu mıntıkalarda sıhhi tedabiri teksif eylemek cümleyi mesaimizden 'Olacaktır.
ırumiyet

Hariciye :

Talk'ip ·edeceğimiız isiya·seti hariCiye derin bi~r f'ikrii rnüsalemete .müstenit ve
müteka:bli'l hukuk ile uhuda: fartı :riayet esaslanndan mülhem olacaktır. Mual·:ıak mesaıil!in dostane ve müsalıe:met perverane hissiyatın tes'İ'f!aıtı ral'tlnda ve aynı
zaman'da m'iHi hukukun mahfuziyetin'i' temin eldecek tarzda halline te'halükle
çalışacağız.
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Rusya· Ştiralar Cumhuriyeti müttehidesiyle mücadele-i niilliyenin· ilk zamanteessüs eden ve tar.afeyn :iç'i!n nl.ucihi menfaat olan dostane münasebatı takviyede devam edeceğiz.
larından berıi

Büyük Britanya Devleti il~ araınıılda ha'dis olan Irak hudutu mes·el'esi bir
malft'munuz olduğu veç:hi·le had bir devreye da!hil oTmuş .iıken her :iı~i tarrufın gösterdiği hasiret ve itilafpıerverlik sayesinde 'Musul meseleyi asliyesinin
halline in:tizaren müsalemeti perverane bir tariki tesviyeye dalhil olmuştur. iki
devlet arasında mucibi vhtiHif olan Musul meselesine 'adilane bir şekli hal bulma!k keyfiyeti Ceiniyet!i Akvamca tetki'k ve tetebbu ·edilmekte olduğunda,n ve Cemiyeti Ak'vamın bir neticeyi adileye vusulü muntazır ·bulunduğundan iki devletin
arasında dostluğu taıklviye ,edecek mesaiye h'içb'ir mani görül:memektedir.
a:ralı'k

1

Fıansa He her sahadaki revabJitı muhadenetkarenemizin teşyidi hususuna
iilinai .mahsus göstereceğiz.· Aramızda henüz tesviyei pezir .olmayan mesailin mucibi memnuniyet ta'svi'ye edileceğine ümit varız.

ifta:lya :He Turildye Cumhuriyeti arasında hiç'bir .ihtilaf mevcut olmaQ.ığını
memnuniyetle kaydeidiyoruz. Anl;ların'da bir çok temas noktaları bulunan jki
meml<eket ıbeynindeki~ srkı münas·~batın her iki tarafın menaıfii mü'tekahileTerini
daha ziy,ade takviye ede~e'k bir surette mazhar-ı ink1işa'f ve teka'rnül olmasım ar'
zu e'tmeıkteyiz.
Cu:m!huriyetimizin kendilerii ıile yeni esasa'ta müsten'it muahedat a'kdet:miş olduğu Leh~stan, Avusturya, ıMac•arirs'tan, Almanya, isveç, Felemenk, ispanya, Çekoslovakya 'Devletleri IHe hüsnü münase'b'at .i'damesi emelimizdir. Danimarka
Eslonya, Letonya, Pi.nlandiya Devlıetleri ıile 'de bu· yolda muahe'deler .aikdine intizar ettiğimiz gibi ·isviçre ve hazı mertebe teatii enzar etmiş olduğumuz Bulga~
ristan Hükumeti ile de mukavelatı müma'Sele akdedeceğimizi ümit ediyoruz.
/

'

.

Yunan:islan'Ja maiinin mirası olaPak a:ntriııida mevcu't bazı 'i:htilafatın tarafeynin gayreti itita.fperveranesiyle hallolunarak münasebetimizin iki komşrr
deviert arasında cayıgir olması ZJaruri olan hali müsalemete gireceğini ümit ediyoruz.
Romanya Hükumeti ile muka'ddema caylgir olan
sünü memnuniyetle karşrH:ı.maktayız.

dostluğun

yeniden teessü-

Cemallıiri

müttehidei Amerika ile Lozan'da imza edilen muahedatın bu sene
mer'i yet etme'si iıçin lazım gelen tedalbi:re her iki tarafca tevessül edileceğii kaviyyen memuDdur.
zarfırrda .i'ktisabı

1

A:fganistan ve iran Devletleri üe münasebetimizin gayet s·amimi biir mecrada devamına gayret edeceğiz.·
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Cemeyeti Akvamm me~aisinii -Türikiye Cumhuriyeti ötedenheri kema:1i itina
ile takib etme'kteldir. Günden. güne .ehemmiyeti ve beynel~e1 münasebatın tanziminde ·faaliyeti şayanı dikkat 'bir sürette tezayüd etmekte olan işbu müesseseye Hukum.etimiiiın Lozan J(ionlferamsindan ·beri .izhar etm:iş o'l'diığu temayülü fiiıli
bir şekle irca üe Türkiye'n1in Ceniiyete da:hH d!evl:dtler meyaİıın1da ahzı mevki
etmesini ve biran evvel temin etmek lazım olduğuna kanaatımız vardır..
· · Şehhenderlerirrüzin vazifei asliyeleri -olan ticaretimizin tevessü ve
yesine hasrı mesaileri temin olunacaktır.

.

'inkişafı ga-

Efen:di'ler;
Tafsibit ve teferruata giriŞmiyerek hattı hareketimizin nuktai umumiyesi hakikmdaki mücm'el· maruzatım bundan .i'barettiT. Bu mes:a:i'lin hini 1ıa~bi(kinde yerli
ve ecnebi müessesattan 'istifade etmeye son· derece itina azminde olduğumuzu arza
hacet görmüyorum. Heyeti celileniz 'bu tarzı mesaiyi tasvip ve bu tarzı mesaide
Heyeti Hükümetin temini muvaffa:kiyet

edeceğinıe

izhan itimat

·buyurduğu

tak-

idirde bundan kuwet alan Hüküme1 tiıniz bu iıfi;ma:da kesbi liyakat ıiçin ç3.hşacak
ve muva:ffa'ldye~ü:riiiin daima ilmin ve kafi:U bulunaca!k ohı:n itimat ve mümheretiniiin temadisinden ve sahai ·faalıi'yet'hniz etrafıında I'Sereyan e'decek müzakerat ve müna'kaşattan feyz ve ill;ıam alarak yürüyecektir. (*)

(*)
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T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Dönem 2, Cilt 10, Sayfa 397-400,
Programla ilgili görüşmeler : S. 400 - 408
Güv.en oylaması : S. 409- 410
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III.

İNÖNÜ HÜKUMET !

(3 Mart 1925 -

1

Kasım

1927)

4 . '3 . 1925
T. ;B. ·M. M. RİYASETi GELİLESiNE
Te~iratı Esasiye. 'Kanununun maddei ,mahsusası moo]bince <Başvek§Jete Ma- .

1atya Mebusu İsm.et Paşa Hazretleri intiha:b olunmuştur. Muşarünile~hin intihab
eylediği diğer v~llerin esamisi berveçhi atidir. Heyeti umumiyesi Meclisi Alinin
tasvibine arz olunur, efendim. (*)
Türkiye Reisicumhuru
Gazi Mustafa Kemal
tCRA VBK:İLLER1 HEYETi
İsmet Paşa (İnönü)

Ba~vek!iJ

Dahiliye Vekili
Hariciye Vekili

·Cemi! Beyefendi (Vyıbadın) Tekirdağ
Tevfik Rüştü Beyefendi (Aras) İzmir

Müdafaai Milliye Vekili

Recep Beyefendi (Peker) Kütahya

Adiiye Vekili

Mahmut 'Esat Beyefendi (Boikurt) İzmir
Süleyman Sırrı Beyefendi, · İstanibul
Behiç 'Bey (Erkin) istanbul 14.L1926

Nafıa

Vekili

Maliye Vekili

Ticaret V ekili

Sıhhiye

Vekili

Bahriye Vekili Maarif Vekili

Ziraat Vekili

(*)

Hasan ıBeyefendi (Saka) Trabzon
Mustafa kbdülihalik Beyefendi (Renda)
Çankırı 13.7.1926
Ali. Cenani Beyefendi (Cenani) Gaziantep
Mustafa Rahmi Bey I(Köken) İzmir
17.5.1926
Refik Beyefendi (Saydam) ista111bul
.:i!hsan Beyefendi {Eryaviız) Cebelübereket
Hamdullah Suphi Beyefendi (Tanrıöver)
istanbul
·, Mustafa Necati ıBey ı(Uğuııal) İzmir
21.'12.1925
Sabri Beyefendi (Toprak) Saruhan

T.B.M.M. Tutanak Vergı'si :Dönem 2, Cilt 15, Sayfa 127
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4 . 3 . 1925

III. İNÖNÜ HÜKüMETİNİN PROGRAMI
Başvek)i:l isınet Paşa i(Mall!atya) Hülkunwtıin: siyaseti, umumiyesi malumdur. Hariciyede ecuebi devletlerle hüsnü münase!betin muhafazası, alıden muallak bulunan· m:esailin hüsnü intacı, na:fıa, ziraat ·ve srhhat!i memleket redahirinin
ehemmiyeti maıhsuSıayla inldşaıf ettirilınesi V'e Curnlhudyetin feyyaz ve islab.kar
mesaisinin maliyede, ti'carette, maarifte ve adliyede.devainıdır.
Müda:flaıayı

key:fiyetlerinin

memlek!et için ber,d, baıhri ve !ha:va:i lk.uvvetlıerin
ve ta!kvıiyesine elhemmiryet veriyoruz.

kemiıyet

ve

mU!hafıaza

ISiyaseti dahiLiyede h:er şeyden ·evvel hadisatı ı~hi'reniın sürat ve· şiddetle itve memleketin maddeten ve manen iıfsattan ·vikayesi, umumi huzur ve sükfınun muhafazası ve herhalde devlet nüfuzunun teyit ve tarsini için seri, müessiı~ tedaibiri mahsusa ittiılıazmi iltizıam ediyoruz.
fası

!Meclisi AHnin yed-i tetkikinde bulunan bütçenıiın sür·atle intacı istirıhamı
rrıaiisusumuzdur.

Hükümet mesaisinde sebebi mtivafaıkiyet olıacaık maddi ve ma.n:evi· kuvveti
'büyüJk meclisin itimat ve müzaheretinde bulur. Bu itimadın derecesini izhar
buyurmanızı rica ederim. {*)

(*)
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T.B.M.M. Tutanak Dergisi :Dönem 2, Cilt 15, Sayfa 127
Programla ilgili görüşmeler. : S. 128, 129
Güven oylaması : S. 157, ··ı58

IV. İNÖNÜ HUKÜMETİ
(l

Kasım

T. B. M. M.

1927 -

ı

.

ll . 1927

27 Eylül 1930)

RiYASETİ

CEL:tLESi NE

. İntihabatı umumiye dolayısiyle İsmet Paşıa Ha:zre:Herinin Riyasetindeki İcra
Vcldlleri Heyetinin i:stifa ettiğini ve Başvekalete tekrar Malatya Mebusu İsmet
Paşa Hazretlerin i tayin ettiğimi arz ederim efendim. (*)
Reisicumhu r
Gazi Mustafa Kemal
:tCRA VHK!İLLERİ ·HEYETi
İsmet Paşa Cinönü) Malatya

Başvekil

Adliye Vekili
Müdafaai Miliiye Vekili. ve·
Bahriye Ve'kaleti Vekili
Dahiliye Vekili
Harici}~e V ekili
Maliye VekiLi
Ma:arif V ekili

Nafıa

V elkili

Mahmut ·Esat 'Bey (Bozkurt)

İzmir

Mustafa Abdül'haliık Bey (Renda) Çankırı
Kaya, Muğla
Tevfilk Rüştü 'Bey (Aras) İzmir
·Saraçoğlu Şükrü Bey, tzmir
Mustafa Necati Bey (Uğural) İzmir
İsmet Paşa {İnönü), Vekalet 7.1.'1929
Hüseyin Vasıf Bey (Çınıar) İzmir 2.3.1929
Cemal Hüsnü Bey (!raray) Gümüşhane
13.4.1929
Behiç 'Bey CErtkin) istanbul
Recep Bey (Peker) Kütahya 15.101:1928
Şükrü

Ziraat V ekili ve Ticaret
Vetileti Vekili
Sıhhiye ve Muavenet-i.içtima:iye
Vekili
iktisat Vekili (1)

(*)
(1)

, Mustıafa Rahmi Bey (Kö'ken)

İzmir

Refik Bey (\Saydam) İstanbul
Mustafa ·Ra:hmi Bey (Köken) İ1zmir
21.1.1928
Şa;kir Bey '(Kesebir) Edirne 29.5.1929

T.B.M.M. Tutanak Dergisi .~Dönem 3, Cilt1, Sayfa 12, 13
Bakanlığm Kuruluşu: T.B.M.M. Tut~naf( Dergisi, Dönem 3, Cilt 2,

Sayfa 55
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5 . ll . 1927
IV. [İNÖNÜ HüKÜMET iNiN PROGRA·MI
Başvekil İsmet Paşa

Hazretleri -

Muilıterem

efendiler;

Hükumetin takib edeceği umumi. siyaset üzerinde mufassa1 ıbeyaııat Jle sizi
tasdi etmek .lüzum:lu olmadığı zaınmd(iJyım. 'Bilıhıassa bu günlerde no~tai nazarl~rımızı ve hattı hareketlerimizi kiafi derecede gösteren müteaddit vesilelerle
bey:anatımızdan sonra senelerdenberi takiib ettiğimiz umumi siyasetimizde ~as
itibariyle bir tebeddüL bulunmadığı tesLim buyrulur.
Ben ıbugün ancak bazı noktalara: temas ederek siyasetimizin basit bir çerçevesini arzetmek ·n:iyetindeyim~ BHiyorsuhuz ki~ muhtereın efendilerim, dahili
siyasette biz herşeyden evvel, vatandaşlar için hür rahat ve endişesiz, kendi işlerine
_ bütün tasavvurlarını ve gayretlerini ıhasretmeğe müsait, bir emniyet ve huzur
taraftarıyız.· Senelerdenberi bu hususta elde ettiğimiz n etieelerin vatandaşlarımı
zni memnuniy.et ve menfaatlerin i ·en iyi· temin: ettiği ümidindeyiz.
Şark vilayetlerimizin .bazı mıınıtıkalarında büyük irticai bareketlerJn kati
akametinden sonra, ·bazı: meyusane şakavetler ıdevıam etti<. Bu şakavetleri cum- huriyetin nimet ve ıslahatında hususi menfaatlerini halelelar görenlerin son gayreti addıetmekten' ve geniş hudutlan riltica ve avdet için istifade edilebilir zan"
netrnekten mütevveHit addedebiliriz. Bir taraıftan hudutları ,'beynelmile1 kavaidin icabatı dahilinde hertaraf için mahalli sükuri olmayacak bir amil haline
getirmek için sarfettiğimiz diddi ve müstakimane ·gayretierin s.emereler ümid ett1rmesi diğer taraftan ılıalkın cumhuriyetin nimetlerini :idrak ederek bizmt tahrikata mukaverrıet eylemesi ve aynı zamanda cumhuriyetin maddi kuvvetinin
maddeten da!hi tezelzül: ettirilemiyeceginin mükerrer tecrübelerle anlaşılm~sı
şajkavetten ümit hesliyenierin "butün · aksarnı vatandaki huzur ve nizama ram
ol~acak.Larmaı şüphe bırakmamaıktadır. llave etmeLiyim ki; bu eşikiyayı takip için
mahalli zabıta kuvvetlerinden ve ma:halU garnizonlardaın başka kuvvet istimaline mecbur olmadık.
Şark

vihlyeHerimizin

bazı menatıkı dediğimiz

tıka manasında alınmamasını

zaman bunun

vasİ'

bir

mın

tasrih etmek isterim.

fBu, Genç, Lice, :Palu, Hınıs gibi dört beş k,~zaya münhasır olan bir sahadır.
vilayetlerimizin bütün mamureleri ve bütün: saıhal,arı huzur ve aısayi§ içindedirler. Alelumum memleketimizin huzur ve a!sayiş için misal olmak üzere derim ki hükfınıeti ıbilhassa teçhiz 'ettiğiniz ta:kriri' sükun selahyetini kullanınağa istikW.I maıhkemelerini yeniden intinaba lüzum :görmediğiniz Mart ayından· beri,
hemen hiç kullanınağa lüzum görmedik.
Şark

Kezakik, mem1ekette ,}darenin nasıt en uzak koşdere kada~ sa:at gibi' işledi~
~ine

misal olmak üzıere, son tahriti nüfus teşebbüsünü de gösterebilir.im.. Muhterem ha:Iıkımızın kendi ·hükümetini ~endi iradesinin izhar ve tatbiki aıd:d~ttiğini,
muvasa1atı hi1'im arzumuzdan ve ihtiyacımızdan bu kadar ekısik oLan bu büyük
memlıekette; b.ir günde fennin en yeni· usulledyle tailıriri nüfusa imkan vermekle
.ispat etmiştir. Yüksek selahiyeti 'beynelmilel bir mevk.ii haiz olan istatistli'k Müdürü Umumiylemiz münhasıran kendi int~ha'b ettiği usu11erini memleketin her taraıfındaı seyahat v·e ıittihazı tedabir ederek tatbik edebiimiş ve Türkiye nüfusunun 14 milyona ya!kın olduğunu gayri ka:bili itiraz bjr sıhhatla 'ilan etmeğeı muvaı:fifa:k olmuştur.
Geleeek devrei mesuliyetünizde de· memleketin huzur ve. asayişlni ve adliyenin lb:akim ·Ve :her müşkülü halıl!eder vaziye~ini muha!fiaza etmeyi birinci vazifemiz addedeceğiz.
Harici siyasetimizin istikrar ve istikameti her tarafta anlaşıln1;akta olduğunu
ümit .ediyorum. Teessüs etmiş dostluklara. riayet ve vefa göstermekle yeni dostluklıann teessüs ~debilmesini tefiif .etmek dürüst bir siyaset için mümkün olduğunu ispat etmiş 'bulunuyoruz. :BeynelmileL aLemde bu:gün bizi en<Hşey.e düşüre
cek müstacel ve mühim bir meseLe karşısında bulunmuyoruz. GeniŞ hudutların
mulbıiHi emniyet oLmaması için dostane teşriıki mesaiı ve .vatandaşlıanmıZını henüz bazı yerlerde fiilen tahsili olunarnıyan ,emli§Jk ve hukukunun <ve beylİlıelmilel
kavait dahilinde muteber · ve maıhfuz tutulması hariciyemizin bugün bilı~assa
meşgul olduğu meselelerdir. Beynelmile~ ihti:lafatın mahiyet ve taibiatına göre
lcaıbında hakem vasıtasiyle tasfiye edilmesine teşebbüs etmekten hali kalmıyo

ruz.
Muhterem efendiler im;·
HükUınetin nafıa işlerine ıbilhassa

ehemmiyet ve{ffiekte olduğunu 'bilmem
taısrihe lüzum var mıdır? Cumhuriyet i1k gününden itibaren başlıca v.azifesi imar
ve ümran olduğunu idrak etmekte teaıhlhür etmedi. önümüzdeki sene n~fra bütçesini 32 milyon göreceksiniz. ;Bizim ihti,yaç1arımwa göre henüZ n:akıs bulduğU~
muz bu rakam bugünkü haliyle d:e Türık 1Milıletinin ınıasıL bir sulh ve ümran unsuru oLduğunu 1f.ade ~eder ümidi'ndeyıim. IBütç·eden tedarik olunabilecek .vasıta
ları ,gelooek seneller için de müdaıfai: memleket yanmda biLhassa· iman memle- ·
kette taJhsis· etmek fiıkrindeyliz. ümid ederim ki bu sene yalnız altı istikramette
iışliy,en şimendifer inşaatının gelecek senelerde dalha başka irstiıkametlerde işle
mesiınıe ve nafıanın bilhasısa su işlerinde ve diğer imar yoUarında da faaLiyet göstermesine iı:nıkan bulacağız.
İktisadi f~liyetlerimizi

evvelemiide ve bilhassa memleketin iktisadi a:çığını
temerküz ettirmeğe çalışacağı-z. !Detha:~ teşrk.iL edeceğimiz aH
~ktisat medisiıniın gerek bu ıhususta ve gerek hayat pabal.ılığında hükümete fenni
birçok delaletler 'yapabiLeceğini kuvvetle ümid ~ediyorum.

kapamaıle ilıeıdefine
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1

:Efendil~rim; .idarei umumiyede mümikün olduğu kadar tasarrufa riayet ile
elde edilecek vesaitin muhtaç olduğumuz yeni ve· müısmir :işLere hasrını Htıiz~
ediyoruz. !Burada teferruatlıa işlerine temas ettiğim iher vekıaletiniz her ,sene n<i'bayeti, yaLnız urouru vıekal,eti tedv.ir ettiğini değil o sene zarfınıdıa yeni ve Lilıeri
bir. iş yapmış olduğunu da söyliyebi1ecek bir vazi}Tıettedir. ·Atideki idar.emizde
dahi her senenin !her şubei devlette iler:iı ve yeni: bir hat ve temiın etmesi mesaimizin .ve tarzı tef.ekkürümüzün esasını ~eşkil ettiğini~ cesaretle ]fa edebilirim;

Muıhter,em ıefendüerim, yeni sene bütçesinde !bütün bu tasavvuratimızın iıfa
desini 'bulacaksınız. Bütçenin 'hakiki var!idata i;stinad etmesi için biz çok gayret
ve dikkat sarfettik. \Büyük meclisin ha:kiki bir !bütçe vücuda getirmek için kendisi bizzat 'ernin oluncaya kadar takayyüt ve müzaharet göstermesine bilhassa
ıarzı ihtiyaç ·ederiz.

Devlet bankasına alit kanun l~yrhalarını bu sen·~ büyük iMeclise takdim edeBir seneye kadar bir zam:an zarfında da Cumhuriyet Bankasının küşadı
miiesser olacağını ümid ıediyo.ruz.
ceğiz.

:Haızintmin

kudreti ve maliyenin sarsılmaz bir haLde mulhafazası için •büyük
Meclisin bütün· memtekette hissolunacak al3:kai mahsusasından istiane ederiz.
Kaçakçılık

ve her nevi suüstimalataı k:aırışt mücadelıeyi son haıdde kadar arttırmak kararında olan :hükümet müz.aharetiınıize mruzhar olursa heriı bu müca:deleyi ıbaşaraıcağma ıhem de elde ·edeceği semerelerin hazineye yeni kudret ye
vüs'at vereceğine kanidir.
Yeni b.ükfuneti teşkü ederken bazı veıkaletlerin tıevıhidini de iıhzari olıarak
teemmül ıeıttik. Cumhuriyetin kuvv·et1eri:nde ·'emk ve kumandıa bir erkarn harbiyei umumiyede ibir1eştiri1ince idari ve ,siıyasi cihazlıa:nnın da bir wkalet makamında müteaddit müsteşarlarla birleşmesini en müsmir teşkilat zannediyoruz.
Bahriye Veikale~i ve bu teşkilat içine'kialp ve mecz 'edilmekle bahri ordunun müdaı~aai mem1eket ve millet mecmuaısındaki ve11aiıf ve v;esaiiti:ni daha! iyi! tanzim
v:e teçhiz edeceğimizi ümid ediyoruz. Ticaret ve Ziraat VekaLetleriniın iktisat vekafeti narnı altında tevhidi ise fikir.i; tasarruf ile beraJber halJn Jhtiryacma; uyıgun
o1aıcağını düşünüyoruz.

;Mu:hferem .efendilerıim, esasLan ve daha vasi teferruatı malum oLanı bu betasvip huyurulur ve yeni hükfuneti .teşkil edenı alla tasviıp :ettiğiniz programı tatbiıke k,i:fayet1i görülürse biz de bu esaslan şevk ve gayret ve cidıdi ümidi
muv:aıffaJkiyetle takip v.e tatbik edebiLiriz. ıBu ·aziz vıatanın mukadderatında müessiri asli olan reylerinize tayini ·esami ile arzı i'htiya:ç ederiz, efendilerim. (*)
yanatım

(*)
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V. İNöNtt HttKttMET1:
(27 Eylül 1930 -

4

MaY:ıs

1931)
27 . 9 . 1930

T. R M. M; YüKSEK RİYASETiNE

Malatya MebUısu tsrnet Paşa Hazretleri tayin edilmiş, ve müşa
ettiği · zirde maruz tera Vekilieri Heyetinin tarafıından tasdik
otduğunu arz ederim efendim. (*)

Başvekalete

rünileyh intihab
edilmiş

Reisicumlhur
dazi Mustafa Kemal
İCRA

VE'KtLUERt HEYETi

Başvekil.

·tsmet Paşa (İnönü) Malatya

Adli ye V ekili

Yusuf K:emal Bey

Milli Müdafaa Vekili

Mlistaf1a Abdlilhal~k Hey (Rend'a) .Çankırı
Zekai B'ey (Apaydın) Nafıa vekili
29.12.1930

Dahiliye Vekili

Sükrü Kaya Bey,

Hariciye Vekili

Tevfik Rüştü Bey (Aras) İzmir

Maliye Vekili

Bey, İziniii
Mustafa AJbdülhaiik Bey (Renda) Milli
Müdafaa Ve!kili 25.12.1930

Maarif Vekili

Esat Bey (Sagay) Bursa

Nafıa

Zekiii Bey CApraydın) .Diyaı_1baıkır
Hilmi Bey (Uran) Adana 29.12.1930

1

1 Muğla

Saraçoğlu Şfrkrü

Vekili

Mustafa Şeref BeY: (özkan) Burduİ

tktisat V ekili
Sıhhat

(feng.irşenik) ıSinop

ve ·içtimai Muavenet
Renk Bey (Saydam) tsta)l'bul

Vekili

· (*)

T.B.M~M.

Tutanak Dergisi : Dönem 3,_ Cilt 21 •. Sayfa 30
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V. İNÖNü HÜKÜMlETİ PROGRAMI
Başvekü İsmet Paşa

(Malatya) - Muhterem efe~diler;

Hükümetin takip __edeceği siyaset umumi ve araa hatlan ile senelerden beri
takip otunan !hat1ann .aynı· oliacaktır. Dahilde bu umumi siyasetiın Jfooesi Cumhuriyet ica:batımn mütemadi bir tekimül ta:k1p etmesi vatandaşın !huzur ve em. i:ıiy:etiınin, çalışm;ak _ve inkişaf etmek gayelerinin .enıgelden masun bulunması:, vatanın ve milletin harsi ve içtimai bir1liğinin. mu!hafaza · ve ~akviye edilmesidir. Harici _ siyasetimizin vuzuhu dahilde "Ve hariçte .daha ıbariz olduğu kanaatindeyiz. Kom~u1arla dostluk rıabıtalarınıın her ıniuzmaırden aııade oLan bir samimi'yet ve dürüstlük ile taıkviyesinıi, milli ·mücadeleden ber1 teessüs eden dostluk
münasebatının muhafaza v.e takviyesiru yeni dostluıklıarını Iayik olduklan by- .
metle takdir ·edilmesinli 1beynelmilel ilıtilafların hakem usulü ile hallinin aranınasma ve1haısıl miJljj hak ve menfa-at iıcahatımn na'7larda tutulmasınaı müstenittir.
lEski dostlukları ta:k:viye ve bize yeni dostlukları temin ed,en 'bu mücerrep
siyasete devam edeceğiz. Tiirldye'nin coğrafi mevldi ve beynelmilel .vaziyetinin
talep etiliği münasebat ve iti!barı :temin. için hassas bulunmamız :ta!biidir. Vatanın
emniyet ve ma:s~yetinin talep ettiği haller dahilinde milli müdafua mesailinde ,
iht~yatlı ve tedbirli ibulunmağı zaruri ve elzem addediyoruz. Cumhuriyete kadar
daima ihmal görmüş olan vatan im~rı ve muvasalatı, faaliyetimizin başlıca bir
~hası olacaıktır. Şimendifer siyasetinin ilk büyük hedeflerini elde etmekte olduğumuz bu senelerde her sahada milli birlik. ve emniyet ve iktisadi tkudretin 1nkişaf ve su!hulete·mazhar olacağından şüphemiz yoktur.
Maarif siyasetimizde mesleki ta!hsil ve ihtisas, az masrafla çok netice arayan ame1i bir mahiyet, mekteplerimizi her türlü menıfi tesir.attanı münezzeh, ahlak ve inti·zam cephelerini ıbilıhassa ehemmiyetH .tutan lbir 11i!hniyet ve yeni bir
kuvvetle devam edeceğiz.

l:tçtimai hıastalık1ar1a mücadele etmek başlıca farikası
muavenet faaliyetimiz idame ve tevs.i: olunaeaJ'ktır.
·Büyük adli.

ıslahatın

bütün

esasları

muhafaza ve

o~ati sıhhat

ve içtimai

takviy~ olunacaktır.

UsulLerde tatbiikaıtın veı;diği tecrübelerle meml1eket ihtiyaçlarınını talep ettiği .tadHat ve tetdmü.Latı aleddevıam tıaıhatk.kuk ettirmeğe çalışmak hedefimizdir.
Cumhuriyetçi ve halıkçı bir mHli lıa}'ıabn masuniyet ve i·nıkişafım ve bilıhassa si·y:asi faaliyet ve mücadeleler içinde vatandaş hays:iyet ve şerefinin müdalfaasım bir
40

kelime 'ile siyas1, milli ve iktisadi inkişaf için. ilk şart olan nizam.ırt ırtasuniy:etinl,
kanunlan ve hakimleri He itıninan ile adliyemiz müemmen bulundumcaktır;
Milli iktsatta mesleğmiz malfundur. Bizim kanaatımızca Hükfunetin her
sahada faali}"etr nihayet mHLi iktisat için ya bir· faide temini, yaı bir engelıinı bertaraf · edilmesi gibi' ıbil} iktisadi gaıyeye teveçcüh ettirilmek. lazımdır. iktidiarımız
dahiLinde olan bütün gayretlerimizi bu uğurrla: .sıaırledeceğiz. Zirai' istihsalinı maruz olduğu hususi müşkülat nıazarunızı ehemmiyetle cezıbetmektedir. Bu uğurda
bir Hükumetin iktidannda olan bütün tedbirleri almak başhca meşgalemi~ olacaktır.

·Mali siyasetimiz, bütçe muıvazenesine mü&teriit tasarrufkarane bir siyaset-

ve edecek

değilıiz. Yalnız iş

meşgul olaowğımızr

kanunu ve
kaydetmek isteriz.

Jşçilerin

v,aziyetleriniQ;

ıslahı

ile bilhassa

MaH ı$İıyıasetimiz, bütÇe muvaoahesine müstenit tasar.rufkarane: bk siyasettir. Ve.rgileriın ıslah v;e tekamülü yolundıa senelerdenberi sehatıkarane devam' eden
takayyüdat bizim mes'uHyetimiz zamanmda da vasiı tatbilGitıa zemin ol~caktır.
Milli paranın kı)metini korumak için yeni Hükümet dahi çok dikkatli ve hassas
olıa:caktır.
1

\
\

Takatımız haricinde bir yük olduğu vaJki olan Osmanlı borçlarında, adilane ve. k.abiH tatbik olan arneli bir tesviyeye varmak )çin bütün hüsnüniyetimizi
sarfedeceğiz.
Muıhterem

efendiler

Siyaısetimizin her sahada umumi hatLarını zikrettikten s.onra, şimdi günün
meseleleri üzerinde müfredatlı olarak, tedbirlerimizi ve fikirlerimizi arzetmek
için müsaade isteriz.

ve İzmir limanlarında tatbik olunan ve galat olarak
vasi manalı 'bir. tabir ile liman inhisarı denilen Milli Tahmil ve. 'falhliye şirket
lerinin, ıbu işlerin serbest zannedildiği zamanlara nispetle bir terakki ve t'e!kamül
temin 'efirkleri sabittir. Liman hizmetlerini biz, .serbest işler zümresinden ·dleğil,
amme hizmetlerinden telakki ediyoruz. Bu sebeple amme hizmeti cihaııru tamamen kurmak imk!anı 'hasıl oluncaya kadar nisbeten }}una en yakın olan mevcut
milli teşekkillleri kaldırmıyacağız. ıMasraflarını azaltmak, .vasıtahınnı iyileştir
mek ve çoğaltmak, hedıefimizdir. Gitgide kanun ve mukaveleler ahkimı ve imkanımız dahilinde de rııhtım hizıTretlerini amme hizmeti cihazı dahiiıine almaya
çalışmak takip ettiğimiz hattı harekettir.
1.

Başlıca İstanibul
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2. Memurin maaşatında Teadül Kanunu ile Tekaüt Kanunu, al.akadarlann
refaih ve hukukunu tevsi edecek surette te~emmül ettirilmeğe çalışacağız. Fakat
bu K:anunlıarda: tenzilat yapmak temayüUerine asla muvaıfabt etmiyeceğiz.
kalkması, ilamsız iCr~ gibi
geri dönmek muta:savv·er değildi·r. ıBu esaslıa:r haricinde kalan n<>~ta
lardaı memLeketin ihtiyacına göre tecrübeLerin talep etNği tekamülat ve . taıdilata
bittabi tevessül edeceğiz.

3.

fera ve iflas 'kanununda borç için hapsin

·esaslar:dıaın

Gerek mübadillerden, gerek diğer. ~atanda;ş1ardan borçlanma sureti ile .
kıenıdilerine arazi veritmiş olanı küçük çilftçHerin bu sebepten müteveHit borç
yüklıerini tahfi<f için tedbider teklif etmeği düşünüyoruz.
4.

5.

Vergi1eT :

!Arazi vergisi : Bunda şayanı nazar başlıca nokta kıymet taıkdiriruiedir. Kıy
ınet takdiriınİ yeni bir usule rapteden tecrübe k;anununun bu sene· vereceği neticel·eri bütün memlekete teşmil edebileceğimizi ümit ediyoruz.
Iİratısız arsalar, bataklı!klar, çalılıklar vergilerinde tenızilat tekHf edeceğiz.

Orman,

bağ,

meyva

ağacı yetiştirecek

olanlara uzun müddet

mua~fiyet

teklif et-

meği düşünüyoruz.

: Umumi ve hususi tadilat şartlıarını hafifleştirecek teklıifu.tta
Yeni kargir inşaat iÇin mev.cut muafiyetİn teşmil ve tevsiine tev·essül musammemdir.
IMüsakkıatat

tiulunacağız.

nın

!Belediye resimleri iJıe tapu ve intikal harçlarında esas ol·an
mükeLlef lehine mühim surette tıadili mukar,rerdir.
Kazanç :

Tatbikatının islahında esaslı

tedbirler teklif

!k:ıymet

miyan-

olunacaktır ..

bir· tevazün ve ahenk· daima; düşünülmüştür. rEğer fiyatlıann gidişi bu tevarzünü ihlalı ederse .ver.'gide tadiiat tabiidi:r.
iSayım

:

Alınan

resim ile

hasılat ·arasında

Veraset ve intrkal Bir haddi asgari tayini ve ev eşyasının
nunu 'Medeni icabatı ille hem ahenk kılınması musammemdir.

istisnası

ve Ka-

!Muamele vergisi : ıBuriun ger·ek ihracat ve gerek ıdahi1i muamelatıa tesiratı
malumdur. Hükfunet her 1ki istikamette esa:slı bir fuide teminine bi,lıhassa Çalı
şacaktıır.

'Veııgiııerde düşündüğümüz tadilatı.zikrettikten sonra bu nokmyı bilhassa tebarüz ettitmek isteriz. Devlet hazinesinin kudret ve intizıamının halelden masuniyeti başlıca ha:yat esba:bındaındır. !Bu sebeple ,Büyük Millet Meclisinin yeni bir
~anunu He taıdH olununcaya kadar mevcut kanunlar ile tayin edilmiş mükeUefiy;etLer behemehal istihsa1 ve tatbik olunacaktır.

1

.Müfemadi ıbir tekamm v.e tadHe tabi olan vergilerin cibayetinde herhangi
teredd'üdede ·. asla müsamaha efiniyeceğiz.

Muhterem efendiler! Her şeyden mühim olan mesele Büyük Millet Meclisinin· idaresine ve iradesine kendi haricinde her hangi bir tes'irin müessir olamıyaca·ğma kat'iy,etLe · inanılmasıdır. ıBu uğurda ·eHndeki ıbütiiın vesaiti: kwlıaınmak
İcrıa: VekiJ1eri Heyetinin başlııca vazifesi' olıacağmdan ıasla şüphe ·edi1memelidir.
bu maruzatLmızın tatbiik ve takibini muvafık görürseniz müzaheret ve
itimadınızı izhar buyunnanızı isürham ederiz {*)
Eğer

(*)

T.B.M.M. Tutanak Dergisi :Dönem 3, Cilt 21, Sayfa 34-36
Programla ilgili görüşmeler : S. 36-68
Güven oylaması : S. 69.- 7ı
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Vl. İNÖNU HUKÜMETİ
(4

Mayıs

1931 -

1 Mart 1935)

4 . 5 . 193'1

T. B. M. M. YüKSEK R1YNSET1NE
Başvekil Jsmet Paşa Hazretlerinin teşkil ettikleri meifuf listede muharrer
İcra V ~killeri Heyetinin tarafınıdan tasdik edilmiş olduğunu Teşkilatı Esasiye

Kanununun 44 üncü maddesinin .ikinci
ne arz eylerlin efendim. (*)
İCRA
Başvekil

Adiiye Vekili

fı!krası

mucibince Büyük Millet Meclisi~
Reisicumhur
Gazi A-fustafa Kemal

VEKiLLERi HEYETi
İsmet Paşa (İnÖnü) Malatya

Yusuf Kemal ·Bey (Tengirşenk) Sinop
:Bey, İzmir 25.5.1933
Zekai 'Bey (Apaıydın) ·Diywba:kır
Şükrü Kaya !Bey, Muğla
Tevfiik Rüştli Bey (Aras) .İzmir
Mustafa Abdülhalik Bey (Renda) ·Çankırı
Fuat 'Beyfendi (Ağralı) Elaziğ 3.2.1934
Esat Bey (Sa:gay) ·Bursa
Reşit Galip Bey, Ayd)n 10.11.1932
Yusuf Hikmet Bey (Bayur) ıManisa
27:10.1933
Zeynel Abidin Bey '(özmen) Aydın
9.:10.1934
Hilmi Bey {Uran) Adana
Ali Bey (Çetinkaya) Afyonkarahisar
16.2.1934
Mustafa Şeref Bey (özkan) Burdur
1\.fa:hmut Cefal Bey (Bayar) !zmir
Saraçoğlu Şükrü

Mil11 Müdafaa Vekili
Dahiliye Vekili
Hariciye Vekili
Maliye Vekili
Maarif Vekili

NafLa Vekili

· tktisat ·vekili

1

10.11.1932
Sıhhat

ve İçtimai Muavenet

Vekili
Ziraat Vekili (I)
Gümrü~ ve inhisarlar Vekili 1(2)

• · Refik Bey (Sayillrm) i:Sıta:nlbul
Muhlis Bey (IErkmen) Kütailıya 31.12.1931
Ali Rana Bey (Tıarhan) istanbul 31.12.1931

(*) T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Dönem 41. Cilt 1, Sayfa 9
(1, 2) Bakanlığın Kuruluşu : T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem 4, Cilt 5,

Sayfa 150
44

. 9 . 5 . 1931
VI.

iNÖNü HÜK.üMJETiN:f.N 'PROGRAıMI

ve icraatını tecrübe ·ettiğiıniz bir !hükftmetiın .içinde
oulunduğumuz en son vaziyet üzerine düşündüklerini huzurunuzda söylemek
için müsıa:ade i~tedim.
Tasavvurlarını bildiğiniz

!Hukilmetiniz memteketin dahili ve harici 'bir suth ve huzur havası içinde
birrinci derecede ehemmiyet atfeder. Bey.nelmilel müınıasebatım.ızd11
bize hakim olan esas fikir- budur. Türkiyeniını suLh ve emniıyet ılıavası iÇinde çalışmasmı temin ve teshil edecek tedbideri ve eLimizden geLdi·ği kadar beyneimiIel suıh havasının ve hnkanlarının · takviyesini ilti:zam ederiz. Harici siyasetimi._
zin dosHuklıar tesisinde, muıkıa.v.eleLer aktiınde, beynelmiLelı içtimalara ve teşek
küllere · iştirakinde hattı hareketini bu suretle Jzah eyLemek mümkündür.
yaşamasına

Daıhili sil}'asette huzur ve emniyetin halelden ma<suniyeti esas vazi!femizdir.
Bizce bu )gaye şimdiye kadar ·olduğu gibi bundan sonra da:, Cumhur,iyet kanunlarının muhterem ve muta oLması !her. hangi hir tereddüde ve sakat tımide mütehammil olmadığının anlaşılması ve anlatılması ile temin edilmek kabilıdir. Yal. nız Büyük Mmet MecLisinin idaresi,. Tüddye ·muka:daeratı için kat'i bir hükmü
ihtiva ·ettiğini·n sarsılmaz bir kanıaat •halıinde bulunması, cUmhuriyetin serbest
ve f.eyizH idaresinin her türlü Jnkişaıflan için temel şartıdır. Anarşiilc cereyanlardan ~ak ve .vatandaşların haklıarını ve hürriyetlerini temin eden bir hayat tıarzi
bu .suretle ~idame oıkacağı· kanaatındayı~. Kuvvetlıi !Devlet otoritesi, . kuvvetli
Hükfunet mef.humlarını bu suretle anlıyoruz.
1

'Dahili idarede ve adiiye cihazında bu
madiyen arttırmak emelimizdi.r.

maksatları temiıi

eden

vesaitiı

müte-

!M·aariıfte .gayderimizin temini için :az .masrafla çok okutabiirnek usulleriri.in tatbikinde bilhassa mesai sarfetmek kararındayız.

mücadelelerimiz her müşkülat :içinde ba:şlıca ıişl,erimizden _olmakta
devam edecektir. tçtimai ·Muavenet hizmetlerini 'her vasıta ile teşvik ve tevsi etSıhhat

rneğe çalışacağız.

:Muhterem efendile-r,
imar faaliyeti ve memleketin iktisadi vaziyetinin inkişafı Hükftmetimizin'
na:zar ·ettiği inevzulardır. Onun için ewel emirde 'hem :imar ve iktisadın hem aleh1mum Devlet haıyatının ni1iamı için mebde ve mesnet oran mali
.
düşünceler.imiZden bahsetmeliyim.
başlıca-nasbı
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BiLirsiniz ki satış fiyatlannın beynelmile} pazarlarda süratle tenezzüLü her
memleket gibi bizi de mü_teessir etmiştir. ·Meml'eketin ihtiyatlı ve mahsullerinin
çeşitli olması saresinde !bizim 'buhrana mukavemetim:iz daha ümit'baihş ve kudr·etli biır mahiyettedir. Bununla beraber nevlet sarfiyatında gayet ihtiyatl!l tedbirler :ile yeni seneyi karşılamak· kararını ,ittiihaz ettik.
ki bu sayede 'iktisadi ve mali hayatımızı ciddi sarsıntıya mainki:şruf ıS:afhalarına ve yeni imar pro'gramlarma: geçebileceğiz.
·yeni·
ruz ıkılmadan
' Ve başladı~ımız iş}eri tevakkuftan vikaye ~edebileceğiz.
Düşünüyoruz

rBu sebeple en büyük tedbir olarak bütçede tasarrufıatı, tasavvuru geçen bir
azami dereceye çıkardık.
M·emur kadrolarında yüzde on beş derecesinde bir tasarruf, aJelumum masraflarda her hal·de yiizde on tenzil, şimendifer işletmesinde çok ucuz ve tasarrufkarane bir hattı hareket talkibi :gibi radikal tedbir1erlıe _alıelumum 'bütçede geçen s-eneye nisıbetle ümit etüğimiz tenakus miktarı otuz milyondan hayli fazladır. Hadisata cevaJp verrneğe h~rzır, -ihtiyatlı sağlam muvazeneli bir bütçe, umumi rhayat için de

esaslı

bir

nazım olacaktır.

Osm:aınlı borcundan hissemizi bir kat'i karara raptetınek emelimizdir. Hakkaniyet ve kabiliyet dairesinde bir hallin !bir gün teehhür etmemesinde, menfaat
görüyoruz. Bu sayede Devletin taahhüdu ha.l ve ati için tanzim edilmiş bir vaziyet hasıl -olması mali sala!h ve 'iktisadi •inkişaf için de esaslı tiedbirlerdendir.

Milli paranın kıymetinin müdıa;faası ile kanuni .istikrara doğru istimaratın
mütemadiyen ~ilerletilmesi Hükümetin hedeflerinden biridir. Fiili istikra;r için
sıldığımız tedbirlerin müsbet ve mücerrep neticeleri taıırıamen ümitbahştır.
Cumhuriyet Merkez Bankaısı tesisi için en mü~im merha1e geçilmiştir. Memlekette çalışan yerli, ecneıbi bütün mali müessesat mümessillerinden mürekkep
Tesis Heyetinin nezaretinde açılan hisse kaydı ·muamelesi hitam bulmuştur.
Merkez Bankasının ıon beş milyon lira sermayesi usulü veçhile ve miadında tediye ve tıaahhüt olunmuştur. rHaJkımızın bu meselede ,gösterdiği alaka, rağbet
ve .itimat memleket için hakilkaten sevinileoek, övünmecek bir muva:fı:fakiyettir.
Şimdi artık Bankanın işe başlaması için icap eden tedbi'flerin ittihazına sıra gelmiştir.

Efendiler,
ve usuHeriınde taahhüt ,ettiğimiz ıslahatı ifade eden kanun lay,ihal'arı kimilen iBüyük Meclise takdim olunmuştur. !Milli Devletin en mühim vasıtası olan Cumhuriyet .Hazinesinin kudretini muhafaza etmek, iktisadi
şarttarla ahenk temin edecek t:adihlt, usulılerin ıslahı, kanun la~Jihalıanna hakim
olan esas fikirle.rdir.
Verıgilerin esasında

Muıhterem

efendiler,

Mali ve iktişadi tedbi:rlerimizin heps~nde çiftçnerimizin vaziyeti ve mahsulılerimizin himayesi bizim esasımıizdı-r': Bu memleketin muhtaç olduğu iktisaıdi
~eşeküHıerin kuvvetlenmes.ine ve çoğalmasına çahşıyoruz. Gerek kredi müesse~
seler·inde, gerek iktisadi teşıekküllerıde zim,atımızla sureti mahsusada :iştigalimiz-e
şahit olacaksınız. 'Memleket iıktisadiyatınıda: i:ş hıayıatıını tanzim eden kanun layibası 'hazırdır.

ve teshil etmekl·e, limanl'arda koLaylıkları arUırmakla bi,lhassa iştigal edeceğiz. Harici· ticareti· ·i·n!hisar a:ltıına alıaca:ğıınıız tarzındıa ya:püan işa
alar her türlü asl-ü esastanı aridir.
Ti:oareti

1 Mıaden

kir maden

teşvik

kanunu

işletilmesine

Yerli sanayiin

\Büyük ·Mechse taıkdim .için ha:zırlıryoruz. Esas
mani görillen eski usullerin ve resimlerin ıslahıdır.

layihasını

inkişafı

için 'kanuni ve içtimai

tedbirleriınize

fi~

devam edece-

ğiız.

Mu'hterem efend.iler,
Yorulmaz ve yılmaz mesai ile muAncak ısi'Z .bize bu çetin vaziettim.
temas
Viaffakiyete .erdirebilecek mevzulara
feleri emaınıet ediıyorıSanız, bu hususta karıarımzı reylerinizlıe izhar buyurmanızı
istirham ederim. (*)
'Başhca işierden ba:hsetmeğe çalıştım.

(*)

T.B.M.M. Tutanak Dergisi: Dönem 4, Cilt 1, Sayfa 22, 23
Progran:ta ilgili görüşmeler : S. 23 - 26
Güven oylaması : S. 29-31
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VII.

İNÖNÜ

(1 Mart

1~35

-

HUKüMETt
1

Kasım

1937)
ı

.3

. 1935

B. M. M. YüKSEK RİYASETINE
Başvekil İsmet İnönü'nün
ğıda

yazılan

isimleri

zevattan

teklifi üzerine yeni İcra Vekilieri Heyetinin aşa
tasdik olunmuş olduğunu arzeylerim. (*)

teşkili

Reisicumhur
Kemal Atatürk
iCRA VEKiLLERi HEYETi
Başvekil

..

İsmet İnönü

(1\faJatya)

Şükrü Saraçoğ!u (İzmir)

Adiiye Vekili
1

Milli Müdafa:a Vekili

Kazım

Dahiliye Vekili

Şükrü

Hariciye Vekili

Tevfik

Maliye Vekili

Fuat

Maarif Vekili

Zeynel Abidin Özmen ı(!Aydın)
Saffet Arıkan (Erzincan) 16.6.1935

Na:fıa

Ali

Vekili

İktisat Vekili
Sıhhat

ve

İçtimai
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(:Muğla)

Rüştü

Aras

(İzmir)

Ağrgılı (E!azığ)

Çetinkıaya

(Afyonkarahisar)

Muavenet
Refik Saydam ~İstanbul)

ve

tı:lhisarlar

Ziraat Vekili

(*)

Kaya

Mahmut Celal Bayar (İzmir)

Vekili
Gürnıilk

özalp (Bahkesir)

Vekili

Ali R'ana Tarhan

(İstanbul)

Muhlis Erkmen (Kütahya)
Şa:kir Kesebir (Tekirdağ) 1.6.1937

T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Dönem 5, Cilt 1, Sayfa 5

7. 3. 1935
VII. İNÖNÜ HÜKÜMETİNİN PROGRAMI
Başvekil İsmet İnönü (Malatya) -

BüyıUk ulusun saıyın veıkliUeri, HüıkUınet

· · şimd!iy;~ ikıaıdar olduğu. gibi, :sade ıbir p~ogram saJbıi'bld'ir. Anca!k pvogramı tatbitk
!için sağfam bir ıazim ve ik!ati b.i:r karar lİ!l!e çalışınaik yolundaıdır. Biz tnkılapların
vüouıda getwdiğti yenıi Türlk oemıiıyet.ün!iın ttç'eııid!en ,.ve d1.ışarrd~n ısuıJ.h ·ve emn~yet
~çıinde çaılışıp ıilerlemesini ve ıaçıılmasını amaç tutuyoruz. Su:Jhuın ve huzurun bulanmadan kalaıcağına ve icabında ehli'yetle ve fedakarlıkla 'korunacağına, güven
havası, yurdun imarı ve yurtdaşın refahı için birinci .şart olduğuna inanıyoruz.
1

.

Ekonomi 'alanında zamanın. şa:~tları. ve istekleri gi'ttikçe zorlaşmakta oldugörüyoruz. Biz, ülkenin ödeme kabiliyetini kolaylaştıraca:k bir ticaret sistemina :takip ıe1meğe mecburuz. Diğer tamftan mem~eık·et .daJbıi[ind!e a·stihsal:i ve .
:is~İill!lruki 3Jrtıracaik yeni 'VIe geniş faa:l!iyetlerıi teşvik ıetmeği lüzurtilu gö,rü:yoruz.
Sanaytiıleşmeğe verıdliğimıiz ıehemmliyet, her zamandan zi:yıade artmıştır. Yeni ıbir
ekonomilk ıkarıar ol'araık yüiks:eık heyetinize aırzıederim !kıi Hıüıkftmet, san:ai mamulatımızın dahilde istilhlakini artırmak için özel tedbirler almağa 'karar vermiş
tir.
ğunu

Şeker,

kömür, çimento gibi mahsullerin fiyatları üzerinde
içerde sıü:rüm]erıinıih artml:acağıru sıaruyoruz.

esaslı

indirmeler

ıbunlarm

yapr1al'1a!k

Hükfunet, 'hem genel 'hizmet veya şirket masraflarını indirerek hem yerli
ÜılÜil ve mamO:Iıleriin bedeılıleninıi ucuzlatara!k yuııtta ryeni ve esaslı hir genlik ·açı
lacağına Jn'anıyoruz~
1

Deniz

n:aldiyemJizıi ıslah etmeık

de ucuzluğa ve kolaylığa

ve yeniilernek v:e
gitmek yolumuzdur.

umumiyetlıe tatiireleır üzeriın

'DemiryoHarının, · r.ııhJtımftarın •ve ffiimaniliarm :Qevlıet ehlnde · ·qulunmasımn faydaları

her gün daha

meyi Htizam
Sayın

ziyıade a:nlaş'llmak.tadı.r,.; Naıklliyıede

ucuz ve

~konomik işlet

ooiyıoruz.

saylavlar,

Dışan $iyasada sulh ve .emniyeti korumak ve teşkilatıandırmak için bütün
lKud.re~imlizie çalışıyoruz. IJ)ostılarımızıa, :t~a;hütleııiriı:izıe sa:daılmt ve genel olıaralk
yaikın 'komşclarımızl·a ıi~i ıgeç!inm~k ıiÇin elimizden ·ge:len her · şe~i samirniyetle

yapmalk,

ıs:iyas!etirnıiııdir.;

<Bu

sJiyaısetin

ana

çıizgilerli iiçiınde rı.:ı:lus~ararası hadiseleııini

d.iıkikat!le taıklip ıedıiyoruz ..
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Sovyet !İ·tti:hadüe müna:sıebetler.i:miz her zaımanda:n ziryade sıcark !bir dostluJk
içindedir. Sovyet san:a:yiinin güzel eserleri sanayileşme hayatımızda elbedi dostlu!k :hrutırala;n o1ıaraik yükselmektedir. Büyük Sovyet ıittihadi~e ryaıkın ·ve samimi
dosHugumuz, gereık ısiy:arset alanında ve g-e~eik diğer her aı~anda her gün daha ziyıade kuvvetlenmelkte ve genriş:lemektedir.
Balkan paktının uluslararası sulhü için büyük kıymeti, her münasebetle parla!k
bir ~s:urıette ık~ndıi:ni: göstermeıktedir. M:üUenikler taahrüicHerine sadııktıdar. Müttefikl,er birbil"linıin emniyetini lkendi ·einnıiyetlerıi gib!i tu~ma!k ·z.iıhın!iyetindedirler.
tran ilile aramızda mevcut olan dosHuik ve güven ıSliyaseti mutlu bir surette
üeruemektedir. !Dost m'emle!ketin her ·vesıi1'e ıi:J:e tesanıüıd ve mulrabbet havasım zıiik
ııetımeik, 'benim için gerrçelMen lbiır ıkıvançtıır.

~ablii

Afgan De·Viletıi life aramızda öteden!ier~ ıd;evam ·edegelen samimi dostluğumuz
!bir surette J!llkıişaf etmektedir.

Bulgaristan ile münasıebetlerimizin doıstça mahiyetinin delillerini bu· komşu
memlekretin büyük selahiyetli ağızlarından işitmek, Türk ulusunca yüksek değeri
ıi:Jıe ta!kdir ıedhl.meıkrtedir ..· Arıamızda ıiryıi geçinmelk, dostluğu ıartırmaik ve Ba1kan1aida sulhun muhafazas·ında müştere!k büyülk menfaatı,e•ri:miizi görme!k niyetlerimiz, kli ıkarşıhklı oıiduğuna şüphe 'etmiyoruz, genıiş ·ve ıgüzel :tatb!i!ka'ta namzet
bulunmaktadır. ;Balkan Dev~etleri arasında lbir:birinin saadetini özlemek zilhniyeti
i~ti!kba:I

tiçlin ıhayırlı b'ir müjde olmrusını ıcileı:ıiz.

iDiğer büyüık
~dşafını trukıib

Sayın

devletler ve
·etmektedir.
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münasebetlerimiz

dostan~

:in-

ve sevgili :saylavlar,

Bizi çalışniamızda
meni:l;i dileriz. (*)

(*)

ıd!iğer m:eın:Iıeı.kretlerılıe

T.B.lı1:M.

rteşv:ik

etmek

ıkararında

!iseniz, bunu

reyılerini'Zıle

Tutanak Dergisi : Dönem 5, Cilt 1, Sayfa· 27, 28
Programla ilgili görüşmeler : S. 28 - 32
Güven oylaması : S. 33 - 35

göster-

I. BAYAR
(1

Kasım

HÜKÜMETİ

1937 -

ll

Kasım

1938)
ı

. 11

. 1937

BüYüK MiLLET MECLiSi RiYASETİNE
Malatya M·ebusu İsmet İn(jnü Başveka.letten isMfa etmiş ve istifa:sı kabul
~dilerek Başveıkalete İzmir Mebusu Celal Bayar ta:y.in olunmuştur.
Başvekil

Celal Bayar tarafından intihab ve tarafımızdan tasdi!k olunan
Vekilieri Heyetinin listesini ilişik olarak arz ediyorum. (*)

İcra

R·eisicumhur
Kemal Atatürk
İCRA VEKİLL'ERİ HEYETi
Başvekil

Mahmut Celal Bayar (İzmir)

Adiiye Vekili

Şükrü Saraçoğlu (İzmir)

Milli Müdafaa Vekili

K fuzım Özalp (Balıkesir)

Dahiliye Vekili

Şükrü

Hariciyt:: Vekili

Tevfik Rüştü. Aras {İzmir)

Maliye Vekili

Fuat

Maarif Vekili

Sıaffet Arıkan

Nafıa Vekili
tktis:at Vekili ve Ziraat VekfUeti

Ali Çetinkaya (Afyonkarahisar)

Y.ekilliği

Şakir

Sıhhat

Kaya

(Muğla)

Ağralı CElazığ)

Kesebir

!(Erzincan)

(Tekirdağ)

ve içtimai Muavenet

Vekili

Hulusİ Alataş (Aydın)

Gümrük ve inJhisıarlar Vekili

Ali Rana Tar!han

Ziraat Vekili

Faik

(*)

Kurdoğlu

(İstanbul)

(Manisa) 13.4.1938

T.B.M.M. Tutanak Dergisi :Dönem 5~ Cilt 20, Sayfa 10
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8~

I.

ll .1937

BAYAR HÜKÜMETİNİN PROGRAMI

BaşvekU Celal Bayar.(İ:zınir).- Sayın arkadaşlar;
ReıiıSicumhur Aıtatü:rık~ün tayiınli ıile BaışveıkMet varifesinıi üzerimıe aılrnış

bulunuyorum. Kendilerine takdim ettiğim İcra Vekilleri Heyeti listesini de tasdik
etmiş bulunuyorlar.
~adaşlar;

Egemenlik ulusundur. Teşekkül eden her Hükametin «Teşkilatı Esasiye Kanunu» hüikümleriine uyarıalk P:rogramını Büyük Meclıise arretıı:nesi ve :itıimad reyini2'li iis~esi lazımdrr.
Yüksek huzurunuza her birinizi derin sevgi ve saygılarımla selamlayarak
ben de !~u maiksatıa: ç~lınuş bulll!lluyorum.
BizJim gibli

pıarti hüıkfunetlerıinin ıkendilerine

ma·hsus bir

pTogramı

yoktur.

'IiaJkib. edeceıklerii program, şahıslarınıl)da ve med1sin yüıks~k manevi şahsi
temsil edilmekte olan ve 1büy\Ülk Tiirık milletinıin arzu
ve ·iraıdelerinli top'layan Cumhuriyet Haıl!lc Parili,S'in'in rea1ist 'V'e dinamik programı
yeltıinde lkuvveiıle, şerefle,

dır.

Hülk&n!et, ~fin ibu kürsüden •""erdiği ana direktifileriın ışığı a1tmda, «ıdaima
daha ıkuvvıetiN, daıima daha refahlı, hür :ve müs:talcil Türkiye» halinde Lifade ediilmesıi de· müm!kün ·oian hu programın başarılması ]şimi, üzerıine 'alınış bulunuyor.
Arıkıadıaşlıaır,

Harb sonrası ilmdar :tarihte hiç 'bir devre, ıibret veridi demler ve Tü:r'k ıirtıkı
lahının iller · :adımındaık,i, büyi1k lisabeti tey.id · edecek çeşiHi vaıkalar ve mücade1eılede dolu geç,memiştir.
Zamanımızda öir çok şeylıerin · yalnız daha kuvvetli olmak için
millet olarak var kalmak için yapılması bir zarurettir.

Ne !bu kadar şerefli :bir vazife ve ne de eğer vaıktinde
kadar ağır bir mesuliyet hiç bir nesle teveccü!h etmemiştir.

bıir
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değil

ileri

yaprlmamış ıise,

bu

M:.illi zaruret haVlnde görülen !bir aşin 'başar~~lması içıin sarfedi,Ieoe!k herhangi
emek veya feda:karlık, ~stihdaf edilen milli netice ~arşısında (}aJima iküÇüıktfu.

~iz, bu ıana fiiJ.dr1er1e meşhu o1araık çalışacağız v~ da!ima her işte plan, prog-

ram ve rasyonel

çalışmayı

temel dlaraik

alacağız.

!İleri te!kn!ik, W:rat, ditkıkat, ta:ki!b fiiJkri, önü göıüş,

çalı:şmalarımızm, ana

va:sfı :olac:aıktır.

Bu çapta bir ·vazlifen!in devıamlılığım ve canlılığllhı ·muhafaza ederek. nesillere intik,a1 edecek· semereler ·verebilm~si Iiçin :bliııinci derecede ve her şeye. ta!kdıhnen nazara aılacağırnız eleman memılelketin emnıiyeti v,e ;kültürü :olaca:ktır.
!Emmyeıtsiz hiçbir şeY; yap.ilamaz. KüUürsüz hiçbir şey yaşamaz .. 'Emniyet
ve !kültür 'her iyi, her devamh şıey'!in ~ana ıternelidıir.

Dahiliye, işleri itibariyle

arkadaşlar;.

çok meınleıketlerti !kemiren ve hükum:etlerJn
olan, ·!iç siyasi· davalar yoktur~ Türk hükumetinan
vıe T'Ü11k m·~lletıinin müşterek emeli, miililıi rve ferdi fa!al]iyetler.in her sahada inkı
·tıasız devıam etmes!i ve semere verınesi 1çıin mevcut ikatl emniyet ve ı.iJstiikrar haCumhuriyet

Türküıyıesinde :bıir

başlı meşga~esi h:aHınde

belli

vasının ~damesidir.

milletimirin la~ık olduğu yüıkseık medeniy;et ve xefah ısevi;yes~ne varmasını .alı:koyaca:k hiç ibir engel düşünmeye ·yer İ)ı:raikılmadığı vıe bıra!kılmıyaca
ğı şelclindeık!i yüiksek !ifade1e'r1i Türkiye Cumhuııiyetindeki eşsiz ~mniyet ve \istikrar havasının en ibüyıü:k :t:eminatıdır.
Şefin,

Parti

programının :emrettıiği

güvenliğini

tam

ami:l'

ve ulusal . düzeni

veÇhiile,

netice'lerini yurtvaşların
koruyan ve hiçbir hadi'Se ve;ya
temel sayıyotuz.

ıbüıtün inikılap

kanuniarımızla

!karşısında sarsclmaıyan.· hüıkOmet oto:rıites:ini

Hususi ıida:re~ere ve belediyelere. şefin ilhamını taJci'b ederek :büyük katkıın
ma savaşımızefa başarı hasıla:s·ını artıracak ve hususıi dle hayat ucuzluğunu temin ed~ vazifeler vereceğiz.

da

·Plan dahillinde
:.

~sıra:layaraık ibaşa:rmak listediğimliz ~aşlıc:a işl:eırden ıbir kısniı

şunlardır

ıMüsta:hsi:lllerJmizi sevindıirecek blir mevzu oJan ziraii asayiş ilmnun layihasınılbu

devrede ·Meclise yetiştirrneğe çalışacağız.

senelik mesai planı tanzimine sevkedilecek harita, imar
ikilitür ve spor işleri, çocuk bahç;elerti ·ve tk·ısaca
şehirlerin ·sıihhat ve güzelliğini atakadar eden helli başlı işleri, plan~aştırılacak ve
bu planlar, ·şef1in ıişaret buyurduikiarı ·veçhJile merk~de i(belediyelerlimizi rtürel!i
bir surette aydınlatmaık, lkıla:Villz~ama!k) vazifesiyı1e tıeş1ci[ ediilecek olan teknik
büronun müteocaddim teVkik ve kontrolüne ta!boi olaoalktır.
Belediyeler

beş

planı, ısu, ışılk, kana·mzaısyon,
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Belediyelet, mes'ken, bina, yiyecek ve içecek gibi hayat ucuzluğunda ölçüler
kanunu tatbikatı gi'bi alış veriş doğruluğunda müessir vazifeler alacaklardır.
Helediye .geJiirlerini ar:tJJl'malk ıiç1n :tedbi:rilıer allmacaık ve şıehir daıhıilindeıkli
lk.·ara ve deniz na:kHyelerinül: ve diğer ıticani maiııiyette umumi hizmet \işlerinin
ıpeyıdeııpey belediyelere ıdevrıi temin •olunacaktır. ·
İstanıbul'dan başlanarajk coğnafi mevikJ1i · 'Ve ıtalbiıi güzeHiği · seyyah eelbine
mjisaid şehirlerimizin Ib ir plan da!hilinde ve 'bu maksadlada imarına devlet · bütçesinden yardım edüece'k.

Polis

teşkiHitını

kaza1ara :kadar

teşmil edec·eğiz

ve şehıirlerıde l:J·eledıiye zaPolis ve amirlerıinin ha~kla olan
münasebetl'eri ve· halka karşı vazi're ve hizmetleri için hususi kurslar tertib edile~
cek:tir. ,
bıtası powiıs'l'er ·tarafıından. temin ,ecfıHecektir.

Nüfus
la;r

yazımı

ıdahilıi·nde

ve jandarma ve
devam 'edüec·ekti:r.

Yollarda, kasabalarda
nun

poliıs haıkkında1kri

·seyrüsef·erıin ıtanzimi

mesai•ye her biil"ine ait plan-

ve selamebi için umumi 'bir ka-

hazıdaya:cağız.

Hülasa olarak dahilıiye te'şikilatımı·zın memleket dahi'linıde, geniş miikya:sta
ve planlı lbir ısurette ilerıi rıeh'ber~ilk vaııifesinıi 'en UıyJ lb'ir şekıiJde yapınaik ıiçin car:i
mesaJisiine :diıklkaıt ve it1iınıa ~·le q·evam olunacaıktır.
Sağlık işleri:

Her zaman üzerinde ·ehemmiyetle

durduğumuz

milli mesele-

m!izdıir.

Bu husustaıleri
v•am · edeceğiz.

çalışmala:ra

blk p'hln dahi1:inde

genişlıi!k

•vermeik _s:iyasıetine de-

Ana ve çocuk !hayat ve :sth'lıatin'İn !korunması ttç:in şıimdıiye !k:adıar :tesıis ·edilolan doğum ve çocuk bakım evl~riyl'e çocuk bakım dispanserleri ve süt ço7
cuıkları müşahade evierinin sayl'la:rımn artınlma,sı,

miş

Köylerde

doğum yardımlarını

temin edecek köy ebesi

yetiştirmek

için köy

ebe

melkıte!Meri tesıis!İ,

sını

Kaza merkezlerinin ıdoktorsuz ıka:lmama:sının. ıtıem:ini yolunda doktor
ihtiyaç dıereces'in'e çııka:rmaik Iiçin ıalınmış teıdbidel'iin hız·lıandın:ıması.
Şehir,

sayıı

!kasaJba ve !köylerim!izin ıs!!l1hi vaziıyetle.ı;inıi ıslah ~çin :içiJıecek su teve ısairıe gıibli umumi sıhhat :iş'lerinıin ıtanzimi,

sıi:sa:tı, fennıi me~balıMar tesıi:si

V:Hayet ve beleidiye
Sıfuna,

ha'staJiıe·1erinin sayı

,v;e yaitaJk aded11erinin

çoğaltıılmıası.

traliom, frengi ye verem gibi ha:stahk1ara karşı ya:pılmakta oılan fenni mu:cade1e1,erin teknik imkanların ınUsard oJduğu nisıbette intldş:af ,ettirilın.esi.
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ıpro~raınlruştırıp ta:ha:kkuk4arına hız 'Vereceğimiz oaşİıca :i§lıerimizdir.

velci.1ete ·vedlmi·ş olan gıöJçmen 1şteııinin ·l:>ugun'kü planlı va.Ziyetini. ida:me
ve yurd dışından ge1ecek Türk1ere .mali vazi'yetimizin rmkan· verdiği yardım ve
Aynı

1

'kdlaylığı

1gösterıeceğiz.

Sureti umumiyede

'geniş

·Ve

eıtııaflı

politLkalS'ı:nı proıgramlaştıracağız.

bir nü!fus

Adliyemize geHyoruni.
Arkıa:daşlar,

Yurd emni·yeti içinde ferdierin emniyetini de, rayık olduğu derecede göz
ününde tııtanz. Bu ·emniyet T. C. kanunlarının ıve Tütk hak'i'mlerinin teminatı
' a[~l:nda en ileri şekillde mevcuttur. '
Bmnilet ve hak ioş•1eriıte ru~kaiı usU:l'lerde ve kanunlarda kolayhtc, ça:buklui<,:.
açıklık ve ~esinlik esas olmalıdır.
Şefin

direküfidir; ve adiiye

Hu!ku'ki

mevzuatın

işlerimizde

rehberimiz otaca'ktır.

rktiısıadl i'şilede

ticari ve

:oiLan

ya:kın a:lak'a:sına ;şüphe

yok-

tur. Kanunlarımrzı. m:em}e!keıtin ·ekıonomik inlkişaiflarına ve bu günkü iktisadi haı:ıelket

.ica:b'larma dalha. uygun :bir

ha~:e

koymak

:zaru~eti karşi:sm'da.yız.

K!ara ve deniz ticareti kanunları üzerindeki
rerıelk, huyük Meolrse arzıe'tmek kara.rındayız.

inoeıı:eme1eri

bu s·ene içinde biti-

1

(tera. dairelerinin Jislahı 'V'e muameleler.1n daha ziyade emniy~e't v:e sürat1~e yüııütü:lmesinin ·elhe:mmi'yeti U:zıerinde. duraklamağa iih:Viyaç. yo\ktur. Bu islahatm tam
ve kat' i olmasını temin için tera Kanununun mehaz-t olan isviçı;e ·adliyesinin icra
işlerinde bulunmuş, ·tıiir mütehassrsını da~et ıedooeğiz.

ÜZierinde

:v;e ilhtiyaç1a:r teısıbü ·olunduktan sonra. iclia teşki1:atı
icra da!ireledle .ifişki'ler.ini en .iyi bir ·şeıkifde ko'laylaştıraıcak ·hale

çalışı:Vdık'tan

nın ·va:ta:ndaşların

getiritme'si temin :o~unacaktır.
·Mieşhud ciirümler ka:nununıdan musıbet netice aıhnmrştır. Bu kanunun tatbik
saiha1sını $eni!şleten.yen:i tıiriaytiıha

te\k[irf o1unacaıktır.

ıMa11kum~arrn, İ'ş yerlerıinde ça:hşma[arınd!an
ha'sı,lıoılmuıştur ... Bunıların

dalha
karşılıklı
1
den işletme!l'erin:de ç:alııştırıılima1 a:rı mukarrer'dir.
fa'i dele:r
1

kend:He.ri için ve .iş :sahip~eı:i için
.geniş mi!kyasta vıe b:ii1hassa ·ma-

·Mede·rii 'bir. 'cemiyetin temeH, !ka:nunlarının mutlak hakimiyeti ve feıdl·eri aramünasebetleri neri hayat icabıarına uygun şekilde tanzim edelbilmesidir.

sındaki

Tiirik a'd!li'ye mek:ani.zım:ası 'bu k'onseıpısi'yon;la i'ş11emek'teidir 'Ve işleme·ğe; devam
edecektir. tleriyi kavrayış, bütün adli mevzuatımızın ·esas vasfı olaca1ktır.

55

\)

:Adliye ±şleri ha1kkındaJki muW~larıniızı Qitirirken rejimimizin. aleyhtarlığın:a
Karşı inJki.Ialbımızın istikrarının teyid için daha mfu~.ssir kanuni ted~irler allınak
kararında oTduğu[mızu .i!lave etmek iste~im.
Şinidi arlkadaşJ!ar:

He~ zaman ve ıher işte isaihet, şaşmayan karakteri olduğunu t~rü!be .He de
bildiğimiz şefin

bir kül diye .ilfade ettiği ekonomik işlerden bahsedeceğim.

1

!Ön'der' ~u l~ürsuden ~u haikiikatıı:eri rsöylemiıŞtir :
«Derhal bildirmeliyim ki, ben ekonomik hayat denince; ziraat, ticaret, sanayi faaliyet1ferini ve 'bütün naıfıa işlerini, hi:J:ibiirinden ayrı duşünillme:si doğru olmıyan bir kül şayarım, Bu vesile He :şunu da hatıtl:atma:lıyım Id~ :bir millete müsta:kirl ıhüviyet .ve kıymet :veren siyaıs:i varlık makinasında, devlet, fikk ve ekıonomi
hayat mekanizmaları, !birbirlerine bağlı ve birbirlerine tabidider; o kadar ki, bu
c.Lhazılar birbiiine ·uyarak ayru ahenlkte ç.a:lıştırıllnazsa hükumet makinasının mdtris kuvveti israf ıedi!fmiş olm, ondan beklenen tam verim dde edilemez.»
Onun büyük ~örüş ve i'~ham~arının ifa!des:i ·olan parti programımız, tarın1, endus!tri, madenler, oımanılar, tecim ve <bayındir'lık i:ş•lerini, ekonomi ha:ş'lığı a1tın'da
toplamış .!Juılunuyor.
Şefin

.ekJono'mik

işlerde parola'Sı

en :ileri teknik

~le, planlı

ve en

randımanlı

şekifde, çaffil!şılmasıdır.

Şef,

bunu ·bize çük y;erleroe,

rasyıon'eıJleşme

kelimesile ifade

ethı.işl'erdir.

Zira:at, ıiktisaid~ nafıa ve hatta ma:liye vekafetlerinin uğraştılcları işılerin birkuvvetini azaltmıya:cak ve ~İilakis :artıracak şekilde merkezj bir koordinasyona tabi tutulması, rasyonel çalışmanın tabii ~caıbrdır. ·Bu istikamette çallışı
lıirinin

lacakitır.
:Sayın. ar:ka!da!ş1ar;

Türkiye'de teknik ve rasyonel zirai iııkişaf meselesi, Türkiye endüstrileşme
gireli Şinidiye kadar T.ürlk tar~hinde hiç. bir devrede haiz olmadığı hususi
hi~:: clıemmiyet ikıtrsab etmiş bulunuyor.
savaışına

:]~iliyorsunuz ki, hu günün ziraat tekniği yaılmz en fenni şekiilde toprağın
verdiğini rst.İihsal

etmek

değil, piyasanın ·istediği

nisbet ve

şekilde

topraktan al-

ma:k demektir.
Bu
asil,

ba!kıın:dan

modern çiftçilik e,n ç'dk hi1igiye itinaya

~htiyaç

gösteren en

beşeri çalışmalar araısma .girmiştir.

Böyle, bir zirai

kalktumayı

her

şeyden

önce, ekseriyeti 'köylü ve çiftç:i olan

halkımızın radikal kalkınması için, vasi topra'klarımızın, i'kliı:nimizin ve coğ-
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balışettiği buyü:k .imkanı, ticaret mrı.wazenemizde en kuvvetli
eJ.eman haline getirmek için ve nihayet endüStrlleşme yolunda ilerley_en memleketimizde 'köyılunülı işti.ra ~udretini, artımıalk için linimal edilemez bir zamret
sayryoruz.,

rafi vaziyetimlzin

Böyle bir neticeye vartmak için bu buyüık mi>lli işin bütün safhaJlıarını
edecek esaslı ve etraflı ~ir plan üzer:inde ısrarla çalışmak karanndayız. ·

iht~va

,Bu plan mevzuat ve tedrisat usu1lerimizde yapıılacak değişi!kli'kJeri ana .varım
endüstrilerini en başta buğday olmak üzere topta1c ürünleri politiikamızın esaslarını, hayvancılık ve bununla alakah mes~leleri, orman işlerinıl ilhtiva edecek
ve 'köylünün ayağına Hıeri tekniği ve neticelerini en kısa zamanda ulaştırmak ve
1nHli ~konomi icablıarımıza en uygun geleceık ve ha:lkça sevıüip benimsenecek
rasyonel hit iliraat rejimi k;urmaik ana fıi!kri üzerine hina edilmfiş bulunacaktır.
Şef, <<mi:lılıi
vermişlerdir .

ler

aşağı'daki

eikonom:cin temeli ziraa:ttır.» buyurmuşlar ve muhtelif direktifler
Plana bağlanarak tamamen taha:kıkuJk ettirilecek olan bu direktif~p,tarda topJanabilir :

Top11a:k'sız

çiftçi

'hıra!kmama!k.

İş vasıtaLarını arttırmak, :i;yi1eştirmeik ve korumak,

Ziraat lbö1gelerine göre 'hususi tedbirler almak,\
Çok, iyi ve ucuz i'St~lıısal temin efmeJk.
Topraksız

çiftçi bıra!klm!amak prensibi parti programımızın 34 ..- roadidesine
dayanır. Her Türk çiftçisini lci.fi toprak sahibi etm:ek ve topraksız çiftçiye topra;k dağıtmak için hususi istimlak kahunları çıkartmak bu maJddenin hiükmüdür.
Her Türk çiftçi ailesinin Ça!lışa.rak ıgeçinebi'l'eceği 'blir toprağa malik oima:sını vataı;ı için sağlaın bir temel ve imar esası saymaktayız.
'Meımlekette her bölgenin hususi şartianna göre bir Çiftçi ailesinin geçine- .
bilnıesi

için muhtaÇ olduğu toprağa mali1k oJ:ıınasını behemah:al temin etmek ve
bu aile toprağı:nın hiç bir sebep ve suretle !p'arça1aınmasına ve elden çıkmasına meydan vermemek lazımdır.
Her bölgenin nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine göre büyük çiftçi
ve çift1ilk sahipleT<inin iş:letebNece1deri arazi genişliğini sınırlandıracıağız. _Buna ait
bir kanun layi!hasını löiran ev:Vel hazırlayarak büyük Mecli'se takdim etmek kararındayız.

İ ş vasıtalarına getince

Umumiyetle hüyuk, kü:çük .bütün çiftçiierin iş vasıtalarını arttırmak, ·iyileş
tirmek ve konrrrmlk için gere~'en kanuni ve teknik tedbirler aolmacaktır.
Tercilhan at ıoJmak üzere en küçük çiftçi a.iilesinin .bile ıbir çift hayvan·a malik edilmeleri .imkanımn teminine çaolışrlaca!ktır. Bunun için kredi kolaylığı, vergrden ve haCizden istisna ıgibi çarelere müracaat edilecektir.
57

Çiftçi
tebdili için

elin'de~i

iptidai ziraat alederinin 'bir program 'da!hilinde feo.ni aletlede

çaJ.ışılacaiktır.

Şef,

«Köylüler için umumiyetle pulluğu pratik ve faydalı bulurum. Traktörler, büyük çiftçilere tavsiye oluna!bilir. Köyde ve yakın köylerde müşterek
harman makinelerini kuHandırmak, köylülerin ayrılamayacağı 'bir adet' haline
getirlmelidir» buY1:1fiDuştur.
Mesaimize bu neticeye götürecek istiikamet- veriilecektir.
Şef,
ayırma:k

«Mem1e'keti, i:k:ı:im, su ve topralk veri!rni
icab e'der» buyurmuştardır~

ba!kımından

ziraat

bölıgelerine

Rasyonel bir ~irai kalkınınayı tesh'H edecelk olan lbu yol takip edilecek ve
her böiıgenin 'Öz.el .şartları. ve bu şartılara en uygun ziraat şe!kli ve mahsul nevileri
tespit edüere'k programlarını hazu;lama:k ve bunları tahakkuk ettirmek üzere gereken kanuni te1kni'k te'd~b'irler alınacaktır.
Memleketin kudret ve

refahını ·artırmaJk

ziraatte

ka~kınmaya bağilıdır.

Ata-

türk, tutulacak yolu her fırsatta bize gös'term;iş ve :bizzat z;iraat:le uğraşarak ö·vüni.Hec.ek eserler ,meydana getirmiştir. Bu gün, millete hediye etmiş olduk1arı çiftlikler ·en az müsait ikljm ş'eraiti içinde bile teknikle, sebatta çalışmanın ne büyuk neticeler vereibilec·eğini, ibütün meml'ekete fii;len gösteren f.ikir ve emek §:hi·
deleri halindediir. Türk çiftçisi büyü'k kurtanersının ·bu en büyük dersini asil jestile birlikte da:ima minnet ve şükrıanla yadedeeektir.
1

Hukiimet de Atatürk'ün izinde yürüyerek lbu çiftlikleri bütün müesseseleri ile
'bö]geler ziraaıtinin k allkınması iç'iin birer numune çiftliği lhaJ inde .idare
ve 'inkişaf ettir:meği ve şimdiye kadar Devlet elinde builunan ve bundan sonra ihtiyaca gör:e yeniden tedarik edilecek olan diğer çiftlikleri de bunlarla aynı idari
sistem altında toplayara:k buLundukları bölgelerde en faydalı ziraat usullerini ıve,
sanatlarını göstermek hiznıeUerini genişletmeğ!i kendisi iÇin vazife saymaktadır.
Bu maksaHa yakında yüksek huzurunuza bir kanun aayiıhası sunulacaktır;
bulundukları

!Kuvvetli planılı bir rasyonalizasyon
yafi muvaffakiyet unsurudur.

savaŞı,' ziraı kalkınma da.ıVamızın

en ha-

Haric'i ticaretimiz 'b'aikımından büyük ıehemmiyet verdiğimiz standardizastam olarak talha:kkuk ettirebilmek .için bu istiikamette itina·Jara, ekim anın
dan itibaren başlamalk ica!b eder.

yontı,

MüstaJns'İ'le çok çeşitli fakat azar azar değil her mahsu:lden irnkan misb~tin
de az çeşi·tli fa!kıat · çok miktarda ist'ilhsal teribiiyeslini vermek ve bunun en teknik
ve iktisadi şekilde na:sı:l yapı'labileceğini ve piyasaya nasıl sevkedileceğini öğretmek
icab eder.
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Her memleket bu daıvayı, müstahsiH teşk:ilatlandıraraık ve bifigiyi tanı za-.
ve devamlı surette köylunün ayağına kadar göVürereik halle1lıniştir. Ekim
ve mailsul zamanları, bağları, tarlaları, bahç·eleri adım adlhl. dolıaşacak. köylüyü
sa·mimi ala!kasına olduğu kadar müsibet b'iigi'sine de :inandıracak ve fiilen bu bHgiısini
gösterip 'ispat ~edebüecek geniş bir zira-atçı ordusu memleketimiz için idealdir. Bu
istikam'ette çalışmalarrmızı genişretmek azmirrdeyiz.
manında

iBu sene yayla ınırrtıkasında bu şekilde bir çalış:m'aya başlanacaktır.

