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H üseyin Balan
Birlik Partisi Genel Ba şka nı
B irlik Partisi iktidara gelip giden siyasi partilerin milletin temel sorunlarına çözüm getiremediği, dert ve davalarına deva bulamadığı, sosyal bürıyemizdeki yaraları saramadığı, bir aşamad::ı
Türk ulusunun kendi kaderici
milletçe omuzlayıp kendi yaralarını kendi eliyle sarmak
ve temel sonıniarını ak l ıselimi ve kendi gücüyle çözümlernek gayreti ve kararı ile kendi sinesinden çıkarıp ortaya koyduğu bir siyasi güçtüı-.
SİYASAL ve EKONOMİK GÖRÜŞÜMÜZ
S avunduğumuz siyasal
düzo-ı demokratik toplumcu
düzendir. Ekonomide
karma ekonomi düzenini tercih
ediyoruz.

Siyasal ve ekonomik goruşumüz; Atatürk'ün uyguladı
ve ilkelerinde belirttiği düzenle temelde biı-leşmekte ve
emın ileri bir aşamasını devrimci ve reformcu yönünü teş
kil etmektedir.
ğı

Milli eğemenliğe dayanan
mokratik, toplumcu hür dünya

H\ik Cumhuriyetimizi deile yaşatmayı amaç

görüşü

aldık.

Atatürkün yurtta
sulh cihanda sulh ilkesine, milli
mücadele ruhuna Atatürk devrimlerinin
tam bilincine
hağlı kalarak, aşırı sağ ve aşın sol akımlara karşı cephe
aldık.

İnsan hakianna ve hürriyetlerine, kayıtsız şartsız millet eğemenliğine, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkesine, lfti.k Cumhuriyete, sosyal adalete ve sosyal güvemlik ilkelerine bağlandık.

Düzen değişikliği istemlerini sistemi bozmadan metot
ve prensipler koyarak il.im ve teknoloji yardımıyle öngördüğümüz reformları gerçekleştirme şeklinde kabul ediyoruz. Bu suretle toplum kalkınmasının mümkün o l acağına
inanıyoruz.

Millelimizi imtiyazsız,
s1nıfsız birlik
ve beraberlik
içinde, kaderde, tasada, kıvançda ve ülküde ortak olmanin bilincine ulaştırmak başlıca amacımızdır. Bunun
için Türkiye'de din ve mezhep yönünden, ırk yönünden
ayrılık tohumlarını temizlemek, sosyal bünyemizi sıhha
te kavuşturmak, bu suretle milli birlik ve beraberlikden
doğan güç birliğini planlı kalkınmaya yöneltmek kararındayız.

Milletimizi güvenlik,
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eşitlik,

adalet ve huzur içinde

Şemsi

Belli
Birlik Partisi Genel S ekreteri
demokratik toplumetı düzenle refah ve saadete gö türmek
için ayırıcı, bölücü \ ' C gerici da\'ranışlarla mücadele edeceğ i z.

Anayasaınızın

bağı

ilc

54. maddesi Türk Devletine vatandaşlık
herkes Türktür hükmü ile Atatürkün

baglı olaııı
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(Ne mutlu Türki.im diyene)
veeizesini birleştirip Birlik
Partisinin milliyetçilik anlayışını
te~-'Jit etmiş bulunu-

yoruz.
Irk, dil, din ve mezhep farkına dayanan ve kafatası
göre milliyet tcfriki yapan zihniyetin karşısın
dayız. Anayasa maddesi ve Atatürk
ilkesi önünde (34)
milyon vatandaşımızın Türk milliyetçisi olduğunu savunuyoruz.
yapılarına

LAiKLİK İLKESiNE BACLIYIZ.

Birlik Partisi din işlerinin devlet, dünya ve siyaset iş
lerinden ayrı yürütülmesine taraftardır . Vatandaşın din,
mezhep ve manevi iı'la nçlarına ve milli çıkariara ters düş
meyen ibadetine müdalıale edilmemesini anayasanın gereği

saymaktayız.

