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I. T E M E L İLKELER 

— 12 Eylül hareketinin ruh ve felsefesine, 1982 Anayasası esaslarına 
bağlı olan, hareket noktasını Atatürk Milliyetçiliğinden alan Partimiz, bü
yük Türk Milletinin refahını, maddi ve manevi mutluluğunu, birlik ve be
raberlik içinde yaşamasını. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütün
lüğünü korumayı, ferdin ve milletin huzur ve güvenini ve milli dayanış
mayı gerçekleştirmeyi temel hedef olarak görür. 

Bu itibarla, 12 eylül hareketinin memlekete getirdiği huzur ve güven 
ortamının devamı, anarşi ve terörün yeniden baş göstermemesi Partimizin 
en önde gelen hedefidir. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi, Türkiye'deki rejimin, huzur ve güven 
ortamının yegâne teminatı olacaktır. 

— Partimiz; milli iradenin üstünlüğüne, hakimiyetin kayıtsız şartsız 
Türk Milletine ait olduğuna inanır. 

— Partimiz; ferdin din hürriyetine saygılıdır. Laikliğin, din ve ibadete 
karşı olma şeklindeki düşünceleri red eder. 

— Partimiz; demokratik düzene bağlıdır ve demokratik rejimin Devlet 
idaresinde en geçerli ve fert haysiyet ve şerefine en uygun rejim olduğu 
inancındadır. 

— Partimiz; fertlerin ve toplumun huzur ve refahının, mal ve can gü
venliğinin sağlanmasını, Anayasa çerçevesinde temel hak ve hürriyetlerin 
korunmasını ve geliştirilmesini vazife bilir. Partimiz; Türk Devlet ve Cum
huriyetinin varlığını tehlikeye düşürmeyi, temel hak ve hürriyetleri yok 
etmeyi, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal 
bir sınıfın diğer bir sosyal sınıf üzerindeki hakimiyetini amaçlayan veya 
dil , ırk, renk, din ve mezhep ayırımı yaratmaya çalışan her türlü akımla 
muadele etmeyi temel bir dava olarak kabul eder. 
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II. EKONOMİ 

Partimizin takip edeceği ekonomi politikasının temel hedefi; devamlı 
hızlı ve dengeli bir kalkınma sağlıyarak milletimizi refah ve mutluluğa, 
ülkemizi makul bir zaman içinde ileri ülkelerin seviyesine ulaştırmaktır. 

Kalkınmamızı demokratik sistem içinde gerçekleştirmeye kararlıyız. 

- Ekonomik faaliyetlerin temelini, ferdi teşebbüs ve özel mülkiyet 
teşkil eder. Hür iktisat ve hür teşebbüs fikrine olan inancımız, bu sistemin 
ekonomik kalkınmayı, ferdin ve toplumun refahını sağlayan en başarılı 
bir sistem olması yanında, demokratik düzenin de başlıca teminatını teş
kil etmesinden kaynaklanmaktadır. 

Partimiz, bu anlayış içinde, serbest piyasa ekonomisi kurallarını, 
iktisadi karar mekanizmasının işleyişinde ve bütün iktisadi faaliyetlerin 
yürütülmesinde hâkim kılmak için gerekli tedbirleri almaya kararlıdır. 
Bu sistem içinde Devletin görevi, serbest piyasanın işleyişini bozan engel
leri kaldırmak, özel teşebbüsün eksik ve yetersiz bıraktığı faaliyetleri ta
mamlamak ekonomimizi bütünüyle yönlendiren politikalar oluşturmak
tır. Bu itibarla ekonomimiz, özel sektörün ağırlık aldığı bir karma yapı 
içinde gelişecektir. 

- Kamu hizmetleri dışındaki toplam yatırım içinde kamunun payını 
azitmak. Partimizin temel prensiplerinden biridir. Bu sebeple, kamu mül
kiyetinde kalmasında ekonomik sebep kalmamış olan kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin gerçekçi bir sistem içinde elden çıkarılması gerekmekte-
di. Devlet elinde kalacak Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de kaynak ürete
cek hale getirilmesi ve her türlü iktisat dışı tesirlerden korunması için 
icap eden tedbirler alınacaktır. 