Bütün zirai mahsüHerimizi ticarete elverişLi tiplere, irca etmek, mİ'ktarlarını
ve bilha'ssa dış pazarlarda reka:betii düşünerek istths:al meıtiy~tleriniazalt
makiçin devamlı ve dikkaitıli çalışmalar 'başta saydığımızvazifelerdendir.
arttırunaık

Bu mevzuda :
Mahsullerin miktar, kalite ve mamyetlerine zarar veren ve yetiştir:icHerin
emelklerini ekserrya hdba eden ndbat ve hay:Van hastaLık ve düşma~lan ile mücadeleyi kuvve·t:rerrdirmek ve muhtelif bölgelerde ilmi tecrübeler yaparalk bur mücadeleyi usul'leştirecek ve mem~e!ket vasıta[arın:dan istifade 'imkanlarını araştıra
cak istasyonları ç·oğaltma'k. Her çeşit mahsul için veriini ve kali'teyi yü'kseltip,
maliyeti düşürmek rbakıJmından en uygun ve faydalı fenırıi yetiştirme ve çalışma
usulleri aramak 'Ve iyi tohum, iy'i fidaın ve aşı temin etmek. Ziraatte mühim
amirllerden olan toprak kuvvetinıj; koruma Vıasıtailannı muralkaıbe altında bulundurarak bunların başka maksatlar için isra!f edilmemesine ve· memlekette ·kimyevi
gübre fa!br'i'ka'larının süratle kurutınasma elhemmi!yet vererek bu yolda da topraf
kuvvetinin arttırılınasını temin eylemek büyük önem verdiğimiz işler olacaktır.
Topra:k Mahsulil~rhn:izin mikrtar ve kıyınet iitiban ile başında gelen buğdayın,
fiyatını değerinden aşağı düşürmernek ve hem çiftçiyi "hem müstehlik:i düşünerek
korumak için alınan tedbirlbri idame ve ·genişletmek daimi 'bir stok muhafazasına im!ldn verecek yeni ambiar rve silolar inşasına 'devam efmelk kararındayız.
Hayvancılığın teşv!kine, hayvan cinrsinin ısla!hına ve çoğaltıbnasına ve hayvan -mahsulTeri endüstrisinin ileri1Jemesine ai d o1arak parti pro'graİnının yük}ediği vazireyi dikkatle yerine getirrneğe ç·alış'acağız.

Taze meyve ve sebze ticaretini iç ve dış piyasa ba!kı'mından teşkilatlandırmağı,
billiassa taze meyiVe ihracatımızı teŞvik, h:i'maye ve hıziandirmayı lüzumlu ve
faydalı rgöri.i'yoruz.
Ziraat sanayii bilha·ssa üzerinde meşıgul oılacağımız mevzu olaca!ktır.
süt sanayiine hususi önem verme'kteyiz. Sırasile şehir ve
kasa!Öalarımızmı tem!in ve uçuz süt ve mamulatı ihtiyacını te'rnin edecek fab:ri:kalar
tesisine ve buntinla ahenkTi 'bir surette 'köylerde!ki sütleri kıymetlendir'ecek ve salBu arada

sütçülüğe,

tışı kolaylaştıracak 'kooperatiflıer teşkiline çalışaca!ktır.

59

Şef, ~orman servetirtl'İzin kortınması liüzumuna, ·ayrıca" işaret etmek isterirrı,
AncaJk, ibum:fan milihim olan, koruma esaslarım; memleketin türm ağaç ihtiyaçlarını dev'arnlı olaraik karşılaması icaıp eden ronnanı'La:rımızı, muvazeneH ve teknik
bir surette işleterek istifade etmek esasile makUl bir surete telif ·etmek medburiyeti vardır,» buyurınaıktadır. .

Bu direktifi takip edecek ve orman
getirecek esruslar arayacağız.

işletme

ve :idarelerinde

ucuzluğu,

ko-

laylığı viicud~

Maden istilhsali programımıza ·göre seneden 'Seneyi artacak olan sütun ve
travers 'ilhtiyaçla:rını daha emniyetle :karşılayalbilme!k için elverişli bölgelerde yeniden okaJiiptüs ormanları yetiştirrneğe ve diğer 'bazı lüzumlu yerlerde de ağaçırk
lar vücuda ~eti:rmeğe çalışacağız.
programının

·Devletçilik prem:siibi için ıt)aşhca tatbik mevzuu olarak
orman işletmelerinde ana olaca!k bir 'mali müies'sese 'kurmayı da önde ·iŞl~rden sayryoruz.
, .Parti

işaret ettiği

Ziraat, hayvancıılık ve orman faaliyetlerinde J}ilgii ve ileri gorgunun büyük
tesiri HukUın;etimizi 'bu· baJkımdan da esaslı tedbirler alınağa sevkedecektir.
Veriml'i, teknik modern çalışmaları ile çiftçiredmiz iÇin en iyi ınüınune ve
reh'ber i{)}acağında şüphe etmediğimiz bö]ge çiftlhlderinde çiftçi çocu!klarını yetiştirmek üzere pratik çiftçilik ôkulliarı ıaçmak kış kursıları :ile köylerde kız ve
erkek çi:ffçi çocuklarını hazırlamak ve muhtelif istasyon, fidaniık ve okuıl gibi
miiesseseleri:mizde muayyen işlere mahsus· ihtisas kursları tertib etmeik ziraat orta
okullannda amel·lyat ve tafbikatı esas tutarak \bu dkullardan çıkacak gençlerin
çiftçilere ha·kiki yol göstericilik yapa!bhlmelerini tem:in eylemek Yuks:ek Z.i}aat
okullarında ciddi ve disiplinli bir a'kade:m:İ'k ta!hsiı şartlarını tamamlamaik ve ayrıca 'ilmi araştırmalarla ve esaslı tath1kat işlerile uğraşacak mütehassıslar yetiş
tirmek için yüksek ihtisas merkezleri tesis etmek prati!k biJigil.eri yayac~k neşriyat
ve tilimlerden istifadey-e ve sergi ve teşvikiere 'ehemmiyet vennek Qm tedbirlerden
ohtca!ktır.

Ekonomi bakanlığı, parti programının 'bu vekaleti alakadar eden bütün direktifleri üzerinde faaliyettedir..

Bu faaliyetin esaslarını şu ~ruplarda toplayaıbil:ifiz :
-

İç

-

Planlı endüstrileşme,

-

Radikal bir ma'd'en

ve

dış

konjonktüre uygtın bir ticaret politikası,

-Toplu bir deniz
-- Rasyonel
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poHtikası,

programı,

çalışma havasını kuwetılendirme.

ticaret için parti prograrru:rtuzın 12 nci ınaddesile verilmiş direktifler
malumunuzdur. ~Bu direktifler Şefin lisanında daha aydınlanarak :
Dış

- Ticaret muvazenemizin aktif karakterini muhafaza etmesi,
- Ticaret Poli:tikamızın, milli ve · beynelm!ilel konjonktüre da'ima uyacak
!halde. tutularak elinainjik ika!lması, şekrinde ifade ed!ilmiş ibulunma:ktadır.
'Bu
şöyılece

1)

esasıları t~kihen

tarbik
hU!lasa edebiliriz :

ettiğimiz

Karşılıklı kolayJıkesas:lı,

iki

ve tatbikine devam

taraflı anlaşma

edeceğimiz politikayı

yolu,

«En ziyade müsadeye mahzar millet» klozunu, ithalat rejimi itibarile
ancak kayıdlı olaraik ka!bul etmek,
2)

Mua:yyen vaziyette'ki
istemek.,
3)

meınleketlerden~

lehimize ticaret muvazenesi

farkı

Bu prensipler bugünkÜ dünya ticaret şartları içinde bizi kliring yoluna sev~
k etmiştir.
'Halen ithalat ve ihracatımızın yuvarıa:k. ra!kaın yüzde doksanını klirin'gli
memleketlerle yapıyoruz.
BununLa beraber kliring sistemini r.behemehal aynen inu!hafaza iÇin hiç bir
· arzumuz yoktur. 'Şekil ve isim en az bağlı olduğumuz şeyılerd'ir.
bugünkü dünya konjon:ktürü değişir veya herılıangi ineffi:leket bize ana
ma:ksadımızı temin edecek bir şekil teklif ederse veya milli ticar~timiz için temin ettiğimiz menfaatler imkan verirse ?iğer bir şekle de g~tmekte tereddüt etmeyiz.
EŞer

Bu suretle Şefin
miz tebarüz eder.
,Hülasa

işaret ettiği

pofiükamız

inhbak elastikiyetini daima rrmha,faza

'edeceği

zaman ve ihüyaca mütemadiyen uyan gudümlü ekonomi

· polWkasıdır.'
Bu yolda dikkatle yürürrecektir ~
İç

ticarette :

Şefin

emri

çalışmalarımızın

-

Teşkila~tlanma,

-

Mua:yyen tipler üzerine

Jşleıne,

cepheleri ürerinde bilhassa teksifidir.
«Kesin zamret olmadıkça ıJliyasaılara karışıLniaz ve bununla ·l)eralber hiç bir
piyasa da liaşı ooş değildir» ana direktifj vertihni~tir.
-

Ra:syonelleşme

ve

rasyonelleştirme

(

61

Şef,
kasına

«Tüccar milletin emeği ve üretimi kıymetlendirilmek için eline ve zeemniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır,» de-

mişlerdir.

Bu

1

yalnız Kema!liıst

irikılabm değil

rej'imin fikirlerde ve düşünce tarzında başardığı muazzam
bu memleketin en yüksek idealinin sinonimi
verilmiş en şerefli en büyük ve o niS'betferde ınesuliyetli milli

Türk

olan Şef tarafından
vazifenin 'ifadesidir.

tüccarına, adı

. 'Bunu, bütün ticaret alemimiz, şülkranlarla ·ve çok derin bir huzur. içinde karşılamıştır.

Kemalist rejim, mülkiyet, ferdi mesai ve çalışma kıymetini, ekonomik poliolarak almaktadır. Kemalist rejim, ekonorrüyi bir teknik diye kabul etmektedir. ·
ükasının esası

Fakat Kemalist rejim mHli menfaata uymaya.n,
etınemektedıir ıve etmeyecektir.

devamlı

bir

şahsi

menfaat

ka:bul

ıBu, içtimal ve milli benlik duygusu, daima şahsi varlık duygusunu yenmiş
. olan büyülk Türk mille'tinin ruhundan v;e enıgin tarihinden fışkıran milll karakteridir.

Bu ru'hıın ve bu tarihin ·sembolü olan Şef, bize bunu kel'ime ve cümle haliınde
veriyor. Bu memleıkette herkes, ça!lışmaılarının her şeyden ön:::e «daima daha kuvvetli, darma daha refahlı Türkiye» idealine ne derecelerde hizmet etmekte olduğunu düşünrneğe ve haml~lerini ona göre ayar etmeğe mecburdur.
Bir

tüccarın yalnız şahsi menfaatını düşünmesi

demek, istifade ettiği menbaı
demektir. Bu ·ancak kendisini bir kolonide farzeden adam tarafından
düşüınülebilir. Tlirkiye lböyle olmadığı için bu tarzda çalışmak isteyenlerin hareketlerine mani ıolaca!k tedbirleri alma!kta ,gecikmeyeceğiz.
kurutması

Miılli. tüccar demek, menbaı olattı milll ·istihsaıli daima feyizh tutmağı ve aynı
zamanda onun, piyasa kalite ve miktar bakımlarından inkişafını her ş·eyden önce
düşünmeği vazife edinmiş adam demektir.

Milli tüccar demek, büyük

kalkınma savaşında

Mi:lli tliccar demek, bu miLletin

temiz~

dürüst

rol- almış adam demektir.

ahlakının,

sözlerine ve imzala-

rına sadakatının temiz çalışmasının modeli ve mümessili demektir.

Hiç bir kimse, bir tüccar kadar memleketi için iyi veya fena propaganda,
iyi veya fena bir fikir va:sıtası olma!k imkan v~ meıvkiinde değildir.
Şefin

inkişafına
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Türk tüccara hitabının ihtiva ettiği bu yüksek ideolojinin muafaza ve
bühassa dhemmiyet, vedlecektir~

<~Piyasalara

kesin

~htiyaç olmadıkça

mudahale etmemek ve

başı boş

da

bı

raıkmama!k.»

'Bu direktifiın, i·stihsale kadar uzanan cephe üzerinde e'hem.m'iyetle tatbrk ve
takibi lazım vazrfeler de, vermekte Dlduğu meydaındadı:r.
M'i.fstahsilin rasyonel çaLışması 1azımdır. BrLdiğimiz gi'l:1i müstahsi~in rasyonel
çalışması demek, is;fihsal edilebilen şeyi '.i:stihsa.il etmesi deımek değiildir. Piyasanın
isted!ği şeyi istediği m~ktar ve ·şekrHerde vücuda getirmek ve değişmeyen vasıflar
ile vaktinde piyasada hazrr bulundurmaktır.
Herihangi malı dünyada raki hsiz sanmak hrutadır. Sureti umumiyede toprak
maJijsuHer.imizin ve 'sanayi iptidai maddelerimizlin .ma1Hyet:1eriini r".kib mem~eket
ler fiatile 'behemehal serbestçe rekabete im'kan verecek seviyıede tutmak bu direktiften 'aynı zamanda Çıkan manadır.
1

Bu

müHihazalarladır

ki sureti umumiyede rasyonel

çalışmaya şefin işaret

et-

tiği teşkilatıanma ve teşık:ilatlandırtna tip üzerinde çalışma mesa:isine hususu ehem-

miyet

Vyreceğiz.

ile kastedilen hareketin :rasyoticari hedefli billimum kurum
münferiden
ve
gayeli
netlıeşıme ve 'I'asyon:e'hleştirme
yoktur.
şekilleri oiduğunu tasrih etmemize lüzum
·

Teşkil'atlandırma

ve

teŞkilatıanma kelimelıer'i

Yine 'bu malk.sadla ve aynı karakterde olmak üzere hükümetin yakın kontrolü altında satış kooperatifleri birlikleri teşkiline e'hemmiyet vereceğiz.
1937 Planı bunlardan lğdır'da, Kars'ta •. izmir'de, Trakya'da tesis edilecek
irk dördünü ihtiva ediyordu.
Bunların teş!kil

V'e faaliyete getirüdikleri maifu.nunuzdur.

önümüzıdeki yıl,- fındıktan başlayarak diğer belli başlı maJhsullerimize aid ·
teşkilat

mesai'siyle geçecektir.

Bu meyanda, birLrk teşkiri ,fikrilne ta,mamen muvazi bir in:kişaf göstermesi Jakredi k'oopera!fifle:rinin de tevessü ve taa:ddudü ve m'evcudlarından
ica!b 'edenl'erin tanzim ve ıslahı için tedbirlier alınacaktır.
zımgelen 'tarım

Ctddi ve sebatlı bir standar:dizasyon poHükası, ciddi ve rasyonel çalışmanın
bir zaruteti olarak, üzerinde e!hemmlyetle durduğumuz ve duracağımız bir mervzudur.,

.«Murakabe Nizamnamesi» ne bağlamak namı altında. bugün yapmakta olhareketlerin, ancak ·bu .istikamette atılmış b irer a:dııİı·olduğunu ve hakiki
standardizasyonunun ne gibi başanlara da ihtiyaç gösterdiğini 'bilmiyor değiliz.
duğumuz

Bunları

1

da bir an evvel temine ehemmiyeUe

çaLışıyoruz.
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Bu gün

:yaptığımız şeyler,

bugünkü rvaziyetin ticaret

bakımından

ıougünku şartlann, taha!kikruk bakımından mümkün gÖsterdiği işlerdir.

zaruri ve

Mifsta!nsil arasında .bu tarzda çalışmaların icap ettireceği fazla .iıtina1ar, tüccar atasında alışılmış yolun değiştirHmesindeki zorluklardan bahsedenler ol-·
muştur ve biz bu istikamette ilerledikçe 'ih:t!inıa:l daha llJahsedecekler de olaca:k'tır.
Bunlara karşı şimdiden söyleyeceğimiz
hiyeti ve mim işlerde ·hliç bir tereddüd ve

şey

: Standardizasyon işinin milli mamevzu!bahis olamayacağı

müŞkülatın

dır.

Bir malın üııerinde Türkiye menşeinin görülmesini hariç nazarında o malın
kalitesinin temina!tı haline getirmek milli bir davadır. 'Bu bakım'dan kanuni müeyyideieri ve 'konirol· teşlk:ilatımızı kuvvetlendireceğiz.
Şimdi endüstrileşnıe kısmına

Şef

geliyorum.

diyor ki :

«Endüstrileşınek,

en büyük milli davalarımız araısında yer ahnaktadır. Çalış
iÇin ekonomik elemani'an memleketimlizde mevcud olan büyük,
'küçük 'her çeşid sanayii kuracağız ve işleteceğiz.. En başta vatan müdaıfaası olmak üzere, .mahsullerimizi kıymetlendirmek ve enikısa yold'atı en ileri ve refahlı
Türkiye idealinıe ulaşa!bilmek !için bu bir zarurettlir.
ması

ve

yaşaması

Arkadaşlar,

Büyük sanayi hareketinin on sekizinci asır'da 'nasıl başladığını ve o tarihlerde Avrupanın her hangi köşesinde daha Heri ·olmak şarıtiyle mevcut ve bugünkü
eserlerine a:id nümuneıl'er müzel~rimizde maıhfuz Tfulk teııgah sanayün:in mak'inalaştırılmadığı kapitülasyonlar yüzlinden müdafaa da edilemediği için 'büyük endüstri mamulatı ·seli karşısında nasıl silinip gittiğini bilirsiniz.
Mutla!k istiklaJin:i temin, sosyal ve siyasal bünyesine aid inkılablarını ilcmal
ve bu bakımlardan bugün ,clünyada pek az memlekete nasib olan istikrar ve em.niyet durumunu tesis etmiş olan Türkiye, Lozanda, yırttığı kapitülasyonların
Türk topraklanna dalmış son me.şum izini de kökünden söküp atmak istiyor.
1

Milli rDava;

Bu kafi tasfiyenin de bir an evvel başarılarak Tüı1C'iyenin layık o1duğu refah ve emniyeti bulması Türk çiftçisinin mahsulünü da!hilde· kıymetlendireıbilmesi '
Türk mi.istehl'ikin mumkün oiapı da:nildf; bulması imikanının temin edilınesidir.
1

Biz ütarşist değiliz. Fa kat Türkiye'de ekonom'i'k şartları mevcud ve milli
ekonomi bakımından .yapılması kabil veya zaruri her şeyi yapmak ve yaptırmak
azmindeyiz.
1
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vik

Ferd t~rafındaıi yapılabilecek işlerin, . ferdlerce yapilmasını himaye ve teş
Bu ma'ksadla sanayii teşvJk siyasetimizde devam ~deceğiz.

edeceğiz.

;Fakat ferdi mesai veya. sermayenin bugün için ·yetmedi~i veya gidemed!iği
mi11i ıkorunm~nın .gerektlı'diği hususlarda, milıtt emniyeti ve umumi İnen
faafi temin etmek .. feniii mesai ve sermayenin çeşitlenip 'büyümesin'i kolaylaştır
mak için Devlet iş başına geçecektir!
işlerde,

'Bu 'bakımdan Kemalist rejJınin kara!lderi, yapıcı ve yaptınci otlnası ve bazı
.. memleketlerde · olduğu g'i bi1 me"vcud çeşiıtri ~sınıflar menf~:ati arasındaki mücatdeleleri .uzlaştırma:k değil, umumi ve ferdi çalışmaya ve menfaate hİZınet gayesini
1

gü:tmesidıjr.

Temeli : Tütk miLletinin umumi meınfaati ·Tü_r;kiyenin ~kono'mıik kaibii~iyeti ve
. imkaniT'arı ahenıkli 'bir milli ·eıkon:om'i manrume· v:e dhazianma'sının Türk vatanın
da doğup serpilmesi miılli ideal-dir.
Şimdi size bir ·fasıi ·dallıa dkuyacağım. Ondan sonra matkarnı ri yasetten hepimiz için ist!irahat rica edeceğim.,
Şefin

bize verdiği emir ve ideoloji bu<.Iur.

Bildiğiniz g~bi ilk ıbeş yıllık sanayileşme plfuninız :1934 de .neŞredilmiştir.

Geniş man:as'ile en ~asyonel çalışma esasını da ihtiva eden- bu il'k Pfan 'hazır~ ..·
lıkları 'bitmiş ve onların da inşa:larına · geçilmes:i, gün .meselesi haline gelmiş bir iki
~abr1ka 'i,stisna edi:Lirse tamamen 've şimdiden fiealize edtilmlişt!ir, deneb ilir.
1

1

Bun1arın, milli ~konomi bak.ıımndaıtı temsil ettiği kudret ha~kkında bir fikir
vermelk için reor1gan!ize et~iğimiz Bakıt-köy bez ·ve ·İnşaatı plan dahiillinde ilerle, mekte ol~ Kara!biiik demir ve çelik faıbriikaları da daıb'hl edilin<~k -suretiıyie gayri ·
safi lın:aiat kıymetlerinin 150.oo0.000 · safJ istlhsa{ kıymeıt:Ierin:iiı 129.000.000 kuıl
landrkları ham madde kıymetleliinlin 21 milyon talhs.is olunmuş sermaye yekünunun 60.000.000 Tür.k ~irası orduğunu-ilf_ade ·ed!ebiliiiz.

1 inci 5 senelik proıgra:m ıharioi olarak Karalbüik demir çe]ik fabr'i!kalan grubuna şehirlerimizıin muayyen devre zarfında içme suyu te~i_satına maillik olmalan
lia!ICkındaJk1i kanunu nazara ıaJ.araJk bir çel:ik boru faıbri!kası da ilave ed~mştir.
Yine ilk 5 ·sene1'.iik p:togram harici o[arak suni gü~re timalii, dolayısiyle, mem- ·
. leketin zirai kalkınmasile aı1:alcalı, bir hamızı azot faıbfiikası Doğu ve Orta Aba·
·dolu çimento iıhtiyaçlarını lkarşrlamaJk üzere 60.000 ton istihısa1 kudretinde üir çimento fa!bri1kası, Doğuda 10.000 iğl'i'k bir ipEk fabrikası kurulması haıkkındaki
mesaimiz hayH ilerlemiş1!ir.,
'Ikinci
endüstrlleşme planı için hazırız. :Bütçe 'imkanlarını te.
min ettikten ve tali tevlcikl'e.dni de tamamladıktan sonra huzurunuza geleceğiz.
.

Şefin · emrettiği
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Küçük sanayie, el sanayiine, t~ristik .sanayi i1e büyük endüstrJ harnlemize
muvazi öir ehemmiyet vereceğiz. Bu, zaten 'büyük sanayi hareketmizlin !kendiliğinden de doğurup in!kiişafa götüreceği bir netice olacaktır.
1

tiği

:Bu babta bir kanun layilliası ta:kdim edilmek üzere'dir!.
ma!den polit~kamım geliyorum.
Şef

Şimd!i, şefin işaret

et-

diyor ki :

«Tüıık1ye'de devllet ·madenci!liği, milli
müb'im mevzuLardan blirıidir.

kalkınma

ya!kından alakalı

hareketile

Umumi endüstril~şme te1ak'kimizden başka maden arama ve işletme işine
her şeyden önce harici tediye vasıtalarımızı, döviz gelirirn~iai artıra:biılmek için devama. ve hususi b'ir e!hemrniyet vermeye mecburuz.
Maden tetkvk_ ve arama dairesinin çalışmalarina azami inlcişaf vermesini ve
bulunacak madenierin rantahi:l:i'te .hesapları yapıldıktan sonra planlı şekilde hemen
i~le:tmeye k:onulmasını temin etmemiz lazımdır. Elde bulunan madenierin en muhim
leri iÇin üç yıllık 1Jir plan yapı1malıdır.»
Arkadaşlar;

Teltkikata ve vesaika dayanarak vardığımız kanaat, Türkiye'nin 'bugünün en
mülrim maden sanayiini tesise imkan verecek ham maddelere ve sırra:i iht'iyaçları
mız için ve aynı zamanda dış ticaretimiz iç'in: mühim topra'k altı servetine malik
olduğudur.
Şef1n emrettiği üç senelik plıan derhaL yapılıaoak V'e yıine bu kürsüdıen emre.ttiık1er.1 kömür a\Stihsa:Iatımızın üç sene:l,iık plıaın ıdevıresinde ıen ·az l:>iır mi!Sıli ıar
. tınlması ve DiıvrJki'de bulunmuş ol1an yüksek tenörlü demir maden.iııün Karabük pLanı harrioinde kal:aca!k miık·Ua:ti1arımn :ihrracı işine başl>anıaoaktır.

Türkiye'yi saha saha ve bir plan dahil·iınde ıaramak vazifesi -ile marden tet[dk ve ıammıa enstitüısünü ve bulacağı madenuerden r:aıntabilite hes·apLarı müsaid olanları işletmek vazifesi ile Eti'bank'ı teşkil buyurmuştunuz~
Bunların mesıailerinin, şefin irşad ve işareti istikam·etinde
muhtasaran arz etmeme müsaade ·edeceğ.inizi ümid ederim.

v·ele

Memleketimizde mevcut ınıaden servetleri hakkı:nda ·her
ınazarıan ıdaha etr:afh malumata malik bulunuyoruz.

ilerleyiş tarzını

~ün.

q.ir

~Un

ev-

Bu suretle, ·geçmiş olan kısa müddet zarfında Gulam'anda buluduğumuz
enternasyonal ·ölçüde ik:ııymeti hıa:iz ikrom made,ni ;İıl'e Kuvarshaıne bakı:r .made~
n1ni ve ehemmiyeti herkesçe malum olıan !Breğlt ıkömür;lıerıi işletmesini ele :aldıık. Senelerden beri rrmaıttal duran Ergıaınidek1 zengin bakır madenler:imizin
tesisatıını Jikmal,iç.in dddi fiaa!liyete geçtik.

66

Elde ·edilmiş neticeler, arama, tetkik ve. işletme işierimize yepyeni bit hız
verınemizi teşvik edeceik mahiyettedir. Bu hızı da verdik ve ver:eceğiz.
Şef

«Elde bulunan madenlerin. ~en mühiml>er:i •içLn üç yıllık bir pl·an>> işareti

verdiler,
Şüphe

yok ki,

ıkömürı

Türkiye'nin

çeşitli baıkım1a.ı;dan

bü

ma:ksatl~a

göz

önüne raLacağı madeınl!edın başındadır.
Er•eğH

kömür :havzamızm ta§ kömürü isti:hsalatı, T.C. ıteessüsü tarihinden itibaren 41·8.000 ton yıkanmış kömürden başlayarak .1936 senesinde 1.5ı88.000
tona baliğ olduğunu bilirsiniz.
dev:aımlı ıartma, bizi memnun .edecıek bir netice olmaklıa beraber memgünden güne ıartaın sıanay.ii, ınakliyıa:t ve ev mahrukatı iıhtiyaçlannı önlteı:neik ve yine diş piyıasaılıaırdan gittikçe ıaırtaın .ta.ılep;leri :kıaırşı:lıamaJk maks:adiylıe
kömfu iıstiıhsaılimizi daha geniş biT miikyaısta :aı:tırmıaik .ıüzumu ıaşikardır.

.Bu

teketıin

:Esıasen !kömür madenlıer;imizin devamlı ·iıs:tihsal ıimtkfunl:arını :koruma:k .için
ıkömüt :bıavzamıza

;rarsyone1

ıİ·stihs·a:l

usu'Herinin

sokulması

.da bugünkü

dünyıa

teikniğiınin ık:ıa:ti icıablarmda:ndır.

'Bunun için, ~ptiıdai bir halde kalmış olan maden rteçhıizatıri::ıızı yeni~emeık
ve maıdeın işçilıerimize daha mükıemmel çalışma ve ·ya,şıama: şeraiti, temin ,etmek,
onlıaıııai mıaıdenc,iıl:i,ği

sevdirrnek J:azım .gelmektedir·..

'Programımıııa gör·e büyük ık!öffiür amiller,imiziın irstihsıataıtı 1936 senes·ine
naza;raın

:

193 8

s·eınes1nqe

l% 55

1939

seneısiınde

'% 75

1940 serreslinde

.% ll O artmış

olacaktır.

1941 ıseınesiınde bu artış :ıii:sbeti :% 120'y.i buLa.ca:ktır.
Bunun rıa!kaım bıaliınde ifadesi, 2. 700.000 ton yık~a:nmış kömürdür.
Biz lküçüık ·amiJ!l:ere de vıazife vereceğiz. ·Mıamafih küçük ami:Ller:in isıtih
bu müddet Jç.inde aynen baık1 :kıa:ldığı takdirde b.ile umumi istihsalatımız 3!000.000 ton y~kıaınmış kömür e çıkmış bulunacaktır.
sa1lıeıı1

Bugüınlkü

iç ve dış piyasal:atrın· vaziyeti aynen baiki kalmak .şartiyle istihsıalaıtımı~a: ·müt~111asib olıaırıa!k: ia.rbacıaık olıan · ihraca:tımızm mem1eketimize temin
edeceğ.i ıfıazlıa döviz' m~ktarı ;1se 1938 senesiınde 2.500.000 li:rıada:n başLay:arak
1941 :senes1nde 5.500.000 liraya yükJs'eilmi·ş ·olacaktır.
İstfhsıali artırac'ak elemanlar arasında

işçi iskanı

işine büyük ehemmiyet

vermek· i:sıtiyoruz.
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·!kömür taıhmilatını :kolıay1aştınnıa!k; ve b1lıhıasısa kış me~s:.imiınd:eld
müşkülatm ıönüne geçmek .için Zoın:guldağa varmış ol:aın kömür :hattımızı .4
:kitorrıetreliOC 'bir !kısımLa mühıim bir istihsaili metk:ez1 olan Koiıluya ılcadıar temdi<l etmeyi çok. mıuvaıfık · görmekteyiz.
Havzıarun

muhtelif mahaHer.indeld Linüz~ !Küta:hrya viJaye·etmek
teşldıl
mukıaddime
bir
yit
arz ederim.
old~ğumuzu
tasavvurunda
tind~ki 'bazı linyitleri ele almak
K:ömür mevzuu

mütl!as~~ti:yle memleketimi2ıin

zuhurat1ı111111 işletiılmesine

Kömüıııdeın

mevzuumuzdıa,

son:r;a

Brgıani balkınnın.

tes:i sat ve

ha:kır,

ikinci

mülıim yer~

inşaatiDa haŞlooı·ğımızı

Senede 7.500 ila 10.000 ton saf hakıır çııkıarac~k
istihsa.:lata başlamış ·Ol:aca:ktır.

arz

olıaın.

tutar.

eıtmiştim.

bu müessese gelecek

seıne niharyeıti:nde

Ele aldığımız ve ıişlemeye ıkoyduğumuz
senede 2.000 :iJa 2.500 ton saf.iı bıaıkır verecektir.

Kuvarshıane bakır:

madeni :de bize

·Mıaden. Tetldık ve Arama Enstıitüsü tarafın<hin yapılan tetki:kata göre Art-

v.in
. sait

viJıaıyetindie

Murgul

bakır

madeni de. bugünÜill

şartlan

içinde

işletmeye mü~

görülmüştür.

'Bu madeni de. soo.ede 8.000 ila 10.000 ton saf
karar verdik.

bakır ·a~ınacak

Murgul senede 400 ile 500.000 fon 'ham bakır cevheri
ketimizin mullim maden merkezrertinqen biri olacaktır.

veçh'i[e

işleyeceği

işletrneğe

için memle-

·Bakır madenh~r.imizin -fesisatı ikma1 ed!ilip hepsi işletmeye geçmiş bulunduğu
tarihte yani üç sene sonra senevi istilhsailatımrz ceman 20.000 ton saf Qaikırı bulacaktır. Bunum. ihraç kıymeti 'bu günidi p1ya:salatda ·cari vasati fiata nazaran senede 6.000.000 TıL. 'dir.
·Şef, D1vır.ilki

demir

yatağının

biran evvel

işletilmesi

lüzumuriu ehe-mm•iyetle

işa:ret buyurdıular.i

Divri!ki nuntıkasında ma:den tetkik ve arama enstitüsü tarafından keşfedile
rek ·tetkiikatı yapılan demir yatağının sathında 15.000.0ÖO ton demi'ir cevheri mevctid olduğu tesbit edilmiştir. Cevher yatağının cWıa deriiniere kadar 'imt!dad etniesi
umulmaktadır,.
İs:Veç ve Uralın meşhur mağnatitleri ayannda olan bu cevher'in vasati demir ·

tenörü

,%
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raddesindedlir.ı

ve Hasan Çeleb'i Civarında: jeolojik tetıkiık devam etmektedir .. Y alkın bir --atide işletillıneye başlan·acak olan Karalbük Demir Çelik Fabrikalarımızın ihtiyacı da derpiş edilerek bu maddenin sırf ihraç maJksadı ile şimdiden
işletİneye alınmasını p.rogramıımza ithal edeceğiz.,
Aynı mıntııka:da
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Senede şiindilik 500.ö0ö ton demir cevheri ihracı e~asına göre ayarlamayı
düşündüğümüz bu maddenin ihraç kıymetini senede 2 ile 2,5 milyon lira ·raddesinde 'Olaca:ktır.
~~ine

bu mevzuyl'a.

alakarı

olarak size

bahsedeceğim

s'imli

kurşun

ve

altın

istihsalatı vatdır.

·Maden tetki!k ve arama ep.stiltümüz nd, üÇ senedenberi memleketimizin muhtelif mahalLerinde tesadüf edilen ehemffi!yeHi si!ml1 kurşun zuhuratı üzeriinde tet.. kikat yapmaktadır.

. Bu müddet zarfında yapılan yer harfiyat ve :i:hzarat Bul:gardağ ve Keban madenlerimizin işletmeye müsaid olduğunu isbat etmiş· bulunuyor.
Bu i!ki madeni .ele alıp istiihsa:l:ata geçmek
.şun

arzusundayız~

Keban madeninde iyi evsaf:ta ve işletmeyi muhiık kılacak miktarda sinrli kurBu]gardağ madepinde ise altın ve simli kurşun cevheri mevcut'tur.

Yaprlan projelere •göre. lbu madenierde 1üzumu olan taısfiye tesisatı vücuda
getiri.i1mdk suretide senede 1.000.000 TL! .kıy_metin'de kurşun altın ve gümüş istihsal'i ·kalbil ·olacaktır~.
Yuıkarrda •öahsolunan bütün madenierin tam randımanla çalışınağa başladık
zaman dôlviz melr.ılbaıtnıza 14.000.000 TU. ilave edilıniş olacak ve memlekette
iş haCmi de bu nisbet fevklinde artmış bulunacaktır.

ları

~e1lmeye :konulması takarriir eden ~ukanki madenierin tesisine geçmekle
beraber 'bununla muvazi b'ir surette yürüyecek ve müsta:lcbel programlar için yeni
~eni işietme mevzuları :temin edece~ olan arama işletini sistem da:hilinqe devam
ettirmeık istiyoruz~:

Arama

na:friyatına

muhtelifriıaden

ve jhzar a.meliyatına ta:'bi
yataklarımız mevcuttur.

Kurşun zuhuratın'dan
1

Bakır zuhuratıp:dan

tutulması muvafık

görülen daha

Denek, 'Prajman, Gümüşhane ıgi.bi;

Espiye,

llıç

gibi;

. Antimuvan zuhuratından Turhal ve Göyp.ük gibi;
Krom zuhurat.ından Dalaman ve Blaziz vilayeti gibi.
1 Bunları.

ve memleketin henüz me~hu1 bulunan diğer yeraltı servetlerini jeolojik oa!kıtn~an fbiret ljirer ~etkj:k vazifesini 3 senelik .rn:aden programı meyanında
maden tetkik ve arama enstitüsüne verdik; ~alışacaklardır. Mesud sürprizler temenın'i eder'iz.
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Petrol arama m~vzuuna

~elince

:

'Memleketim'izde Şimdiye ·kadar yapılan aramalar her ne kadar hemen işlet
meye geçmeyi muhik .kılacak biir netice vermemişse de p·etrolcülük bakımından
kuvvetli addediLehilecek emarelere tesadüf ediılmiştir.
'Sondaj yapılan sahalardan maada Mardin vilayetinde, Adanada, Trakya'da
ve Van ci!varında 10 kadar diğer bazı müsai'd strüktürler'in mevcudiyeti tesbit
edilmiş bulunmaktadır. ·
Bu salhalarda esaslı sondaj am:eliyelt~ri yapılmadıkça mü!him petroL hazineleri bulunup bulunmadığı hakkında doğru bir fikıir sah'ilb'i ola!bilmelcliğimize maddi imkan yoktur.
:Binaenaleyh, tesadüf ihtimaHerini arttırınalk ve ta!harri müddetini kısali'mak
sondajları çoğa~tmak ve maden tetkik arama enstitüsünün teçh'izatını ve elemanlaninı ona göre ta!Kviye etmek lazım !ge1mek'ted!ir~
için

Şimdi arlea:daşlar, şefin

Şef

deniz ticaretile alakah olan emirlerine geliyorum

diyor ki :

<~En güzel coğrafi vaziyette vıe üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve· sporu ile ·en ileti denizci millet yeti~tirmek ka.b'iliyetindedir. Bu kabiliyetten ·istifa:deyi ·bilmeliyiz. Den~zciliği Türk'ün bÜyük. milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanıda 'başarmalıyız.»

Tür!k milleti, Atatüıik.'ün bu ıişaretin:i; onun her dşareti gi'bi, kendi öz arzusu,
kendi ruhunu da kavuran l:Yir öz. d'iıle!k g'ilb!i sevinçle karşılıamıştır .. Onun her iradesi
gibi bu isteğinin de bütün bir miHetçe hi.s ve muhabbet birliği ile benimsene·ceğinden şüphe yoktur. Topraklarının ucu den.iz olan bir milletin· hududu halkı
nın kudret ve kabiliyetinin hududu demektir.
Türk MiHeti şerfin iradesi istikametinde böyLe bir seviyeye
sonıra milli bir vazife oLarak tahakkuk ettirmeğe koyulracaktır.
1

varmayı

bundan

Hükümetin bu .işlerde taldbedeıceği h~reket muhtelif usul ve şekillerle idare
·edilen mevcud denrz müesseselerimizi bir elde toplamak ve bir ·plan dahilinde
~ahşmaya sevketmek suretile ıbaş1ayacaktır.
Yüksek tetıkikinize aırzı derdest bulunan <<!Deniz bank kanunu projesi» bu. ne- ·
ticeyi temin etmek maksadile hazırlanmış !bulunuyor.
Memleketimizin zirai ve sınai hayatmdaki inkişa:f ve memlıeket iç piyasalademir ve kana yollarile tedricen deniz yoLlarına bağlanmasındaki Herleyiş
hem memJ.eket .sahiHeri arasında hem de memLeketten dışarıya ve dışardan mem1ekete olan .nünakale. ihtiyacımızı günden güne artırmaktadır ..
nnın
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rBu niesud. inkişa1 bizi milli kadro ve esaslı bir plan dahHinde .:
Küçük kabotaj vesaiti

ihtiıyacı,

Büyük ka!botaj vesaiti

i:htiyıacı,

Ve bunlan temin ·edecek milli tesisat ve teçhi'Ziat,
üzerinde ehemmiyet1e düşünrneğe ve çal.ışınağa

mevzuları

sevıc;etmekt·edir~

iRenebi kumpa:ny.aların, atalannda birleşerek vakit vakit yül,csek navlun em~
poze etmek istemelerinden ihracat piy.as·amız müteessirdir. Milli iktisad men'La:~timizde bu yönünden teıdbir almamızı ioab etürmekte.dir. !Bu itibarla mini
şilepciliğimizi yüksek teknikle teşkiW.tl:andırmaya: çalışacağız fakat bir inhi:sar tesisi düşünmedigimizi derhallilave ed~bilirim:
Allınan

tersanelerine sipariş ettiğimiz 14 yeni yolcu vapuru kopataj ihtiyata.tmine kafi gelmeyecektir. Bu noktadan da mevcut tonajımızı yeniden
artırmak .lüzumunu bir zaruret halinde duyuyoruz.
cımliZI

']htiyacınüz

olan . gemileri dahilde yapmak .prensibine çok

kıyınet

veriyo-

ruz.
Memlıeket_imizde bir ıan evvel bk .demir sanayii tesis etmek için sarfedilmiş
gayretiın iıstihda.f ettiği müıhim

hedefterden birisi de zaten bu idi.

ı1şi iki etapta pLanlıaştırmak kararındayız :
Üç senelik birinci plan devresinde İstanbul'da eski tersane mevkiinde yeni
bir tersane kuracağız. Bu tersane bidayrette ikisi 5.000 tonHatoya kadar, diğer iki7
si 1.000. toriil:atoyıa kadar olmak üzere dört ıg.emiyi ayru zamanda inşa .edebilec.ek
kudr·ette o1acak ve yük gymisi yapıldığı takdirde istihsal edilecek netice tonaj
bakımından daha üstün olacaktır.
Tam randımanlıa çahşmağa başl!adl'ğı vıakit .günde 1..500 arnele çalıştıracak
ve milıli ·emek ka.rşılığı: oLarak ~senede laakal 1.000.000 ·ıira kıazandıraca:k olan ye-·
ni tersanemiz ikinci pLan devresinde makıine aksamını da imal edecek hale ge-.
tirileoektir.
IDiğer

taraftan mev:cut tamirat fabrikamızL~
alarak bu fabrikaya iliaveye
bulunuyoruz.

şirketini satın

Dok

tirmiş

IMühiım limaınlarımızda işletme servis1er~ni

ıhavuzları:mızı
ka·rıar v:ermiş

tevsi için tştinya,
v:e pazarlığını bi-

tanzim· ve ta:hmil ve tahliye va- .

sıfalarmı her biriınin hususiyenerine uygun· şekillerde moden1Ieştirerek·· masrafLarını

ve

:dolayısiyle

tarife,lerini tenzil içiru

çalıŞmalara

devam

edeceğiz.

İstanbul'da modern tesisata malik transit satışlar da yapacak bir kotnür

deP,osu tesis

olunaıcaktır. IDiğer limanlıarımızda

ihtiyaç derecesinde iskelder yap71!

mak, mevcudları islıah etmek .ve bütün bunlarla ·beraber memlekette .denİz sevgisini y~ata,cak olan deniz sporlarını teŞkilatl~andırmak ve himaye etmek kararındıayız.

Memleketimi:zde balık ve· sün~er gibi den;iz mahsull~erini değerlendirmek
hedefile hazırlanmış oLan bir kanun proj·esiıni ıyıakında yüksek meclisinize sunaoağınuzı kaydederim.
Bu proje, aynı zamanda iş kanunumuzun hududu haricinde kalan. balıkçı
tayf,alarına aid- hükünüeri rde ihtivıa edecek tk.
Nihayet şefin rasyonel
geliyorum.

çahşma

.imkan ve

havasını

kuvvetlendirrnek hedefli

irşadlarma

!sarılmış bulunduğu kalkınma

ve enderecede ebernıniyet vermemiz lazını gelen bir mevzudur. :Buınun için üç sene evve1 Türkiyenin
. iktisadi. bakımdan tetkik ·etHrilmesi maksad-ile Amerikadan getirttiğimiz heyet
gibi ilmi bir heyeti tavzi ve hayat pahalılığı ve elemanlarını birer birer tesbit
ettirerek radikal bi·r mücadelıe planı yapacağız.
Türkiyede hayat

ucuzluğu

düstrileşme savaşı bakımından

memleketin

.da tesis v·e

muhaıfa:zaısına biriınci

«Küçük esnafa ve küçük sanayi etıbabına muhtaç oldukları kredileri
·ucuzoa verecek bir teşekkü1 vücuda getirmek ve kır·edinin normal
ve
kolayca
şartLar ıaltında ucuzlatıLması» direktiflerini vermi·şlerdir:.
Kalbul buyurmuş olduğumuz Hal'k Bankası ve Hark Sandıkları Kanunu malumunuzdur. M·emleketimizde diğer sahalarda çahşan kredi müesseselerinin çoğ~lmakta bulunmasına rağnien hu çeşit küçük kredi· ihtiyacını tatmin yolu çok
Şef,

dardır.

Bit.kaç kred!i müessesesi istisna edilirise ınınlar içıin hemen .hemen gizli tefeciiden başka müracaaıt edilecflk kapı ~·
Halk Bankası ve Halk Sandıkları bu boşluğu doldur:aca'ktır. Bu 'banka ve
sandıklannın esas mukaveleleri 'küçük kredinin hususiyetleri göz önünde. tutularak
hazırlanmıştır.

Küçük kredi meselesini hal.
olan blir mükellefiyeti de varldır.

işinde

devletin iktisadi

olduğu

'kadar içtimai

·Şefin etnr~1rui yei~ine getjreceğiz.

«Nortrnal · şar!t1ar
direlktiflerine gelince :

al~ında

kredin!in

ucuzlaıtılıma:sına çalışmak»

hususundaki

Kredi; taıhaJkıkuk ettirmek · isteğim'iz ek'onomi'k mmi kallkımna f;aaliyeıtirun
muharrik kuvveti olduğuna göre, büyük kıymeti aşikardır; Buıiun için yüksek
mecl!i15in'ize bir 'kanun layıillıası ta:k~/ilı.n edeceğiz.
Diğer tarajjtan alaikadartarın kredi alalbilnlelerini 'kolay1~tımiak. için bir
plan dahilinde .umumi. mağazalar tesis ve varant ü.zerine muamele yapılmasını tenrine
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çalışacağız.

irşa:dlan arasında bazı mevzuatımızda yapılınasi

Şef, bu kürsüde n va:ki

bulı
fayldalı tad\iİ ve üavelere de işaret b~uşl~ııdır. Tüiııciye yalnız umumi
ranı göğüıslemek

ot1ta'sında büıy:ük

kudretinJ gösterm!iş memlelket
milli ka~ma .savaşı davasını

değil aıynı ıiaiınanda

\);aşarı

ile

bu

bulıran

ilerletmeğe muvaffaık

ol!muş memle!k~ir.

Kanunlarmıızın memlelketiırnizıde her gün ilerleyen
faaliyetler icaıblarıhı karşılayacak şeıkillere getirilmesi

ve çeşitleşen iht'iyaç ve
ve yeni yen'i mevzua t ·

·aşilkardır.

lüzumu

Şef b'ilhassa giinlrük kanunuınuza işaret buyumıuşlaridır.

ekbnomiik bünyemiz ve po]iltilkamızlıa mütenaJsıip o~yan bu kaşekle getinunun Ve merbut u tarife cetvelinin bugünün ileri ·te~niğine uygun
s.ü~orıta işTettinde
rNimesi iÇin cilddli ·hazırlık mesaiıshıe ~aş1anaca:ktır. BuıKfari lYaşka
ılığın umu- ·
s'igortac
taraıftan
biıı taraftan silgontalıların · enıniıyetin'i at1tıracalk diğer
layiha habir
h'arvi
mi menfaa tlerinde n memlek eti isıtifade. ertitecek hükmnleri
Hugünıkü

zırla!malkltayız.

ard bir takım
Y ulkar11da izah etmiş olduğum ana prensipl~re ve taıtJöilkatına
.kanun

layihalarımız vardır

Bunları

ki peyderpey yüksek ta:kdirlerinize arzedileceklerdir.

hemen burakla tadadla ihtiJyaç görmüyorum.

Arkadaşlar;

Nafıa salıasında şef

umuz
Cumhuriyetin ilk senelerinden beri dikkatle, . ısrarla üzerinde durduğ
tatbik
·ile
d'ı.un1'adan başarı
demieyolları inşaat siyaJSel~i hedefle rine ulaşmak için
olunacaktır.

Dirclcltifinli
miz

verm'işlerdiir.

Bu direk11if

şiplendifer inşaatı

işlerinde

rehberi-

olaC'aktır.

a mevcud
Sivas, Erzurum ve Diyarlbaıkır - Ir'alk ve İran haltlannıiı inşaatın
kanunların allılkarnı dairesinde dev;am edeceğiz.
dığımız
Bunlar haricinde mesela Burtiur - Antalya gibi inşaalarını taısadai
de
dairesin
ar
·imkanl
teknik
ve
hatları ve. büyü!k limanların inşaalarını, mali
.
ve ekonom ik askeri ehemm'iyetlerine göre sırasiyle ele alacağız
a feribot
'Bundan başka İstarı~ul'da Sirkeci ve Haydatpa5a. i'Stasyonları arasınd
muhBunun
ayız.
kararınd
ettirmek
k
tahakku
yolu ile doğru tren n\bıtasi tesisini

telif

.baJkımlardan

menfaatli

aşikaridır.

hatların ibiran evŞef «Demiryolu hatlarımızı iç sahalar a bağlayacak ve bu
olan k1arayolu
vel milli ekonomilk kalkınmaya azami hi:ımeı~in1 temin edleeek
inşaatı

önümüzdeki devrelerde teksif ve bir planla tevsi. edilmelk

lazımdır.»
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«Her bö~gen'in rhtiyacma göre istarsıy:onlarıda tamaml~yıcı tesisaıt da. yapıl
mak ve muhterif malların lazımı g'iib'i sevtkiini temin edecek tekrrik şanları haiz
vagon mevcudunu ·artırmak zarur~dio) dir~ktifini ver.ı:niştir.
Füha!kiika elievlet demıiııyoUarı şebekemiz her sene inşa edilen ve saitın alı
nan yeni h'aıt1arla bu gün 7 000 küometreye baliiğ olmuŞtur. Şebeike üzerindeiki
muhar:riık ve müteharrik· vesait mıitJtarı; memle'ke:tiin umumi i'klt.iısadi ]:)ünyesinde
hergün artmakta olan inkişafa cevap verecek · nisbette değildir. fHatlarımız pek
ya!kın bir atide, lO.IOiOO kilometreyi bulacağına ve bilhassa bazı büyük devlet
madeiı işletmelerinin istilzam ettiği keşif sefer ve vesait ihtiyacına nazaran mevzu
giıtJVikçe hususi b'ir ehemmiyeıt almalk'tadır. Ewelce i·şleltnıe hasılatı fazlaları karşılık gösıterilerek muiharrik ve mü~eıhatriık vesa:it müibaya·asına yüıksek.meclisce müsaade buyurulmuşıtu. Hasılat niıslbetlerindeilei tahmini aşan tezayii/d bu esas dahirinde mübayaa pla:nını. tevısi imkanını gös~eıımeikited!ir. Diğer, taliaiftan isıtihsala
tımızın yer yer tezaıyüdü ve piyasa tekniğinin memleiketıte in/klişafı kara ve deniz
·
yollariyle gerek içerden gerek dışardan demiryollarırtıızla ·irtibat tesis edilm:iş
ve ed'iFmeik!te olması yalnız faal1iıyeıti arttımıakla kallmanıış huıbulbat merkezi oLan
sahalara tesadüf eden istasyonlarda sil o· ve ta:hmil· ve ta:hliye tesisatı taze meyva, sebze ve emsali .maddelerimiz için soğuk hava tertibath kafi vagon tedari'ki
ve 'bunlar için hususi' süratle nakliyat temini ihtiyaçlarını da beraber doğur
muştur.

Bu arada tek vagıoiılu, kömürle işleıyıen o toray kullanıllrn~a:sını ve bu suretle
surat ve marsraftan ve daha uzun meısafeler için · kul'lamla!bilecek muihıarrik . ve
müteharrik vasıta1arda:n tasarrufu eheinm'i'Yetle teı~kWk edeceğiz.· Bu ihtiyaçları
h:azeri .'V'e seferi vıaziıyeitfer baikımından bir kül halinde mali imkanlarla telif ederek plAnla.ştıracağız. Bunun için b ir layt]ha ile yüiksek medise geleceğiz.
1

1

Şefin, yol inşaatı hakkındaiki işaretlerini tahalklkUJk eVtJiteceğiz. Bunun için
yüz kilometre ka:dar lbir kısım kalmış olan 652 kilometrelik İran transit. yolunun riıemlekette 1 başlanmış ve 'lJaşlanaca'k asfalt yolların geçit vermeyen nehirler ve büyü/k sular ÜZerıjnıde inşaasına veya tamir veya tadiline lüzuım görülen
köprülevin ve dilğer umumi ve huısuısi kara yoHarının inşa planını vücuda get'ire, ceğ'iz. Biiitçe imkanları rıWsbetinl~e peyider pey taıhalklkuık ettirtneğe çalışacağız.
·Bu meyanda şose ve köprüler kanununda m1,1htelif bakımlardan zaruri. gördüğÜitlıÜZ bazı tadil§,t için yıülksek meclise b'ir layıha ile müraca:a;t edeceğiz.

Yol inşaasi halkımından hususi idarelerin · münasebetlerini daha arneli ve
faydalı bir şelkle kbymıa<k iç'in tekliiflerim'iz olacakltır.
1

'

//

Su

işferinıi

memleketin üayaiti mevzularmda n biri telaikiki · ediryoruz. Gerek

nafıanın uğraştığı kı'sım gere!k ikıtiısadın uğraşıtığı k11sım gerelks'e ziraatı alaka-

dar edecek
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kısımtar uımumi

bi.ir planda

toplanacalktır.

·

büyük su işleri haridinde küçülk su .işlerıi ile de uğraşmak
ve bilha~sa ~ulama !:laik ve vazi:felerin'i taıWirtı ederek bütün· çi!fltçiler'in mevcut
sulardan muntazam i!stifaide'lerini 'temin eyl~ınek kararındaıyız.
Nafıanın · uğraştığı·

Bunun için bir layiha hazırlamaktayız. Diğer taraftan elekWiklendirme dairesini su kuvvetlerıinrden beyaz kömür olara!k .ÜS1 tifaıde için tetık!iklere devani edeceğiz.

Bu etüdler şimdilik, Sa!karya Nelhri, Adana, Kayseri mıntıikası sul'arı, Ege
sU'İarı, Fırat Nehri ve klolları ve Kızılırmalk ·üzerinde d_evam eıtim'*ted'ir.
iç şehirlerinıliz ve drş hava .üsıtaso/On1arı ile blran evha1e getirilmesi ve harvacılığın inbşafı üz'erline
edecek
vel devamlı irtiib'at te1si1s
pek çdk diiki'k'a!t ve ih'timamrzı eelbedecek başlıca meviulardian biiri olacaktır.
1

Devk.ıtin havayoUarını

o kadar ilerlemiştir ki, hava yoUarında kazalar ve riskler demir.yollatı,ndalki :kadlar azabıuışıtır. Türk'. Jı1ava YoUarı her tür:lÜ ve en
mütekamil emniyet ~birleriyle memleketin en emin, e.n çabuk, en rahat vasıta
sıdır ve vasıtaısı kalacaktır.
Dünyada

havacılık

Posta, telgraf ve telefon işlerinin rasyonel 1bir şekilde cereyanı için sarfedilmek'te olan. çalıŞmaLara· hız verilecekltir. Şehirlerümiz araisında. teletfon teıs'i~satının
istasmıntıka'larıda telsiz
iikımali asker~ ve tdlari nolkta~aıtian eh'emmiyeti •. haiz
.
.
rarıderecelde
azami
için
devlet
'Yonlan tes1si ve sürelti umumiıyede bu idareriln
bütün
için
ta:Jbl vefertler için azami derecelde faydalı ve seri 'bir hale gelmesi
teıdihirler alınacaktır.

Arkadaşlar;

Maliye, bir memlekette . sağlam \bir .iş gidişinin mi yarı cemiyet sağlığının
nab'zı:dır. Fertler arasındaki münaıseıbe:tlerde karşılılk taahhültlepin mtint'azam ifa
edilmemesi nasıl 'k'i milli ıbüny~ üzerinde rahatsızlık vucuda getirirse bir devlet
maliyesinin teal1hüdlerini ifa hususunda herhangi derecedeki intizamsızlığıda, dah'a kuvvetli olara!k 1bütün bir memleket havasındaki itimadı istikrarı ve. iş sela-

metini zehirler.
1
'Böyle bir vaziyeti ön~iiyecelk yegane yol sa~:rıilmi, denk bültç.e politikasıdır.

bütçelerinin 'koru}'ucu kurucu ve verici işlere ,
lier yıl daha fazla nislbetleıtie pay ayırma vasfını ·itina ile muhafaza ~deceğiz: Va. r.idat fa:zlalarını evıvelernir!de :mliUi isltiih!Sal hacmini arıtır:an ve . artıracak olan
ıBu poli!J:jkayı

verimli

işlere

ve

Cum!huri:yeıt

ve memLeket

müdafaasına hasrooeceğiz.

taabhiiJtlerin'i ndktası nokıtaısına tufula!kta:ki büy:ülk itinası h'erlk:eısçe bHinmeıkt&lir. Devleit i~iiharını milli· se.rinay:e ve esılaim kııymeıtl'e.riinıi. kuvvetlend!irecelk hareiket ve ted:b'ider üzeilinde selbat olunıaca!~tır. Mevcud vergilerimiz ve bunların tarh ve dbayıet usulleri ileri bir zihniyetle ciddi ibiir tetkikten
Maliıyemizin

75

geçirı11mekted1r. Netice, Yüıksek Meclise sunulac~ktıi". Vergi haillerimiz

milli istl1hsal ve milli hayatla ayarlanacaıkltır. Haıyaıtı ucuzlaıttrna'k için hüıtçıede göreceğimiz imkanlar nisbetinde tahfiflerin yapılmasma devam edilecektir.
Milli istihsal maJıiıyetıl üzerine müess'ir veııgi ve resimler ve haıılçten almağa
.niedbur olduğumuz iPtidai madl&~ıer üzeriine mevzu rüsumu kaldıracağız.
Hayvan
meseledir.

veııgıtsi şe!kli

ve mailliyreti itiil)arile üzerinde tekrar

çalışacağımız

bir

Huhran ve muvazıene vergileri zaman ile mukayyet olarak konmuştur. Bu
üzeri'erinde durolup teVkiik edlilmeğe muhtaçtırlar. Bütçe muvazenesi esasını bozJrnıyacalk surette senelere bağlayoarak hal çareleri arıyacağız.
b'atk:ımla:rdan

Şef «Sertna;yesıinin tamamı

veya büyük kışını devlete aid ticari,. sınai ·kubu kuruırn1arın bünyelerline ve kendilerinde::t istediğimiz .ve is'teyeceğimiz ticari usul ve zihniyetle çalışma .icablarını süratla tevfik
etmek. Bu g~bi kurumların bugün!kü .usullerle çalışaibilmelerline ve inkişaf ~tme
le~iıre imkan yıoktur» buyurdular.
rumların.

mali kontrol

şeklıini

Ba~a memleke.itlertlekıi taıtJbikat ha!klkında geniş ölçüde yaptığımız tet.k.ikat
bu işaretteki isabet ve kudreti tamamen belirtmektedir. İdare şekilleri ve tekruk
kontrol hustislarına ait kayıtların şekle aid bir malikontrolden çdk daha lüzum- ·
lu olduğu bütün dünyaca kalbul edilmiştir.
Şefin işaretleri
şekilde tesi~i

lazrm

veçhile, bu ·müesseselerin . bünyelerine ·v~ ·· icabiarına · uygun
konıtrol rejimini .kuracak olan bir kanun) layibası yüksek

mecliıse sunula:cakıtır.

Atkadaşlar;

Paramızın istikrarını muhafaza edeceğiz. Bunu Türıkiıye. kalkınma hainlesinin bir :Zarureıti ve nlllli ekonomimizi:n icaJbı olaia:k görüyoruz. Bu göruş kuru
bir prenısihe. bağlallimış olmamızın veya. meseleye hisle k.ıymeıt vertniş .bulunmamızın neficesİ değildir.

Memlelkeit menfaatinin milli~ tasarrufu vi'kaye zarureıtinin neticesidir. Bir
hareketinin Türk ekonlimisi için anca:k zararlı olacağı kanaatinde~
yiz. Haşlka şartlar altındaiki elkonomi1eııde hangi lJa!kımlardan yapıldığını teıtlkik
efirnek ve kendi vaziyetimizi görmek bu kanaatin ne kadar halklı olduğunu gösterir.
devalüaısıyon

Bazı m'emlek'~ler

· rici

larımızın
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milli parafar ile .alktedilmiş · muazzıam hacimlere malik ha:..
hafifletmek için bu tedlbire baş'V'U.l'ttluşlardır. Hizim harid borçhepsi ecnelbi parasiledir.

~rçlarını

vaziyetimiz yine hiçbir memleıkeıtle ·kıyas kabil
değildir. Bizde devlet masrafl arı diizenl!i l)ir bültçe ile görültir. Dahili isfikra:zlanrmz hallkın en ufak dahi olsa yapabildiği tasarrufla karlı ve ilmisi açık milli
·ek!on<.m.1ilk işlere hissedar olarak iştirak arzusuna yıol açmak içindir. Deivaliiasyon, hallkın iştirak kudretini tasarruf imkan ve heveslerini ~kıracağından gayeleDruhili

borç~ar b(i;kımından
1

rimizle taban tabana

zıd

olur.

balkumndan dahi, ljuıgünkü a.nlaşma poliltiık'amız böyle bir tedbire lÜzum g;östermemektedir. Satılmamış elimizde kalmış mal stoku yoktur. Tür'lcirye srtıoıklarıni muntazaman er'.itebillm:iş mrüıstesna memlelkeıtlerden biiridir.
Mamul madtleler maliyet fliyatlarındaki tesirine gelince; 'bu, -ancak arnele
ücretlerinin hakiki kıymetlerinin düşürülmesi demektir ki yine gayemize muha~
hffir. Çünkü biz çalışanların yaşayış ·standartını yükseltrnek prensibini güdüyoDış tlica~et

ruz.
Hao/at ma:liryeti

ba!kımın!dan:

Bit

deva1üaısyon, memleke~te. şikayet ettiği

miz teıdb'ir ·aradığımız haJyat pahalılığını k'enıdimiz arittırımak olur. Biz kısaca rekabilio/eltimizi ya§ama standarıdımıZdan fedaıkarlık yapara:tç değil daha ras)tonel ve daha verimli çalışarak ve daıha tleri piyasa 'tekniik ve me:rotlarından isıti
fade eder'e'k artttırma:k istiyoruz:
k\aıbet

G-örüluy:or ki, paramızın fiili sta!öirttesini · mu!hafaza etmekte ısrar etmemiz
için sebep ·blir değildir. Bunun için surelti katiyede. bu polıWilkaıda devam edeceğiz.

Sayın Arikarlaşlar,

Gümrük. ve inhisarlar mevzuuna geliyorum.

Gülrnrük ve irıhisarlar sahasında duşünduğÜ!müz bir çok ·şeyler vardır.
bu· kurumların mali monopol, · ticari te§elkıkül ve
kara\klterlerin'in ·ahenikli ·şekiMde tecelli etmesin'e çalışılacaktır.

İnıhi~arlar muamelatında

milli

valotizasıyon

mevzuu maJddeler arasında tütün, cİev]et bliıtçeısi bakımından oldukadar- milli ~icaret çerçevesinde de hususi bir'. eıhemmiyet ihtiva eder.
İnh!itsıar

ğu

Devlet monopolu mevzuu olınası·ba'kımından inhisarların tütün imalat maliyetirii indirmek ve daha fazla ticari bit haie getirmek suretile harüce satış imkanlarını arttırma!k ve hasılatını yükselitimege çalışmak bizim içiin bir zaru. rdttir.
En mühim bir :i!hraç ·maddemiz olma!k hakımından tütfuı · istfhsal s·ahasın
dan IJaşlaıyaraık ticaret, ve imalat saıhaJSın'a kadar uzanan geniş bir .ufuk. üzerinde
inlh1sarlar idaresin;in planla ve d!i!klkatle uğraŞma!sını icalb elttireC'ek bir. mevzu
olarak ele alınacaktır,

77

Yurt içinde rasyonalizasyon ve piyasa tekniği bakımından yapllacak işler
haricinde kaliteye dikikat politikamızı aynen muhafaza etmekle bera!ber ona
mütenazır [bir de kemmiyet politikası takip etmek ve bu meyanda Virjinya ve
somaıtra tohumlarını tecrübe eyl·eımelk ıka:rarındayız.
Tür!k elksper ve

harmancılann ecneıbi

arasında. mevki yapmalarına

topralklarda ecnelbi sanat
ehemmiyet vereceğiz.

arlkaöaşlan

tnhıisarların bu es.aıs1arı da nazara almak üzere saıtış poliıtikaiSını· planlaştır
maJk azmindeyiz. Tütün Limit~d Şir!kelti faaliyetine bu polilti'kaya. mütenazır bir
isti'ka·met ve vüsa:t verecegiz.

ispiruolu meşrubat inbiiısarının b'ilhassa şarap ihracatını, tuz
ric'i tuz satışlarını arttıracak bütün tedbirleri alm:a:k kararı'ndayız.
nel

inhlisarının

ha-

·Prensip itibarile bilumum inhisarların muametaıtmda ihraç fiatı en rasyo"
temin edilecek olan maliyet fiatına kadar indirileceıktir.

şekilde

Dalhifi fiaJtlara gelince; rasıyoıreUeşrt'irme mesaimizin inkişafı n'isbetinde ve
bütçe tahminlerini sarsmama:k ka:ydUe mümkün olan tenzilatın yapılmasında
tereddüt ediiJmir)rece!ktiir. Sıhıhat ve tem:iz1iğe taallük ed·en 'ispirıto fiatları ile hafif
alkollü iÇk'iler!de tenzilat mukarrerdir.
Gümrüklere gelince :

Memleketin lüzumlu görülen noktalarında bu hizmetin icaplarına uygun
bina ve tesisatı yapmayı zaruri bir iş görüyoruz.
Bazı ıhudud

mahaller'inde gümrük memurları mesken müşkülatı içindedir.
ihtiyaçları da tespit ederek ·heyeti umumiyesini bir inşa planına bağlayaca~
ğız. Gümrüklerimiz için daha kifayetli elemanlar· yetiştirmek, Avrupa gümrüklerinde staj yaptırmağa devam etmek arzusundayız
Bu

Gümrük muamelelerinde iş sahipleri için olduğu kadar gümrük
için de kolaylık, sürat ve intizam tedbirleri alacağız.

memurları

Arkadaşlar,

fına

Parti programımızdaki direktiflere göre, milli · kültür sistemimizin
azami önem vereceğiz.

inkişa

ilk öğretim her bakımdan üzerinde en çok duracağımız ve en çok ehemmiyet verece~imiz mevzudur.
Aile ocağından sonra milli kültür ıle ilk temas ilk okullarda başlıyor. Genç
benimseyen ve henüz temyiz. kabifiyeti teessüs etmemiş olan
taze zekasile ancak en doğruyu en iyiyi ve ·en güzeli öğretecek bir müesseseye
emanet edilebilir.

vatandaş h~r şeyi
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İlk ta:hsilde alinan fena intibaları müteaıktben düzeltebilecek ali bir tahsil

sistemi henüz icad

ed,ilmemişt~r.

Fena bir ilk öğretim; fena bir hayata başlayış demektir. Bu genç vatandaşın
karakterinin teşekkülüne mani olur ve hatta· bozabilir, bunun içindir ki, ilk öğ
!l"etime. en çoık ehemmiyet .vereceğiz. En kıymetli en iyii yetişmiş· ve en kuvvetli . elemanlarımızı 'bu itşte ve bu iş· için adam yetiştirmek te kullanacağız. iyi bir ilkokul öğretmenini en yüksek birokul öğretmeninden mahiyet itibarile d-aha az mühim bir vazife almış· sa)lmıyoruz ve kendilerinin hayatile refahlarile ve bu mühim vazife)li başarış kabüiyetlerile en yakmdari alakadar olmakta devam edeceğiz.

Mesleki tedrisattan bahsetmek istiyoruz.
Mecburi ilk öğretimin gayesi vatandaşiara konuştukları dilin kaldelerini ve
merisu!b oldukları milletin tarih ve rejimini öğretmek ve hayatta daha ileri adım- ları 'bakımından zaruriilk bilgiyi ikendi~erine vermekdir.
ilk tahsili bitirenlerin hepsini istidad ve kabiliyetleri ned,en ibaret olursa
olsun üniversiteye dayanan bir mekanizma karşısında bırakmak istemiyoruz.
Çünkü bunun neticesi bir taraftan tesis ve kuvvetlendirrnek istediğimiz. yeni
ve ileri Türkiye hayatını en zaruri elemanlarından mahrum bırakmak ve diğer
taraftan yavaş }'avaş memlekette bir ihtisasa varmadan sönmüş. veya yarı tahsille
diplomasına dayakalmış ve)lahudda bizzat ekmeğini kazannıı;ıktan aciz sadece
nan bir asabi yörguıilarkafilesile karşılaşmak olur. _
Kemalist rejimde okul
lları

yalnız

(Mecburi ahkam)

değildir.

Büyük tarihimiz büyük milletimizin her ihtisas sahasında en büyük adammızdadır.
yetiştimı1iş olduğunu gösteııi,yor. Bu kabiliyet 'kanı damarlaırı

Mesleki tedrisatın vazifesi bu kabiliyetleri yeni hayatın 'her sahası için yetiş
ş en yüksek teşıeb!büs ve hayatla. mücatirmek. işinıi bilir yaşama hevesi kırı;lmamı
.
'
sarratkar ve ihtisas sahibi elemanmüsbet
dayanıklı
dele kabiliyetini haiz başarıcı
la:r yetJiştirmektedit. Bütün hayat ve faaıliyet "iahalan için .bol 'ayın ayrı mesleki
· tedır:isat maari:fiimlizıin belkemi:ği

olacaktır.

İlk öğretim mevzuuna mütenazır olarak her nevi meslek mektepledne ebernıniyet

verilecektir.

Bunun klasik üniversite tahsilini ihmal edeceğiz, demek olmadığı aşikardır.
Bilaıds. bu mulessesıelerimıizi de hakiki ilim adamı yetiştir.eoek şekilde ve.· ancak bu
ve
:istidadı· en mütekam il surette gösterebiimiş olanıarın başarabilecekleri çetin
ede~
devam
e
fevkalade disiiplinli iiliim müesseseleııi halinde yükseUmek mesaimiz
ceğiz,
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İlave
kuracağız.

ve tesis, edilecek fakili telere ai d işi hazırlayarak Ankara. üniversitesini
Orta okulara ve lis~lere layık o[an büyü:k ·ehemmiyeti vermekte de-·

edeceğiz.

vam

Şefin işaretleri

dairesinde

Doğu

bölgemizde bir kültür merkezi

esaslarını

kurmağa başlıyacağız.

Milli kültür bakımından büyük önemi olan, ve şefJn ilim ve kültür sahasinda
en büyük abidelerinden biri halinde daima yükselecek bulunan· tarih ve dil araş
tırmalanınıza ve bunlada alakadar işlere hususi ehemmiyet verrneğe devam edeceğjz.

İyi

bilhassa kıyınet vereceğiz. Avrupa'nın tanınmış ilim ve sanat merkezlerine talebe gönderrneğe devam edeceğiz. Llizumlu görüJlecek iılim ve teknıiık şubeler için kıymetli mütehassıslar da getirteceğiz. ·Bu suretle muhtelif sahalardaki milli eleman ihtiyaçlarımızı temine
ve çok

eğitmen öğretmen yetiştirrneğe

çalışacağız.

Bütün devlet okullarının kemiyet itibarile olduğu kaclar keyfiyet ve teçhizat
itibarile de en yüksek -derecelere ulaştırılması hedefimizdir.
Milli sahnemiz Türk kültürünün makesi güzel dilimizin en iyi şekilde telaffuzu ve en bedei tarzda ifadesini yayan sanat k~ynağı olarak ele alınacak·
tır. Bunda modern tekilik vasıtalarına ehemmiyet vereceğiz.
Güzel Sanatlar Akademisinin bugünkü

başlanmış

olan

isiahatım

yürüte-

ceğiz.

Milli kültür kadrosu içlnde mütalaasını zaruri gördüğtİmüz sporu profesyo- .
nel şampiyon yetiştirmek için istemiyoruz.
Spor okullarunız giN sahnemiz gibi milli kült~ümüzün bir cüzüdür. Büyük
gaye Türk vatandaşını fikir ve düşünce ~tlibariJe kuvvetli vücud itfihaTi1e kuvvetli
en ve tam sıb'hatlli seciyeli gürbüz güzel insan olarak yetiştirmektiir. Nasıl kri nıem
leketimizde okumak yazmak bilmeyen tek vatandaşın kalmasını istemiy~rsak
sevdiği ve bütün hayatınca tatbik edeceği daakal birspor olmayan vatandaş da
- kalmamalıdır. Salim bir kafa ancak sağlambir -· vücudda olabilir sözü Türk ·ata
sözüdür. Yine bu mülahaza iledir ki bütün vatap:daşlarcla veıiim kudıretini muhafaza için muntazam çalışma hafta ve yıl tatillerinden muntazam istifade ve seyahat zevlkinin inkişafına taraftarız.
Sporu bir merkeze bağlayıp teşkilatıandırmak ve muhtelif spor teşekkül ve
hareketlerini ·o vasıta He idare etmek i'çin yüksek huzurunuza 'bir kanun layi4asile
geleceğiz.
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Arkadaşlar

Maddi ve manevi düzen refah kilittir seviyesinin yükselmesi ve bütün bunbaşarilması ve devam etmesi -ancak miılli ·emniyet ve taımamiyetimiz1iın icabında herkese karşı masuım tutulabilmesile ka~jj]jdir..

larin

Türk ordusu, kadını ve erkeğile bütün Türk milleti demektir. Daima daha
kuvvetli olmak için bu millet her sene yüzbinlerce eviadını kısaca ordu dediğimiz
ve yalnız adının bile hudutsuz biir gurur ve heyecan 'kaynağı olduğunu bildiği
miz bu en büyüJk okula milli emniyeti, milli müdafaayı, milli disiplini öğrenmek
için gönderiyor;
Türk ordusu Türkiye'nin yalnız emniyet vasıtası değildir. Türk milli içtimai
duygusunu dalima en yüksek ·derecede da:ima uyarı:tk tutan en büyütk milli
killtür ocağıdır.
benıl:ik

Bu büyük disiplin ve güven okulunu en müterakki en

~ol

en mütekamil

vasıtalarla teçhiz etmek birinci vazifemizdir.

Teçhizat ve ıteslihat ptogramımıza devam edece,ğiz.
En son sistem haırb vasıtalarınıdan henüz ihtiyacımız · olanlru-ı da temin için
ayrı bir program ·yapacağız. Bu program memleket dahilinde yapılması kabil
.olanları, memldket dahilinde imal ertirmek esasını ihtiva edecek ve kara, deniz,
hava kuvvetlerimizin bu kabil bütün ihtiyaçlarina şamil olacaktır.
Sureti umumiyede milli müdafaa kuvvetleriniizi daima en bol en ileri
ta:laııı1aı teçhiz ~etmek belili başlı emelmiz ve vazJifemizdir.

vası

Mevcut· mıaıllzemenin. daima iyi l}alde bulundurulması ık:ııymettea düşmüş
olanların yenilenm'esi ve sefer için orclu ihtiyaÇlarını karşılayacak her çeşıit stokıla~ vücuda getiriilmesi daima gözönünde bulurrdlıracağımız ·ehemmiyetli işler
olacalktıx.
M;evcut 'harb sanayii faıbri'ka~anmızı tam randıman alacak surette çalıştı
ve henüz noksan bsımbrını tamarn.:layaca.gız. Harb sanayilmii.z:1n inkişa
fına htısusi önem vermek ·umumi endüstrileşme hareketlerimizde harb. vaziyet
ve ihtiyaçl'arıru daıima gözönünde tutmak kaırarrndayız.

ra:caık

zin

Milli ekonomi bakımından da hususi kıymet · izafe
Iclor ars.enik sanayii bu aradadır.

ettiğimiz

kömürelen ben-

istiihsıali,

Halren ~endi tezgaManmızda inşa edilmekte bulunan. denim:I:tı .gemiİerimiz
bittikten sonra yenilerini inşaya fasilasız clevam edeceğiz. tık üç senelik ha,va
programtmız mıilletiim.izih gösterdiiği yüksek ala'ka. ile şimdiden ta;haıkkuk ett.iır.iıl
miş sayılabilir. Bu vesile ıile tayyare .işinde bü,tün milletçe gösterilmış yüksek
_şuuru gurur ve ·iftiharla bu kürsüde zikret'mek ve 'bütün vatandaşlara hükümetin
şükran ve ta~di:rlerini uılaştırmak ister\im.
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Hava müdafaası bu memleketin milli . müdafaası mevzuunda {>üyük ehemmiyetli yerini muhafaza etmeıkıt:edir. Yeni bir hava planı hazırlaıyacağız. Bu program Kaıyseri fa!bri'kasının tevsiini ve motör imal edebilecek hale getirilmesi hususlarını d,a. ihtiva ed,ecektir. ,
Ordunun :ekonomik, kültürel, sosyal
yetiştirmesi içıin ·tertil>at almacaktır.

savaşlarımızda

lüzumlu

elemanları

da

Arkadaşlar,

Cumhur.iyetin hiç değişmeyen dış politikası meçhulunüz değildir.
irade ve irşıadılaınnda ·teme!liini buılmuş yüırüyeceği yolu
olan bu siyaset ayni sulh dostluk ve teyakkuz yolunda. d,evam ed,ecektir.

Ataıtürk'ün yükse!k
çizmiş

Mevcut 'karşılıildı dostlu:klarımıza ve taa:hhüdlerim.im her zamanki gibi ihtimam ve riayet d,ostluk dairemizin bu ahenk içind,e inkişafına d,ikkat başlıca
vazifemiz olacaktır.
Şefin nutuklarında işaret buyur:dukları noktaların

ihtimam ile
Dış

çalışılacaktır.

te~Idilıaıtm.ızın e'k.önoriııilk Jk,aJikıınmlaJ

r.ette .çahşa:bi:lmesiı
mat yıaıpıılooaiktıır~

ıiç.iın aıl!aikıa:lı dıaireleriın

de

savıaşmızda daha

~erimli

bir su-

mütalıaıası iaihnıar.aık

bu

yııl

])1r itıaili

Bütün elçililk ve konsolosluklarımızın dış ticareti
ıunmaıl!aın V'e onıa: göre çailrşmalıaırı ıtemiın ediı1ecektir.
ikitıisıad

takibine azami itina ve

~eikaıleti; dış ıtica:ret

noktasında

mücehlhez bu- ·

teşkilatıının hıaıriaiyıemi0iın dış teşıkilıatı

,ife

rıa

hııtıruba;rı taınzim .edli:tec~kitir. 'Bu yöndeı;ı dış iticaretin ıiınJldşaıfL için. ıhariciıyemize
~tsıaıbet ·edeın

die

.bu önemli ~azife e:mnıiyet ve
trukip ve ·taıtbilk edil'ece!kti:r.

siyıasi münıaısebet vıaziıfclooi derecesiın

ıehemmiyetl:e

M·1HetLer cemiyetine ıbağhlıik harici siyıasetıimiziıtli ıa:ynı z;amanıdıa mesıneıd
looiındeın vıe .tabii ıicabLannd:an biıriıni teşıldL eder. Hu ıaırsırulusaıl büyüık müesıse
seni;n ik:end:iınıdıen be!kleneıi gıayelerJ temin edebifuıeısi zıa:maınıa· intıi~ook etmesi geçiırilıeın ıtıeo.rübeı~erden: Jazım g:elen praıtiik .neticeıLıeı:i: çııkıaırma:sı ıiite müımlkün olıa
biJÜır. Hrü!küımetiıİnıi:z bu yoldıa sari .ed1l:eoek mesaıiy:i dinden gelruği kooar teshH
etmeye çaıhşaCaıktır.
Arlkaıda~l:aır,

·ileri ıiıdare <teikinliği sıaılıahiyet ve mesilliyeıti elele veırmeJktiır. İşıleri kısa h1r
zıamaındıa. lkıaıti hir neticeye !hıağlıamaıktır. Kırta:siyedlJiJk asla ·esas ve ·gaye değiıl:
~· 'Kwbrusiıyeciıtiığ1n maıriaısı ıtek t•atb'iık şekılıiı slJı14atle vıe iiakat ·isaıbetlıe veri1mi:ş
karadarı ve i§lerden alınan mad'di verirrili neticelere tesviktir.
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Tıüıı1k;iye Cumhıurıiıyeti

memurJannm i:stisnaısız, !hepsinin bu
DU z~hnı1yetJie vaızifeiledne sıaınlmıailiarım isteyeceğiz.

vıasıfılıaır;la

vıe

Onlıa:nn da 'birz;den ıtabii lhaık olıa.ırak ıis11eyebiij.ece~leri emin geçim eıriiın is-

ti1kba:1dirr.
· . Bu

ıda

ihmal edilmeyıooek1ıiıri

Aııik&iiaşbaır

:

Sömmiminı !tühıaıyete

ermek üzere ~olduğu şu daikiOOada derim duygu içiınde
hidaryetinden. ıber~ :zıamaın ZJaman ırefalk,aıtiın
de ça!l:ıışmaık ve ofaikJat aısı1 maı~sad ,içiJil ·flasrlıaısıe: .ıarkJaıda.şlılk etm~k şe~.refıini taşı
ıdığııın. ısıelefiw: ·Mıa:lıatyıaı 'mebusu 'İısmet İnönü'yü hıü:rmet ve muhı3.:bhetlie anınayı
zevikıliiı ·~ vıazire tel\fukki eıtmeıkıteyim.
hu:rurunıuzdlaı bul!unıuırlken iınikrlabıın

BürıüJk ıtriıiiLlıetin ısay~n vıeikillı1'eri;
Yıaıpmalk i1s11edli:klıe:rimiz1

ve

dığım bja;zı 1ıafsiıbat ıiıle aırz etmiş

Bnnbar
b.iıı:

p1oo

çıaılı:şmıamtzıa vereceğimiz

veçheyi

lüzuım1ı.ı s:aın

bulnnuyorum.

maıl1 ıi~k§.ın1aırımızıın · ıteıkniik ,şa:rıtlaırım:ı:Zıın müısaa.ıdieJıeri ıni:sbetıinde

ıdiaihiılıiındie hai§iarıılması- şefin dkıeıktifi ıiıt~e p:arıtf ıp;rogmmıınıda ,jıfiade

mJiş V:~ hiilkümetiımiee taVlıiık rsaılıaJSI!Illa .lkoymaJk ôdev,i: Y.eiiİJımiş işlrer:dir.

ve
edii-

11aJbialk1Jruık etıtiıri[eceık ıher kısım· ıhem maıli hem te~niık: ~imk~nlıarımızı mrüıs
,!J!et biiır sur.eıtte ıartıreııalk diğeırler.iınıiın de başaırılmasım teminı edroek mahiıyett~dbr.