Türk Ceza Kanununa laiklik ilkesine aykırı davranış
da bulunacaklar hakkında mi.ieyyide koymayı düşünmek
teyiz. Lfıikliğin kesin olarak uygulaı'lmasını istiyoruz.
Dini eğitiminin ve ibadctin öztünkçe olmasını savunuyoruz.
Vatanda ş inanç
grupları arasında eşitlik ve dengeyi
sağ lamak ve baskıyı
önlemek için Diyanet İşlerhıde ve
dini eğitimde tckelci tutuma son verip inanç gru pl arının
Diyane t İ ş leri Rci s li ğ inde \ ' C Yüksek Din Şlırasında temsil edilmesini gerekli buluyoruz.
Kalkınmış ve mutlu Türkive'nin doğa bilme s i için hu7Ur ve asayiş i sağla'lmış, milli birliğe ve bcrabcrli ğe ulaş
mış (32) milyon Türk
vatandaşının Anayasamızın öngördüğü eş itlik \ ' C acialet içi nde insan haklarına ve Jıürri
yetleı-inc sah ip çıkarak kendine gelmiş, benl : ğine ulaşmış
olmasını ö:-ı şart olarak bcnimsiyoruz.

Öngördü ğünıüz reformlarla

eski, çürük, bozuk düzeni
ihtiyaçlara ve sür'atli kalkınmaya yarayışlı hale
getirecek, milletten esirgenen herşeyi millete verip milleti
insanca, haysiyetli ve mutlu yaşama çalışma, hakkını alma huzuruna kavuşturacağız.
Her türlü ırk, din ve mezhep aynmına son verecek kesin tedbirler alıp, mal, can, ırz ve namus güvenliğini son
lıaddine kadar sağlamak azmindeyiz.
Eşitlik, adalet ve huzur içinde imar ve refah vadeden
Birlik Partisi yeni metotlarla, bilim ve teknoloji yardımıy
le planlı kalkınmanın desteğ i olacaktır.
Eşitlik prensibimiz ilahi adaletin, insan hak ve hürriyetlerinin teminatında fırsatçılan, çıkarcılan ve gericileri etkisiz bırakacaktır.
Zeki, çalışkan ve örgütçü olan yüce Türk milleti insan olmanın zevkine erecek, Tanrı nimetlerinden nasibini
çağdaş

alacaktır.

uygun düşen Devlet ve özel sektör
(kollektivist ve merkezi plan fikri dışında)
Devlet planlama
teşkilatınca
planlanmasına taraftanz.
Planın Devlet sektöründe emredici, özel
sektörde teşvik
edici ve yol gösterici yönlerinin ağır basmasını tercih ve
tasvip ediyoruz.
Ana Harp sanayii, Ağır sanayii, Büyük enerji santrall a rı, Büyük Bayındırlık işleri, Madenler ve Petroller, kamu
yararı bulunan büyük Ulaştırma işleri, Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigartacılı ğ ın Devlet eliyle ya da % SO den fazlası Devletin olan milli kuruluşlar eliyle işletilmesine, diğer sanayi yatırımlarının ve iç ticaretin özel sektör eliyle
yapılmasına taraftanz.
Birlik Partisi ulusumuzun temel sorunlannı çözecek,
birikmiş dertlerine deva
olacak ve ulusumuzun çağdaş,
Millt

ç ıkarlarımıza

yatırımıarına
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uygar toplumlar safında yerini almas ını sağlayacak roforml.:ırı uygulama karanndaclır.
Bu ncde'llc mcrke7CI<'n ÇC\Tcyc doğru genişleyip yayı
bn n : birbirini tam::ım!av::ın dört asıl reformu ele alıp
cl u rt avrı J..apıdan halkımızın temel sorunlarının çözümüne gircc~ktir.
Bu temel sorunl;ır ve asıl rcfornılar şunlaı-dır:
1 - Toplu köy kalkınması refonnu
2 - E ğ itim ve öi!rctinı reformu
3 - Ç::ılışnıa ve kalkınma refoı mu
4 - İdari ve per<>oncl reformu
Rıı diirt asıl rcformun gerçekleşmesini
destekliyecek
vardilncı \C va'l rcformlannı ı z şun l ardır:
A) Sivasal reform
8) Yatırım ve sanayi rcfonnu
C) Mcskcn ve vcrlcşmc reformu
1-

Toplıı

köy

J..alkınması

reformu üç safhada ele

alınacaktır.