- İktisadi kalkınma faaliyetinin beş yıllık plânlarla yürütülmesine de
vam edilecektir. Ancak, plânlama teşkilatının siyasi karar vermesi önlene
ceği gibi, plânın hazırlanmasında bütün ilgili kesimlerin işbirliği sağlana
caktır. 

- Sağlıklı şekilde yürütülecek olan kalkınma politikamız içinde, özel-
lile son yıllarda tehlikeli boyutlara ulaşmış olan işssizliğin de gittikçe 
azalacağına ve zamanla ortadan kalkacağına inanmaktayız. Ancak işsiz
liğin azaltılmasına yönelik tedbirlerin oluşturulmasında enflasyonu tah-
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rik etmemeye dikkat edeceğiz. Ayrıca işsizliği yeterli ölçüde yenmenin, 
uzun vadede ve hızlı kalkınma ile birlikte gerçekleştirileceğini kabul edi
yoruz. 

— Hızlı ve dengeli bir iktisadi kalkınmayı serbest piyasa sistemi için
de gerçekleştirmenin vazgeçilmez şartlarından biri, serbest rekabetin iş
lemesidir. Bunun için ülke içinde fiili tekelleri, bu istikametteki anlaş
maları ve tekele yakın halleri kaldırmak, Devletçe işletilen hukuki tekel
leri asgariye indirmek hedefimizdir. 

— Döviz ve tasarruf açığını kapamak, modern teknoloji transferini 
kolaylaştırmak için yabancı sermaye yatırımlarını her alanda teşvik ede
ceğiz ve bu maksatla gerekli güveni vereceğiz. 

— Türkiyenin Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye olması için 
her çabayı göstermeye kararlıyız. Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam 
üyeliği kalkınma politikamızın sağlıklı ve kesintisiz biçimde yürütülmesi 
için olduğu kadar, dış politik ilişkilerimiz ve savunmamız bakımından da 
gerekli saymaktayız. 

— Para politikasının başlıca araçları olan para arzı, kredi hacmi ve 
dağılımı, faiz nisbetleri ve döviz piyasası, iktisadi kalkınmanın gerçekleş
tirilmesi başta olmak üzere, enflasyonun kontrol altına alınması vefiyat 
istikrarı, dış ödemeler bilançosu açıklarının azaltılması gelir dağılımındaki 
dengesizliklerin düzeltilmesi hedeflerinin gerçekleşmesi istikametinde 
kullanılacaktır. Bütün bu araçların, kabil olduğu kadar serbest piyasa ku
raları içinde işlemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Bu çerçeve içinde tasarrufun arttırılmasına büyük önem vereceğiz. 
Bunun için mevduata ödenen net faizin enflasyon seviyesi üzerinde olma
sını sağlayacağız. Bunu kredi faizlerini arttırmadan sağlamaya dikkat 
edeceğiz. Bu maksatla her iki faiz türü üzerindeki vergileri tedricen kaldır
maya, ilk safhada da önemli derecede azaltmaya ve kredi faizleri nisbe-
tini azaltıcı diğer tedbirleri almaya kararlıyız. 

Bankaların denetiminde dar kalıplardan kaçınacağız. Banka kredile
rine ve plasmanlarına ilişkin katsayı ve oranların esneklik içinde tesbiti-
ni sağüyacağız. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını gerçek hüviyetine kavuştura
rak etkinliğini ve hareket serbestisini arttıracağız. 

Sanayinin finansman ihtiyacını sağlayıcı aracı mali kurumları kurmak 
ve geliştirmek hedefimizdir. Bunun için Merkez Bankasına tesirli biçim 

de açık piyasa muameleleri yaptıracağız. 
Türk parasının kıymetini koruma mevzuatını temelinden değiştirmek 

kararındayız. Asıl hedefimiz; Türk parasının konvertibilitesinin makul 
bir zaman içinde sağlanmasıdır. Enflasyonun, kontrol altına alınması, 
dış ödemeler dengesinin sağlanması, dış ticaret rejiminin tedricen serbest
leştirilmesi ve anlamsız kambiyo kontrollerinin kaldırılması, bu hedefin 
gerçekleşmesini mümkün kılacaktır. 

— Maliye politakasının amaçlarını oluşturan Devlet harcamaları, 
vergiler ve kamu kredisi de ekonominin temel hedeflerini gerçekleştirme 
istikametinde kullanılacaktır. Bütçe denkliği prensibine gereken değeri 
vermekle beraber, iktisadi dengeyi, bütçe denkliğine feda etmiyeceğiz. 