Bunları

tahakkuk ettirmek irade

azınini

ve

heyecanını

ruhumuzda duyu-

yoruz!
!Faıkiaıt blııim açıin ıasü imikan membaı bü~iilk Tfu1k miılıleıtin1n yülksek ;iımde
kudretini şerefle temsil eden 'büytik Meclisimizin hiikümetime gö'Stereceği mü1

·ııaiheırtet vıe ıyıaaP.ımidı!r.

İş progrıamımızı büyük

da w

miLleVimiz :için faydalı buluyorsamz rarkadaşLaJrım
görüyocsame: ryü!ksek iirtıimaıdJJnızı esir-

·~ ıtaıtbilk ıeıde'bJilırnek ;ik:bid:ıi!rını

~ememeıniiızi diiıleıım.

ISiziin

(*)

itimraıdıınız

fbiizim

ıkuvvetJmtiziın

ve

bıaşta.Jrımı:zın saırsı:Iımıaz

temeHdir. (*)

T.B.M.M. Tutanak Dergisi :Dönem 5, Cilt 20, Sayfa 19-34
Programla ilgili görüşmeler : S. 34 - 38
Güven oylaması : S. 40 - 42
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II. BAYAR HÜKUMET!
(ll

Kasım

1938 -

25 Ocak

19~9)

ll . ll . 1938

BüYüK MiLLET MECLiSi YüKSEK REiSLtöiNE

Mebusu Celal Bayar'ın Başkanlığında teşekJkül eden İcra Vekilieri
Heyetini gösteren listenin ilişik olarak sunulduğunu saygılanmla arz ederim (*)
İzmir

1

Reisicumhur
. İsmet lnönü
İCRA VEK:İLlJERİ HEYETİ
(İzmir)

Başvekil

Mahmut Celal Bayar

Adiiye Vekili

Hilini U ran ~Seyhan)
Tevfik ·Fikret s·ıJıay (Konya) 3.1.1939

Milli Müdafaa Vekili

Kazim özalp (Baltkesir)
Naci Tınaz 'CBursa) 18.1.1939

Dahiliye Vekili

Refilk Sıay'dam (istanbul)

Harici ye.· Vekili

Şükıii Saraçoğlu (İzmir)

Maliye Vekili

Fuat Ağralı

Maarif Vekili

Saffet Arıkan ~zincan)
Hasan Ali Yücel (İzmir) 28.12.1938

Nafra Vekili

Ali Çetinkaya (Afyon~a(Mıisar)
Şakir Kesebir ı(!fekirdağ) .··
Hüsnü Ça'kır Cİzmir) 28.12.1938

İktisat

Vekili

Sı1tlhat

ve .İçtimai M uavenet
Hulusi

Vekili
Gümrüı'k

ve inhisarlar Vekili

Ziraat Vekili

(*)
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..

(Elazığ)

Alataş (Aydın)

Ali Ran:a Tarhan (İstanbul)
Fark Kurdoğlu (Manisa)

T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Döne~ 5~ Cilt 27, Sayfa 21
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U. BAYAR HÜKÜM'ET]NİN .PROGRAM I
Başvekil Ceıaı

Bayar (İzmir) - 1Sayın arkadaşlar;

rtıkinci Cumıhurıreisimiz İsmet İnönü'nün titimadhur1na: mazhar olaı:ıa!k 'Baş

vekMete

·ta;yıin ediliklıim. Keındiılerine

taJkrlim

eyJ.ediğim

Heyet1

VeıkHe ıazıaJlıannın

isimlıerıim :hıaıvi :tiısteyJ ılrütf~n ıtaısvib huyurdıul~a~r.

TeşlkjılatiJ ·Eisaısiye IJ(iaınnnunun: hüikümler~ne göre sizin de ~timadınıza mazhaır olimıak .şerefini ik!azıanrrsıam,

vazi!feme dev:am edece~lm.

Resmi bk Jli.:sıaınla bu ma:rtl:Ziatımr bildi:r;i:rıken inJkılabı111ı ve Aıtatür!k rej:iminin en mümtaz bıir ısiıinas.t ve Thrlk .M'i!l!lie!tiınin büyük :ev1aıdı oilıan ikinci Reiısıi
~. :inönü'nün Cumhllirreiıs:hlik devrJınin, milliletimiz içiın müıteyemmen ve mesu4
oJmaısmı temennıi: ·edenim', buna· şa:hsen emin olduğumu ifade. eyılıetim .

. Miıhletlıerin

1ıaöhi: acı vatlı ıbiır

çok hıatırıaıl.taırwa doludur. 'Bugün biz ıin!kılap
en önemli biır dev:rjn]. yaşıyor.uz. Aziz vıaıılığıru her
!kuvvetm :fevlkiınde telaıloci ettiğimiz. ve öyle oLdiuğunıaı ·da ilinıaındığımız Şeftimizi
[k;ay.bettilk. Şefin ıh!ayaıtmdıa: Türk mil'le'ti na:sııl yekvüoud dl~a:k, ıtelk hir ılm:l b
g~b~ onuın sevg1sıinde biıııleşmiş:se, matemini d,e :aynıı ;surette tek biır k:aılb :hailJiın
de tutuıyor ve ısturıaoo~le ıaığ]iyor.
tıaıdhimiiziın.

en

ıacı

ve·

f1aıkaıt

Denıiiliebıiılliırılti şimdiliye ik·adaır ıhıiç

b1r

ıkimse ıh;aJkik:Lnda:

l:m ikiadar

vatanşümuJ..,

bu: lk:adaır ful:emşümul bir ıacı duyulmamıştır. Kendi ruhumuzda 'bu acıyı hissedıryon- vıe lkıaı1bimizin lkanadığım duyuyoruz. Thrık mhl:lebt gibi ve~a:kfur. büyüik
biır: miililetill1! lkendiısiline bmbiır mabırumiyet ;içerisinde en büyülk muvıa:ffialkiyetleri
ıtem1n ·etmiş oloo büyülk

bk eviadı hakkındw haşim; tüıtü ihaıreket e.tmesiıne esıa

sen ·Jmikan :yoktu.
Aitaıuk biıze :yıa:rıaıh

vaıtaın ıkurtıaırdr. AJta:tıüırık hu yaralı va1ıanı içerisini
hurafelerden !ef.sıaıneılerden b1r talkım vıaıbıi: fiıkiııilerden
!kuvvetli biır ,rejim .de ıkuııaırıaık mesud ve müre.ffeh bir

b1r

asıdarıdanbıed sinmiş olıan

tamamen ıtemmıeyeıre!k
haJ!de bize hağışılıaidı. 1

Tiiııikün ebedi bir· rtelılilkeye düşüyor. saınJJklığı zamaında, amdadııoo lkoşaraik;
fcl§.iketten bizi kudıa:rdı. Zevaıl bulmaz Jstrkla.J:iımiz1 ve ebedımüıddet vaıtıanımızı

Tfu1k: rıayetıi Jstii0013ilıi

ıaltmdia yaşatmaik Jmkaomm hu:ldu

tAJtıatürik ~adece

ve verdi.

bize vaıtaıni ıhliıme:t1:er if.a ettiği için sevmiyoııuz. Ayını zıa
biT iıİlsan ·olduğu için de seviyoruz.

maında tam manaısıiıyJe kami~

85

.Aıbaıtüıık vıefmrdı, müıtewızi :iıd;i, 'herkesıin ha!k:iklın.t .ıyıer~e vıerıixıdi.
.AırkJaıdcu~l~;

söz sö.}"lemeyii lkısa '!:>.ir celseye sığ
)(;a1nız müsaadMmie ç01k sevdiği ve çok gü.temsiJ. eden ·~ ·trüır.südoo onun· maıneviyatınıa

:Atıa;tüırlk'ün hJa}Traıtı ~e maziısi 1biaıklkındıaı
ıdı,rmaık

en

muşkUl oıl!aın

bir

Wşti:r.

vendiği!· büyüık miı1ıl~tiıni1n ı.iır:aıd!esinili

hitab edierek <Hyonım !ki :
Ataıtürtk;
ISeınir ıSevmeik

tebci:l ıetmeık, her Trü:rik v.atanısıeveriniın mi:IJi ıödevi ve naınius

borcudur.
~1z aırıkadaışLaır;

Kendisini .medhetmek ve ihtiras göstermek, içtimali hayatta bir na'kise
o]aralk ikJabu1 edihl:rniştiır ve hiç şüphes~d:ir ~i, bu böy~editl". Faıkıaıt; 'ben s.ire iftiılıaırımızı

ve.

iıhıtiırıaısın:uzı şu daıkiılmdaı

:ifiadie e:tmekten

çeıkıiınmeyeceğim

:

Benimle bera:ber Heyeti Vek:ileyi teşlk!l eden arkadaşlarımın ihtilalin ve inıkıbibLn ıta, :ilk güınooden ·her i, Büyüık vıe ıEbedi 1Şefimiz1n ha~ata ,gözünü )lilllmdluğu dlaJ~lmyıa ta~d!aır, ıi:zinde ve peşvnıde,' roinndia ·şuur1u yüiüdük ... 'Bu; bi~Zim
eıQeıdi Jıttihaırımızdıır.

Hiç şii:phes.iz Hüıyük Tjirk m~Hetiın:in sedyesiine ve llcaıııa;ktefline uygıun olarıalk vıürudlaı getiırd.iığiı

ve bize

:hediıye ettiğt l'ej;iırrti ~orumak haıkikınıdalld ·iıhtim

sıml!Z.. !' ölçıüsiizdür.
Ax\1Qaıdlaış1aır; Teşkililatı esasi~:e . ıhüJkümletine
Iİ9İill,

Hü!kümetin prog:ııamını

göre
s~ ıaırz etmelk Wktiza eder.

ısi·zin itimaıdLnızı ikamnmaık

Benim bu mıebhasde fazla sözüm ydktur.
Geçen sene,

:lıiiıtfen tıaısv1bin:ize iktirıaın edıen p,rogrıamımrun şiırndiye ikadıar

y;aıpıilım:ış o~an ikıısııniliaırındiaın mwadiaısiJnt yüırütrnıeık ıazim
Aynır

zamanda, hize · dıaima

ve

~C!af!aflill!dıayız.

haıldlki · yollu gösteııen vıe içiınde miılletİIIl

nurl:u

itrıaıde:sJJ okunan Cuimhıuriyeıt Hailık Pıaı:iisiriilln pro~amı daı hi,zim rehber:imizd1ri
.Arıkıada~l~;

.. He.nbıilıngi . bir. HüJ~ümet · ~çn

göz

ônüınde bu1Uınduruılması [azım

muvıaıHaiküyet amiiilii oliaraık hiırinci derecede

gelen 'bir

:biaıkikıaıt vıardlif ~ Mıiılıletin hakiıki

düŞfuıcesiı.

iiÇin qiüşrüncıelıerinJi. şu suretle nillllasa ··edıiiyoruz; mhllkendisine verffi~timiz, onıbeş smedoo beri . tecııübe editlen Kemaıliml rejiminin
'
1
. ·.
.
d:1ği ihurur ve sülklln ;İçeriısıinı4e çaıliışmaJk ye lkuvvıetl!enmelk J.sıtJiyor.

Biz

milı1eıtimizıiın şu iaın

MıiJ!l1 :hudUJtUa:rı dJaılıilliınıde mıeısıuıd ~olımaık emeliooediır.
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Bizim !mr~d siy.asetlımioo~ki; ıdaıhiılde suılh, hadçte suılh düsiuııooun ıifaıdesi
bu sureıtıle teüs:iır olunıabi:liir. Esası mi:l:letten. gel~iır ve Büyüıle Şef ıtaırıa
fındian .Jrfıaıde editlm:iştİlr.
oooaık

Mevouıd ·. Jstıiıkııan
teoel!l;i

eden

tes.amüdilıe

bu matem.Li güınlertim~de
muıha::6aza etme:k emeLimiz

mitlllıet1n :he~ti umumiıyesinde
ıtamd!ıır... ıbJaJJisti:r 'Ve çoık

kuv-

vetl:iıd!iır'~

Rejıimin ikmuınwa:rı, Tüırık camİ!a:SlllJa dıahiJ olaın

'kukunu emniyetini ve

hHa istisna her ferdin ıhu
etmektedir. Kanunlarımızın teikeffülü
:surette baıkliaırım gözetmelk bizim için

müsava:tını ıtekeffül

ıalLtmdlaı büıtoo v:ataındıaş1arın seyy:aın bıi;r

en mu!kiaddies bir vazi:fedtiil'.
Aziz

wkadıa;ş1ar;

Sıiıze p:rıogrıcımımızl!ll h:a:rfiyen ve olduğuı gibi :ta.tb~k o1una:oaığlill'ı söyl'erken
hıaTıid ısüy:asetimiiZe de hiır nebze .temas etmek. Jstiyıacmı duyuyorum :
HiaırJci siyıa:setimizde, d~ğı1şecek ıbıiç ıbiır şey

y;okitur.

AnlıaışmaJa:rımızıa

dost-

luıkılıaırımızıaı, :ittiıflaikilıaırımı:zıa hüıtüın ısa;djaıka.ıtımlZilıa ·•}J:ağhyı,z.

Bunları

'büyük bir azimle

yürüteceğiz.

dostlıaırmıum vıe müıttefiıkileriıniize

de bir

'Bu sada:m size olduğu kadar bütün
ve muıhabbeıt sedıasıdır,

ıiıtimaıd

Sa:ym mtluetveki!Ued;
BeınıE

ve benimle

~~it:fe

:almak

lutfıunda buıluınaın. !a:11kiadaış1ia:rımı çoık yaikı.n

dıan ıtanırsmız. Y~ptığımız ıişlerl biJıiirsiniz. F~kirlerüııniııe v§.ikıfsıriız. Her şeyden
evvıel! .temiın ıetı:neık ~stedm ki: rejimin :azaıd: !kabul etmez ıku11aırıyız.. Kul[ıarıyız
dedim... fBu kelimeyi mrskin !bir iıta:a:tı ifade için değil; işierimize şuıirla bağ
hlhlk ve ooılan sadıa!lmrtle yüırü;tmeık ·azmjmizi tebaruz ett~k · iÇin kullilıaındım. Eğer; .•. inkılMnn bidayetinden beri, devam eden fikirleri· şuurla yürütmek
imkanını ve. sizin. arzu
sanız.
duır

':

MiıHet1n !İ:Iiadesütı:ü

ve emelleriniıJi icra etmek kudretini bizde görüyorıtemsil eden ·siz :kı~met~1 !aJıikJaıdaş~arımdan rloam _şu

:ttiımJaJdınıiZı biıııden esi~gemeyiıniz.;

A:ııiz say~aıvlar;

ISOill! söz... Elem!imiz,
.ıdie o

ıhıicrıanımız

çok

'büyüıkJtüır, :fukıat İillıammız güvıeınimiz

n1spetıte tmyüik~w.
A;taıtüırlk'ıü unutmaıy:aoağız.

~e yüruy:eceğiz.

Her

zıamaın · tebciıt edeceğiz .. MiHet uğrundıa ıazim

(*)

(*) · T.B.M.M. Tutanak Dergisi·: Dönem 5, Cilt 27, Sayfa 51, 52

Güven

oylaması

: S. 55 - 58
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1. SAYDAM HUKÜME,Tİ .
(25 Ocak 1939 -

3 Nisan 1939)
25 .

ı

.

1939

BüYüK MiLLET MECLiSi YÜKSEK REi1SL1G1NE
istanbul Mebusu Dr. Refiık Saydam'ın başkanlığında teş~kkül eden İcra
Vekilieri Heyetini gösteren listenin iliş~k o~ara!k sunulduğunu saygılarımla arz
ederim. (*)
Reisicumhur
İsmet İnönü

iCRA ViEKJİLlJBRİ HEYETi
Başvekil

.Refilk Saydam (İstanbul) ·

Adliye V ekili

Tevf.iık

Fi:kret Sılay ,~onya)

Tınaz

Milli Müdafa:a Vekili

Naci

Da!hiliye Vekili

Faik öztrak.

QBursa)

Hariciye V ekili

Şükrü Saraçoğlu (İzmir)

(Tekirdağ)

Ağrah CElazığ)

Maliye, V ekili

Fuat

Nafıa

Ali Çetinkaya (Afyonkarahisar)

Vekili

Maarif Vekili

Hasan Ali Yücel (İzmir)

İktisat V ekili ·
Sıhhat ve tçtimai Muavenet

Hüsnü Çakır ~İzmir)
Alataş ıCAydın)

Vekili

Hulusi

Gümrük ve inhisarlar V dkili

Ali RanaTarhan (istanbul)

Ziraat Vekili

M uhlis Er.kmen

·CKütaıhya)

(*) T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Dönem 5, Cilt 29, Sayfa 144
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21.1.1939
I. ·S.NYıDAJM HüKüM1ET1N1tN PROGR~MI.
Başvekil

Refik. Saydam -

Arkadaşlarım;

ISelelfim Ce'lal ·nayar'ın i'stTfası üZJerine teşkih bana: tev'd'i buyuru'lan kabine~
yi yük:sek huzurunuza ,getiriyoruin.
Kla!Wınenin programı, Şimdiye

huriyet Ha:]k Pa:rti!smin

ka:da:r ollduğu gibi, men'sub olduğumuz Cumtab:aJkkulk ertirmek gayesine daya:nmaktadır.

[}org~amım

1nlkılap ıkanunlarının ıriiHi büny~de sarsılmaz· bir ş~k'illde işleme·sini ve adli
teşkHatın devamlı inlkliş'afını temin yolunda ittihaz · edi'lm;iş <Ylan ted'b'irlerin tat-·.
brkına hassa·siyetle devam etmek azm'indeyiz.

Müdafaa kuvvetlerimizin teslihat ve teçhisat programının taJhakkUkuna devam edi[ecek mi,IH müoo'faa kuwetleiim;izin harb icablanna göre yetiştir1bnesi
. yotundalciı riıesa:iye hız verHecekfir.

mikyasta müstakir !bir huzur ve sükün temin etmek vatandaş~an anai'Şiden ve cebitden uzak ·bir emn'iyet haıva:sı iÇinde bulundurmak
programımızın' başında gelir. Rejimimizin TeŞkilatı Esasiye Kanunu ile tesbit
ettiği umdelerle riıüesses ·i9timai nizarnını korumak en mühil:n işimizdir. İdare
ma:kinesinin m~hta:zflm ve 'bilgili bir surette işlemesini temin edecek çareleri dikkatle teemmül edeceğiz. Vazifelerin ehillerine tevdiine ve memurların terfi ve ter~
filhlerin<le adalet ve liya!katin esas tutulmasına dikkat edeceğiz .
V atanda

geniş

. ıBüyü'k bir itina· ve ıdikik'atle .te'spTt · ediıl'miş ve uzun senelerin tecrubelerile
meın1eketin ·menıfa:atledni· ıen .iyiı, b'ir şek!ikie koruduğu vazıii b'ir .sure't'te anlaşümış bulunan dış poH\tikamız tuttuğu yolda :devam edecektir. Cumhuriyet Hükümetiriin. şi'mdiye kadar yapmış oliduğu ta:ahhudler tam b'i:r sadaikane :irfa edileceği .gtl)i teessüs etmiş hu1unan ıdos'tluk lar da rananem:izin jcaib ettirdiği vefa'lı
şekil'de muhafaza ve tekıamm ettirilecektir.
Malireınizin ana prensibini, eumhuriyet devrinin ilk olarak memleketimizde temin ve itina ile muhafaZJa ettiği hakiJki ve samim:iı manası ile denk bütçe
esa·sı teşkil redecekıti<r. Taıallıhudlerimize ol;an sadakalt, te'diyelerimizdeki int1zam
sayesinde gittükçe artan Devlet i~tilba:nnın taJk'Vryesi bu esasın büyuk ·bir hassas:iyetle taki lji He mümkün ola!bileceği kana:atin'deyiz. Memleketimizin her saha- da inllCişaif ve ıU'Ill!I1anma mıa!tuf mesai ıprogram:~arımızı: bu sab.a:ların. her birindeki i!J;ltiyaç~arı süra:tlıa tahakkuk ettir-~eık şeki]de ve mali bakımdan sıkın
tısız kar.şıl:ana1bi'lecıelk ç·erçevder içinde tanziıffi e'tmek azm.inldey1z.
1
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Umumi h'izmetlerin ifiasını temin ~edeoclc vıariıdat menıfbalarını tanzim ederken isti:h·sal ve v~ttan'da:şlann .tediye kab~yetlıedni tazyik etmerneğe has'Satan
diklk~t ıedeceğiz. VeııgHerirrtiide daima mütekam'i'l ve vatandaşrada Devlet
hukulkuiıu aynı seviyede koruyacak t~rh ve tahsil .usuHerinlde .devamlı· ıslahatı
ıtıaha!k'kuk e'ttiırmek malıiyem'izin en ·başta .gelen iş:tiıg,al mevzularından birini
teşkH edecektir.
Her ·vesile .ile çiftÇi ve köylü vatandaşlarımızın vergi ıyiiıkünü tahfif ve
köyleri'm.iiin jlkti'salden süra'tla .Jc:a:llkınnıasını temin etmek ve ·hayat ucuzinğu
na matuf tabBileri iktisad kaiidelerinin salim isti'kametlerinde mütemadiyeh tahakkuk e'~tirmek en samimiı emellerimi!Z ıarasın'dadır. MiHıi paıramızın fH~i is~
'iikrarını ~oruma!k başhca umdem'iZidir.
IDevlıe't

obutçes:inden veri'len maaş ve ücret'lerle .Devlet sıermaye'sile ktıırul
·Ve ücretler araosın:da ahen!k tesi'si ve .bu esnada bu
müesseselerin salim 'bir surette işlemesinin de temini üzerinde ehemmiyetle
teva!kkuif ettiğimiz b'ir mevzudur.
muş .müesseselerıdeki maaş

iBu .gayeye ma'tuf mesaiyi en ocrsa bitr zamanda

tahaıkku'k e't'dreceğız.

Memleketimizin · maddi refuhı ve iktisadi kalkınması ancak kültür seviyemizin bunl~la muvazi olamk yürümes'ilıe müm1kütı .olaca~kt.ı:r, kanaatinldey'iz.
Türtk çocuğunu. daha ilk tahsi'l .yaşında &ken mek tebe al:araJk zeka, .is'trdad ve
faa1ryeti:n:e uyıgun bir si!]s]Je taJki:b e'ttiml'e!k memlek etin Him. ıs'anat ve pratik
'hayat ve tekn'ik faaliiye't sahal;arında görülen eleman ·ihtiyacım onlların yetişkin
varlıklar J·fe karşıJıamak maari!f işlednde. tu'tacağımız es'ash yol/dur. Bu yolda
emin yürüyeb'Hmek için .ilık t:ah~i:li öğretmen ve eğiıtme~lerimizle ·vermeğe . ça~ışmakıta devam edeceğiz. M.evcud Hselıeri, keytfiye'tçe olıgunlaştırnıa!k ve yüksek . tah'sil niüessesel<eri:n:i tam h'azırlıayıcı inek'te!b1e:r haline ,ge'tirme!k ~melinde
yiz. Ankara, Js'tan bul üniversiteleri ile diğer yilksek tahsi·t mekteelerinin inkişaıfları yakın;dan .t:a!k'i b e'di'lece'k'tir. Türk çocuğunun ahlakı •temiz ruhça ve
bedence ,sağltam milletine vatanınıa Cumlhutiyete ve in'kılaba sad~k yet'iştitme'k
maaiifimizin baş'lıca hedefidir. Tari'lı ve .dH .inikrlabınıızın milli ıruhun doğu
şuna ve kuvvetlenme·s:ıne ve~di·ği hızı ıartı:racağız.
1

1

1

1

Demiryolu inşaaltı Cumhur'i'y.e't .devri~tiıi çiZdiği büyüık pro~ram dairesinlde
!devam ettirüecektiır. Demiıryolliarımızın· ikt'isaicfi ve tekn'i!k esaslar dahiJinde inık!işaf.ı iÇin başl:amış olıan harekete kuvetle devam ohu;ıacak'tır.
M·enıleketin en ziyade muhtaç oİduğu ve ta:haJ<4kuku halinde en yükseık ve
feyiZli neticeler vereceği ta!bii bulunan sri işlerine B. 'M. Meclisi'mmn gösterdiği
büyük alaka sayesinde geniş bir plana başlanmış olduğu malumunuzdur. Bu
mesa'iye devam olltın·acaktır.
'Diğer nafıa

ruyecektir.
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. ve amme hizmetleri

iizerindek.ıi çalışmalar

da

aynı

hızla

yü-

iktisadi sahadaJki

çalışmalarımız

istj!kametini her

işimizde olduğu

gibi par-

ti programının ailıa: ha·tl<ann'dan .alaca!k'tır .. Devlıetôliık prensi\bine dayanan. mevzurlarlda f,aa:Hyetrmİ'z ihtiyaçları ehemmiyetlerine ve bu bapta!ki ·im.'kanla;ra göre
ve
sıraya ·k:oyarak temin. etmek ve devletin iktisadi teşekküllerinin. işlemelerini
bunların üzerindeki kontrolleri ·kuruluşlarındaki ma'ksada cevap verecek şeki!Pe
takip edecektir.
·müsaJaıdesi nisbetinde tekemmül ertirmek yönünü
ve şartların
.
.
Toprak altı servetlerinin istismarını iık'tiS'a'di kaikınma plian~mızın b'11hassa .
'te'd!iye muvazenesi. bakımından hazineye kuvvet veridi ehemmiyetH b'iır mevzu
olara!k tel·a'lcki etmekteyiz.
*le1umum ticari m'Ubaldelelerde norual yo~l~ı ta'k:i!be taraiftar olmakla
ll>er.alber ,aynı z:amaında dünya iktisadi şartlannin icalbı olarak kaırşıl~kh mendi'kfaıatler ve musaadeler yolu ile tediye bi'lanÇo'SunUın mutevazlin olmasına
!k:at edeceğiz ..
ıO,iğer taraıt'tan

revaç ve

it~barını arttırmak

.stanıdard!lıanması yıolun!dak'i

f:aaliyeUere vüsat

ma!hsullerimizin

için mü:hhn ihraç m:~ı:Harımı~ın
vermek karıarııildayız.

dtş p'iya·sa~arda

·Normal faa}iyetleiHe meımlıeketin iktisadi nizamma
'teşeltibüslere kıyınet ve kuvvet vereceğiz.

fayda'sı

olan hususi

Cumhuriyetin teessusünden ·beri memlekette yepyeni bir devlet sılılıiye
. ciliği kurma~ ve halkın nayatını korumak gayesi il,e takip edilen program dahilindeld 'çahşmalara· devam olunaca!ktır. :nu arada. biVhassa tıtbhi ve iç~imai
yardım müesseselerinin ve sıhhi. mücade'le, teŞekküHer'inin ihtiyaçlar ve imkan·ıar dahilinde in11Cişafına .gayret edilecektir.
Anayurda getirüen ıtkldaşlarımızın refa!h ve saadetlerinin temin:i Hükümetin ehemmiyetle wkip eqeceği işlerdendi·r. Mati im'kıaniar n:isbetinde bu g.ayenin ta!ha!k!kukun'a da ça:lışılacakltıır.
Gümrük mevzularını ve muamelelerini ıslalh ve tanzime ve inhisarlarda maii ~olduğu kadar i!ktisadi ve sıithi hedef•UerJ de .göz ıönunlde tutarak rasyonel çaiçtimai
hşmaya devam edeceğiz. Sert içk'ilere karşı ma!kul tedb'i'f'lerle f·enni ve
b'ir surette mücadele etmek emelindeyi·z. Ziraat jşleri üzeııinde önemle, itina ile duracağımız büyük davalarımızdan
bitf'ildir. Çiftçinin emek _ve ·valdi:ni kıyme't1enlc:firme!k, i's'Ühsal kudret ve k~alb'iH
yetini artırmak, ikazaneını ve yaşama seviyesini yükseltmek ııiraat programı
mıi:ın esas ve .gayeleddir.
1

S:iyase'timizde h:aUk ihtiyaçlarını daima ve ha siretle gö:?: önüntoruma· ve Devlet işletmesi an'a prıensiplerimizden'dir.

\Ormancdık

de

tu'tarıalk,
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vardır. ·Orilıa:rı -tafsil ederek yoraca'k değifun. SözUnıe başlarken işaret ettiğim
Arkad'a:şlarım,

fBütün bu

ıarzetuiklerim

hukfunet faatiyetintde göze çarpacak ana: hatlaryamnlda, miHet hayatının lüzum gösterdiği da:ha binb'ir mevzu
vardır. Onları tafsil ederek sizi yoraca:k değilim. Sözüme başlariken işaret ettiğim
· gibi, biz C. ıH. Partisinin programına .sadı'k ve onun taha:kkd'kuna:. çalışan indır. Bunların

Sll!nlarız.

'Pariiıriiiin bize çiidiği hatlar da!hi]inde ·ve Türk millet!in;in refah ve saadetine ıma:tuf mesa]de sizin vereceğiniz :din~k~tifler daitresinlde çalışmalarımızı
ıtanzim ve in'kişatf eetirmek gayes'ile öideşmiş; i'd.eali ve b'itb'irine itimadı tamam .bir ka!bine olarak ·huzurun'uza çıktığımız j'ti!kaldınıctayız. Eğer bizi bu vasıflarımızlaı Türk ·vatamnın ve milletinin . yÜksek maiksadhı:rına h1izmet edecek
ka bH'iyette ve kuvve'fte görüyorsanız ı'timad reyletin'izle tal'eif v~ takviye ediniz (*)
1

(*)
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T.B.M.M. Tutanak Dergisi :Dönem 5, Cilt 29, Sayfa 215-216
Programla ilgili görüşmeler : S. 216 - 220
Güven oylaması : S. 225-228

II. SAYDAM HüKUM ET!
(3 Nisan 1939 -

9 Temmuz 1942)

3 . 4 . 1939

BÜYüK ·MiLLET 'MECLİS'İ YüfKSEK REİSLiGiNE
Büyülk. Millet Meclisinin yeniden intihabı dolayısıyla İcra Vetkilleri Heyetinin yuıku bulan istifası kalbul ve yeni Heyetıin yine İstanibul Mebusu Dr. Refik
Saydam'ın Başkanlığında teşkili tensip ediliı.niştir.
·Başvekil Dr. Refik Saydam tarafınıdan teklif olunaraik k·abul edilen yeni heyet listesinin iHşik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim.. (*)
ReisiCumhur
lsmet lnönü
iCAA ViBK.iLLBRi HEYETi
B~aşvekil

Adliye Vekili

. . Refik Saydam (İstanbul)
Tevfik F:ikr:et 'Sılay (Konya)
Ali Fethi Okyar (Bolu) 26.5.1939
Hasan Menemencioğlu (Mardin) 12.3.1941
Naci Tınaz (Bursa)
~a!ffet Arıkan (Erzincan) 5.4.1940
Ali Rıza Artun~al (Manisa) 12.11.1941
Faik özttak ı(:Tekirdağ)
Ali IFilkri Tüz~r (Erzurum) 8.5.1942
1

Milli Müdafaa Vekili

Dahiliye Vekih
Hariciye Vekili
Maliye Vekili
Maarif Vekili
Nafıa ·Vekili
iktisat Vekili

Şükrü Saraçoğlu (İzmir)

Fuat Ağralı (Elazığ)
Hasan Ali Yücel (İzmir)
Ali Fuat Cebesoy (Kop.ya)
Hüsnü Çakır i(Samsun)
Sırrı Day (Tra:bzon) 31.7.1941
Sıhhat ve içtimal Muavenet Vekili : Hulusi Alaıtaş (Aydın)
Ali Rana rraııhan (istanbul)
Güınrilk ve inhisarJıar Vekili
Raif Kar~eniz (il'raibzon) 26.5.1939
Muhlis Evkmen {Kütahya)
Ziraat Vekili
Çetinimya CAfyonkarahisar)
Ali
Vekili
MürrakaJe
Mu'ha:bere.ve
Cevdet Kerim İncedaryı. '(Sinop) ·20, 11.1940
Fahri Engin (Samsun) '12.11.1941
· Cezmi Erçin CAntıalya)
Ticaret Vekili
Nazmi Topçuoğlu (Aydın) l.itl.1939
Mümtaz ökmen (Ankara) 27.11.1940
(*)

· .

T:B.M.'M. Tutanak Dergisi : Dönem 6, Cilt 1'- Sayfa 4, 5
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10 . 4 . 1939

II. 'SAYDAM HıüKÜMETtNİN PROGRAMI
Başvekil

Refik Saydam

(İstanbul)

- Aziz

arkadaşlarım

:

BÜyüık Miı11eıt ·M·ediısün~n :iınıtihabımn yeniilıenmıesiı do1ayJJsiyJe ikabôneniın iisıtifus.im ReisicumhurıuıınuZJa ıtaikdim
baınıa tevdıi!

r:ar

ettim. Kıahul ve yeni lk:ıabiıneıün teşıkii1ini tekbuyurdular. !Bugün.. yeni ıkabiıneyi ıyiilksıeık ihu:z;urunu:z;a gıetıi:dyo

rum .

.Bu ıkabine de, şimdiye kadar olduğU g: b.i mensup olduğumuz Cumhuriiyet
Partisinin progrıamım :tahıa.ikkuk ettirmek için ç.al'ışacaiktıLr.,

Haılk

Kalbinenin ·iş 'bölümü noktasından eskisine nazaran farkı; Nafıa ·ve iktisat
Vekaletlerinin Tkişer vcl<:alete ayrı11m.ış. olmasıdır. Seneler geçtikçe vazifeleri ar-

trun bu ~ilki: vekalietiın, gör.dükle.ni fumme ıhi:z:me:tlerine n:a:oarıaın: bi:r talks.ime tabi
tutuillması :ihtiıyac11

ihis:solunuyordu. Bu suretle şimdiye. ık:,adar inşa, mıJk.Iıiyat ve
muhabere işlerini gören Nafıa Vekaleti, .yalnız inşaatla meşgul bir vekalet
haline getirilmiş müna:k:ale ve muhabereye ard olan ·hizmetlerle tktisad V eka1etiıne hağlı

den.iz

dıaıs olunmuştur.

ınaikliya:t .iş:ler.i .aLınaraık

Keza ticaret ve sa;nayi

(Müna:kale ve
ıişletiınİ: gör,en

Muıhabere Vekalıeti)
'İlktisad

i!h-

Velka1ett yalmz

saıfilayi .vıe madeın ·:işlıeı.;i ıile meşgul olmaık ü~re bıırıaıkıJmış

iç ve dış iicıaretıe aıid
'Bu veçhi.le vücuda gıe
il!en vekal:etıte.rle ,idare ve teiktük ba!krmdıan işlerin ıyü:rıüıtıüılmesiniın :daha kolıay ·
bir hale konulduğu ve vekillerin de daha yakından ·kendi işlerini takip ve kontrol edebHıeceklerini ümid; ediyoruz.
v.aıziıfelier ıtoplan:a:ııaJk

'Vekaletledn

(Dicaret

V~ekfuleti) teşkil ooHmişıtiır;

iş progııammda.

bi;r

değişük'1iık yoıkıtur. Kiabinıeınin progrıamın

ıda ·oLduğu ~hi veik:fulıe1fterin :i;ş programlanınında

Cumhuriyet Halk Partisinin

pwg:ramı esıastır.

Cumhur~yet dew:iınin

en muvaıfıfak prensipıler.inden bi:rıi oiıan denk bütçe esa939- 940 mali sene bütçesi huzurunaza taikdıim edilmiş ihuı1uııııın:a:kıtadır. Mü:oa!keres.r esına.smda .gerek şahsen ge.rek :kendileri ile ç:aJı:şmaıklıa; Jıf.tihar duyduğum veki·l arkadaş:lıanm.ın size vıereceği:miz izahat bunu

sınıa day;aın.ıaırıalk hazırlıanıaın

göısıterıeooktiır, lmnıa1a:tıınıdta'J':ım.

Yirulnız dıahil:i,

harici

vıaziyetlerden bahsedeceğim.

Daıhi:lıde devamlı biır huzur ve ;süikfrn l:mluııduığunu ve Türk v·ata:ndaş1a
.rıının sıamimi beraher]ilk ve güven :havası ;içinıde yaşadığınİ emniyetlıe söyJeyebilirim. Cumhuriyet Hükümeti, bu havanın .bulunmamasına, Tür'k vatandaşının
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endişesiz çalışmasına ve :kazanmasına, huzur içinde faziletli bir aile hayatı geçirmesine ve istikbalinden ··emin olmasına 'bütün kuvvet ve gayretle çalışmakta
devam edecektir.
Aııiz aıı1kiadaş]arım.;

döndürücü biır süm.ıtl~ her ıan değişilk1i:kle, gösteren fu1kıişafı baır.icıi: siiy;asetimiziın · her zamanıkinden zty:ade mrüiteyıalkkız olmasını
icıap ettıiriıy:or,, ıMıBiletleri hi:rbiıri:nin ikarşısmıa dıiıken, bir ıkıaç gün gibi kısıa. zıamaın
içinde devletlerin Qrtıadan kalkmasına müncer olan 'bu günkü dünya buhranı
sulha olan kuvvetli merbutiyetıin:i her ,zaman ilan ve isbat etmiş bulunan CumDüny;a

vaııiyetin·in !baş

hurıi'yıet Hüik:ümetıini tabiıatiılie yalkından

alailooJdar etmektediır.

Falkıaıt hütüın değişmeler,·· bu süırıaıUL1· ve esaslı ~inki:şaflla:r ·yıaınındaı

Türkiye'nin
haıdci siyıaıseti ıbiıt ıtıebeddül gösteımeıtnektedir. Dostluikl>ann,a, ;ittifiaıklarıllJa vel.:
ıb.aslil: · söZÜille ve ıimııas:ioo ısıadıık · ollJaıiıi Tfuikiıye, oolhu: severek ve suliha hıiiZ!met
ıetlı:n~k yolltmdalk:iı ıazminde aıyru imaın !i:le ve ~aynı itin'a ile herdevam bulunmaiktıaıdır.

Bu !k:aırgıaşaıl11klıar önünde Cumfh:udyet Hüıkumeti:nin büyük küçük bütün
Devletlerle ayni samirniyet ve dürüsti altındıa dostane münase'betlerini idame
etmekte bull;lillduğunu ve bundan so:n:ııa da: .id:ameye çıaılrşaoa:ğıını si~e ·söyl>eye.b~lirim.

Su]haı ıhim1eti, Hülkfunetimiz, bu dür:üst siyasette bulunuyor.·
.Piıkir · ve menf.a:aıtlerıiın bu _kıada:r şiıdd,ebl'e çaırpıştığı zam'a:nımızda TürJdye
için ne 'bir fikir· cereyanı, ne ·de herhangi bir' menfaat 'hırsı, . sulh yolundan
in:h1raıflta aımn o:lmaıma:ktadır.

Ve olmaıyıac:a:ktır.

:hayat ve refiaıhım ıtehliıkıeye aıtabi:t~ek hıarekeıtıleir Hükumetimizden sıadır olma:y:acaiktır. Elvıeııirki, iyı1 ni:yetlıe11imiz ve büıtü:n dev.letlıere ik.iaqı
beslooi,ğimiz, samimi ve dostaıne bitaır.aıf:hk doğrudam doğrıuyıa vey;a hilvasıta .iıh
Ia} edi•lmek rteşebbüsüne maruz .ka1masm.
M11letimi:ziın

Çok tehlikeli, buhranlı ve sık tebeddül ·eden enternasyonel vaziyet içinde
harici siyasetimizin bu anahatlarını tebarüz ettirmekle ·iktifa ediyorum. Yeni
.vaziyetlıe:r~ umu:m1 sulh menfaa:ti ve ~ürk ali:inenf.aa.ıti halkımından :dıa imi hiir
teyruktkuz ve tetkiık~a tabi tutacıağız ve Büyük 'Meclisin murakabe ve karar hıaık
ıkım daimi zıamaırunda ve •tıam otarıaık · ik:uHiaınmaısı iç1n ılazımgelen ihtimamı dik-

k:atle tatbik

edeceğiz.

Türk vatan ve milletinin,· T. C.'nin maruz kalabHeceği vakayie karşı zamanında tedbir alm~k hususunda, Cumhuriyet Hükümeti müteya!kkiz bulunmaktadır.
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En yüksek hamaset ve sarsılmaz vatan sevgısı ıkıaynıağı olan büyük Türk
ordusuna dayaınarıaık her ooh1ikey:iı ve .teoavüzü hertaraf edeceğ;miz ik::anıaaıtinde
olduğumuzu söyJemek;le iftıihar duyarım.
İşte, wk,adıa:şlru-, maruzatım hurıada · biti,y.or.

Sözüme başlarken 'll!fZ ettiğim
gifbi Cumhuriyet Halk Partisinin programına sadik ve onun ta:ha11Ckukuna çalışan
ıa:ıık:adaşlıarımz olma:kı1a bahttiyarız. 'Sizıün .gösterdiğiniz yolda ve vereceğiniz di:rektı~ıfllier dıairesJnde mi.i!lleti.n refıaih ve ısaadetine çaılıışıinıak :azmindıeyjz. Eğer bizi
bu vasıf.laırımız:l;a: yüikseık maiksaıdlıarınım ihizmet edecek kabiliy:ette gö.rıüyorsanız
. itimad reyler:in:izlıe ;tıaltiıf, takviye ve ıi:şimize devama müsaıade huıyuıruınuz {*)

(*)
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T.B.M.M. Tutanak Dergisi :Dönem 6, Cilt 11 Sayfa 20, 21
Programla ilgili görüşmeler : S. 21- 25
Güven oylaması : S. 25 - 28

I. SARAÇOGLU

HttKü'METİ
9 Mart ··t943)

(9 Temmuz 1942. -

9 . 7 . 1942
BÜYüK MİLLET MECLiSi RB.İlSLİGtNE
İzmir- M·ehusu Şükrü Saraçoğlu'nun baŞkanlığında ıteşekkül ·eden İcra Vekil-

Ieri Heyetini gösteren

~istenin

bilece

sunulduğunu saygıhırımla

arz ·ederim. (*) .

Reisicumhur
lsmet lnönü
İCRA

VEK1LlJBR1 HBYETI

Başbakan

Şükriü Saraçoğlu,

Adıiye Vıek!ili

Hasan
Ali

Milli Müdafaa Vekili

Dahiliye Vekili
Hariciye Ve'kili

..

Menemencioğlu

Rıza

Nafıa

Vekili

Artunikal ı(M·anisa)

Şükrü Saraçoğlu 1 (İzmir)

Fuat

Menemencioğltı

(tstanhql)

14~8.1942

Ağralı (Elazığ)

Ali Fuat Cebesoy (Konya)

Ma:arif Ve!ki1i

Hasan Ali Yüc·el·ıQizmir)

İktisat

Sırrı

Vekili

(Mardin)

Ali Fikri 'Jiüzer (!Erzurum)
Rec·ep Peker· tK-ütahya) 17.8.1942
Nurnan

Maliye Vekili

Clzmir)

Day (Trabzon)

Sıhhat ve lçtimai Muavenet
Alataş (Aydın)

Ve'kili

Hulusi

Gümrü!k ve inhisarlar Vekili

Raif Karadeniz

Zira:at Ve!kili

Şevket Raşit Hatipoğlu (Afyonıkara!hisar)

Müna!kalat Vekili

Fa!hri Engin GS amsun)

Ticar~t

Behçet Uz

(*)

Vekili

(Trabzoı;ı)

'(D~nizli)

T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Dhnem 6, Cilt 27, Sayfa 4 .
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5 ·- 8 •. 1942
'I. - SARAÇOGLU HüKüMETiNİN PROGRAMI
Başvekil Şükrü Saraçoğhi (İzmir)- Ar:kaıdaşılar,

Aziz 'hfutıra;sı önünde saygı :ile eğüdıiğimiz Dr. R·efıiik Sayıdam'ın ·vazife baölmesi üzerine. te'Şlci:l!ine memur buyurolduğum Hükumeti :Bü}l'ük: ·M·eclıisin
~sek huzuruna ·~Dir~yorum~
şında

~em HukUınetimz

de evve1k!i:ler gibi Cumhuriyet Ha:Ilk
nas·sasiyetle ·Ve dVkJkatle ıtatoilka çalışacaiktı:r.

:Partıisi programını

.Aıikadaşlar,

Dünyanın

iher gün daha ~enalaşan ve ufuıklarıiıda bir ümit ışığı 'beNrmeyen
!içinde Türik miJıl:eti bütün ll.Stı])aplarına rağmen en· bahtiyar
tbir mevcudiyet olaırıak ,göze Ç'arpıyor. nu saarletıin .sırn 'büyüık ıbir Şef'ıin etrafında yaratılan birliktir. Görmekte olduğumuz dünya faciaları içindıe milletierin
yııkılma~anna sebep o1ıan tefrıikalıar, ıiıh!tıilaflar ·Türık milleNnin bütün fazJileıtlenini
nef·sinde toplayan İsmet tnönü'n.ün ~aııaıttığı lkarş.rlıkh gUven ısayesinde hu m'eilllekette yer bulmamıştır. İnönü Türk mill~tine, Türk milleti de İnönü'ye çok yaraşıyor. Bu güne kadar 'Olduğu gibi yarın da ayni birlik ve beraberlik içinde sı
kıntılarda .·ve .sevinçlerde lbirtbirimize dayanaraJk emriiyetle yürüyeceğiz. Böylece
bu koruyucu birliğin idamesi Hükümetiniz içinde ilk ve en büyük gayey'i teşkil
edecektir.
!karanlık .manzaııası

1

Arkadaşlar,

Topraklarımızı harbin dıŞır~ıda tutmak Iiçin bütün dikıkat ve gayretimizi
Bu güze1 eseri ısonuna ikadar götürmek iiçıin ümidimiz :azalmış
değ!iktir. ıFaJkat bizJim bütün diıklkat ve ~t:Lnalarımıza rağmen bir gün ıisViik18:Nıı:nıiz
· veyıa topraiklanmız t·ecavüze maruz kalacaik o1ursa ıbütün varlığımız 'büıtün mevcuıdiyetıimiz !bir t:e!k. jdealin ıemr!ine verilecektir. Bu ~·<iealde son ferdiınıize !kadar
sarf,~tmekteyiz.

ça:rpışmaık ,o}acaktır.

:Bundan dolayı Ordumuzu her an jçin !kuvvetli 'Ve hazır tutuyoruz! Ve onu
her türlü ithitamm her türlü itinanın üzerinde temer'küz ettiği büyük bir varlık
olarak yaşatmaıkta devam edeceğiz.
Ordumiızu her gün 'biraz daha kuvvetli görmek hepimiz için bir gaye, Hükümetiniz ixinde bir program olmakta d~vam :edecektir.

98

:Arıkada:şlar, herıkes tarafından tb1~inen

ric.i ve dahili

politi!kalarımrza

bu yüksek ·hakikatlerden 'Sonra ha·

geçiyorum.

Harici politika :

Cumhufliyetimizin Lozan'da başlıyan fa:al ve müsbet harici· siyas·eti biir çok
imtihanlardan geçtikten s~nra bugünkü duruma varmıştır. Bu durum bugün en
iyi istikrar 'kelimesiyle tavsif edileb'ilir. Hudutlari haricinde hiç bir sergüzeşt arıka:sında !koşmayan ·ve ikoşmıyacaık olan Türkiye harbin dışında· kalmak· imkanla:rm.ı aramış ve bu imkanları da ·şuurlu, müspet bir ibiuara!fhk üzerinde yüiüı:i:ıek
te bulmuştur.
Üç ·senedenberi dünyayı yakan ve yrkaın haile önünde Türkiye_ menfi :bir
!ile vaziiy:etini tkoruyamazdı ve yarıında ıkoruyamaz. ~ürıkıiıye · birtaraflığı umumi 'bir politik sisteminin işlenmiş bir ·şeklidir. Ve politikamızın kimseıyli en~e [ÇJ.~ürm!iyecek lbir :perraklığı ve samimiyeti vardır.
1bitara:fl~k

ingUtere Jle olan ıittifak mria:hedeımliz :her !i!kıi tarafın nef',ine ol'araık vazife
görme!kte devam edecelktir. Tfulkiye - ingil:tere itbifa!kı rea~iten1 in ıifad:eıs:i ve biraz evvelıarz·ettiğim polı1tik :s1İstemlin esaslı lbiır ruknü:dür.
Yıine o polit1kanın bariz ve samimıi bir ttezıaıhürünü ıde Türıkıiye ıi.f,e Almanya aras'ltidaki lka:rşııiıiklL anlayış .vıe dostluğu yeniden tevıs·~k eden ~ürik - Alman
Aıilaşmas.mda görüyoruz.

Harbin bu iki esaslı buruna karşı olan vaziyetimizi ve o Devletlerle olan
'tiağiarımızı müspet :sıiyasetimiz!in ~arıiz lJ;irer mi,sali olaralk ıarzettim.
iMuharıip kümeler:in her ıi'k~sinde ikendileriyle a:hdi veya niili ra!bıtalanmız
_ve dostlu~larımız olaın Devletler yer ·almıştır iki; bumara karşı da dost v~ dürüst o[maJkta devam edeceğiz.
IDostluğuna ka:rşı sonsuz bir hüsnüniyetle meşbu dostluık, düşmanlığa karşı yıkılmaz öir azim ve metanetle mu~a1bele, işte hükümetinizin takip edeceği ·
harici siyas·etin tam ifadesi:

Dahili politikaya gelince
Atkada~htr,

Da!hili· politikamızın en milhim cephesi iktisadi cephedir. Ve bu iktisadi cep"
heninen hareretli köşesi de iaşe mesel,esidir.
lJi'b:eral ülktisaJt iiliıni, ünsanların refahını 'artırmalk :için her mem'lekete, o me mIekette en 'bol ve en kolay ryetişeın mahsullıer<i y1etiştıirmek ve bunları diğer mem~eketlerde en bol en kolay yıeVişen mahsul'lerıle ~übadele etmek :tavsJyesindedir.
İnısanları ı.iıdarıe eden yalnız li:kitisat ik~aıidel'erl · 0:1s·aydı lbu taVisüyeye r,iayet etmek
çok yerinde ohwdu. i'1akat bu. dlmin yamnda bir de hayat ·bilgisi vardır Iki onun
da bize tavsi)]esi şudur:
99

«Bir memleket, umumi ve geniiş ihtıiyaçlarını bizzat ikend:iısi ~s:uihsal edemiyorsa· o memleket sulhta v~ harpte yabaıncı Jradıe1eiiin teslirinrde.ıkruabıHir.» Onun
için b~z. gıda, ·elbise, ıayaJkıkabı·, sila:h gıib'i umıİmi v.e ıgeniş ihtiıyaçlarımızı bizzat
ikendiriııiz ıyetıiştirmek ıiçin lher fırsattan ti,~tifade ederek çalışmak kararında yız.
Bu umumi lkıatide ve ikararımızı hir !kere daha üan ederken :hemen haber ve'rmeJıiyim ik i lihtiyaÇlıarımızın zaruretlıerimizin şidd;eti · ne olursa h!iç tbir yaıbancı ll.rade
btizim !tmeğimi~i hü:kemiyecektir.
1

B'u ·.umumi ıkatidey:i söylediikten ·sonra ~sıkıntılarımız ve
ikmdrulci düşüncelıeiiimizden ha:hsetmek ıiıstryorum.

günlüık ıişlerimiz

hak-

Bugünıkü ısııkıntılar b'ilhassa· iaşe ·etrafında toplanmıştır ve hepsi muvakkat
ve geçici. vıe ha;rple beraber nJihayet Q1Jlacaık arızalardır.
Bütün dünya ıile !beraber bütüın lkomşuhi.rımızın harp ·içıinde olduğunu ve
istihsa:lde çalışan yüz binlerce gendimizıin silah ıaıl:tında bulunduğunu gözönünde
tutan HüıkU:met bu darlığı biraz da tabii \bulmaktadır. iıaşe sııkmtrsı bu gihi işler
içıin en hazırlı!kh ve en ıteşk:ilatlı mem:JıeikeHerde bılle faoia:tar yıara;tacaık hale ,geldi.

Bugün bitaraf .Devletlerde bile :hiçbir müşteri bulamadığı için çürüyen,
buna mtılk:aıbil hiç bi·r paıhaya tedaıflilk ·edileınıiyen mallar mevcuttur.
'Bizim çekmekte

olduğumuz darlık

bu. umumi ve büyük

ıstırabın

küçük bir

parçasrdır, Ve bunun çoğalmasırhtimali yok değildir.

Böyle ~olduğu taıkdirde bu yüıkü mütesaviıyen çekmek ve çekı~irmek ıiçin bü. tün ted~i:rleri a:lınaıkta ~usur eıtmemeğe çahşacağız. Bol dmkaruıar olduıkça onun
neşesini hera'ber :tadacağız, hertaraf 'edİ'~emiyen !iılıbiyaçilıarın sılkın:t~sını · da beraber çeJkeceğiz, ve 'herha'l de Hükumetiniz ikarad~nnın ümitH veya ıstıraplı olmalarına ba!kmıyara:k onları olduğu grbi millete anlatacak tır.
Bundan evvel. henıim ve on arkadaşım1n dahil olduğu Hüık:funet memlekette hayat pahalılığına ve iktisadi bulıranlara mani olmak için verilen selaihiyetlere
ıist1naden hir çok sert !kararlar :aMı ve .onları ısı!kı Ibir gayretle· tatbıi:ka başladı.
Fa!kat arardan ,günrer .geçtiikçe tbu ıkararlıarın matlup .~etıiceyi, v;ermiyeceği yapı
lane şika yetlıerden ıtesbıiıt :edıHen fiyatlarla bir. çoık manarın ve gıda maıddeleiiin~n
bulunamamağa başlama·smdan ve yapı:lan
'tetki:klerden anlaşılmağa başladı.
Onun için yeni Hüıkumet ·hemen işe başlayaraik bu ·sert tedbirlıeri yumuşatmağa
yer. yer kaldırmağa ve yer Y'er değiştıirmeğe ıkarar verdi; ve ted!birl\erıin !İ!ktiisadıi ·
o}masına da:ha çoik beİ :bağladı. Tuttuğumuz bu yoldıa fiyatlar. !kendisiyle mal
tedari!kıi ıimkan ılıadeinde çıJ~aın resmi fıi,yatla;nn ıtab'iaıtıyfe üstüne çıkacak ·ve fakat herhalde kara pazıar fiyatlarının dilnurıda kalacaıktır.
ilk işe en mtilhim gördüğümüz hububattan !başladık. Görduk :ki 'hu meml~ket
sulh za;mamında bıi1~e ık,;endisinıe anca:k kifayet edilen 1ıububatı yetiştiimiş ve pek
müst·esna ·senelerde peık az rrhracaat yapmıştır. Paıkat h:arpie ıbera'ber !kosik:oca
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bir Türk Orıdusu !buğday sadiya;tmı yüzbinlerce ton arhrdığı gibi. Türk ordus~nun rhayvanl:arı' da arpa ve yulaf sarfıiyatını yüz ~ıin:lerc~ ton a:rtırmı,ştır; ve
münlıaswan bu yüzden muva~en'ede lkosk:oca bir 'açlik pe:yda olmuştur.
Diğer blir ıheısaba göre harp ib:aşladığı zaman ıDeviet elıinıde (250) bin ton
buğday st<.lk:u varıdı. Ha:lıkıın ve tüccarın elindeki miJktar :b)er 'haMe bu miiktardan
az değildi.- Dtmek harp yıll'arma (500) bin toq. bir 'buğday stoku ile ~irmiştik.
Bu stdk bizi yalnız iki sene rahat ya:ş:attı. üçüncü seneye pek stkışık olara!k girdik.
Bu .srkışrk yılda, ·huzurunuzda şükranla yadetmeği vazıife bildiğim yüz küsur bin
tonluk ingiliz hububat yardırnma rağmen gayet sert ve sıkı ta'hdidi. tedbiider aldık
ve Türlk .ırikının !başlıca grda~sı olan ekmeği çoık lkrüçüJ:ttiiJk. Bütün bunlara rağ
men ekmek d~rlığını ve stkıntısını hala hertaraf edemediik. Bu hesaplarda göstermeıktedlir ki, yalnız !buğdayda 250 !bin ton'luk bir açığımız · vıardır.

Bu

açık

ancak

şu

üç

şekilde kapatıla'bilir;

1. Çiftçi yi memnun ederek
2,

tstihlakı.ıazaJltmaJk;

3.

iliarıiçten buğday

~~stihsaJJi

-

artmilfak;

getirmek.

_Biiz bu üç· teıdbirıin üçünü 'b!iııdeın a1dıik. Çiftçiyi memnun etmeik iÇin fiyat1arı ıar:tıırdıık; ~st!ihlaJki 'azıaıltmaık ıiçin

ordu

'V:e

resmi

teşıeık!küHerle

kontrolü bir

dereceye ıkadar mümkün olan hifyük · :şehiir1;erde konmuş .olan tahdida;tı muhaf!aza ettik;· harliçten !buğday tedarıiıki lç:in bilhassa Ameııiıka'ya müracaıat ettik
Amerilka Hukilme:ti 45 ·gün içinde onbeş bin ton ıbuğdayı kendi vas·ı:tas<iyle ge~i
fiip ınes~im e~meyıi ·:süra.tla va;dettiği gibi nalkil vaısı!tası tarafımızdan tedarıik edıil
meik şartıiyle isteğimiz ıkadar ıbuğday ve~meyi kabul .·etıtiğinli bildirdi. Biz bir taraftan Amerika'nın göster-diği yüksek anlayışa ve dostluğa derin teşe!kkürleriıvizi
ifade ·ederken diğer taraftan .yalbancı nalkil vasrta:sı temini için çalışınağa .başla
dık. Bundanmaada vapur ve nakliye sJikın!tılarımıza rağmen bir vapurumuzu ayrıca
ıbu ıişe tahsliıs etmeğe çaiışı:yoruz. Ümit ediiyoruz. ıkii 'buğday •İçin :almış olduğu~
muz tedbirlerin hepsi iyi işiiyecek olursa buğday buhranı tamamen zail olacak
ve hattayer yer buğday fiyatları Hükümetin·% 25'ter iç.in tespit ettiği fıi.yatın dununa

düşebi:leoektJi:r.

Arpa ve yulaf 'açığımızı kısmen harıiçıten tedartiık etmekLe falkat bilhassa
çok bol olan ve liyi 'bir gıda ol:duğu -an1aşıian ıp'ancar ve pamuk çekirdeği
küisbelerinlin mühlim klismını •ordunun hayvaıruarma talhsi·s 'etmek suretiyle kapatmağa çalı:şaC'ağız. Biliyorsunuz kıi ma!lzeme ve martml maıddeler !ihtiıyacımızı -te'miı;ı eıtmeik iiçin Almanya ~]e yüz milyon marıklılk ikfedıi mulkavel'esi iımzalamıştıik.
Elyev:m bir heyenimiz bu ikrediyni işletmek dÇin IBerHn'-de -bulunuyor. Heyeıtimize
ve liş.lerimizıe gösteııilmekte olan iko1aryhkilıa:r ıiçi-n teş~k!kür etmeyJ bi:r ·vazife bibi:zıde

liııim.
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- Arkadaşlar,
Bura:yıa

:kadar

o1aıi sözleııimle ıalelftmum hu!bubat haJklkında a:1mış olduğu

muz malfun kararların mudip
maddelere geçiyorum.

sebeplerıini ~zah ıetmiş olduğumu sanaraık diğe'r

Fasulye, ınohut, mercimek,
bütün kaldırdık Çün'l\ü :

piııinç giıbi gıda maddeleııindeld

1.

Bu

mahsulleııin

her bir'i

taJkvidah bütün

ıkolaylıkla diğerinin yerıine kaıim .olaıbilir.

2. Buğday pol!it·ikamız muvaffaık · olıirsa büyük m~ktarda bir bulgur mevcudu hu maddeleııin pahalda'şmasma !kolaylıkla manii olur.
3. Ötedenbeni 'büyük mikıtarda fasulye ~hraç 'eden bir memleketizi
4.

ketli

Her yerden ge'len haberler, ıbu cins mahsul!le.ril!miizin 'bu sene çoık bere-

olacağını göst;erıiyor.

Yağlar haıkikında
karşılayan

da

ayq.ı ka;rarı verdii.k. Çünıkü memleketimizde ·ihtiyacı

başlıca yağlar

şunlardır. 'J1ereyağı, !kuyrukyağı, pamuıkyağı, zeytinve aradaıkıi :fiyat ·.farıkı çoğaldığı zaman; bu maddieleı:ıden 'biı:ıi dliğerin;in
yerıine 'ka,im olmaıktadır. ·M·emleketi:mliz her 'S'erte çok mühim mıilktarda zeytin~
yağı ihraç et~iğıi gilJii ıelyevm miHrim miktarıda zeytinyağı stoku mevcuttur. İşte
bu stokla ve ·elimizdeki rhraç 'kuvveti ile yağ fiyatlarının gayri tabi~ bir raddeye
çıkmasına mani olaıbileceğimizi ümit eq_iyoruz. Zeytinyağı ve diğer ya~lar mu~edil saydaca!k ıbir J."a'ddede durursa iihracma müsaade edeceğiz. IDurmazsa zeytinyağı :ihıı~cını .\bir taıı:ıafitan tahcl!it ve haJtta menedeceğimiz .gibi diğer taraftan
da nevlet J·stıih:laik1n1i zeybinyağma tevcih edeceğiz. IHula:s'a zey~inyağı. ;iihracı mekanizmasiyle 'bütün ·yağları mutedil bir fiyatta tutul'abileceğimizi ümit ediyoruz.

yağıdır

'

'

'

'

\

'Hutbuibattan, 'bakliyattan,
geçiyorum.

'

yağlardan

s'onra ,pamu'klu ve yünllü

ku'maşlara

Müteha·~srslann v.erdi!kl,eri izaiha!ta ,göre, memleketin kumaş ih't1yacımn küçük bi'r kt'smı eltezıgahlıarı -iLe tatmin e!dHiyor.
lFa!brika'lar yünlü kumaş ih'ti!yacımızın % 80 nini ,pamuklu kumaş ihtiya·% 60'm tatmin ·etmelctedi!l'. İs'~ihs'al edilen bu ik1i cins kumaşta da
Devlet fabriikalarımn h'its's·el'eri % 50 den ,biraz fazladır. işte .açığımız olan ·bu
% 20 ve %, 40 H~kO'metin yardımını hozma:kta ve kara pazarı yaraıt'ınaktadır.
lB u miktaırl:arı is tihsa:1 ~ç'in fa'brik,idarın bir krsmı üç. diğer kısmı ilki geri
\kaLa·nlar da lJiir ·eık'iple çalışmaktadır. Kumaş buhranınm önüne geçmenin .en
makul yolu i·sti!J:ılsaHerim'!zr ihnya~·l'arımızın derecesiine mümkün ollduğu kadar
yaklaştırma:ktır. Yaıkın bir .atide mevcutlara bir panıu:klu fa:brikası ilavesi ihtimal dahiılinde görünüyor~ Bun dan maada im'k'an görülürse bütün fabr'ikalar
cımızın da

1

1
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üç ekiple çahştıntac·~ktır. Bu iki tedbiır b'izi ma:ksa.dımıza biraz daha ya1da~
ü'mrdindeyiz.

tıracakıtır,

1 BuncJıan

münihasıran

güzel

kararı

ıevvel çok yerinde alınmış b'iır kararla hususi pamuiklu fabdk:alaırı
Devlet· fa!brikalarr hesabma çalışır bir hale geti:rilmiıştir. ·Biz bu
hususi yünlü fabr1kalara da teşmil niyetindeyiz.

Kumaş meselıesine sımsı:kıhağh

i1ki maldde_

ıvardır. yıün

ve Pamutk.

Yine müteh'a'ssıslıarın sıöyleıdiğine gÖ:re, memleket dah'i!linde. kafi yün ve
ya:pa'k. ,:nevcuttur. Fa'kat bunları .al'aJbiltmek iç:in fiyattarını d'iğer eşya fiyat1a.fiyle ıaihen'İcli birhalie ,gdiırmek lazımdır. Elyevm bu ahenldi fiyatı aramaktayız.

Pamuğa gelince : Her şeyden evvel haber vereyim 'ki,. bu sene pamuk için
.her yerden·· gelen haberler ço'k iy1i'dir. Bazı· se'beplere b1ina;en en aza~an ihraç
kUViVetim'izi bu ·madde ·He kısmep_ t·elaıfi. e'deoeğim'izi Ümit e'd'iyoruz.

:Pamuğu alma!k, tevzi ve ihraç· etmek için kurulmuş iyi· işiliye n güzel bir
düzen var; 'bunu h·ozmak niyetinde değiliz. Yalnız fiyat etrafında tetkiklerde
_ bulunduk. Eylevm pamuğun tespit edilen bir fiyatı vardır. Pamuk çekirdeğinin
de 1kezalik tespit edilen bir fiyatı vardır . .Pamuk ç·tfıdrdeğini tamamen serbest ibı- ·
ralanak istiyoruz. 'Bundan alınacak netioeye göre pamuk fiyatını tes.pit edeceğiz.

IE't meselesi : Me~leke'tim1 iz ötedenberi, kas·aplık hayvan ihrıaç eider. •Mevcut ilhraç me:mnuniye'ti mu!h~fa:zıa ed'i·1eceğine ,göre bu :gün ıaırızi sebepl~rle muhteliiıf yerlerldıeki .göze ba'tan fiıat farklannın tedricen mu'tedil bir seviye'de birleşec'eghıii ümit .ediyoruz.
Arkadaşlar,

ıBuraya. kıadar,

dığımız

hay:a'tımızin baişhc'a zarııt.i

ve a:l'm:alk niyetin de
göre :
1

otduğuımuz

ihtiyaç maddeleri üzerine alkaraır1arldan bahs·et'tim. Bu kara·r ve

düşüncelere

ı ı. Hu'buba1t fhttiıarını % 25'1ere, tahcJI~dlere ve ıithala!ta,
2. BaJkliyat fiatları bu sen.e mansulünün 1bereketine ve ihraç memnuiyetine,
3. :Yağ fiatlarını zeytinyağının ~Ihraç mekanizmasına,
4. Kumaşları~ fiatını arttırtacıağımız e!kiplere ve bir elö'en idarenin ver~ce
ği faydalara ve tezıgaihlara,
5. Et fiatl!arım da meml·dke'tiıriizdeild mev:curda ve devam ettireceğimiz,
ihraç memnu'iye1tine,

Güvenerek mutedil V·e a.herrklıiJ bir seviyede tuta!bileceğimiii ümit ediyıoruz.
Bu mlitedH saha .hiç şüphe yıok ıki dün1kü karaıpazann çok dununlda ol·aoa!ktıır.
Fakat yine şüphe yok ki bu mutedil saf1ha geçen sene'ki fiatların üstünde ola-
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caktır. Önun lçin

·bu zaruri ·ihtiyaç maddelerinıi bir kere de müsrehlik zaviteek'ik etmek icap eder. Acaba bu fiat artışından en çdk sıikırrtıyı
!kimler çekmektedir?
yesin~den

Zen·gin ve paralı aıdamlaır .iÇin mesele mevcu1t değilldi:r; köylü ve çiftçi bu
malların sadece ısatıcılıarı'dır; Amel;e ve. ,e·snaJ yevmi'yelerini ve· işlerini' yeni .şart
lara daha evvelden intibak ettirmişlerdir .. Görülüyor ki 'bu 'hayat pahalılığı
bütün ağırlığını billhaıssa muayyen !bir miktardan az maaş veya ücret alan me·murlara çektirmektediir. Bunlara b;ayat pahallılığı nispetinde veya daha az bir
maaş zıammı yapmaık bu .gün Hazine·mizin tamamen kudreti haridindedir. Esa·sen bu k(tbil za.mFar bizi fasi1t .b'i>f dakeye düşürü'yıor. nu se'beple bu yükü hafiıflıetni.e1k iç''in başka is'tiıkametler\de. çarel'er .ara'dıik ve hergün biiraz daha arayacağız.

·Yukünü bkaz ha:fif'let'mek is'tediği'miz bu ai·lelerin reisl·erine şi'md'ilik .ve
'bir b\aşl1a:ngıç olmalk üzere b'irer ç'iift ;aya:kka1 bı, kezalik bu a'Helerin re'islerine
ve eş1eiine birer elbis·eli'k kumaşı me•ccanen vermek istiyoruz. Bundan başka
muhtaç ' vatandaş1arıa .iktidarımız dahi'liinde iÇtimal. yardımlar yapınağa çalı
'Şacağiz. Görülüyor k'i but'ün di:k'kati'.rrüz, ·bü'fün faaniyetlerlimiz daha ziyade
bu zaruri ilhtiyaç maddeleri etratfın'da toplıanacalkitır.
Aik·aıdaşlıar,

Bundan sonra, üstünde çalJJştığımız diğer maddelere geçiyorum.
ıtpe:k ve .ipe!kli: ve ıd'iğer lü'k's eşy·aların fiatlıannı setbest bıraıkaoağız. Bunları kim ve nasıl isterse öyle alır ve satar. Bundan başka pancar gibi alıcısı
tamamen Hükumet .olan, .şeker ve kıömür igl1b'i satıcı tamamen hükumet olan
m:addelıer için ıahm · ve sıatım hususunda telk düşüncemiz bun·}ara, bunlarla ala'ka:dar sınl'flar gözönünde tutularak, .a!hen1kJi ve mu1te:dil b'irer fiıa't tespi'fin(den
vbaret olaaalktır. Bunları te'Sp1it eqer:ken ilki taraftan b'irinin Devlet olduğunu
'da· daima göz önünde bulunıdunacağız.
~

1

Ithıalat

ve ihraca1t.:iışl·erimize gefince : Çok karışık ve çıok mütenevvi olan
bu işlerin i:yi jışı.entes'i ve bugünkü .i'htiyaçlava cevap verec·elk bil" hale ge'lmesi
1
iÇin .cidldi te'Ckikiıere istinad eden tedblirleii ~alacağız. Her v:a:ziyete göre §:dil
ve haklı hal şekillerini tatbuk etmek için ihtiyatlı yürümekte daha ziyade menfaat olduğu kanaatindeyiz .
(Ark~adaşlar,

. \ADdığımız iJJk kararların halkımız tarafıhdan çok iyi kar:şılanldığını aldı
teşekküre gden heyetlerden ve siz melbus ar:kıadaşlarımı- .
getirdikleri h(tberJıetden ·anladık

ğrmız telıgraıflardan,
zın

104

Kararlarımızırt. iyi karşilanması ~ilvaki bu karatların behemehal mattup ne. ticeyi vereceğirte delaiet etmez; fakat !harkın bunları iyi karşılaması hedefe vçır
ma:k için mevcut müşkülatın mÜhim kısmının 'ortadan kalk~ası demektir. Çünkü büyük ve milli.davalar yalnız mlilletıe beraber olduğu Za!mandırki kolaylıkla
hallolurrab ilir.

ıA'ldığınuz ve .almak yolunıda o~duğumuz kararııarıa halletmek i'stediğimiz

işler ıo çeşit işlerdir ki he~ söz her hadise ve her haber bu işlev üzerinde
derhal tesh"i·ni gösterir. Onun için haJd'i's:el,er1 yaJkından takip efmek ve alın~
mış :karıarl'atda .sivri .köşeler ka'lmış veya hasıl olmuş i'se ortları törpülıemek
kıe~alik 'bu tedbirle de boşluk kalmış veya hasıl O'lmuş ise ünu doldurmak için
daima uyanık dunnağa çalışacağız.
~rka!daşlar,

:Bu günluk ve geçici sıkın'tıl!arda:n sonra hi·raz da daima ar'tan, daima kuvveHenen ve hiç biır · vaıldtt değişmeyecelk olan imanlıarımızlda:n ve ·varhkLarımız
dan 'bahsedeceğim.
Ar~a:daşlar,

Biz Türküz, Türkçuyiiz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim i·Çin Tür\kçülük
bir ıkan meselesi .oi\dıiğu kadar. ve laaikal o. kadar vicdli:n ve küTtUr mese~esildk.
Biz azalan ve azartan Türkçü değil, çoğalan .ve çoğaltan Türkçüyüz. Ve her vakit bu ıistikamette çalışacağız.
Oünlk.ü Türk genıçıeri müstaki'l Ve hür bir vatana maı:i!k olm'alk şuurlu
ve mütecanis 'bir millete mensup olmak, memleketi müspet ilimlerle idare et~
mek ve vatanın hayat ve servet ·membalarının memleketin e~inde görmek istiyorlaı\dı. Bu. gün :butün bu ideaHer birer biirer tahakku!k et'ti. Vaküylıe tzmir''in at1a.ırla çdkilen tenekeden tramvay1arı b'ile yabancı. b'ir şirketin imtiyaz
mevzuu · sayılmıştı. ı~ugün vatanın dört bucağında· muntazaman işleyen trenler, yer yer kuru~an fa'biilka•lıar sa!dece Türk bügisi tarafınidan yaratıhnıştır.
Tür!k vicdanı vatanın her .gün biiır'az daha kuvve'tlendiğ'ini Türk
her ,.gün biraz daha refaha kaıvuştuğunu ve b'irhassa Türk köylÜ'sünün ıher gün bir'az daha yükseldiğini anlıama'k ve köylü üe bil'gi ve toprağı
hirleş'Gren bir ide'al'e doğru yürüdüğümüzü _görmek j·st'iyor. Hepi:mTz bu i'dealin yolcularıyız. V~e muvaı:fı:Lak olacağımıza inanryıoruz.
ıBUigün'kü

mil'leti.niıi

Son yılların gayretiyle dünyadaki arkadaşlarının safına çıkmış olan üniversitelerimiz, yüksek mekteplerimiz ve bunl•arı dolduran genÇleri'm'iz her gün
ağırliaşaıi bi]gilıeri .ve artan adedlerıi ile ldeale doğru hamı:eıer yaprtrağa hazır
lanıyıor. Onun için bu .gençı:erde'ki heyecanları , bera!bier yaşam'aJk ve onlia,flia
ldalhıa ço'k ça'lrşmak kararmdayız. Bugün için henüz pe'k çok ol'makla bera'ber
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Köy En's titüled köyleriniizi ve köylülerimiıli daha şimfdiden yükseltrneğe baş
1

~amıştır.

ıBu iki üç ıarasmdalci
yürü'mek için hazırlanıyor.

Köylüyü

topraksız,

toprağı, sanatı

ve

tekniği

yüibinl~rce

Türk .genci hir tek. yoldan

toprağı

da kö'ysüz bıra'kmıyacağız. Ve
sadece biiliginin emrine geçireceğiz.

aynı

hedefe

yavaş

yavaş

İktisa\di

ve s'iıyasi sahaJ!arda Devle'tç'ilik ,,fertçili!k ve koopera~~fçitiğe bı
sahalar o ka!dar geniş'tir k'i bunlar arasın'da bir menfa!at çarpıŞması
asla olmayacak 'Ye ileriide de olmamaısı iÇin de daima dikkatli ve hıesaıplı yürüyeceğiz. Bizde imtiyazLar ve sınıflar asla mevcuft olma'd~. Demokratlık Türk
tarihinin derinıi·klerinden yuvarlanıp gelen· büytik bir hakikattır. Biz halkçı idik,
halkçıyız ve daima da halkçı kalacağız. Tek partili ibir' devlet kurmuş olmamız
başlıca bu büyük hak.ikate dayanıyor.
rakılan

Biz ne samyın ne sermayenin n,e de
;sadece Türk Milletinin hak'üniyetiidir.

1

·sımfların sal'tanat~nı i'sriyıoruz. İste

diğimiz

Hep beraber b\ir telk yoldan ve biır tek hedefe doğru yürüyerek Türk
köyünü ve Türk köylüsünü bie'hemehal yü'ksel'te.ceğiz. Böyle b'iır. ideal için güvendiğimiz en büyük vıarh'k inanç,· büg'iı .ve fe'dakarlıktır.· Dalha büy'ü!k bir var'l:ıık da bu işler konu:şulurken bu, işler yazılıırken, bu i'şler yapılırken Atatürk'
ün daima .ar.amızlda yaşam•a'kta olitnas:tdır.
Arkadaşlar,

~ürkün bugünlkü kuıdret ve ha'ki1ni'yetin:i ya·ratan Büyük Millet Meclisi~
mizden ve o M·ecris'i teşk'i1 erden ·siz mille'tvekillerinden itima't ve yardım istiyere'k sözleri'Ine dihayet veriyorum.(*)

(*)
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T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Dönem 6, Cilt 27, Sayfa 21 - 25
Programla ilgili görüşmeler : S. 25-31
Güven oylaması : S. 32 - 34

II. SARAÇOGLU HttKttMETİ
(9 Mart .1943.- 7

Ağustos

1946)
15 . 3 . 1943

BÜYüK M'İLLET .MECLiSi REİSLİGİNE
tBaşvekil Şükrü 8araçoğlu tarafından

yeni

İcra

Vekilleri Heyeti· listesinin bilece

teklif edilerek kabul ve tasdik olunan
sunulduğunu say:gı ile arz ederim. (*)
Reisicumhur

l~met İnönü
İCRA VEKiLLERİ HEYETI .
Başvekil

Şükrü Saraçoğlu

Adiiye Vekili

Ali Rıza Türel (K!onya)
Mumtaz Ökmen (Ankara) 6.4.1946

Milli Müdafaa Vekili

AH Rıza A..rtunkal ~Manisa)

(:tzmir)

Recep Pek·er (Kütahya)
- Hifmi Uran CSeyhan) 20.5.1943

·Dahiliye Vekili
Har:iciye Vekili

Nurnan Menemendoğlu {İstanbul)
Hasan Saika (Trab11on) 13.9.1944

Maliye Vekili

Fuat Ağ1:1alı ~t~ğ)
Nurull'ah 'Esat Sümer (Malatya) 13.9.1944
Hasan Ali Yücel (İzmir)

· Maarif Vcl<:ili

·-Nafı_a Vekili
iktisat Vekili
Sıhhat ve tçtimai
Vekili
Gü!ınrük

ve

Sırrı

Day

ıCTrabzon)

·

Fua:t Sirinen (Rize)
Muavene~

inhisıarlar

Hulusi :Alataş (Aydın)
Sadi Konuk 'QBursa) ·19.1.1945
Vekili

Suat Hıa:yri ürgüplü (Kayseri)
Ta:hsin Çoşkıan (Kastamonu) 19.2.1946

Ziraat Vekili

Şevket Raşit ,Hatipoğlu

Mürra:kalat Vekili

Ali FLiat Cebesoy (Konya)

Tioaret Vekili
Çalışma

Vek·ili (1 )

(Manisa)

Celal Said Siren (Bolu)
. Raif ~ar~deniz (Trabzon) 31.5.1945
Sadi

ırmak

'(/Konya) 7.6.1945

T.B.M.M.. Tutanak Dergisi : Dönem 7, Cilt 1, Sayfa 1O, ll
: T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem 7,_ Cilt 18,
Sayfa 188
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(1)

Bakanlığın kuruluşu

17 . 3

1943'

II. SARAÇ06LU HÜKüMETiNİN 'PROGRAMI
Başvel9l Şükrü Sarı>J"çoğlu (İzmir) -

Tür1k Mil:letiniın değerli vekillerıi;

Dev:leıtimizin b~şı İ:nönü yeni .ıkıabiınıenôn tıeşkıili v:azi:fesiıni aırikaıda§ımz :Sarıaço:ğlH'iııa vıerdi. O da ;teş!kiıt ~etD~ği ıhükümeti, bugün huzurunuza getirmiş bulunuyor. Cumhurıiyetiın ik>unulduğu gündıenberi ıi!k!tiıda:r mevkiine gelen ·hükümetler nasıl birbirinin devaını , idiyse ikiinci Saraçoğlu Hüküineti de birinci Saır:axoğlu hüıküımetiınin tam bir devıamıdır.
Bu böy,le olduğu gibi hükümetin değişen azaliady.l'e ·yer değiştiren azıal!3irı·
mn v:aziyetr de tamıamen ınöbet deği·şıtiıren ıasıke.dıerin vaziıyetidi:r~ Bu değişme
~erıde bıaşkJa hitr maına :a:r;amaık doğru deği!ldir.
emriyle ve bu defa:ki intihaplar dolayısiyle tutulan yol .hükümeti
meclisin olduğu gi'bi partiyi de milletin tam malı yapan yoldur. Böylece varlığımızın dıayandığı biıdik kuvveti her güın daha ·milli ve daha şuur;tu ve daha
. keslkin bjır durum ;a:1maıkot:a:dır.
Şefin

Tuttuğumuz yollar ve kurduğumuz esa:sı~aır sayeşıiınde. Ataıtürk',le ıbaşl~ayan
ve her gi1n hir,az daha kö.kıleşeın rejimimi:zılın i:nsıani ve medeni gayeller için örnek
ol~acağın'a ~nanıyoruz.

mesut bir Türk 'mi:Hıeti, kuvvetiii bkr Türk devleti;
/bizden bun:Iarı .~sıt-ed.i. İ:nö:nü bı1zden
işte biZJim
canJıa ıbaış1a bu yolda ç:ahşmaik ka.
ve
bunLarı J,stiıyor. Biz de, hep: miz berıa;ber
Mıamur

lJir Türik

vıatanı,

heıdefim:iz bun:liardıır. · Atatürık

ııarındıayız.
Arkadaşlar;

Ikinci Saraçoğlu Hükümeti, tıpkı kendisinden evvelkiler gibi Halk Partis!
tahakkuk ettirmeye büyük mil'letimize layık olrhaya çalışacaktır:

programını

Yapacağımız ~işlerin en başında Türk ordusunu dalına hazır tutmak vazifesi vardır. Bunun için ordumuzdan biraz 'sonra göreceğiniz .veçhile, hiç bir
şey ıesirgenımi:yor. Çün:kü sımsı geLince bu ıkJaıhraman ordunun vıazifıesüni yapacağroia bütün miUetçe emi!l1:.iz.