BİRİNCİ SAFHA :

Kiiykrin

kanııı

lıiznıcılcı· inin

ucuz, sürekli \'C rahat
icin önce köylrrdc isk[ın durunıu
ııun ç l>zünı~ b:ığlannıasını gcrL· J..li göı üyoı uz. Bunun için:
iller :ır~s ı yollaı· , il \C ilçeler arası yollar, İlçe ilc
13ucaJ..lar arası yollar
için trafik kesafetine göre rahat
\l' standart yol k::ıbarileri uygulamak suretilc asfa lt olarak
lıi ·

şekilde vüriitülnıc~i

yapılacal.(tır.

Kövlcr bu yolların iki yanında iki buçuk dönümlük
içinde c\'lerde tck ya da iki -üç paralel sıralar halinde kurulacakııı·.
Köy evlerinin vapınıı içi'l ucuz kredi ve bedelsiz projesi İmar ve t~kan Bakanlığınca verilecektir.
balıçe
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Halen mevcut köy
.

yo ll arı

tarla

yo ll arı

olarak kulla-

nılacaktır

İKİNCİ SAFHA :

Toprak ve Tanın reformu: Peşin açıklamak isterizki
kimsenin bir karış toprağında ve çil kuıuşunda gözümüz
yoktur. Hclal kazancın desteği ve müLkün koruyucusu
olacağız.

veya topraksız köylünün yeteri kadar
sahip olnıas ı•'lı istioyruz. Bunun için hazine arazisi, Devlet çirıliklcı· iııin bin dönümden fazlası vakıf arazi,
a ğaların bizzat işietmediği topraklar rayiç bedelleri üzerinden islimlak edi lip
topraksız köyiüye bedava verilecektir.
Bundan sonra Tarını reformu ilc birim araziden verimi artıncı sulama islah edilmiş tohum, makina araç
ve gereçleri, gübre ve işletme kredisi temin edilecektir.
Az

topraklı

topra ğa

ORMANLAR HAKKINDt\ Kİ GÖRÜŞÜMÜZ:
Devlet ormanları toprak reformuna uygun hareketle
tiim funcialıklarla beraber orman köylülerine verilmesini ve bunlara da tarım reformunun uygulanmasını uygun
bulu_voruz.
Neden kövlümüz kavak ormanları ilc ovaları süslcdi?
D ağ l ::.ırın sü:--ü ormanların kıymetini orman köylümüz bilmez mi? Amma aç mi ğ dderd c n isya ndo ğuyor. Hırsla, öfke ilc, acı ilc b;:ıltayı köylümüz a ğaca vuruyor. Onu malı
hum ccio'l, hayatını zehrcden bir cehennem görüyor ormanı. E\·ct ti.inı ormanlar ve fundalıklar oı·nıan köyilisünün
olacaktır. Dc\'lct orisi
kurulacak buğda.v, pirinç tütün
alındı ğ ı gibi köylünün ağacı, tanıruğu değer bedeli ilc sa-
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tın alınacaktır.

O vakit köylümüz

ormanı

gözü gibi koru-

yacaktır.

ÜÇÜNCÜ S AFHA :
Köylünün mes.kcn derdi kamu hizmetleri ve yeterli
toprağ ı sağlandıktan sonra Tarım İşletme Birliklerinin kurulmasına sıra gelecektir.
T.İ.B toprağın tapusu köylünün cebinde, toprak tarım
işletm e birli ğ inin emrinde köylümüz de yeterli yevmiye
ilc birim araziden en yüksek verimi elde etme gayretinde
olacaktır.