Kamu harcamalarını, kalkınmayı kolaylaştırıcı harcama türlerinin pa
yını arttıracak şekilde düzenleyeceğiz. 

— Adi l , verimli, yaygın ve basit bir vergi sistemi yerleştirmek kararın
dayız. 

Gelir vergisi nisbetlerini her gelir dilimi için ve özellikle düşük ve or
ta gelirli mükellefler için indireceğiz. 

Gereksiz bir korkutma vasıtasından başka bir şey olmayan servet be-
yannamisini kaldıracağız. 

Katma değer vergisine bir an önce ve kademeli bir şekilde geçmeyi 
sağlayacağız. 

Emlak vergisi yükünü indireceğimiz gibi, alınma şeklini de basitleş-
tieceğiz. Arazi vergisini de kaldıracağız. 

Veraset ve intikal vergisini, miras ve mülkiyeti cezalandıran bir sis
tem olmaktan çıkaracağız. 

— Sınai işletmelerimizin tam kapasite ile çalıştırılmasının ve sanayi
leşmeye gittikçe artan bir hızla devam olunmasının, işsizliği azaltmanın 
en önemli şartlarından biri olduğuna inanmaktayız. 
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Ülkemiz tabii kaynaklarının zenginliği, emeğin bolluğu ve coğrafi 
mevkiinin uygunluğu itibariyla büyük bir sanayileşme potansiyeline ve 
bir çok sanayi kollarında nisbi üsütünlüğe sahiptir. 

Bu düşüncelerden hareketle Partimiz, sanayileşmeyi hızlandırmak 
için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

Dışarda ve içerde her türlü rekabete dayanma gücü olan bir sanayi 
sektörü oluşturmak, böylece sanayi mallan ihracatını hızla artırmak ka
rarındayız. 

Sanayileşmenin finansmanı için iç ve dış kaynakları en müessir şe
kilde kullanacağız. Sanayide mutlak ve süresiz himaye terkedilecek, hima
yenin rekabeti bertaraf etmesine ve tüketicinin zararına işlemesine mü
saade edilmeyecektir. 

Organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesine gereken önem verile
cektir. 

- Ticareti, bütün sektörlerde üretici ile tüketici arasında faydalı fonk
siyon ifa eden bir faaliyet sayarız. Ticarette özel sektörü hakim kılacağız. 
Bu faaliyet alanında serbest piyasa mekanizmasının işleyişini sınırlayan 
faktörleri ve tekelleşme temayüllerini kaldıracağız. 

- Esnaf ve sanatkârın kredi teminine, üretimini arttırmasına ve ge
lişmesine yardım edeceğiz. Esnaf ve sanatkâra ham madde tedariki, pa
zarlama faaliyeti için gerekli teşvikleri sağlıyacağız. 

- İhracatı teşvik etmeye ve bunu daha rasyonel hale getirmeye azim
liyiz. İhracatı bütün üreticilerin yapabileceği bir faaliyet haline getirece
ğiz ve ekonominin bütününe yayacağız. Kambiyo rejimini ve dış kredi 
imkânlarını bu anlayış içinde ele alacağız. 

İhracatta ihtiyaç duyulan bütün kurumlar ve ihracat sigortası gelişti
rilecektir. Yine ihracatın ihtiyaç duyduğu alt - yapı hizmetleri, başta ta
şıma ve haberleşme araçları olmak üzere tamamlanacaktır. 

- Dış müteahhitlik faaliyetlerinin desteklenmesi, teşvik edilmesi ge
reğine inanıyoruz. Dış ülkelerde çalışan müteahhitlerimizin problemleri
ne eğilmek ve bunlara çözüm yolları bulmak kararındayız. 
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— Serbest bölgeler ve serbest limanlar konusu gerçekçi bir şekilde ele 
alınacak ve bunların ekonomimizin dışa açılmasını kolaylaştıracak mo
delle kurulmasına gayret gösterilecektir. 

— Edirne'den başlayıp Doğu hudutlarına varan büyük transit yolunu 
gerçekleştirerek Türkiye'nin transit, tarım üretimi ve turizm faaliyetleri 
içerisindeki potansiyelini yükselteceğiz. 