Harbi!l1: dördüncü yılı başl:annd:a memlıeketimiz·
karşıya bulunuyordu. iaşe sıkıntıs\ para sıkıntısı. .
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-~k1 ıbüyük sıkıntı

ile'

karşı

/

'Bu, :iıkıi :sııkmtıyı yenmeık için o z·amanıa kadar hiır çok tedb~r:ler almış, s·er:t
ıkiaradar verımiş ve biır çOik ma:Ururıa el koy;rnuştuk Bütün bunlıa:r sııkınıtıyı ~~a;lıt
maık şöyıle

dur&un, ikosikoca blır kıaırıapaz;a:rın mem~eikette ıyıer:1eşmesdıı:ııe ısebep oLdu.

'Bunun üxer:inıe iheıık:este, eğer birıaz sıer:bes;tlıvk v.eriıleceik olursa her şeyin
daha: ıi:yi olacağı kıanıaıatı· ,hüküm ısürmeğe başlıaıdı. Bui:ıu dıa tecrübe etbk. Bu
usul de b.izL .biJ:haiss:a ~iıy.im .ve giy,im · maddeuerımde hitr fiiıyıat yıa.nş:ı :He ik:a:rşı
!ka:r:şııyıa bıll.ia!ktı.

O zaman mesel~eyi biraz daha yaikındıa:n tetkiık eder:eik gördüık Iki bütü:n'
bu darlıklarda- harbin ihtikarın hissesi kadar diğer hadiselei-in de hissesi varıdrr. Çtiınıkü memı}eıketimiz yiyiim ve . giy,im noktaısından . ıkenıdi .k:enıdi·s.ine çok
zor ı.kJifayet ·edebilir bir durumda qıa olduğu ıhaıldıe :kosrkoca bir orduyu lies.leinek ve giyditrırnek: :zıa:mretiy1e Lkıaı~şı:liaştığı ~ibi bu orduıbrun :tıeşlkiıl etmek için
de tariasi ve işi başında bulunan gençleri işlerinden ayırmak zarureti hasıl
o!!muştur~ Daıha !kısa :bitr cümle :ile miJyona yaıkın genç istıihsaı1 cephesinden
aJ:ınauıaJk i·ştihlıa:k cephesiıne ve:rilmiştir.
.

'

İşte hütün bu vazıi'y,etleri yaıkın:dan tet.kJiık ede111 !hükümet yeniden bir çok

göre mücadeiteyi en .ufıaik iköş'~ v:e cıepheleıre lkadıar
~şmi1._ beıkikmen neticeyi veremeyeceği :için cıepheyr ıbsal:tmaik ve ikuvvetimizi
d!ar sıahadıa dıaihıa müessiif ıkı,lmaik ;ioahedfyordu.
!ka:rıaırJia:r ıruldı ..

'Bu

ıka:rırurıtar:a

Y1ne bu ikıaraırlıarıa .göre daırıhığın en müessir :irlacı Jısbiıhısa:H ·çoğaltmark ve
sakh malkın me~danıa çıkarmak o1duğu ıiçin fiyaıtlıarın .ıartimaısında: f,~..ydıa görülmüşıtür.

Yine bu kararlara ·göre, istihsalin bir kısmı devletÇe tayin edilen fiyatla devlete satılmak icap ediyordu.
Yine bu ıkarar:l:arıa göre, htiküımet bu muayyen f.i:yıatht ıalman maJıLarı malı-
dut ve muıayyen b.iır :sıah:ayıa taıhsiıs ıetti. 'BunLarı evveTa oır:duınuın sıaniıyeın dar
malıdut gelirli vatandaşların ihtiyaçlarına tahsis eyledi. Ve geri kalan mikta.r:Iıa d:a 'trunz:m sıatışlıarı yapma!yı düşündü ve böylece 'başJıbaşı:rKt bir pro~rıam

ve

v:ücut buldu.

Bu .proginam'a göre
140 Hıraıdan :tiazl;a ücret ve inaıaş rulan geniş rnanıas.iyLe biitün memur ve
müstaJhıdemlere birer ikJat ıe~b~seliık ·kumaş.
1.

140 lilliada:n ıa;,şa:ğı o:hınlırura iikişer. ikaıf elbise11k ıkuma~.
70 liradan aşağı maaş ve ücret alanlara da ayrıca birer ·ayakkabi vermeyi
vadetmiştik.

E:liyevm bütün bu v:aitlıer [cı:ıa safhasındıadı:r. Ve :derpiş edile'n zam,anı içinde .
·
tamamen yıapıtac:aktır.
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Ekmek; bunun müstahsiH köylüdür. Onun için fiiy.~tın yükselm~si sıa
dece şehirlinin dar ve. malıdut gelirli kısmını muztarip ·eder. Bu dar ve malıdut
-gelirli nüfusu tesbit ettik. 1.600.000. rakamını bulduk. Bunlara nisbeten çok ucuz
yani bize malolan fiyata üç aydan 'beri ekmek vermekteyiz ve ekmek vermekte,
devam edeceğiz. Bundan maada İstanbul, İzmir, ·Ankara, Zonguldak şehirlerine
de orıta f.i:y;aıttan ıhububa.:t ve ekmek vermekte devıam 'ediıyoruz . .Bu sayede mevcut te.lıaş ·tamamen :söndü~ Hatta yer ,yer bazı geıniş'liıkler kendisini göstermeye
2.

baş~adı.

Bunl·ardan başka .bu :sene toprıa:k ofiısinin tohumluk .için Ziı~aat V·ekiti emrine verdiği ve tahsis ettiği tohum kışlık olarak· 34.000, yazlık olarak 14.000 ki
cemart 48.000 ıtondur. Bu kıaıdar çok miktar ıhiç biır :sene tohumluk· ola.r:ak dağııtrlm:amıştır.

arıa:lrk

ve yine bir aralık buğday
bugüne n.ispetle geniş
biır hava ıiçinde hul'unduığ~uzu ~nUarız. 'Bugünkü netic·eyıi: bir taPaftan aldığı
mız tedbirlerdeki isabete diğer taraftan da devam etmekte olan ingiliz ve Amerikıan y.arrdımma borçllll'yuz.
Bir

f:iyaıtınıın

3.

yüz
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grıam ~ekmek verdiğimiz düşünülür

!kuruşu · ıaştığı

Bulgur için

göz önüne getirilecek

o1ursıa

yaptığımız

vadi, ;bulgur olara!k yerine getiremedik. Çünkü Ankaıııa'da
umduğumuz ·fiabdka bazı .ısebepJerden dolayı kurulamadı.
Fakat bulgur yerine son günlerde değişmez geliriilere nüfus başına ikişer kilo
un vermeye başlıadık.
kıtrul1 acağım

p.irinç olıarak y:errne gıetiremiyoruz. Çünkü ıaldı~ı:ınız
çok .az oldu ve bu ıaızı dıa ordu i:le hastaneler amsın
dıa: i!Ja<ksim etmek io::ı.betti. Fakaıt pir.inç yerıine ma:k!ama ıtevzi etmey:i düşünü
yoruz.
4.

Pi.rıinç

vıaıdimizi

%

15'ıler umduğumuzdan

ze

geçec·eık .miıktıarın

5.

Y,a:ğ; zeytinyağı mahsulü henüz tamamen relimize geçmemi'Ştir. Elimi-

deği;şmez

sekiz dokuz milyon blo .olıacaığını: ·ta:hmin ediyoruz. Ve
gelirli vataındaşl<arıa yağ hıakikında va:ki oJan vadimizi y:a:kında yerine

getirmeye

baş:layıacağız.

dar ve mahdut gelidilerin beher nüıfusuna 600 gram şdkeri her
vermekt·eyiz. Resmi fiyatl'aırıa: ınıazaıran çok ucuza. verilen bu
mi:kt<an önümüzdeki ıa)lilar için ıartırm;atyl' bi•~e düşünüyoruz.
6.

Şeker;

ıay mun·~azıamaın

ıBundan maada, şayet y.~iıne getiremediğimiz
sulye v:ermek surıetiyle ödemeye çaılışıacağız.

v:aıiüer

kahrsa.

bunları dıa

fa-

ıtarıafttıaın ıdar ve malıdut gelidi irı.san·lıarın bir kısım sıkın
etmeye çabşı;rken diğer taraftan da muhtekirleri ·şiddetle takipte, devam ediyoruz ve devam edeceğiz.

Biz böylece bir

tıLarını berta:rıaf

110

Arkadaşlar,

Buraya· kadar söylediklerim göz önüile getirilecek olursa ibundal). dört ay
evvel yiyim ve giyim hakkında almış olduğumuz kararların birer .birer beklenen
neticeyi vermekte oldukları görüldü.
Bizi 'bu !güzel netilCeye vaırd11ııan ıbiwhassa v-ah ve kaymakamların % 25 lıeti
tespit ve ta!hsıil hususunda gösterdikleri' gayret ve faaliyettir. Onun için huzurunuma ıbu ıaıri].(ad:aışlıaııa teşekkür etmeyi vazıi.fe biılirim.

ıDar vıe

mahdut ge1iırh va:tandıaşlıara yapmaikta olduğumuz ıyıardımı gördübir de dünyanın ıen zeınıgiın ımemleketlıeriınderi hi~Tinıde biıt madde
na!klkında tatbiik edii~ ik~ideyJ sÖyleyeceğim. Bu kaideye .göre bi-r adamın kendisiıne bir lk:at ~e~bise ıyıapmak !baJklkım ·V'ereoek olıan ikruponla:rı ~iır:ikti;rmeik: için rtam
on sekiz aY: beklernesi ~ımdııı\ Kem:liik bu .memliekette oikunmuş olan bir ga:zıeteyi illeıihıanıgiı ibİir ıyere ıaıtımaık ibir isıraıf ıcÜ!rmüdür. \Bunu yapari hakıkında der-

nüz.

Şimdi

haıl ıtaıkibat başlar.

Bizim memleketimiz !bütün sıkıntılara rağmen hala bahtiyar 'bir yurt olmakta
devam ediyor .. Fa'kat -bir gün Türk milletinden ağır fedakirlı'klar istenecek olursa Türk fedıakfurhğımn !hudut tanımadığını bütün ıdünya bi•r !kere daha öğrene
cekıtiır.

Arıkaldaşlar,
Şimdi

karşılaştığımız

para ve maliye sıkıntısına geçiyorum. Va!kiıa adi' ıbüıtçelreriıı:niz inkiışaf 'etmelkıte ve mütevazin olmalkta devam
ederek tl938 de ·0250) milıyon ıi~en i1W2 de 1(394) mi'lyonu buldu. B~öylece devl1et hizmetlıer-ini ve müessesel}er ıi~l:erini mütemadiyen iınkişaf ·et1irmek mümkün
oldu. Varida:t 1kaynaklarımızın normal artması sayesinde elde edilen bq. inkişa
fın önüniüzdeki yılda da devani ·edeceği kanaatindeyiz. Onun için içinde bulunduğumuz bütçe 394 milyonluk bir bütçe olduğu halde gelecek s'ene bütçesi 480
milyon lira olarak hazırlanmıştır.
ikinci

sıkıntıya

Ea!kat bu adi ve mütevazin büıtçenıin yanııbaşında ondu masıranarını derıpiş
eden 'fevıka~§.de tah~isatlırunn mali oephemizide 'yaııattığı zorlıuldıa:r çok serttir.
Çünikü ıistüklal ve hür,riıy,etimiiZ için ay;a!kta tuıtıtuğumuz. or:duya her sene adi
bütçe· j,le 'Vef1di·ğin:ı,iz 100 ıı:tülyon 'hraya .Uaveten 11939 da 8'4 mHıyon, 1940 da 220
miılyon ve 194'1 de ı:sq miıryon lirra:lıılk ıfuvlkalade ıtaıhsi-sat verdiğimiz gibi 1942 yılı
için -bugüne !kadaır verdiğ-imiz :fevıka~ade 'tahsisat yekunu 3ıl3 müyonu aşmıştır.
Görülıüyor ki, bu senenin ,fevkalıade tahsiıS'at ıyeıkunu 400 m]Jıyondıan daha az olmayacakür.
lll

Buna adi bütçedeki !100 milyon lıiıra ilave edilecek oluırsa milli müdafaa
ma:Sıraf1a:nnın bu sene 500 mi!Jyon lirayı bulacağı aınlıa;şlilıır.

Ordumuzun asrl teçhizaıt ve ıüesl~ihaıtının daha evve~ yırupı:l!an mukavdelıere
tevfilkan hariçten alınmaik:ta olması ve malzeme bedelinin taiksiüerinin maliye
bütçesilll!de buLunması ıgözJönüne \getirilıecek olursa modern hiır ·ordunun ne kada:r pa:haliya malolduğu ıha!kkında bi:r fikir edinUebiHır.
Filva:k:i,: malıiyemiz, bulduğu maırı ıtedbider, i:sıtikırıa2J~ıaır. hCi!rıp zamanları ve
müdafıa:a verıgiledy1e bu büyük açığın mühim bir ık.ısmını ıka:patmaya muvaf·
. fak olmuştur. :Anıcaik bütün bu tedbirler ayru xamaırıda t!edavülde~;{i para hacminin de artmasına mani olamamıştır.
Niıtekim :Meıııc:ez iBanıkamızın açılmasını ta!kihooen :ilik 7 ısene içinde emis-.
miktarı :ı5o-

yon

200 milyon 1ira
1

a:rasında dalıga:lıandığı ihı:tlide hu

miktar J939

yılıJnda 396 mil:yon, 1940 da 4J17 milyon .194 1 de 521 milyon ve 1942 de 744 mil1

yon liiıraya l?aNığ olduğu giıbi :biır ıa:ra'hk ıbu ra:~kam ·~67 miLyon liraya çıkmliştır:.
ıArikaida:şlar,

Bi:r tara!:lltan or:duınun her gıün artan yü!kseik ma,sraflıaıniun ne vakit hitam

bu}aca:ğım~ · heıii ofunama:sı, diğer :tıaıra:fitan- da :Merkez · )Bankasının y.üıksel~en
emisyon miktarı hep bir arada göz önüne getirilec·ek olursa !Hükümetin ne kadar
sert birı da.rhkla kaır>şı katşııya ık:aldığı aın!1aşı:lır. iŞte bu ·daııı.lılk. ıkaıışısında çaılıış
tıik, ça:bal:adık v·e tesiil,i bk ıtedbk bulduk.
Varlık

Vergisi :

Bu vergi bugüne kada:r Hazineye 225 mi,lıy.on 1iıra verdi. !Bu vıerıgi sayesinde ıufu:kıtaJki ıbulutlıar dağıldı. !Bu vergr :sıa.y;esinde malıiyemiz ıgeniiş1edL Hesapsız. v.e zaraıflıı saırfolunan bir çok pa:rıa, ıyer~inde olıaf:alk, pazardan çıkarıldı
Emiısıyon milktaırı arttı.ırılmadı. Ha:tta bu miıkta:r 767 milıyondan 720 m:ilıyona
dü!Ş'büğü igibi Meİkez Hanıkamız, mühim ikısmı ,gon aylıa:rda olma:k üzere 35 ıton ·
da ıa:1tın aLdı. !Bununla ıMerlkez IBankasmdaki, taltınlar bi.J.diği:niz alıtmlardan
15 milıyona varmııştır. Dikkrutinizi ceVbedeırJm, ıbaJnJkıa bunJ:aroan maada son
bir k!aç ay' ,içinde 10ıı2 miJiyon ttngil:iz ılıiıra:sı) hirı:ılçu::rdi. Höyl!ece Türıle pa.>rası hiç
bii!' za:man bu ilcadaır ısağl1am olmadı ve :blöylieoe ıparamız çok memlıeikette ·gıptl
1

. uyandl!rıaoak bi:r duruma yükseLdi.
Di.inya muharebe!si "iiördüncü yılını yaşarken
memnuni)':et verİcLo1duğunc{an 'Şıüpihe edilemez.

112

qu

vaziyette

bulunmanın

çok

Mk'a!daşıar;
!Eski dertlerirniiden hiri de k ömuridiir. Çünkü kömür ·.iistihsali, artan ihtiyaçla muvazi ıoılarak ıaitmıyıor~ 1Bundan ma'ada geıçenı .sıerre .fki ıay kadar ça:lıışl!lamadı.
· 'Bu iki sebepten memleketin her tarafında kömür ihtiyacı tatmin •edilemedi. ,
1

K!om'iirün ıen yükş:ek· .iki i'sühsal ıseneısinlden öir.i 1941 dir. O sene istihsai 3 milyon tonu biraz seçmi•ştir. 1942 de bu miktar arzıettiğim se'behe b1naen 2,5 mvlyon
tona düşmüştür. ·Falkat ya;pfian gayı~tler neticesinde geçen senenin son ayların
daki gün1ük k ömür isıilisali daima sıekiz hiıi fonun ustünde kalmıştır. Bundan
maa:da içhide bulunlduğumuz senenin i1k ayı için'de yapı:lan isıtilliSal çok ümi!t veri'ddir. Belki de en yükseik bir rakam ıbu se:n~enin ist~hsaJ.f .olacalk't1r. ·
1

Bundan 1başka, bir ihtiyat ve yardımcı tedbir olaraik garp linyitlerini daha
esaslı, daiha cezri işletm~k için te'dbirfer alıyoruz ve bu iş için icaıbeden parayı bütçeye !ICoyduk.

·Yiyim, rgiyim ıpa,ra · ve ·kömür sıkıntı·larından ·sonra· aleumum nakliye işlerin
deki LZo.t1uldarla .k!arşılaışmaya ıb:aşla:dılk. Bu zorluklan yenmek rveya .hiç değitse
azaıltma:k için seiMıiyettai ·makamlar çatışma'ktadtrılar.
Arkadaşlar;

Şimd'iye ·kadar yapıtan 'V1eya yapılmalkta olan .iış~etirnizıdre:n .ba:nS!et'tim.

.gelecek _s:erre yaJpacağımız .işler hakkın'da maruzatta
de kuwetiln'izi dağıünaJktansıa onu bir ka:~ nok. tada ·tophunayı daJha müsmir bulduk: Esa:sen gönderdiğimiz bütçeye atılacak bir
göz ıbizim !bu kararımızı :ve umumiyetie çadışma pr~ıgram~mızı vaiılh.an ifade •eder:
Şimdi

de,

musaaıdenizle,

öulunacağım. Yapılacak iş~erde

!En büyük ilavey:i maarife yaptık. Buraya kıonan ·para geç·en seneye nazaran
14,5 milyon lira fazladır. Diğer bir tabirle on sene evvel on milyon lira olan
maarif bütçesi gelecek sene 43 milyon lira olacaktır.
Bundan maada, ihususi dairelerin maadi işlerine tahsis ettıiği ·par"atar on sene ·
evvel rı milyon !lira jlen tbu miktar için!de tbuJhin!duğumuz yı~da 19 mitfy:ön lirayı
· 'hulıınuştur. ıBuroara muıkaı~iJ. yüksek ta:h'si~ ,fa:leibesi. ıon :sene evvel. 7.000 ik,en bu
sene 16.6G'!O'Ü !bulmuştur. Lise talebesi on ·sene ·evvel 6.800 iken bu sene 3Ö.OOO'i
'bulmuştur. Ortaokul tal·ehe·si de on sene içinde 35.000'den lOO.OOO'e çı-kmıştır.
İlk tahsil ta:1elbersi de on :sene iÇinlde525.000. den 970.000 i bulmuştur.

iBundan haşlka ıgüzcl ,sanatı,ar -aka!demi:sirrde on sene ~evıvel 157 talebe mevcut ik-:en hu rakam bugüın 54 7 yi b'ulinuŞtur. Mtı yıl önce 68 fal~besi olan konservatuar da bugün 147 'talebeye maHktir.
1

'Bunlardan maa:da, t~knik ıöğretim taleib'eıleri uç is,e.ne içinde 9.000 d,en 14.500 e
9Jik!mış, köY; ens'titüled talebesi d.e {ıort ,sene iÇin de 3.000 (~en 12.000 e va:vınışıtır.
1
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Son senelerde halkınuzda ve maarifünizde ~ördıüğümüz hamleleri takviye
etmek ve biran ewel biigiıH ve ver.imllii vatanda-ş ·aJdedini arttırınaik iç'in bütün
kuwetimjzle bu cereyana katdmaJkta vatan ve millet. ,için buyük faydalar gördük :v~ · bu cereyamn hl'zım aza1tmamak _için ·önümüzdeki senenin maarif · büt-·
çesine J4,5 milyon lirayı ilave ederken cidden haz duyduk.
Maariften sonra en büyük rakamı isti'hsal kaynağımız olan ziraate ayırdık.
.Bundan evvel koordinasyon emrindeki paralardan 4,5 milyon linayı Zirai
D'onatm Kurttmuna vermi:ştik. Bıı Kurum, doğrudan doğruya çiftçilerimizin her
çeşiit dertl·eriyıle b\oğuşm·a!k için kurıul'muştur. Tohum, ilaç, alet ve edevat, gübre
giibii bütün ilYtiyaçları temin ede;r.ek k!öyilüyü yetiştireoektir. Bu 4,5 milyona son
günl~.rde beş ıquçuk müyıon daha i1aıve ettik.
!Bundan ba,~ka, doğrudan doğruya Ziraat Vekaleıtinin bütçesine ayrıca 4 milyon 800 bm ılira jılave eyledik.· Bu para ile altı telmik okul açılacak bunlardan
iı'Çü .umumi ziraat için, d;iğer üÇü de hallıçeler ve meyVeler için olacak. Bu ·oku1-~ardalki 'köy çocuklarına temik bi]giler öğretHeıoek ve böylece bil- çocuklar ken(tiferine ve mem1!ekete daba faydaılı bıi·r hale sokula:ca:ktır;
r

Ziraat Vekale!t'i kendi ıva!!ıta1ariyıle ı,;u sene yarım milyon dônüffiden fazla
zeriyat yapmıştır. nu miktarı her sene süratle arttırmak kararındayız.
'Bundan

başka

fiyatların teşviki ile halk 'Zie~iyattında % 20 - 30 bir
rve yı~ bugüne kaldalı .iyi ıgitmiş'tir. Bundan sonra da iyi gi·

bu sene

fazlalık gıör!illımü~tür

derse bu senenin bir b'oÜuk !seıle!si .oı:m.ası ihtimali çok kuvvetlidıir.
Ziraat ,sahasınida bizi dôrt gözle beldiyen en
saıhilbi yapacak kanurrdur. ·

·esaslı

kanun köylüyü toprak ·

Bu Meclisin bu işi 'bellıemehal halledeceğine kani olduğumuz grbi .bu işin
bir kaç sene sonra da Türk y:ıırdunun .her köşesinin ileti insanlar
yuvası halini alacağına. eminiz.

lıaUiniden

· 1Maı1iften, ziraaitten sonra en bü'yıtik parayı b!orçlar f~slına koyduk. Buraya
koyduğumuz paranın 15 mi'l•yonu ile Türk milleti için tarihi ve acı hatıralar te-şk'i:l
eden ve düyunu. umıu:miye denilen bir borcu ~ökünden kazımak istiyoruz. Çün~
ikü aramızda'ki muka-\ıie1eye nazaran bu bbrcu satın ;almak zamanı geliyor ve bu
borç frank olarak ödeneceği için 15 mhly'on lira ile ta:mamen ·bier'taraf edileıbiJ,iyor.
Böyle'ce jmparatorıluğun b'ize bıraktığı .m'iraslar!dan zamanında pek ehemmiyetli
ve e}emıti olan b'lrrsini daha diriİlimeme!k üzere gö'ı:nhıiiş o[acağız.
Bütçede mühim para alacaklardan birisi de Sumerbank ve Etilbanktir. Bu
ve satın alınan ve yapılan demiryolları ve deniz yollarından sonra, devletçilik vasfımızı en sağlam it!e'medler üzerine kuran ve onu yaşatan ve camandıran mües'Sese[erdlr. Bu ilki mües:s:esenin ta!bii seyrini devam ettitmek için ne lazımsa yapı-

ilci

bankanın kurduğu müeısseseJler, imtiyazlı şirk,etlerin müibayaalarından

1acaJktır.
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Bunlar gibi.nafıamazın yollar, sular, köprüler, demiiryolları ve iskelelere ·dair
mevcut programı aynen t~t;bik edilecek ve her yerqe b:u işlerimiz. faal yüıiiyüş
lerini muhafaza .edeceklıerdir.
Diğer. vekaıletlere bun~ar derecesinde zamlar yapı1a.mamışsa da bu sene verilen tahsisat· her sene verilenden fazladır. 'Bu sahalarda da işlerin daha iyi yüriimesi için ytetecek kadar para verilmiş bulunuyor.

Dahiliyeye gelince :

Bu .yı1 köy.lerimizde ilbtiyar heyetleriyle muhtarlar, şehir ve ka'saibalarımız
da da tielediye meclisTeriyle he~ediye ııeisıleri yen'iden ,s·eçilmiş ve ·vilayet umumi
mecli)sıler:i se'Çirrıi ·de her tarafta yıenilenmi~tir. Bütün hu .seçimlerde ve bilhassa
son Türkiye BM'M. in!tiha:lJındıa yurttaış'ların gösterdiği düşünce ve .irade bera.b',ediği ve vatandaşlarm reye iştirak nispetinin çokluğu varlığımıza te:ı;nel olan .
miUi biı:ıliğin yenıiden tıez~hüı:üne vesile olmuştur.
1

Harp, .dahili ve zabıta işletimizi çok. arttırmıştır. Buna rağmen bu işler her
gün ~iraz daha. iyi i~lemek yolundadır. Bugün me·mldkre'tiinizin her yerin'de. tam
biii ·emniyet ve ısü'kftn havası hakiriıdir.· A'di zabita vakalarından ve münfe.rit ha-.
dise1erden ba~ka b'ir ışey yıoktur. Bu b öyle ol'makla beralber j'dare v·e zalbıta maldne·J,erim:ızi b'iraz daha iyi işler P:1r ıhaie k'oymak istiyoruz. Bunlar hakkın
!dalk:'i düşünceledmizi pek yakınlda ve-birer birer tasvib;ine arzedeceğiz.
1

Dış PolitikaımZa

gelince :

ıMütteıfrk vıe · dost deıvletıı:erle · olan politika:mızı

ve

müna:Sebe'tlerimizı aramız

Cla'ICi muallle!delerle tanzi~ efmi'ş. bulunuyoruz.
·ıBir

taııafta.n şefin uzağı ıgören kU:dretinıe, diğer

taraftan kuVvetli bir or'duya
. 'dayanan naiiciyeniz bugüne ka!dar çok parlak neticeler. efde ettiği gihi buıgün
den .sonrıa· da Türk~ün topraklarım Türk'ün haklarını ve Türk'ün ·menfaatlerini

ta;mamen k!oruy:acaktır.
Bu politilka artık yalnız had.ciyeniin, hükümetin ve hatta Meclisin politikası
de~il ta:mamen Tiil:k milFetinin ve· Türk çocuklannm mrulı'dır.

~a11itik:amızm ·umumi hatlarını go'steren bu sôzlerden sonra biiihassa tebarüz
ettlrihnesi [azım olan .t,:ir cibet ~vardır ki, o da ingiliz - Tü,ik dostluğu1dur.

'M·rstet Çörçll~i Adana mülakaHarından sonra daha yakından tanıyarak,
da:ha Çiok sevmeye ;b'aş'la:dık. Etrafımız!da, Mi'ster Qörçil başta ol!nak ijze:re, bütün
İngiliz de~lelt adıamlarının bize uzıattı'Marı samim'i elTeri görüyor ~e yine bu qev-.
fet a:dami'arının sam:İmi ·sözlerini 1ş,itiyoruz. Lordlar Kamam:sı <!Ün yine bu dostluğun yı:eni ,l>ir. tezallıürüne ş~hit oidu.. lİııgiHz d!o'sHarımı'z emin ·olsunlar ki b~ize
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uzatdan elleri samimiyetle sıkıyor, İngiltere~den gelen .samimi sözıleri d,e ~izim
IJondra'ya ~ön'derdi~jmiz yürekten .sÖzler'in bize akSeden sooalan addediiyoruz.
Çünki bizim kanaatımıza göre İn'giliz - Türk dostluğu yalrııız karşılıklı menfaatler.in emrettiği ~ir dostluk qeğH, iki memleketin hayatı zamretlerinin etı başın.da gelen ~if ihtiyaçtır"
Arkadaşlar, .biliyorsunuz ki İsmet İnönü'nün devlet reisliğine intiha:bı ha:be- ·
rini Amerika Mectrsine öilid!itdi1er. Amerika Mecl'isi de bu .haberi alkış tufaniyle

tarşrıaJdı.
Şimdi ben de {)u yüksek kürsüden sizin namımza Cumhuriyetçi ve· Demokrat Türkjye'nin qemokrat ~e Cuınhuriyetçi Amerika'ya selamlarinı, sevgiler'ini
ve saygılarını gönderiyorum.

Arka~lar,

yapmak·ta olduğumuz ve yapacağımız i*ler hakkında iza:.
hat verdiı:n. Harici ve dahili politikamızın yürüyüşüne da:ir marı.izatta bulundum. Şimdi sıra sizlere, reylerinize geldi. Eğer beni ve arkadaşlarımı kendin'ize ve devl~t işı!erine 1ayık görüyorsanız bunu itimadınıZla göstermenizi r'ica ede. rim. (*)
Sizlere

(*)
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yaptığımız,

T.B.M.M. Tutanak Dergisi :Dönem 7, Cilt 1, Sayfa22 ~ 26
Programla ilgili görüşmeler : S. 26 - 29
Güven oylaması : S. 30 - 33

PE:KER RttKttMETİ
(7 Ağu.~ 1946

-

t;

lO Erlül 1947)

7•. 8 . 1946

BüYüK MiLLET MECLiSi 'B:A$KANLIÖINA
Recep Peker tarafından teklif edilerek kabul ve tasdik olunan
yeni Balkanlar Kurulu listesinin bilece sunulduğunu saygı ile arz ederim. (*)
ReisicumhUr
Başbakan

İsmet İnönü
İCRA VEKtLLERİ HEYETi

Recep Peker ·~İstanbul)

Başba:kan

Devlet

Bakanı

ve Ba~bakan

. Yardımcısı (1)
Devlet

Bakanı

(2)

Mümtaz ökmen (Adalet Bakanı) 19.9.1946
Mustaf'a · Abdülhalik Renda (Ça~rı)
19.9.1946.

Adalet

Bakanı

Milli Savunma

Bakanı

İçişleri . Balkanı
Dışişleri Ba:karu

Maliye Bakanı
Milll Eğitim Bakaılı
Bayındırlık Balkanı

Ekonomi·
Sağlık

Bakanı

ve Sosyal Yardım Haıkanı
ve Tekel Bakanı

Günıri1k

Tarım Ba:kanı
Ula~tırma Bakanı

Ticaret

Bakanı

Çalışma Bakanı

Mümtaz Ökmen (An~ara)
Şinasi Devrin (Zongulda'k) 19.9.1946 ·
· Cemil Cahit Toydeı:trir (istanbul)
Münir Birsel Çİzmir) 5.9.1947
Şükrü Sökmensuer (Gümüşhane) ·
Münir Hüsrev Göle (Erzurum) 5.9.1947
Hasan Saka (frabzon)
Halit Nazmi Keşrnir (Tokat)
Reşat şemsettin Sirer (Sivas)
· Cevdet Kerim 'İncedayı. (Sinop)
Tilisin Bekir Balta 1Q~e)
Cavit Ekin QDiyarbakır) 5.9.1947
Behçet Uz (Denizli)
Tahsin Çoşkan (Kastamonu)
Faik Kurdoğlu (Mıanisa)
Şevket Adalan '(İzmir) 5.9 .ı 94 7
Şükrü Koçalk (Et!Zlıtup1)
Atıf inan ~İzmir)
Sadi Irrria:k (Konya)
Tahsin Bekir Balta (Ekonomi Bakanı)
5.9.11947

(*) T.B.M.M._ Tutanak ıD ergisi: Dönem 8~ CiN 1, Sayfa 12
(1, 2) Bakanlığın kuruluşu : T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem 8, Çift 1,

Sayfia 55
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14 . 8 . 1946
PEKJER HÜKüME11İNiJN ıPROG:RlA!MI
Başbakaııı Recep Peker (İstanbul) -

Sayın Mill·etvekili arkadaşlarım,

.Herkesin bilıdi·ği güç şartlar altında ryurdun idaresi mesuliyeüni üstüne almış bi:r hükümet olaırak kamutayın yükısek huzuruna çıkııyoruz. Yeni meclisin

başlıca :iki partiden ve hağımsrz milletvekillerinden kurulmuş o·Iması devlet iş

Lerinin daha iyi görülmesini ve daha .isabetH neticelere vanlmasını sağlıay:acak-.
fır. Geçirdiığimiz son günlerin zorlukLarını, yeni partile~in doğuşu ve bir dereceli
s~eçim sisteminin kuruluşu dev.riniın kaçımlmaz netiıcesi olaırak kabul ediyoruz.
Seçim çalışmal·an sırasındaki tartışmalıarı ve çahşmalan bu olağanüstü devrin
tabii kabı sayıaırak, yürekierimizde ·l?iırbirimize karşı acı duyguların birikmesini
öniİy·ecek olgunluğu gösteriıısek, dev.Let hayatını normalleştirecek ve varılınasını
beraberce istediğjmiz hedeflerin mesafesini kısaltacak, iılk vazifemizi' yapm:ış
oluruz.
·MilJi paırtilerin :hürriyetçi, inkılapçı ve istikJ.alci anl,ayıştaki beraberHğini herbir.imiz yayarsak miHet bünyesinde kemirecek zayıf noktalar arayan en sağ ve
en sol, ·jmhacı unsuırlıann tesirini ıkarşı.Lamaık .ancak mümkün olıabilir.
Saıyın · arkada.şlar; yeni hUkümetin:i'z demokrasiyi memlekette en üstün siyas! akide olarak kökleştirmek azm1ndedir. ·MiHet1erarası münaıs·ebet1er1n uflmnda ılıenüz tam huzur ve emniyet veriıei Jiaıkın .bir harışın güneşi doğmamış olmasına ra~men iç idared.e bu yola •giriş:imiz ve :bu yol üzerinde kalmakta inanarıak sebatimız :istiıkba:t Türkiye'.sinin· ancak bu idare sayesinde mesut olaıbi
lieceğine iman etmiış olmamızdıanıdır. Sonu parlıak fakat güzergahı sarp ve çe~
tin olıan bu y.o.Mıa niesafe ·alıtk~n loo:rşımıza çıkacak sayısız güçlükleri yenmek
~çin ·elıimizdeki kıanun vasıtaLaırıru cesaretle ·kullanacağız.
IBütihı vafanıdıaşLarın hakkı olan hür·riyeti, !hürriyet düşmanlarından korumak .~8:zımdır. Her iıyİ şeyin' suistimalinden zarıada:r doğacağı pek bel~i bir gerçektir. Fakat bir cemiyet .iÇin düşünülebilecek 111imetlerin en değerliısi olıan hürriY:etin suistimalıinden doğacak teh1ilc.eler günümüzün şartlıarı içinde !hiçbir benzeriyle ölçülıemiyecek kadar büyüktür. ;İdeolojik mefhumların tıa·ğşişe uğradığı
bir zamanda ıyaşıyoruz. Yurttaşın Anayasada; gÖsterilmiş ve kıanunLaııLa sınırları
çizilmiş olan hürriyet· haıkLan. yanında bu hürriyetlerıl·e beraber bütün devlet
varlığıının teminatını te~kil ·eden meşru ve kanuna. ıdayanan otorite, ekseriye totaliter zihniy·et1e karıştınLar:ak çürütülmek isteniyor. Haklarına ve şerefferine
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hurme~ edilen insan kümeterinin rejimi olan demokrıasideki hürdy.etten balısö

tunurken de anarşirzm ide01tojisinin meşru otorite düşmanıhğına varan ve bir cemiy.eti nizamlı halde yaşatmanın bütün meşru yollarını tıkayan dağıtıcı vıe parçalayıcı telkinler alıp yürüyor.
Bilmek }azımdır !ki hürriıyet içinde yıaşamak, vat·andıaşlar için kıymetli unsur oLan ıhuzur ve emniyeti" baltalamaik değildir. 1BiJhaıssa yakın. tariılı .mi1Li hayatında ıhüırdyet ve otorite meıfhum1armı ·yanyana )'iaşatmanın yolunu bularnı
yan 'büyük küçük 'bedbaht miılletılerin 'kanlı ve :delhşet verici maceraları ile ·d!oludur. B'ütün bu feılaketlerin belli ıbaş1ı sebe.bi. ıqürrıiyet veya otoritenin itra;f veya
tefrit yolu ile suistimal edilmiış olmaısıdır. Sade kitap yazıLanndan değil, hayatın ve etrafımrzdaıki hadiselerin önümüze serdiği ibret saJhneılıeflinden gözümüzü ayı:rmry.arak bir tar·aftan vatandaştan din tel·akkisinde, viCdan kanaatlıann
da,. ıdüşürtdüıklerini ·söyLeyip yıarzmakta, ka:ıJanıp çalışmakta, .seyahatte. ve toplanmalıarda tam serbest bırakan ve ·öte yandan memkketin .asayişini büyü!k 'Millet
Meclıisiınıin ·otoritesini, vatandaşLarın zümreterin V·e siyasi partilerin şer·ef ve haysiyetler:ini masun tutan zi:hniyet, hükümetinize esas olıacaktır. Biz, mmetimizin
mesuti yaşamasını saği1ıyacak demo'Krasi idaresini, dikkıatlıe. ve kıskanç bir uyanı'klıhkLa ~oruyamk gelişti•rmeyi bütün va,zifelerimiziın ba:şında sa)'iaca.ğız. Bizim bahsettiğimiz ve muUaJka hürmet edilmesLni isteyeceğimiz otorite, şahısla
rın hakin:ıiyeti değil tatbiki şimdilik ıbiızlere ·emanet ediLen kanunLanın otor,itesidir.
· !Kanunun durduğu yerde evvela sokağa sonra ıda dağ başlıanna şekıavetin
hak1miyeti ·başLar. ,Kanunl'ara aykırı gürültülü :istekler ne kadar zolıLar}rıcı gösteriler halinde görünürse görünsün ıgöz:ümüzü kırpmadan· 'Vazifeınıizi yapacağız.
Ve ıancaık mevcut kanuıi.Lar devlet nizarnını tutma'ğa yetmezs~e yeni kanun teklifi ile huzurunuza geleceğiz. ıBu noktadaki vazife duyuşunda haıfiftiğiın milli
liacimde kayııplaır·a ve tel1afi edilmez ·:zıaırarla:ra sebep o~aoağı kanaatindeyiz. Şu
ırasını da bir dikkıat .noktası olLarak a;rzetmek isteriz ki hadiselerin ·eheromiyetinİ
ölçmekte vehimlere kapüara:k günün i.şini kol~aylaştırır ·görünen fakat Herisi içiıi
zarıarlı tepkilere yol açan lüzumsuz sert tedbidere başvurmaktan dikkatle kaçı
nacağliz. İç emniıy·et ve huzur üstünde top1anıaoak dikkatimizin hasılaısı, ıaynı · zıa
manda ıdevletin ,dış itibarını· .da yüks~ek tutacak, .milli savunmayı koLaylaştıra
cak ve yalnız emniyet toprağında yeşerebiı1eceık olan mini ·ekonomi tohumliarı
nın geHşmesine yardım ·edecektir.
Sayın arkadaşLarım;

biz :hükümetçe, milH servetlerin en

değedisi

milli zeka

olduğuna ü1ıamyoruz.

· !Devlet çalışmalarının ·verimini en üstün· dereceye ulaştırmak lçin devletin·
biitün hizmet· v·e vazife unsurlannda. milli zekanın işlemesiıni' temin e~ ek lazımdıtr.

ll~

Hükümetiniz iktiıdar mevkiinin. mesuı1iyetini kabul ·etmekle k~endisini bilfiil
tenkide arzetmiş olduğu kanatindedir . .Büyük 'Medisten genç memura kadar
devlet organlannın itibarını, vata·nc~a.'şl:ann şerefini masun ·tutan kanun kayıtları
altında -bizler·e y~önelıtüecek her tenkidi açık yürekle ka:bul ~edeceğiz:
Büyük !Meclisin, :kanunları yapa•rken kullanacağı söz. götürmez ve hudut
k·abul etmez . kudreti bir yanda dururken, hükümetin bütün çalışmaları üzerinde yapılacak tenldtllieri başanlarımızı sa·ğ1ayacak bir. yardım gibi alacağız ve Milletvekili arkıadaşlarımızm bizi bu eın teısirlJ yardımdan mahrum etme111eleri: için·
teşv.iklıerde bulunacağız.
Hükümetinizin telakkisine göre tenkitlerİnı mü~beti,
menfi.si_, yapıcısı, yıkıcısı yoktur. iyi niyetle yapıltaca!k her tenkidin özünde, yanlışları düzeltecek, eksikıLeri tamamlayaôak, ku sudarı uyandıracaık ve nihaıyet devİet hizmetlerini daha İyiye götürecek .bir ruh· arayacağız.
Yurdun ve. haJıkın hizmetinde bulunmayı ·en büyük şeref sayan Hükümetiniz yıaraııh işler başarmak .için ne k:adar dikkatle çalışırsa· çalışsın, ni.!lletvekillerinin milli: sahaıda daha ıgeniş oLan temas muhineırinden alacaıkiarı intibalada
uyandırıcı ve yol gösterici müdıahal'eleriiliİı en faydalı bir yardım sayacağız. iBizleri başanya teşvik yerine geçecek olan iyi ınuamelenizi daima minnetle karşı
ı,ayacağız. Fakat takd1r beklemeden· devletin ve halkın karşılıksız hi!Zmetkarı kalacagız. Kamutay · kürsüsünün yanındıa yükiselen gaz~te sütunlarmdan süzeceği
miz temi~ istekleri yerine getimı.ek için hususi bir dikkat sadedeceğiz.
Sözle, ve yazı ile· karşüaşacağımız fikirl·erin fikiırlerimize uymayan kısımları
üstündeki samimi kanaatlıerimizi: irkilmeden aıçıklamayı vazife bileceğiz; kamuta}\ konuşmalarmda eiksik veya yanLış düşündüğümüze :kanaat getirdiğimiz noktalarıda milletvekillerinin teklifterine uyacağız fakıat esaslı meşelelerde çokluğun
:inanımtza:. uymıyıaıcak. kar,ar1arı karşısında taşıdığımız

vaa:ife emanetini sahibine

teslim etmekte gecikmiyeceğ:iz.

_HükUm:etimiz, vazife

hayatımızı

saran-

havanın

içinde

kamutayın

memnun

olmadığına a~amet sayüacak ibeiirtiter görürse tek tek rBakanliar olıarak veya hep

biriden güven oyunuzu yoklama;k için· fırsat arayac~ktır. Normal zamanda daha ziy,ade müspet işler üstündeki düşünceleri aksettirmesi Irazam gelen bir hükümet beyannamesine _yukarıda arzettiğimiz fikirleri sığdırmayı lüzumsuz bir
kmfet sayımamanızı rica ederiz. Günümüzün karışık ·söz ve yıazı yığınları arasmda hakiki simasım ve manası:ru kaıybetmiş olan esaslr mefhumların müşterek
anhı:yışına .hi·zmet için bunlıarı söylüyoruz. Kuvvetle tahmin. ediyoruz ki, mesul
ark·adaşLarımızın b_u fikirleri bir taraftan birlikte çalışmalarımızı kolaylaştıra
cak bir ta:raft~n ·ıda sizden güven istiyenJ.erin .iç emniyet işinde tutacaklan yolun
esaslıaTını belirtrneğe y,arayacaktır.
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Arkadaşlar;

ıtç :PoLitikanın genel güdümü üstündekİl görüş1erimizi böylece ·arzettikten
sonra .idareyi kuvvetlendirecelk ve bilhassa ekonomik bakımdan :prıensiplier üze~
rinde u,niumi h~yata: açıkhk ve rahatlık ·verecek t~dbirleri sıralamağa .geçeeeğii.

Cumhuriyet ·Ordusu :
Cumhuriyet Ordusu topraklarımızın masunluğunu ve emniyetini, ıdevlıetin
ve haklıarını konırnak :için en yüksek vasıfları ve en asil duygufariyle
va:zi,fe başında hazır bulunmaktadır.

.şerefini

Kara:, denıiz ve hava ordulanmızı maddi ve manevi· bakımlardan bu yük~
sek kuvvette tutmayı ve ,lter va·sıta ve imkandan faydalanarak bu kuvveti artır
mayı· bütün vazifelerimizin en başında tutuyoruz.

iBg·emenlik ve ülke bütünlüğümüz esaslarına dayanan dı.ş politikamız, hak·emin, diğer milletterin haklarına hürmetkar ve dostluk1a:rına vefakar bulunan miılletimizin barış hedef ve gayretlerinden mülhem olmaktır ..

kında:

Iİi:ııgHter·e

ile münasebetlerimiz !bildiğiniz gibi 1939 tarihli·. ittif;ak andlaşma
dayarunaktadır. IBu münaseıbetle :cıhan ölçüsünde. kıarşıl1klı saygı ve .sevgi
duygusu üzerine kurulmuş ve banşın nimetLerinden faydalanan eşit haklı mil,: letler manzumes~ idealini besiiyen her · iık:i memleket arasınd·a tam samimiyet,
. hulus ve itimat havası içinde gelişmektedir.
sına

Tüııkiy·e - tngiltere ittifakı mazide olduğu gibi isti:kbalde de dış polit_ikamı
zın başlıca

temeli olar·ak

kalıacaktır.

:Birleşik

Amerika Devletleri ile olan münasebetlerimiz karşılıklı sevgi, saygı
ve iŞbirliği ~ayesinde mütemadl fbir gelişme seyn takip etmektedir. Bütün gay~
retlerini aynı nedp ideaHere vakfetmiş olan her :iki wiHet arasındaki tanışma
imkıai:ıları arttığı nisbette bugünkü mesut neticeleri daha müsbet gelişmelerin ta~
kip etmesi de muhakkaktır.
Hükümetimi.z bu yolda

bütünı

ga}'iretleri sarfetmektedir.

Sovyetler 'Birliıği ile Türkiye arasında he·r iki memlekette bir çeyrek asır
evvef baŞanlan inkılap günlerinden beri kurulmuş ve her iki tar.a:fın ne.f.ine geli.şmiş olan samimi dostluğun da:yaındığı muruhedenin; bugünkü. şartlıar-a daha
uygun. v-e hükümleri ciddi surette iyileştirilmiış yeni; bir a:nd·laşma Jle değiştiril
mesi rrıaksadiıyle, Sovıy·etler .taırafmdan 19: ·Mart 1945 tarihinde, andlaş.manın. yenHenmemesi arzusumin açıklanınası üzerine gösterdiğimi·z bütün ,jyi niyet ve
gayretiere mğmien Y·etıii bir vesikayı müz:ake.re ve intaca. imkan bulamadık. tkin121

ci iOünya. Harbinde Birleşmiş ıMilletler davası uğrunda katlandığı fedakarlıklar
ve yaptığı kahramanlıkları· takdir etmekte bütünı meden-iyet dünyası .He beraberiz.
Türkiyeniii uluslamrası man.zumede idame ·ettiği özel münasebetlıerden Sov}':eHere belihangi bir zara;r gelebileceğini katiıyıyen ilcabul ·etmiyoruz. Türkiy~~nin
bütün milleHerle, bilhassa komşu memleketl<erle dostluk bağlanndan ve kendi
egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ria:yettenı başka hiçbir isteği yoktur.
Ve bu şart bütün dış mürtasebetlerimizin ıdeğişmez ·esasını teşkilı eder. Sov- .
yet Rusya ·ae aramızdaki zaralidan başka biT netice vermiy.en bugünkü mu~Hak
durumun yakın bir gelecekte karşrlıklıı güv·ene dayanan kuvvetLi bir dostluğa·. yer
vereceğinden ümidimizi kesmiş .değiliz.
Bizim büyük komşumuza karşı muhafazada devam ettiğimiz iyi niyet 'ynı
duy;gularla ~arşılaştığı ve adalet hislerinin galip geldiği gün güçlüklerio mil ola~
oağma kani bulunuyoruz. Biz kendi hesabımıza, Türk - ısovyet münasebetlednin
geçmişte olduğu gibi gelec.ekte de mütebariz dostluk ve karşılıkh güvene. :dıayıa. nan güzel seyrini yeniden .müşahade .etmekle ancak memnunıiyet duyacağız.
Arkadaşlar;

Sovyeder

Birliği

:Ankara Sefareti sekiz

Ağustos

günü

Dışişleri

Bakan-

lığına bir nota tevdi etmiş ve !Sovyetler IBi'fİiği bakımından boğazlar .rejiminde

arzu .edilen tadiHerin ne gibi esasLardan ibaret
esasl1ar şU beş noktaya daıyanmaktadu :
ı.

Boğazla·r

olduğunu

bütün mernleketferin tica-ret gemHerinin

izah

eylemiştir.

geçişine

daima

Bu

açık

olmaılı dır.

2.

Boğazlar Karıadeniz ıDçvletlerinin

harb gemilerinin geçişine daima açık

olmalıdrr.

3. Karadeni·zde sahili bulunınıyan devletler·e ait harb g.emilerJnin boğaz
Lardan geçmesi, hususi surette derpiş. edilen haUer müstesna, memnudur.
4. Karadenize girmek ve Karadenıizden çıkmak için tabii su ·yolu olan boğazlara müteaUik rejimin tesisi Tüıikiyenin ve Karadenizde sahili bulunan djğer
devletlerin selahiyeti dahilinde olmalıdır.
5. 1Boğazlarda ticari seyrüseferin serbestisini ve boğazLarın güvenliğini temin !hususunda en fazla al·akadar ve bunu icraya en kadıir olmaları sıfatİyle
Türkiye ve Sovyetler iBirHği, işbu boğazl•ann Karıadenizde sahiliı ıbulunıan deyletlet' aleıy:hine diğer devletler tarafından kuıllanılmasınm önüne geçmek için bUnların müdaafasını müşterek vasıta1arıyla temin .ederler.
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Dikkatli 'bir incelemeye fa!bi tutulmuş olan bu Sovyet notası hakkında hükümetimiz tetkiklerini bitirdikten sonra nokıtai nazarını ifade- edecektir.
Şurasını ·şimdiden söyl:iyehilirim ki biz bu mes·eledıe mmetler arası muk·avelelerin hükümlerine de ıbağlıyız. Ve her şeyin üstünde olarak kendi toprak bütunlüğümüzü ve hükümr:a:nlık haklıanmızı mahıfuz tutma.ğa mecburuz. Bu, bizim için değişmez es·asdır.

Herhalde, Cumhuriyet Hükümeti Sovyet

~isteğini

·not

etmiştir.

'Müttefikler i·Le ve·sair il~ili devle~lerle birlikte 1936 tarihli 'Montrö
masının· tadili ~meselesini müzakerey·e haızı,r bulunmaktaıdır.

Andlaş

:Beş sene sürenı çetin bir işgal devresi geçirdikten sonra memleketlerinin kur. turuşunu kutlayan Fr,ansızlar k~en:dilerine has yurtsever bir gayretle miHi kalkın
ırrH~-Yı 'başa.rmaktadırlar. Ası.rlardıanberi rher iki minetin şuuruna i:şlıemiş bulunan
Türk - Fransız dostluğu v.e dünya. nizarnı için kuvvetli bir Fransanın mevcudiY·eti zarur·etine olıanı inancımı·z memleketimizin bu k.a.lkınmaya• !karşı· duyduğu
yaıkın ve sıea'k il:giyi izah eilm·ektedir. Aralarında hiçbit ihtHaf, biçbir güçlük
kayd-edilmiyen ik~ memleket münasebetleri bugüne kadar o~düğu gibi bundan
sonra da ~en sağlam .bir dostluğa: idiayıanmak ta: dıevam edecektir.

ve dost Yun,anistanla münasebetler.imiz k·arşılıklı sevgi ve saygı duy.men.faatle:rden mülhem dostluk çerç•e•vesi içinde gelişmekte
dir. :Değerli 'Yunan milLetinin tkinci Cihan :ha:rbi neticesinde ma·ruz kal<:lığı büyük z;ara.r v.e sarsıntılarıdan ıyıakın 7Jamandıa kendisini s1!yınp lıayık olduğu kalkmmayı gerçekleştirım.esi bize derin bir sevinç V·er.ecektir. Türk - ryooan dostluk
bağlarını yakın şarkın istikırarını :sağlıyacak şekilde kuvvetlendirnı•ek emeHndeyiz.
Komşu

guLarı

ve

müşterek

IAi"ıap komşularımı7)a k:arşı .sev.gimiz ve dostluğumuz mutlaktır. Dünyanın en
zeng!n medeniyetlerinden birinin varisieri olan Arap ıBirHği !DevLetler.iınin herbiri ·ile he~ sahadıa münasebetlerimizi hergün daha ziy;ade samimileş tirrnek büyük ·emelimizdi.r.

'Kor;nŞum~z tiran'ın bağımsızlık ve huzur içinde geHşmesi samimi arzumuz~ ·

dur.
/Bugün cereyıan ·etmekte olan sulh mÜzakereleri ·içinde bulunan komşuları
ve diğer bütün devletlerin adaletli hir sulhaı kavuşmalarını dileriz.

mızto

Tram bir hulus ve yürekle katıldığımız !Birleşmiş Milletiere aıynı ıduyıgulıa.rla
Öağlılığımızı daima muhafaza etmek, c~un barışı koruyucu gayretTerini bütün
varlığımızla paıyla:şmak başlıca· ~amaıcımızdır. Bu ıhedefimize Birleşmiş IMiUetler
teşkilıatımn çahŞma.l·anna iştimk etmek banşa. matuf hami·elerini en yakın bic
ügi ile tıaıkip etmek ve desteklemek ve !Birleşmiş Milletler çalışmalannda Türk1yenıin barıŞ,sever sesini işittirmek sur.etiy.le erişmek istiyoruz.
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Arkadaşlar:

ikinci ·Cihan Harbinden doğan h inbir girift -gailenin halE için uğr~ıldığı şu
biz, küçük büyük bütün milletterin hürriyet, istiklal ve şerefle yaşama
larına imkan ve zamret olduğuna inanıyoruz. Yeni dünya nizammın, mifletle. ri n hürriyet ve istiklali esasına dayanan bir işbirliği, adıalet ve medeniyet nizarnı
oLmasını _ıtemenni .ediyoruz.
anlıarda

hakim·, kuvvetLi Türkiye bu nizarn içinde bir barış ve
halinde medeniy,et için kıymetli ve faydalı bir unsur olmaktan hiçbir zaman ifaıriğ olmıyacaktır.
Müstakil

kararlarına

dıayaınışına mihr.akı

Değerli arkadaşlarım;

Ekonomi, Tarım, Ulaştırma ve Tekel. Bakanlıklannın çalış
içinde bulunan inkişafım ve ekonomik ana çiızgilerlııi gösteren düşüncelerimize geçiyorum.
Şimdi, Ticar~t,

ma

sınırları

Ticaret :
Hükümetimizin ilk hedefi, memleket
iade etmektir. Bu maksatla :

ticaretinde harbin

bozduğu

düzeni

'Harb şartlarının zaruri kılmış olduğu tahdit tedhiderinden arta kaılanlarını,
· lüzumlu şartları si.i;ratle hazıdayarak ortadan kaldıracağız. Döviz takıatımızın
müsait olduğu ölçü içinde, ihtiyaç derecesine ve ehemmiyetine göre ithatatı kola ylaştıraoağız.
İthalat bilflikleriyle Ticaret Ofisi kaldırılacaktır.

hububat satışlarında ve nakLHerinde mevcut olan kakısa zaman içinde son vereceğiz.

ıAk:acyakıt satış~arıyle
yıtlara

Hububat fiyatlarını. korumakta devam
inerkezlerini artıracağız.

edeceğiz.

Ve· toprak ofisinin

alım

hedefi, çok taraflı ve geniş salıalı mal mübadeleserbest dövizle ticaret sistemine katılmaktır. Bu yoldaki
çalrşmalanmızı verimli kılacak tedbirled alacağız .
. Tütün mahsulünün istihs·alinde, iç ve dış ticaretinde _serbest teşebbüslerde
endişe yaratacak bir karakter arietmemek ··kaydı altmda sermayesine, tekel~ ida. resinin ve müsta!hsil ile ticari müesseselerin jıştirak edecek}eri bir tütüncüler bankasının kurulmasını sağlamak çok önemli sa-ydığımız bir konudur.
!Dış ticaret
lerini mümkün

politikamızın
kılan

Sa®Y:i ve mad'enler ;_

a.maciyle Halk Partisi Hükümetleri tarafından gihareketine yeni şart ve imkanlardan faydalanarak, et-

Kalkınmamızı sağl.aımak

rişilmiş
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olan

sanayileşme

rafh incelemelere müstenit birbirini tamamlayıcı program, .ve planlar dıairesin
de, hızLa· devam edeceğiz. Yeraltı servetimizi ve su mahsullerimizi değ·erlendir
me konusundaki çalışmaLan artı:rooağıız. Memleketin· türlü böLgelerindeki kö.mili kaynaıklatımızı işleterek mahrukat ihtiyacını kiarşüamağa, büyük enerji santzı biran evvel tahakkuk ettirmeğe hususi bir dikkatle
ralları inşa programımı
.
çalışacağız.. Geniş halk tabakalannın ihtiyacına tekabül eden konuLan v·e bu arada kadın ve erkek için hazır elbise ve çamaşır fabrikaian kurma ve teşvik etme
.

işini

.

önemle ele .a.lacağız.

İktisadi faal.iyetimizi d~ hususi teşebbüs ve sermayeden faydalanmak, hususi teşebbüslerle devlet işletmeleri arasında f,arkh bir muameleye meydan vermemek, onların emniyetle çalışmalarına: ve geHşmel·erine y:ardıin etmek, Devlet teşebbüsleri'Yle husus i sermaye :arasında işbirliği sağlamak, .Dey.I;et işletme
lerinin hususi teşebbüslerle başarılabilecek sahalara yayılmalarını önl'emek ve·
buna aykırı durumlan gidermek kararındaıyız. Yerli: mallar pazarlan, devlet fabrikalarında imal olunanı ve kitle ihtiyacını.. karşılamağa yıaırayaın malların toptanci ldirı -ahnmaksızm toptancı ve perakendecilete mal veren depol·ar haline getiril:ecektir. Bu depolar mal. miktarının azlığından ·doğacak dağıtma zaruretler:ini
ır.
I.<Jarşılamak için gerekli zaman ve yerlerde dağı:tma görevini de yapa:cak1a:rd
başvura
tedbirlere
bütün·
düzeltici
.
İ·Şletmelerimrzin .verimini artırıcı, kaHtelerini
rak ve maHyete tesir .eden faktörler üzer.inde durarak- sinai mamul1erimizin ma- ·
liyetini düşürmek, dış piy.as,a r.ekabetrerine, kraırşı himaye işini, müstehliki de koruyUcu mutedil gümrük tarHeleriyle sa·ğl1ama:k 'lıedeıfi~izdir. Kar haıdlerini de

revizyona tabi tutmak suretiyle mamullerimizin bilhassa giıy1ni eşıyasının satış
fiyatlarmda indirmeler yaıpaca:ğız.
İstihsal ve. ithal iınkıanlarının malıdut oluşu dolayısiyle yeter miktarda elde
edemediğimiz iphlk ihariç. olmak ·üzere_ ince .yün;lü . kum~ lar, basma, ·kaputbezi
gibi mamullerimiz üzerindeki. takyitleri de kaldınııcağız.
ıpa;brikalarımızııi

ham madde

ihtiyaçlarını sağlanıada

el koyma: tedbirlerine·

başvurmıyacağız.

Devlet iktisadi teşebbüslerininı tiCad. ve iktisadi es~lar dairesinde. tam muhtariyetle idaresi, dikkat edeceğimiz işl:erdendir. Bunların devlet teşebbüsü olmalanndan doğan ve arzettiğimiz esaslara aykırı olmıyan murakabe -zaruretlerini ·
de ihmal etıniyeceğiz.
Balıkçılık işiyl'e meşgul olacağız.

Tnnm·:

Tıarı~ işlerinde Çalışına metodumuzun, diğer ~onomik işlerde olduğu gibi

hesaph. ve programlı şekilde her konuyu ni7!amlayıp en uygun hizmet şekilleri
. ne l)1a·ynak olduğunu betirttikten sonra· kısaca· birkaç ·Önıeınli nokta üzerinde durıacağıın
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Prensip itibariyle ihtiyaçları, dertleri vaktinden. ,evv,el görüp tam zamanın
da tedbirlıerimizi ıalmağa ve hizmete koşma:ğa ça:lışacağız. ıBilhassa tohumluk, damızlık hayvan, Haç ve hastalıklada ilgili işlerimiz bu prensip dahilinde ayarlanacaktır.

Toprak Kanununun adalet~i ve. vukuflu şekilde tatbik edilmesine itilna; ede- ·
ceğiz.
'

'

Müstahsüi, en ,elverişli fiyıat ve şartlada sağlıanan tarım araçlarıyle donatmak, ,ihtiyacı olan istihsal ile ilgili il§ç ve vasıtaları vaktinde, yeter miktar ve
vasıfta sağlama!k, aydınlaıtmak ve istihsal kudretini artırmak yolundaki tertipIerin verimini kuvvetlendirecek tedıbiır alacağız.
Halen beş iHmizde kurulu bulunan teknik ·ziraat teşkilatını, teknik yardım
ve bilgiyi daha iyi temin edecek şekil ve istikametlerde getiştirecek ve peyder' pey diğer ilierimize de yayacağız.
Orman kanunu ruhuna ve gayesine tamamen sadık kalınakla bera;ber tatbik şekil ve usullerinden doğan güçlükleri' giderecek, devlet işletmeciliği sın.ırla
rını tayin edecek tomruk ve diğer orman mamulleri
maliyet ve fiyatlarında
ucuzluğu sağlıyacak tedbideii alacağız.
'Bu kısım içine giren aşağıdaki düşüılcelerimizi şimdiden belirtebHiriz.- ,
kın

K'öylünün yakacak, yapı araçlık
odun kömür işiyle uğraşaca·ğız.

ihtiyaçlarını

daha ucuza

sağlıyacağız.

Hal-

Orman .işletmesi bakımından devlet işletmeleri taalıiyeti sadece tomruk have satışına kadar olan kısmı ihtiva edecek geri kalan işler, olağanüstü
durumlar dışında hususi teşebbüsle'r'e bırakılacak.

zırlama

Orman sahalanndaki köylülere ve onların nakil: vasıtalarına; devlet orman
işletmesi işierinde çalışma ve çalıştırma faydası sağlanacak.
Keçi meselesine, her mıntıkada: orman olaınıyacak fundalık saıhai-arın pratik metodlarla Iiudutl:andırıiması suretiyle çare aranacak ve· buna imkan bulunarnıyan ve ormana zarar veren yerlerdeki durumun ·tanzimi işi' üstünde aıyrıca
çalışılacak.

Yemiş ağaçlıariyle, şaıhıslara ait orman hükmündeki ağaçlıklarda ıayıklama,
kesim, denetim usulleriyle ek kanunlarla orman mefhumuna sokulmuş köy koruları ve beniZerleri üstünde umumi ihtiıyaca cevap veren tekHfler hazırlanacak
tır,

Ulaştuıma

:

Ulaştırma işlerini; Milli Savunma, emniyet. ve ekonomi kudreti üzerinde en
tesirli birr unsur sayan hükümetimiz, d~vlet. demir, denizyolları ve havayoUarı
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nakliyatında ve PTT hizmeüerinde güven·, düzen ve sürati ve tam "verimi sağla
mayı prensip olara.J.ç. daima:. göZJönünde tuta-cakbr. İdarelıerin halkla. münasebetiii.de koLaylık zihnıiyetini bir itiyat halinde kurmaJk ve işletme şaJrtlanru memleketin iktisadi ihtiyaçlarına uygun bir hale getirmek hedefimiııdir;
.

1

Bu maksada varmak- için

Devlet. Demiryollarında :
Yı_P,ranarak

eksiJen. taşıtlan

tamamlıayacağız

ve ulaş:tırma hacmine uygun
emniyetle sağlıyabilmek için
fabrika ve atelyeleri genişletip çoğaltaıcağız. Vagonıdan lokomotife kadar uliaş
tırma vasıtalarını yurt içinde .yapmak imkanını elde etmek için gaıy.retlerimizi
arbraıcağız. En önemli hatlardan başlıyarak bütün şebekeyi, artan ulaştırmaya
uygun olarak ıslah edeceğiz.

olaı:rak sayılarını artıracağız. 'Bakımı

ve

onarımı

Oenizyoltarı.nda :

Çok 'Ylpranmış oLan devlet ve aıtmatör ıtonajmı ıtedr:ici olıa.rıak yenileyip artıraıcağız. Liman ve iskdeleri modern uLaişttrma gereklerine göre en ~elverişli .şe
kilde cihazlandıracağız. Deniz endüstrisini süratle gemi yaJp.abi.lecek duruma getirmek imk.anl,arını .araştıracağız. Harp ııaıruretleri. doLayısiyle şahıslam ıait qeniz
taşıtlarının ·sey:rüsefer serıbesttiği ve navlunları üzerine konulmuş olan kayıtlıarı,
ilik önce iç nakliyatımızdan baışlıyarak, kaldıraoağı·z ve durum fırsat verirse bunu .dış · seferlere de teşmi1 edeceğiz.
ıSerbest şilepçiliği teşvik edeceğiz

ve bunun ıtemini i·çin bir kredi maritim
etüd etmek karıanndayız. Kanuni hükümler:de, bu makdeğişiklikler yapılması için tekHHerde bulunaca,ğız.

bankasının ~urulmasını

sada

y.aı:;ayacak

!Devlet HavaJyollannda :
Uçaklarımızı çoğaftmak

ve mükemmeHeştirmek) alanlarımizı milletlerara.sı
uygun bir seviyeye çıkarmak hav;a: hatlarına önemli istikametlerde, her
mevsimde işiiyebilir hir kabüiyet vermek hedefimizdir.
şartlara

PIT

Alanında

:

Telgraıf ve telefon hatlarını geni,şlıetip kuvvetlendireceğiz. Kuranportör ve
otomatik cihazlarla donıatacağtz. Şehir1eriın telefon tes,islerini halkın ihtiyacını
ka,rşıLayahilecek duruma getirrneğe çahşaıca·ğız; Dış muhaıber·ede .sürat ve emniyeti sağlamak için en uzak memleketlerle muhabere takatını taşıyacak kuvveHi
birer telsiz, telgraf ve telef.on istasyonu kurmak programımızın ilik işlerinden birklir.
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Posta

işlerinde

sürati

artırmak

için gerekli

vasıtaları

temin

edeceğiz.

Kara ve deniz taşıtlanmızın tarifelerini geneL ekonomik poLitikamızın icapuygun olarak; .kar ve zarar mülahazaliannm .üstünde bir memleket anla-

larına

yış~y)a ayarlıyaca·ğrz. Ulaştırma işletmeler arasında berıaberliği, mesleğe bağlılık

ve disiplin zihniyetinin

yerleşmesini

üstün

tutacağız.

Tekel ve Gümrük :

ihracat imkanılarmdan faydalanmayı temin için yeni tesislerle bira jmala.tı
mızı Hk hamlede iki ıİıisline, şarap imatatımızı üç sene içinde üç misline çıkara~
cağız ..

!Kibrit

ünalatımızı vasıf bakımından iyileştirip,

miktar

bakımından çoğal

tacağız.

la

· Türlü av maLzemesi ve bu a-rada ıkapsülr imali ve mümkün olan ucuz fiyattemini için yeni bir iia:brika kuracağız.

piyasamız ihtiyacının

Çeşitli bakımLardan

büyük önemi ma.lum ot~n tütünlerimizin gerekli şart
lar .içinde saklanmasını, işlenınesini temin için tütün istiihsal sahalarımızda ye-_
ter sayıdıa işl•etme ve bakım evleri ·yapılacaktır.
Tütun bölgelerinde yetiştiricHere tohum ve fide vermek,
için teşkilat çoğaltılacak

hastalıklarla

sa-

vaşmak

Sigara ima·latımızı miktar ve vasııf bakımından daha ziyade yükseltmek için
yeni bir fabrika kurulacaktır: Tütün mevzuatını yenid_en gözden geçireceğiz,
meı:nlıeket -·haricine niamftl sigara satmak için hususi şahıs ve teşekküllere fabrika kurma izni verilecektir.
1_947 yılı başından itibaren tekelin, tekel mevzuu olmıyan gaiZOZ, soda... gibi şeyleri de yapmasına ve satmasına ve diğe,r kendi mamullerini perakende olarak ıyine kendiısİnin satıŞa arzetmesine son verilerek bu i§ler şahsi ve husus! teşebbüslere bırakılacaktır.

Kahveyi eldeki stoklar bitince ve·

çayı

kafi

ithal~t

mümkün

oluno~

tekel

mevzuları ara:sından -çıkarılarak serbest ticarete terk için g~rekli kanun ta-sarısı

yüksek 'Meclise sunulacak.
lD·eğişen dünya şartları ·da _n~zara alınarak yeni bir gümrük tarifesi kanunu .
tasarısı hazırlanacaktır.

Gümrük koruma
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teşkilatımız

kuvvetlendirilecektir.

l~işleri

üstündeki gıörüş ve ciüşüncelerimiz :

lEınni·yıet poLis teşkilatıyJa jaındarma ve 'hudut kıtalannm tek teşkilat ihaHnde birleştirilmesi karanndayız. Önümü21deki yılı ıiçinde bu kıonu üzerinde çalış~
malıana baışJıya·cağııZ; Zabı'ta teşıkil:§.:tımn kuvvetlendir.ilmesi · ve 2ıabıtanıın doğru
dan doğruya 1çiş:I.eri <Bakanlığı emrinde olmasıda bu amdadır .

.

Vatandaşları·

bir taraftan

diğer

tarafa

naklıe ıait k~anunla:nn

hükümete v·e·r-

diği yetkiyi kuLLaınmıy,aıca·ğız. HakLarında bu kanun hükümleri tatbik ·edilen vanandaşlıardan yurtlarına
olıarak memleketleır.ine

dönmel eri mümkün görüleceklerin peyderpey ihüy:ari
gitmeleri konusu üzerinde .inoelemel•er yıapılacaktır.
1

·İller genel ve özel ida.re kuruluş ve işl~eyişlerini yeni kanunlarla· tesbit etmek ve hilhass:a valilerin y.etki1er.ini Anayıaısıamn yetki ·geni'şLiği ve görev ayrılığı
ruıhuna göre aiftırmak işi önemle el·e ıaJmacaktır.

üstün vazifede bulunan her idare .aıriiırinin · emri
rinrde, devlet :işLeri ve halk ihtiyaçlan bakımınidan . ısı'k
önem verileıce'klfir.

altındaiki

kademeler üzeyapmalanna

·sık teftişl-eif

Huküme't memurları ve i:dare amirderi tar:alfınldan güzeHeştirme veya herbir ma!ksa'tlıa .şehi:r ,kasaba ve· k01ylrerde iane toplıalılıma·sı· kesin olarak

b'aoıgi

yasaklıanacaktır.

Beh~diiye~e~imiiin .gel,i:şmesini · ·sağlıyacalk U,su~

reken kanun

!Belediye ve özel .1dareler geliderini
ye

ve ge'liir esas-Ian

üzeriınide ge~

değişik11i'kleri tekfiıf ,oltmaca1ktır.
1ar'tı-rma

konusunu müspet bir

ne'tiıce

bağlıarnağa çalışacağız.

IKa·sa!ba · ve .şıeh'irlerimıi:zin pl:aın, su ve 'kanah~asyon ih'eiyaçl:arım gidermek
·'re bu ·ma!ksatlia Hier Bankc:ı.;si üe hususi müteşeb1b'isler a:rasında ortaiklıklar ·~ur
malk tedbkleti üstünde çalışacağız.
fus

fY.eni ınüfus kanunu ta'sarı.sıını Meclıi'se sunaıc:ağız. y,a)k:ı.n yüLa.rd:a genel nüyaparak yerii nüıfus kültükleri klıracağrz.

yazımını

ıM·emudar kanununun·yenüenmesini teikfiif e\de<ee~iz.
\

/~dare ıami.rle.iiyle

mülkiy.e müfettişieri a:rasınlda icr:a ve tefti§ hizmetlerhı
de münave'be. y;aıpıl·ara'k m'ülikrye teftiş .cihazını ic·ra ve mesuhyeıt hayatının tıec
rubelieriyl;e olgunlaşmış un'surl'arl'a beslemek idare teftiış sistemiıi'iz'in esasların
Idan b ids!i: otacaktır.
1

Adalet

işlerimizde

!Mıa!hkemeierin bağıınsızhğı, yargıçlanttuzın

tes:ire tabi

ıolma:ma:ları ·deği,şn1'eyen

hü'küm ve kararlann!da hiçbir ·
b'ir ,esa·s olara'k kalıacak'tır.
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memleketin nizarnını ve Cuı:nhuri:yet esa'slarını
uyanrk .tutacağrz. Yarıgtçlarınıızın ve savarasında ele alacağız.

Savcılarının

Cumhuriyet

ıK orumak hususundaıki dik'k:aıtlerini
cıhınmıiın

terfrtri ,ilik işler

Ada:let mıevzuunlda vıa:tan'daşlara her türlü teminatm sağlıa:nmasını gerektiren tedbirler arasınıda istinaf ma'hkemelıerinin kurulmasını zaıruri görmekteyiz.
·Bu suretle yargıtayın .da· ya:lnız kuruluş gayesine uygun oLara'k çalışa'bilmes'i
1Jemin edilm'iş olıaıcaiktır. Çocu'k ma'h'kemeleri ilmnusunu ele alacağız.
özel bir bilıgi ve ih1tisas i:ş'i olarak ,fiizamlanaca'k. Aldalet daiı::elerin'in ve bilhassa maıtlkeme sal1onlarının hakimlerilmizin yüksek görevierliyle
mü'tenaJsip bir hale geüiihnesi d'üşüncesindeyiz.
Wdlıi talYipl:iği

Suçlunun

İ'slıahmı ·sağlıyan

·inifaz s'i'ste'mimiziin

inıkişafma

ve

hazır~ama!kta

'Oİduğumuz plan ,geregincıe iş ıesaısı üzerin1de kurutmuş cezaevleriyle çocu!k inifaz

müesseselerinin·

tevs'iinıe çalışacağız.

Cezaevi b'inR!Lanmn ıslahını tem'in için bir program yapacağız.
iBu sıtada Sinop Cezaevi: işyurdunun küçük sanatla·r
muş bir in f.az müe·s:seseısi haline ge'tidlmes'i kararındayız.

esası

üzerine kuruE-

1

Gayrimenkul tasarrufundan doğ::in ihtiılafları önliyecek ve bu hakkın şu
mül ve emniye'tle .kullanılmasını sıağlıy;acalk olan ıkadas'tro işlerine hız verilecek
ve bu iş·e devam edetk'en Hir taraftan da tıaıpusuz olan .gayrimenkullerin tapuya bağUanmasına a it kanun~ar 1t~kliif editp ta!tbi!ka: geçeceğiz.
1

Milli

Eği~im

:

her kademe ve nev'indeki Türk gençbğ'intie miNi duyıgunun kuv- ·
vetlenmes1 ve gençleri!m'ize Türk inikila!bmın ana filk'irler'in'in bemmse't'ilmesi,
Türk Tari'hi mefa!hirin.in öğretilmes'i öğretim ve .eğitim çalışmataırımizm esası
olaea~tır .
Öğvetimin

Köy okullarını yapmak işin'de köylü'yü b'izzat çalış'tırma · si'stemin'e devam
edilecektir. Ancak !bu o'kulıların kereste, ki:remiıt, cam, çivi gibi para ile satm
ıa:hnma·sı ,gereken malzem·es!ni devlet temin edecekıtir. 'K'öylülıerle, va·sıtaları ekip
biçme, nadas za·manlannlda: ser1:}est kalacaktır. Bütün okulsuz köyleri okula
'kavuşturma iŞi ~öğretmen yetiştirme fa.al'iıye'tine muvazi ve bununlıa a.lhenkli bir
şeklılde ve ortalaıma 1O yıllık ·bir :süre iÇinde tamamlanacak surette Balkanlar
Kurulunca ·tefierrua'th Hir uygulıama ;pl·anına bağlanacaik'tır.
Şeh'i.r

lere

ve · kıasalbalarıdaki ilikokul

yapımı

da köylerdeld

e:sas·lar~

benzer usul-

bağlanacaktır.

iUkokuHarı bi1tiren köy ç'ocuklarını, 1kÖ'yde işe yarar· bir meslek ·sa'liiıHi yap-

mak 'Üzere }.>ölge
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okullarınıli teşıki'line

devam eail'ecek:t]r.

!Köy ensfitüler'in'den çıkan gençlerin. kendilerindim beklenen hizmeti başa
racalk · surette bil gi ve tam bir milli duyıgu ·İ'ç'inlde yeti1şmıelerine d'ikkat edilecektir.
1

I.Ensıtiıtülerde

yetiştirirme!k'te

bulunan

'kıöy sağlık memurlarının sayısı artı

nla~aktır.

Okulu bulunınıyan yerlerden gelecek öğrenciler'in ta'h's'i'lini külayla.:ş'tırmak
'için okuHu .merkezlerde qğrıertci yurtlarının çoğa1tılımisma çalrşıl'aca]ctır .. Her
nev:i ye derecedeiki o'kuUarın öğretim amçlarının ·ve ta'boratuvadarının tamam'Iama ·~ayn~tleri artınlaoaik:tır.
öğr~timin her derece~i ıç'm i'h'tiyacı karıŞılıyacalk sayıda ve ehliyette öğ
retmen y~fiştirme işini diik'kaltle. gözönünde ·bulunduracağız. Bu maksatla öğ
. ıi-etmen o'kuHarım~zın teşlkiılıat ve pro'gram~a:rında ih'tiyıacın buıgün!kü şekline pygun .düzeltmeler yapılacak~ır .

. Kıasalba ve şeh'iderimjz'irt ortadkul i'hitiyacım g'ilderme'k için · gereken öğret
men !k;aıdroııarının yeüş'tirilmes'ine .önem verHece!k1tiir. L:i seled bitirip olgunluk
~mtihan1'aırmı vermiş olan .gençl·er'in, burslu veyıa yaıtııı ol'anlar:a ah ·müsabaka
lclışmdıa ıüıiivers ilte falkülteletine ve yüksek okuUara girebi1'rn~l'erln1i önl:eyen ka- ·
1

1

yıt~ar

ve

i'rritilhan~ar k:aldınlacaktır.

Tı:p

ve kimya gi1bi la1boratuvar ve kEniilk dqrumları ·öğrenci :lcalbulunde b'ir
sımrl!amayı zaruti 'kıtmış ·olan kolıliaıXi'a e!ksi'kler gi'derHıerek, y.a'kın yıllıaırıda bu
ı'l(oHar:a da olgunluk i'm'Vihanını vermiş her öğrencinin kabulü s·ağlıanacaktır.
ıüniiiver.sitelerilmize veril'miş

olan özerkJJilk iç'inde

gelişmelerine

diklkal ede-

ceğiz~

tYülksek Ziraat Enstitüleri de üniversiteler Kanununun

şumülü

i'Çine

alına

caktır.

Telk:nilk

'

·öğretim kurumlanmızın

mevclit plana göre

geliştirilmelerHn~

devam

olunaca1dır.

Ankara'da hüyük bir m'iUi kütüphanenin kururması iÇin gereken çalışma
'laıra hemen ba:şlanaoalk ve mem1eke~te artan okuma a:l1a!ka:sını karşılayıcı kitap.:
TıkTar açılmaısı ve mevcutların gdiştirilmesi plıantanaca!kltır.
Devlet .opera ve tilyatrosu, kanun .tasarısı hazırlianac~'k Ankara Devlet T1ya'trosu b1!ll'a;sı yapılıaca:k; Güzel Sanatl'arın türlü daUannida yenii kurumlıar vücuda ge~irilecıek'tir.
Her türlü spor faaliye'tleri, okuUaır ve kulüpler .için· öğretici ıkaldroyu yeolan yüksek be'den terbiYe'si en:sti'tüsü'nün açılmaısın-a çalışacağız~

ti'ştirecek

·::K:apaıh

ve

açıik

.he'den

terb1yeıs'i

ve

•spıor sahaları kurulıırıa:sı iş'intle. teşebbüs

alacağız.
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Sağlık

ve Sosyal

Yardım

Mli:lıletçe varlığımızın

:

temeller'inden alan

sağir~

yardım işlerine

ve sosyal

geiinc·e :
iBulaşıcı ihastalık·larla,

koruyucu

trahom, sıtma, verem, frengi gibi so·syal dertlere karşı
ve teşekkütlerim.izi ku'wetlendirecek ve teke:mmül

savaş vasıtalarımızı

e'ttkeceğiz ..

!Sağlık mües'sesekri'miii mahaHi ih'~iyaç~ara uygun ve teşküa~ta çalışanların
görevle:iin'i daha verim~i kı~acalk tarzlarda tertipmyeceğ1z.

'Bu yol1daiki çahşmalarıtnızı he'ki'm ve
Iara ve ICöy ,gruplarına kadar götüreceğiz.
Sağl;ılk

Şire

.gi'b1i

vası'talarımızın ye'tGği

kadar

kas~ba

kuruHanna Jüzuntlu uzman hekim, eczacı:, hastalba'kıcı ebe ve hemoltarak takip e'deceğiz.

elemanı:ann yet1ıştirilmesin:i devamlı

Kiinısesiz ç:ocu!kları

koruma

i'ş'ini layık oDduğu

önemle el'e

aTacağız .

. Nüfus. politikamizın 'kıy;metlıi ve zaruri bir yardımcısı oJan so·syal
günün gereikierine uygun şellCiıfde duzenl'iyeceğ'iz.

yardım

işledmizi

Bayındırlık

B:ayın'dırltk

k•etinide

alacağı

:
bakımından aşağıda ıarzeltiğilmiz işler

yen'i

sli'mayı

yurdun

kalkınma

hare-

helirbmektedir.