Tarım İşletme

Birlikleri teknik, idari ve sosyal alanelemanlar elinde yönetilecektir.
Tanında işçi olarak çalışmak isliyeniere birlik daimi
ycvmiyeli ve sigorta lı işçi muamelesini ugulayacaktır.
Tarım İşletme Birliklerinin yönetici kadrosunu birliğe
ba ğ i ı köylüler seçecektir.
Kurulmuş ve kurulacak Tarım İstihsal, Tarım kredi,
Tarım satış kooperatifleri Tarım İşletme Birliklerine ba ğ 
da

ye tişmiş

Janacaktır.
Birli ğ in teknik personel ihtiyacını karşılamak için birlik emrinde Tarını Teknik okulları açılacaktır. Altı sene
süreli bu okullara kö y okullarını bitiren çocuklar alına
caktır. Bu okullardan mezun olanlar dilerse kendi branş
larında Makine Mühendi s li ği, Ziraat Mühendisliği, Veteriner Fakültelerine sınavla girebileceklerdir. Teknik tarım
okulları Tarım Makine Teknikeri , Tarım Ürünleri Teknikeri, Hayvancılık Teknikeri ve Orman Tek'Tlikeri yetiştir
mek üzere dört kolda öğrenim yapacaklardır.
Her halde Devlet Tarım İşletme Birliğinin tarım reformu çerçevesindeki ihtiyaçlarını karşılamada geniş ölçüde yardımcı olacak ve yönetimi denetleyecektir.
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Sene sonunda elde edilecek safi kar dönüm başına
bölünmek suretilc toprak sahipleri<rıe ödenecektir.
Di ğer İşletme ve Sanayi dallarında çalışan işçilere uygu lanma s ını

üretimden

öngördüğümüz

normal kann üstünde fazla
pay alması esası

doğan kiiı· fazlasından işçinin

tarımda çalışan

işçilere

de

uygularııacaktır.

EGİTİM REFORMU :
Çağımızın ihtiyaçlarına uygun
bir görüşle ilkokuldan
yüksek okul ve Üniversite sonrası durumlarına kadar
Türk gençliğini milli harsımızla, geleneklerimiz ve milli
ahlakımızia bes l ~miş, çağdaş- bilim ve teknolojiden nasibini almış güveni li r kişiler olarak hayata hazırlamak
amac ım ızdır.

şeyi

Üzü'lti.i ilc açıkl::ımak gerekir ki yeni Türkiye'nin hereskiclir. Dcmode ve bozuktur.

Gençlere verilccek görev ve sorumluluk kademelerinde
enerjik bir şekilde yönetime ve üretime katkıda bulunmaIarını, bu sur ıle çağdaş anlamda milli kalkınmamızı gerçe kleştirme yeteneklerine sahip olmalarını sağlayaca k köklü ve gen iş kapsamlı eğitim reformuna mutlak ihtiyaç ve
zarurct vardır.
Şu noktayı kesinlikle belirtmek
zorundayız ki; etki li
v.; ge niş kapsamlı bir eğitim reformu ilc tüm eğitim soru•1kırıııa çözüm getirecek bir yola giri lmedikçe Türk ulusunun çağdaş anlamda kalkınmasına imkan yoktur. Bu
gerçek kabul edilmediği sürece toplumumuzun geleceği ve
ha ya tiyeti sakınealarla doludur.
Bir kısım ol::ıylar başka ülkelerde de oluyor, bu çağ. ımızın gereği deyip geçersek hazin bir gaflet olur. Top9

lumumuz b a şka ülkelerde gelişen olayların a ğırlığım kaldıracak güçde değildir.
Geç kalındığı taktirde bir çöküntünün enkazı altında
e:;:ilmekten ulusumuzu kurtarmanın güçlüğü feraset ve
basiret sahibi sorumlula r tarafından artık kabUl edilnl.elidir.
Üniversite sorununu ele alırken bir takım olayların
doğmasında ilk ve orta ö ğretimden
gelen etkileri tesbit
etmek gereklidir. Bugüne kadar açı ğa vunılan sorunlar ve
istekleri de araştırma ile tesbit etmek, bu suretle geniş
kapsamlı ve tüm eğitim sorunlarına çözüm getirecek bir
eğitim reformunun gerçekleştirilmesi
görüşünü savunuyoruz.
Nüfusumuzun % 75 şini teşkil eden köylerde ilkokulu
bitiren çocukların bilim, saın'at ve teknoloji adına ziyan
edilmesini önlemek, bilhassa tarımda üretim ·artışına katkıda bulunacak teknik
eleman olarak yetiştirilmelerini
sağlamak, bu nedenle de köy san'at enstitüleri ve tarım
teknik okullarımn
açılmasını sağlamak amaçlarımızdan
bir tanesidir.
San'at okullannın san'atla ilgili işyerlerinin işgücü ihtiyacımn ve her yıl % 10 civarında (ihtiyarlık, ölüm, hastalık, kaza nedeniyle) eksilen kadronun yerini doldurmak
amacıyle kuruluşların bir kolu olarak çalışmasını sağla
yacağız.