— Ülkemizdeki demiryollarının elektrifikasyonu, eski hatların yenilen
mesi,yeni demiryolları inşaı ve inşaatı başlamış demiryollarının biran 
önce bitirilmesi için gereken gayreti göstereceğiz. 

- Karayolu ulaşımının ülkenin her tarafından aynı rahatlıkla sağlana
bilmesi için gerekli tedbirleri alacağız. Asfaltlanmamış il ve ilçe yolu bı
rakmamaya çalışacağız. Her mevsimde ve her şart altında köylerimize ula
şımın sağlanması için gerekli tedbirleri alacağız. 

- Köylerin elektrifikasyonu konusunu yeni bir yaklaşımla ele alaca
ğız. Ülkemizde elektriğe kavuşmamış köy bırakmamak ana hedeflerimiz 
arasındadır. 

— İki kıtayı birbirine bağlayan ülkemizin artan taşıma ihtiyacına ce
vap vermek üzere Avrupa - Asya bağlantısı, ikinci Boğaz köprüsü ve bir 
denizaltı tüneli ile takviye edilecektir. 

- İnşaat sektöründeki darboğazın giderilmesi için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

- Tarımın, sadece ekonomimizin en büyük üretim kaynaklarından 
biri olduğu için değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi istikrarımızın en 
büyük desteği olması dolayısıyla çok büyük bir ehemmiyetle ele alın
ması ve geliştirilmesi lüzumuna inanmaktayız. 

Tarımda üretim metotlarını modernleştirmek, alt yapı hizmetlerini 
tamamlamak, verimliliği artırıcı müesseseleri kurmak kararındayız. 

Tarımda sulamaya, gübre ve ilaç ihtiyacının kabil olduğu ölçüde ucuz 
fiyatla karşılanmasına özel bir önem vereceğiz. 

Tarımın kredi ihtiyacını zamanında ve yeteri miktarda karşılamak 
ve gerekli vergi kolaylıklarını sağlamak için her türlü gayret gösterilecek
tir. 

TBMM KUTUPHANESI



— En büyük zenginliklerimizden birini teşkil eden hayvan mevcudu
nun gelişmesi, kalitesinin ıslahı, verimliliğinin arttırılması, ülke ihtiyacını 
karşılamaya ve büyük ihracat yapmaya yeterli bir et endüstrisinin kurul
ması için gerekli bütün tedbirleri almaya ve bu hususta yabancı sermaye 
ve teknolojiden de faydalanmaya kararlıyız. 

— Tarımın bütün kollarında, üreticinin emeğinin karşılığını almasını 
sağlamak, ana hedeflerimizden biridir. Taban fiyatların bu anlayış içinde 
tesbit edilecek ve destekleme alımlarında üretici korunacak, mal bedel
leri zamanında ödenecektir. Mahsul bedellerinin zamanında ödenmemesi 
halinde, üreticinin gecikme dolayısıyla mahrum kalacağı haklarını telafi 
edeceğiz. 

— Turizm sektörünü, mutlaka hızlı geliştirilmesi gereken faaliyet alan
larından biri saymaktayız. Bu sahada yabancı sermaye ve özel sektör ya-
tıımlarına gerekli teşvikler sağlanacak. Devletin bu yatırımların gerektir
diği alt - yapı hizmetlerini tamamlamasına çalışılacaktır. 

— Enbüyük servetlerimizden birini teşkil eden madenlerin, verimli ve 
rasyonel biçimde işletilmesi işi ciddiyetle ele alınacaktır. 

— Takip edeceğimiz ekonomik kalkınma stratejisi içinde enerji, ha
berleşme ve ulaştırma sektörlerine ayrı bir önem vereceğiz ve bu sektör
lerdeki darboğazları aşacağız. 
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III. SOSYAL POLİTİKA 

- Partimiz, çalışma hürriyetini vazgeçilmez hürriyetler arasında 
görür. Her Türk ferdi, çalışma çağına geldiğinde, bulunduğu yerde ken
di arzu ve vasıflarına uygun bir iş bulabilmelidir. İşsizliği ferdin huzuru 
ve sosyal denge bakımından adaletsizlik telâkki ederiz. 

- Çalışma hürriyetinin kullanılması ve şartları kanunla teminat al
tına alınmalıdır. 

- Çalışma şartlarının ferdin sağlık ve haysiyetine uygun olması ge
rekir. 

- Ücretlerde adaletin sağlanması şarttır. 