Anikara ~da ve doğu t)öl!geler'imi'ZJde b'ir · taraftan memurlarıtnızın .iht'iıyaçl•arı,
diğer tar·aftan bu oölıgeJıe.r'de'ki hal!kımrza iyi örnekler verme'k ve şe11ir ve ka-

yeni mahaHelerle ,güzeaeŞtirmek iÇin
~eri yapımma sürekli olaralk devam edeceğiz.
sıabalarım

başlıanmış

bulunan memur ev-

rsusur1uik, Be:Jigama, Oedliz, Bü'yilk ve Küçü'k Menderes, Çukur'Ova, Malatya, Niğde, Samsun, Sak:arya, !Conya, An'talya, fsıpa:tta, Kıoc,aeli, Havza ve
b:ölgelerinde, kurutma, taşkinlardan korunma ve ısu:lama işleri olarak şim
di'ye kadar bıaş]anmış bulunan büyilk su işlerine de devam edilecektir. Bun·~ar tamamlıandıkça devamlı işlretme ve bakımilannın teşk1üa!ta bağlanma'sı işi
de prO'~rama .alın'mııştır.
!Buyük su i'şlıeri 'dışınlda, uiak ma.ısraf ve y:ar'dımlarlıa büyük faydalar temin
eden !kunitma, suJıama: ufak te·srslede k'öy ve kasa!bai'a:rı tehıd!i't ~den suVa:rın
zararsız hale 'loon'ması 'konularını ·içine alan kü~ü'k su işled'yle de :aynca
ve devıamlıı sureltt'e meşıgul :olunaıc:aktır.
yol meseles1ini e·sa1slı bir iş olarak ele alacağız. Bu iş'i b'aşarmak için demiryolu yapımında olduğu .gib1i dddi ve ıproıgliamh 'öir çalışma
yapac'ağız. İ1nk .onlbeş yıJı ,jçinfde 20 b'in kil'ome'treTilk 'iyi, kuvveltri, f•enni bir şoY\urdumuzdıa
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se

şeoe'kes] kurulması mümkün oMuğunu hesaptciidık Yen11 yonar yapılıırkeli

şimdi
rın

mevcut iyi, kiö1tü güzerıga!hlardan. da fayidaianmak ta1bTidir.
bakımı için fenni e'sas tutuyoruz.
Ba;şlanmrş

Y'eıii

yolla-

Etazığ

- Van, ıErzurum te'mdTdi, Maraş ve Gaz!i:an1tep
haıtııa:rımn ya:prlmaısına, programına göre devam ediilecekür. Bunlardan başka
yen1ilden p1anlıanan demliryoll:arınldıan i!k:] bin kil'ome'treyi aşkın b'it kısım, onbeş yııda ıbaşarılmaık üzere iş pro1gramına alınmıştır.
bulunan

Tr:ibzon -. Erzurum· ha:ttı bu prolgra1mm ön işl'erindenldir. Böylece cumhuriyet dıev:rinin yüza\kı Olan ,deniiryoHan inşası bü1tün hızı üe .devam edece'kGr.
!K!ava:yoUarı

Liman

işleri

ile, .ıdemi:r ve . denizydHanmrzdan tam verim
de ayni erremmiyetle ele alınmıştır.

alahilımemiz

iç'ü1

Başlamış

bulunap. Ereğli, Amasra, tneıbo1u, Trabzon .J1man1ariyle Antalya
diğer bazı önemili is'kelel'erlin inşaatma dev:am eidiil'ecektir.
Bu işlere 1947 den i1tiibaıren ba'Şl'anarak 19.511 yılı sonunlda tamamlanmış ol1acaktır. Samsup. limanı projesinin hazırlanması,. Mudanya, Çanakkale iskeleleri,
A~anya Küçülk'taştt limanı da bu aradadır.
küçükttaşft limanı

ve

1

İ:Zm'ir,

Mersin, Antalya,

İstanlbul

mnın ge.niışmetJHımesi,

Gire•sun, Ke!flken,

Bartın,

Samsun;

büyülk

ara

liimaıilıa:tiryle Ereğli Nına

limanları

ve Ka1:'aldediz, Mar-

mara ve ..Nkden'izde!ki önemli kıyı ka'sa!halarımızın hindirme ve indirme, yükleme ve boşaltma bakı:mmldan muhtaç oMuklan iske'lre ve men di:reikl·er de on
yrl gibi Hir zaman:da bi'tiırilmek im!kamna doğru programıa alınmıştır.
1

'.Bu suretle
Ça:IlŞrila

yur:duıt

hü!tün sah'itlerinin

esaslı rhnanlaxı yapılmış olıacaktır.

:

·işçi hayatının iyHe·ştiril1mesi

larını sağlıyaca!k.

ve bunl:ann ti's!k'lere karşı te'minata
tec·eddü Uer:e daha b'üyük ötçüde devam edec'eğ'Jz.
1

kavuşma\

o1an ve şimdiliilk meslek hastahğı, ka~
analık ha.'llerini iilitilva elden sosyal sigortaılara. biir de işç.i:ler'im1izin ihtiy:arhğım temi:J:ııa:t artma alacak emeklilik .s'ilgottası ekl1iyeceğ'iz.

1.
za ve
2.
küçük

Bu

,yı] .uygu]a:nmasına ba'şlanmış

·İş
iş

lb.ukukumuzu değiştireceğiz.. Henüz
yerlerindeki iş~ilerle deniz ve tarım

iş

kanunumuzdan faydalanamıY:an
:için tasanlar sunacağız.

işçileri

3. ;İş ve işÇi buiJimayı bir devlet vazilf·esi haıline geıtiren kanun[:a meydana gelen ıdevlıe!t kurumunun çahşma;sını gen!işN~1teıceğiz..Kral'i1fiye işç'i yetiştirrne
ğe önem vereoeğliz.
4.

'ıMremle\ketimiiin

işçi ha~elce'tin'i

kon'trol

mu'htelrf blöl'gel~rinlden iş s.ahalıanna doğru vurkuhulan
alaraik gerek]i tes~isleiin kuru1mas:i'yle meşıgut ol a-

al'tına

1

cağız.
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5. tiş me'r.kezletinde sılhllli ve s:O'Syal tesisleri tamaımlamağa ve işçiİ'lerimizi
mes'kenlere yedeŞtirrneğe üzerinde zaman ·ve . emek sarffyte çalışacağız.

sı!hh'i.

6~
ıeri- tam

!İş Kanununun işçi leh'ine olarak işvereniere yükl~t'tlği müke!J[efiye't·

olarak gerçekle'ş'tirmeği ta!klip edeceğiz.

Maliye·:
krşla

Butün bu pi1o:gramlıarın a'mel'i b'ir _tat'J:jik yoluna gi:rmesi için realist bir
mali imkan'ları ,gözönün1d'e tutmanın ilk şart oııduğunu unutmadık.

ba-.

\Butç~de denki:i'k esas tutulma'lda bera'ber ik'tisaldi işibre sarfe'di~mek üzere uzun vadeli ve· mu1tedi'l faizli iç ve dış isti'kra:z:rarıdan faydalanma'k, İ1s'fik1a
ke karşı olan giderlerde mülm'kün olan ta;sarru'Harı yapmak, vergileride adal~t
ve veriml'ililk sağı:amak, dış t-ediyelier muva:zenesin\i devam etitirrnek mali polii.
tikamızın esas'Larını teş'kil etme'k~~ir.

Devletten aylık. alanılarm ve müstahdemlerin aylıklannın mümkün ve münasip ni·spetlerde artırmak çocuk zamlarını Çoğaltma:k ve uzak bölgelere tayıin edıi
~en, yerli ol'mı•yan memu.rıara ayrıca bi-r zam yapmak karann'dayız. FiHen v·a:zJife başında bu!lunmalk 'kayldı artmda yüksek idare ve komuta makamın'da bulunıanl•az;a temsil .öldeneği vereceğiz.
YoHulk Kanununu yeni-

baş'tan

gözden geÇir/ilerek eksilkN!kler1nin tamam·

~anması memurların durumunu hafi\fletmiş .dlacaktır. .Eski! emekililerde dahil

olmak üzere emek!Jıi aylıklarının
sini lüzumhı görüyoruz.

arttınlmasını

ve

lblınlara · çocuk· zammı verilıme

IBü'tün da!iretıerimlizin gö~dükleri hizmetle:rle ka!drol:arımn e·saslı bir ince}emeden geÇiri'l'm:es'ini ve mümkün olan taısarruiflann y:apl'lmasını ve fazla görüren eleman1ann da baŞka iş saha·~ann:da: görevlendir:ilmelef"in1 ve te.ad'ül kanunun başka me'mleiketleiid'elki berrzeder'i de gözönünde tutularak, bugünün
icaplarına uygun_ bir hale ,geitirilme·sinii ·zaruri bir .iş telaklki ediyonız.
lB:azı

a:hivaMe 11ir gida m:a1d!desi ol'antk ku'Hanıiıan çayın inh'i'sar. resminin
ağırlığı gözönün'de tüfula:rak yüzde eni nisbetinde bir ü:ı;dirme yıapılacalk, çok
esasılı ve umumi· dliğer bir gıda middesi olan şeker de serbes't satış i•le dar ve
ısaibit geFirElere dağıtma fiyatı a:raısınlda!ki fatk ka•lidinlac.alk ve reslimler.d'e e-saslı
indirineler yapi~aıııa:k b'Hhassa toz .şeker fiy•atımn bugünikti en ucuz satış fiyatı
seviyesine .indirilmesi ·sağlanacaktır. iBu indirim1er 1974 bütçesiyle yılb~i'şından ·
i'ti1baren yaıpılacildır.
Yuretaşı

ev sallıi!bli kılmak üzere uzun vadelii ve ucuz faizli kır'eld'i açacak olan Emla'k Kredi IRanka'sının çalışmalarına hız verilecektir.
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iESki hiır mesele olan yot vergİ'sinin verg1 .prensiıplerine daha uyıgun oJar·ak ıslah edilmesi konusu üzerinde ça]ı:şacağız: özel :lldareler mu!hasebe iş
lerinin mal1iyece görürmesi esa'Slı b!ir ta'sarruf sağlanınası balkımın/dan faydalı
görülmektedir.
tayı

Başkanlığa 1bağlı dair·eler işlerinden arza de~erli' 'l:Mduğumuz :birkaç noksözlerimize eklemek-istiyorum.

!Bütün devietin teftiş teşkilatı üstünde tarizim ve takip edici 'bir merkez
·olmak 'üzere :Başkanlığa \bağ!lı .hir umum!i mufettişlik kumıa'k fikri üstünde incel~meler yapacağız .. ..Bvka:f ·tesisleni yapmak . bakımınıdan halllun ruhunu besliyecek tellCinlıer ve teşvilkler ywpmayı multi'ın biLr içtimai mesele gibi
alarak dairesini bununla meŞgul edeceğiz.
neri 'bir. devlet için bürun
muvaı.fifıalkDyıet uın:S:uru oılaıcaığı

tedbir ve kararlarda istatistiğe, dayanınanın
·.iınıa:niylıe umum müdür1ıüğüın bu yoldıaiki çıa:lışma
esaslı

ltaırıru :i:lel'llıetmeık vıaziıf,emiz · oLaoalktır.

~eını~ rıaıdyo m~kezlıed

!kurma

yoLU:nıdıaıkiı çahşmayıa devıam

~iıf bölgeteırıde ıkuru~aoa!k J~tasyonlliaırı birhiırıiıne ıbağlıama
rımızı yuıxlıumuzıun

iköşesine

!her

ve

yolu ile

ederek muhte- .
ııadyo ya;yınlıa

uzıa!ik memlıeikeit}ere kıadıa:r gooişlıetırnıek um~

kanına ikavuşıaoruğız.

MU!h:berem

wlçadaşlıarım

Yen~ ~hıüikümetiın programı o~aralk aLrz ettiğimiz şeyler, bıi,itoo vıaziıyeti ve

ve ıinıcelediJkten sonra vıaxdığımız ne.ticeler en deriın samimiliik~e ırukseıttir~mektedir. Bütün bu sözlıed iş ihaJ:iıne sokmaık için meıtod:lu rpvogramlı ve pren~iıp;LerJe . taıtbik,lıer ıavasıınrda. ahenk güden
dddi çalışmalar ·yapacağız. Hükwnetin · ıf)akanliklar ve bütün çalışma kolları
artaısıında ıiş v:e 'aınıLayış bıiLrliğiıni: ~baŞ!a:rı içiın eın tesirli uınsill"' sıayıacağız.
ooliıreın ıiıhtiyıaçılıan

önü:mü:ze,

serıdıiıktıeın

\

çerçevesi içiıne ıaliaın progrıaımımıroa deri!iikirler. oLduğu giıbi nıi~aım~aınıp 'iıstilkamet . ved1eoek ıaz veya çolk uzoo vadoo işler de vıaır.dır.
Yuırdrm hugüınıkü ·esaslı ihtiıyıaçLannı

haili

taıtbiıke ıkonıacıaJk r.aıd~~a;I

Güç veya kolay, az veya çdk zamanlı bütün bu i~1eri· yurdun mesut oiJlrnav,e vıataındaş lhaıldarınıını yerıiıne gebirilmes:iine büyük ehemmiyet veren bir
z1oouyetle başaıraoağımım ıiçien iın1aıruyoruz. Geçtici ıtesir ~a!Pmaık için· avutucu
sözlerle mecLisin yüıksek huzıııriunıa çıi!Gmayı hüyıük !klLWl" ;sayıan hiır z~hniyetl'e
haziırlladığımız programı arz edıeırlken lkendimiz.i JJ!.iır söz. verme haJ.iLn<ie görüyoruz,
sına

Görüş

ve

gidişlerimizde

~iıniızi esirgıememenizL r.icıa;

ek'si'k[ik
OO.er.iz.

•gördüğünüz

takdirde

kıyasıya

tenkitle-
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S·Özledmi bitiririken bu zorlu şıart1ar :içinde devletin id~i mesutiyetini ta·
Saraçoğlu Hükümetinin lhim1etlerini takdirle anınayı vazife sayarım.

şıyan

Eğer tutıaca'ğımız hizmet yo1ımu t·asv.ip •ederek hizi güveniınize lıayıık b~lur
S!anız ve ıdaıh:a 'Sonırıaık,i çıa;hşmıaı devrinde ıde hüıküımeıti yardımınızdan mahrum
bwaikmazs:anız büıtün

hedefLere

kuvvet ve

:İ:Iia.ıdemizi ikut1anaırıaık

v:aracağımıza iına:nıyoruz.

Milli

vılcdanın aısiJ

hi:rbiri ıa:rdın:daın bıaşa:rrlı
tims.ali olıan vicdanları

nızın lkanıaıaıtiın1ıaçıik ·oy;~arıınmlıa beliırtmenizi:.rica ederum. (*)

(*)
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T.B.M.M. Tutaltak Dergisi : Dönem 8, Cilrt 1, Sayfa 27 ~37
Programla ilgili görüşmeler : S. 37 -71
Güven oylaması : S. 71-74

I. SAKA H'UK'UMETİ
(10 Eylü11947 -

10 Haziran 1948)
10 . 9 . 1947

TÜRKiYE BüYüK M1LLET IMECLjiSi BAŞKANLIGINA
Başbakan Hasan Saıka t~afından tekli!f edilerek kabul ve tasdik olunan yeni
Bakanlar Kurulu listesinin bilece sunulduğunu saygı i'le arz ederim. (*)

Cumhur:baş:kanı

İsmet İnönü

BAKA!NL'AJR KURJULU
Ha~n

Başlbaıkıan

Balkanı

Devlet

ve

Başbatan

Faik Ahmet Barutçu (Trabzon)

Yardı·mcısı

Mustafa AJl)dUfhaHk Renda (Çankırı)

Bakanı

Devlet

Şinasi

Adalet Bakaru
M illi Savunma

Sa!ka (frabzon)

BaJkanı

'Devrin {Zongu1da!k)

Münir 1Birsel

(İzmir)

içişleri Baikanı

M'ürrir Hüsrev Göle (Erzurum)

Dışişleri Bakanı.

Necmettin

Milli Eğitim Ba·kanı

Gülek (Seyhan)

Oavit Ekin

Bakanı

ve Sosyal

.R'eşat Şemsettin Sirer (Sivas)
K:asım

Bayındırlık Bakanı

Sağilik

(Sivas)

'Halit Nazmi Keşmir (Tokat)
Şevket Adalan (Gümrük ve Tekel Bakanı)
27.3.1948

Malıiye Hakanı

Bkonomi

ıSadak

(Diyaıiba!kır)

Yardım

Bebçet Uz (Denizli)

Bakanı

{İzmir)

Şevket

Adalan

Tarım Balkanı

Tahsin

Çoşkıan (Ka~t:amonu)

Ulaştırma Balkanı

Şükrü

Gümrüik ve Tekel

Ticaret

Bakanı

Çalışma Bakanı

(*)

Ba!kanı

IKoçak (Erzurum)

Malhmut Nedim Gündüzalp CEdirne)
Tahsin BeJkir Balta (Rize)

T.B.M.M. Tutanak Dergisi : Dönem 8, Cilt 6, Sayfa 665
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13 . 10,. 1947
Hül(!ÜM'ETİNİN

I. SAKA

PROGRAMI

Başbmmıı ·Hasan Saka (Trabzon)·- Büyüık Mület Meclismin çalı§maya
·ara verdigi günlerde :iş 'başınıa gelen ve en ·ıkı·sa l)amandia huzurunuzia çıkına
yı vazi.fe biren hükümetiınıiz hu. fırsattan f.a;yda:l:aınıaııaık yüıksek heyetlinizi derün

saygıilıa:r1a s:eılanilıar.

Aziz

a:rıkıadaşlıar,

Cumhuriyet Halik P.artisi Gene1 ~aşkamnın ~9 Ma;yıs 1945 llutkwıdıan ve
1946 o1ağaınıüstü pıar:t1 kurulıtıayınıdaın sonra tek dereceLi :seçim, hiliiden 'fazia
par<tiı hayatı ile başılıayan vıe dev,let bıaşikıamnıın 12 .Temmuz beyıaınnameısiınde eın
ıkesıin ifadesıi!llii 'bulıan ıyent ıiç poL~t~ka drevıriınde hü!kümetiınizin başlıcıa

vazifesi,

·kurucusu oliaın :inkı:lapçı paırıtimizin umdclıeriıne dayaınıa·Pruk memlıeıkette g~ttiikçe gelişen bu sistemin ve onun temeli: ısıaydığLİnlz
bu

geniş ıdemokrıas~ .reji:rh!ınin

siyıa:si emrni·yetıin .inikıişıafıru ısıa.ğlıamaıya çalışımaık ol'acıaktır:

A.nıay;asa huküm:leırıiıniın ve pıarNmıizin p.rograrmmn gerektirıdİiği gibi, bütün
vıataındia.ş:lanın

iher tür1ü bıaik1aırıındıan en
huriyet idiaremin ba:şl'ıca amıacıdır.
'Siyasi partHenin

Çoğtmiliuıkta

veya

güvıen,J± şekillde .istıifıade eıtmelıerJ

azıru~ktıa, iktidaıı-da

ve

cum-

muhaılefetıte

dev-

let idıaıre teşkiLatı ~aır:şıısında farklı muamele görmetne:lieriıni, kaınunwarıın ıken
di,lerine verdiği lıaılclam d!ayanaraık çalışma .imkaınl!an bulmalıarım Cumhuriyet
Hiıııık Partis~ Hükümeti, gkiştiğimiz hıayatın tabii brr icabı saymakt:arur.
Bugün olduğu gihi, .gelecekte ıde s~yasi huzur ve emniyeti eksiıksiz oliarak,
bi,r. nizarn ve bir aıhlfuk geleneği şeklinde ıyer:leştirece:k unsurları tamamlama.yıa çalışınıaik ehemmiyet vıerdiğimi:z 'bir gayedir. Hüıkümetiıniz, aıynı
zamanda bütün pa,rtiileııin ıher şeyden üstün olıarrak cumhuriyet müesıseseılerine
hürmet· etmelerin~ demokrasi ıhaıyıaıtının lkuwetlıii .mesnedi hillimeiktedia.
değişmez

Hu:zurısuzluık v:e dÜzensizlik h:areiketledıii, !keyf~. ve cebri muamelelere kıar:şı
gös'tere:ceğiı

'ayım

sayıdıığı

gihiı ıhıaırelketıleıd

·bu

lhıassıaısiyetıl'e

ıtıaJkıip

edecek

her nerede

olıan

!hÜ!kümet1niz

'k:aınunlıarıın

göııüırse :suç1ırl,arr ıadaıletıin:

eliine

suç

ıtesl:im

ertmeıkte teı:eddüıt göstermeyeceıktir.

'Bu münasebetlıe şunu da arz edeyim ık.i', huıktıik;ta ve cezada davaların süratle ınerioelıendiırHmesiıni temin ıetmeik s~ylie haliklın adalet işilerinde esaslı
biır dHeğine cıev~a;p veriiiimiş olıacaiktır.
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Feragat ve ·redakadıik. duy!gulaırı içiınide, çok defa ıgıilç .şiıırıtlırur alıtında, vaziifef.e.l}iıni ıyapan. idau:ıe amirterintİn memlie'ket nizarn ve asayişini, Ikianun •dairesiinde, diıkkatlie ikorumakıtaıld \ çaLışmalıarını · ıtalk:viy.e edleceğiz.. Va:ııiıfe ve mesuHıyetleri iı~e yaıkından ıalaika!lı olacağız. ·
Şunu da açJ!kça belıi'rıtmeyi' va;ııife ılJiMriz lkci, tfi~dır ve !kanaat lhürıriıyetine hürmet :göstermekıte ne derece titiz ıdavtraınacalk üısek ikanun!lıaırın ·ıya:saık ettiği aşırı
sağcı ve ısoku tahrik ve rteşlkHlıere .lkaırş:ı ldıa çdk uyanık ve ıtedıbitrlıi o'lmaık azmiındeyiz. ·

Aziz

A!l:kadaşlarr,

Hülkümetlıerin ıve pa:ctıiıterin müştıerek
almış

mali

olıar.aJk ıbilr

miLli .siyaset halini

olan dıış politikmm'IZ devam edecektir.

:K:a:ıışı~ılk:h ısaıyrgı, şevef vıe hıaysiıyet esasları ıalh:i·lilnlde ıhlea:ikesUe

ldos;t geç1imneyi
daima 1gaıye biLen Tüıı1kJiıyıe Cuımhurıiıyeıt:li, bütün ml3iŞ!ma . ve ·ıaındlaışmalıannı iJ:ıier
mman o~duğu ıgihi: ibaınş ve ıgüv·en ısiıyaısretiine ıyön~Ltecek, ~aiıihlk ·ve ristilkl~inin müda~a:aısı bakımından gerektiı huMuğU (toobirrler.1 alımaıkta aisla !kusuır etmiyece\ktiir. Bu tedbiıılerin ibaşında ryuırdumuzu ve dstiklatiimiızi !korumak 1çin her an
nöbet lbekJLeyıen !kara, :haıva ve deniz, oııdularımızın kudretini · aı.rtıracalk her ~m· kanıdan ıfa~dalanaı.rıaık tedıbidıer aıllmaıyı, huıgüınikii dünya şaıı:ıtilaırı d~inıde ıbaış vazife
biLiyoruz.

prensiplerine samimi o}a:raık bağlı kaJaın. hükümetimiz, bu
!kurulun ıgeçiıı1diği lbublranlaıra trağ\mıen, dünıyıada haırıış ve güven amiLi· o1arak yaşamıasına ve. daha iıy1. iŞiıer ıbitr ılıaıle ıgelmesJne hutün :iıyi niyet salıibi devlet1erlıe ıbiıdiikte çaılıŞmaya devam edecelktiir.
iBideşmiş :Miılıletlea;

yiiıksek

M~hterem

ıaırikalda:ş:l'aır,

üzerinde durarak ~1e aliaoaığı Jşlerden hiıri, vatandaşların ıgeçim ~orluğuna ç·aır.e aııamaıkitı:r. Hem milıli ölçüde, hem dünya
çaıpı!rllda çeşidi sebepLerden doğaın ıbu muğliaık mesere die uğraşma:k, .I~ım gelen
tedbideri ıaırıa:maık üzeve !iillgıVli Bıalkanl,aırdan ılevamlı ıbir heyet kurulmuşıtur.
,Hüıkümetin

ıehemmiıyette

Bu iSa!halda :resmi ıve mah~l:lti teşeklkülılıeı:ıden .baŞI.m, ısıerbest toplıullı.:vklarnn
v.e teşebbüs :sahiplerinin !b~ miılıli ıvazifede ıhülktümete ıyaırdımcı olmalarını istiyeceğiti., lB u· lkonudıa, ib'ütün miHıetiin ıhü:kümeıtle ıişbitrlıi~i etmesinin zaruô oilduğunu 'iına:mıyoruz.

ıMemldketin başlıca derıtle:ııiıooen olan ve biıbııssa büıy:ük şehirlerde k endini gösteren mesken bulıranım miiınkün olidluğu kadar. çabuk önlemek . için
ciddi ~tedbider allma!k lkataırındaıyız. !Bu ıtedbi~lerin başında, iinşa faıa:lıiy)eıtine
engel olan mweme dairlığım, bu aıradıa !biillhaıssa Çimento, ~erıes!te ve demir
stkıntı·sını ~ideııeoek çarel!eııe b~vuınroağıe;. !Bu !ithtiıy:axtan ka:rşılıayawk ilbha1'a.t

J3?

ve :gümriiık kotaıyhklan, düşünıdüğıümüz rtedbiır1er arasındadır. Kereste itha·
Lini !kolayhaşıt.ııtnıak suretiıyJıe ·ormaınlıaınm.ızı da b:aTaıp olmıaıktan kurtarınayı hedef tuıtuy;oruz.
Saıyın ıa;r:kadaşlaır,

Haıyaıt ıpaıhıafu!liı:ğ.ıına 'dailıa :esaslı 9arıe
nomiısiıni,

olmak, ıaıyn.ı ıı;ama:nda memleket eko·milli· ıserıvıeıti gıeiıiı~'tirmelk bak.ım.ınıdıaın ıen :gerçek tedibi!derin, hier sa-

hada!lci iıSıtihsaıl:lıerimizi ısüır:aıtı:e ıaır:tımı'alk ·o'~duğıuna iınamıyoruz.
Türk:İıy·e ıekıonoımi h:aıyat.ın.ın temeLi: 'olıa:n topraik 'İ;stiıhsaılılıenini aırıtı.rmaık için
ilk iş ziraati iptidai vas.ıta:lardan kurtarmaktır.:ı :Bu yolda gereken tedbirleri
alacağız.
1

Devhetiın eliınıde llrulunıan !işlıeıtme ·çif:finiıkher!iıni :ilstiıhlsaıı müeıs:seseleri

halinden
modern usuHeri· oğıretece!k
bi..r melkitep vıa?Jifesi ıgıördü:rimek ve Çii'ftçıHreııiın muhtaç oldukrlıarı tohumlıarı sağ
laıy:aoaık Ö!ill!ek müesseselıer ıhaııine getirm~ ikaırarındaıy.ız.
çrkaırıp, bulUınduıldıairı ıziımat ıblölıgelıeriıntde müsıtaıhsilıe

Ziraat meselesi iıle i~gi~i ·olarak, haşlamış olan çiftçiyi topraklandırma işine
adaffie.t ıdaiTesinde devam ediıLecek rv:e ıdev'~ete ai:t arazıhrin i'lık önce d'aığıtılması
gözJönünde ıtuıtulıacaik!tıır.
MıemLekette .zi:r.aaıtin :ttemel;i olaın 'su · iış~erine la.zrm rgeLen ·ehemmiyet'İ veır
mekfeyiz. Büyük ısu ~ışl·eriın'Clıe rşimdiıyıe kaıdaır baş.Lanımış olıan !lconud~a~rı ibiıran evvel topadaımaya Me :taımamlıamaıya igaJyıret ıedeoeğiız. iUfaik masraif vıe tyardımlıar[ıa
önemli .fayıdıal:aır ısıağl1aıyaın !küçüJk su işlıeriıni, daıba ıg1eni:ş ôl'çüde devam eıtiti:r:eceğiz.

E.ndüstdde istilhsa:Hn

artmasına

Ve :rasyonel hale

konmasına çalışmak

bü-

yük ·emeHımi~diır. Fabriıkalıaırıda ma~ıiyetin ~ndiırihnesine ve ka~iıteni:ıi yüıkısıelme
sine

çahşaoağ.ız.

Hüiküımetiın.

bu mese1ed!e .ehemımiıyeıt verıeceği hiır ırroıkıtada da ıclevlıetçUik
seıımaıyıe ve .teışeibbüis]erıe ayırtLan ıyıerin uızun vadeLi biır p1ıaın1a
kesin olaraık !kaıraı;laşit.ıırıhıp :i·Lan .edi'lmesi 10lıaıcaikıtfl" .. \Devlıetin hususi t:eşebbüs.
lerıLe klendi :sa!haısı ıaııaısınlcl:a rekabete ;giır:işmemesiıne diikıka:t 'edeceğiz.
sahası ıi1e

husus'i

Su kuvvetinden vıe ~in~itlerden eleikıtrıiik ıenerj,isi: :etde :etımeklıe milli endüstrimn ren V·eııimlli şclciMe ıi[ıerl;eyebj 1Leceğine inamyorıuz. Bu tsureüe, hem maLiyet
fi',Yıatlannı iındirmek. ikıaıbiw olacak, hem de !geniş !öl!çüde yakıt ıv·e bilha·sS'a uıl:aş~
tıırma tasarrufu :elde ıedileoeıktıiır. 'Bu ~şi ıönıemlıe ıtaikiip ,ekfeoeğiz.
tstıiıbsıa;ti 'ar.tırma haıhsiınıde ım:adenlerimiziın

milli

ıservet v~e :i:lıracat bıa!krmın

dan çok ·ehemmiyeUi mev'kiini: göz :önünde :tutıa,ra!k enı modıern · şıeki[ide- m:a:kine.lıeşmiş iflasyonel hiır i:ş'letmeye !kıavuşmaısım ön. pllaına alıaca:ğ.ız.-
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Bu sahadıa memueiketiın i:stikbailde, büyüJk hi:r servet kaynağı olımaya nam. zet !kömür ına vzıamızı en baştıa düşünmektey:iz. l~ti:hsıaL seviyesini çoik yakın
bir :zıama:nda. ıy:UkseJtrneik ka;rıatrıındıa: o1duğumuz hravzanın, bu gayeye en:ışmesi
iç1n bütün ·:1üzum1u Vıa;s:ıta:1ad:a teçhiz ·ediilmesin!e ·çra:lışma:k kıaıra:rırndayız.
Mmi ıeikonon:ıide b.k 'tıanaf;tıaın -yoUlia:nn, diğer taraf:tıan J:imanl:arın ıehemmi
y;ebi meyd!aındaıdrr; Bunıuın ,içi:nd1r ·.ki, meml1eiketirn hıe:r ıta:ı:ıafım bı1rhirune bağl:a
.y;run ıanıa demiiryol şebekıesin~ :tamamlıama:.yıa v·e yoll:aır~n müntehi O:lıduğu 1imarn1aın

ıaın 'evvıe~ y:apmayıa ça.hş:aoağız.

bir

ş:e:bekeımizin

Yol
·s1stem~i

bir

,en yeni

:usulılıerle

bakım :altıınia ıalıınmaısım ıesas

ve mrukinelr
tutuyoruz.

vıaısııtıalarlıa yıaptlma:sırnı

ve

tarife meselesin~ ehemmiyet vereceğiz. !Memleketin
büyük r:olü oJıan :tıa:riıf3e si:sıbemin.in .istJihs;a:lıi tıeş:viik eıtmek
.iç:in ıicabııp.ıdıa ·:fiarikıliı v,e sıeyytal oJma;sr. :imikanı1arım arıaştır:a

Ulaştıımra işlerinde
,eıkonomi!k hayatındıa

ve ıkolla:y:Laş:tıı:ımıaık
cağız.

Vergi srsteminde 1başlamış olan duzeltme faailiyetine devam edecek va:sı
Uı:sız verg~~erimi~i dıaıhıaı ıaıdia~e;tl:ü. ıeısıa:slıa:rıa dayıandıırıacra~ğız. Bu vıergıitler:i vatandıa,~ann. g,erçıek gelıiırled vıe ödeme güçl!erine uygun bir ha:l,e ikoymıayıa çahşıa
.

oağız.

Vıasıta:lıı v·e:rg.1lıerimizi

de miHI

hayatı

ve

ekcnom:ık tk:aynıak1arımızı :oor~

~amayıaoaık şelci~dıe ge11ştirnney;e gıayil"et edeıoeığiz.

Dış tica.rette, bilhassa zarurl halk ihtiyaÇlarını karşılay:an ·eşyanın ~thalin
de mümikün ollaın her ıko~aıyhğa dev.am etmek ikar:arıındıayız.
Şu noiktayı helirıtmek
terdıe

yedi:

vj!k etmek

isterim ki, hükümet her tüı:lü ekonomik teşebbü:s
yer ~ayırmak ve bunla:n teş

oJıduğu ikıadaır ya:bancı sıerma:yeye geniş
IJ.c:arıaırındaıdır.

Bunıdıan başka, hükümetiniz büyük bilgi ve tekniğe ~htiytaç göst:eır~eın bütün iş vıe Jıstirhsal sa!haı~anında yıaba;ncı müteha:ssııs~lıaırıd!aın ~en gen:i:ş ölçüde ıistiıfa:de
eıtm:e!k emeliındeıdiır.

MuhtNem

arkadaşlar,

Hüıkümetlın ehıemmiıy,eıtlıe. üzer:~nde duracağı 'başlıcıa ,işl:er:i yüJks~eık heyetinize hu ısute:tle b11dirımiş oluyor:um. Hükümetin ;sürıe:kLi genel vaızifel:eri. ıhaiklkındıa.
tafsilata girİşıneyi fa~da:lı 'bulmadık.; Hiç şuplhe yok ki, bütün icraaıtında partimiz programına bağlı kaJlan hukümetiniz saillık işbimn ve mırm eğitimlin, geEşme , :şa,rtLa;n: üzerinde ehemmiıyetle duracıağt gi:bi:~ i§çi ve çalışma ihıayıatını nizamlam:a ve sosya:l ,emniye:ti saığ]amıa ıneselıelıenn ıi:le d;e çoik yakındıan :alıak,adar
o1aoaiktır.
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Üzerinde hemen·

duracağımız ıslahıat işlerinden

de

kısaca

bahse·tmek

iste~

rim

DevJet lkıackoharındaı rıas:y:onel hi:r çalışma si:stemi ikurımak ve ~esaslı ·tasarruf ıyoh.ınıa; gi,tmek ka.rarındayız. 'Bu ~amacın gerçekıleşrtirihnes1 iç.in, ıyüiksek dhti'sas sahibi olarak tanı,ıımış ya,bancı müesseselerden de .fa~dalanmayı rerinde
buluyoruz.
DevJet idare teşikilıatımn çalışmasıını hükümet değişmeler.iınden
olmayacak Jstiıkradı şekil ve usuLlere. bağlıarnayı lüzumlu görüyoruz.

müteessiır

rej;imiınin

, başhca gayesi, idtare teşıkilwtımn ha:Jik menfaatled
bıaıkımdaiı, bütün ıidare ve emniyet Jeşlki1atımızun,
K<anunliain , tatbik ıederken, vaziıfcleriıni yaparken, bu ziıhniyetle hareket ederek
ha:l!kıa -iyıi muıamelı.:cie huluruna1:arı iüzumun:da ısrıarla du,tacağız.
Cumhuriyet

hie:metiınıde

0ılmasıdır.

Bu

Cumhuriyetin temeli 'Olan fazilet ve ah13:k

savaşında

miiessir tedbirler ala-

cağız. Devlet idaresinde vazife ve salahiyetlerini k'ötü kullaminlara karşı Çok 'has-

sas davranmak .a:zmindeyiz.
Sayın ark:adıaışlar,

'Bu yollarda y'ürüyecek olan hükUmetimizin ·programı yüksek tasvibinizi
bize güven · oyu vermenizi diler:iz. ttim:adınızı :kazandığımız takdirde,
yülklendiğimiz va·zifeled başarıahilrnek ~için sizlerden her :s:ahada değerli .kşıat
kazamrısıa

Jıa:rınızı

(*)
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bizden esi:rgememenizi ıricıa edeceğ:iz.(*)

T.B.M.M. Tuianak Dergisi :Dönem 8, Cilt 6, Sayfa 672-675
Programla ilgili görüşmeler : S. 675 -'735
Güven oylaması : S. 735- 738

II. SAKA HttKUMETİ
16 Ocak 1949)

(10 Haziran 1948 -

10 . 6 . 1948
TüRKiYE BüYüK. M1LLET

'MECUSİ BAŞKANLIGINA

Başbalkan Tı:ıabzon. 'Milletveikili Hasan !Saka iıarafından Anayasanın 44 üncü
maddesi 'gereğince seçilen Bakanlar Kurulu listesinin onanmış ve bilece sunulmuş olduğunu saygı 'ile arz ederim. (*)
Cumihurbaşkanı

İsmet İnönü

BAKAINLAR KURULU
Hasan Saka (frabzon)

Başbalkan

·, Devlet

Balkanı

Başbakan

ve

Faik Ahmet Barutçu. (Tra:bzon)

Yar-dımcısı

Adalet

Fuat Sirmen '(Rize)
Ali Rıza &ten CMardin) 13.1.1949

Hakranı

Milli Savunma

Hüsnü

Balkanı

Dışişieri 'Bakanı

Milli

Necmettin Sadak
ŞeViket

Bakanı

Eğitim Bakanı

Tahsin

Bayındırlık Bakanı

BJronomi.
Sıağlrk

Adalan

(İzmir)

Banguoğlu

'(Bingöl)

Cavit Ekin

(Diyarbaıkır)

Yardım

Bakanı

KernaJi Bayazit

Gümrüık

(ıSivas)

Nithat 'Erim (Kocaeli)

Bakanı

v,e Sosyal

QS'amsun)

· Münir Hüısrev· Göle (Erzincan)

İçişleri Bakanı

M aliye

Çalkır

ve Telkel

Bakanı

..

Emin

Erişirgil

(Maraş)

(Zongulda:k)

Tarirtı Bakanı

Cavit Oral (Seyhan)

Ulaştırma Bakanı

Kasım Gülek (Seyhan)

Ticaret

Bakanı

Çalışma Bakanı

(*)

Cemil Said ıBarlas (Gazia:ntep)
Tahsin

ıBekir

Balta (Rize)

T.B.M.M. Tutanak Dergisi: Dönem 8, Cilt 12, Sayfa 153
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J

18.6.1948

IL - SAKA HÜKüMETİNİN \PROGRAMI
Sayın
Başbakan Hasan Saka (T:rabzon) Yüikselk Heyetinize beyannames'ini sunacağım.

Büyük

MıiHet

Meclisinin

Sayın

~a:rıka.daşl'ar;

Hükümetimiizin

üyel•eö,

Ana;yas·a gereğ!ince, tutacağı yolu ~ve ~siyasi görüşünü :açılklayaraık oyunuzu
isternek üzere huzurunuzaı çıkmış bulunan H'Üikümetin:iz bir parıti programına·
bağlı ·•olduğunu göz ·önünde tutara!k, başarınakla gönevli bulunduğu ~ş1erıin tererruatı üzerinde. durmaJİ{jS1·Zın ehemrn'iyetli gÖ:ı:ıdüğü memleket davalarını huzurunuzıda belirtmeyi daha ·elveııişli huilmalktaıdır.
Aziz

ankadaşlar,

Cihan ıfliarıblinin ıs-ona ermesıiy~e ve lkaranl~k bir sÜiiÜnceme. devresibulunan düınya ufuklanında ihetihangi !biir Jyi'leşme alam:eti henüz behrmemişımr. 'Milletlerarası müna~seıbetlerıin bir ahl·aık ve adailiet nizarnı :içinde gell!işıelbi1meısıinıi sağlayacak ve insanlığın .daha lköıtü aik1ibeıtl:ere ~düşmes,in!i önlıeyecek
başlıca çare :o[araik, Birl·eşmiş :Milletlere Jnanımız, lbugünün şaliHarı ne olursa
oLsuri devam ·etmektedir..
İ!kıinoi

ne

girmiş

Ti.irkiye Cumhuriyeti Hükümetinin dış siyasetinin değişmiyeceğini bu' vesile ile bir kere dalha teyid etmek isteriz.
ideailli uğrunda
ve bugün de :hürriyet ve istiık~a:li uğrunda hala kat[anmaıkıta bulunduğu fıeda'ka:rll'kla:rın ne derece ağır ~ofduğuınu hilmiyen kalmamıştrr., Sekiz yridır Devleıt -Bütçesinlin yansına yaikın, hatta zaman zaınan ıyıarı
sından faztası vatan müdafaasına ayrılmaktadır. 'Bu 'bakımdan durum, har b esnasın- "
da oMuğunıdan asl:a daha müsa:iıt değildir. HHaikis, bu masrafların uzun yıllar
ara:sız devam etmiş olması, milııi ;ekonom'i ÜZ'ednde gitg1de ağıdaşan 'bir !ba,s!kı
yapmaıktaıdır. iFak:at, Hüıkü:rp.·etıimiz, şimdiiye kadar olduğu gibii !bundan 'sonra
mi11i smvunma ·rhtİ'yaçlarını 'her 'ihtiyacın üstünde tutacaktır. ZJira, ülke bütün1üğümüzün ve 'bağıms'l,z IDevlet haySiiyemmizin ıbaşlıea temelinıi .bunda görmekfedalkarlıiklara ıtereddütsüz
teyıiz. Bu uğuf\da, gerelkıirse, m!i:lletimiz1n daha ağır
katlıanacağından şüphe edilmez.
:Llcindi Cihan Harbinin

Türılç IMi:hlıetinıin lkatLan~
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iıUk yılından it~baren müşterek iınsanlık

Sayın ~kadaştar,

,Büyük Meclisin 'bu t.op1antı yılında çıkardığı hazı .lm!nunlar, girmiş olduyeni .demokrati!k sistemin temeller·ini ıkuVV;etlendirmiştir. Yüce Kamuta
YI:Q. ta!SVibine .sunuiniak üzere lbmunan Seçdm Kanunu değişiklik tasarısı gerçek demokraısilerin teme]i . sayılan ıbıa:Ik dra.!desinıin, [yti niyıet ısaılıibi hlç !kimsenin i1ıiraz
"edeıniyeceği hir emniyet içinde belirtitmesini sağlıyacaktır. Hü!kıümet, önümüzdeki
:kısmi seçimlerin ve her ıseçiniin, vatandaşların •oylarını 'serbestçe kullanabilecekleri
vıe rıet'ioeleriıne emniyetle lbaikabiieoeklerli bi~r tarzda cereyan etmesine önem verme.kJtediir. Th,ıikliye'de demokrasinin terıremJiz geleneklerle ·siyas.i ve medeni vatandaş haklarını teın:inat altında bulunduran mevzuat üzerJnde yükselmesine tritiz
bir 1tina göstemıeıkte ·devam edeceğiz.
ğUmuz

1

.ı:Bu ·arada,

1Basın

K'anununu, memJieiket ibaısınına düşen. yüiks·eık görevin değe
r1ini talkdir ederıek, bir taraftaıtı Anayaısamızın sağladığı, hiliriryetlerin sınırı içinde en geniş tenklid haJ~kını ıtaruyan, falkat dıiğer taraf1tan. en medeni m'emleketleııde olduğu kadar ferdıin şeref. ve ıhayısiyetıini koruyan· b1ir şekle koymanın lü.
.
.
zumun:a linaınmış bulunuyoruz.
~

ı

Anayıasamız1n teminat a:ltl!lla ıa:1dığı reJ:ımıımıze zarar verecek
ve tahriikatla müessir ş(!krlde mtücadele etmek azmindıeyiz.

propıaganda

Sayın a:rikadaşlanm,

\llaıtandaş çocuklannın oyılanna:.

dayanan ısağ~am ve ıkuvvetlıi bir .i!ktıidarla,
lher türlü. şartlar aitında masun kalacağından emin bir
azlı!k mura:k~besi veya mu:haıl'efet sistemini yerleştirmeye Çalışmak, gayeler1miziın
tiaşl!llda gelmektedir: iıktidarın ıa.zlığı ezmesıiınıi, ıazlığın da meşru ve !kanuni haklarının sınırı dışına çııkaraık taha~küm ydluna sıapmasını mi1letıimizıin as·la taharnmill edemiyeceği Jst]bdat şeldNeri !Sa.JYmaıktayız.

siyasi 've tabii

'haklarının

Yurdumuzun medenıiyet rve re:faıh yolunda tHerlemesıini halk ·~radesinie dayanan .bir idarenin devamında görüyoruz~ Bunun için kanunlarda, ·sosyal ve
politi'k hayatta olduğu gibi her derecede oıkulllarımızda demokratik t~rbiyenin
yerleşmes,ine ehemmiy.et ver.eceğiz.
Değerli m.iillletveki~i arıkadaşlarım,

'Biraz 'önce işaret .ettiğimiz dünya durumu, bunun neticesi oial). ve bütçemizin yarısını kaplıyan 'Milil Savunrrıa .giderleri, düzel'tilmesi, giderillmesi veya
~altıilması, yalnız memleketimizin gayretleri ille· kabil olim.ıyan bir sıkıntı yaratmıştır.

Memleketiınizm çekmekte o[duğu sJJkmtıları dünyanın politik ve ekonomiık

· durumundan tecrit edereık mütrulaa etmenin ıcioğru alamıyacağını ıtaıkdiir ederSıi
nliz. Bütün düınyıaıda ekonomiık zorluklar henüz azalmış de~ildi:r. Hatta bJr çok
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memleketlerde bu zorluk'lar artmaıkıtadır. iç ve d1ş :amiUerin elverdiği nispette
bu sıkıntııyı gidermeye çalışma!k elbjette vaııifelerıimizin :başmda :gehlr.
Muhterem

arık.~adaşl·ar,

Yıliardır bütçemizin yarısını alaın 'MiÜi savunma masraf:l_arını ve diğer

bulan Devlet kadro giderlerini, öJbür yandan ıkultür,
ekonomi, , sağlık v·e hay.ıındırlı!k ·a!lanlarmda !k,a:l!kınmamızın ıgerektiroiğıi !kar.şılık
~arı, ekonomik kaynaJklarımızı zorlama:da:n tem,in etmek ödeviyle karşı karşıya

yarısına

yakın 'kısmını

bulunmaiktayız.
'Bundan dolayıdır lk.ıi, 'Devlet ida:r~si sorumluluğunu üzerıine ~a:lan bir' Hükümet bu ödevıimi yerJne getire'bıHmelk Jçin yüık:seik heyetinizin hem gü venıin•e, hem
yardımına dayana:raık oesaret:li V;e radıiık:a!l :tedb!ider almat. mevki;jndedir.
Büyük M'ediıs önünde açııklamak ;i:sterıiz ikii, yalnız genel ıbütçeye dahri ıteş~
ik.1ilat 'kadroları her yıl ıartışlar ikaydetmeik suretiyle ç~şitLi özlük halkları ıile 'birilijlk:te lkarşrlJikıliarı içinde bulunduğumuz yıl ilJütçesi gelirinin ;% 46'sına kadar yükselmiş tir.
iHüıkümetirrriz 'bu derece ;yü!kıS·elmliş o1'an. !kadro masraflarının daha

fazla
arcma:sını önlemek ikararmdadır. Bu ık·adroyu hizmet ihtiyaçları ıile niütenasip
'bir hale getirmek iiÇin alınmış olaın kararın 1ıed:rieii surette tatbiıldne geçilerek ıbü
ıtüın kadroları yeni baştan düzenlemek, ısayıısı on yd içinde .\)lir mıislin~e çıikmış
olan memurlıarımızı, !kitle halıinde açıkıta 'bwa:kırmyıacalk şeılcilde vıe mağduriyeteı
sebep ·olmıyacak ıtedbirılerle, !bugün ıiçin mümlkün- :dlan · asgarıi kaıdrol'ara varma!k
dstiyoruz..
İçinde bulunduğumuz ha1 ve şa:rHara göre, devlet maısraflarında ta:sarruf lüzumunu .görmemeik mümıkün değildir. Hüıkümetimiz bu taJsarruf gayes:in~ eın ciddi şekilde gerçekleştirmek azmindedir.

-Bu arada, eıkonomik kalıkınma:mız ~çin doğrudan doğruya .v:erimU olmıyan
ve gooiktirilmesi müm~ün olan inşaattan vazgeçmeik ik:ararmdayız! Diğer tarıaf
, tan, ·Devlet idare masrafilarının her nev'inde mümkün olan azami kısıntıya gitmek
suretiyle 'bütçe yilkünü ha~ifleıtmeye gayret edeo,eğiz.
'birliikte, vergilerimiizin ısl'ahı yolunda gıirıişilmiş olan
dev:a:m edeceğiz. Bu · arada vergi reformumuzun esasını teşkil ıeden
geHr· ve usul ikanunlanmn Yüık'Sek 'Medisçe bu yıf !içinde kabulü, davanıın ha:lliBütçe

kısmtıfariyle

çalışmalaııa

nıi ıkolayllaştır:acaıktır.

da ikesin olarak belirtmek ıi,ste~iz iki, mali durumun sağlamlığı ba!kı
!bütçe mıaısraflan liçıin. hiçbir sur;etle emisryon :tedbirJne gitmiyeceğiz. Parıa deığerıin'in ikorunmasma ve Türk parasının :içerde ve dışarda istikrar ve emniyet unsuru olmak vasfını muhafaza etmesine itina ·göstereceğiz.
Şunu

mımtan
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'I1asarruf yolunda a'lacağımız teclblirlerin yıarıatacağı ~mikanlar ne olursa olsun -ekonomJk kalkınmamızı h1r an önce .ger96kleştıimıek ıiçin, ·dış ıkredıiye ~h
ıtiyacımız ~aş~k:ardır. Bu yolda yaP'lhun teşebbüısler müs'bet netice'lere ulaşmaJk üzeredir. Gerek dış ıkredilıerin, .gereik iç fıinansman ~mıkanlarının müsa~ade 'edeceği
nisbette başlıcıa ziraati ve· ıdiiğer ekonomıiık ıs'ahalıarı !kavrıyan, muhtelif yı'Hara
ayrılmış :kaJkınma planımız yakın 'bir zamanda teısbıit edilmiş bulunacaktır.
1

'Muhterem

arlkada-ş:lar,

Hükü:ınetimizin ~erinde duracağı ıana davaları ~u

suretle !kısaca helıir:tmıiş
yi]ksek · heyetiınİızin taJsvilbini kazanır ve !bize gÜven oyu
v·erıirsooıiz bu yolda e1imizıderi. gelen gayretıi · sarfedıeceğiz. Eğer }:)izler:i i:tıimadınıza
lıayi!k ·görecek o:lurs~anız, Hüikümetimizin bugünün ağır şartları ıaltında ~ş görüp
muvaJffaJk ·Oilabıilmesi lher şeyden önce Yüksek HeyeVimizin :sürekli yardım .ve
iiste~ine bağlı olduğunu ·da a:rzetmeme müsaadenliZii dJHenim.
olduk Bu

görüşlerimiz

Hüikiimetin neyannamesJ

ıburaıda

'bitiyor.

ıMai"UZatımı ~1ed

sürül'ecek fik·irler

ureriıne !bi~aJhara dıkmal ·ederim.1 (*)

(*)

T.B.M.M.Turanak Dergisi: Dönem 8, Cift 12, Sayfa 223-225
Programla ilgili görüşmeler : S. 225,277
Güven oylaması : S.~ 277-280
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GttNALTAY HüKUMETi
· (16 Ocak 1949 -

Mayıs

22

1950)
16 .

ı

1949

TüRK!lYE BÜYÜK M[DLET ;MECIJİSİ BAŞKANLIGINA
Başbakan

Siivas Milletvekili

Şertısettin

Günaltay

tarafından Anayasanın

44

üncü ma:ddesi gere~nce hazıdanan Bakanlar Kurulu listesinin onanmış ve bile;.

ce sunulmuş olduğunu saygı ile arz ederim. ;(*)
Cumhurbaşkanı

.İsmet lnönü

BAKANLAR KURULU
Şemsettin

Başbatkan

Devlet

Bakanı

ve

Yardımcısı

Devlet

Günaltay

~Sivas)

Başbakan

Adalet Hakanı
Milli Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı
Milli Eğitim 'Bakanı
Baymdırl~k Ba'kıanı

· Ekonomi ve Ticaret

Bakanı

ve Sosyal Yardım :Ba:kanı
Gümru'k ve Tekel.Ba:kanı

Sağlrk

Tarım Bakianı
Ulaştırma Bakanı

Çalışma Ba:kanı

işletmeler Bakanı '(1)

Nihat Erim (Kocaeli)
Esat Sümer {Antalya)
Cemil Said Barlas (lEJkonomi ve Ticaret
Ba:kanı) 7.6.1949
Fu'at ıSirmen (Rize)
Hüsnü Çaıkır (Samsun)
Emin Erişirıgil (Zonguldalk)
Necmettin Sadaık '(Siıvas)
İsınail Rüştü Aksal (Kocaeli)
Tahsin Banıguoğlu (Bingöl)
Şevket Adalan (İzmir)
Ceıtıil Sa:id Bartas (Gaziantep)
Vedat Dicleli (Diyarbakır) 7;6.1949
Nurullaıh

Ba!klanı

KemaJi Rayazıt CMaraş)
F azıl Şerafettin 13ürge :(Kocaeli)
Cavit Oral CSeyhan)
Kemal Satır (Seyhan)
Reşat Şemsettin Sirer (Sivas)
Münir 'Birısel (tzmıir) 7.6.1949

T.B.M.M. Tutanak De,rgisi : Dönem 8, Cilt 15, Sayfa 141. 142
(1) Bakanlığın kuruluşu : T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Diinem 8; Cilt 20,
Sayfa 533
(*)
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24 . ı . 19'49 .
GÜNALTAY HüKüMETİNİN PRJOGRAMI
Başbakaın.Şemsettin Günaltay (Sivas) Büyük Millet Meclisinin sayın üye-_
leri, bugün proğramını okuyaraik güveninizi İ'stemek üz~re Yüksek Kamutayın
lluzuruina çıkmış olan HükUınet!iniz, .bu vazif~yi Jçıinde bUlunduğumuz şart
ların ehemmiyetlitıi kavramış olaralk_ üzerine almıştır .

.Milletin bekltdiği huzur ve Sükuna kavu~uş olmaktan henüz uzalk. bulunan -dünya aıhvaİinin her yerde olduğu gvbi. memieıketimiz üzerindeki ağır. tesirleri devaJm etmekt.edilr. Bu hal ve şartl'ar milli ekonomiy'i, yüksek Meclisçe ·de
biHneti~ gibi, ağır tazıyik altında tutma'kta:dı:r. Fa:kat yülk;s'elk huzurunuz:da belirtmeye hacet yoktur ki, durum ne olurısa olsun, :bizden önceki Hükümetleriniz giıbi ~iz de, üllk.e bültıful'lüğümiÜZJÜil tern'inaJtı olan · milli mrüdafaamızı her
daıvanm b~ınJda tuıtacağız.

Dünya sul!hunun 'korumna.sı. yolunda büylık gayretler gösteren memleıke;.
timizin kuvvetli ol'masındalk1 faydayı taıkdir eden dost Anıedka .Hükümetinin
_yardıımilyle, hareket kiııbiliiyeıti ve har!b kuıdteti aı1Umalklta olan kahraman .ordu·
muzun modern ısilah ve araçlara intibaJkmı sağlamaya çalışırlkeı~, b'ir taraftan·
da mim savunma işlerinin bugünün ~ihtiyaç ve icaplarına göre idaresi için yeni ·
tertip ve tedbirler ·almaık. k'ararındayız.
'

1

.

Değerli avka!d!aşlarım,

Milleıtferarasında iyi geçinmeyi, yerıyüzünde su1h ve emniy~~ ulaşmaJyı en
buyük ideal saymakta devam edecek .·olan yeni hükümetiniz bu uğur&a kudretmin yettiği kadar çalışm'alkltan gerli durım:ayacaıkltır. Samilmi olaraik bağlı bulunduğum.uz Bitleşmiş. 'Milletler Kurulunu . d'ünya:yı bu neticeye ulaıştıracaık vasrtaların haşınJda görüyoruz. Bu kurulun, bu güç ve aıSil vazifeyi bwşarır ve daha iyi işler bir hale gelmesi e.mellimizdiir. Tüı1kirye · Cunıbutiyetinin yü!kse'k heyetmizce lbilinmekte olan ve devam edegelen dış polidkası aynı yolda yürüyecektiT. Yülkse!k hUzurunuzida tekrar etmelk isterNJı ki, . bu siyaset:in ana vasrtıarı
iıttifak ve taaıblhiiitlerimiize ve· d<lStluklarımıza l>ağlilik, aç~kiı!k ve dürlii'stlvktür.
'İç poDitikam.ızda; gelişmekte ve 'kiökleşm~kte olan demokratik rejimin memlek!eıtimiz için V'adeütiği ay!dın 1stilkıbaH ~yaıkılaştııracaık tedbklieri daima artan

bir azimle ·almaık bizim dıe vazii:Deımirz ·oıacıaiktı;r. Tıek' dereceli ıSeÇim ve çok partiH mecLiıs ıs':istemine dıayanan deınolkıra:siımizin ·ıgay,eısi !hal'lk ıiı'daresıinıin en mük)emİneı· ~ekıii1de belıim:ı:esinıe imkan saJğlamaikıtl!r. ıBrüyütk mıecLiısin ;geçen rytl kabuL buyUirduğu Seçilm !Kanunu ılJ!ı;ı. · maiksıadın ,elde edHmesi ıiçiın orttaıya ~onm·uş

149,

i'teri

'

·b!ır ıeseııdi'r. Hük!ümetimiz, i1950 ~imlerinin hiiçblir ıvıaıtıandaşın yüreğinde

şüplıeye ıyer ıbııraıkmııyaiCaik ~en 'temiınatJlıı hiir ışek:i~ıde yapılması için, ıiimin ve ;tecrubenin :tel!kin ıed:eoeği ıtedbi:rleri gözönüınde ıtutnıaiktan ~eıi. kalimıyacaıktır;

'İçinide bu1unduğumuız demokıraı~iik hayatın ikc;>iıaylıiklıa ve süıratle ge~işmesi
için, iıoaıp ·ettilkılıerıi her ısaılıada yeni. ikaın'lll111~ ısunmaıkta ve eskilierin dıeğiıŞtiıdi
mesini 'aırzetirnek'te tereddüt etmiıyeaeğiz. .IBu cÜim:lıedıen o:l:aıraik bizden önceıki
Hüıkümetiın üzerinde durduğu IBaısıın lKıaınununu biz de ehıemmiyıetle ele alacağız. IBu tkonuidıa ıbaısm hür:ııiıy.etiıni acami derecede ıteminat aıLtma alan ve aynı
zıamanda ·vaıtaındaış şeııef ve .iımıysiıyıetiniı kJ:Skıançl~J<jla koruyan Baıtı Demok.ratsileriınin mevzuatLnı örnek ·tutacaığız. Siyasi ıhüırır:iyeüerlıe 'ferdiın her iUüdü ·halk ve
emniy;etiın~ ·tdkeflfiili edıecelk tedbiirlıeııe azami kıyınet veri!liken cemiyetimizin temel:ini ısaırsaıcaık v~e ·ıg.eilfç dettnoikraısiımizin ta:z:e · bunyıeı~ini !kem~mce!k zaradı oereY:an'Lardan yurdumuzu 'korumayı vazifeterimizin başmd~ sayacağız.
1

A:ziz amkıa:daştaırım,
Türk-

inkıl:abının

ana

~ensiplerini•

titiz hi·r itina

iiıe savunmakıta

devam

edeceğiz. Bütün diğer ihüırıriıy.ettlıer giıbi v·a!taınıdaışın v:iıcdan hürriyetini de muka:ddes tanıfiz. Din 1öğre~imiıniın 'i:lıtiıyıari' .olımatsı ıesası:na sadık k:alıaralk, v:atıan
daışl:a:rın çocuıkilıanna diın ıbilgirsi venmek haıldaırım lkuHanmaları için gerıeıken
imkanları

ıhaızıdaıya:oa:ğız;

Fakat lailldilk ıpı;ensilbi·Illden ıaıyırrlmamı':zıa asla dmikan
fa:savvur ·edirlmemelıiıdiır. Hiılhaıssa ıdin perdesi ıalıtında bu mı,m.eti asırlar boyunca uyuştllıfimuş .o:~aın ihm:ıaıfielerin ıyeni baışıtan :beHrrmesinıe asla meydan vemıi
yeceğiz. iDinin ısiıyasete ve ışahsi .menfaıaHere a~et ediilmesine de ,milisamaha etmiyeceğiz. rBu lk:onudıa alınmasını gıerekil~ sayıaJcağı~ · tedbiır~eri ıyükıseık tasvibiniııe suınmalkıta 'tereddüıt ıetmiıyıeoeğiz.

'Her türlıü ıvicdıarn ve !düşünce lhürıriıyetiinin masuniyeti esaıstıır. P~at ka;ve dü~ünoe1er, ıkıaınoo~aırımızın ıyaısalk ·ebtiıği. itahırıiik v,e prıopaıgaındıa mahiıyıetini ıaMığı zaman ıen ağıır suç ısayılacaiktır. !Bu husustaıki kıaınuınlar da kısa
zıamanda ıbüyüık mecN!Se sunuılıaıcaı'ktıır.

naat~er

Sayın 1Mi.Hetvıeki,Iı1eri,

[)emokra:tik rejimin sarsılmaz temeller üzerinde yükselmesinde Biiyük Meclisin çıkardığı kmnun:trırm ve Hükümetin onları tatbikte göstereceği dikkatin
eıhemm:iyeti aşikardır. Pikirler:in serbestçe ortaya ıkonahilmesi Cum'hudyet kanunlanmn müeyıy;iıdesi •a:lt1nda bulunduğu hirr devıi:ıxle her !baikım!dan müsıtaikil
oLaın mahlkemıelıerimizıin vıatandıaş haik ·ve h!ii!rıııjıyıeti liJe biırlıiik:~e sosıya.llı ıni:2lamJJ11 v~
memlıeı~ettıe huzuır ıv<e isülkunuın lkoruınmaısı hususunda ıg!Östereoeği iıtiın:anın da
aıynı :ebremmiıyıeti rta:şrdığı !kanaaıtin!deyiz •.
Her ideııeoede!ki menırı.ııdaınJıı Ikenidi s'orllilnl:uluğu ıHıe
ler.ek görevlerini yapmalarını ve :h'öyılece vatandaşların
z·alımet
1

ıso

vermeksiızin

rglö.ııme1eııini

ıve

hallkın

devılıe't

ıbeı;alber ısa!La!hiıyıetin1

işlerini

Ibionlara heybude

ıişlıerindıe çalışaınlia;ra

kaırşı

gönüliden ısev;giweıı:ini sağlıamak ıamıiındeyiz. :Bu~un ;için. hill" ıtaraıftan ıte~i:l'atı
mızı ıda:ha verhnilıi ıhate ısoikimak ü:ıJeııe kiaınun!laınmıı.dla ıve ibu 'aırada me:murlıaT statüsünı"de iüzumlu lg'ördülğüJUÜ!Z değiş1ıkJtiıklıerin kabulüınü ve İller ve öze1 ·
İdaırıel:er Kanunl:rurı :taısıanlaırınıın bir an ıevvıeL müm00ere 'Vıe ıtlaısvip :buıywrulıma
sını ;yükısek M.ecllisten rica ıedeceğiz. IDiğer ~tall"aı~taın, memu:rlıarımızlcla, ryukaıııda söy~eıdiğimiz :ta:ıızıda çalıJşım~nın iıtıio/'aıt ha~ine ıgelımeıSi için devamLı dilklkıat
1

göstereceğiz.

Idare amirlerinin ve emniyet kuvvetlerinin asayişi ve halkın· huzurunu sağ
lamak vıaıııifeılıeliiınde her ıtüırlıü \tesi!f!dıen ıher nevi ıendiışe ve :teııe/ddü!eten uza!k olıa
raık ve ıya·Lnız ıkaın:unu ·ıkendillıeıı:ıiıne reb!bıer bilıeıreık 9esar:etlıe çahşırna1ıarım yurt
için'de huzuı:ıun ıbaşılJJca teminattı :sayıyoruz.
Orman Kanununun esas

ıprensiıpLerini

muhafaza

ve rfa:kat halkı
Büyük 'Mıeclilsie su-

·edeceık

mıza lko'~aıyl'ıklar sağlıayaıoaık ıyıeni ıtadil tasansını ıyıaikmda

naoağımızı büdıi:rmelk i~steriz.
Değer~i aıikadıaışlıaır,

Hükümet 'memleket tiaşesini karşılamak, mi'hl.i endüstır:iye gerekli ham maddelıer1e . .i(Şl,etıme ma:ltzJeımel<eırJı ısağLaıma!k, ıdlöviz lk!aıy;na!k:lıarımızı ikuvvıeı~Lendiırmeık ve
ikt1saıdi !kıaVkınmaımızın ıteme1iıni ıteşlkiH etmek 'V'e ıisıtiıhsa1i aırı~tıırmalk üııer:e ziırıaıati
mi~i beş yıl\llik !birr ıgeHşme prıoğrramın!a ıbağlaya:caıkttıır.
Dev:Let ısıerma:)liesiyı1e ıgi:ııiışHen .ı.teşeıbbüslende . mal~ :iimlk:funlıanmızıın mrüısa:aldesi
nisbetinde, baışta ikiömüır ılıavzaısı olim'alk. 'ÜZJere, mıa!denı:eriinizıi modem tekinit vasıtaıl!ada mücehhez, ıı;a:syoınıe1 çalıı'şıır · ·ve iısti~rıaıdiı bıirr döviz !kaynağı ıteşıkillı eder
haLe :getit.rmelk ıiçin plıaınlıı. olima!k llmıı:ıaırı;ndaıyız. Yurdumuzun ryakıt ıihtiryıacıını mümkün oMuğu kıaıdaır linıyit ıkiömür:Leriy~e · lkaırşüaıyaıralk madeın lklömtür1erimizi önemli
istih:sa1 faıa1iry.etlıerinıiln :ha:m maddes:iı ve döviz lkaıyınrağı ·ohııratk lbyttnetlıendirrmek.
amaıcımızdıır.

Hususi ıseımaıyeniın ~ktirSaJdi ~saıhalıai·dıa ıgirıişeceği :teşebbüsl~ri teşvik etmeik
vıe lkoliaıylaş'tıırmalk HülkU:metin lbaşlırca ışiari olac~tır.
Değerlı] ıaırıkıaıdaşlıaır,

Avruıpa ık.~a1kıınımaısı ııçın

Amer:iika ıBirrLeş:iik ıDevlet~eri ihürkümetinin ıgırıışmiş

·oLduğu büyıük :ölçüde yaıidJJm :haııelketiınden ;gereği ıgi:bi lfayıdaıl,anabiılmeye a:zami

d!eveaede ıdilkikat glösltermelk ~a:raırıındaıyız. Hüik:ümeıtiııüz, ibu yıaırdımı lkalıkınma
v.e 'İstilhsali . çoğaılıtma işDeı:linde bıa:şhoa destek saryırnalkıba!drr. BirlleiŞik 1Dev1eıtlierin
gıösteılidiğıi ıbu do:sıtaıne anilıaıyJJş ıhem ıeikonomiık llmlikınmamrzı sağllıamaıyıa, ıherri de
bu sayede Avrupa Ekonomilk i]şbirlıiği Te;Şkiılatmda ·.fayıda1ı hill" ıunısur ollı;naya
çalrşıacağJJZ. IBoouın iÇin lazım· <g·e~en. ıteışlkiıLaıtı lkuıımalk ıyolrundayız.

ısı

Büyük M edisin Sayın Üye~eı:li,
tstbaırh :bir ·~ooomi düzeninin ·vıe sağlam !bir ma~i :poEıtikamn :her şey
den. evvel bütçe muvıa:zıenıesı.1ne ıdayaınaoağı:na rinıanıyoruz. iBu muvıazeneyi sağ
Iııyıacalk ıteJd!biırlerJ deViarnılı surette. araıştırııp ıta!tbiık · ıetmeik ikarcarındayız .

· için

.Yasl!tia)sız vei1gHenfu:nizde ·~iıtişi[en ıs'laJlıat harelk!enini ·süratle gerıçeık[ıeıştiırmek
!Büyıü!k M·ediıse ısuınulmuş olan IGe~iT VeJ:igisi tUa!sar:ıLa:rının hiTan evvel ka-

nunlaşmasllfu luzuınilıu saıyma!kıtıayız.
VasıtaLı

'VIerıgi:~enimiııin

ve

ıbi~hassa

IMuıamele

'Vtergi:sİin!in

1ıstlalıına

çalışa

cağız.

ıDevlıet dıari:reler:i k:a!dıro'lıarıınıın :lııizmet iıhtilya9lıanna gıöre ıayaıdattması · ve bıı.m.a

muvta!zi

olıaıraJk istihlkalklaın

düzoohlyen teadÜ!l

ik:anrmlaırımn ıslahı

açin,

gi:rişilıen

9a:hşma)yıa d!evıam oLunaoaıkıtl!r.

'1949 !Bültçesine

~getiınce; !HüJkümetiıniız,

Büyük

Meclıisue

beliiren temayülleri

gıöZJön~ndıe 'rutıa:ralk ıbazı lk,-ısmtılıara .vıe ıyeni .tertiıplıeıre g1itım.ey.i kararJaşıtı!Timşttır.

Bu

sebep'le halıen ıMediste ti:nıcelenme'kte ·ıolıan Lülk:s Kazaınıç ve Yol ıvıwgiJeri
ta:sarrlıarını ıgerf ıiısıtOO'llek lk:!aır·armdıa:yız. tAnealk yol ıproğramım a!ksrotınadan tatbiK
eıdebiimeık için, ~ükseJk !huzıuruınuza 'başkıa :bir ·tekmfle gelmeyi dtüşiinüyoruz.
•Değe.dıiı IMil[ıetvıeıkiih arkadaşılarım,

Yiü!kiseik. huzurunuzıda Hülk!ümetin ıgüdeceği iç ve. (ci.ış po1i1t>ilkaıyı ana hiaitlaprogra.mımız yüksek tasvihinizi kazarursa
ve ~üveniniizi :bi:z;den es]ngemezsenitz kendimizi; <bütün . va:rlığu:mzlıa. yurt hizmetine ıvıererdk, :bu güvene layık olmaya çalışacağız (1 J

rıyle belirtmiş 'bulunuyorum. Eğer

(1)
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I. MENDERES HÜKÜME·Ti
(22

Mayıs

1950

~

9 Mart 1951)
22 . 5 . 1950.

· TüRKJİYE ·BüYüK M1LUET MECLİSİ BAŞKANLIGINA
nin

Anlayasanın

44 üncü maddesi

onanmış

ilişik olaraık sunulmuş olduğunu saygı

've

gereğince hazırlanan

Bakanlar Kurulu listesiile arz. ederim. (*)

Cumhurbaşkanı

Celal Bayar

BAKA:NLAR KURULU
Adnan Menderes (İstanbul)

Başbakan

Devlet

Bakanı

ve ·Başbakan
Sarnet Ağaoğlu (Manisa) 5.6.1950
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (Manisa)

Yardımcısı

Devlet

Bakanı

11.7.1950

Adalet· Bakanı
Milli Savunma

'Bakanı

İçişleri B*-anı
Dışişleri Ba:kanı

M·aliye
Milli

Ba!kanı ·

Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

Ekonomi· ve Ticaret Bakranı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Oüın.ı:ıük ve Tekel Ba!kanı .
Tarım· Bakanı

Ulaştırma 'Bakanı

Halil özyöruk (İzmir)
Refik ·Şevket ince :(Manisa)
Rüknettin Nasuhioğlu {Edirne)
Fuat Köprülü ·(İstanbul)
·Halil··Ayan ~cBurs:a).
Hasan Po1atkan (Eskişehir) 14.12.1950
A vni Başman Cİzmir)
Tevfik İlerti (Ulaştırma Bakanı) 11.8:1 950
Fa,hri Belen ~Bolu)
Kemal Zeytinoğlu· (Eskişehir) 22.12.1950
Zuhtü Velibeşe fjİzmir)
Nihat R·eşat B'~lger (!İstanbul)
E!krem Hayri Üstündağ '(İzmir) 19.9.1950
Nuri özsan (Mu~la)
Niha:t İyriboz (Çanakkale)
Tevfik ileri ·csamsun)
Seyfi Kurtbek (Ankara} 11.8.1950
Pol~tilc.:an (Eskişehir)

Çalışma Ba!kanı

Hasan

İşletmeler ·Baıkanı

Hulusi Köymen (Bursa) 22.12) 95r
Muhlris Ete (:Ankara)

'(*)

T.B.M.M. Tutanak Dergisi: Dönem 9, Cilt 1, Sayfa 9
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29 . .5 . 1950
I. MENDERES Hüi<JÜMETİNİN PıROGRAMI
Başbakan Adnan Menderes (istanbul) -

rem

:J3üyifrk Mület Meclisinin muhte-

azıaliarı;

Dokuzuncu Buyük Millet Meclisinin milli tarthimizde alacağı yer her baolacaktır. Tarihi:rmzde 'ilk defadır~i yüksek heyetiniz
milli .jradenin tam ve serbest teceıllisi. neticesinde millet mukadderatına hakim alınaik mev'ıkiiıne .gelmiş bulunuyor. Dokuzuncu Büyük Millet ·Mecliısciinin
aııaı~a:n o]an sizlıer:i, Türk miHetiıniın ha:k!bkn mümressiller:inf sıel,amlamaıklia derin
bir gur.ur y.e j:ftihiar duyımaıkt'l!yız.
kımdan çok mülhim

Demokrat Partinin gayritabii siyasi şartlar içinde devam eden beş yıHık
çetin müca:delelerl on ·dört ~ayıs ıseçimleriylıe •eil muy;aff.ruki:y;etli: surette s()na
ermi:ş ve .'ar:tık merrüeketimizde normal siyasi hayat başLamıştır. 'Şüphe yok ıki;
oın dört Mra,yı.s, hiır d:ev,re •son verren ve yeıni: hl:r dev:ir ıaçan mürstesnıa: ehemmiyette tarihi bi~ gün ·o~aırıalk rda:iıriııa: ıaınılacaiktır. Bu t:ar:iıhi günün ıhatıırıa;s,ım y:alnız pıa:rtimi·ziın rdeği!l:, Tıürik Demok~asisi:nin biır zaıfer güınü olarıaik yaıdedıiyoruz ..
Muhterem

Milleıtveık,iHreri;

Böyle bi:r tarihi dönümün i1k rhukümetini teşktl ·etmek, bizlere büyük bir
şeref ihissıi telkiın eyleımektıedirr. Ancak hemen jilıav:e etmeUiyiz iki:, şayet pr·ogramrmızı :taısvıip v•e v·aziıfe başında ka~amı·zı tensiıp buyurıiwa:k ohı:rs:aın:ız, bu şe

ref,

bj~}ere yü:klıeyeceğiniz
ıa:sır1ruroa

me,suhyet:le

geri

mütenıasip

oliaooktır.

!kıalmış.

bir memlekette, .bugünün i.I:eri milletleri
mu!krabil im!kiınlıarı:mızın isırruf ve taıhdiıt edilmiş bulıuınması Demokrrat Parti Hükümetlerini
hiır müddet için, çok çetin fnese}elerle ık,;ıırşı 'Jcaırşıya bulunduracaktır .
EirJJhrukiik:a

rsevlyesiınıe

gele:hiılımıe!k ıiçin duyu:lıaın jrhtıiyıaçlıaınn soınısuz olmrusına

.Biz ıa;ynı pa:rtilll'm lıi:rhirini tıa:ki:beden hükıüımetleriınden biri değil millet ·
jıııaıdesiyle henüz i:){.tidıaırıa gelen b.i:r paırtiın~n hükümeti :olduğumuz :için, iktidarı
devra:laırken :kJarş11sınıdıa ;bulunduğumuz müışıküLleıre vıe memleket işlıe.rin:i:n umumi
maınzı.arıasma 1kı:sıaıca bir· gözaıtmayı fıa:ydıaıl.iı görmekiteyiz .. Bil!hassıa elimize mamıur
bir vıa'tan devreıdıilımeikte olduğu .iıddialıarınıa l.karşı bugünkü durumun umuımt ,
efikar önüınde ıaÇıildıaınması z.a:ruri oluyor.
Biır

memleketoo

kıa:lduktan

övünebirlk.

154

hük:üm.etler:iın

en değersizi bilıe uzun müddet ıiş ba:şındıa
ve b uradıa ·· vücuıda getirıdiği! bazı eserler.i göstererek
iher ıhıaıngi bir ıh-üı~ümetiın ~azifesiınde muvaffıaiki~et derece-

ısomıa, ş~ada

Fıai~at

sinin

h!aikiık1 ölçüsü ıanoaık başa.rdtığr ,işlerıle eliınde. /meVcut·. ·ıimkan1ıanın ikarşı.liaş

tınlması: neticesiınıde röa:ayyıün eder~·

CHaikıiikıa:t şudur ki; .uzun :süren tek part] ha!kim.i'yıet1 devriınin hü!kümetimire
intikal eden neticeleri ıbu :ölıçüye göre, asla müsait sayılamaz. Nitekim· meın1e
k1etimizin .geniŞ ıimkanlıariyle ··miHetiınüzin yuksek vıa:sıf:l~rr göz önünde tutuiliacıaık o.1ursıa uzuın yı:Harın beyhude i:sraf editlmiş olduğuna: ve ·hattıa memıleiketin
ta:bii Jnlki:şaf seyr::ıniın haıta:ılı ve saıkaıt poliıtı~ka.ilıaırlıa ıengeUenmiş olduğuıll~a h ükmetımeik icabedi!Yor.

M:iHi ve siyasi muraıkıabeden mahrum :bir idıareın.iın çok uzun yılffiar sürüp
gitmesi,· bilfçok ha:taılıanın irt:ıkabına, isrıaflaıra vıe .ifr:atlıa:ra yo[ açmıştır. Bsikıiı ~k
.tiıdia['ın tek parbi halkirniyetinde i.faıdes1n1 bulan siyasi gö(,iiş ve kıan:aa;tler:i onun
jJktisıadi ve mıali po.ui'tıikasın:a dıa aiksıetmiştir. Vatıandaş yıa:Lnız dev:letiın siyasi ve
Jdarl hüıkımü ıa1tın.d:a bulundurulmaikLa .ik:t.rfie~ı .olunmaık ~s:teınım.emi~ onu iıktitsaıdi
saıhıaıdıa ıda nüfuz altında .tutmak temayü1üne göre :hıueket edilmişıti;r.
zaniıanla miiıda'ha;leci ıkıapıiıtru1iıst, ·'bü:ro\krıatik.

-iınhi:s:arcı:

bir devlet
tip] ortıaıya ·çıikmı:ştır. 'Bu tip ıdevletiın; mas:rıafılıaırı mütemad.i;yıen ıartı.rıaraık memlekeü bmçlıanma · y:o.luıllia soıkmuş o1ma:s~:riı ve iş ve ıistihs'al hayatını :kısırlıaştı~
rıacaık iıktiısıadi !kıaıyırtıa!kılıarımızm ge~işımesine ıengei olmuş bulunmasım ~tabıiıi gör-

Böyl!ece,

ve

meık tazımdır.

Umumi hü:tçeden :köy .sıaındıkıLaınna ikaıdlar dıev:lıet masııar1arı~ın mütemadiyen
'bir de ıdıevliet ~i!küsıadi ıteşekıkii11eriınıi!ll v.e her türlu gümrü:k
duvıalilıa:rı ve türlü :im:tiyazlıa:r ihiımaıyesinde verimsıiz çalıışımatan ve mamüller.ini
paıhıalryıa: mıa:1 edip P'ruhalıyı~ lsaıtmalıarı· meımle!keti aıyrıoa tazyi:k eden mühim b.ir
y.ük teşkil edegelmiştir. 1Devlet imalatçılığı gibi devlet nakliyedliği de bu memleikete çok paıhıa.:lıyıa m~l olmaıktadır. Devlet dıeımıiıryo.lılianının, ıaikaryıakıt fiyıaıt
iıarımn ma:kıs:a:t ıtahtıında çoik yüıksıek :tutu:lmıaısıınıa ve yoLsuzl:uğa ra:ğmeın şim
d1den motörlü mı!kiJ; vasıtıa1ar:i:y!lie r~eikabet •edemez h!alıe g;eJ.lmi;ş olmaısının manası
budur. tnhi:sıaırcı hiır ziıhniyetle ·elıe ıatınıaın devlıet deniz naiklıiyeci]iığirun ıi!ktisıa
di:yıaıtı:ınız üzer:iruleki men:6i tesi:der:ii yıanında: biır de m1Hi tica:ret da.naınmamızı.rt
iınılciışaıfırut engel o!lmuş 'bullllinma:sımn zararlıarını JılJave ıeıtmelk iaabe~r. Devlet
banilmcıılıığı ıJ[ıe · devletin ıistiıkraz ıpoilıitiik.ıasımn ızıaısyoınel ·;biır yolda olduğu iddiıa
oliuınama:z. F:aie; ve :İıskento · hadliociınin.. ıyüıksıekliğı1 şüphe yok iki, iş ve istiıhsıa:1
bayıatL üzerjınde daı:ma: menıfi ıteswler icra edegelmiştiır~ Bundan baŞka, istiıknaz
:imJkaruaırı diaJiıa[dı:kça: ldıevlet ~~aiz haıdleırini ınüJk:seltıniış ve bu sur~tle de ıyerli
sermaye teı:ıa:kümü ve bunun :iistıiıhstaile a'kışı 'önl,enmiştiıt. 'Bu yü21den, memtekette,
~Sit~hsıal 1hıaıcmımız.Iıa mütenıaısip bir kredi ıbacmımın ıhusU:L buLması bir :türlü mümkün oJıamıa:ınıştır.
atrtınlması y.an.ında
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Devret orma:nc11lığının ası1 rsıtı:r:al:)lnı yıa'ŞıyaınLaır ·o.rman çevreleriınıdeki bin~
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1etme1eriınin yarattığı ı:Slır.aıp bundan ibaret değildir. Her çeşit orman mahsul1erJınin :fevk·aliaıde

oluşu; ibütün ıisti:hsal şubelerLnde ve. geniş

paha;h

. Jeleri üzerinde kötü

haJ·k 'küt-

tesiırler yıaıpmaıktad.ır.