Son iki sımfda derslerin yarısı teorik, yarısı da hakiki
pratik olarak uygulanmasım sağlayacak ve okulu bitiren gencin yadırgamadan tez gahının başına geçmesi~i, üretimi aksatmadan kuruluşun verimli çalışmasına
katkıda bulunacak yeteneğe sahip olmasını sağlayacağız.
Bu suretle teknik personelin çekirdekten ve bilinçli
işyerinde

yetişme olanağına

10

kavuşmasım sağlayacağız.

Orta okullar ve liselerde öğrenci ve öğretim üyelerinin durumunu islah edip Üniversitelere öğrencileriın mükemmel hazırlanmış olarak katılmalarını sağlamak, sınıf
geçme ve giriş sınavlarını düzenleyen yönetmelikleri yurt
gerçeklerine uygun hale getirmek, rahatlık ve huzur içinde orta öğretimin mükemmeliyeüni sağlamak diğer bir
amacımızdır.

Üniversite ve yüksek okullarda vukua gelen boykot ve
olaylan ile daha önceleri meydana gelmiş yürüyüş
ler, mitingler ve Üniversite gençliği tarfaından açığa vurulmuş eğilim ve istekler bundan sonra doğabilecek istekler ve olaylar, Üniversite sonrası iş bulma ve yerleşme ihti yaçlarım karşılayacak bir çözüm mutlaka getirilecektir.
işgal

Üniversitelerimizin özerk birer kuruluş halime getirilmesiyle özerkliğin anlam ve kapsamının tayin ve tesbiti
bir özel kanunla düzenlenmediğinden olumsuz açıklama
lara yol açılmıştır.
Üniversite Senatosu bir dikta havası içinde özerkliği
kendiıne özge bir hak ve
başıboşluk kabul edip öğrenci
temsilcilerine yer vermediği gibi haklı bulunan kısa vadeli kitap, harç ve öğrencilerin belge alma konularını
olumlu çözüme b ağlayamamış, uzun vadeli isteklerden
burs ve kredilerin artırılması, fılltaym sisteminin uygulanması , özel yüksek öğretim kurumlannın durumu gibi
meseleler Hükılmetl e yak ın işbirliği ve dayamışrna ile çözüme bağlanmamış ve Üniversite Senatolan bu türlü davranışlanndan kendini sorumsuz saymıştır.
Hükılmetler

de Üniversitelere özerklik zırhının arkabakmakda, öğrenci sorunlannı milli sorunlarm sorumluluğu dışında, yetki sınırlarını aşan bir yüksek düzeyde kabul edip el atmakdan çekimser kalmaktadır.
sından
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Bu anlayışla Üniversite gençliği dünyada emsali göbir hışmın ve despot yönetimin pençesinde çaresizlik ve ümitsizliğe terkedilmiştir .
Yerleşme ve iş bulma sorunu güvenlik içinde çözüme
bağlanmadığından Üniversite bitirenlerin işsiz dolaşması
yüksek öğrenimi ve Üniversiteleri gereksiz hale getirrülmemiş

miştir.
Katlanılan

külfetler, harcanan para, emek ve zaman
devam yerine
suretile geleceğini güvenlik altına ala-

karşılığında her lise mezunu Üniversiteye

hayata atılmak
bilirdi.
Yüksek öğrenimi bir lüks, bir etiıket ve diploma merakının ötesinde bir işe yaramaz
hale getiren bugünkü
eğitim düzeni milletimizin özü ve yegane ümidi olan gençletimizi haklı bir kararla dersleri bırakıp fiili hareket durumuna getirmiştir.
İşgal ettikleri kendi sınıflannda
bir simitle gününü
dolduran gençlerimizin isteklerine şe fkatle karşılık verip
dertlerine deva olacak tedbirleri alma yerine alnına bir
komünist damgası vunıp toplumun lanetiıne hedef yapan
lar bu ağır vebalin hesabını ödemek zorunda kalacaklardır.