- Çalışan fertler, kanuni haklarını koruyabilmek maksadıyla sendika 
kurmak, toplu sözleşme yapmak, greve gidebilmek imkanlarını hür bir 
şekilde kullanabilmelidirler. 

- Partimiz, Anayasamızda yer alan kadın - erkek eşitliğinin gerçek
leşmesi, kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta yerlerini alabil
meleri için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

- Türk kadını, annelik güzel vasfına ilaveten, bütün hak ve hürriyet
lerini kullanabilmeli, toplum içindeki eşit yerini alabilmelidir. 

- Korunmaya ve bakıma muhtaç kimsesiz çocuklara sahip çıkmak, 
toplumun ve Devletin başlıca vazifesidir. 

- Yaşlı ve özürlü vatandaşlara sahip çıkmayı vazife biliriz. Bu vatan
daşlarımızın toplum dışına itilmesi, insan haklarına aykırıdır. 

- Yurt dışındaki Türk mevcudiyetine sahip çıkmayı milli bir vazife 
sayarız. Bunlardan Türk vatandaşı olarak yabana memleketlerde çalışan
ların her türlü meseleleri ile ilgilenmek Devletin mükellefiyeti ve görevi
dir. 

- Sağlık hizmetlerim, bütün vatandaşlara, ihtiyaçlarına uygun bir 
şekilde sunmak Devletin vazifesidir. Bu alanda bölgeler arasında mevcut 
dengesizliği kısa zamanda gidermek partimizin temel hedeflerindendir. 
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Bir meskene sahip olmak, insanın tabii ve zaruni ihtiyacı ve hakkıdır. 
Bu ihtiyacın memleketimizde gereği gibi karşılandığı söylenemez. Bu 
alanda da giderilmesi gereken dengesizlikler bulunmaktadır. 

Ferdi konut kredisini sağlamak üzere her türlü teşebbüste bulunaca
ğız ve bu kredilere daha düşük faiz, daha uzun vade uygulayacağız. Me
murların, işçilerin çektikleri sıkıntılara gerçekçi çareler bulacağız ve 
öncelikle bunların lojman ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. 

IV. EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR, GENÇLİK V E SPOR POLİTİKASI 

- Eğitim, ferdin temel hürriyetidir. Eğitimin verilmediği yerde diğer 
hürriyetlerin anlamı olmaz. 

- Toplumun temel birimi olan ferdin, kaliteli eğitim kuruluşları için
de yetiştirilmesi, insani olduğu kadar ekonomik ve sosyal bakımdan za
ruridir. 

- Eğitim imkânının verilmemesi bir ferde karşı işlenebilecek en ciddi 
ve devamlı adaletsizliktir. Eğitilmemiş bir insan ömür boyu sosyal haya
tı en alt kademesine atılmış olur. 

- Devletin, nerede otururlarsa otursunlar, bütün vatandaşlara eşit 
eğitim imkânları sunması başta gelen vazifesidir. Bu alanda, Türkiye'de 
ciddi farklılıklar bulunduğu bir gerçektir. Partimiz, bu acı gerçeği kabul 
etmekte, giderilmesini amaç bilmektedir. 

- Kültürü, bir milleti oluşturan temel unsur olarak görürüz. Kuvvetli 
kültür bağları, milli harcın bir parçasıdır. Bu bağların zayıfladığı toplum
lar bunalımlar geçirir. 

- Türk milli kültürünün tarihi zenginliğini, Atatürk Milliyetçiliği ile 
bütünleştirerek devam ettirmek birlik ve beraberliğimizin vazgeçilmez 
temelidir. Din ve inançlarımız, bu milli kültürün zengin ve sağlam kaynak
larıdır. 

- Gençler, toplumumuzun büyük çoğunluğunu teşkil etmektedir. 
Gençlerimizle her zaman gereği gibi ilgilenildiği söylenemez. 
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— Gençlerimize güveneceğiz ve kendilerine güven vereceğiz. Gençlerini 
ihmal eden bir toplum istikbalini tehlikeye sokmuş olur. 

— Gençlerin eğitimi, istihdamı, boş zamanlarını değerlendirmeleri ele 
alınması gereken önemli konulardır. Partimiz, gençlik meselelerine ön
celik verecektir. Sahipsiz bırakılan veya noksan ilgi gören gençler bunalı
ma terkedilmiş olur. Sosyal bünyedeki dengede gençlerin yer ve rolü bü
yüktür. 