'Bu :hatalı 'gidişin ak.i'Oeti meydandadır ':

Y ekunu her yı1 arıtan ve ıaçıklıan her yı:l kaharan bütçelerden 'istihsalin
ıartmasınıı sağ~ayıacıaık
yıaıldaışmış

ve

tahsisat

:ayn~amıamış, borç.~ar

yekfinu · iıki buçuk

biıl:~a.ssa ziJ.ıai ı]sbi!hsıaıl:imiz onbeş, -yr;iırml

miıl'yıar~

sene evveliki sev.iyelerde

dumkliamış !k!almıştır.

O lkaıda:r ıki son ·senererdeki dış tioaıretimizin yekfin _hacmi:
1934 ~ 1935 ~ 1936 senıelerindekiıne ınıazaran çok d:a!ha aşağı bir sev~1yede buI:unmaJktaıdır. Harh yıl:1a:rının doğurduğu
zamretler neticesinde ikiyüzondört
tona yukselen ·aıltm stoku şimı4i yüz otuz :ton oivanna düşmüş ve döviz stokları da itanriamen eriyerek açık bir duruma gi·ri1miştir.
haıtıalı siyıasetin

· tecelliJednden olıarıa;k 1949 yılında ihııaç olunan
dörvte .birinin satı:1abilmiş olduğu zikrolunahili:r. Bi±indıiği gibi
·bu taJhviHerin hem faizleri yüksek hem de 'baJiğ oldukları yekun yirmi milyon
~ira g1bıi çdk ehemmiyetsiz birer ralkarndan ibaretti.
Yine bu

1ıa:h\liiı1e~iın ıa:noaJk

~

1şte bütün bun1arın neticesi .hayat pa'halılığı ve ma~iyetlerde yükSekirk şek·
linde t:ec:eJ1iı etmiş, memlekette geniş halk ikütleler.ini ısıkııntıJaırıa. ve içıtimai: sef~ete

maruz

bırakmıştır.

MıaEyetlier.Ln

ma:sina ve

dünya

maltyıetler.ine

dış :ticıaretimizin gelişınıesine

na;zar.an yüksıek ·oluşu isti<hs:a:limizin· aırt
mani teşkil eden sebeplerin başınıdıa gel-

meıktediif.

,M uhterem ıa:rkJaıdaşlıar
Şimdi, sıra·, cari bütçe hakkında birkaç söz sörlemeye gelmiş hulun~yor, .
.Bi1Lndiğ]

gibi 1950 yrh bütçesinde

görüleın

174 milıyon ~iıııahk açığın 155
19 lküsur milyon ıl:iıi:ası dıa .iç ıiıs
tik:razdan kapatılaciliır: \Marshall pılanından temin olunacak 155 milyon lira~
Irk miktar için özel anlaştrl.(l.:lar ~reğin:oe taraflaıı arıasında mutabakata varlll!maısı
ica:betmekteydl. Hafbuki bu mutabakat bütçenin ·tasdikinden. önce temin ediıllne~
diği gibi .qütçenin tasdikinden sonra .Hdi~rın devir alındığı güne "kadar da .aynı
v:aziyet dçwam etmiştir. ıBu suret:ile sa!bık iktidar bu çok mühim bir meseleyi zamanında; hanetmeden mesuliyet. mevkiinden ayrılmıştır. Bundan başka, buıgün
1'3 7 tona dü~üış olan altın .sıtok:unun dıört tonu daıha dlövlz tedar.i'k efulek için
yine eski iktidarca ·ljir ıecnebl bankaya terihin edilıniştir ki, bu dort ton altının
da!hi ~eı~den çı!karıılınası ,J:>uıgün bir emrivaki !halini aılmış bu1unu'yor,
miıtyon :Liııası Mıarshall Plıaını yıardımından ve
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Cari Qütçenü:ı gelir vıe gider ta:bl()ianrun umumi seyri hakkında şimdiden isaitietti tahminierd e bulunmak müşıküıl olmakla bera!ber, ~tidarı11: devir alındığı şu
günlıe.ride gelizı · tablosıunun ;seyri 'aylık ~asatilere göre daha ·şıimdlden chemmi'yetli
bir gedleme ma:nzara:sı arZ!etmektedir.
t~e munterem millet:v·ekilJ\eri;' demokrat parti, i'kti!darı böyle hir vaziyette

üzerine alımş hulunuy:or.
ve 1100li d!üşüncclerimize göre hük'ümetimizce takip ·edileqelk yolu şu dört esaista ifade etmek müirrikiin o}acaktır :

Hal :b'öyle olunca,

iktisaıdi

azami .tasarruf zilhniyetiyle hareket .ederek devıl~ masraif ve kü~feNetini a:~gariye indirmek ye devlet bütçelerini
iktisadi lbünyemizin takatİyle mütenasip ve hakiki manasiyle. murvı::ızeneli bir hale
getirmek,

'1. Bfrtün devlet hizmetlerin in

görü:lınesiıtı'de

'Ancak ıbu sı.iretledir ki !kti!saJdi bünye fera:h11ğa kavuşt:wulmuş ve yarının
iktiısaidi ,t~eıfalhı ve mali i!stikrarı teminat altına alın'mış .olacaktır.
2.

1

iKtisa!di dhazlanrnamızı süratlen dirmek, .Bu maksatla;
1

A) Biirç:ede enwstisma n mahiyetind e ülan kısmı, mümkün olduğu kadar
· gen·i~'le:tmek .ve tiunun dıışında'ki bütıti_n im'kanTarımızı da yalnız ve yaılmz 'istihsa:le
matlif mevzilere tevcih etmek;

HusU:si teşebbUsün k'errdini hukuki ve fiili emniyet altınida :hiss'etmesini
sa~lıyacaık bütü'n ·tedbirleri ıai'ma!k rve onun sürat1e gelişmesine yardım etmek,
Bj

C) Memleket'te mevcut sermayenin isıti1hsale akm<tsım kolaylaşt1rmak,

Ç) YabaJtcı teşe1bbtis sermaye ve tekniğin'den gen1ş ölçüde faydaılanaıbil
rrienin .şartlarını tahakkuk ıettirmek ve ica:plarını yerine· ~getirmek
3. tkti'sadi dhazlarımız için. devılet ıbütçesinden envıestisrrian mahiyetind e
ayrıJacak tahsisatı · memleketin iizin talbii ~şartları .gozönünde bullindurul arak vü~
cuda getirilecek !Jir plana bağlama:k.
4. J:stihsal hayatını devletin zararlı mü!daihalelerinden ve her çeşit bürokratik ıengelil'erden 1ö.ırtarma:k.
Yukarıda •dört madde içinde top:lamaya çahş'tığımız e:sa:sların bütün ·hükü-

met §u~lerine taJaHuıtç eden çok mü!lllm ve çok çe~itli tedbi~ler.e ihtiyaç •gösterereği ·Şülphesizdir.

Kana'ali:mizce ancak bu yonardan yü:rünmek ,suretiyıledir ki, meml,ekette ·hayat pahalılığını önlemek maHyetleri dünya seviyelerine yakılaştırmak; istihsall
Üayat pa:halclığının ıVe yüksek mafiyetlerin haskısmdan kurtarmak İŞ ve istihsal
hacmini genişletmek k~il oılalbiiece'kfir. .
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İktisadi bünyemizi ferahlığa kavuştuınıanın ve iktisadi cihazianmamızı 'SÜratlenrdirmenin yolu da bu'dur. ·Böyle müspet ·~ir p'oli'tlkanın neticesi olarak memleke1Jte haya:t standardının yükseldiği, geniş çiftçi ·ve işçi küt1elerinin nisbi ııefaha
kavuştuğu ve memlekette içtLma1 ısefaletin derece qerece aı;aFdığı görü1eooktir.

Şim~l'iye kadar Verdiğimiz izahattan anla:şılnuş o1a:ca!khr ki, iktisaqi v.e mali
:görüşlerimizin esası

bir taraiftan deVlet mudaJha!leJerini asgariye indirtnelk .diğer
taraiftan .fktisatdi ·sahada :devlet sek'~örünü mümkün ..eıJ.Hıuğu ka!da:r da:ra:lltmak ve
buna ·emniyet vermek suretiyle hususi teşebibüis sahasını mü!ıtikün oiduğu kadar
genişletmek diye iıfa'd~ olunaıbitir. Bu esaısların- tak'i!binden doğacaJk ilik netice~
lerden biri devlet tesis ve işletmec.iliğini ta!l)iatı ·ve mahiyeti ica!bı olara!k yalnız
ve yalnız hususi teşebbüs ve sermayenin hiçlbiir suretıle e'Le alamıyacağı işlere vıe
bir .de aynı zamanda·· amme hizmeti mahiyetinde oııan iktisadi işlere hasretme/k
olacaktır. Çünkü biı;e göre husus1 mülkiyet •vıe şahsi hürriyete dayanan bir iktisat
rejiminde, iktisadi .sahanın a:sıi olarak fer'de veya ·şirket halinde hususıi teşeblbüse
ait ol'm:a:sı lazımdır.

!Devletin doğrudan doğruya iktisadi teşeb'buslere girişınesi nazım veya mu·ra!kafbeci ıoıiaralk ikti~adi saıha'da üzerine vazifeler. al<ması .ancak bir istiisna teşlk:il
etmeli ve anealk kati zamret hal'ine inhi'sar etmelidir.
Bundan lJiöyle ıamme karakterini ha:iz olmıyan .sahalarda işletmeciliğe geçmigi'bi mulhtelif set)epler altında· kur.u1Jmuş olan i·şletmeleri, amme hizmeti
gören .ve ana sanay:ie taa:lluk edenler ıhariç, :muayyen· bir plan dahi'linde :e1vetişli
şarttarla peyderpey hususi teışıelbibüse devretıneye çaılışa:cağrz. Devlet iktisa.:di teşekkül ve ·teşeblbüs~er1inin iktisadi hünye ü:ZJeri~de teŞkil etmekte oldukları ağırlı~
hafifıletebilme'k: için idare ·ve niura!kalbelerini de daha sağla'ın e.sa:s·lara baığlamak
ve ;fuzuli görülen teşlkilatı lağvetmek ka.rarındayız.
y:eceğrmiz

Ticari saıhada iç dı:ş .şartların müidaha:leyi
ve normal kai'dele!ie bırakmak ası'l olacaktır.

zorlamadığı ha.Jılerde işi

:s:erbest

!Her hal ve karda d:ı:ş ticaret reji'mimize k:ati bir istikrar .verm~k lüzumuna
:kaniiz. Ofisler üzerinde durarak icalbed~n kararl!an alacağı~.

şiddetle

·Muıhterem milletvekilleri,
Maliye sahasında iktisadi takatimizle mutenasip derik bir bütçe getireceği. mizi yukarı:da iıfa:de .etmişfik. Fakat şimdi izah edec:eğflniz se'bepl:erden dolayı bunun ne ka:dar güç. ofduğunu takdirde gecik'rriiyeceğinizden eminiz. Bugünkü devleit bütçesi pek .iyi lbifdiğiniz ~ibi kolayca inidirilemeyecek ağır yükler _a!ltındadır;
a:yrıca ge:le:ce:k · yıllara sari bir talkım taahhütlere de giri:şilıniış bulunuyor. ·Buna
mu:kalbil bir taraiftan gelir kaynak1arının kısırlaŞtırıliı:nış olmaısı, gelir v·ergisi ihdası suretiyJ·e esk'i jlkt1darca atııJmıŞ olan mali adımın n,ereye varacağının malum
bulunn:raması ~ibi sebepler de bu hurustaki zorluğu arttırmaktadır. P.arti prog158

kalarak .vergilerde ıslahaıt ya;pma:k ve bi~has.sa vasıtalı vergiler
nrsbetin:i vaısıtasızlar aleyhine, in'dirmek suretiyle vergi ada1ptine ya!klaşmaik.
prensvbini tamamiyle muhafaza ediyoruz. Geniş halk tabakalarını sıkan ve isti!hsa:ı hayatını baıskı aitmda tuta:n 'b:ir t;,ı.lk.ım vevgiılerden tenzıill§:t. yapmak suretiyle
:kazancı dar .dlan vatandaşLan ve istihsal hay;atını feraihlığa. kaıvıuştıirma:k lüzu1
murı:a kanriz Ve· bu ma:Ksatla muamele vergi,sii, ydl vertgİS İ, hayVanlar V·ergisi mevzularını yıenıiidıen .elden gbç:irmeye k.:arar vermiş bulunuyıoruz. Ayrıca bazı inlh.i- ·
sar ma:ddel'eri fiyaitlannida d:a · indirimler yaıpmalk imkanını arıyacağız. Fakat bütün ıbunların ıgeHr vergi'sİ ta~bikatı neticeıleri hakkında kati hesap lara varmadan
şim:diden sar.i!h olarak ifadesine imkan .görmüYoruz. Ancak bü!tün bu müışküUere
rağm1en dynk bütçe esasını belhemahal ta:haıkkuk ettireıceğimizi §irrididien ifade
ı.ıamıimza sadık.

1

e:d:ebitiriz.
Tekel mevzuun'da asıl soyliyecelderıimiz, bir verıgi olmak hedefini çoktan
a:şnııış öulunan devlet inJhi·sarcılığını a:sgari haıdde .indirmek kararındayız. Memleket ekonomisitlde hir tara!ftan musta:hsili diğer taraftan miisrehliki yakından
a:tat:aıdar eden bu k'onuların · işletİbnesinde müoerret devlet elinde bulu;rımaktan
doğan ve husuısi teşıebbüls]ere yıer vermeyen veya onlara .üstün tutulan zvhniye-

sona·. erdiğini şimdiden açıklıyabiiiriz. Bunlardan lhangiılerjnin d'oğrudan doğ
ruya husüsi teşe!b!bü~lere bırakıması ve hanıgüerinin ne gilbi şartlada devlet elinde ka:lrriası, .gere!ktiği:ni ta:yinde kullanacağımız ôtçü dıeıvıJ,et masraf1anna karşılık
bulmak ve 'bunu kolayca elde etmek hedefi yerine memleket iktisadiyatını mali
politikanın dat çerçevesinden kurtararak vatandaş faaliyetine hasretmek ·imldn-

tiın

larını

aramak ve hazırlamak olacalk.tır.

Gümrük mevzuunda ıtarifeleriiı mil!J.ıetlerarası anlaşmalar icaplarına göre,
memleket ih!tiya;çlarının · inkişaıfına imkan verece!k. tarzda yenilden ve toptan .gözden geçiri~erek k:anunlruştınlma:sını zaruri görmekteyiz.
Muh'tıevem arka'daşlar,

Halk Parti'sinden ayıran mühim bir
tıe.ı:'imizin ·ele ıahnışın!da tecelli ıedecelktir.
Yeni

iktidarı

1

görüş farkı

da, ziraat

iş

Nütfuısumuzun yüzde sekse'ni zira:atle meşgul bulunmakta, Tür:kiye•cte ziraat
mHli ekonominin ticaretim izin ·ana kaynağını t~şki:l etmektedir. Hunuıi içindir ki
1

milli gelirin· artma:sı ve her· sa!hada kalkınmanın ana §artı bu temelin kuvvetlenınesi suretiyle mumkün o~a'bilecektir.
Ziraa!tın :iktisa!di büny·emi.Zin ~emelini te~kil ,ef!tiğini hiç .bir -zaman. gö·zden
1
uia:k tutmayacağız. ıEsk i i'ktidarın :yıaıptığı grbii .gös'terişçi ve. pahailıya ıtrlaı olan bir
devılet müeSısesinin, kara~saJban ve k.ağnının ·milikumu olan ıgeri bir zirai bünye
üzerine kurulamayacağı, kurulmak istendiği takdirde ise mHH ekonomiyi takatsiz
düşüreceği hakilkatı daima ıhesap olunmak lazımdır. Bugüne )(:aıdJar takip olunan
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yol şayet

şu kısatajfade ettiğimiz görüşe mutafbık olsaydı, yalnız ziraat~iz

şaf ıetm~k1e kaıtmaz diğer

rbütün i5 tihsaJ ye ikttsidi faaliyet
_feyizl i ~eHşmelere şaıhlt olh:ı:aJk mili.n!klin Oil\ırdu.
1

şubelerinde

in:kide çok

1

Ziraati ön plana alan }jöyle bir göruşle hareket ederek zirai kredi davasını
ziraat alet Ve vasıtaları meselelerini hastalık ve haşereler1e mücadele, iyi tohum
ve tdhumlar.;. ıslah mevzularını ziraat tekniğini iJerletme çarelerini tfueınnıiyetle
')'en'iibaştan ~özden geçireceğiz.

Küçük ve büyük sulama işlerine hız vermenin, verimi süratle .artıran ve yeni
yeni te~bbü8fer:e geçmek ;.lmkamnı veren bir mevzu dlduğuna kaniiz. Topra:k1andıtma işini dalha emniyetli, pratik ve süratri ru:sullere. hağlama!k niyetindeyiz. · Unutulmanıak icabeder ki, da!ha düne kaidar milyarı geçen deVlet pütçesi
iÇinde zjraat velci'letine .taJh'sis olunan miildar otuz romyon l'ira civarında idi. Ve
öu nisbet hi~l1ir iaman büt~nin yüide üÇünü geçmemişti·r.

Çoik uzun ıyrllar ıiçıinde Ziraat Banıkasının red!iye edilmiş sermayesinde esas:bir fiaı1k ~görülmemiştir. Ra:k~am ıolara!k ~görülen fark~arın hakikatta para ıişuira
kuvv.etinde!ki düşuklüğün ·yarattığı fark'a bile teJkalbül etmediği bruslit bir ht-sapla
ortaya çıkacalk haJkikaltlardandır.

lı

Bu sebeplerle evvela bütçenin diğer yeyici' kısımlarmdan tasarruf. edeceği
miz miktarlarİa iira'aıt bütçıes!ini takviye eitimelk ve zira·atim!izih ana davalarını
teŞkil eden yukarıda ifade 6tt!iğimıiz meıvzuları memleket çaJpında olarak ele
a1ma)k azm'indeyiz.
Sulama

işleri giıbi

yol ve tarife meselelerini .de ziraatiniizle doğrudan doğ
ruya alaikalı . mevzular adrletmektey'iz. Hatta verıgi1er ve gili:nr!ü!k tarıifıeleri sis- .
temleriyle zitaatimizi kuveıtlenıdirmenin çarelerini anyacağız.
Hulasa devtetin bütün faaliyet şubelerinde !bu ana 'kaynağın inkişat ettirilmesiini temin eideceik bü!run ted!birl:eri alimalk karannd!ayız. Bu arada Ziraaıt Bankasının sermayesini sözide değil halk1katte arttırmak lüzumuna kani bUlunuyoruz.
Bunun ne miktara kaJdar yapıimaısı · kalbill dduğunu esa:s1ı teıtJldklerden sonra
tespiit edeceğiz. Yine kredli mevruunda 'koıoperatiflere da:ha fazla elıemmiyeJt
vereceğiz.

Orman meselesine gelince; derhal ve katiyetle söy1iyel1rn ki, bugünkü sis. teme · be!hemeıhal son ver~ğiz. .Çünlkü b'u:günlkü sistem ortnanların muhafazası
için büyülk: fedakarlıkları istilzam etmekte, öteden:beri ormanla. alakah · mflyonlarca vataıida'Ş1arımızı ma'h:ı:unl ve meyus bir halide yaşatma:k:ta ve bütün ortnan
m3ihsullerinin çok palb:alıya mal ollmaiSı net'icesin!i vermektedir. Diğer taraftan
da burgünkü ıorman meıvzuatı halkla lıiikü'me't araJsmda derin_ b'ir sevgisiızlik yara;funakta çeşitli ahlaki zaaflara ve türili köıtillü!klere. zem'in teşlkil. etmektedir.
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Ulaştırma

bayımimbk ıişılerimize evvela ziraaıt ve milli ekonomi ılle çok
mevzutar olarak kıyınet vertnelklteyiz. Stonra da uLaştırma ve
baıymdırlık sa.lhalarmdalk'i faaliyetleri memle!kette ~ldt~sa!d:l ye manevi bütünlüğü
temin edecek mevzu:lar olara!k görmekteyiz: uiaştırmada motonin süratli, kolay
ve ucuz nalk]i:yaıtı temin etltiği bu. deıv\ir:de bilhassa karayıol:fanrra ehemrriiyet ve"
receğiz. K:öy yollarının yapılması hususunda, imkanların müsaadesi nisbetinde
umumi büıtçeden yardım· temin'in:i. sağtıyacağız.

·ve

yaJkından a13Jkalı

Bu~ne

kadar yüz nrily:onu mütecaıviz bir paranın suiartıa işlerinide nasıl
görtne!kle mü'teesısiriz. Bu acı tecrülbeden faydaianara!k, israflara mevzu olınuş bulunan su işleriini is.tib'sal d!arvamızın arra .meselesi olarak .
ele alacağız.
ıleder edildi~ni

Yapı ve imar iş:lerind;e ·bwgüne .kadar devam eldegelen .lülks ve israf zihniyeri yerine Z:aruret hal'inJde, -ancatk ihtiyaçlara ·cevap vereb~ecek, mali talkaitiiınize ·
~ygun mütevazi yaprlar _meydana
getirme yoluna gildifeceıkttiir. Gerek devlet ha.
zinesinden ve gerekse, diğer aır.me. mü~sele.r1inde. kalti ·rhtiyaca ve iktiısadi
makısattara karşıh'k olmayan inşaata. müisaade etJrmyeceği·z.
'

Sıhhmt işlerimizin ·hatta komşu menrleketlere ni•sbetle ne 'derece ihınal .otunduğu ve hususiy-le köy1ü:mürun sağhk meselesi halkikında hemen· hiçll:)ir şey yapılmadığı a:cı oir ha:kikattır. Bu vaziyeti gözönüne alan hükümetimiz bir taraftan şehirlerıimi21deki haıstaı:-eterin tanz!iınline ve çoğa1tıJimaısına çalışırken, diğer
taraftan da köyilimüzün tilJ'bi ve sı'hh!i ihtiyaçlarının tatminini e:hemmiyetle ere
atmaik ıKararntdaıdır. Yeni portatif hastaneler ve sağlık merkezleri tes'İS:i hususunda şimdi'den teşeblbuslere geçmiş bulunuyoruz. Verem, sıtima ve sıair bu gib'i .
iç.1!imai b!ir muısiib'et halini alan hastıalrklara kat1Şı daha geniş ve cid!di bir mücadele programı hazırlamalk ve. ·bu araıda ~oruıyucu talbalbete · layık olduğu
~hemmiyeti ,vermek azııriindeyiz. nu tedbirıler, memleketin iktisadi kalkınma
sıyla ve· ,halkımızın yaışayış şaıtlannın y:ükselmes!iyle mütenas:ip olarak umumi
sıılıhat dunı!mumuzun da iyiliğe doğr.u git'ınesini 1!emin edecektir.
Marırif ·işierimize

gelince,

'Maddi hakundan ne .kadar ilerlemiş olursa '01·sun, milli ahlaki sarsdmaz
esaslara dayanmayan, . ruhunda manevi kııyıneıtlete yer vermeyen bir cemiyetin,
'öuiünku karışık dünya şartları iç~nde .kötü ~kiJbetl'ere sürükleneceği ta!Ji'idir. Tatim ve ·te.r1b1iye· ~isteminde bu gayeyi gözönünde bulundrnmaryan, gençliğini miİli
1
.
lCara:lderine ve at.ı.anelerine göre manevi ve insani luymetlerle .teçhiz ediemiyen
·bir menrlelkette ifinin. ve tekniik bilginin yayılmış olma.~, h:ür ve ·müsltaıkil bir
millet olaralk yaşamanın tem'ina1:ı sayılamaz., YıUardanlber~ sariılı pirı isitikamet~
ten ve. rasyıonel bir plandan ma!hrum old11;ğu için .mütemadi değişikliklere, sar.sıntılara uğrayan maarıiifimizin, mi1letçe kal~lanılaın .büytük maJdidi fedakarlık-·
lara mülten:a~p öir verimliilik ar~etımeıdiiği aç.tk b!ir haQdkatltır. Hıükülmetimiz,
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parti programımızda tespit edilmiş esaslar dairesinde, bu b'üyfrk milıli davayı 'bir
kül halinde ehemmiyetle ele almış bulunuyor. Tamamiyle demolkra~ilk bir ruh
- ile ve ilmin son neticelerine göre tespit edHecek geniş ve teferruatlı bir plan
iç~de maarif nimetini memleketin her tanı:fına müsavi şartlarla yaymayı temin
edecek kanun tarsarılarını hazırlı'k'larımız biter biiıtmez yüksek ta:srviibinize arzedeceğiz.

Muhterem

arkadaşlar,

Memleketimizde çalışına hayatını ve işverenlerle işçi münasebetılerini içtimai adalet prensiplerine uygun oiarak kanun ve nizarn yollariyle düzenlemek,
çalışanların yaşam ·seviyesini umumi heyet sıeviıyem1izle ve memleketin ·i'ktisıadi
imkaniariyle mütenasip surette yükseltmek, cemiyette sosyai güveni temin ·etmek
gayemiz olacaktır.
Dernowasi prensiplerine göre ta:bii bir hak ~larak tanıdığımız grev haklanı
· sair demokrat memleketlerde olduğu gibi, içtimal nizarnı ve iktisadi ahengi .bozmayacak surette kanunlaştırac~ğız.
ve mura:k,abesi haricinde bıraıkııl
mış olan bir kısım devlet sanayii ile bu teftiş ve murakabenin hudutlan içine
alınacak, garp demokrasilerind,e kabul ·edilen esaslar <.lairesinde işçilere, ücretli
tatiller veya üaret~i merun~yetler sağlanması imkanları· araştınlacaktır.
Şimdiıye · kadar Çarhşma Bakaıılığımn teftiş

Çok

muıhterem

miHetvekili

arkadaş[arımız;

Seçimlere takaddüm eden .zamanlarda ciemokrat parti adına neşrolunan
seçim beyannıamıemizde ifade ve taahhüt olunduğu gibi ıiktidaı- değişikliğinin
memleket'te maddi ve ruhi hiçbir sarsıntıya meydan vermemesi ve bilhassa. bir .
devri sabı:k yaratmak gibi meşum t!emayiiUerin önıienmeSii esaslannda azmimiz
katidir.
Bundan

baş:J.m genıe

muş inkılaplanmızı

seçim beyannamemizde
mahfuz tutıa.cağız..

yazııldığı

üzere,

m~lileıte

ma.rl

ol~

,

bugüne kadar elde edilmiş neticelerini mahfuz
tutınıakla kalmayıp, Anayasada vartanıdaş hak ve hürriyetlerine ve mıiHet iradesine
dayanan istikrarlı bir devlet nizarnını teminat altmda bulunduracak esaslı taciiller
hazırlayıp huzurunuza · arzetmek kararındayiz. Bunun sebebi~ bugünkü Anyasamn kuvvetler birıli-ği resasma dayanması ve vatıandaş ha:k ve hüı:ırJyetlerinı.iı kafi
teminat altında bulunduracak müeyyidelerden mahrum olmak itibariyle millet
hfi:kimiyeti yerine rt:ek parti hakimiyetinin kurufuı.asına mani olamamış buılunma
sıdır. Bununla muvazi olarak kanunlarımızda itiyatlarımızda ve telakkilerimizde
tek part! devrinden atta kaılan ne varsa tam. ollarıaik tıasf1iyre edeceğiz_.
Demokratik
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inkılabımızın

Bu cümleden olmak üzere, mesela matbuat ve. ceza kanunları, memurin muhakemat ka1,1unu gibi belli· başlı antidemokratik hükümleri ihtiva eden kanunları ve mevzuatımiZ ıiçıindıe yer yer .tesadüf olunan buna mümasil· hükümler[ demokrasi ruhuna uygun tadillerle huzurunuza getireceğiz.
Adalet

işlerinin

yürütülmesinde başlıca esas, teminatlı lbir adalet sağlanma
ana haklarının ve hürri<yetlerinin tam korunabilmesi, ada~etm yerine
getirilmesinde sürat, intizain ve sadelik bulunmasına bağlıdır. Bu maksadın temini için adalet cihazılarliİllızın kuruluşunu belirtecek esasb hükümlere ihtıi:ya,ç
vardır. Bu bakımdan, mahkemelerimiz teşkilat sistemini tesbit edecek bir kuru[uş kanunu hazıırlama:k 'karanndayız. Bu kanunun dayanacağı pren:sıipl'er adalette
genel vicdanı tatmin edebilecek sürat 'Ve verimlilik olacaktır. Yeni kuruluşla
hem ahenk olaJraık, bir taıraf.tan Ada:İet Bakan'lığı teşldlfut · kademre)'erinde rasyonel
bir cihazıanma meydana getirilecek; diğer taraftan usul kanunlarımız yenilenecektir.
sJJdır. İnsan

Ya:rgıçıLaırımızın, ana:yasachtn aldrkilaJn temıinati hakkilyle gerçeıklleştirecek hükümler ·tesis etmenin zaruretine inanıyoruz. Bunun için yargıcın hukuki duruinunu tayin edıen Hakimi'er Kanunu hükümleri yenibaştan gözden geçidierek
kendilerine. sağlanması zaruri teminat tesis olunacaktır.

Ana

kanunlarımızın hayatın

ilerlemesine tevafuk etmeyen ve tatbikatta güçtekrar gözden geçirilerek yeni medeni .ihtiyaçlara rriutabl'k hükümler haıline sokulacakt11r.

lükll~r doğuran hükümlerıi

Aynı· zamanda, adalet duygularına ve ceza hukuku esaslarına uygun bir af
kanunu tasarısı mey:dana getirebiiılmek: için gereken tetkiık[ere giııişı.ülmıiş olup yakında bu tasarıyı /Büyük Medise sunacağız.

Gene ,memlekette

istikrarı

teyit ve vatandaş haklarını teminat altında buidare cihazının, iktidar değişmesinin tesirlerinden masun
ve yalnız kanunun emrinde ve milletin hizmetinde· bulundurulmasını zarur! ·görmekteyiz.. Bu mal(:saJdın elde ·edilmesi her şeyden· evvel her. sınıf memur hak ·ve
haysiretinin kanunlarla mahfuz bulundurulmasına. bağlıdır. Devlet memurları
şahıs veya zümrel'erin emir veya arzularına ta;bi olmaktan kurtarilmaları esbaJbı
üzerJn<fe öuracağız.
ıunduırmak baikımından,

Muiıterem arka9,aşlar;

Devlet· cilhazı:rmzın bugüniln ihtiyaçlarına cevap verebilecek ha:le getirilebilmesi 'iç!in biılumum devlet hizmetlerinin rasyonel olarak yeni baştan tanzimini
zaruri görmekteyiz. Bu suretle hizmet verimini artırınakla beraber her bakım
dan .ta;sarruf · temin ediı]eceği aşikardı:r. Memurlarımızı nisbi btiır .· ırefaha kavuş
turmanın _yolu _cia .ancak bu olabilir.. Bütün bunları yaparken hiçbir kimsenin
Tl1ağdudyetıirie as]a meydan vermı1yeoek · .usulledn bulunabil'eceğine şüphe etmiyoruz.
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Muhterem

arka:daşilar,

Biraz yukarıda millete mal olmuş inkıi.aplarımızın korunmasından bahset- miştik: Bu konuda bilhassa iJzerinde duracağımız mesele memleketl içinden
y~kıcı aşl:l"'.ı sdt cereyanları !kökünden temizlemek ıiçin ıica:beden ıımnuni tedbirle.ni
. a];ma!ktır. irticai ·ve. rrkçılılk gibi ayıncı cereyanlan vasıta oıJarak ikuÜana:n rve
çoık defa tkencHS!iriJ. bu ma:s!keler ahmda. gi.meyen aşırı ısolcu · lıa:r:-eketlere !karşı
gereken _!bütün ıkanuni ted~irler.i. alıma!kta asla- tereddüt .etmiyeceğiz. Biz bugünün şarıtları içliınde •aşırı sol cereyan1ıarı .f·Hcıir ve vicdan hürniyet:i mevruunda mücerer·an1ara mensup
ıtalm etmeık gafletinde .ıbuhinmayacağız. Bugün aşırı sol
olanların, mücerret ~bir fikir ve kanaat sahibi olına'ktan ziyade yıkıcı ·cereyanların aletlerıi ·olduklarına· şüphemiz ydktur .. Filikiir ve vicdan hür!l"Jyeti perdesıi aJ1tın
ıda: bütün hür'rıiyıetleıı.i kan ve 'ateşle yok etmeikten 'başka 'bir ma!kısat gütmeyen
bu ajanları ıadalet pençesıine çMPtırmaık için [cabeden kıstaslan vumh ve- !katiyetle tesp1t etmek ·zamretine iinanıyortız. Anealk bu suretledir kıi,. mizalı veya siyasi teni.k:it lkiisvesi altında ·ayaıkta · ıtutunmaJk :is:tetıli!len ve halkıikatta düpedüz aşm.
sol cereyanlann eser.i olan neşrıiyatın tahribatmdan memleiketli !korumıaik !kabil
oLa:hHecektıir. I.İrticai ta~hr~ke asla müsaade etmemekle heralber dıin ve vicdan ·
hürriyetlerini n icaplarına riayet edeceğiz. Hakiki hlyikliğin manasını biz böyle
arüama!k;tıayız.· 1P.rogramımızda da saraılıaten ıifade edıildıiği gıihi, haiciikii }ayıkliği
dini n .·devlet siyasetiyle hiç'l:~ir !i'lgisi. blliunmamaısı ve hiçbir <lin düşüncesiinin kanunların ıtanzim ve ıta:tbik:in!de müessıir olmaması şeklinde anıyoruz. Bu ıiıf:iibarla
geı:eik din dersleri mes·eleslinde gerekse din adamLarını yetiştir;ecek yüıkseık mües.
seselerlin faa!liyete rgeçmesi hususunda ıicaıbeden tedblir1eri süratle iitihıa:z etmek
\k:ararındayız.

'Bugün herhangi bir partlinin değıil bütün mi:11etin müşterek. kanaatının bir
ifadesi olan dış Sjjyasetimıiz hakkında 'fazla lbir şey söylemeye, ve 'Birleşmiş MilietLer idealine olan sa~mimi bağlıuğımızı tekrara lüzum gör.müyôruz. Ananevi .
ingıiliz v:e lFransız ilittıifıakına ve Birleşik Amerillka ~le en sı:kı dostluk ve ·iş birliğine ·
dayanan, dostlukianna daima sadık kalan, uzak yakın ve büyük !küçük bütün
m 1il1etlerin ıi!kti!kla..l 've topralk lbütünlülldıerine her zaman hürmetıkar olan dış siyasetimii~n sulhçü mahiyeti !bütün dünyaca malumdur. ıBu açtik ve samimi .siyasetım7lin coğrafi durumumuzu n ehemmiyet ve neza!ketıi ·ve ~lletimizin en
ağır şartliar a:ltın,da da!hi ~ebarüz eden ·yilksek ruhi ıkudret!i itıihaıiiyle, ' demokrasi
cephesi ·ve cihan :sulhü IiÇin mooim bir amil olduğunıa inanmalktayız. Truman
doktrini ve MarŞhali yardımiyle bu su1hÇü siyasetiıriizi desteklediğinden dolayı
ıkJendis1ne milletçe ~amimi şüıkraın his~eııi beslediğimiz 'bü~ dostumuz :Birıleşik
.Amer;~ka li}e ve ibüyü'k müttefiklerim iz in~iltere ve Fransa ile sıiyasi, :üktisadi !kültürel münasebetler imizi, samimi:ye:t ve anlayış h'av·ası [çinde her ·s-ün da:ha kuvvetlendirmeık en büyuk emelim!izdir.
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ıhaiiz · olduğu ehertımiyet her gün daha {yi anAkdeniz emniyetini fmadd1. ıve ınanevt bakımlardaQ korumak ve
kuwe·tleınditmek -iç!in, 'bir. taraftan büyüik dostumuz ve müttdikierim!izin diklkJa:t
ve a:Irukalarım hu mesele üzerine çe!km'dk, diğer rtaraftan da !kendilerine sı!k'l dostluk· ra:bıtaları ile bağlı. bulunduğu:llıuz Y~kın Şark .devl~flerıiyle daha sl!kı müna:sebetler· !kura:rıa!k bu· bölgelerde ·adalet ve anlayış esaslarına dayanan samimi bir
dostluk ve tesanüt ha·vası yaratmalk iliüzumuınu duyma!kıtayız. Kanaatintize göre, :bu
nıetioenin süratle :e1de edilm~i yalnız bu bölgeler·in değil hatta oı;ta şaıık m;eml~ketler'1nıin, binnetice dünyanın emniyeti bakımından da 'büyük bir ehemmiyet
arz etmekitedlr.

Bu arada, cihan suthu için

laşılan şar,ki

Dış siyasetimizden iba:hsederikietl, ~ç ·ve <lış emniyeulm~zin en büyük istinat-

olan milli müdafaamız meselesi üreııin!de d~ ehemmiyetle durmak hızun-.
Çok şereni tatiihıi 'anıanelerl1n sa:hihi ve mfuHi varlığımızın !koruyucusu .olan
askeri !kuwetlerJmlizi, son tecrülbeleriin ve teikni!k tera!klkiiıleri netıiceteııine göre
en yeni ;sıiılahiar. veren modem usullerle · teçhiz ve takv'iyeye hüıtün kuvvetimizle
·çalışacağız. 1Me1ıiD~etıin maddi ve manev:i 'bütün lkudret kaynaıldanna dayanmaık
ve sullite ıolsun harıpte olsun bu kaynaik1ann bı.iırbıiri He whenktar ve mütena:s-ip
, bir .surette çalışması imkanlarını sağlama!k 'Suretiyle, iktisadi bünyenin istitaati
'
'
içinde, mil:lıl müdafa:amızı, en sağlam esaslara ıistıinat ettirmeık :kaıbtiJdir. Büyük dostumuz Bldeşıiik Amıerıiika'mn: asik:eri ıs'ahada!ldi maddi ve teknik yardımlarından,
aynı zihnıi:yet ve anlayı:ş daha ogenliış miıkyasta ve daha süratle i•stifadeler temini
talıaikkuk ettirmeye çalışacağız. (*)
gahı

dır.

1

(*)

T ..B.M.M. 'Tutanak Dergisi : Dönem 9, Cilt 1, Sayfa 24-32
Programla ilgili görüşmeler: S. 43-143
Güven oylaması : S. 144-147

165

II. MENDERES

HUK'ÜMETİ

(9 'Mart 1951 _,. 17

·Mayıs

1954)
.9 . 3 . 1951

TüRKiYE BüYüK MiLLET M'ECLiSt B:A$KANLIGINA
Başbalkan İstanibul Milletvekili Adnian Menderes tarafından· Anayasanın 44
üncü maddesi gereğince hazırlailan ıBaikanlar Kurulu listesinin onannuş ve ilişik
olara!k sunulmuş olduğunu.saygı ile arz ederim,. i(*)
Cumhurbaşkanı

Celal Bayar

BAKANLAR KURULU
Başbakan

Adnan M·en'deres (istanbul)

Devlet. Hakanı ve

Başbakan

Yarıdımcısı

Devlet

Sarnet Ağaıoğlu (Manisa)
Fethi Çelikba§ CBurdur) 8.4.1953

Bakanı

Refik Şevıket ince ·CM:anisa)
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu

~Manisa)

18.6.195\1

Muammer Ala!kant (Zonguldak) 1.11.1952
Celal Yardımd (ıAğrı) 8.4.1953
Adalet

Bakanı

Milli Savunma

Rüknettin Nasuhrioğltu (Edirne)
Osman Şevki Çiçekdağ (Ankara) 10.11.1952
Ba:kanı

H ulusi Köymen (Burs'a)
Seyfi Kurtbek (Ulaştırma
Kenan

İçişleri Ba!kanı

Yılmaz

Hak1anı)

QBursa) 1.11.1953

Halil Özyörük (İzmir)
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (tDevl'et
2.12:ıl951

Etem Menideres

166

10.11.1952

(Aydın)

1.8.1952

Ba:kanı)

bışişleri

Bakanı

Maliye
Milli

Fuat Köprüiü (İstanbul)

Bakarti

Hasan Polatkan

Tevfik ileri (Samsun)
Rıfkı 'Salim Burçak CErtzurum) 8.4.1953

Eğitim Bakanı

Bayındırlık . Balkanı

Ekonomi ve Ticaret

Sağlılk

ve Sosyal

Kemal
Bakanı

Yardım Bakanı

Gümrü!k ve Tekel

(Eskişclıir)

Bakanı

Zeytinoğlu (Eskişehir)

Muhlis Ete (IA.nkara)
Enver Gür7Ii {Balıkesir) 1.1 1.19 52
Fethi Çelild)aş (Devret Vekili) 28.5.1953
Ekrem Hayri üstündağ (İzmir)
Rıfkı

Salim Bur~ak CErzurum)
Nuri özsan (1Muğla) 26.10.1951
Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) 2.12.1951
Emin Kalafat {Çanakkale) 8A.1953
1

tMaraş)

Tarım Bakanı

Nedim· ökmen

Ulıa'Ştırma Bakanı

Seyfi Kurt!bek. CAnikara)
Yümntı Üresin CBilecik) 10.11.1952

Çalışma B:akanı

Nuri özsan ·CMuğla)
Sarnet .Ağaoğlu (Devlet Bakanı ve
BaŞbalkan Yardımcısı) 10.11.1952
Hayrettin Erkmen {Giresun) 8.4.1953
1

işletıneler Bakanı

Halkkı

Gedik

Sıtkı Yırcalı

ı(Kutahya)

(Güm.riilk ve Tekel

Bakanı)

18.9.1952

(*)

T.B.M.M. Tutanak Dergi'S~ : Dönem 9, Cih 6, SaJyja 28
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30.3.1951
Il. MENDERES

HUKÜM'B'ITNİN

PROGR:AIMI

Başbaltan ·Admm Menderes (İstanbul)--- 'Muhterem arkadaşlarım;

.Arrayarsa ımudb'ince kurulan yeni Hükümet yine Anaya'Sa mucib'ince progokumak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyor. Demokrat Partinin ilk
hükümeti -ile yeni Hükümetin prıogramı ar~sınıda esaslı bir deği·şilkl'ik aramaya
ma'hal olmadığını ta~k'dir buyurursunuz.
ramını

Arikaidaşlar,

ıDemokrat

Parti iktidara geldiği zaman iHükümetiimizin takibedeceği yol
· tafsil'atlı olara k Bir pro•grıam halinde Büyuk Meclise arz olunmuş ve yüksek
ta:svibinize maihar · olmuştu. Mecl'isle lıü'kümeVin · .aynı is~ilkanıette cereyan elden
ve ancak vazife taksimi sure't'iyle ·ayrı sa'halara iıs:a'bet etien dokuz aylık faaliyetleri .bu programın şim·diye kaldaır tafhi!k sure'tiı üzıerin'de de esa'sli bir gôrü·ş
ve anlayış birliğini teınin etmiş ve bu mutarbakat b~hassa geeeli gündüzlü devam eden ve üç ay süren bütçe ça'lışmaLariyle bir k•aft da'ha teyid edilmiş bulunuyo.ridu.
1

~Bü'tçe

· müzakerel'ed sonunld:a daha kısa bir .zaman evv·el Hülkiİill:ettimizden
bir ekseri'yetle esiJ.1ge·me'Ini:ş huhınlduğunuz itihıa:t, tutulan yolun teferruata kadar gi1den taitlbi'katında oJduğu kadar geleceğe ait esaslaır üzerinde de
esruslı :bir görüş ve anlayış birDiğinin mevcu!d olduğunu te'.shi1t: .eden b'ir haiclise
adideldilmek ,ic~beder.
kp;lıir

Aiiz Mhl'letvekili arkadaşlarım;
14 Mayısla talha'kk'ulk yoluna giıten büyü'k inkilabın .ilik safhası aşılmıştır,
denilebilir-. Ancak deıiha~ Have etmeliyiz ki, her şey olmuş, b'i'tmiıŞt1r .g.i'bi bir
telall.Ckiye gi'tmek de v:aJl1im bir hata teŞkil eder. Gizli veya mey'dantia kuvvetler 14 Mayısta e~de edilmiş olan neticeleri .ipta:l yolun!dak'i gayretlerine daha
büyük bir şildidetle devam edecelklerdiiT..Bu rtilbarla yen'i Hükümetin de baışta.
gelen vazifesi 14 Mayrs in'k'ilaJbı ile milletimizce el!de edilen ne'ticeleriin mahfuz tutulma·sı .o1:aca kbr.
1

Yeni iklt~darı çürütme!k ve yen'İ .tdareye mesrretl olıan prensipieti ve bun..kotülemek gayretleri, memleı'ke'tte suni olarak bir huzursuzluk ve istiikrarsızlıik manzarasının mevcud olduğu ka;naatiini yaymak. şe!kFitıld:e
teceHi eıtmektediır. Bu memleketi her an yeni ha:dise1er'in ve umulmayan değiların ta'tbik~tı.nı
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şi'ldiklerin bekleııebileceği
ra:mlı

b lr
1

şekitde açı'k

bir saha o1ara'k göstermek tabiyesi', sistemli ve prog1
veya ~i'zli yollardan tafb i'ke k'onuhnuş bulunuyor.

Yeni öir programla huzurunm~a çtkarkeiı memleketin iç durumundaiki bu
manz:aıra:ya işaret sureliyle demokratik idare sisteminin her türlü yıkıcı tesirlerden masun bulunidtıruJ!maısı hususunda uyanık ve tedlbirli bulurracağl'i:nızı arz
etmek i<stiyoruz..
Cümlece malumdur ki, ıasırla.rca -devam e~~m ve Devlet hayatında kök.leş
bulunan ~a!ildeler ,ananeler ,telakkiler· 14 Mayıs in'k:ılabiyle orıtaidan ka:l'k:mrş veya sarsılrnış .·bulunuyor. Devlet hayatını yeni mesnetlere istina'd etıthme'k,
sarsı:tınış ·veya tamamiyle ortadan :kallkmış ananelerin yeiin'e ·yenHerini ikame.
etmelk, hula<sa hürriyef nizarnı 1İÇinıde Devlet haytında İ's'ti:kmn temin etmek,
kısaca lfa'de etmek icatbeıderse kanun ve htiku!k devletini en püriizsüz .şekil'de
ıtahalk!kulk ettirıne'k, Demokr:at Hükümetimizin başta gelen kaygusunu teş'ki1
edecektir.
miış

Arkadaşlar;

Kô'kü dışarda olan te~ilatın faaNyetini fiık'ir. hürriyeti çerçevesi içinde
etmek ve müsamaha ile karşıLamak bizim için miinlkün değ'illdir. Bir
çete ha:Hnlde ve gizli teşlkilat olıaralk. muhayye1 lYir istilanın ö.nculUğü vazifesini
görmeye yertenenlere karşı kanuni ıtedbiderimiz 'daima şiddetLi alacaktır.
Bu nev'1 faallrye'tleri biz, fikir· hürtiyetiıyle a:sla alalkalı görmemek1 teyiz~ Bu niü, ·
cadelemizde i-rk progr:a:mımızda da iza'h ettiğimiz g'iibi bir.ind he'derfimz kanuni kıstaslar ellde etmek~i:r. Türk haki'ınine bU nev'iden suç}arı lteşiıi's edip cez:alan'dıra'b1Hmek imk'anlannı vermek lazrm'dır. Bunun iÇin sarih tarjif ve kıs
taslara ~dayanan :k.anun: macJidelerine ihtiyaç aşikardır. Bu ihtiyaca uyar:ak Hükü'metçe hazırlanan kanun ta\ditleri Y.ü kse'k Meclisin k'onüsy'onlarında tetkik
ve müz;a'kere llal'indedir.
mutal'aaı

1

1

1

bunun gilbli vicdan hürriyetiyle telifini mümkün görine<fiğimiz ve artelaklki edilmesi icabeden 'bir 'takım zaruret.Ierin itiyat . haline
getirdiği 'hareket ve teŞell)büslere de kati olarak son~ vermeınin icabettiği kanaaitiıideyiz. Din ve Uünya iŞlerini 'bir'birirlden ayrı tutmayı Ve yiodan 'hürriyetin'i
baskı altında lbulundurınaınayı demo'krasinin ana prensiplerinden addetmekteyiz.
Bu· 'hususta parti programımızia · Türk Milletine kar~ı ta~hhUd etmiş bulun:d1;1ğumuz esaıstan hiçbir tahlik bizi inh.iıraf etfirrtıeyecek'tir. Ne din1darların, ne
ide k:emfini dinle ala!kalı görmeyenıerin birbirini karşılrklı olarak ba'skı altı
na .alma:1arma: ve bu suretle vatanldaşlıarın zümreleşip iki kar~rgah harine şel
melerine asla müsaade eıtmemek ica'beder.
Yıine

tık geçmişe ai~t

Gayrimesul şahıslarm veya züınreler'in, vicldan hürriyet'i sahasında ikendirerini vaiifeli ve bir nev'i va'si te1aklki ederek hareke'te geçmelıer'ini· ve kanunTarı ihlal etmelerini yine kanunlara dayanarak multlak surette önleyeceğiz.
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M·illıetled

· zaıffer

ıkılma·k,

yukselten ileri ve .medeni fik(irleri ve prensipler1 destekleyip .mu~
iç poli'tikamızda daima gözönünde tu'tıacağımız bir esa'S ola-

caktır.

Ar:kaıdaşlarım;

hatta bütün hürdyetl'erin temin:a'tı saymak çok yerinmatbuat hürriyetinin büyük bir hürmet ve · hassasiyetle
muhafaza'sına çahşıla'cağını h'iç:bir tereddüde mahal bırak'ınayacak ka'tiyetle
ifade etmek isberiz.

IMatbuat
de olur. Bu

hürriıy~tini

rei'ba:rlıa

Hiçbirimizin gözünden 'kaıçmaıdığınıa ve bütün vatandaşl·arı ve hakiki maebuat hürriyetine sam·inü olarak bağlı bulunan ma~bua't münte'S'ip'ler1ini
mustarip ettiğine eminiz 'ki, şahsa hakaret rfıtirıa, tıeşhir' ve ha'tta şan'taj mahiyetini taşıyan bir takım neşriyat alıp yüııümüştür. 1Bu kabil n.eşriyaıtın :fiikir.
ten'ki'd ve ma:~bual hürri'yetiyle ve amme menfaatinin mü dafaa'S:iy1e biT alıa!Jdisı
olmadığını söylemeye lüzum yoktur. Bu tarzda neşriyart kanuni u'Sul ve müeyyildeierin noksan oluşunun delilini teşkil. eder. Bu itilbarl'a hürr'iye't nizarnını
liyakatle ta~bi:k eden bü'yük .demdkrasil<erde mevcud ol•an hüküm \v~ müeyy;i.:
delıerin te~kilkini v·e bun~arın bir tasaırı haEnde Yü'ksek Meclise arz· ve tekl'ifinj
karıadaştırmış bulunuyoruz.
An~ak,

1

Sevgili

arkadaşlarfm;

Bu kısa izalhlıarımızla Devle't hayatında .hürriyet nizamma kati bir i'sıtikr:ar
vermeye çalışacağımızı ve kanun ve hu!kulk devleti kurmak e·sa·sına sadaiketle .
hağlı · kalacağımızı :i'f.ade etmek istediğimizi ta!kdk :buyuracağmıza eminiz.
1

Fi·lha'kika memleke Ue vatandaşların. filkir hür.riyetin'den, v.icdan hürriyetinden ve şa'hsi, içtimai ve siyasi hürriyet ve masuniyetler'in n'imeltJ!erinden gereği
gi'bi .f·ayda'l'anabilmeler.i ancak müsita'kar .bi·r devlel hayatının temin 'e1dirmiş ol,.
ma'Sına bağlıdır. Aynı zamanda istikrarı, \]JevJetin dışta itibarını yükseltecek,
dostlarımızla münase'be'tlerimizi takrviye edec·e'k, memle'ketimize · karşı beslenmesi muhtemel haksız ve kiöltü emelleri önleyecek en esaıslı ami'l olara:k telalkıki
1

etmekteyiz.
olara'k .isltediği dı'Ş e'mniyetin · her balkım'dan temin
edi'lmesinin siyasi ve rdar'i istikrar:a ve iç huzur ve emniyete sıb sılkıya bağlı
oMuğu şüp'hesizJdir. Dünyanın burgiffikü ağır şarüa:rı 'iç·inde, iç bünyeleri her
gün si'yaısi buhr.anlada safısılan isıti'krarsız memle!ke'tlerin mini vıarlı!klarını muhaıfaza ba:kımn1dan ne büyük te!J:rl'iıkeLerle karşı karşıya bulundu\klannı dÜşün
mek i•s'tikır.ar ·~arureti hakkındaki maruzatımrzın ehemmiyetini belirtmeye katHdir.
:Memleke'ti'ıriizin hıa'klı
1
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'ArkadaşLar; ·içışleri

mek'tir. Bununla

prensibimiz, burun idare cihazını halkıli hizmetine veı·
man:a idare dhazımızın demokra'Haşmasıdır.

ka'sde~tiğimiz

2Jabı'ta

Kuvvetlerini tevh'id e'tme karannı vermiş bulunuyoruz. Yaptığımız
.k'i, ı;a1bı'tanın tevhidi bu cilhazın iyi işlemesini temin eldeoeği kadar bize mühim ~tasarruiflar temin etmek fırsaıtmı da verecek'tir. Bu tcrsarntflar, bize za'bıtamızın modern vasrtal:arl:a teç'hiti ve ı·slahı imkanım verecektir. 1
ihU'sustalk'i kanun 'ta';ansını Yük'sek ıMedise sunmak uzerey'iz.
te'~k!i!lderden anlaşılmaktadır

Bu

Memurun Mulıa.:kemaıt Kanununu, par~i programımızıdıa y:azrlı o~duğu gibi,
rkaldıracağız. .Ancak :idari 'sistemden idare Cih:azının· adli muratkahesi sistemine
geç·erlken bir in'tiıkal devresinin _ma'hzurl:armı ·önUiyece'k tedbirleri de düşünmek
lazım gefir.
vazife'leri i1tiıb:ar'iylıe müspet
suı:ıete çalışacak veçhilıe ıslah etımeyi ve bu meyan'da ma'ha'l'li · .idareler1n, v:ari:
dal ve muhasebe teşkilatını Maliye teş1kil.atınıa.: ithal elfrnek ve vilıayet bütçelerinin, merkeze ve diğer aid o~duğu mües·seselere verrne'kite oMukları hi sseleri,
maılıa±lli i1dareler lehiııe te.dke!Vmek suretiyle bu teşk1'hrtı ra!ciilkal bir reforma
mazhar kılima,k esasını ihti!via.: eden kanun lay1iiha'sı hazırla.:nmıŞ olup son telkikieri yapılruakta'dır.
IMa!ha.:Hi idareler.

teşk'ilıatını,

bu

müesseseler~i

1

Nüfus idarelerini içinde !bUlundukları k:arışık duruma rasyonel :bir nizarn
Hrui esaslara mtis tenit ve teknliik mükemmeliyelti haiz b'ir nüfU's kayıt ve işleme si stemini tesis ve temin:e ha:diim nü'fus kanunu ta'sansı hazırl:an
mrş'tır. Yakın bir Z·amanıda Yüks·ek Meclise sunulaca!kitır.
bahşeden

1

1

Adalet-.işlerimize

Aida.:let

'gelince;

te'Şkilaltımızd:a esa's1ı ıslalh:~t

Iüzll'muna ilk

pr'o'gramımızlda

da temas

etmişti/k. üst ma:h'kemel·er i'hdasını. ldel1piş ıedere:k Yarıgıtayın bugünkü m.ahmul '

durumuna nihcryet verrnek ve bu müesseseyi hu!kuk yetJratma ve içtihatları birleştirme vazifesine layılkı veçhile i'ıUkan vıerece'k ma'h'kenıeler te'Şkil:at kanunu
tasansı · pek yakmda yukselk huzurunuz·a .g~tirilece'k'tir. Bakanlığın .merikez teş
lki~ıatın·a ai't kanun tasansında hazıdanmış bulunuyor. Aldli Tıp MüessesesinT
ve inıfaz hukukumuzun e·saıslrarın'a uygun olarak ceza ev]erimiz~ yenıiden teş'k'i
lıa'tlıandı:rmaiktayız.

Y arıgıç teminatını
üzerinde .ça:hşıyoruz.

genişl·etece'k

olan

esasları

ha<Vi

yarıgıçlıar

kanunu

tasarısı

Yeni ıavul~a'tlrk kanunu tas·arısı Yüksek M:edi se sev:k edilmiştir. Em1in ve
. seri aldalet temini ma1ksfldiyle hazırlan:inış ol~n yen'i Hukuk Usulü Mtı'hake
me]eri Kaınuniyl~e yeni Tkaret l_(:anunu lküH.fyaltı, Hırv,a Seyrus·efer Kanunu. Fikir ve Sanıat Eserlıeri Kanunlan da Yüksek Mecili'se sevk e'dilmiş'tir.
1
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Seri ve teminallı bir adalet sağlayacak olan usul kanunlariyle İcra ve · ifli's Kanununu değiştiren tasarı üzerin~eki çalrş'marar sıon m·ef.halelerlıte gelmiş
b~ıtunuyor.

:M uhterem ·MiUdtve'killeri;
Ka!hraman Ordumuzun ikıymetlerine, yeni sila:hl·ar ve teknik bilgiler-in kuvvetini de ka'fmalk yolunda muhrukkak ki daha büyük bir hızla ·yürütmekte devam edeceğiz.
:Buyük dostumuzdan Birleşik Amerika 'nın bu husustak i
lışmalaninızın en .geniş mesne'tlerm'<ien biifi olaciktır.

yardımları

ça-

'Sulh içinde Türk MiHetine güven sağlıyan ve herhangi bir tecarvüzü derhal ve yerinde önlemek kudretini ha·iz, mütesan'it bir kuvvet halin'de :maddi
v.e manevi her varlığımızı teŞkilatlfindırma!k, M'illi Müidafaıa gayretlerimizin
esa:slı hedefini teŞkil edecek'tir.

Muhterem

1

a'fk_adaşlar;

Gerek 1951 Bütçesinin mucip se~epler layihasında, gerekse Hükümet adı
na Maleye Ba1kanımızın 1951 bütçesiıli ta:kıdim doiayrsiyle yülksek huzurunuzda vermiş ollduğu uzun izahlarda mali poırtikamızın esasları ve bütçe ·hakkın~
'daki düşüncelerimiz taif:isi'len arz olunmuştur.
Yüksek kabulünüze mazhar olan mali yıl bütçesinin gerek ruhuna ve ·metgerekse rakaml:arııia tam bir sada:ka'tle bağlı k-aJiınayı şaşmaz bir usul olarak ka1bul ediyoruz.
ın:iıne,

zamanda butçen1in tatrbikinde daima, her şeyden evvel t~sarruf fikrini 'hakim kı1acağız. Ta:sarruftu ve ıtutumlu ıbütçe lta'tlbikatınin 'bize, hatta 1bütçede del}) iş edHlmeyen ·yeni iş yapma imkanları yarataeağına kaaniyiz.
Aynı

Bir :kere daha ifade .edeJiim ki eniflaısyon'isl bir mali politika takibetmek
-asla. bahis mevzuu değüdir. Bununla be.ra'ber tahaccür etmiş ol•an bir iktisadi
bünyeyi ta!bii yollardan harekete getirip inkişa1f ·etl'itmenin ted'b1rleri üzerinde
de durmakta yız.
Mnliye ve vergi ·sistemimizin · ıslahı hususunda başlanıılan çalışmalara devam edeceğiz. .Bu cümleden- ohnak ii:zere Muamele vergiSi, Devlet a,lacaklarının ~ahsili, Yol vergjısi, !HaJrçlar ve Res'imler, Veraset ve rİnü'kal Vergisi, naın
ga Resmi 'k·anunları üzerin'de çalışılmaJk'ta ve bu kanunlardan .bazıları .üzerinideki çalışmal:ar da Çok ilerlemiş bulunmaiktadır. ·Bunlardan· başka Gelir ve
E'Snaf Vergi'leri kanunlariyle Vergi Usul Kanununun aksak hükümlerinin düzeltilmesine çaliıtşılacakbr; Hayvanlar Vergi·s'ini de tamamen kaldırmak üzere
tedlb1irler almakltayız.
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ve ticaret. politikaımza ıgelince; istihsa.li 1bütün imkaPJarıınızla teş
v]k .etmek ve desteklem~k kati kararımızdır. Evvelce ·de bir münasebetle arz
eCtiğimiz gi'bi ,istihsal!i ve müs'tahsili destekleyici ve teşvik ·edici bir politikanın aynı zamanda müsle'hl!iki,n hakiki menfaatiyle bera1Jer oliduğu ı'kanaatin
deyiz.·
İktiSat

Dış ticaret re]ım·ımıze i·stikrar vermeye matuf mesaim'ize devam edeceğiz.
ticaret p'OHtiikasında: i'Stihsa'l ma'Sna!f1annda mullilm. biır amil olan faizi ucuzJa'tJma .k:ararındayız. Bu ma'ksatla ödün'Ç Para· Verme Kanununda gerekl'i -tadilatı derpiş eden kanun -tasansı yilksek huzurunulja sunulmak üzere!dir.
İç

olarak, ecnebi sermayenin memle'kete gelmebir 'kanun tasansı da hazıdanmıştır.

:fstilısali: hızlandırmaya maluıf

. sini

scığlıy;albHecelk

Memfeket ekonoınis.inıin gelişmesini !biilhassa teşldlatlanmada gören Hü. kümetirniz ilik planlda ko'oper.atiifleriimizi ele aft;ı:ıış, tarım .kre!di ve satış kooperatifleriyle istuhlalk, yapılmopera!tifleri · üzerinde ioalbeden çalışmalan yaparalk lüzttmhı kanun ta:sarüaırı~·ı hazırlamaya başlamıştır.

biri de, sanayi, ma:den · ve . su mah-\
!Hükümetimizin başlıca gayeler'inl(fen
.
.

·.

sulteri gi!bi istfllsal şdbelerini az3.J'mi verime lk.avuşturmak'tır. Ekonıom'i'k sahada
ucuz maliyetli, [yi kiliteli ve bol miktarda istihsale varmak bizim için esaslı
bir hedef _olacalktır.
Arka:d~~lar;

Devlet işl~tmeciliğinin sa:dece ana sanayiye taaNuk eden işlerle ·amme. ka"
rakteiin'i haiz işlere ha'sreldiıliınesi ve btin1ar haricintlelki salhatarda yeniden iktrsadi teşeiHbülsl~re giriŞitmemesi evvelce mlih'teliff mülıahazalarla Devlet ta~a
fın'dan kurulmuş işletmeleriden bu ölçüye uymıyantarının da muayyen. bir plan ·
dahiılinde ve d verişii şartlada ·peyd~rpey hususi teşebbüslere devrine çalrşı1masi
ve bu suretle Devletin, lktisadın içinde değil üstünlde yer al'ma'Sı şeklinde iıfa
deleridire'b'i'.teceğrm'iz ternet görüŞi.imüz üzerin'de duracağız. Devl'e't ·elindeki iş
letme'lerden her biri buıgüne ka:d:ar ıayrı ayrı incelerimiş ve bunlar dan hangilerinin, ne grb'i şart ve usul~erıle hususi teşeb1buse devredik~bileceği yolunlda'ki
1

çalışmalar ilerl:em'i'Ş'tir.

'Bu işletmelerden hususi teşeh:büse · devrediıleceklerin devirleri anına kaidar
rasyon,el v~ ra:ntalbl bir şekilide idameleri ve hususl ellere geçerken ekonnmi\k
'değerlerinde her hangi bir za'if unsuru bulunmaması da üzerinlde duracağımı-?
b'ir mevzu olacak'tır. ·
Yakıt

ve petrol

işlerimizin

de yeni Hükümetin muspet ibir neticeye lbağhyacağı

mevzular ara'sında yer alacağını. b'i~has'Sa telbarüz ettirmek isteriz.
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Arkadaşlarım;

işlerimiz hakkında

Zliraat
mekteyiz.

da

kısaca

maruzatta

bulunmayı

Ziraat ve hayvancılığın, i!ktisadi bün yemizin temel'ini
zaman gözden uzak tU'tmamaktayız ..

liizumlu gör-

teşkil ettiğini.

hiçbir

:ZJiraat ve hayvancl'lığı ön plana alan bir görüşle hareket edere'k, zirai
kredi ıdavasını, ziraat alet ve va·sıtaları meselelerini ,ha·stalık ve haşerelerle mücadele, iyi to'hum ve tohumlan l'Sl'a'h mevzularmı, ziraat tekniğini Herle'tme
çarreı:erin'i e'hem'miyetle göz;den geçirmi·ş ve ta'~bih~ başlamış bulunuyıoruz.
Şimdiye kadar- taVbik olunan o~mancdık politikasının, me.:nle:kete fayda
ve hallka .refah sağlamak'tan ziyade yurt ve yurttaş için bir ıstırap !kaynağı
oliduğunu göz öq.ünde tutar·alk hazırladığımız Kanun ta'Sarısı önümüzdeki günlerlde Buyük MecJilse tak dim edilmiş bulunacak'tır. BU. :kanun tasarısı haklı şi
kayet riı:evzularrını haHedecek, arınancılık tatbilkatına, mehll'eket ve hallk menfaratine ormanın korunmasına, kaTkınmaları orman mahsulatma bağlı vatan~
daşlann ya!!Caıca:k ve pa:zaır ihtiyaçlarını tem'ine yarıyacak hükümleri iheiva eıt
mek'tedir.
1

Hınyvancıhk

işlerimizin 'başında

dele gel'mektedi'f. Bu sahada
yer verilmiş bulunmaktadır.
Tekel ve Gümrük

işlerinüze

buılaşıcı

ve paraziter hastalıklada mücave ilaçlama:larıa geniş ölçüde

k~oruyucu aşıla'ma

de temas edelim:

Memle'ke'tte iş hacmini dara1tan ve lbu i'tibarla bir tetkike ıtabi tutulması
uygun .görü:len tekel konuları üz;erindeki çalışmalar sıona erdirilmiştir. ıBu çalı'şmal:ar netices'inde 1dbiit, av malzemesi inihisadarının tamamen kaldırılması
uygun görülmüş ve lbup.un için gere'kli olan kanun tasardan 'hazırlanmıştır.
1

Iİ'spirto v·e 'ispirtolu iç:kiier 'tekelinin ·bifhassa vatandaş sağlığı bakımından,
ispirto. ve samaya hasreHilerek bunlaırda:n yapılan hira, 1iikor, r·a'kı ve kanyağın · imaHerinin ·serbest olmasına imk'an verecek !kanun tasarısı üzerin'de'ki çal'ışmal·ar ·sona erdi·rilmek üzeredir. Tasarıların K.anuniyet kas'betmeleri halinde
vatanda·ş~ar i:çin yeni iş sahaları tda açılmış ol.acak'tır.
1

Gümrük tarifesinin gerek tasnif ve gerekse resim hadleri bakımından yurdun ·ekonomik ve mali ihtiyaçlarını 'karşıliyacak şekilde ve miNeHerarası çalışmalarla a'henkli oiarak yeniden 1tanzimini lüzumlu ·g,örmekteyiz.
Gümrük ve tekel 'kaçakçılığı ile müess'ir 'bir ta:rzda mücadele için .gere:kh
tedbirleii almak kararındayız.
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Arkadaşlarım

:

yurt kalkınmasına ~en kısa zamanda ve azami ranedebitmesi için evvela ziraat ve milli ek'onomi ile çıok yakın
dan ügHi ·mevzular olara'k, sonra da ı bu s allıadaiki .faalliyetleri memlıeket'te iküsa'di ve mane-Vi ıbütünlüğünü sağlıyacak meselel•er olaraik kıyınet vermekteyiz.
Bayındırlık işlerim.ize,

clımanla yardım

t.Bilumum na:fıa hizmeUerini memlek~tin 'haJki!ki ıiiJ:ıtiyaçlıarına ve iktisaıcli
icaplaruia göre ayarlamak, de~al)Jlı plan ve proğrarnlara bağlamak kararın
dayız.

lki!faye'tli bi:r şekle sokmak zaruretini duyuyoruz. 'Kıöy yol'bir şube ola.ra'k, bütün bir yol manzumesi içerisinlde mütala eltmek
bera ber .ahen'kli olaraik yürütmek'te .fayda mülıa'haza ediyoruz.

Karayolarınuzı
larını ayrı

ve

onunııa

1

kara ulaştırma sistemi, denizlerde seyrüsefer
şaıitlllaırı limanLar meselesinin halfinde hareket ınokta:lıarmı te~ki1 etmekıtedir. Büyülk ~imanı.ar prıoıgramının ödeneklerine taıa:Iılu!k e'den kanun tasarısı 'büyük meclise ·sevk e1 dilrriiştir.
IM·emlıeketin kıyı teşekkülatı,

ıK:ar.a, deniz ve ıdemiryol1aru:ırdan mür·ekkep münak:ale sisteminin ahenkli
şeki·~de

ve 'b'irbif"ini

tamamLayıcı

olarak

ıgel'iştirilmesi gerektiğine ık.aani

'bulunu-

yoruz.
IBüyü~k ve \küçük su işleri esas'lı :programlara bağlanmıştır. Şimdiye kadar
ihmal edilıen küçük su işleri üzerinde ehemmiıyetle durmaktayız. Su işlerimize
yen'i veche verecek 'kanun tasanLarı hazıdanma:ktaidır.

da söy1iyeceklerimiz çok kısa olacaktır.
ru.ıaŞbrma İ'şferim'izin iktis~adi faa:li'yetlerinin .:inkişa!fına yarıadı bir istiikamete tevdh hususundaki gayre'tlerimize 'devam edeceğiz.
Ulaştmııa -işierimJz hakkında

idaresine yeni bir şekH veren kranun 'ta'sarısı önumüz'de'ki günYüksek M~eclise ıge'tirileceği 1gilbi 'Deviet tDemiır ve HavayoUarı ve Posta,
Tel'graf ve Telefon hizmetlerinin de rasyonel şekilde işlemelerini temin yolundaiki tedbirlere devam olunacaktır.
DenizoyUarı

lıerde

Arka'daşlar;

İş hayatının düzenlenmesinde; :Demokrat Pa,rti progra:mımn · sosyal adalet
y:o1undaki: hedeflerinin tahakkukuna çahşılacaktır. İşçileriniizin haklarının korunması ve gelıecelkl·erinin teminat altına alınması ,işçi ve işveren münasebetlerinin adaletli ve ıtatminkar lbir ntizama 'bağlanma·sı hususundaki ıgayre'tlere hı~z
la devam olunacaiktır.

ücretli mezuniyet veya ücretli hafta 'tatili hakkında, partimiz
pren'si'bin ta'hakkuku için hazırlanan kanun projesi yakın'da

yazılı

lise

programında
Büyüık

Mec-

sunulacaktır.
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SenldiJkaların işçilerimiz
kanunıda ic~beıden

Aziz

için daha faydalı bir
tadiller üzerinde çalışılmakta'dır.

teşekkül olması

maksadiyle

arkadaşlarım;

Memlekette Hk, .·orta, yüksek -ve teknik öğretim şu'belerinin bir tek umqmi
siyasetine göre idare edilmesi yoluna girilmiştir. Bu suretle muhtelif derece ve j·sükametteki maarif müesseselerinin :ahen kH bir şekil'de gelıişmeleriı sağ

ma~rif

1

}anmış olacaktır.

Te!krri!k •öğretim okullarında ziraat ve yol ıkal:kınm~sının ma:kineleşmesine .
muvazi -olarak bölige 'ih'tiyaçlanna lqzum1u ustaları yetiştirmek üzere kurslar
ve 'şu:beler lkurulacak.!tır.
1

!K:öy okuları :inşaatında ıDoğu illeö ile ıbu iUer kaldar 'geri 'kalmış diğer illerin ihtiyaçları ön :pl'anda tutul~acak ve köylü va'tanda~Iıanmızı mükel'lefiyete
talbi 'tutan mevzuat 1ka;l!dırılacak'tır.
'Doğuıda: 'bir üniversitenin temeli ıaUlracaktır. Umumi terbiyemizde milli
ve insani hedefleri g'ötden ıkaçı:rm~dan ümi ve pedaıgojik esa~lıara göre karakter şab'siyeıt ve maneviyat gelişmesine eh'emmiyet vereceğiz.

Gençliğini milH karakterine ve ıa:m:~.nelerine 'göre manevi ve insani kıymet
lerle 'teÇhiz edemiyen bir mem1ekei!te :ilmin ve tekn'iık bil'gjnin yayılmış olma~ı,
hür ve· müs'talkiı bir millet nl'ara:k yaşamanın teminatı sayılamaz. GençHğimizin
«Vatan» Meali etra!fın'da topLanmasını hareket ndk'tası olarak alıyoruz.
1

gerekli husus'iyeıtler ıgöz önünde ·bulundurulmak
şartiy'le, aynı menşeden gelmelerine ve umumiyetle öğretmenlerimizin çok iyi
vası:fta yetişmelerine e'hemmTyet 'vereceğiz.
'ilkokul

'öğrıetmenleriniıi

Ta:hsil ve terbiyede ilmi usullere

srkı •sıkıya 'bağlı kalacağız.

Arkaıda:şlar; "

Nüfusumuzun türlü hastalık:1ardan korunması ve fizyolojik inkişafı yolunda çalışmalara elimizdeki imkanliarın azam'i ha'dlerj!yle devam edeceğiz.
r:K'oruyucu tibaibetin :qevlete teveccuh eden ıbüyük ilrir vaziife o1'duğuna şüp
he yoktur. Hasta 'düşen v,atandaşlıann süratle sıhhate iade edilmeleri .için~ ise
her ·gün /biraz ıda'ha artırılmak'ta olan rvasıtaları kafi bi:r hadıde' kadar yükseltmek ica'b etmektedir. ·Bunun i'çin h:a:Stalı'k sigortası tesisinde zaruret .görmekteyiz.
Memleketimizin nüfusuna göre sayrsı pek az olan hastane yatak adedini
süratle artırmak için :icabeden tedbrileri :alıyoruz. Daha şilndiıclen, yani iktidara ge]diğimiz •gün1den ;bugüne kadar 2710 yatak mevcuıda ilave edilmiş bulunma!k'ta!dır. ıBu hususta'ki çaiışmala:rımız hı~1a devam edecektir.
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>

Dışişierimize

gelince;

!Dış ·siyaseıtimiz,

daha ilk Hülkümet

progr.amım.ı:zda ıteferrua:tiıyle

tespit edil-

miş olup muhteli'f :za:_gıan1arda ve son ·defa Dışişleri BÜtçesinin müzakeresi
sırasında muh.terem Heyetinizin yüksek tasviibine malihar olmuş bulunan is-

tilkamette yürüyecekür.
'Birleşmiş .'Milletler idealine samirniyetle !bağlı !bulunan Hülkümetimiz, umumi bir müşterek :emniyet S1isteminin kuwe'Ue 'teşekkülüne 'kadar, aneaik hür
milletler cephesinde 1bir'birini tamamlıyaca!k ve arada gedik bırakınıyacak mev. zii emniyet ıan}aşmaları sayesinde tecavüzleri önlemek Jk~bil olacağına inanmak'tadır.

ve

IBir taraıttan eski dos~ıaaimız 1İng'il'tere
Fransa ile aramızida mevcut itbüyük· dos tumuz IBirTeşik 'Amerika i'le her gün (!aha
iinkişaf · eden samimi iş birliğimizi, dış siyasetimizin iki mühim mesnedi addetmek'teyiz.
tifa!kumzı; diğer taraıftan

1

Büyilk küçü:k bütün komşulıarımızla _ ve yeryüzündeki bütün hür milletlk:arşrlıı'kh iyi ıdostlu:k münasebetleri tesiıs ve 'İdames'i:ne •gayret eden Hükii:rtı.etimiz, milletimizin her türlü tecavüzü önlemek hususundaki kati azim
ve kararına imüsa:len, ıBi:rleşmiŞ ;M'i'He'tferde tak'ilbettiği dürüst ve teie'ddütsüz
· harekeıt hıa:ttiyle lkendi kudreti dahi'l!inlde dünya sulhünün korunma:sma hizmet
terle

ettiği kıanaatin:dedir.

'M uh:terem

arkada:şvar,

·:Bütün :bu izahlardan sonra, uzun müddett~en beri fifkirler'i işıgal eden· parmeselesi hak'kırrda'ki düşüncelerimi'Zi ae tekrar beliırt
mek istiyoruz.
tilerarası münaısebetler

•Demokr~at

\

1Par'ti ;programının ilk maddesi, demokratik ırejımın karşıhklı
·sevıgi ve sayıgı hisleri 'besliyen muhtelrf :pCl!r'tilerle gerçdkleşebileceğini, :ifade· etmiştir. ·Muha:vef,e~te ibulun1duğumuz zaman ldaima riayet ettiğimiz lbu prensibe, .
Hukümet ol1arıak 'da sadık k:ala:cağız .
. Ancak, partiler arasındaki !karŞılıklı münıasebetlerin, tecrübeli, demokrasilerde emsalini gördüğümüZ dürüst ıbir m~hiyet a:l:abilmesi ve mıiHi birliği ve
istikrarı rMaı deği'l, bil:alds ~temin ~eylemesi . yalnız i!k'ti'dar paır~isinin 1iyi niyet
ve 'hareketleriyle· değil muhalefetin de aynı hareket hattım taıkiıbeylemesiyle
lk:a!bH · ulabüir. ıMıama!fih Hükümetimiz, 'her şeye rağmen, bunun gerçekleşmesi
hususunıda elinden gelen ;gayreti sar!f etmekte devam edecektir.

177

Sevgili

arkadaşlarım;

Anayasa lisaniyle 44 üncü maddede hükümet heyannarnesi 'tıaJb.i!l"iyle ifade
olunan bu pro·gmmımız yuk-sek tasvi'binize mazhar o'llduğu ta:k'dirde itimadınıza
Layık şekiMe çalışmayı hem bir memleket vazifesi, hem de bir şeref telıalkki
edeceğiz. (*/

{*)
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T.B.M.M. Tutanak Dergisi: Dönem 9, Cilt 6, Sayfa 60~66
Programla ilgili görüşmeler : ·s. 76 - 124
Güven oylaması : S. 124 - 127

III. MENDERES HttKUMETİ
(17

Mayıs

1954 -

9

Aralık

1955)
17 . 5 . 1954

TüRIKiYE B.üYü\K MiLLET MECLİSİ RBİSUİÖiNE
Başvekil Adnan Menderes tarafından, <~Teşkilatı Esrasiye Kanunu» nun 44

üncü ma:ddesi muoi'bince hazırlanan
ve ilişik olarak sunulmuştur.
Saygılarımta arz ederim. (*)

İcra·

VekiUleri Heyeti listesi 1Jasdik

edilmiş

Reisicumhur
Celal Bayar

BAKANLAR KURUDU
A:dnJan iM,enderes (İstanbul)

Başvekil

Devlet Vekili ve

BaşveJkil

Yardımcısı

Devlet Vekili

Devlet Vekili
Devlet Vekili '(1)
Adiiye Vekili
Milli Müdafaa Vekili
Dahiliye Vekili
Hadciye Vekili
Maliye Vekili
Maarif V ekili
N afıa Veıkili .
iktisıat ve Ticaret Vekili
Sthhat ve İçtimai Muavenet
Vıetlciilli

Güımük ve İnhisıarlar ·Vekili

Ziraat Vekili
Müna!kaJat Vekili
Çalışma Vekili
İşletmeler Vclcili .

Patin Rüştü Zorlu (Çarrak!k'ale)
Fuat Köpriilü CDevlet V~ekili) 29.7.1955
Mülkerrem Sarol (istanıbul)
Etem Mender~s ·CMilli Müdafa Vekili)
15.9.1955
Fahrettin Ulaş Qistanbul) 30.9.1955
Osman Kapanıi (İzmir)
Fuat K!öprülü ~a.dciye V~kil'i) 15.4.1955
Osman Şevki Çiçekdağ·{Anikara)
Etem Mendere:s (Aydın)
Namık Gedvk {Aydın)
Etem 1M·enıderes fDevlet Vekili) 30.9.1955
Fuat Köprülü {İstanbul) ·
Hasan Polatktan (Eskişehir)
Celal Yardımcı (Ağrı)
K'emal. Zeytinoğlu rQEskişehir)
Sıt'kı Yırcalı ~Balıkesir)

Behçet Uz (İzmir)
Emin Kalafat. (Çanaıkkale)
Nedim ökmen IQMamş)
Muammer. Çavuşoğlu (İzmir)
Hayrettıin Erkmen CGiresun)
Fethi Çelikbaş (Burdur)
Sarnet Ağaoğlu (Manıisa) 6.12:1954

T.B.M.M.; Tutanak Dergisi: Dönem 10, Citt 1, Sayf~ 17, 18
Bakan'lığın kuruluşu : T.B.M.M. Tutanak JJer.gisi, D~önem 10, Cilt 6,
Sayfa 3'41.
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(1)

24 . 5 . 1954

HI. MENDERES HÜKÜMETİNİN 'PROGRAMI

Başveldl Admm J\fenderes (istanbUl) -

Çok muhterem milletvekili ~~~ka

ooşılıanmız,

ve siyasi noktai nazanmızı, Teşkilatı Esasiye hükümleri geirJ3ade :etmek üzere sözlerime· başla.rken 1O uncu Büyük ·Mü:liet
M1ea1isinin muhterem ıazıal'arım Hükümetimiz adına en derin bir hürmet ve
muihabbetıle selamlanm ..
.ffattı haıreket

reğ1ıice, beyıan ve

Aziz

arkaıda~1ıarım,

Derha~ .ifade edelimiki, huzurunaza yenıi bir pro~amla gelmiş değiliz. Çünkü bir Wktidax değiışiıkliği ikarşısında bulunmadığımız gibi, Hüıkümette w;ld değiışi!kllik de sadece nazari oJıma:ktan ileri giıtmez. Binaenaleyh pıariJimiziın vazife haşınıa ge1di!ğ1 günden itibwen tatbiikün~ başl!ahan programın; Hükümeıti
mizin ha;ttı hareketi ve ·ısiyaısi noktai nazaırı olıar:a:k buınıdan böyle de :Vatbıik,Iıne
dev.am oLunacaığum tabii. ·tdaıkki etmek icabeder. Esasen pro~amımızın bütün
muhterem mil:Leıtveki!hleri tarafındaın biHnmekte ol:duğu :ve ayrıca yine bu programın Meclisin kahir ekseriyetini teşkil eden miUetvekillerimiz tarafından
seçim müaadeleler~ ıe;sn:a:sırnda yurdun her yer.inde· :izcuh ve müdafa.ra edilmiş hu-

hınduğu

da: bir haıki!kattır.

son seçim mücade:le1erinin mih ver ve mevzuunu ~ktidıan"
ve seçimler de büyük farkla lıehimizıe netocelenbenimsenmiş olduğunu iDade etmek yerinde
milıletçe
progrıamın
hu
göre,
dıi:ğiıne
olur.
Bood!an

ba:şka

mızın ıicrıruatı teşkil etti;ğine

'Bu sebepledir ki, maruzatım, '(izha ziyade dört yıllık hadi·seleri gözden gev·e müstaJkbel iınlkişa:flar ha!kkıınoo görüşl~imizin dzahrndan ibaret

çirmeıkteın
olacaktır.