Bütün yetkileıi elinde bUllunduran ve milletten
bu emaneti isterken her yolu mübah gören bir iktidarın/
yetkilerini millet için kullammaya sıra gelince hakkı tanımakda korkak, hakiıyı ezmekte cesur tutumu son ümitleri d ~ kırrruştır.
Nasihat ve tehditle mevcut düzeni sürdürmeyi terkedip haklı bğrenci isteklerini topluca çözüme kavuştur
manın gereğine yürekten inanıyoruz. Bu sebepden köklü
ve geniş kapsamlı bir eğitim refonnunun yapılmasını şart
görüyoruz.
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İŞ ve ÇALIŞMA REFORMU :

Köyde yaşayaın nüfusun % 90 nı ile şehirde yaşayan
nüfusun % 40 ı işçidir. Bu itibarla Türk ulusunun çoğun
lu ğ unu işçiler teşkil etmektedir. Bu nedenle Birlik Partisi işçinin yanında ve içindedir. İşçi sorunlarını Türk
ulusunun temel sorunları olarak ele almak gerektiıP-ne
inanıyoruz.

ücretlerinin asgari geçim şartıanna yeteristiyor, çalışan insanlan doyurmanın işverenlerin asli görevi olduğuna inanıyoruz.
İşçiyi işsizlikle tehdit edip ucuz işçi çalıştırmanın, insan emeğinin sömürülmesinin karşısında bulunuyoruz.
Öngördüği.imüz çalışma düzeni : Makul ve yeterli yevmiyelerin dışında fazla üretimden doğacak gelirden işçi
n1n pay alması esasıdır.
Grev, lokavd ve toplu iş sözleşmelerinin özel sektör
ile Devlet sektörü ::ırasında farklı uygulanmasına karşı
yız. Yabancı işverenlerin de özel sektör işçilerine tanınan
hakları vermek zorunda olduklarını savunuyoruz.
Başda gelen işçi sorunu gizli ve açıık işsizliktir. Türkiye'a:ı.in işgücü değeri dünya
ölçülerine göre yılda BEŞ
YÜZ MİLYAR olduğu halde Türkiye'nin yıllık gayri safi
gelirinin YÜZ MİLYAR
civarında oluşu insan gücünü
değerlendiremediğimizin
en açık işareti ve geri kalmışlığın sebeplerinden en önemlisidir.
Asgari
li miktara

işçi

çıkarılmaSilili

PERSONEL REFORMU:

Devlete hizmet eden ve emeğinin karşılığını hazineden alan herkesin ayrım yapılmadan memur sayılmas ı nı,
ücretierin de bir taban bir de tavan tesbiti ile tahsil, t ec-
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,meharet ve başarı derecelerine göre intibave bütçe imkanlarına göre her yıl
tesbit edilecek kat sayılada ücretierin çarpılarak ödenmesini, ihtisas gruplarında
ise kat sayılarının ihtisasın
önemine göre artırılmasını, bu suretle memur maaş l an
nın temelli bir çözüme kavuşturulmasılll savunuyoruz.
ri.ibe,

kının

kıdem

sağlanmasını

Kadroların

adedine göre
mi usulünün

kifayetli asgari sayıda eleman
cinsine göre randuman priuygulanmasını öngörüyoruz.
kaliteli ve

tesbitirrıi, işlerin

İDARİ RE FORM :

Mahalli idarelerde Nahiyelerin kaldırılmasını, İlçelere
idari özerklik verilmesini, yurdu bölgelere ayırıp geniş
yetkili Genel Valilerce ademi merkeziyetçi ve katma b ütçeli yeni bir sistemle yurt yönetimini öngörüyoruz.
Bu suretle bölgeler arasında yatırım dengesi ve sosyal adalet sağlanacağı gibi huzur ve asayişin temini de
ür'atli ve verimli olacağını iddia ediyoruz.
VERGİ REFORMU :

yon

Küçük gelirlilerden götürü vergi alınmasına, 34 m ilvatandaşın vergi mükellefi sayılmasına tarafarız.

Vergi tahakkukunu ve tatbikini kolaylaştırmak, işçi,
çiftçi, küçük esnaf ve san'atkfm
muhasebe külfetmden
kurtarmak için ELLİ BİN iiraya kadar olan kazançlan götürü olarak vergilendirmek büyük ferahlı k ve huzur getirecektir.
Vergi vermenin asil bir vatandaşlı k görevi ol duğu
bilincini ulusa maledip Hükumetten hizmet b ekleyen va-

tandaşiarın

vergi ödemekten

doğan

vicdan huzuruna ka-

nışturulmasının gereğine inanıyoruz.

Y E RLEŞM E

ve MESKEN REFORMU :

Tüm gecekonduların ve tüm köy evlerinin arsalan
Devletçe istimla.k edilerek salıipierine evlerin ve arsaları
mn tapusu bedava verilecektir.
Gecekondu

sözgücü:ıün

içine tüm köy evleri de

alı

nacaktır.

Gecekonduların

islahı
ve önlenmesi çalışmalarında
gecekondu sahiplerine ve gecekonducia otunna
kaderine riz:.ı göstermiş dar gelirli vatandaşiara bedava
arsa tapusu verilecektir.
yıkılacak

Bu binaların yapımına yeterli para İmar ve İskan Bafaizsiz kredi şeklinde verilecektir.

hanlı ğl':ıca

Köy evleri ve köyler hakkında yerleşme ve mesken
köy kaLkınması
reformunun B İRİNCİ
söz konusu edilmiştir.

politikamız toplu
MERHALESİNDE

YATIRIM ve SANA Yİ REFORMU :

Dünyada tarım\a kalkınmış bir millet yoktur. Ancak
bir kenara bırakmış bir millet de yoktur.

tarım ı

Bu gerçeğe eğildiğimizde beslenme, giyim, kullanma
ihtiyaç ve araçlarını elaltında bulundurmağa insan olarak
yönelme zorunluluğunu kabUl etmemiz gerekir.
İktisaden g'iiçlenmek
sanayileşme

ayni ölçüde

ve milletçe kalkınmak ıçın de
bir zorunlulukt u r.

kaçınılmaz

fS

Memleketimiz sanayileşme olanakları yönünden
ve çok kıymetli değerlere sahiptir.

el-

verişli

İşgücü ve ham madde ihtiyacı sanayimize yetecek ve
hatta fazlasını ihraç edecek durumda olduğumuz herkezce
bilinmektedir.

Türkiye'nin ileri ülkeler ayannda sanayileşmesine ve
bu yoldan sür'atle kalkınmasına engel olan sadece bir sar.ayi reformunun yapılmamış olmasıdır.
Toplu köy kalkınması reformu, eğitim reformu, iş ve
reformu personel reformu, idari reform, vergi rereformu, yerleşme ve mesken reformu ele alınıp gerçekl e~tirme yoluna gidildikten sonra yapılacak bir sanayi reformunun kalkınmamızı ve uygar bir toplum olabilmemizi
sağlayabilecek en önemli eylem olacaktır.
..;alışma

Yatırım

ve sanayi reformunun kapsamında temel ilpetrollanmızın, madenlerimizin, enerji santrallal(lmızın ve tüm yeral tı kaynaklanmızın millileştiril
mesini gerekli görüyoruz.
keler

adı

ile

bir para politikası izlenmesi ve
ölçüde sermaye piyasasının
önemli bir dayamak noktasıdır.