Arıkadaş.lar,

gözlerimizi ;arkada bııraktığımız dört yılın hadi:sedemo:kr:a:tik ılıayatın in:ki:şafı baikrmında:n bun·
suretiyle fiik1r1er.imizi izaha baş1ayıacağız.

Müsaıade huyu:rursıanız,

ler.v üzerine

.çevıiırerek memıliekette

]arı k taıh1ife ;tabi tuıtmak

1950 ;seçimlerinde iOCtiıdann milletçe partimize tevciıh ediıLmiş bulU:nmasıy
iıa ~iyasi hayatımızdıa püsbütün yen~ h ir dev.rin ıaçılmı~ olduğuna şüphe yoktur. Ancak d<Srt yrh daldutnan hadiselerin üıf,ade ettiğv mana ve ınıetlce şudür !ki,
1950 - 1954 yıllarını hir intikal devresi saymak daha doğru olacaktır.
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F'Jlha:kıiika bir mt11etin ;t;efekıkür ve yaşayı;ş ·ta:rzl!ncla esıa;sit tesir ve neticeler yıa;ratan büyüik deığişiıkt~klerJ bir aındru ve bir -hamlede gerçekıleştirehiılm~k
mümkün ·olıamıyoT. H1r dev1r kapamp yenisi baştarken eksıerJ;ya ·a~a;ya, .iıntilkal
devresi" diıyebiileoeğimlz, ibiır. zaman mesafesi giıüryor. İntiık;al :devrelerüJJde ise
yakın , atiıniın dlgun·1aşan manzaııasını .ıaına çizgiwedyle görme!k mürrikün olduğu
lkadaır ma;ziniın ıa:rtıklıariyle de ık!arşıılıa:şılmaık muikadd:er olur.
Geçmiş döııt yıhn eskiıilJin ve geçmişin kendisini müdafia;a ıiçin saıfettiği mezouıhıane gay>retilerm Ve h~ .yüızden kopan ŞU'U'rSıUZ h1r mücaJdeleniın tüıdü tecelii:ler:iyıle dolu olduğu: yüikseik mıa;lUm.unuzdur.

Ne gariptir ki, 1bir zamanlar dem.okradk rejimin memlekette yerleşmesini
ruriliü ·oebiır v·e tazylk vıasıtaJıar.iyle ve Iber neviden polı.iltiıka ta:ktvklıedyle .önlemeye çahşanJJar ;.İJktidıardıaın düşıer düşmez bir ıaında ıaşırı ve ölçüısüz hurriyet tıa
rıaıfta:n llresiillrri1şler ve huzur ve süik.un içindie hürr:iıyet nizarnını ıkurmaık: davasını
bu · yıaınliış ve şuursuz haıreiketlıeniıyle adeta teh11kclere maruz 'bl:liaıkıacalk <ferecelerde. ±fuıaıtliM"aı 'ıdüşmüşlerıdir. Son dört yıl ·onılıar için imazıi.ler:i,yle ~aısıl hüv:iyetlerinin küıll.iyen ·inkarı devresi olmuş ve tezatlar içinde bocalayıp durmuş:lardır ..
Yinıe mü~aıade buyuruıısıamz gıeçen

dört

y.ı:lın :haıdise]eriıni: hatırılamaktıa

ve

haıtırlıatmakba devam edey:iıı):ı~ Bi.Jıiındiğü gibi bu devre esnasında; topluh.iik hıa
y:aıtımızıın ~~ basit· ve en ehemmiyetsitz işLer~ ve .hadiseleri. en hüyüik · ve haya:ti
Devlet m'eseleleri lha:1iıne getirılierek hücumlıaırai tlc;a]loşıılmış, mıemlekette zulüm
hakim olduğu, haJ!k.ımız.ı tehviç ve taJıır.iık edece!k şekilde ıi:hin edhlmiş ve zulme
ık:arşı ıkıyıamıın meşrutiyetr ıde ayncıa telkun ıedilimelktenı çekütiJmemiş:tir. As:ay.iş .
kalmadı, dış emniıyetimiz ikıa:lmıadı, Devletin hütiipi itiba:rı ıs'lfrrıa indi, matbuat
maruz bl!faikı.ilidJoğı görülmemiş mzyi~ler altındıa · heşer ~t·ruk!atinin üstünde gayretler saxıfetmeık:ted:ir, y·o11u thücumlıaır ve tıa;br:iıkler iher günün me5e1eleri, haliine
getiriJdi:, dört sooe müddet bugünden yarıınaı ]ktidar· . dıeğıişecekmiş kanaatini
vermeye çaJiışıan ıbarelketler:e fasılasız devam .o1Uındu ve serbest reyle iş başına
gelmiş oLan ıiıktidiar, ıkuvvet <}a;rbesi iılıe memleketi clıe geçiırmiş f:iiJl ve g.a:y.rimeştu hiır Hülctimete 'yıapıJ.ıacaık muameleye itahi: tutub:naya ye1tenildi.

Y~ne

hu döıt sene içinde büOün vıat:an: ısıaıthı on hin[eroe sözde . s~yıas! m'ihamne getirildi. Bu m,Lt1nglıerde söylenen :sözler, hürdye:tlerıin
n:a:sıl ik:ıötü: kull!anlildığımn ve fikir hürriyeti adıınıa; müstehoen bir sövüp sıayma
salgınının bütün memlekettıe ne derecelerde manevi taıhriıbata sebep olduğunun
~brıet ve tesix veren ömeik1erini ·lteşki:l eder. :iıktidarımızdan ve)'ia !HükÜmetten
her nıe. münıasebetle olursa olsun bahi,s ıaç.ııldığt zamıan m:utılıaooa taihildr veyıa tezyiıf edici mütıaırua;l!aır Ve ıSÖ~er 'iJıave editmesıi: dıa:haı i.tk gÜlnden Jtiban.m adet hiı.:li
ne gelmişti.
ting1erı1nı sıaıhn.esi:

işte ıdiört . yılirk jnti:kaJ devresiınin kötü mücadele tarzını sa;dece hatır.laıtrriraık .
boylece ·geöye doğru ve· çdk ikısıa o1ara!k hiır göz a;tmış hul'Uınuyo
ruz. Bu mücadele ltırurzı, . :husuıs.iyle dünya ıaıhv~lıinm tehliıkel!i ·ga:fhıaLar a:rz ettiği
maıksadıiıyte
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genç rdemo:kva:simiz için değiı1, memleketimiz için -daıhi daıha
müş!kü1 ve ;ciddi vaziıyetler .ihdas ·edebiL~dıi. Mıeclis ve Hükümet daiima uyanılk
rve gereken tedbiırleri 1almaıkta hiır ıan tereddüt gösteıımeyeteık bir. azim . ve .katrıar soahihi oldu:ğu lkıanıaaıtinn vruktinde hel'ikese ıanlıa:tmamış olsaydı, birtakım kötü
hıa·reiketlıer ve ağır vaziyetl erl'e ı}(;arşılıa.şma!k muka:ddeır olurdu .

bir

ıdev.ııedıe, yaLnız

1

. Ha:kiikıat şudur iki, i!k~idar~mız ısürıatl'iı ve müspet ıiomıaıtiyle vatandaş v:icemniyet ve ~~timaKiı yer.lt~ştiTmek · imkanıını bulduğu ;için, dört yılı doidooaın tüırltü iftiıra, te:zv.ir ve tahrikler nispeten tesirsiz kalimıştır. Gerçekten mem~eikıe:tin i:stitklal ve ma:su:nıiyeti bugün için j,sti:hsali mümk~n ·en kuvvetli ıtemi
nata hağl:a:nmış bulunuyor. Şanh ordumuz günden güne ısümt~e kuvvetlenmeikıte ve kendisine karş~ besleniılen sevgi ve .itimat his1eti:yle miHi bidiğimizin mihil'!aıkım teşkü ıetmeıkted:X. Asırltann ihmali neticesi yığüan ihüyraç ve ıstıırıaıpliar
·en tkısıa ıyoHardaıri sürıatle gide.ri:lmeye ha:ş1anmıştıır ve daha mühimi henüz yeniılemiyeın müşıkü1ler;i•ri de yiıne kısa zamanda o11tadan ika:Ldırilac:aığı hususundıa
V1a1ta:ndaş V'icdaınmdaı lkanaıat hasrl olmuş bulunuyor. .fmar ve iktisadi ~mı1kıın
mamı'z ve ba;yındıdı:k işlerimizıde görülen bu :hamleli ç;alışmal'arlıa ka:lkınm:amız
da muvıazil oiıarıaJk süratle tahaıkkuk. yolıuna girmıiş bu~unma:kuadır.
daımnda

bütün !alks i: telikin ve propa~anda~ara rıa·ğm·en her türlü
masun ola.r:aik yaşamakta ve bütün
ıkıendilerine yıardımcı olduğunu her
ve
hizmetlıeriınde
k·endi
' Dev~et ıteşk11a:tıınrn
1
vıesiJ e ile .daim-a hiıssetmektediıder. İşte memleıkeün iç ve dış politika v,e tatbiıkıatı bakımından ihaıkiiki manzaıraısı bu olmaıs:a :idi -dör:t yıl boyunca: fiasılasız
olıaırıak idame ıettj;rilen en şiddetli tathri'k usu1ler;jı bi:rtıaikım · bedbaht ıhaıdiseler.e
Vıatıandaşlanmız,

tazy,iık

ve

şiddet

1

endişesiınıden ta:mamiıyJıe.

yol ·açıa:büirdi.
Aziz ve

kıymeHi arkadaşlarım.

Fela:ketli hadıiseılerin veya eJıle tutulur kötülüklerin zu:hur et!memiş olduğuna
bakarrak ve bu tezvir ve tahrik usullerine seçimlerde vatandaş layık olduğu ceva:bı vermiştir. Te'Viekküil!üyJe mesele üzerinde durmamak bir basiretsizıliık olur
kanaatin4eyiz.
Hakikaten, büyük hadiselerin zuhur etmemiş olması ve zararların rakamla
iifadesi mümkün 'ha1de bullunmaması biır çoklanmızca zahlir bu haller demokiratik idareılıerin tabii teoeUilerinden fikrinin edinilmesin'e 'sebep olabilir. Bu fi'krin
· yayı:lması: ve yer tutması iise önümüzdeki y11Harda aynı bedlbaht mücaJdıeı~e usullerinin devamına ve aynı acı ve zararlı .tecrübelerine, tekerrürüne yol açar. Halbuki büyuk hadiseler zuıhur etmemi·ş ve .belki el'le tuhıılur Ilievinden :kötül1ukler
ve rakamla ifadesi mümkün zararlar vukua gelmemiş gibi görünebilir. Fakat
hakıiıkatte ·biraz evvel ıizahma çalıştığımız gibi mıen.ılleketimizin iç ve dış emnliyetini
şiddette alakadar eden ha<tiseleri atlatmış, çok kıymetli zaman .ve mesaimizi israf
. etmiş ve maddi zaıraırlani uğramış bulunduğumuza şüphe yoktur. Demokratik:
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idarenin fena ananeler üzerine kurulmakta olması vatandaşlar arasında huzur
ve karş1lıJklı 1itimat ve muhabbetin tezeılzüle uğraması, demokrasinin kaırşılıkifı
tahkir ve iftira rejimi gibi gözükerek birçok vatandaşlarca hakiki güzellik ·ve
cazH)esini kayibetmeye başılaması grbi manevi zararlarımızı da !bunlara iılave etmek lazım gelir.
Bütün bunların demokrasinin tabii netice ve tecellilerinden olduğu fikri ta•
mamiyle yanbş o:lduğu giiıbı] mi1lıetçe zararlarınuzın devamma ve memlekettimizin
birtakım tehlikeli tecrübelere maruz bırakılmak~a d,evam olunmasına hakkımız
olmamak lazim gelir.
ki, 1950 - 1954 senelerini bir inti'kful devresi saymanın ve
acı tatlı hatıralariyle, onu tarihin sinesine tevdi etmenin yerinde olacağına inanıyoruz. Bunidan böyle ytkıcı. ve a~narşi'k usu1lerin devam11nı ön[emek ve demokrasinin kötü . örneklerini değil, fakat insan haysiyet ve şerefine en ·uygun olan bu
idare taırzını; her şeyde olduğu g~bi, en iyi treticeler vermiş örnek!lıerinıe ~öfle tatbik
İŞte ıbu sebepıledir

etmek

kararındayız.

HUrriyet nizarnını her türlü 'sarsıntılardan .koruma:k, memlekette siyasi huzur ve sükunla madidli ve manevi asayişi en mükemmel ~ilde tıaıh!akkuk ettirmek. memleketimizin iç .ve dış emniyetini daha da mükemmel hale getirmek ve
memlek!etimizin iblir an evvel tam bi:r refah ve saadete kavuşmasının yollartnı
bulmak hükümetimizin hattı· hareket ve siyasi noktai nazarının esasını teşkil
etmektedir.
· Esasen vatandaşlarımız, hürriyet nizarnını müstakar ~ir hale getirmek, istikrarlı bir idareye sahip olmak huzur ve sükunu içinde asırlık ihtiyaç ve mahrumıiyetlerine çare ve tedbirler bulunmasım temıin etmek istıeıdiğini -son seçıiml[erde
izhar ettiği iıraJdeıs~yJe tesbit etmiş bulunuyor.
Bu· itibarta 2 Mayısta hiçbir şey olmamış gibi devri sabıkın bütün kötü
arazı ile şuursuz, yıpratıcJJ vıe haysiiyetsiz kavgala:riyle, yallan ve iftiraya d_ayanan
sözde siyasi mücadele usulleriyle devamına müsaade etmiyeceğiz. Çünkü son
s-eçimler netioeı1eri, memleketin kaJdeııi üzerinde çok .ehemmiyetıli ve devamlı tesirleri görülecek olan _bir büyük hadisedir ve son seçimler ondan evvelki intikal
dm'riyle şimdi haşlama;kta oilıan safhayı birbirinden kesin ;surette ayımuş buılu
nuyor.
2 Mayısın manasını hiz böyle anlama'ktayız.
Çok

kıymetli

milletvekili arkadaşlarım,

Demokratik idarenin en sağlam teminatını kalplerde ve vicd,anlarda ona
karşı duyulan hürmet ve hasret hislerinde aramak inabeder. Aynı zamanda demokrasinin her şeyden· ıevvıe1 'biir zıihniyıet; bir yaşrayış ve tefekkür tarzı olduğunu
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Ul1utaırtayız. ö halde demokratik idarenin kuruluşunda, meselenin manevi cephesi yani zi'hiıiyet inkilalbım tahakkuk ettirmek hususu her tedbirin haşınd!a ·gelir.

Manevi cephesinden demokrasi, bir terbiy~, .nezaket ve müsamaha rejimidir denilebilir. Şereillere, haıysiyetlere, insani1ı;k vakarına karşılıkılı hürmet göstermek demokratik zihniyetin esasını teşkil eder. Aksine olarak, demagojinin
~e şaJhsiyıe1ıin fiikir mümtkaşa ve mücadeleleri yerine kaim olması, hakaretin, iftiranın, sövüp saymanın hatta hürriyet nam ve hesabına ayaklanma tahriklerine
kadaır teşebbüs1ere giriŞilmesi ve en kötüsü bütün bunllann tabii _telakki olunması
demokrasiyi süratle soysuzlaştıran ve· onu yok eden sebeplerin ta kendisidir.
iktidarı, muhalefeti ve tarafsızlarİyle vatandaşların hiç olmazsa en büyük
e.Kseriyeti bunu böyle anffiar, idaresıi, adliyesi ·ve bütün müesseseıleriyle Devlet
faaliyetlerini bu anlayışa göre tanzim ederse memlekette demokrasinin manevi
.i!klimi yaratılmış ve demokratik idare e,n ku-vVeti~ teminatina :kavu.şınuş olur.

Aziz

arkadaşlar,

Rejimimizin ehemmiyetli meselelerini. Yüksek Meclisiniz karşısında ·ve mil~etimizin huzurunda olduğu gibi ;e}e almak
ş1iarımtroır. Dört y.ııldı,r demoikırasi
nam ve hesabına ne türlü demogojik fikirlerin ve hatta safsatalann yapılmasına
çalişılıdığı yüik:sek ma:lumnnuzdur. Buntarın mahsus maoosatlarla yapılınıa:kıta olduğunu derhal anJryıabilmeık Iiçin. ibunları nadide cevheri;enniş gihi Jletıi s:fu;enılerıin
bir müddet evvel demokrasıi aleyhtarı :flikıirleri · ne !kadar gaıyret ve hünerle müdaf,aıa etmiş olduıklarım hatırlam~k · !kaflidir. 'Müşalıade
buyurmu§ olacağımız ·
üz~re bütün gay.retlerıi, demokrasiyi şiddetle müdafaa ve da:ha tileri llJir bür:rJyet
taraf:tarlığı eder giib:i görünerek memleıkette anaırşik !bir hal ve manZJara yaratm·ak yoUarında sarfolunma:ktadır. Anealk bu suretle ik,tidarımızı yııkmaık mümkün
ol~~ileceğinıi ve mli:llet n:azarında :i:adei timhar etmenin tek çaresıl ~u , olduğunu
hesa;plıyor~ar.

Şura;sını yüıksek dikkatinize arz etmek ıisterıiz ki bir memlekette hürıiiye't fıiik
ri ve demoık,rat!iık nizarn ıaleyh!inde artlik açıkç:a :konuşmak ~a:m:r:lı ve harekete
geçmek Jse !imkansız 'bir hal olaca:k !kadar rejim benimsenmıiş olursa o takdirde,
muvaffakıiyet liçıin takip olunacaik te!k yol 'beniimsenmiş olan prensipteri ıson delt"eoe ıitrad3a götürmek ısuretıiıyle rejimi ısoysuz1aştırmaktaın tiha:ret !kalır. Bir zaman1ar demdkrat~k rejünıiıi memleıkette yerleşmesinli türlü ıpotitilka oyunlariyle, teh- dit, cebir ve tazyiklerJe, hatta 1946 seç1mleri grbi görülmemiş siyasi zorbaiık
;t;atbitkaati~le önlemeye çalışanların, :iıktidaırdan düşer düşmez aşırı ve müfrit hürriyet ltaraJitarı lkesıRmiş olmalarını başka bir ~aJlıa· hağlıyıabilmek [mkansız görünüyor.
'Şimdi bunl•a;r demokrasiyıl Jstedi'kletJ ıgiıbi itefsı1r etm·ekte hazı mefhumları
da mahsus maik·satlarma göre manalandırmaya çahşma:ktadı:r:lar. ıMiıUetimi~in
trukvbetmekte •O'ldu~ ıin!kılap ve. ·İ:t.Üia rolU üZerıine diizıil:m~k Jstenen ve 'Stralan- '
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. maya çahşılan tüdü manıialarm ve birt::a:'kını heyula "Ve körikuluikların ha!kiJki hüv'iyetlerıin!i ortaya lkoymaıkta çekineceğiıniz hiç .:pir cihet yoktur.
Kıymetli arikadaşlarım,

Hiraz önce demokrasinin manevi ikliminin yarartı<Jrnaısının ~hemmiyetıinden
Devlet memurlanmızın bu ikiimin yaratılması ve demokrasimizin
tıekeınrnül ettıirilıip payddar hale getirıilmesıindcld tesİI" ve himıetlerıin!.in büyüık
o}acağıına :işan~t etmek yerinde olur. Bu sebeple,
rejiınlimıiz:in :tnreselelerinden
olaraık, 'Devlet meınurlanınız ha'kik:ında da baz·ı· mütalaalar ·ıseııdetınemize müsaadeleriinıizıi i1ioa ~eııim.

öahsetıniştik.,

Evvela şurasını arzedeHm lkıi, .Devlet Memurlaınmızın şu veya '{)u mernuriyette ıbulunmala:rı aralannda hiiç bıiT esa:slı !bir tefrıikin zamretine delalet eıtmez.
Aıynı içilimai muh'iıtte yetişen, aynı i1ıim müessesıeler1nden feyiz a~an merrüeket
evJa'tlarıırun deviettin fa:rildı faaJliyet .şubelerinde bulull!Iİl!aJarına rağmen ayn1 şe
refe ve kıymete saıhip bulunduıkiarına lkia:niiz. Hangi vazJifede bulunurısa hu~un
sun Devlet memwlaırımızın ihususiyle yüikseık mak'amlaııa gelmıiş bulunanların
s.ıırasına ~göre, milyon~arla ~fade olunabiıleook veya menıleketıin umumi menfaatleııin!i eheınmiyetl!i suretle :allaıkadar edebilecek ço'k mühim tasarrufılarda bulundukları açlık blir ihakıilkatıtır. Memurlarımız aneaik lbulundUikla:N tblizınetleriın hususiy;etl~rine :göre hükümlere tabi olurl:ar . ıve bu .hükümler lbıir Jmtiyaz manasma
gelmez. Umumiyetle Devlet m~urlarımızın en büyük e~seriyeti demoikratik
. reji:ı:nimiizin ıinkıişafıru derin ,gönül ferahlığı liçıinde ikarşl'ladııklannı ve ona hizmet ıiçin eUeninden gelen her ·gayret:i sarfetmekte oldulklarıin memnuniyetle 'ifa.de ·etmek !iıstedz.
menılıeikette

daha ya!kın zamanlara ik:adar totaliter bir idarenin hüıküın
ve ·Devlet mıemurJarıırmzın büyük çoğunluğunun böyle :lıir idarenin .gereUderıinıe 'Ve ~sıtekJerJnle gör~ yetıişVkıilmiye çalışılmış bUiunduğunu hatıdam'aik bugünkü va:ziYeıtıin ne ·derecelerde meınnuniıyeti ·. mucip 'bulunduğunu
.derhal kavramalk liçıin !ldl.:f3i gelir sanırız.
Bu

sürmüş olduğunu

Bu m·enılekette yaıkın zamanlara ka:dar bütün unsurlarJ.yle b:ir taha;kküm
idaresin1n hüküm sürmüŞ olduğunda kimse şüphe edemez. Partileriin lkurulmasından evveJJki devir, yatıii eri küçüik ve eherrinı:ryetsiz hir dtwaz ve tenldıdin · bile
vatan ihaneti sayrldığı yılıla:r, örfi idareler, fevkalade mahkemeler, v:atandaşlam:ı
toptan nefyi ve tağripleri ve Varl-ıik 'Ver,gis~ devıkle.t1i malum. iFalkat. çok p'arti1i
dev!ir başladıktan ;sonra da!hi :siyasi ikıanaraıtlerıinden dolayı vatandaştar tatbiik
edilen zulüm ve rtazy~k şekıilleri, · hele 1946 seçihnlerıiınin 'bütün ıvatan sa·thında
nasıl ıb!i:r sıiyasi zulüm ve zorba:lıik ılıadisesi ş~klinde taıtbiık edi'Lınıiş olduğunu da
henüz ~imse. unutmuş değiMıir. İşte sa:bı!k dda:re ııa:manında Devlet memurumuz
da o rejimin türlü tatbikatına ma'aresef _ve ıkanaati rağmına h'er'kes gi{)i boyun
eğmek mec~uriyetinde ıkalnuştı:r~
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F~krimizi

daha açmak ıiçıi:n '<\evam ediyoruz:

Bugün üi1livıe.ı;s1te muhtariyetıiniın ıiik'tiıdarımız ~arıaifından zedelendiiği rhayikırıl
maikta ve mahkemeierimizıin .t~iık alıtınıda bu1undulda:rından şikayet O'lunmaktadır. Eski devrin şimdilik bahsetmiş olduğumuz türlü tazyik ve zulüm hadiseler~ c·ereyan ederiken o zaman da muh!tar oJJduğu ~~lan ediılen ÜllıÜversitelenimiiZ!i.:n
iffimi !İ·stıvk1ail ve muıhtariyetleıiinin ıioa:bı ()laralk nazari s·ahrada ve taılebe1er;inıi bile
tıenvir etmek !imkanına !Saıbıip ol'amıamış1ardır.. Bugün :ijıse, bu muhtariyetin hudutları zaman oluyor ki günluk ve. f·ilii1i pol.ütiika yapmaya kadar gerrişleVilmiiş
bulunuyor.
Han olunan mahlcemelerıiınıiz ıise yirie o 2'laıtnan zaJt'i 'hakka
ve adalet f.ikiir ve duygusuna muha'li;f :kanun ve ıtatbiıkaıt karşısında Viicdani
kanaalti ne oLursa o:Lsun sadece ve tabii ·ve haklı' olarak se~i.rd- kaı:maik mecburi, yetinde buJUnuyordu.
Mü:stalkıil olduğu

b'ir bü!tün'dür. 'Bütün memleket hürriyetsizliğin çemberi içine
alınmrşken s•en muhtarsın veya isen musta!k'i-lsin demekle. ve bir biniş giydirmekile
- ne muhtari'yet ne de istiklrul gerçek:~eştirilmiş olur. Bu sözlerimizle Devlet memurIarımrzın nelielerden .gelip QU!giine kadar hepimizin göğüslerini kaıbartacak bu~nkü mülkemmel demokratilk zvhniyete saihip olarak vaziife ·görmekte o~dukla
rma ve ~unun en güzel tarafını b'ir kat daha teıbarüz ettil"l1:liş bu1un;duğumuza
kan·iiz.
Çünkü

ıhürriyıet

'Mub'terem arkadaşlar,
Demokrasinin tekemmül ettirilmesinde adalet cihazının vazifesinin clıem
miyeti aş]kardır. Hu itiharla demokratik rejime dair olan bahısi kapamadan bu
·meıvzua da kısaca temas etmek istiyoruz.
Siya:s:i tenkiid ve /fikir hür:riyeti ile S'övüp :Sayma, halkaret v:e tezyif, hatta \.!·emiyetin nizarnını bozma teşehbüs ·ve hareketıeni arasındaki hudut kolaylıkla teş
his ··edilebilecek kadar muayyen olmak l§:zım .gelir. Şayet bu 'hududun bazı nokta[arda muayyen olmaması veya hürriyetin manasının yanlış anlaşıLması neticesi
oiarak hakaret ve saire gi:bi memnu fiil ile fikir 'Ve tenkid hürriyetinin birbirinden
ayırtedilememesi thali, demokrasiınİzin 'Soyuzlaşmadan ve garlbın örnek tatbjkatı
na uyıgun olarak gelişfirilme·sj mevzuunda hususi !bir ehemmiyet arz eder.
memnu !fiillerin hudu'dunu dalha .sarih olarak ç:izmek ve suç undalha kati olarak tartiif etmek hüirriyet :ve haysiyetlerin korunması ve
nilla~ıt demolkratitk rej'rmin selameti baikurun!dan bir zaruret olur. Binaenaleyh
ta~l;)i'kaıttan ders dlarak suç hudut v:e unsıur1arını kiimsenin yanılmıyacağı bir katiY.etle te:slbit :etmek hususunda Yük:sek Heyetimizin kanuni tedbirlerin alınmasına
·ıüzum göreceğine kaniiz.
Bu

ısudanını
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ta;k!diı~de

siyaset adamlarının şahsi ~eref ve hays:iyetlerini ayaklar altına almak ıv:e hürriyetlerini daüna tehd1t a!Itımfu. bulun'dtı.rmak bir
itiyat haHne gelmiş ise 'buna yüksek müdahalenizle süraJtle ısıon vermek icabeder.
Va~an1daiş1ar.m, p'oHtik'acıların

Munterem mHletvek'i~i arkardaşlanm,
Te;şelkküre ,şayan bir hakikat olarak .ifade edeyim ki, adalet mensupl·arının ·
buyük ek serJyeti bu mevzuda ha!kiki demokratilk zihniyeti -layikiyle k:avrıyarak
gere:k!en hassasiyeti göstermektedider. Ancaık .ı:a:man zaman ve ~er yıer, hatta
ehemmiyetli y:edetde ve kilit niüiktalarmda demokratik anlayışın· zayırf olduğUnu
bla:zaın elem1e muşahade etmekıte ;oılöuğumu.zıu yiilkselk huzurunuz'da .ifade etmekten. de 9eik'in'm:iyeceğiz. Çünkü a~d'aletin eline onun tatfbik ·edeceği kanuni'an veren
1

Yük:sek heyetinizdir.
Muhterem

arkadaış'lar,

Demokratik rej'imimizin ·önumüzdeki ~ıllarda muhteme l inıldşalf1:arı hakkın
da:ki gıörüşl'er.imizi boylece arz ettikten :sonra Devletin diğer faaHyet sahalarındaki
lıa:ttı hareket ·ve .sıi'yasi ndktai nazarımrzın ·izahina geçıec!eğim.
1

Sözleri'mire, 1950 senesinde iktidara gddiğimiz zaman tatJbika koyduğumuz
programın .esatslannı bir kere daha hatıdalmayı bundan. sonraiki çalışmalanmızın
istilkametlerini da:ha vazıh bir şek:Hde gö'stermek blaikımın'd'an faydalı buhnaktayız.

A'ziz

arka:da~larımız,

Hatırlanacağı

vechile 1950 de paJ"timizin hükümet

pr'o~ratnı

.iki

kısmı

ihtiva

etmekte idi.
Birinci kısım, eJıimize marnur b'ir vatan devreidil!m·ekte o:ıduğu iddiaılarına
~arşı o gün~ü durumu hakiki çehresiyle Bıüyüik M·ecHse arzetmek, memleket iş
lerinin umumi man·zara:sına !kı:saca göz atarak, karşrsmda bulunduğumuz mesele ve müşküHeri bir arada gıö'Zlden geçirmek gayesini istihdaf ediy:Ordu.
. Piillhakıika uııun sü~en tek parti hakimiyet devrin'den bize intikal eden müli
ve siyasi mura!kabeıden ma!hrum b'ir idarenin, hata, israf ve ifratlarıda do1u iktisa'di
vıe mali bir p-olitikanın, imtiyazılı bir ni~aye ıa1tında verimsiz çalış~n pahalıya
maleden ve pahalı satan Devlet işletmeciliğinin, memleket ·men'faatlerine bir
türlü uydurulamıyan kredi prensip ve u'suHerinin ve hemen her hizmet sahasında yer tutmuş 'sakim yollıar, ikiötü itiyat ve Iliataılı zihniyetietin :önümüze çıkarmış
ıöulmduğu eıtge1ieri, nereden ~e n·e. şelkB'cre i1şe başladığımızı gösterme bakırnın
dan, umumi efkar önün'de kısaca da olsa açııklama'kta zaruret vardı.
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•1950 Hülci.tlnet proıgra:mınuzın ilcinci kısmına ·~ei:lnce, bu kısımda o zamari
nelet ryapmak istediğim:izi, izah ederken başlıca esas olaralk, mill.etimizin yüksek
, vasıtflar:ına, yurdumuzun sahip bU!lrmduğu geniş tabii kaynalklara uyıgun ·b!ir iktisadi ve mali poJ!itika tak'~bi sureltiy'le, a:sırlarca geri kalmış olan memleketimizin
'öugünün ileri mmetleri seviyesiine ytük'sıelt~Lmesinin hedef tutulacağını ifade etmelde idik.
iktismdi ve mali poitikamızm esasları neler
ise şöy_llece hulasa olunabilir :

olacağına

dair o zamanki. ta'sav-

vurlarımız

1, Nüf.u:sumuzun '% 80 :inin Jştiga.J: mevzuunu ve geçim vasıtasını, miHi
ekonomimizin ıteme1iıni, s:ana:Yi ve :tioaretimi.Zıin ana ık:aynıağunı teşkil eden ziraatimiz hüy:ü!k bir diikkat ve ehemmiyetle ve ön pl:anda; ele a;lıın:acaktı:r.

2. Memleketin iktisadi cihazlandınlması süratlendirilecek, bütün mali ve
[ktisadi imkarrlanmız, azami nispette iktisadi kalkınmanın emıinıe tahsis o~una
q.ktır.

3. Hususi teşebbüsün çalışması ve gelişmesi için lü:ı;umlu hukuki ve fiili
emnliyet havasının yeırleşmesinıi; temine matuf bütün tedbiıder aılınacaıkt1r. Memlekette mevcut sermaye ve tasarrufların istihsale akması teşvik ve tem4t olunacaktır.

4.
şartları

~abancı teşebbüs, sermaye ve tekniğinden geniş ölçüde
tahakkuk ettirilecek ve icapları yerine getirilecektir.

fa;ydalanınamn

5. Devllet bütçelerinin cari hizmetler ve sadiyatıında azami tasarrufla hareket .edilecek, memleketin iktisadi takatiy1e mütenasip denk ve muvazeneli bütçeller getirilecek, buna mukaıbjı)) :i!ktisadi kalkınmaya ve bir kül halinde bütün vatandaşların istihsal gayretleri ve faaliyetlerini desteklemeye matuf sermaye yatırımlarma mümkün olan en geniş. hissenlin ayniması temin edileceıktliT.
işte beş maddede hülasa ettiğimiz o zamanki programımızın iktisadi ve ·
. mali kısmı:nın 1950 Mayısmdan bugüne kadar geçen d'ört y.ııl içinde ·müteınıadii
gayret ve çalışmalarla tatbiki sayesindedir ki, evveld,en tasavvuru dahi mümkün
olmayan emsaLsiz kaılkınma haın11ıeleri tah~kkuk ettirilınıi.ştiır.. Başta zi·raatimiz
olmak üzere bütün istihsal kollarında, ihracat ve dış· ticaı:et hacmımızda üç misline yakın aırtışıiar •elde ed.iılimişt'ir. M:i:Ui ge]frrd'e Devlet geliiderıinde, Devlet bütçelerinde ve Devlet bütçelerinden ayrılan istihsale sermaye yatırımlarında görür.
memiş aııtış[aır temin ollunmuş, Devılet yolları, il ve 'köy yOilJ.arı, limanla:r·ı, sUllama
tesisleri, barajlar, elektrik santralleri gibi belli başlı bayındırlık ve imar işleriyle
ana iktisadi tesisler, inşaatında daha evvel. tasawuru dahi m~kün olmıyan. !baŞarılar elde edilmiş ve ayrıca sağlık, maarif ve ziraat hizmetlerinde mühim adımlar atılmış, hülasa bir kül halinde memleket ekonomisine çok geniş imkanlar ve
kuvvetler getirilmiştir.
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Arkadaşlar;

1950 yılında iktidara geldiğimiz tarihlerde mali ve iktisadi imkanlarımızın
son derece malıdut bulunmasına rağmen bu kadar ıbüyük netlkeler elde etmiş
olan. iktidarımızın dtine nazaran bugün çok daha geniş imkanlara sahip bulunduğu gözönünde tutuıl:dU!ğu takdirde gelecek dört yıllık deVr-e zarfında, umum.i·yetle memleketin kalkınması ve iman hususlannda, milletimizin hayat seviyesinin
yükseltilmesi. ve her sa!hada bütün Devlet hizm~erinin daha. tatmin edici bir
şekilde :ifası mevzularında kolaylıkla çok daha büyük başarıların elde ed,ilebileceğini katiyetle. iif~die ıedeöİ'hlriz.. Ça[ışkan T:ütk mil!letinı1n ve Türk iktisadi zekasının bu başarıların elde edilmesinde esas unsuru teşkil ettiği muhakkaktır.
bütün çiftçi ve işçi vatandaşlarım:ızın, devamlı
gayretleri ve .randımanlı çalışmalariyle · Hükümet tedbirle~i birleşinc~ yurdumuzun kısa bir zamanda marnur bale geleceğinde Şüphemiz yoktur.
Hususıi . teşıebbüıs erıbabının,

·Muhterem

arkada~larım;

Musaa:denizle ikt!sadl.i: ve mıall!i poılitiıka.mızın ·esasları üzerıinde sörl~rime devam edeceğini. Memleketin iktisadi kalkınmasını tahakkuk ettirmek ve iktisadi
d]hazlanma gayretı]erimizi süırat!Ie ve geniş mikyasta artıırmak hususundaki aziin
ve kararımızı ifade ederken bütün çalışmalarımızda, iktisadi ve mali · istikrara
büyük kıyımet ve ehernmiyet vermekte devam ·edeceğimizi l)lilhassa b~l~·rtmek
isteriz.. ·
Şimdiye kadar elde edilen müspet neticelere ilave olarak bundan sonra daha

büyüik !işlerıi .ffi:ha'kkuk ettirm,ek için iktisadi ve mali iS<tikmrın muhafazası ehem.miyetlidir. Deflasyoncu bir politikanın bütün iktisadi ve mali kaynakları kısır
laştınp akamete uğrattığırnda ~üphe olunamaz; Buna muıkabil dkitıisatd!i ve mali
politikada istikran muhafaza gayesinden uzaklaşmanın da aynı derecede zararlı
olduğuna kani bulunuyoruz.
Paraniızın kıymetinin muhafazası m·evzuunda kiatiyeiJ-e ifade edeceğimiz
kararimiz şudur ki, her türlü menfi propagandaların hilafına paramızın kıyme
tinde hiçbir değişiklik asla hatırımıza gelemez. iktidara geldiğimiz günden beri
mi1letçe ve Huküm,et ollarak iktisadi ve mali saha:da azirnlti ve dikkatıVi .çalışma
lan icabettiren büyük bir kalkınma .hamlesine girişmiş bulunuyoruz. Memleketi
hak!iki ve devamlı hir refaıha götüııecek tek yolun da bu vadıidel& ça:1ışmaı1ar olduğuna kaniiz. Bu kanaatle çalışan ve bu çalışmaları nıüspet ve fiili neticelerini
daha şimdiden elde etmeye başlamış bulunan bir iktıidanD! para kıymetin!de de'ğişiklik yapmak gibi suni usullere müracaat etmesi katiyen bahis mevzuu olamaz./
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Zira para kıymetlinde yapılacak değişiklikler memlekette istihsale yatı;rıılacak
sermaye maliyetlerini yükseltmek, için piyasada suni bir surette fiyatları zorlamak, miLii emeğin değerini düşürmek, is.tihsal maıllarımızın ve !ihracatımızın satın
alma kudretini azaltmak, dıŞ memleketlere karşı vecib~lerimizi ağıdaştırmak ve
külfetlerıimiz!i artırmaık demek olur.: Bimitma[eyh para ıkıymetinde yapılacak
ayadama veya düşürmelerin süraHıi ıinşa ve iin!ldşaf ısafhasıında huluna.ın milli
ekonomimizi ve mH:Li kalkınma ham:lelıedmizi seıkteye uğratmaktan başka 'bir
netice vermiyeceğine kaaniiz. Görülüyor ki, memleketin iktisadi ve mali durumunda bizi bu neviden ameliyel\ere zorlıyan hiÇbir sebep mevcut değildir.
Muhterem

atikadaşlarım,

Şimdi bankacılığıımız

ve kredi mevzuuna geliyorum ·:

ıMıilLi !İ·stihsalıi artırmaya matuf gayreHer'in ve bikümle iıktıisadi faaliyetleôn
müsait !kredi ün:kanlanna, ·sağlam esaslar üzeri:ne kurulmuş Jkuwetli ve mazbut
banka hıizmetlerine ihtiyaç arz·etmekte olduğu malumunuzdur. İstihsale sern:ı'aye
yat-ırımlarının teşvıikıi ve ıniilli tasarrufun 1istıihsal faaliyetlerüne 1ıevdihi iiçin Bakanlar Kanunu. iilıe menkul ık:ıymetler. ve lkambıiyo borsalıarı mevzuatının bu yenıi
anlayışla :ele aiınmasım v·e hi·lhassa 'S'ana~i erbabı ve madencüerle denizdilerimiz;in kredi ün:kanlarına rkavuşturulma:sını ~cabettıimıektıedir. Gerek bu ısahaların
ve gerek. diğer ~stihsa!l ve 'İŞ !kollarının ihtiyaçlann-ı gözönünde tuta·rak hazırla
nacak olan yeni kanun tasar~Iarı löniim'ii'zdeki devrede tetkik ve .tasıvibinize
arzolunacaktır.

Bu memleketin :iktisadi lkalkınmasının ·süratle :tahakkuk ettirilmesinde ve iistihsal hacminin 'artırılmasında :hulasa umum'iyetıle ii:kti:sadi f'a:aliyetlerde husus'İ
teşeöbüs ve' sermayeyi esas addetmekte ve orta en büyük kıymeti atfetmekteyiz.
Gerek Parti programımızda gerekse 1950 Hüküm~t beyannamesinde açıkça ifade 'edildiği veçhile hususi teşe'b'büs ve sermayenin gelişıtıi:rlilmes!ine emn'iyet ve
huzur içıiınde ve Devlet iktisadi :teşebbüsler:iyle eşitlik şardarı !iÇinde çahşabilme
sin!i temin edecek şartların tah:aikkukuna, ayrıca ·genıiş imikan ve yardımlardan
faıyda:landırılmalanna, 1ayıık olduğu ·ehemmiyeti vermekte devam edeceğiz. Bu
cümleden · olmak üzere son dört sene içıinde büyük hir titıikJşafa mazhar !kılınan
iküç:üık sanat erbabı ve esnaf teşekkillrerıinin takvıiyesine, muasır memtelketlerdeki
emsall'eni sevriyesine çıkanlmasına ve kredi 'ih~iyaçlarımn karşılanmasına çahşa
cağız.

- Yabancı ısermayeyi Teşvik K!aınunu ile petrollerimizin
dalk:!i tedbiitde:riimıizıde de gayet ikararlıyız.

'.işletıilmesi

mevzuun-

· 'Memleketin ısanayi'leşmesiiiıde, zengin tabiıi ık,ayna!klanmızın ve petroHe:rJmi!bir an önce !işletmeye ıaçılması,nda ve mililetimizin. !hlizmetıine 'arz.ında yabancı
sermaye ve teknik bHıginin teşvilki mesaisıiıne verdiğimiz ehemnıiyet, her türJü
. menfi rıeşrıiyat ve propagandalıara rağmen, ·milletimiziin tasvibine mazhar olzıin

muş bulunma!ktadır,
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!kabul. buyurduğu 1kanunlar arasıın~
ıi}e P.etroi K'anunu, •iktisadi
Kanunu
da, Yıabancı Sermaye Yatı:rımlarını Teşvik
1
ehemmiy;et ve mevki 'İşga'l
.lkallkınmamızda ve Millıi ink işafımızda hususi ib'ir
edecektir. Hen'Ü? birkaç ·aıy önce meriyete vaz'·edıi1m~.ş olan bu kanunların tatbika:tı:ndaın beildediğim!iz fey!iz1i neticeleri as·ıl önümüZicJie!kii ıyıUardan ~tibaren elde
:~etmeye 'başlıiyacağız. ıMemleketimize .gelerek, yerJ.i sermaye ve teşebbüsün yanı
lbaşl'~lda ve onurilıa iş bıidiği halinde çaıhşmalk listiyen yabancı ısermaye, teşe'b
büs erbabı ve teknisyenler her turlü kolayiık ve imkan sağlanmış bulunmakıtaıdır. nu vadideki f'aaliyıetlerimize ve yabancı sıemnıayeniın memle!ketıimize ıakmasım temin hususunda'kii gaıyre:tlerıhnize hızla devam ·eylıiyeceğiz.
Geçen

ıdevr·e zarfında

Yüksek

Meclistİn

/

Kı ymetlıi ıaıtıkaıdaşlarım:

;Şimdli memieke1ıimiizde yaıpılmiaJkıta
~a:n

rrle

geniş

olan m:i·sl!i

görülme'miş

sermaye yabrım
·orta ya çıikan
kısaca :izahta bu-

miılletimlizin :haıyat ısıev'ıiıyıesıinliin s'titatlıe yüikıSelmes:i !karşısında

itballat yaıpmaik 1hıtıi~cı ıile dı:ş ted!iye zorlukları ha!k!kında

lunacağım.

'Bütün memleket mikyasında bu derecede azameNi ve süra!tli İ'ldlisad'i kaılkın
mm hamleleri kolay ve rahatça ta~hakkuk ·ettirilen neviden bir şey değiildir .. İk
tisadi cihazıanma ısafhasında bulunan ıve bu dhazla:rimayı en kısa zamanda
!kuvveden fJıile çıkıaırrnalk azmi !ile çahışan :her rnemlıeıket, zaman zaman birçok
müşkillatlaı mücadele 'etmek, muayyen de.vrelerde bazı s~kınt~lara .göğüs germek
mevkiiindedıir. Hususiyeille son 'Zamanlara ıkıadar listihsal !kaynaıkları geliŞtirıilme
miş, her türJü ısı:naıi tesıisten mahrum 'buıaık~mış, ·en hasıiıt ·!ihtiyıaç m'aıddelerini
dahi lhaniçten !iıthal ıe'tme!k durumunda bulunan memlreiketimiz !için bu husus, üzeıiiınde ehemmiyetle durulacaik bir ıvakı,aıdır. Blr taraf:tan ihracatı:mızı arıtırıp lithaıla:tımızr memleiketimizde !kuracağımız :sanayi maırnutle'rli:nin ~stihlaiki :suretiyle
aramak Iiçin Jstİ'hsal ihacmin;i: !artıraoa!k , ·envesüsırnaniliara gi tmeık diğer taraftan
da iktiisıadi kalkınma dolayısiyıle artan iısiıiihlak 'sev~yesini tatmin etmek, yaibancı
memle!keHerden gen'iş mik:tarda !ithaLat yapıi1maısını ıicabettirmeıkteıdir.
· zarur:i bir şart-ı hulunaın l:Ju ıyüksek sev:iyel1i
muaip olduğu muvakkıaıt :tediye güçlüiklerii ve geçici. ıdöv,iz dadığımn teslirlieriinıin !izales!i mevzuu üzerıinde dikkat ve hassasiyetle (}urıulmaıkta devam oluİkti:saıdi 'kaıl!kınmıa devrıe1eriinin

ithalatın

nacaıkıtır.

Memleketin !iktisadi ikudrıetini artırmaya: ve bütün va1:an:daşlann ıistiihsaıl faadesteklemeye maıtuf ıtemel tıesıi:sle:re :aıit sermaye yatırımlarını uzun ve
oııta vıadelıi dış kredilerJ.e fiinanse etmek hususundakıl faaıÜyetlet1imizıe hız vıe vü-

lıiyetılerıini

~at verıHecekti:r.

M·emleketi:miz:in bugünkü geniş tihtiyaçrarı, mahrıumiyetlefıi ve dertlıerıi 1950
tkci;dar yapılan ya:tırınıların hiiç !bir inana iifade ·etmiyeoek !kadar az ve
verimısıiz saıhalara tevcih olunmaısmdan ıileri :geıllm:e!ktedir. İktidarırnız tarafından
senesinıe
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girişilmiş bulunan muazzam ısermaye yatırımları ıtaha!kkuk ettikçe, kurulan tesisler ~letmeyıe açıldııkça müstakbel refah ve lkaıJıkınmamızın. ilcaynakları da süratle ıin!krişaila mahmr olaoakıtır .'

Son dört yıL liçinde sarfettiğirn:iz gayretler nıeuicesıinde sjiratle artmaya haş
bulunan mililii istih:saHmiz ve daha Şİmdıiden :biı'1kaç nüslıini ibulmuş olan
.iJıracat kudretimiz Bayesinde ve yaıkın bir istilc!bailide, iha:lihazır geçici tediye güçlüklerimizin hertaJra:f ·edıi'ld!iği ve dış m'a1 i ve ıiktisad:i münasebetl.erimizde haıkıiki
ve çok ıyü:ksek seviyeH bir muvazeneye u1a:şıldığı vakit !bugünkü ·çahşmalanmı
zın ve gayı:ıetlermizıin !kıyrnet ve ehem.mıiyetii daha iyJ anlaşılmış olacaktır.
la:mış

1

1

M uht;erem

arkadaşlarım,

·Bütçe ve vergi politikamızın ~saslarının izahına gelince, h u mevzuların ikbütçe· gerekçelerinde ve 'bütçe nutuUda:l'ında teferruatlı olaraik Yükseik Meoliısıe ve bütün memleket efıkarıına defıaıatl'a ıarz e<iiiJm.iş bulunduğu ma1u. munuzid'ur.
tidarımızın

ri950 senesinde iktidarı deyraidığımız günden beri merhale merhale tatlbi:k mevkiine koyduğurİıuz !bu esaslar sayesinde 'butçelerimiz, yüksek seviyeler ve devamlı
bir inileişaf s·eyri liçinde memleketimizin dhtıiyaçlarına uygun ha'lciilci bıir muvazene ve den!klıiğe ulaştırılmış. nevlet sarfiiyatında, her tüdü lüıks, 1sraf ve ifratlardaın kıaçımlmış;

Es:ki devıirlerd;e :Devlet bütçeleri ıiçlin ·ağır ve tiıktiıhamı güç hir yük ~şkil
eden, gösterişli olduklan ruspetlinde verimsiz. ve akiim mevzulara tevcih edilmiş
bUl:unan tahsiısier tamamen hertaraf olunmuş, memielketin !iıktisadıi lka:~kınmasının
temel mevzularını teşkıil eden s•aıhalara ve ;istihs·ale' sermaye yıatırımlanna, nafıa,
sağlrk, maıarif ve Ziraat him1etıerine 1ayık olduikiarı ehemmiryet verilmiştir.
Bu suretle bir taraftan !bütçe kaynaıkları :taıkvliye ve tarsin ıedıiLirken diğer
taraftan 'Devleilin, vergi şeklıinde haLktan aldığı paralar, :yenıi isti:lısa:l k:aynalldarı,
s·ervet, sermaye ve çeşitLi Devlet ıhıimı.etleri şeklıinde ve daha büyük 'kıymetler
ha]inde tekrar aziz mi'lletimicin ~stifad:eSine ve emrine arz .edi•lmiş bulunmalktadır.

IHü!kümetimiz !bundan sonra da, aym •istiıkametteiki çaılışmalarma hızla devam edecek, halen 1950 ısenesine niıspetle ıblir mislıi ·artımış bulunan mati lkaynaklarımız ve bütçe iimkfunlanmızla tilktisadıi ve mi1H rkıalkmmamızı süratııe taha:kkuk
ve ·tekemmül .ettirmeye, amme hizmetlerdni dalıa çok veııimJJi !})Jr :ha'le .getirme. ye, memleket ihtiyaçlarına daiha :iyi cevap vermeye, ·halikımızın huzur, refah ve
swaıde~im daha müıkemmel şekliılde tahalkkuk !ettirmeye ça1ışacaJk'tır.
Bütçelerimiiin, . yurdun Metisadi taıkaıti ıile mütenas~p ve hakiiki manası ile
ve sağla:m ikaraıkter·inin muhara:zıaısma dikkat 'olunacaktır.

muya2erie~i.
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(Malum olduğu üzere, geçen dört yıl zarfıında Devlet gelir!eııi'"lhı ve vergi
politikammn ··esaslarını tayin ederken, ·gelir mevzuatinın, memlekette inkişaf etmekte olan aş hayaıtını şu veya bu şekriMe taııyl~k etmemesine ve hu geHşmenin
normaıt ve tabiıi listilk(i,metJer'inii her hangli bir şekilde bozmamaısına, vergilıerıimi
zin memlekette ısermaye teşdkküi ve tera:küm~ü iedel~emesine büyük bir ha:ssa:siy~tle iıtina edilmliştir.
'

nu

ıesaıslara

göre. tanzim olunan gelir po]itıikamızın hedefi, devamlı surette
artan mihlıi. .ge]ir.le mütenasip olarak, Devlete daha fa~'a vaddat ısağlamak ve
vas~ta ilıe mem1ekıeUin ·witti:kçe hı:llanan ıkalikınma hamlelerini, bunlıara muvazi olaralk dıestek·lemek ·ve !bugünün ·tel~kıki1erıine uygun hiır ısurette §.:mme hizmeU.eııinli ıda:ha geniş ve daha tatminıkar :hir şeilcilde lifa eylemek ~olmuştur.

:bu

Bu 'hedefler taylin edi1ıi:t1ken, vergiicin bir mali ıvas~ta olduğu kadar sosyal
ve .eıkcmomrk ma!kısatlara müteveooih bulunmaısı1azııı;n gddiği husuısu ·cla gözönünda

tutulmuş lbulunma!ktadır!J

Hu .gaye!erin taJbalkkuk ettirtillme)s.i ~çin~ 1950 yı1ın~aın 'bu ıyıana yapt'lğım.ız çave başardiğımız Jşier arasmda Oe1ir, ıMuameıle, Yol, Hayvanlar ·vıe Şe
ker 'İis~rhlaik Verg;ilerıiyle Gümrük Resmi kanunlarında ve Vergi Usul K:anununda ·esa:slı taıdhl:aıt ve l!slıahat yapılmış, :miıUi ffıs:tiıhsal ve mmi gelir ısahalarında .elde
· edillen artışlara dayanan muazzam miktarlarda gelir tezaıyütıl·eri sağlanmış, aynı zamanda, vaısııta:Iı ıvergillierle küçümsenmiyecek indirimler yapılmış, az kazançlı vataın
daşlann vergNeııinde ehemmiyıetlli ihafıiflemeler temıin · olunmuştur.
iışmabr

ünömmdeki devre zarfında, rvergi ı:sla'lıat progııarnımızıa
prensipler ve !hedefler dalreslinde ·d;evam olllin:aca'ktır!i

bıiraz evvıel ıifaıde

ettiğ~iz

Bu cümleden olmaik üzere, verg;i siıstemimi:zıin ttıemelin!i ooşkıil eden Gelıir ve

Kurumlar

ve~gJ·leııinli

sosya!l adalet

memlclcet .Tealiıuelerme ve 'Devlıet :ilrtiyaç1anna, vergi ve
daha: uygun ıbir ışekıirude ıtadıiıl ve ıslah edeceğliz.

kıaıiıdelerjne

IEsnaf Vergisi süratle ele ıa:1ınaca!k ve !kazançları az O'lan yüz binlerce .iküçüık esnafın mutlaik · s·urette vergi dışında ıbıraıkılınıası teıklJf olunıacalkt1r.

Geçen devrede kısmen ka1dırılmış :olan HayıvanLar Ver~isinin bakıyesinin
de 1955 yılıında .ilga·sım tekliif et:Jmek ısuretiyh~ ;bu iıptidai vergiyi tamamiyle tasfiye ·etmiş olacağız. V:e~aset ve ·İntiıkal Vergiısİ de ıslıah .edeceğimiz v·ergiler arasrna alınmış buluınımaktadır. !Böylece esasl1arı hazıdanmLş bulunaili vıasıtasrz vergilerimiz ahe~kli bk manzume haLine getiririmiş olacak ve ııamanla tekamül etHrilmesine çalışılıacaktır.
Vergi sistemimizin ikinci grubunu
surette ıslahı, bu devrede
mevzub~nndan birini teşıkü ·etmektedir.
lerıinin esasl•ı

teşkil

·eden Muamele ve tstihlak vergi~
vergi çalıştnalıanmn başlıca

yıapacağımıe:
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Sinai hayatımızın iınkişafı hakımından mahzurları malfununuz bulunan tmaJat IMuamde Vergisi·ni, bugünkü şekil ve tatbikatı ile. ortıadan kaldırmaya karar
vermiş bulunU;yoruz.
·Böylece mükellef tatmin edilmiş olaca:k ve bu v-ergiy;e tevcih
bütün şikayetler tamamen ortadan kalkmış bulunacaktı·r.
Muhterem

edilmiş

olan

arkadaşlar,

~iirmt işlerimizide kısaca

gözden geçirmek yerinde olur.

Zinaat .istiihsal mevzuunda, Hükümetinizin isabetli tedbirleri sayesinde elıde
olunan neticeler, eski dev·irlerle ~abili kıyas olmuyacak derecede :6arıklı ve memleket1miziın yüzünü güldürür · mahiy.ette olmuştur. \Bu mevzu da dört seneden
beri takibetmekte _.oLduğumuz ziraat politikası, ;yeni Hüküm·etinizin .de üzerinde
dikkatle ·yürüyeceği politika olacaktır. \Bu .politikıamn isabetini, Sıadece yaıkın senelere kadar halkımızını · yiyeceğ1 ekmekli!k huğdaryı hariçten :ithal ·ederken iki,
üç sene giıbi çok kısa bir devıre zaııhnda hububat istihsal ·eden memleketler arasında alttncı ve iıhııacatçı memleketler ıarasında dıa dördüncülük giıbi ehemmiyetli
bir mevıki almış bulunmamız sarahıatle .göstermektedir.
·M.emleketimizin ·ana gıda ve ihraç madıdesi olıan hububatın ıslah ve standarüzerinde .daha esaslı ve . geniş çalışmalıarda bulunmak zirai · plan ve
P,ro~ramlıarımızın ba:şl·ıca mevzulan meyıanmda .bul'Uırimaktadir.
di~asyonu

· Hububat mevzuunda!ki çahşmalarımız daha büyük bir itina ve t1tizlik iJe
devam ettirilecek, bu ar·ada dl!ş piyıasa1ann istediği evsaf ve çeşitlerin yetişüril
mesnne ve taammümüne gayret sar:f olunacaıktı'l'.
ehemmiyetli bir mevikii olan pamuğunda bilhassa sulama,
gübreleme ve iyi vasıflı tohumluklaırın teŞhisi suretiyle istihsa~ miktaı:mın arttı
rıımıası ve kalıitesinin yü~seltiı1mesi hususundaki planlı çalışmalara devam oluDış _ticaıretimi,zde

nacaktır.

Daha bugünden dünya pamuk istihs·alinde yedinci, ve· pamuk ihracatında da
dereceyi almış bulunuyoruz. Zir~ai kalkinmamızın başlıoa mevzularındıan
zirai mücadele, köy ısulıama, kimyevi gübre ve toprak, bağcılık ve rrteyvacılık,
çayır mera ve yem nebatlıarı~ ha.ıyvancılık, zirai .öğretim ve bakım işleri de ön
plandıa ve ehemmiyetle ele aldığımız ve geniş miky.asta tatbikatma geçtiğimiz
zirai meseLelerimiz arasındadır.
beşinci

bir mikyas o~arak hububat tohumu tevziatı mevEski iktidar zama.nına ai.t olanı 1946 - 1949
edelim.
arz
zuundıa biır,
tarihleri arıasındaki dört ıyı:llık devre za.rfıında dağıtılan hububat tohumLarının
yeki.ınü 148.637 ton !iken bizim yalnız 1bu yıl dağıttığımız hu'bubat tolhumu
174:.030 tonu. bulinuştur.
ıGayreUerimizin dıer·ecesine

iki
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ırıakam

fstihsalimizin artışında_ en mühim aminerden biri olar-ak telakki ettiğimiz
zkaatimizin makineleştirilmesi işine dev·am edeceğiz ve çiftıçimizi biır taraftan
traktörlerle, diğer taraftan da hayvanla çekil:en modern ·ziraıat raletleri He cihazlandıracaığı:z; Hususi küçük ziraat işletmelerimizin büyük bir hızla teçhizi ziraatimize daha da ileriı bir veçhe· vermekte gecikmiyecek ve k.ağnı ve karasahan
son. senelerini de ikmal ederek tarihe karışmıış oLacaktır.
Ziraatimizin süratle inkişafını ıbir taraftan da elıverişli bir fiyat politikasının
tatbiki ile alıak-alı görmekteyiz.
Zirai mahsuHerimizin fy:aUarmı dünyıa fiyatlıarına intibak ettirmek arzu
ve gıay:ret1erimizin yanında istiıhsalimizi arttırmak .için gereken yerlerde teşvik
ed1ci bir fiyat. poliitik.ası· -takibetıneyi de lüzumlu görmekteyiz.
Buğday fiyatlarını düşürmernek
Ormanlıanmız nıevzuunıda

nununun geçen dev.rede

de

teessür1e

esaslı

prensibimiz

kaydedeceğ.imiız

olacaktır.

dhet, y.eni Orman Ka-

çık!anlamamış olmasıdır.

:Ancak iktidara geldiğimiiZ gÜnden itibaren mevcut kanunun· haLkımız aleyhinde olan tatbi.~atım haıfi:Hetmiş, 'had bir halde bulunan umumiı şika~yeti kıanun
değişmemiış olduğu hal:de .asgari hadıde indirmiş bulunuyoruz. !Kanunu süraHe
Çlika:rmak yü~seık !heyetinize mevdu bir keyfiy.et -olduğu gibi önümüz;deki yıllardıa:
memlıeket ormancılığını kııymetlendirmek içhn gereken . te.dbirleri peyderpey almakta devam ·edeceğiz.
Hayvancüığımı,za

Memleketimizin

1

gelince
geniş

bir

i5tiıh!sal şubesi

ve s·ervet

kaynağı

olan hayvan-

cılı~ım:ıza öteden beri ehemmiyet veımekteyiz. Ancak· bi:r .isti:hsıal ve servet .kay-.
na:ğı oJimaıntn yanında, hayvıancılığımlz

bugün başLıca .gıda· maddelerimiıle sanayiimizin muhtaç bulunduğu ılıarn maddelerin kaynağı -olmak hakımından birden bke yıeni biır ehemmiyet kazanmış bulunuyor.
1950 . yılında memleketimizde mevcut hayvan miktarı 48 milıyon iken buyüksemiş ve ha:yvan i!hracıda son derece tahdidediılmiş o1marıa~men memleket ihtiyaçlarının tıatmin: ·e.di1ememesi gibi' ,bk mesele ıol'ara.k

gün 64 m.ilyona
sına

:kar•Ş,ıtnızdadır.

Püb!akika bütün istihlak maddeJ,erinde olduğu gibi memleketimizde hayvan
büyük bir hızla devamı, ar;tan ihtiyaçLarımızı karşılayıabilm.ek için hayvancıhğımızı süratle inkişaıf ettiıme'k zaruretini ortaya çıkarmış bulunuyor.
artışının

Hayvıancıhğımızın istikıbalini şiddetle alaıkıadar ·eden bir mesel'e de ziraat
arazisinin 1950 ry:e 'nazaran;% 40 nispetiınde artmış olması ~e daha da artmakta
dev~am ,edeceğinin şüphesi:z butunması ve netice olarak: mera1arımıiZın süratle
daralmakta olımasıdır.
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!İşte bu sebeplıedir ki entansif hayvan yetiştiriciH·ğinin süraUe inkişafını te-,
mi:n: ·etm~k. :her bakımdan daha şümullü ve geniş tedbirlerin tatbikine girişmek,
hayvancılık kr~edisini süratle ıartbrmak, nesHn ıslıahı için gerekli yerlerde suni
tohumlama istasyonları vücuda geHrmeık ve hastalıklada mücadeleyi şiddetlen, dirrnek kararındayıız.

Geçen dört yı1 zarfında, maziden intikaL edip gden ·çeşitH zorluklar ve kötü it1yıatlar ciddi gayr·etlerimizle birer birer yenilerek yurdun her tarafında hususi teşebbüsün de ·müessir iştir.akiıyl•e yeni yeni ·fabrikaLarın, termik ve hidrö
elektrik .enerji santral1eriniın, baraj ve henzer i ~muazzam tesislerin· .temelleri atıl
mrş ve inanılmaz bir şevk ve gayretle ıbunl·arın iınışal,anna girilmiştir.
Yapılıan ve yaıpı1makta oLaın yollar V·e köprüler, limanlar, iskel!e ve barınak
lar ve hava meydanlan bu fabrika~ baraj ve saıntraHerle bir arada düşünülecek
·olursa bütün bunların anc~k ve ancak iktidarımız :tarafından yurt 'hizmetine ve
mill~t refa:hına verilen ehemmiyet ve neticeye karşı duyulan inancın· büyüklüğü

ve·

derinliği

sayesinde tahakkuk· ettiriılmekte

olduğu ·aınlaşılır.

ıBiiyük çaplı muazzam inşaatın y·an.ı sıra k,öy y;oı.Iıarı ve köy :sularına veriten ehemmiy.et ve elde olunan muvaff.akiyetli neticeleri de hatırLatmak yerinde
olacaktır.

·önümüzdeki çahşma devrelerinde. yalnız bugün ba·şlannıı.ş olan işlere dıe
etmek değil, aıyru :zjamanda y~eni yeni ıhamlelere girişrnek her çeşit imkanlardan i~stifade ederek zirai v.e sınai ·kalkınmamızı hızlandırmak, yi01Laı-ımızı, baraj1anmızı, linıan.Jarımızı ha.v,a meydanlarımızl., köy yoUarı ve içme· sulannı yıaıp
mak, köy meskenlerinin inşası, köylerimizin elektriğe kavuşması için gerekli
tedbirLeri almak V·e bu mem1eketi en kısa: zamanda biır mamu~e halıine getirmek
azim ve kaır.anndayız .
vıam·

.Memle!k·et müdaf·aasından .iktisadi kalkınmaya kadar müessiriyet derecesi
ve şümu1ü malum olıan ve bun:a.ı .rağmen yıllar ıboyunıca sürüp giden acı bir k·ararsızlıığın kurbanı ol,arak, toprak altında müıhinel ve :fay.da,sız uyuyup kalan
petro11er.imi,zin yurt fıa:yda:sımi ve mi.Uetimizıin istifadesine girmesini temin için .
aldığrmız kararın Büyük .Millet . Medi·since, kanunlaştırılmak suretiyle tıasvip
huyuruLduğu malum un uz~ur.
'Bu husuısta.ki çalışmaLanınıza asla ara vermeksizin devam ederek· petronerimizi memleket için müsmir bir hale getireceğiz.
Toprak tevzii ve tapubmıı işlerine .geHnce, .
IBu işlerde son dört yıl zjarfında elde edilmiş butunan ve iktidaırımızdaın
onceki devrefere nazaran 1'2 misli bir haıcım i·fıade ·eden büyük başarılar, Büyük
M·eclisçe 9 uncu devrede ka:bul ·edilen kanunlar· ve yapılan bıazı tadıillerden de
istifıade olumırak hızlandırılacağı gibi, metot değişiklikleri ve idıareLerin teknik
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cihaz1arla t~hizi \Sayesinde daha süratli ve daha müspet neticel·eır alınacağı Şüp.:
hesiz bulunmaktadır.
lMuihterem ·arkıadaışlar;
:kabul ettiğimıiz prensip ve tuttuğumuz yol, vatanda<Şlarıımızın huzur ve emniyet içeriısinde ıiıaihıatçıa çalışma ve 'yaşamları için şart
olan teminatl:ı ve umumi vi1cdam tatmin eyl.iyecek bir adalet ve. vatandaşın muhaıbbet ve itimadına dayanan bir idar·e sisteminin taıhaikkuk ettirilmesi olmuş
tur.
. Adalet

işlerimizde ~s·e

:Diğer arnırle hizmetlerinde olduğu gibi ıadalet ve i.dare işlerinde de hizmet- . ·

1eri mümkün mertebe halka ·yaklıaı~tıırmak ve bunların ifa:sında· ;sürat, inti~am,
sadelik· ve .ver1~LiJıik sağlamak ıdört ıyıLdan beri' sadettiğimiz gayreHere istika~
met vermi~tir. Bundan böylede çalıŞ;mal,arımrza aym istikamette devam edeceğiz.
Sıhhat işterirnize.

gelince ·:

Sthhat hizmetleri Sıa'hasında da dört yıl zarfında
edilen iietice•Ler verimli ve pek büyÜk o1m~ştur.

yapılaın çalıışmalar

ve elde

~

1950 yılında sağl'Ik. işl·eri için tahsis edHen 60 müyon liraya riıuıkJa:bil 1954 de
128 milyon Lira tahsis ediLmiş buluiı·duğuna devralınan 16 .sağlık merkezinin
242 ye, ya:tak adedinin 7.759 dan ·ı5.871 e çıkarılmış olduğuna, sadece 7 aded-

den ibar·et bulunan vere·ri:ı hıaıstıane ve pavyıonlarımn 84 e ve bunLardaıki yatak
a:dedinin de 1/J97 den 6.357 ye çıkarıldığına işaret etmek· sağlık sahasındaki gay~
retlerimizi · açılçça gösterebil:ir.
önümüzdeki devre ~arfında da ısağlık sahasında girişiten bu gaıyretlerimize
devam edeceğimiz .gibi ·MiLli sağhğın ve onunıLa· çok sıkı bir irtiba.t halinde buiunan ..nüfus ar:tımının. kııymet ve. eıhemmiyetini .gö:z:önün:de tutıarıak vatandaş sağ
lığını mutLalk koruma ve bu husustaki çaLışmalıarı köyLere k!adaır götürme kararındıayız.

Muhterem
Şimdi

arkadaşlar;

de maarif

işierimize geleceğim

:

IHür ve müstakil bir milfet olm·ıak yaşamının teminatını yalnız memleketin
maddi ıkuıdret ve talatinde değil, aynı :z:amıanda halkın ve gençLiğin manevi değerLerLe teçhizinde bulan iktida:rımızın maıari:f sahasına hayati bir ehemmiyet at1
fetmesi elbetteki tıabii idi.
1950 tyıLı,nda iktidara geldiğimiz' zıaıman ilk iş olaırak. iktisadi k:aynaıklarımı
zı ve mali imkanlannuzı taıkviye edecek iışlere giıriışmiş · olmamızaı rağmm ma·"

arif hizmeHerine 1950'nin 197 milyon Jıirasıına mukabH 1954/yılındıa: 313 mityon
li~a tabsis etmiş bulunuyoruz.
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İıkds(l!di tedbirlerimizin miiıspet neticeleri ve mali takatimizde husule gelen
:inkişaf üzerıine

önümüzdeki devrede, bütün :idıaıri hizmet şubelerinde olduğu gibi,
maarif sahasında da, iktidarımızdaın evveliki deviır1erle mukayese edilerniyecek
derecede hummalı haıreketlere girişmenin zamanı aırtık. geılmiş bulunmaktadır.
GeEecek yıUarda, bu sah(l!dıa çok mühim neticeler .elde edeceğimizden emin bulunuyoruz.
İş .hayatımıza ıgelince

:

Geçen son dört yıl zarfında memlıeketimizin kavuştuğu büyük iktisadi inkive iş haıcımında meydana gelen· artış işçi ve iş veren münasebetlerini iktidarımrzdıan evvelki zamanlara nispetle çok daha ehemmiyetli bir hale getiırmiş bulunmaktadır. Bu sebeple önümüzdeki devreılıerde de işveren1erimiz1e Jşçi münasebetlerinin içtimai adalet prensipl'erine uygun o}ara'k kanun ve nizarn ıyollıarıyle
düzentenmesine bilhassa dikkat ve itina gösterilecektir.
şaf

Dış

siyasethnize gelince :

Takibedeceğimiz dış siyaset hakkındıa da uzun izahlıara girişrnek istemiyoruz, çünkü dört yıldan beri dış münaıseıbetlerim:izi iıdar·e eden ana .prensipler, her
vesile ile iia'h edilmiş olduğu gibi, bunlann nasııL taıtbik .ediLdiği ve ne gibi müspet neticeler elde olunduğu da, memlıeketin içinde ve dışında· tamaımiyle malum
bulunuyor.

İktid.ara geldi.ğimiz zıaman, dünyanın yegane müşterek emniyet teşlkilıatı olan
Athinti'k Paktı dışında bırakılmı'ş bulunan memleketimiz, iki yıldan az biır zaman za.rfında bu teşkiılat içinde yer ıalmı·ş ·ve böy;lece, kendi emniyetini ve müdıa:faa inl.kanlarım çok geniş nıisbefte sağLamalda berıa!ber NATO ya da mühim
. bi;r .kuvvet· unsuru temin etmiştir. Halbuki bizden evv·ellki. jktidar, bu hususta
sarfettiği mesai hiçbi·r neti!Ce vermeyiınce, Türkiye için bu Pakta ıgirımek imkanı
olmadığını son b_aştvekilinin Hsanı ile itiraf zorunda kalmıştı.
1

!Biz NAm TeşkiLatı içinde, müşterek dünya ·emniyetiınin sıağl:aınmıası .hususuil:daki :6aaliyetimirzi devam_ et.tir~rken, diğer taraıftan da: cilhan sulhünün yeni
tertiplerle temin ve takvi;yesi hususundıa ça•1ışmaktan geri durroadılk. : Yunanistan ve Y,ugoslıavya .ile ıakdettiğimiz Ankara Andlıaşmasını her imkan ve şeraWn
musa•adesi nispetinde daha kuvvetılendiırmeye .S:M1fı mesai etmekteyiz.
lBu vesHe iLe dost :Yugoslavya'nın !Sayın ıDevl•et 'Reiısi IMareşa·l Tito'nun memleketimize yaptığı ziyaretin mesut ıhatıırasından bahsetmekten ·~üyük bir_ riıemnu
niyet duymaktaıyız.
Şu

son ayDarda Pakistan ile de bir
Atiantik p,aıktı gibi, Birleşmiş
müşterek sulılı ve emniyet tertipl!eridir.
Laşmalar
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anlaşma akdetmiış
Mill:etleırin

)'üksek

bulunuyoruz. lBu anidealılerine dayanit-n

Dürtyıa sulhünü

ve medeniyetini tehdit eden umumi tehLike

kiırşısında, bunu .

karşılay,acak kudr,ette ve gediksiz bir emniyet .siıStemi ·veya ıbiırbirini tamamlıya
cak emniyet si,stemleri kurmak, suth ve hürriyet a.şıkı bürun ·mmetler gibi bizim de baış1ıca gaıyemizdir. Bundıaın dört yl!l evvelı, 1Biıdeşmiş IM'Hletler tarafın
dan· Kore'de müşterek emniyet cephelerinin kurulmasında: Türikiye'nin tıa.kibet
tiği faıa] ve dürüst siyaset o güriden bugüne kadaır her meseı1ede tecelLi, etmiş ve
dLş siy:asetimiziın sağlam 'V'e insani prıensiplıere bağlı olduğu umumiyetle .kıaıbul
edilmiıştiır.

:Müşterek emniyet meselesiınden bahsederk~n, bu !hususta şim(,liye :kadaır
maddi ve manevi büyük fedaıkarlıkı1ar yıaıpmrş ve yaıp~a:kta olan !Birleşik Amerika'ya karşı şükran ve muhabbeUeôm1zi ifade ·etmek ve kıarşıÜkLı itimat ve görüş birliğine dıayanan bu münıaısebetleriın her gün dahıa: kuvvetli inkişa!fından
duyduğumuz bahtiyaırhğı beıErtmek iısteriz.

Uost Amerikıa BirLeşik Devlıetleri ıHükumetinin ve haıl:kımn ·Sayın Reisicumhurumuza son ıseyahatlerinde göstermiş oLduklan samimi ve srcak kabul Türk
MilLetini minnettar bırakrmştır.
Bsiki ve vefakar. müttefiHeırimiız Fı.mnsa ve ,ingiltere ile her sahada: yıapmak
her an daıh!a kuvveUendıi:ğiıni s'öyLemekle büYük biır
memnunluk ıduymakta yız.
tıaı oLduğumuz iş birliğinin

Bu arada, İtalya ve Aılmanıya üe dostluk münasebetimizin çok hızlı bir şekil'
de gebişip kuvvet1endi,ğini şükrıanla j.f,ade ederken Alıan şaınısöliyesi Adenıaur~in
mem1eketimizde ıbır:aktığı unutulmaz hatıraları · da: ya te tmek ;İsterim.
Önümüzdeiki dört yü zarfında bütün bu münasebetleri mütemadi surette
takviyeye çalışacağız.
'Bugün:

yalnız

dost müttefi1derimiz

deği'D,

iyi niyet sa:hibi ve :sulh. ve hürri-

yet taraftarı butün mmetler :bizim dört :yıldan beri ta:lcibettiğimiz ailmH •. realist
yapıcı ıSİyaısetimizi ıaıi1amakta, bize itimaıt etmektedirler. 'Bunun neticesi olaırak
Türudye artık yalnız degildir, onun. samimi ve· kuvvetl!iı dost1aırı ve müttefikleri
vıaı;dır. Onun .işbidiği arıanmakua ve dünyıa sulhünün ba'Şlıcıa istinatgahlanill!dan
biri olmak itibariyLe ona }'iaırdım edi,lmektedir. Meı:nleketimize bugünün en kuvvetbi müşterek ,emniyet sistemi: ,içinıdıe şerefli biır mevki tem:inıiıne muvıaıffatk olan,
ona bütün dün)'iada büyük bir itibar ve muhabbet sağl!ıyan dıört yıiılık dış siyıase
timiızi, bundan ısdnra da, faaliyetLerimi'Zİ imkanlanmız nıispetinde artıraırak, takJibedeceğiz.

A:ziz

ıarkadaışlıarım

Mili

Savuıınuwıııza

'geLince.:

'MiLLi varlığımızın en büyük tenıinıatı olan kıaıhıPaman ordumuz dört yıldan
beri gösteırilıegeLen devıamlı gayretılıer sayesinde, mik:tarı her gün biraz daha aır
tan ve mödern si1a:h ve vasıtalıar1a teÇhiız oLunarak .şanlı tarihimize layık büyük
bir kuvvet ve kudr:etli bir varlık baLine gelmiş bulunmaktadır.
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iktisadi ve. malıi jmkanlaırımızırı takatİ .nispetirtde ve nıaddi fii(l)fievi bütün
istifade etmek suretiyle ka!hrıaman ordumuızu bugünün icaplıarınıa uygun ve her türıl.ü teoavüzü kaıti oLaırak önliyecek biır Viarlık haLiıne getirmek ;için çahşmalarımıza dıevıam edeceğiz. Esasen iktisadi tedbir1erimi.zin ve kıal
kınmamızın hed·efl:ei"inden ba:şhoası mümkün ·olduğu· kadar kısa ·bir ::zıamanda
büyük bir orduyu kendi v:asıtaıLa,rımızlıa · elde tutmak tır. Bunun için ikHsıadi kal,.
ikmmamızı a~m zıamanda meml,eketimizin beka'sını temin bakımından da zaruri
addedir~oruz. Şimdiye kadar oLduğu gibi !MilU. geLirimizin arttığı nispette ordumuza ayır:dığımız 1ıahsisat da artaoalktır.
k:iaynaJklarımızdıan

Büyük dostumuz BirLeşik Amerik·a'nın, §a<yıaını şükran oLan maddi v.e teknik
yardımlarından müşterek anlayış içerisinde da!ha geniş ölçüde ·ve daha süratle
i:stifade imkanlıannı temine çahşacağı,z.
'Muhterem. ArkadaşLar;
önümüzdeki dört sene zarfında bütçeterimiz IDevl•et GeHrleri yeniden büyük bir· :inki:şafa mazhar olmuş karasahan ve kağnı Türkiye hudutlarından ta.mameıi dışarı atılmış, ziır,a:at, •sanay.i, madencil.ik saıhalıarmdaki: i·stiihsıaLatım:lz, ihracat ve dış ticaret haamimiz bugünkü seviyesine nispetle birkaç mi,sLini bulmuş,
hruyvancıhğımız çok inkişaf ·ettirllmiıŞ köy yoLları ve köprfrlieri iınşaatı büyük nispette iıkmal ediLmiş, yo} şebekemiz pek ziyade genişl:etilımiş, bugün İnşalıarına baş
taldığımız baraj ve .elektri1k santraLLeri ve modern tesislıerJnd:en çoğu işletmeye
açılmış, yeni barıajLar ve santraıHer inşaatma da girişiimiş bulunıaoa:ktıır. Köy
elektrifikasyonu dıav:asına da ıba:şlanmış ve hatta ilerlıetmiş olıaca·ğız, r-adyo istasyonlıarımFzı, limanlar, hava meydanları, ·silo1ar, depoLama ve yükleme tesisler;imiziın ıinşaatım da ikmal ·etmiş bu1un1aicağız. Çiftç1 ve köy .evlieri iınşıası hususundaki hamlelerimiz meyvalarını vermeye başLamış olıaıcak, .içme suyu getirilı.
memiŞ köy bırıaki.lma:ıyacak, ele:ktrik ve su tesisatı olmııyıan kasaba ortaokulu ve
sağlık merkezi veya hastanesi olmıyrun kaııa !Iıerkezi, Lisesiz v:ilıayet merkezi kıat.::
mamı:ş oLacak, huLasa memleketin çehresinden orta çağ mahrtimiyıetılerinin son
izl•erj de· sirlıinecek ve h ür; mesut ve müreffeh Tüı1kiye .ideaiıinin 1ıahaık'kuku için
lüzumlu bütün tedbirler .ahnmış ve vıaısıta ve imk·anlıar temin ·edilmiş oLacaktıır.
Bu suretle biriınci HükQmet programında müşa!hede ·ve tesbite çalışılmış olıan
1'950 Türkiyesine mukabiL iki devrelik Demokrat 'Parti iktidarı sonunda memleketin iledeme manzarası bu dere:ce farklı bk bıa1e gelıece:k ve iktidarım~dan
öncesiyle kİyaslananuyacak bir seviyeye ulaşmış· bulunacaktır. (*)

(*)
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T.B.M.M. Tutanak Dergisi :Dönem 10, Cilt 1, Sayfa 21 -34
Programla ilgili görüşmeler : S. 49-82
Güven oylaması :· S. 83 - 86

IV. MENDERES H'OKttMETİ
(9

Aralık

1955 -

25

Kasım

1957)
9 . 12 . 1955

TüRKiYE 'BÜYÜK MiLLET MECLtSt REtSllö1NtE
'Başrvelkil, ılst;an'bul

Mdbusu Adnan· 'Mıenderes tara:fından Anayasanın 44 üncü
maddesi gereğince hazırlan·an İcr·a Vekilleri Heyeti Jistesi tasdik edilmiş ve ilişik
olaraik sunulmuştur. ·
!Saygılarımla

arz ederim. (*)

Reisicumhur
Celal Bayar

Başvekil

Adnan M·enderes IQİıstanbul)

Devlet Vekili

Mehmet Cemil Bengü.(Ordu)

Devlet Vekili

Şemi

··

Ergin CMani:sa)
Zodu (Çanakkale) 28.7.1957

Paıtin Rüştü

Devlet Vekili

Emin Kal af:at

Devlet V ekili

Celal Yardımcı

Adiiye Vekili

Hüseyin Avni Göktürk

1

M:illi Müdafa:a Vekili
·

(ÇanakJk~de)
fAğri)

(Niğde).