Türkiye'de

istikrarlı

yatırım ları gerçekleştirecek
yaratılması

Nihayet modem usullerle bilim ve teknolojinin en uyşekilde uygulanmasını, işgücü ve zamanın en verimli
şekilde kullanılmasını sağlayacak teknik ve yönetme organizasyonu ile disiplinli bir hamlenin içine girilmesi
sanayil eşmede başarı kazanmanın
ön gerekleri olduğunu
iddia ediyoruz ..

gun

Özel ve kamu kuruluşlarını karma ekonomi düzeninin
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anlam ve kapsamı içinde dayanışma ve işbirliği ile maliyetleri asgari seviyeye indirme tedbirlerinh alınması, milli
gerçekiere uygun kıh hadlerinin tesbiti, kalite ve fiyatlarda standartalşma, ambalaj ,nakliye ve pazarlama, milletlerarası rekabet ve reklam servisleri, modern teknik usullcrle planlanıp bilinçli bir yönetim, disiplinli bir denetim
altında devamlı akışı

sağlanmalıdır.

Teknik ve bilimsel araştırma ile kuruluş!arın verımı
üretiminin kalitesini yükseltme, gelişen dünya
şartları önünde kuruluşların yaşama garantisini sağlama
yo lund rı gayretiere girilmelidir.
ni

arttırma,

Bu
tirildi ğ i

görüşleri

taktirde

kapsayan bir sanayi reformu
Türkıye'nin

gerçekleş

hızlı kalkınmas~na, çağdaş

uygar toplumların safında yer almasına ve ulusumuzun
huzur ve refaha ulaşmasına çok olumlu ve güvenli bir
ortam yaratılmış olacaktır.
DIŞ SiYASET GÖRÜŞÜMÜZ :

Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh veeizesının ışığı
ilkeleri belli bir dış politika izlcnmesini öngörüyoruz.
altında bağımsız, temel

Şüphesiz dostluklarımızıcı sının milli çıkarlarımızd ır.
Türkiye'nin çıkarını
kendi çıkarından üstün gören bir
~~ıls_ız ~evlet mevcut olmadığına göre dostluk yerine iyi
ılışkılerı kabul etmek zorundayız.

Bu gerçeği hatırda tutup dış ilişkilerimizde ve antlaş
malarımııda dikkat edilecek hususları şöylece tesbit ediyoruz.
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1 - Hükümranlık
son dcreec saygı
2 3-

4 -

haklarına

ve toprak

bütünlüğüne

İçişlcr~TJe ademi müdahale
Fırsat eşitliği
Karş ılıklı

ve avantaj

çıkarlarda

haklannın tanınması

adil ve u ygun

sınırların

bu-

lunması

S-

Kuvve t üstünlüğüne dayanarak imtiyaz
vazgeçilme

koparına

sevdasından
Dış

ilişkilerimizde
ve ikili anlaşmalarda bu prengözö'1ünde bulundurulmasını istiyoruz .
Evvelce yapılmış ikili anlaşmalanın da bu prensipierin
ölçü üne vurulup milli çıkarıanınıza aykırı düşenlerin
derhal feshedilmesini savunuyoruz.
siplcıin

KIBRIS POLİTİKAMIZ :

Milletçe verilen tarihi söze
Ya taksim ya ölüm
bit

sloganı

bağlıyız.

ile

Kıbrıs politikamız

tes-

edilmiştir.

Bugüne kadar izlenen
ve hasiretsiz yürütüldüğü

Kıbrıs

politikasının

olumsuz
Halen Kıbrıs'ın
kaybedildiği kanısındayız. Temel fikir olarak taksim gerçekleştirilmedikçe
Kıbrıs d avasın ın çözüme ulaşacağma
asla ihtimal vermiyonız.
iddiasındayız.

ATO Savunma Teşkilatında
kalmaya devam edip
Türkiye B. M. Meclisinde açılacak btr genel görüşme ile tesbit ve karara bağlanmasını öngörüyoruz.
edilmiyeceğini
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halde NATO'nun Kıb
izledi/ti
siyasetin aleyhimizde geliştiğini, Rusya'nın Akdeniz'e sız
masına sebep olduğunu iddi aediyoruz.
NATO'nun bir üyesi

olduğumuz

rıs'da, Orta- Doğu'da ve Arap- İsrail savaşında

A.B.D. nin Türkiye'ye karşı izlediği olumsuz politika
ixon tarafından düzeltilip olumlu ve Türkiye'nin çıkar
Jarına uygun bir maceraya sokulmadığı takdirde NATO'ya
hayır diyeceğimizi açıklarız.
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