Adn:an Menderes '(İstanbul) Yekalet
Şemi Ergin (Oevlet Vekili) 28.7.1957

Dahiliye Vekili

Etem Menderes (Aydın)
Namık Gedik (Aydrn) 24.12.1956

Ha:riciye Vekili .

Fua:t Köprülü

Maliye Vekili

{İstanbul)

Nediı;nö'kmen {Maraş)

Hasan Pola~kan (EskiŞ'ehir} 3.12.1956
Maarif Vekili
Nafıa

Vekili

Ahmet özel (Sivas)
TevHk 'İleri (Samsun}12.4.1957
Muaınmer Çarvuşoğlu (İzmir)

Etem,Menıderes {Daıhiliye

Vekili) 12.10.1956
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:tıktisat ve Ticaret Vekili

. Fahrettin Ulaş (İstanbul)
Zeyyat MandaJinci {Muğla) 7.5.1956
Abdullah A'ker

(İzmir)

30.11.1956

Sfuhat ve İçtimai Mu:avenat
Vekiili

Nafiz Körez (Manisa)

Güın.ruk

Hadi Hüsman ~İ·stanbul)

ve inhisadar V e!lcili

Budakoğlu CBalılkesir)

Ziraat Vekili

Esat

Münakalat Vekili

Arif 'Demirer (A:fyonk.arahisar)

Çalışma

Mümtaz· Tarhan {An'kara)

Vekili

İşletmeler·

Vekili

Sanayi Vekili (1)

Samıet Ağaoğlu

Sarnet

QMani'sa)

Ağaoğlu ~Maniısa)

2.9.1957

T.B.M.M. Tutanak ıDergisi: Dönem 10, Cilt 8, Sayfa235, 236
Bt;lkanlığın kuruluşu : T.B.M.M. Tutlmak Dergisi, Dönem 10. Cilt 20,
Sayfa 540
· (*)
(1)
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14.12.1955

ıiV. MENilBR'BS HüK!üMBTtNiiN ~R:OORıAMJ!
Başvekiiil Adnan Menderes

(!İstanbul) -

Çoik muıhter:eın aııkadiaşılıarım;
IHülkümeti olıaı:ıa)k programımızı 'Yüksek
Huzurunuza ·talkidim ıetimelk.ıteyiz. Büyük IM.edi~in:iz ı1950 Iden lbıu ryanıa. iktidarı
mızıın ·üç hlüikümet proıgıı:ıamım müzalkere v.e ltıasvıibeıtmiş ıbulunuıyor.
Demokırat ·P.aııti wktiıdanmn dördünıcü

. Yüksıek malumlı~rıdıır ki, bu üç progıram, .il:hamını, büyük ~riye·tinizi
sinesinde toplaıyan · ıSİıyıasi paırtiınıin pr:ogımmındaki prensiplerden almıştıır. Yine
aşiik:aırdrr ikıi, bu üç ıpr.ogtramida ibültün IDevılıet ve tHüiküınet ıpıroıgmmlıaırına şıamil
oDmak rüzeııe, ıgörüş ve .ioraatımız ta.fsiten ıiıza'h .ediılm:iş ve ıbu .suretLe ıtebeU:ür
efrıiiş olan muayyen bir politika altı yıla yaık!lıaşan ıbir zaman içinde birbirinin
devamı olanıhü!kümetlerae ıtıatlbiike konuJJn:mştuır. AiyrlJCa yıllfk ıbiırer :tatbi<kaıt prog. ramından ba:şıka biıt ışey olınuıyıan geçmiş ıbeş ıyılm :blüıtıçıeted de ıbiutabi tetlkik
v·e 11Jasvibini:ırlen :geçm~ş bulunuıy.or; görülüyor lki, ı1950 den bu ~~a hükümetllerin 'görülen iıcraa:tı, aıdım aidım :saıfiha osarha ıyÜJk:sek tetldik ve tıa:vsipl·eri
niz~ i'ktiran ·etmiştir. !.Buna Have oLaraik ıda 1954 seçimlerinde~ proıg.ram ve
icııaatı:mızın :azilz mittılethn!izce
ıtalk.ıdiıre ~yaJn :glörüilıdüğünıde hiç kimse şüphe

de

ve

·tereddüıt glöstıe.l'lemez.

·Bu
lum

OCı!sa imhıa:ttıaın maıkısıa:dımız,

o~an

Demok'rat ıP.artti'
baştıa:n :taı~sH ;ve iizahata
teın 1ıbaırettiır.

ana

ıgöırüş

lioraıalt

·ve

~Iüzu:m

:glö.rtmerrırektıe

Vie prensipleri öteden beri mabalkilanda ıproıgra:mımızıda ifeni

ifaıaMyetlerıi

ollduğumuzu

ıtebaıruz

ettiırmek

Binıaeınıaleyıh

Yiilksek ıtetJktinize ·aınz .'eldi1lmekıte ıohm ıbu ıpmgrartumız kı
sadır ve sadece beş :buçuik yJ!li~Jik mtb:ikaıtın buglün!kü merhalıesinde ikenıdini gösteı:ıen · icap ve ihıtiyıaıçlia:ııa rg'öı:ıe ·ralrınınası :I:azım geJıen ıtedbiifilıeırlıe ıyaıpı1imasına
sııııa ;gelmi.ş hulıunaın iışlerin :L1.1a:hıına :ilnJhiısar edlooektir.
1Bunuın1a ·ıbeııaber ıilktilda:rımızın 1950 ıyılll ~Ilk ihüikümet ~rogıııamında'ki ana
frkirlerin çok kısa '<iah:i nl·sa göiden ıg,eçiri:lmesini faydalı 'bu'lmakıtayız. 1Bu maik.sıatLa, 1950 hükümet p~ogramırrda ki: esaıs ıgörüşled en lkısaı :o1arıak şöyle i~ah
ve bulasa edebHıiırJ\Z.
1

Zir$ıt, milli ek!orromimiziıi

temelidir... Bir taraftan milletimizin beslenme
ve sanayimizin hammad(iesini temin ve diğer taraftan
iıhraoaıtımızm da ıana lk!ayn:ağım ıtıeşkıi'L eder. Ayını :zama:nlda ziırıaJi. ik:a.tlkımnamız
meml!dketıtıe ışimıdirye llmdtaır dıstilhsa[ ve :istihJ.alki, [laşey .mesıaıbesiınde o1a:n ve mıim
ekonomitn'iı!de , yeri çok e'hemm'iyetsiz ıbulunan nüifusunmzuıi en 'büyük ikıs-

ve giyinme

·ihtiyacını

203

.mının ıyaşayış

seviyesini

suretil}Trlıe m~em~elk!eti:m!irzde

ıyüik.isıelıtecek

iç:timai

ve onları ınis.pi hi·r ıreuaiha d5:avuştunnak
itaJhalkikulk ettiıreoek ve milıli bünye-

aıctaıeıti

ınizi ıtalkv·iıye 'OOecektiır.

Aıtk.adaşlru-;

'1950 h~ümet programındaki ıi:zaıhıın nıaıkline devıam ediyorum :
(Büyük !kitlenin iştira gücünün arttirılmcı:sı hem mi11i sermayenin teraiküroüne. yol açacak, :nem de memleket pazarım h~rekete ·getirecektir. Böylece
diğer ıbütün ·sıaha:lardaJki ·lka:l'kın'lna ıgıayre't ve hareke1:terimiz, 'ficare'ti'miz .ve sana:yHeşmeriı'iz, zira'i kallkmmamızdan en 1geniş feyzini a}acaJdır. Şu ci'het ide unutulmarrna:bıdıır. Ud, ziırai kal!kıınmamı'Za ~aırf eıdHeoeık gayıııeıtlte.r ve ıbu saıh:ad!a ıyıaıpı
baca!k ıenvestilsmaınıi:aır, bu ·ısabıaınıın ıtamıamiy~e balk.itr olmaısı ısebebiıyllıe, verimlerin ·
en ıyüikselk seviyelende ·elde ed!iılımtesin1 mUrnlkün lkı'lıaıoaık. ve ışüıphe o/Oiktlllr ·iki, ziırai
envestismanlar neticelerini di,ğer mevzulara nazaran çolk 'kısa zamanda verecelkti:r.

Yine 1950 ıprogmmın!daki drzıaıhaıta devam ediyorum.

O bahde iK!tidıaırıımız ıbu aınıa ıgöııüşle h:aJrieıktete geıçmeli, ~i:rai lk.allkıınma!Illl!Zl
ta!ha:kkuk ettirebilmek 'için süra:tle ve her şeydren önoe itedbirler a!J.malıdı:r. Ziraa:timiziın mubJteli!f problemLeri ıen kıısa, en bbi haf şeık:Hileı:ıi!I1e bağlanmahidır.
Teknik

zilıa:atiin

mümlkün oLan

ısüra!ne vataın s:aıthına yayı[ması

tekınilk ıa:h:it

ve

ha:stalılk

haşar:aıtlia .müca1dele işlerinin
haliz m:eıvzul:ar olmlallıdır.

ve

ehemmi:yeıti

çiftçimizin
;gübreleme iİıŞlıerinin süratlıe haHi,
\krfayetl'e yapılması hir'inci ijerecetle

makineıbeırlıe teçhi~i; siılıama vıe

Zi,rai ikıredıi, :zi:rıa:atimizin bütün memlıeıkıeıte ıya:yıgın hatiıyle ıvıe ziırai J:sıti;hisal
mevzuunun geıli'şliği He asLa: mü'tenasip olmayan çok düşük bir se_:viyededir. Bunu ida süratle 'birkaç mi1slline çıkarmak lazımdır. Zirai 'teşki'latlıanmamızın
süııa;tte .t®einmül ,dttiırHmesi göz !önüınde tuıtulaoak milihim meseıVemizdir.
ıMuhltaç çiıftç~ye

Bu

topraik

ıtevziii -iışinıin :bi~aÇ

~aık\satla topralk ikoımi;syonbaır.ımn

.misl;i hı:z:l•andınliması laznndıır.
adiedi ·!ktsıa. zamaın !içiJnde hiırıkaç miıslıine

Çıllkıarııhııca!ktıır.

Raza:r mese~esi.nin eheımmiıyıeti aşikıaır ollduğuna igföre,
bir fiya!t ıpo~ibiikıa:siıy~e zirai ıiıstihsal:imiz rteşvtiik ·edilmel!iidiır.
Zi;raatlın ıiıhtiıyacı

müsıtekiır vıe elverıi,ş1i

ol:an maldk:telıer iıthıa:latı ıteroihLi· ltuıtuılmallııdır.

Zni b:llkınmamıızlJa doğrudan doğn:ııya a~alka;lı o}an ibu mevzulaır .yanın
da münakal!e meselıelıerim!izi ve lk:aırayolılıaırımızı ıen kıısıa Ziaımanda ıtelkemmiil
ettirme1iyiz. Bumıın iyaımndıa ·si.~o~ar, l!imaın]iaır ve. i!S!kelıel:er inşası ve sai:r ba·
204

yıındırlılk: işleri ıdıe zhıaJi ikallkınmamızla, dolayıtSi;y~e
zulaır teŞkil

'f:alkart:

ıSI!kı sıJkııya alıaOOalıı

mev-

ed!er.

Muhterem 'atrkadaşılıaT;
'iştie

lJ.iJriinici Hüikümet rpnogramıınuzın esaısım ıueşik:iJ ıettrniş ülan ıbu ıg!ôrüş
·V'e :vü:sa!ti ~:Le ·ıbeınimısemeıkit~yiz. Aıyru
suretLe iiktisadi ciha:zl:anmada taki'be~ilecek politikayı da benimsiyoruz.
vıe ı~ilk:iırled ibuıgüın !dıa!hi ıbütün .ehemmiyıet

·urnumiıyetl'ıe ıiikıtiısadli ıciıhazılıanmamız iç:iın.:

Ev;velıa

a)

mas.rıaflıaırıımıza

ba;rla

:ikt.iısadi

hütçıe1erjımizde

illiispetle

m~'iiin .olıduğu

ciıh!aızJiıanmamız

caJk ıtaJhsİ'sa!tı memlıek!eVilınizin
plana 'bağıl~mıa:lıy.ıız.
•b)

ıenvesıtiısmaın

:için !devLet
ıta:bi

ma:hiıyetiınde

!kadar

olan gid!erlı·eı11i diğer

igeniı~lıeıtmek .ıfrzımdıır;

~rtlatrliilı ıgöz

önünde.

Hıuısuıs:i ıueşebbüısün süıraıtl\e ıhareikere g·eçmesiıni

yo~da yüırtinmesi :Iazımdrr.

ibuLunduıracaik

iternin

iıti.

bir

ıediecıeik

ve Tü,rk
bir
deVI1etin !'ZJ3ir·aırlı mü-

M·iıUetinin iilktiısaıdi zıek!ası Hıe ça:hşik:aınhğınıd!aın azıami neticelıer
da:ha1elıerinden

Bu

lbüıt~e5inld!eııi ·enveıgbisma:nılaırıa aıytıla · .

ıalrına:b'Hiecıeik

Hu :i:tibarila ıiı&tihsaL :haya!tını
'Vie her çeş\ıtbürdkıraıti\k •enlg1el1ıerdeiı ikufitıaırmaık lizımdır.

ıc) ıBi!l" ıtaıraı:fit:aın memteıkiettıe ısermaye ıterıaıkümünü bü~ü:n ıga:y:retimiiz'lre teş
vik •edeırık!en Idiğer ıtaıı:ıafıtıan bu ısıerımayıenin !iisıt:ıhsaile ıatkması lkolıaylıaıştır:ı,lm;alıdı!l" .

. ç) Dev~et bütçıe1er.i ~lktiısaldi lbiiıny;emi'zırn ·tıaJk:a!ti ile mütenasip olma1!tdı.r .
de :gıet!iırıHmeiıiıdiıf.

.Aıynı. zamaında ldıevLet büitçe~eıri: muvazeneLiı halıe

:Muhtenem ıaı.ıikıadaışflıaır;
·,.tşte y~a~rd:a !lıulaıSa

\

etımeyeı Çiaılıışıtığımız

v·e da!ha ıi\klti:darıinUzrn ilik pırog •
tbu esaısıliaırın alitı ıseneye yıaıklıaşıa:n ~tat:biik,aJtmda ne
muaızzaım ınıeticJeDer verd:·ğini bu nediıceleri :elde •etmek itç'iin ne lk:adıar müşıkül
meııhalclıerin ka!tedicrmiış 'o1iduğu:nıu :tıebaır.üz · reıtti'rmek iste.rıiız. iM·iıHetıçe !koallkınma
mız, m·edeni ve i·le.tii. biır ;oemi:yıet hıa~ıiınıe gelıebiilımeımiz hususunda !JıLlıa:rıdıır sarf
edegel:mekıte otduğumuz ibunoa ıgaıyırıetLer memlıdkıe.Hn. ihler lkiö:şıeıs:indıe saıyısız eserler verım11ş vıe ·aısı1 müıhim n'lıara!k yıaıpdlm11ş ıenViesıtiısinaınLaırıın fevkalede ehemnüyeUi O'lıanlıaırımn roamamiıylıe ülı.rıaıki peık !kısa hir zaJmaın m.eseLesi haline .gelmi,şür.
"Pakldir .edJiılmeÜdi!l" ~i; bütün lbunJlıaır ~a:ziz miHıetimi:ze hi.mneit yplunda ilktitda- _
nmızc;ı vlictdaın :hururu :içilndle olmalk •hıaildkmı vıeır:iır. Anıcak progır:amlıa:rımızı ta·
mamen ıtaıhıalklkuik ~utiıvmiış oLduğUlinuru vıe lbiıdnciı ıplıanç1Jalkıi lhedefllerıimiiZ!e u1aş
tığımızı iddia edemeyiz. O halde demek oluyorki; gayretleri:m1z bütün kuvvetiyDe dıevam ıedecelktir.
ramınidıa

yer

almış bUliUJnaın

lOS

Bu bıaıkımdan, ışimdi yeni bir Hükümetin tk urulması münasebetiyle icraat ·
ve faaliyetlerimizin yeni bir meı1halesine ·intikal etmekte olduğumuzu kaydede
bUi•riz. Bu y.eni merhailede !bi[ 'taırıa:6tan memllelkeit ôlçüsünlde muazzam ıbiır ika:lkıınma ham1esinin doğuırduğu, :iÇıti;nıabı müşkü~ ve ihatta odl.<:seliiya gaıynıkraıbH ,biırlakıım sıikıntı1ıann vıe ıa!ksaıldılkhıJI'lln ,iı:z;a~esi ıhuısusunda ace~e ve azıimE tedbiırler
üzer,inıde duru!lıacaık, ıdiığer tıa:raftıan :ilmk:atntann müsaıades:i nıisıpetinlde daıha ·alıeri
hamlıel-er yapı:liacaıktır.

Memnuniıyetlte. :beyan edel!im iKi, mıerrılielk:eıtimirzin .içtimai ve iıkıtisaıdi ıi'Sltliikba
IIini :inşaya masruf 'Ola:ralk bugüne !kaıdaır ele ahnmış :bütün yalrrıımlıaın:mızın ~k
samadan lta:mamlıanıması teminat alıtı:nd~:dıır. ıB!öyUece hem mim;etçe niıspi :biır refaıh
sevi'YeSiiınıe bi·r :an ·evveL ulıaşmamız, hem de •mevoudiıyetimi;z!i mulhatia!Zla vıe ld:a:hil
bulunduğumuz müdai:IJaıa camiasma ikıaınşı da ıtaıahhiiıillerimizi· ıyerine :getirmeyi
m'ii!mkün !k:ı1a'Caık modiem (bir .orıduya ikenidi im!kan Vie ımyınıalldıarımıza daıyana- ·
raık ısahip olıaıbilmeik gibi miıl:letçe en büyük b ir bahtiyarhık teşlkil edecek mu1

kaddes bir gayesi elde etmem-iz tahakkuk yolunda bulunuyor.
1

Mıuh'terem a:ıikıaldaş~aır;

faal:iyetlerimizin yamrida halham maddelere, yedeK
suretiyle bazı mad-.
ayırtm;ak
parça ve saireye dftha geniş nispetlerde tahsisler
de~er üzerinde duyulıa:n ısllkıınıtııları süraıtle beınta:ııaıf et\melk ikaırarmdayız.
!Biraz

ıevvel

kıımızın ihti'yacı

•İışaıret

ıetitiğimiz

gib:i,

yatı:rıım

o~an caıri ·isıtiıhla!k maddeil:erıiıne, :s:~n;ai

Bnvıestiısmanlıarıımırz, :haıtıkımızıııi :iıhtiyaıcı olıan makideterin 'tiooariki hususu
kaır.şılılk:h ·

olaraik göz önünide

mutl!aJk:a ayıaırılıaın:aca:k ve
buyıurıaca:ğı seviyelerde k·allkın

ıbulıunduırulma:k ısureti:ylıe

her rhalrüllmıı1da Y:ü!kısek iMeclıi:siın ıtaikdir ve ıtenısiıp
ma ve haymıdırlık ;jışiıerliımi·ze ehemmiıyıetl!e !devam :o1una:oa!k!tıır.
Mubterem

a:rka:daşlar;.

Böyle ıbir po'liıtilka:nın ~&ti'hsa:1i aritl!rmalk yolu iıle madde ve malıbolltu·ğu yaıratmak
mevzuuırrda ıasıt ımühim devıamtı ınıeltiıcelıer vermeJk vıe :Eaıka:t uzunıoa vadeli alıa.n
maiddeler:i ,jihtily;aıc11nı lka:ıışı1amalk lhuısusundaiki
tedıbiıderimiz yanmda :i\sıtiıhl•alk
müesseriıyet ve ıe:hemmiyeti de a:şiıkardı:r. Anıcaık ıteor:üibelier ıbunun da lk·atıi >Ollm:adığını ıgösterımiış ıbulu:nuy.or. IBu [tiibarlıa ıbilha'Sisa ıSebeıps:iz ve ıha!k:sıız ifiıyat yükseHş~erıiınr ~beheımahaık !önlemek, i!h!tika:r: ve ikaTaiborısayı :şiddette ıtenıldL eltmek ri:çin
ger·ek1en bütün ıtedhiırlıerıi ıalıacağiiZ vıe h~tt1Ja icabedeınsıe bu maıks:aıtla husuısi mahkeme~er ih'das ·etmelk lkı~rında olduğumuzu dıa açııkça afade ıelderıiz.

Yine bu cümleden olmak üzere umumi 'haya'tımızda her
leflie .şiıddetlıe müıcadıelıe etmek ıbaışluca vaziifemiz olıaıcak:tlir.
miız
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Bütün 1bu
yaktur.

hıususı1arda Y:üJkısek !Mıediıs:n

bize

turlu

suiistimal-

ıza:hi·r olacağıınldan ih~ç şüphe

Admdaşlar;

İ;ktiısıadl' maJhioyetfte mevzularldan olarıalk

şuınlıara da temas ·et!ı:nek ryeriri:de

olacakıtır.:
Huısus·i 'teşebbüs sekıtörüınün gündıen ıgüne üıJlcişaıf ıetımekıte olduğunu naz;arı

:iıttbaıra a:lıaıııalk. ıbu ıiııılklişaıfı

fdalha süırıalttr v:e emniıyetlıi hiır şdkiQde. teış~iik etmeık
maksadiyle İşletmeler Vekaleti yerine ıbir Sanayi ve Maden Vekaletinin kurulmaısı lU:zumuna lk:aani ibuıliUnuyoruz.
Uunun

giıbiı ıyıine · lbiır ıııaısyonalizasyon

rmevzuu olıa:raık çoık :gen;iş ıadımlıar atda:ha buigünden :büyük :ebemmiryet !kazanmış·o~an ıenerj.i .işlıeı:iiitnizi de
biır ıkül olıaır:aık sevlk vıe iıd:a!r:e ooebHmek mailQsıadiıyle ayrı hi:r v:elkalıet lkurulmasırun
lıüzumu üzıeriınd~1 tetJlciıkl;eııimiz ıyalkııiiJd:a ıbiır neti!ceye· bağlanıacaJk'tıir.
mak

surıetiıylıe

Yalbancı

memleketler ekonomileriyle şimdiye kadar tesisine muvaffak olunan samimi münas~bet ve iş 1 birliğini genişletmek ve takviye etmek yolunda!
·yüru•yeceğiz. Bu meyıaında; Vaibaıncı Sermayeyi ıteşVriık
Kanunundan ıbuigfuıe
ikta!dar 'c:dıınaın ınetJicelıeııdıen \daha . ıiıler:iı neticeler e1Jde ed!i1ehiilmesi için durmadan
gay;ııet saırf :edeceğiz.

'Pebııol IK!anununun ıta:~bilk!i: ·ve n~ticelıer elde edilmesi: ıhususu da saunimıryet
lie ve büıy;ülk h ir dıilklkaıtLe ıt:aJkib oluna10aıkıtır.

Ekonomik ·sahaıiın dışında idarem:izi ı'Slalh yolundaki yeni bir takım tedde lıüzum:lu igöıımeJk!tieyıiz. IBu · hıus'USun. ıbuk:uika ve mevzuaıta ıtaa:IJuk edeL1
dhebLeri bulunduğuna ıda ıiışaret etmek iısterıim.

biı:lıeri

Evvela idare dhazımızı ehemm:iyetl•e ·ele ralmak ve onu süratle işler, halktmızıri ıhi2Jl11ıeti1ne en iıyi ş:eJkilfde .itnbilbaık 'eder ibir ıtıekem.miHe eıriştimiıeık istiryo-.

ruz. Bu husuısla alıaikal!ı ola:raık emekl:iılıik müddetitniltl, idalha ·evvelı ollduğu giıhi,
- ·otuz ıseneye ç~lcıaır:ıiimaısı:nı ba:zı m:en~i: ı~efısiır ve tbelıaıklkJilieri' ıde 'Önteyeoeği ve mevcut ise bi:r !huzursuzlıuiğu ortaldan ik~ldı.racağı için, ,faydalı ·görm,eıkteyiz.
MevzuaJtimı'Zida!ki

tadiı1

tasavvur:lıaTım12la

gelıiınce:

· Uzun

zaniandaın

ben
1'958 selıazıırndır, ikanaa-

ıbahis ıkonuısu olıan Anıayaısa .tadi:Uer~

ıhazırlılklıaıra haışl:aınmaısı vıe

çim~erıiınden

ta:hak1kuık ·.e~tiırtilmesi

evv:el

hehemeba~

,için
bu taldHa,erin

tirrdeyiız.

Seçim Kanununıda ıiınıtizaımı (temiın ve v:a:tanlda.ş .r:ey. ve a:rrusunu daha iıyi
ıtalıalkikuık etti1ımek mülıahazaısı .ille ıyıapılmış ;olıan ıson ıtadiılıaıtın ~ü·Zuınsuzlıuğu yamnda turılü menf.i teıfsüilıere 'YO~ atçmış bulunduğu
ırıun da orıta!dan lka:~dı·rrl!masJına ttieışebbüıs ıedıeoeğiz.

;görüldügüınıdeJn:

bu mahzu-
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neşren

vaki, olacak isnat ve haka- ·
ıret mevzuunun iıspaıtıını m~ün ikıJ.ımaık ü:zıere Riıya~te tev.d:i 'ediwiş olıan ıı:nuh
teHf · ooaınun .itekliifieriniın ıyükısıeık ıheyı~tinizce tetıkilkiniden sonıra en isaıbeıt~i ka·
ır:ara ·vıarı1acağı ıkaınaa!tinıde ,olduğumuzu ıda il!ave :etıme'k ,i:sıterim.
,'Bu hususta

maruzatunıza ~on

verirken

Harici s~ssetimiiZe gelmce: Harici siyasetimiz şimdiye kadar oiduğu gibi
:bunıdaın ısonrıa ıda ·mrüışcer~ek ıemniyeıt vıe ıtopyeık:Un ısulıh . ıeısaslıaırı:na i:stiınad edecektir. :Sulh ve .emniıyet ıceplı!eSıiriin müdaıf,aıasrnı sağlıamaık Uızere da!hiıl bUıltun
duğumuz ve ~urduğuıın.uz ınıntakavi müşterek müdafaa paktlarının gittikçe daha !kuvvet ıbulmaıs.ma · ma!ttif ;gaıyretlıer:imiıze !hızla ldıeviarn · edeceğiz. \Bu maksıatlıa
hiır ıy·anıdaın IBideşmiış Mıill~etlerdelkJi: yapıcı faalıi'y;etim!i2e ıdevam e!deırık!en diğer taraftaın ıda, lkuruculıaırındraın bulıuınduğumuz Bal!k:aın Paiktı

üe

1

IBağdaıt Anlaışma

sının her an :biıra:z druha iınıkişafıına·rçahşaca:ğız.

Dış ısiyaısetimizJdıen ibiılhsederken mi:H!etiımizFn üzerinıde lYüryük ıbiır hassa-

siyetle durmakta olduğu Kıbns meselesinden bans·etmemeye .i~kan. yoktur.
ıBu meselıe ıhaklkrndalkii görüı~l'e'J.iimizi• o~duğu 1gi!bi, muıhaıfaza ebnileıkıte olduğu
. muzu ... Her

ıhaınJgi ıb:iır y:a'Il'hşlııığa

mahal

tbıra:kmamaık :üııere, ılıuraıda raçııkça iıfade

etmek ·1·steriz.
Geçen yıL iç·tirak ettiğimiz Bandun.g il(!onferansı neticesinde Asya-Amerika
· Camiası içinde alacağımız ·.mevkiin ica:plarını imkanlarımız nispdtinde ve samimi
surette yerine getirmeye çalışmaktayız. ıBir taraftan ıbu. vazifeyi yaparken Cliğer'
<taraıftan ıda ötelden ıberi ehemtniyetııi biır uzvu bu1uınıduğumuz Aırıaıp Camiası
içindeki rolünlüzün ·d8!ima daha kuvvetli bir . şekiılde devamına i'htimam ~etmek
teyiz. 'İşte ibu :sureıtlıe, :dıış. ;siıyaısetimiz,. [)ünya :sulıhünün meınıtaıati;ne · olaralk A'v- .
ruıpa 'İlie Aısya ve iA!meıriıka :rur·asın'da teHf ek:l:id ve u:zlıaşıtı:rııcı biır hüviyıet aırz
et!DJek:be ıbul!Unu yor •. ID]ş ısiıyaıseıtimiz hıa;klktnıdalki ıbu !kisıa ıiızaiha ıson · ver.id<:en ibüıtün !dost ıve m'ütteifiiıktieır:imiz1e vıe ıbu meyanida ıbillhıaıssa :Biır~eşiik 1A.ımeriika ve
1

1ngliLterıe il~e oktn ısılkı münaısdbetlıerimizi ve ;iış hiırHğimi:zi' ldadrna lkuvveıt1endiır

·meklten de ıgeri
A:ziz

lka~mıyaca'ğımızı ~z

·ederim.

atl,A~adaşlıa:rım;

Bü!tun lbu iza:hlaı:1dan anlıaışılıaıcaığı Ü1Zleııe ıhuzurunuza ·arız ebtiğimiz bu progııam,
ana 'haHaırı ve urnuımi ;iısıti!k:ameı~i !ftiıbarıiıyle, ıdoğruldan thğırıuyıa illetidar p·aırtiıs~ pro~rıa
iglöruşünden mülihıem
!ı:mnJda •teba:rüz :eıden 'tefekJküır ısiıstemiınlden 'Vie . mem~ek.et
'o1aın esıki programlıarwızldan ıraıik1ı dıeğ!ilidi:r. iıktidara mensup 'olup yülkiseik .'M:ecçoık büyu'k ıbi(f ·eikseırıiyıetıni ıt.il ;eden miHıetv.ekıili aırlkaıdaşlıaırımıiZm
'1950 ·. :senesı!ın!den beri ıtaısvıiıp1eıri:ne ~nıazhaır olıan hükumelt ıpr:oğr:aım~a:riıylie ·bu ıyeni
program 'aıra:sl!ndalki haşlı~a ıtar!k., .zamanın iioaıbı o~an !lıiırlba!kım zaırurıetlıeri :ve
buıgün ul:aştı·ğımız menha:lıede ıyeniıden ıyeni·ye teıbaruz ıelden .ıba:zı Jıhıtiıyaçlıarı sürat·
ve .· muvıaffiakiıyetlre ka:rşı~aıınalk için, taıtbi!k ısalhasında a1acağımız ıbi[ltakım. yen1

1ıisiniiziın

teidbi'flieıri
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ihtiva

eıtmesinıdeıdir.

P.rogmmımızı yüıkısek · tetıkiık ve ·tasvipl'eriniıze ısunaırilren ıba:şa:rıl:arımız ve hafulıa:rımızla ıbli:rlıikltıe huzuırunuzda :buhıınduğumuzu

da

dıeriın ·sayıgı1aırımızla

ar2:

eyl:er.im. (*)

(*)

T.B.ıM.M.

Tutanak Dergisi: Dönem 10, Cifıt 8, Sayfa 251-255
Pr:ogramla ilgili görüşmeler : S. 263 - 327
Güven oylaması : S. 328 - 331
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V. MENDERES HÜKUMETi
(25

Kasım

1957 -

27

Mayıs

1960)
25 . ll . 1957

TüRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi REİSllİölNE
Adnan Menderes tarafından, Teşkilatı Esa:siye Kanununun 44 üncü
maddesi mucilbince hazırlanan :tera Vekilleri Heyeti listeısi tasdik edihniş ve ilişik
olaralk sunulmuştur.
Saygılarımla arz ederim. (*)
Reisicumhur.
Celal Bayar
Başvekil

BAKANLAR KUR!ULU
•. Adnan Menderes i(İstarrbul)

Başveıkil

Devlet Vekili ve

Başrvekil

Tevfik tleri (Samsun)

Yardımcısı

Devlet Vekili ve

'Başvekil

Yardımcısı

Devlet Vekili
Devlet Vekili
Devlet Vekili
Ad1iye Vekili
Milli Müdafa:a Vekili
· Dahiliye Vekili
Hariciy~ Vekili ·
Maliye ve:kili
Mıaarif Vekil!i
Nafıa
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Vekili

M'Weni 'Berk (imar ve İskan Vekili)
11.12.1959
Sarnet Ağaroğlu 'CSanayi Vekili) 8.2.1958
Halu!k Şaman (Bursa) 4.9.1958
Emin K!alafat {Çanakkale)
A!bd'uUah Aik'er (Ticaret Vekili) 4.9.1958
.Muzaffer Kurbanoğlu ·CManisa)
izzet Akçal (Rize) 1.11.1959
Esat Hudalkoğlu (Balıkesir)
Celal Yardımcı (Ağrı) 3.4.1960
Şemi Ergin CManisa)
Etem Menderes ı(Nafıa Vekili) 19.1.1958
Namık Gedik (Aydın)
Fatin Rüştü Zorlu {Çanakkale)
Hasan Polatka!l !CEskişehir)
Celal Yart:lımcı (Ağrı)
Atıf Bendedioğlu (Yozgat) 9.12.1959
Etem Menderes (Aydın)
Tevfik İleri 'CDevlet Vekili ve· Haşvekil
Yıardımcısı) 19J .1958

11icaret Vekili

Sıhhat

ve lçtimai Muavenet

Vekili·
Gümrük ve inhisarlar Vekili
Ziraat Vekili
:Münıakalat Vekili

Çalışma

Vekili

Sanayi Vekili

Basın

İmar

A:bduHa!h A:k!er (İzmir)
Hayrettİn Hrikmen '(Çalışma Vekili)
4.9.1958

- Yayın ve Turizm Vekili
ve ·İskan Vekili

Koordinasyon Vekili (1)

(*)
(1)

Lütfi Kırdar Cistanbul)
Hadi Hüsman (istanbul)
Nedim Ökmen (Galiiantep)
Fevzi Uçaner (İzmir)
MUZJaffer Kurbanoğlu (Dev~et V eJkili)
1.11.1959
Şemi Ergin CManisa) 9.12.1959
Hayrettin Erkmen (Giresun)
Haluk Şaman (Devlet Vekili) 12.6.1959
Sarnet Ağaoğlu (Manisa)
Sıtıkı Yırcalı CBasın - Yayın ve Turizm
Vekili) 10.7.1958
Sebati Atam!an (Koordinasyon VekiLi)
14.12.1959
. Sıtkı Yırcalı (Balıkesir)
. Server Somuncuoğlu (Sinop) 1ü.7.:1958
Medeni Berk {Niğde)
Hayrettin Erknien CTicaret Vekili) Veka.let
11.12.1959
Sebati Ataman (Zonguldak) 10.7.1958
Abdullah Aker (Devlet Vekili) 14.ıl2.1959

T.JJ.M.M. Tutanak De.rgisf: Dönem ll, Cilt 1, Sayfa 42,43
Bakanlığın kuruluşu : T.JJ.M.M. Tutanak Dergi:si, Dönem ll, Cilt 4,

Sayfa 816
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4 . 12 . 1957
V. .MENDERES HüKüMETINiN PROGRAMI
~aşvekil. Adnan Menderes (tstaiıbul) - Muhterem arkadaşlarım;

. Demokırat Paı;ti iktırdaırmı:n Beşinci Hükümeti olarak· Teşkilatı Esasiye Kanununun 44 ncü maddesine göre hattı hareket "e siyasi nokta:i nazarırruzı itimadınıza arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyoruz.
Maruzatıma başlamadan önce, Yüksek Meclisi

metle

Hükümetimiz. adına hür-

selamlarım.

Derb:al · aırz edeyim ki, bundan evvelk!Rer gibi bu

programımızın

da temel

yapısını Demokrat Partinin programında i·fadesini bulan esaslar teşkil eder.
Partılınıize görıe,

vatan ve millete mevcut .şart!la:r ve ·imkan!lıar dahilinde en
hizmet. edebilmeyi clerpiş eçlen bu esaslarda mühlın bir değişiklik
elbette. bahis mevzuu olamaz.
faydalı şekilde

Filhakika, 1950 yLlında ilk vazifeye baŞila~ığ!mız zaman 9 uncu Büyük Millet Meclisine takdim ettiğimiz birinci programdan itibaren bugüne kaclar Yüksek MecliSlin dört defa ·ta:svi!bine iktiran . eden progra:rrıilaJrımızdıa yer alan prensipler, yüksek itimadınıza mazhar olduğumuz müddetçe, hattı hareketimizin ve
siyasi noktai nazarımızın esasını .teşkil edecektir.
Prensipiere 'taalluk etmiyen değişiklikler ise ancak zamanla vukua gelen
hususlara; münhasır olabilir. .

iılkişaflarrn gerektirdiği

Muhterem

bir

arka~a~lar;

Bugünkü dünyanın her ~ahada kaydettiği ilerlemeler, geçmişteki her hangi
a:sra muk:ayese kabul ıetmez bir sürat, vüsıaıt ve şümul. arz etmektedir.

devıiırle

Binaenaleyh bu ilerleyişe uyabilmek hususunda bütün. jmkanlarımızla çalış
mak medburiyetindey'ci:z. Hatta bu mecburıiyet yaJlnız şerefli ve haysiyetti bir
millet olarak yaşamanın değil, milletçe mevcudiyet ve bekaıiıızın da· esas_ şartını
teşkil etmektedir.
· Uzun asırlar ilimale uğramış, fakir düşmüş, çeşitli mahrumiyetlere mahkfun
edilmiş bir ,ffiemlek<?t olduğumuz, ileri mem:lekıetleı:ıle arıarmidaki büyük mesafeyi kapamak medburiyıetwnde buıl'Un!duğumuz n:azarı itibara alındığı takdirde ise
meselenıin ne derecelere kadar ciddiyet ve ehemmiyetle ·eıle aılınması icabedeceği
derhal kabul olunacak hakikatlerden olur.
212

İşte bu muzaaf mesai sarf etme ve süratle ilerierne zamretinin neticeleri
olarak görülen bazı meseleler üzerine iyi niyetle veya fırsat kollayıcı maksatlada
te~sif edilen· >tenkidı1e:r ne otur&a Olsun, bumrura: liiZumundaiı fazla bir ehemmiyet
atfetmeden yolumuza devam etmek ka:rarındayız.

clihazlanma:da çok ilerlemiş, ileri bir refah seviyesine U!l!a.şmış, her
sahada lüzumlu tesis ve. müesseselerini vücuda getirmiş milletlerle yanyana yaşamak, ıiıkti&a:di 'iŞbiıiliği yapmak, onlarla başbaşa ve müsavi şaırtlada si~i münasebetler tesis ve idame etmek mecburiyetindeyiz. Hem ~una muvaffak olabilmek, hem de vatanım1Zın kain bulunduğu dünyanın bu çok :naZik yerinde. miıJM
mevcudiyetlimizi ve istikılailimiZi ,emniyet altında bulunduırmak en mukaddes vazifemizdir. lıu dünyada yaı1nız başımıza ve kendi kenddmize yaşıyor olsak, be'lki
başka 'bir hayat tarzı ve da;ha ağır ve bati 'bir tekamü1 seyri ta!kip edip etmemek
hususu münakaşa götfuıebilir. Fakat öyle blk vataneta yaşama:ktayız 'ki, hudutilarımızı her tarafa karşı müdafaa etmek mecburiyetindeyiz,
İktisadi

Böyle bir müdafaa 'her şeyden evvel süratle ve bütün ~Ümulüyle iktisadi cihazlanmamızda mü!him teralkkiler kayd:etmemizi zaruri ·kılmaktadır: Çünkü
muayyen inkişaf seviyesine ulaşmadıkÇa vatanın müdaJfaası için elzem olan modern
bir orduya sahib olabilmek bir hayal olur.

.

Yine iktlsaden geri ve çoğu yarı yarıya do~abilen ve yan yarıya giyinebilen
bir içtimai bünyenin bugünkü .dünyada her taraftan
· teveccüh ıeden sarsıntıilla;ra mukavemet edebiİ!leceği asla düşünillemez. Keza,/böylesine geri bir memlekette siyasi istikrarın esaslı temellere istinad, etmekte ·olduğunu farz ve·kabul ·etmek t~bılrkelibir hata teşkliJ eder.
vatandaşlardan müteşekkil

. Bu . itibarla, gaye milletin emniyet ve selameti, refah' ve saadeti olduğuna
göre siyasi nizarn vıe müesseselerin, siyasi hareket ve faaliyetlenin bu gayenin
tahakkukıma hadim bulunması gerektiğini elbette ki unutamayız. Bu gayeyi birtakım vehimlere ve aldatıcı ifade ve iddialara feda edemeyiz. Aksi halde, gaye
ve esası şekle, usule ve vasıtaya feda etmek mevkiine d,üşülür ki, bundim d,a memleket, tela:fisli güç büyük zaraıılargörmüş dlur.
bütün ha~at vefaaliyet sahalarına şamil, bugü.nkli ve yannki,
sayılamayacak kadar çok ve geniş ihtiyaçfarını karşılayabilmek, bütün vatandaşların fert, fert zümre, zümre ve millet olarak emniyet, refah ve saadetini temin eylemek, haılkımızı her çeşit ıstırap ve tebilikeden lizak, huzur içinde yaşat
mak, hulasa, memleketıi maddi ve ma:nevi ileri ve yüksek bir hayaıt seviyesine
kavuşturabilmek İcranın vazifesi olarak-tecelli etmektedir.
Milletimiızıin
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. Arkada~lar;

tera sa:Hihiyetinin, nizarn ve kanunlar dairesinde, en uygun ve faydalı şe
klillde kU!llanılaJbilmesinıi temin edecek oılan murakabe bakıkının · Büyük ;Milılet
Meclisine mevdu bulunduğu hakikatı yanında, her gün birçok karar -ve ted,bir~erin alınmasını zaruri kdan! ve bugünkü dünya ve memleket şart'ları 'içimie; her
zamandan büyük bir nezaket ve ehemmiyet arzeden icra kudretinin,' aslında ~ii
yuk Millet Medisinde tecelli ve temerküz ettiğirri de hatııil'ama:k lazrmdır.
Ancak böylesine yapıcı bir icra ve muliakabe anlayışı iledir ki, bugünkü
milli hayatımızın günagun ihtiyaç ve icaplarını sürat ve isabetıle karşı1ayabJlmek,
milletimizi hasretini çektiği ileri seviyeye ulaştırabilmek ve m~mleketimizi muhataraılardan gereği gibli ve tam bir lcifayetle 'koruyabiılmek mümkün olur.
Diğer bir ~fade ile murakabe vazifesıinin . icra ve tatibikatın daıha mükenımel

.temin gayesine matuf bulunduğu hwkikatıında mütegafiJ gôrünerek her
şeyin murakabe ile başlayıp murakabe ile bittiği zehabını yaratmaya vıaran bir
zihnıiyetle türlü engellemelere, hatta sabotaj!lan andı:ran ·faıaı~1yet ve hareketlere
kadar giden bir sistemi .kabul ·etmeye ve bunun bir memleket için hayırlı ve
faydalı neticeler verebiiEeceğine kaahi olmaya imkan yoktur.
oılmasım

· Edinilen tecrübeler, bunun ret ve inkarı ne kadar gayri kabi-l bir hakikat
olduğunu ortaya koymuş: buJ.unuyor.
.tekrar edelim ki; bugünkü Türlciye'nıin ihtiyaçlaıtı, meselderi
ve vüsaJt bakımından, dünkü Türkiye'nin ihtiiyaç ve meehemmiyet
ve davahırı,
seleleri !hl.e aSla kabili kıyas değildir. Onun için Devl~t ıidaıresini anlayı~ ve milli
meselelerimizi mütalaa ve tefekkür. tarzı, mahiyetinıi izaha çalıştığımız ·ı,u müş
terek ve ağıır vazife ·ve mesu!Jiiyetlerimliz göe; önünde tutulmak suretiyle, gelişıtiıril
Müsaadeleriyıle

mek icaJbeder. · ·
Aziz arkadaşlarımız;
· Hadiseler ve tecrübeler, amme hizmetlerinin en iyi şekild.e ve süratle yürütülmesi ve memleketlin layık olduğu mıaddl ve manevi hayat ve medeniyet seviyesıiıne bk ıan evvel ıka:vuşturulması ;içiın sad .edilmekte o~an gıayrıetlerin yıanundıa,
huzur. ve sükun jçinde çalışmayı :temiın ve J:>ozulmuş bulunan maınevi laıs,a:yiş.ü
irade -ydeoek t:edbirl:eliin: de ıahnma:sını Zla'fıtıret haline getirmiş bulunmaktadır.
Yeni bir seçimden henüz çıkmış bulunuyoruz. Dahili siyaset mücadelelerinde ·memlieiket nilzam ve istiikıııaınnı: zedel1eyooeık ve h!atta emnry.et ve selametine doğırudıan doğruyıa: men:f:i tesider ic.ra edecek dererede ölçüsüzlüık,leııle lkıar
şılaşılmıŞ 'bulunulduğu yüksek malumunuzd,ur. ·
Bir ıtaraıftaın buınLarı ıtesir ve :izlerini: iza:1eye ça:lışırk:en, diğer "tamfıtan tekrıar
için jcabeden tedbirer.in almmıasını · zaruri .görmekteyiz.

vuıkua gelmeme~eJ.1i
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/

,B1naenıa1eyh, hürri~t nizrutmrun .tı~i:rarJJnı muoip hw}seleri:n ve edinilen tecrübeledtn, mevzUJat ve ta:tbikat ba:kımH1ıdıan 1üiumlu ıkııldıığı değişiıkHklıeri Yük-

sek MecHs:e' arz ve

tek~if etmefijı

bir vıazife

say,acıaığız.

ıoemokrasilevde matbua:t reıjim1edniın ıb!a;i:z oWdUğu ehemmiyetL wahtaın. müs·

mevzuat ve ibatb.fkıaıttıru dıa bizzrut hürr~yet nizamıını: zede]eyecek bazı hoş:luik~arm ve ek:srk:lıvlderin meveuıdıiıyetiıne işaret etmek lüzumooa buanıiiz. Bunlıarıın S!iir.aıtlie gozden geçiıı:ıhlıerelk ilıailllıedHımesiJni elıe 'a1aoağız.
~tağni :addıederek maıtbuı.atıa: ~aıiıt

suiistimalii', s:aın:ki :fvkir ve teınikiıd hünrıiyetiıni. teıkemmül e:ttiır
mek gayesine matuf imiş ıgilbi gösterilerek aşırı iddia .ve taleplerde ıbulunuılması
ve höy.ııece bi1r mesıuıliyetsizliık ırejimiınin tesiısiınıe çıru11~ştlmaısı gibi teşebbüsledn
memle:k!ete ve rej:ime hüyüık: zaıııaır1a,r ikaı edecek maıhiyet taşıdrğr artrk aşuka.r
!Hi.iırrıiıyet1erin

ıhaik.Vkiatlerdien olimuş:tur.

ki, ölçüsüzluklıerden f!ayda.lıaınaırı~k v,e meyıdaını
o1a.n vıe siyaset mücadeleleır:iihde ·ağıtlaştı:rma
ve zeh:iırleme gıayret1 içinde ça:lışan ve birçok. yerlıerde baırınmaık ıistidadında olıan
gizlıi ıkomüınıiıstliikle müess1r bir mücadeleye gir:işmek, huzur ve ısü!kunun teminiındıe ve milınevi ıaısayişiın ıiadesiın:de ehemmiyetli 'bir tedbiır ö~ıarıaik tclıaıkki edilBseflie

:kia,ydıetmek :iıoabeder

boş zaınınedereık hırurekete geç:m1ş

mek icabeder.
Mub!tıerem

İktisadi

arz

ve

meselelerimize 'gelince; derbal ifade edelim ki, bida:yette
1Demo1laıat •Pwui HüikumetlerJınin mtbiık eçiegeLdiiklerıi . prog-

ıımtıli

ettiğimiz gıiıbi,

I'iam~a.rdia

:aırkaıda:ş:1arımız;

mebus

her hangi

hiır müıhim de:ğiışiıklıiık olmiayıaaa:ktlir.~

eser ve ıimlkrunlıarın dıa ,jnzim:amiyle iiktiısadi
ikıaJJkınmamızın: daıhıa: daı hız,~Mimaısı pek tıabii telruk!kıi edHmeik ıiıoabeder.
!Bugüne

ıkiaıdıar ıelde

editen

ınetiıoe,

'İlk!Hsıaıdi dürone zıaiıadr tes:i(ler ior:a eden ıamilled ortadan kaldırınaik ve

temin edebiJmeık iç~n M.±J1i Korunürerinde ehemmiyetle dUJrrnttk, bu çıa:lışma <Jjevremizin :Drurıiik va-

husuıs.iyıle ıf;İ!yat muıııaıkıabesinıi ıtam ma.n;aısiyle

ma:·

Kıaınunu

sıflıaınnıdıan olıacruktı.r.

:tstiıb!sati,

.ihmali,

1thıaH zamaınındıa, :yeliiınıd~

ve

ıkaynıağında

ele

almaıle

ve

müsta:hıs~iın. imaı~ru:tçımn, i:H11allaıtçımn vıelıhası:JJ ~iş. ıh:aıyıaıtıınıdalki vıatanıdaş1arıın, ·meş

~u , lk:~aınç~a.rım korUımruk:lıa. 'berıaber mal:La:rın mü:stelhtiıke i.nükialıiındie
~e gıay:riımeşru telaikıki
vermemıek

esas:l:t

edilebilecek bütün

ıf~yıaıt aırt~mrul:axunıa

imkan

gayr:i:tahii
~e mıaıhal

vıazifemiz olıaoa/kitır..

itimaıdı!ll.ı:za mazhıaır olduığumuz takdirde Hüıkıürnet bu vazifeyıiı bir gün
dıahiı ıihmail: etmeyeıceık

ve sebepsiz f1yat ıartışlarıy~aı dıaimi mücıaıdele thalinde buveç:heli ~ktiSJadi tedbirlede de makul .ve

luınıacıaıktır. Ayncıa; ıaJıac:ağımız ıtü:rlü
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tabii fiyat ıniz:amını devam ettirmek · ve Tüırk parasının kıyınetint korumak ve
hatba aırtırmak gayesiyle hareket edeceğie:.
çalışma devreınİzin diğer

!bir farik va.sfı da bütçe politikamızda müolaJ'ia:k arz ·edelim; 1958 bütçemiz 1957 bütçesine na~
z:aıran hiırıaz önce bahsettiğimiz tedbirlerden biriıSi olmak ·va.sfını taşımaikt·adır.
Müsaıade btıyurursaınız :izah ·edeyim :
Bu

şıahede 'CYlunahil:i:r~ Mıisal

1956 :s•ekiz

•ayJ;ı!k geliıdne nıazaran

hu sene ısekiz ıaylık gel:i:rimizde 531 milbulunuyor. Peık ta:bii ol~raık yıl sonuınaı kadıaır önüm:üz;dek1 ıdört ıayın da ıaırtış~a:rının inzımamiyle bu miktann sekiz yüz
mHıyon aivıa:rınıa ıyaıklJaşıacagı t.ahmin o1unabilir.

y:on

[ıira biır ıaı:ıbş .taıh:aikıkuk; etmiş

Bu hesaba göre, 'bu artışı 1958 bütçesine de aksettirerek, 1958 bütçesinf
milyıar sekiz yüz milyon civarında bağ.I•amaik mi.imkün ve tabii görülecek
bıiır husıus ·iken, .işte arz ve izah etti,ğimiz sebeplerle hütçemizıi :ancak, sekiz yüz
milyon [·iıııa:hk bir •artış ye~~rre, 440 mi1yonluk bir :Daz1al~kfa bağ1amış bulunuyoruz.

dör.t

HatırJ.atmamıza müsaade buyuıru1s:un :ki, Birinci Hüıkfrmet progr:am.ımızda ·
geı:ıok

bütçe j~e alakıah, gerek ·:tldisadi Devlet Teşeıkıkilllerıince ele .alınan eırwes
tismanları' bir programa 'bağlamak hususu derpiş edilmişti. Fi1ihakika bu en-.
vestiısmanlar, progra:mlıan dahil!ind~ yapılımaıkta Vie. bunl.arı:n ,mura:kıahesi her yıl
Büyük Mil1ıet Medisince :icra edilmekt~ iıse de bugün vasıl olmuş buJ;uındukl:arı
vüsa~ ve şumülı hakımından zaman zaman :srkı. bjr revizyona tabi tutulıınaılıan
.zıaırureti aşi:karıdır . .Bu .iıtibarla, gere!k bütç.e iç1 ve gereik İ!kti:sadi Devlet Teşek
küllerine ait ·envestismanla:rı, ıbidnci proıgramımızda ol'duğu gibi, ~bir plana· bağ
lamak hususundaki prensihimizin kemalıiyle taJhakku:ku üzerinde dikkatle duracağız.

Gerek Devlet ·eliyle, gerek htİsusi sektörce yapılına!kta olan işler ve kurulran
tes'isler peyderpey memleket hizmetine girmekte ve bu suretle milli ekonomimizde
ferahlatıcı tesirler başlamış bulunmaktadır. Dışarıya· ödenen dövizl·erin tasarrufunda ve madde 'bolluğuJna doğru gitmekte tesirl'er:i aş:iıkar bulunan bu cih~tin
paramızın kıymetidin muhafazasındaki rolüne ayrıca işaret etmek isteriz.
Yine bu mevzuda yabancı sermaye ile mesai teşrik'i ve kuracağımız yeni ve
zaruri tesisler için uzun vadeli krediler akdi hususunda teşebbüs ve gayretlerimizin gittikçe artan neticeler vereceğine kaan'i 1bulunuyoruz.
Büyük müttefik'imiz Birleşik Amedka~dan ,almakta olduğumuz iktisadi yarmilli ekonomimizin ·geliş:mesinde!k i hayırlı ve faydalı tesirlerini burada
şükranla kaydederek iktisadi düzen!in ı·sla'h Ve tek~'mmülün'de fiyat istikrarı ve
parannzın kıymetinin korunınasında. bundan böyfe 1Ci, tesirlerinin daha da musbet olacağına kaan!iz.
dımların
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Diğer bir mesele olarak Öanka kredilerinin imale, istthsale .ve ekono:tnimiiz
için dalha faydaılı ha!kiild alım, satım ve n~Jdl malksa:tıiarına tevc'ihi hususunu büyük ·bir dNcikatle murakaJbe ·.edeceğiz..

Hulasa : Bütçelerimizin. ikti:sa'di bünyernize uygun, tasarrufa- riayetkar ve
muvazeneh olarak tanzim ve tatlb:iki, İ'k~isadi DevletTeşekkülleri ve müe~seseleri
nin programlannın sıkıca ve yen:ideın gözden, ıgeçirilerek kendi kendiJ:erini ·idare
edebi]ir hale getiııiiJ'm~leri, !Devlet borçlarının ekonomik dizama menfi tesirler yapmayacatk şekilde tanzimi •. banka kredilerinin spekülatif maksatlara tahsisini ·önleyecek muraka!ben'in takviyesi, dış. tediye :.imkadl'Iarmıızın artırılması, ya!b'ancı
kayna:klardan daha fazla isbifadel'er sağfanması, madde botluğu teminine gid!ilmesi gil:)i tecJibir:Ier ikrtis~adi ve ma:ll po1itiikaırnızın esasını teşkil edecektir:,
Görülüyor lCi, fiyat nizarnının ma.Jkul ıve ta;bii hadlerlıe muhafaza;sı ve parabu snretle çok veçheli tedbirlerle temin edilmek· yolunda olacaktır. i
mızın kıymetinin ~orunması hususu

Şim'diye

kadar yaptıklarımızın miJH ekonomimiz üzerindeki tesirler'i ve yaneticeler muazzam olmuştur. Memleketimizin iıktisadl ölçüleri, 'i.stihsa:l, is.tih1aJk rakamlan dünun Tür!kiyes1 ile ar,tık ·hiçbir ·sureıtle k.ryas edilemeyecek hadlıere varmış bui1unuyor. Biilliaooıaı1eyıh, bugüne ikooM" elde eıdnten neticelerin bundan
böy1>eki mesa:i'miiz neticeler'ini son derece semereli kıılmakta biiyük tesideri oaarattığı

ca'ktır.

Muhterem

a.ııkadaşJanm;

K:emali tev:azu ·ile arz ,edelim ki, Türk M'ille:ti ve onun Yüksek MıecHsinin ya. rattığı buylik_ imkanlar ve .sarf ıediılen hudutsuz gayretler sayesinde, ekonomik sahada Demok:ra•t Parti lhükümetlerin in tahakkuk ettirdiği ve ettirmek üzere bu1u~
duğu işler 'gözden geçirilirse, huıgün huzurunuza gelen yen i Hükümetin takibetmesi lazıımgelen yoi da kend'iHğin<fun meydana çıkar.
1

1

Gecesi gündüzü olm'a)l'an fasılasız gayretlerin, zaman zaman ıstıra:ba kada:r
varan zorluklarla mücadelenin, velhasil ikilidar olarak döktüğümüz alın terinin bir
karşılığı olarak a:rz etmeme müsaade huyurulsun ki, geçen bu yedi yıl zarfmda
hükümetlerin1zin üzerinde büyük emek_ler sarf etmediği hiç!bir saha, hiÇb'ir mevzuu
yoktur. Ş.imdr ·en kısa bir tarzda arzına çaılışacağım neticelere, kendihğinden veya
kolaylıikla değil, ancak biöylece vanrlaibilmiştir.
Memie'ketim:iz yollar, köprüler, limanlar, sulama tesi'sleti, enerji santralleri,
tayyare meydan~a.Tı, ·g.ib:i sıanayıiJin, zirıa:a:tin, hul:asa vıatan müdıa:fa:aısımn yüzdıe yüz
muHtaç huluınduğu temel yatınm~arla teçhiz ediilmiştir.
·sanay.Heşmenin, · .rirai ilerİ'emenin, memleket çapında devamh im.arın, büyük
vat&_l;ıdaş kütl~leri ~ihtiyaçlarının müstakar ve arızasız karşılanmasının ilk şartı

olan Çimento,. demir ve çelik, inşaat malzemesi, şeker, mensucat, kağıt, k'imya,
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.deri gibi esaslı sanayie ait birçok fa!bri:kalar ve tesisler kunıhnuştur. Bunların yanında a'kla gelen ve gelmeyen binlbir çeşit i'htiyacımızın, evvelce olduğu
gi:l)i, hariçten ithai1i yerine, .memlekette · ima:li memleketimize müyesser olmuş
mazhariyetlerdendir.
gıda,

. Bir fikir vermiş olmak için arz edeyim ki, yedi sene zarfındaki smayiıimizin
dört mislinden fazLa olarak ifade edebilecek 'bir harcama vasıl olmuştur.
BaşkJa h:eııhang1 bir memlıeıkette ve devı1ı:ıdıe bu derece .süııatle ·iıllllciş:af ıkaydediılmiş
1
bulunduğunu sanmıyoruz. Kömür'den krom ve petrole kadar yeraıltı servetlerimizin m'odern metotlarla aranması, istihracı, krymetlendiır:il'mesi velhasıl rasyonel
usuUerJ;e İstisınan için maddi ve buikuki tedibider alınmıştır.
inkişafı

Hususi teşebhüsün ve yabancı ·sermayenin gelişmesi ve kifayetti ölçüde sanayi ve iş teşeklkülleri kurabilmesi için, banka krediler'inden hukuki .esaslara, müna:kale şe'bekesinden amme h İZme!tl'erine kadar türlü imkanlar ve, teşvi!lder .ilklimler yaratı:lmıştır..
1

İsti:hsalimizi :teşvik edecek, he'sleyecek ve devamlı ıkılacak geniş ve çe.şıiıtli
talebi temsıil •eden modem bk pazar vücuda ge.ti:rebilmek gayesiıyJe Ziİırıai .nüfusun ve ıişçlinin iıkdar olma:sı Iiçin büyük gayretler ısarf ıedilmişt:ir.

ıMetkıteplerıdeın sağirk müesseseıl,enine, topralk tevZi~inıden tapulamaya, emniyet ve 'aSıayJş ıteş!kilatından ma:hıkemelere !kadar bilcümle amme hizmetlermin
aziz milletimizin !ihtiyaçlarına cevap verebiJmeik mere, mail ve maddi her türlü ·limikan1ardan faydalanılarak ge'Hştirl.ilmesıine çahşılmışhr.

bütçelerJmizde ve alelumum mali hizmetlerde memleiket
bünye•sine uygun, aynı zamanda yıatırım~anmızın ·ve amme !hizmetlerinin ıihtiyaç
~arını lkarşıJayabilıecek adil, modern vıe · mü:te!k.amıiı bir sıistem vusul, maıli hedeffimizi teşkil etmiş1ıir.
Vergıio11iğimizde,

Şu arz ,etJtiğıim ·faa1ıiyetleriın neticeleri or:tadadır. Bunları gözlerJy'le görmek;
ifti:harl'a ıseyretmeık, rakaml·arla lifade eylemeık, Türk 'MJHe'dinıin !her ferdinıin
hakkııchr:
Şu cıilıetle
ettiğimiz

ve ~htiyar
ve bunlara

:batı.danmaılıdır ıki; yapmış olduğumuz yatırım1:arın

de

lf1edaıkfurllildarm aın:caık fb!ir kı:smırun hizmete

girmiş olmaısma

da henüz küçük lbir kısmı dde 'eidilmiiş bu1uınmasına rağmen,
mil!li ~konıonümizde hi:ssediılen rferahlı:k, ~stihsal ve Jstihla!kimi·zdie kaydedilmiş
bulunaını ·son derece mühim gelişme- ve mıiıl:li geLirılınizde yüzde yüzü :aşan ıartış
memlelketin hayatını ve çehresinıi ışiimdiden değiiştiırebilm!iştir,· denıileıbilecek radyı:~prLan masraflla;;rıın

dıeye varmı:şıtır-.

ve ·eserler ya bütmeık üzeredtir, veya hitmeye
da :b!imııete g:iır:mesiı halinde hiıssed!ileceık f·erahlığın
tahmi:n etmek zor: olmasa gıereık.uir.

Halıbuk!i,

çok

dereceslı:ri
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daha

yak!l'aşmıştır.

bıirçoik tesıi·slıer

1 Bun:l'arın

:Bu aev,redıek!i çalışmaıFaır.ımızııon fatk vaslfJıa:nnı ıtespıit ve Jf:ade elden tedbir1enimlizin ~anında memlelketiin umumi oLaraık teveçcüh ıe1miş {)ulunduğu ~kti~sadi
/}çalk:mmıamıziJn şu f.er:a:hlı!k veren neticel·eri biırl:itkte mütaJa,a ·edilecek olurrsa, bugün
iy~ ·myehle veya:hut :fır:satı lkoHama maıkısadiyle üzerinde durulmakıta -olan ıha!kh
veya ıhaıksız birtalkım endıi:şeleıiin 'VeJ ıtıenklid mevzuu mes~lıelerlin ısürıatLi ve esaslı
·bir ha:l şek!tine bağlanmakta bulunduğunu k'a'bui ıetmemeye !irnıka:n yoktur.
:Muhterem

anka!daşlı~:r;

Şimdi

lmrici siyasetilmizi iza:ha çalışacağım : İkinci iDünya Harbinm fiili
-olara!k bitmesinden 'bugüne !kadar uzuın seneler geçmiş 'Olmas-ına .ııağmen, mi,lIetin tiıs:tiklal vıe hürrıiyetlıerıini teminat ~~dtında ıbulunıduran ve adil p.ııensiplerıe
dıa:yaınaın bir :sulh :nizıamının henüz te:es:süs ~etmıeıd!i:ği, :hatta teessüs etmek şöyile
dursun, zaman ilerledikçe beynelmi1el iQtiılafların tehlikeli istıikametlere doğru
r-or alıp .~ittiğıi görülüyor.
Hür minetle:ri:n adıH bir sulh n:i\ZJamı bulmak ve bunu kıabul ıettirebiJmek hu~
bunca gayretlerJnin, !teessür1e lifade eıdelıim k~i~ henüz ib~r netkesıi alın:
m~mıştır. Buna muk'a:bil ddeolojıilk soğuik ibarp ·.gittikçe ş1iddetinJi :artırmakta ve
her gün bıi:raz daJbıa ~Miıkel!i .ihaıl alma:k!ta:dır.
susundaıki

Hür m!illetlerıin dünyayı adlil- bir ~sulha ikavuşturmaık hususundakıi gayretleri: cümles1ndoo oilimaik üzer•e mı:rubrukavi müd!afaa .paiktlian !kurmuş bulundukİian
malumdur. ıBu suretle gruplaşrmş olan hur, milletler demirper'de karşısında ahzi
meY~kıi ·etmiş bulunuyıorlar. 'Bu iiJd :büyülk lblotkuın iharıiciinde d!iğ·er, :bir ıkı'sım ınıH
leiller d's'e bitaraflar grubu tes!isine ç:alışma!ktaı~ırlar. Bunların 'biımraflığımn, iStleıyereık iıstemeyerek tecavüz emellıerdni teşvik edece!k ~ir hattı hareket tak:ibeltmekte -oldUğu görülüyor:. ·
'Dünyanın

'bu umumi manZJa:rası ikarş11sında ısulh ve müsalemet dçinde yaşamayı ve· 'istıHdal ve hür:rıiyetl.~ini muhafaza ıetmeyıi mukaddes bir gaye sayan
memleketimizlin vaziyetıi sarı1h o}maik icabeder. Nitek.im, Türıkiiıye hür miılletler
camiaS:l içinde bütful husnünıiyıeti ve imikanlıarı iJıe adi:r hiır. sul:h gayesine hizmet
etmıek çin mevlk!.iıin!i 'almıŞ ibul:unmaktadır ve dünya hadi:sıeierıi muvac·ehesıinde
bundan \boyle de bu mevkiini muhafaza etmek azim ve kaırarındadır. Birleşmiş
Milletler'e vücut veren ye milJ.etçe 1Öenimsediğimiz yüksek prensip ve gayeler,
dış siya:setimizin i'stikametin1 tayin ve ona i]ham kaynağı teşkil etmektedir. 'Birleşmiş Milletler Teşkilatının esas itibariyle dünyada sullh ve emniyetin teessüsü
gayesine ehemniiyetli !hizmetler ifade etmekte olduğuna kaaniiz. Zaman zaman
bu teşk1latı gayelerinden inhiraf ettirebilmek için .Pazı tlyeler tara:fından girişilen
hareket ve teşeb'büslere . rağmen Birleşmiş Milletierin dünya sulhüne .!hizmette
dev;am etmekte bUlunması memnuniyetle müşahade ettiğimiz bir vakıadır.
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-Dünya sulhüne hizmet maksadiyle ,vücud~ 'geti:ııiimıiş olan 1kinci bir teşek
ıkülden, NATÖ ,reşkıHatmdan da qahsetmek ıisterlz.
müdafa:a etmek [steyen· Garp miiletlerıinin 'Birleşmiş MıiJıfetler ·Anayasasma uygun olarıaik vücuda getirdikleri bu teşekkülıe en
halıis niyetlerJmi~e 'Ve sadaıkattle ıbağl!ııyız. NATO'ınun milli emniyetJimizin taik .
. vıiyesi ]:)aıkımından olan !l:eSiııi hüyütlcür ve emnıiyet vericidir. Bilmu:kabele bmm
· de bu teşıkiJ'atı takviye hususundaki gıayretleömiz 'küçüm·S'enec-..;eık derecede değil
dir .
Tecavüze

!karşı ik:enclileıii'nıi

.Bagdat Paik'tına gelince : Bu paıkt Oı:ıta Şark'ta emniyet ve istikrarı temin
bakımından kendisine bağlanan ili:n!itleri bioşa çıkartnamışıtır. Geçen sene içinde maruz kaJidığı sarsıntılara muvaffakiyetl'e .mu'kavemet surefiyle hayatiyeı!Jini
ispat etmiş ve büyıülk. dost ve müttefikimiz Biirleşik Alneriika'mn Pa!ktın Askeri
Komitesine iltihak1 suretiyle daha da kuvvetlenmişt'ir. BiFleşik Amerika Devletlerinin Pakta yardımı ·bununla .da kalmamış Pa;kta mensup devJietlere ayrı
ayrı :t~inat vermek ve bizzat Paktı yaşatmak ve !kuwetlendirmek ve kendisinden beklenen su~h ve emniyet hiZmetlerini tahaıklkuk ettireıbilmesine yardım
emek hususunda da gayretler sarfetmiş ve feda'karlıiklar ihtiryar etmiştir. Bunları şükranla kaydetmeik yerinde olur.
Orta - Şark bölgesinde yer alan ve· zaman zaman ci<iidi tehlikelere sebep
eden hadiseler karşısında Bağlda.ıt Palk:tırun ve ona mensup devletrerin sulhü
koruma gayreıtlerıinin değeri ve ehemmiyeıti sulhsever milleıtlerce kemaliyle tak:
dir olunmaktadır, kanaaıtinıdt--yıiz. Bağdat Palktıruıi · bu sulhcil hizme:tletin daha
da kifayetle ifa edileibilmesi ve Paktın kuv:vetlendi:d1mes~ hu'Susunda munzam
yardım göreceğli hakkındaki ümiıtler'immiz kuıvvetlidir ve cia'di sebeplere isitinad
reşı'kiil

etımektediir.

Orta - Şarık'ta cereyan eden hadiseler, herhangi ilki devlet arasında, mesela, Türkiye He .Suriye arasında bir mesele değil, Orta - Şark Bö~ges!inde temerküz ve teka süf eden ve ilki bJıdk arasındaıki 'büyük ·mücadelenin blir saifha:sı
ve tezaihürün:d'en ib!aretitir
1

\Burun

Arap milletleı1.ine ve bu arada Suriye'ye karşı tari!hten gelen iÇtimal, tarihi, Ciid!d1 ve hakilki sebeplere iıstinaıden karıdeşFilk bağlariyle me:rbutuz.
Şüphe~iz ki, Orta - Şa.ı:1k milletlerine b'ilhiıJssa kardeş 8a!ydığımız Ar'ap MilletIetinin her biır~islinlin hürriyet ve isıt~klalletiıie sajfirp olarak refah ve sa:adete kavuŞmalan aziz emelimiz o]duğu kadar milli nievcud!iıyetimiz için de bir te.minatt:ır.
BöLge dışı l:>ir devletin Orta - Şar'k~ta emniyet ve isilikran esaslı olarak tehrikeye diüşıüreceık: şek'ilide üs:ler teşki1irre te:şelbibüs etmesi ve bunda muvaffak olmuş g]bi görünmesi ya.Xnız Orta - Şarlk devletlerini değil dünya sulhünü korumak için h:arelk.et eden diğer bütün memle'keıtıeri de haiklı olarak endişeye sevk
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etmti.ştir.

Bu vaziyelt karşısında Türlk'iye çok uyan~kitır. Hadiseleri tak.iJbetmektedir. Müttefrklerini ve dostlarını ve diğer alakalılan da elinden geldiği kadar
_iikaza çalışınakla vazifesini yapmaktadır.
Türıldye

ve Suriye

hudutları

üzerinde

çı!karılan münak:aşalar

dolayısiyle

kardeş SUudİ AtaJhis!tah'ın Asil Hükümdarı, . Kıral Suud Hazrederinin sarfetmiş
olduklan

hayırhane

mesaiyi

şüikranla

karyd'etmek

isıteriz.

Suriye 'meselesi münaseıbetiryle SOV>yet Ru~a B~veikili Mare§al Bulganin
ile ara:mız!da teati olunan mektuptar yülkseık malumunuzdur. Mareş~ Buliganin'
in, verdiğimiz cev~:ba mukahil gönderdi~i mesa.i da hUld.ihıeıtimizce teVkrkterlir,
kısa bir zamanda ceva!hı gönderilecek:'tiir.
Ttiirkiye pek tabii olanılk kend'i emn1yetiyle beraJber mensup
rnudafa'a; cephesinin e:İnniryertini 'de koruma:k gayesini g:Ufmeıkt&d!ir.

bulunduğu

Sovyet Rusya ile olan m:ürraısalb'etterlimize gelince : Bu .münasebetlerin mensup buluniduğumuz müda:faa ~oplulUJklarından fecrid edilerek mıüıtal'aasına imkan· ydktur. NATO ve Bağdat feş~l&:ülieti aza;sı olarak vaziyeti mütalaa edip
hissedeceğimiz emııiyet nislhetiıtde ve mülttefilkle~imizle aynı seviyede olmak
üzere Rusya ile ol'~n münaseıbetlerimlizi devam etitirmelk: kararındayız.
Önta - Ş'atk"ta huzursuzlt~k yara'tan başlka şartların da mevcuıdiıyet'ini !kabul
ediyoruz. F:if~tin meseiesinin el'an adil bir şekli halle rap·tedHm'e'Ip'iş o•lması bu
huzur.suzluğun. başlıca amillerıindendir. ·Bu davanın Birleşmiş Milletler ·kararları dair.eSinde h~Uini canü gönülden arzu etmekteyiz.
Göriilidüğü giıbi Türleiye dış politikasımn başl~ca gayesi bütün· dünyada ve
bulunduğu ınıntıkada sulh ve süikun için-ct'e yaşam:ayJ temin e tmek için kendisi
gib'i duşfuıen hür milleıtler camiası içinde bütün mevcudiyetiyle çalışınaiktan ibareutir. tecavüze karşı başlıca: mukavemet merkez1rri teşkil eden NATO camiası
son olaylar karşısında aralarınıda mevcut olan tesanüdü daha ziyade tarsin ethıdiC ihftiiyacını hi,ssetın'iş bu:iunmalktadır. Bu tesanüdü temin için toplanacak
NATO Konseyinde bir yandan askeri ve siyasi y:artiınrlaşm,ıJarın daha müessir oir hale ifrağı ·göıiiŞülü'rken diğer taraiftan da ilkVisadi saı'iıaklak'i iş biidiğinin ·
arifınİması hususunun da 'konuışuhnası takıarrü:r etmiş bulunmaktadır. Hükümetimiz ÖU çalışmalann azami randıman verebilıTI~i için etinden gelen gayreü
sarfddeceJkltir.
1

Son yıllar: zarfında baıtı cami'aısına dahil devletler arasında siyasi ve askeri salh'alardaki işibirliğine muvazi olaralk iiktisad1 integraft:ronu ge1iştirtnek yolunda müspet adım1ar atılmaileta oJiduğ'u malumunuzüur. Arvrupa Kömür - Çelik _
Birliği, Atom Birliği ve müşterek pazar gıiıbi rsadece bazı Avrupa memleketleri
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arasında giiişilmiş olan iik;~isad1 integration faaFiyetleri, se.rbesıt mübadele böl-

gesi ilhdası teşelblbü:sü ile bilumum Avrupa iktisadi İŞbirliği memleketleri~e teş
mil edilmiş bulunmaktadır.
Serıbest mü'badeh:ı bölgesinin ibHasına mütaamk teşelöbuste Garbi A:vrup·a'nıiı
henüz ik~rsaden kafi derecede ·geiişm~m:iş memleketlerinin ikttirsad:i :kal!kınınala
rına munzam dış tediye .imkanlarının tem'ini sureUyle, yardımda bufunutması. da
derp·iş eıdilmekteid~'ir.

Hükumetimiz bu sa!hada]ci çah:şmalara faal bir surette iştirak eyleme:kltıe ve
bu teş~~busün b'ir .an evvel tahakku!k sa:fua:sına intikaline gayret etmeiktedir. Bu
teışebbus çerçevesi ·iç1inde memle~etihıizin ik'tirsa!di kaılkınma sa'ha:smdaıki faafi)teti
tarsin ed'ilntiş ve süratlerrdiirıil:miş ,olacaktır.
hlaya'ti bir mervzuu olan Kıbrıs meselesine gelince; bu miUi
da:vamıza. a:it karar ve dü'şuncelerimıiz kati'yct ve 'sara:hatle ortaya konulmuş bu'lunmak'tadır. Kıyınet verdiğimiz Türk - Yunan ıddst1uğuınu k!orumaik ve tm iıhti
1
lafı ortadan ldatdırm:a:k ·.i'çin azaııni husnüniye:t göster'm iş :ve Kubrrs'ın taıkis!ü:n:ine
1
tazı ohnak suretiyle yap·aıb i:lec'eğimiz .fed:ak1arlığın hudu'duna varmış. bulunuyoruz. Türkiye'nin 'emll'iyetinin ve ada'daki Türk cema·atinin istikıbal ve intki~ifının
, k)orunmaiSl için a·lldığımız bu k'ariarlı durumun muhafaza olunacağını bir kere daDış. siyasetimizin

ha 'tey!fd ederiz.
esastardan müN1em olarak ikil'i müınas·elbetler
çerçevesi içinde de müspet iniklişafirarı deVa'ın ed~cektir. Hu:susiyetle dost ve mütteıfikimiz Birle<şiik Amerika ile karşılıkılı hütrnet ve itimada dayanan çok samimi
ra'brta1arın ·her ,zamandan iiyade kuwetli bulunduğunu ifadeden •lıaz duymak:taytm. Bütün NATO m'üttefiklerinıizle ve bu meyanda biJ!ha:ssa Almanya, Fransa,
İngiiltere ve itaılya _ile olan ve ka~ılıklı anlayışa ve dostıu"ğa dayanan iki taraflı
m'i.inasebetılerin iher sahada her gün biraz daha takviye edHeceği 'gibi Bağidat Paktı muttefiklerimiz Irak,. İran ·ve Pakistan'la da mevcut kardeşlik ve teşriki mesai1
ın'İzin her bakımdan inkişaf ·ettiirileceğine emin olaib ilirs:in'iz.
Dış siyasetim~zin yu!kı;ı:rdaki

IM.uhterem

arkadaşlar,

Milli Müdafaa

politikamıza

gelince;

'MiHi mudaıfaıa politik'amızın silahlı kuvvetierimize aid olan esası; yurdumuzun emn1yet ve ıbütünlüğüınü sağlıyara:k, bağlı bulunduğumuz ah'itlede dünya sulhiinün korunmalsına hizmet edebilecek k!iifayedte ·silahlı kuvve'tı:ere sa:h~b olmak
ve milli bunyemizi, hu 'Orlduyu destek,li:ye'b'i;recek ·oir ıcuwet ve kemal seviyesine
1

uil:aJştırmak1 tır ~

Cumhuriyet Ordusunun .bu inanışla bugün arz eıttiği kudret, .iiktisalb etmiş
1
bulunduğu· savaş ve savunma .gücü'yie, lillzumun'da ona terettub edecek vecii belerİ
dlirayet ve kifayetle biaşaracak, büllin dünyaca -tanınnuış itiibarlı b'ir merhaıledir.
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Aziz milletiniizin ve Cumhuriyet Hükümetinin güven kaynağı olan kahraman Türk Silahlı Kuweıtlerini, en mütekam'il or dular .seviyes~nde bulun'durmak
ve bunun ıiç'in ller türlü fe!dakarlığı ıgöze aTmak, hukümet programımızın her devrede o]duğu gibi değtşmtiyen hedefi'dir.
1

Şunu iftiiharla belirtmek iJS'terim ki; Kara, Deniz vıe Haıva Kuvvetlerimizin
fedakar mensuıplan, mesıieki sruh'a'daki mmntaz var:lıkıJ.iariyle, muttefikle.rıimizle
olan manevra, ıta!Vhikat g~hi çeşitli a:s:keri tema!Slatda, J:~izi ve müttefiklerimizi gurur ve ısürura ulaştırmajktadır.
1

1

Aziz yurdun nigehb'anı olan Silahlı Kuvveıtlerlimizi bu ves'ileden i~tifade edere!k •şükran ve tak'dir duyıgularımla selamlamak, b'en'im için .şu anda, ifası en buyülk zevk vei1en bir vazife olmuştur.
ıM:uılıfere:m •arkaldaştanm,

ıMenrle!Ketli!mJizin jjlctiisakll .ilnilclşalfma muvazıi olaraik turizm mevzruu da gitti!kçe artan biir ·ıehemm'i'yet .ve viisat jikitiisa\b eftmliJ~tir. Tabii ve tarihi zengin~iklerimizi
ve milli. değederimiz!i içte ve drşta tan~tmak giıbi mrühim ve şü!mullü bir faal'iyet
mevzuunu da ihtiva eden IJYu iışı:eri, ma:Vbuaıta mütea:Uik ıva:zife~erle biirliikte bir
umum mudli:rlüğün idaresi 'altri'lda bıralkınalk artık mahzurlu rgörülmüş ve basın- yayın v-e turizm işlerin'i ayrı b'ir veka1ete tevdi ·etmek lüzumu hası1 olmuştur.

Alynca 'bir imar Veik;aleti kurma yolundaiyız. Çünkü ş:elhirler~·rhizin ve' köylerimizin imar ve ·i'liya•sı vatamn bağrm'dan gelen ve mineilin ruhundan kopan bir
emel ve hasret olarak önüne geçil'mez bir zaruret haline gelmiş bulunuyor. Bu
suretle ba:şl'a:nııış bulunan imar ve inşa fa:iı!liyetine, şeihirciHk .esa!slarına uyıgun planlara ıgöre, müıessir bir .şeki~Me _devam azmin'deyiz. Bu it.~barla bu· işleri tedvir etmek üzere ~:ir vekaTet kurulinası ,Yoluna .gi'dHıniştir.
Aziz arkaldaşlar;
Biraz evvel arzettiğim gilbi, ibir millet hayatın'da pek· kısa ·blir devre sayılabüe
. celk: olan yedi yı'l zarfında sarife't!tiğ\imiz ve bunldan bloyle de sarfedeceğimiz gayretierin ma'h iyet .ve. şii'mulü yüik:'sek !malumunuzdur.
1

i.sti!Chalin e;mniyet, S'elamet ve huzur ·dolu, medeni ve yük!sek seviyeli Türher gün biraz da:ha yaklaşıtığı:mıza inandığımızı ve bu inançla huzurunuzda öulun'duğu:muzu derin saylgıl'arımızla arz eyleriz. (*)
kiye~sine

(*)

TBMM Tutanak Dergisi: Dönem ll, Cilt 1, Sayfa 57- 64
Programla ilgili görüşmeler : S. 68 - 120
Güven oylaması: S. 121-124
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