— Okul kitaplarının ailelere yük olmasını önlemek için gerekli tedbir
leri alacağız. İlk öğretimin bütün kitaplarını Devletin sağlaması imkânları 
aranacaktır. Her kademedeki okul kitaplarının fiyatlarının artmaması 
için Devlet katkısını gerçekleştirecek uygulama üzerinde durulacaktır. 

V . A D A L E T , İDAREDE DÜZENLEME, MİLLİ S A V U N M A , DIŞİŞLE
Rİ V E BASIN - Y A Y I N POLİTİKASI: 

A D A L E T POLİTİKASI 

— Adalet mülkün temelidir. 
— Adaletin bağımsızlığına inanıyor ve savunuyoruz. 
— Adalet mekanizmasının kolay ve sıhhatli bir şekilde işlemesi şarttır. 

Bunun için gerekli bütün kanuni düzenlemeler yapılacaktır. 

— Vatandaş, yargı yolu ile hakkını almakta zorluk çekmemelidir. 

— Vatandaş, adalete başvurmaktan korkmamalıdır. 

— Yargı yolu ile hak alınması vatandaşın maddi gücünü aşmamalıdır. 

— Adl i mekanizmanın işlemesiyle teknolojik ve sosyal gelişme arasın
da büyük mesafe açılması toplumda rahatsızlıklar doğurur. 

— Yargıcın bağımsızlığı, otoritesi ve maddi imkanlarla teçhiz edilmesi 
kadar, vatandaşın adalete inanması ve hakkını kolay alabilmesi lüzumunu 
da inanıyoruz. 
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İDAREDE DÜZENLEME: 

— Türkiye'de idari reform, kaçınılmaz bir zarurettir. 

— İdareye işlerlik ve verimlilik kazandırmak şarttır. 

— Türkiye'de vatandaş - memur ilişkilerinin demokratik ilkelere dayan
dırılması esastır. Vatandaş, Devlet dairesine, polis karakoluna korkmadan 
girebilmelidir. 

— Memurun saygınlığını ve maddi refahını korumak vazifemizdir. 

MİLLİ S A V U N M A . 

— Partimiz, milli savunmamıza öncelik verir. Varlığımız, güvenliğimiz 
ve barış içinde yaşamamız savunmamızın kuvvetli olmasına bağlıdır. 

— Silahlı kuvvetlerimizin modern araç ve gereçlerle donatılması esas 
hedefimizdir. 

— Askerlik görevinin yerine getirilmesinde karşılaşılan tıkanıklıkların 
giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilecektir. 

— Ortak savunma lüzumuna inanıyoruz. Kuzey Atlantik İttifakı, barış 
ve güvenliğin korunmasını sağlamaktadır. 

— İttifak içindeki yer ve ağırlığımız ortak savunmaya katkımız ölçüsün
de olacaktır. 

DIŞ POLİTİKA: 

— Partimiz Cumhuriyet dış politakasını takip edecektir. 

— Dış politikadaki milli tercihlerimiz muhafaza edilecektir. 

— Büyük Devlet politikası güdülecektir. 
— Pasif değil, aktif dış politika güdeceğiz. 

— Dinleyen, dinletilen ve olaylardan etkilenen bir Devlet değil, kendisi
ni dinleten, söz sahibi olan, olaylara yön ve şekil veren bir Devlet politi
kası takip edeceğiz. 
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Gelişmelere ve olaylara sırtımızı değil, yüzümüzü çevireceğiz. 

— Başkalarının bizim için düşünmesi ve menfaatlerimize sahip çıkması
nı beklemeyecek, Milli meselelerimizin sahip ve müdafii olacağız. 

— İçinde bulunduğumuz milletlerarası kuruluşlann başkalan tarafın
dan bize karşı kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. 

BASIN - YAYIN: 

— Basın hürriyetine inanıyor ve savunuyoruz. 

— Basın hürriyetini demokrasinin ve ferdi hürriyetlerin bir şartı olarak 
görürüz. 

— Basının, demokratik müesselerin koruyucusu olarak, görevini ciddi ve 
sıhhatli bir şekilde yapması lüzumuna inanıyoruz. 

— Basın hürriyetine inandığımız kadar, basının mesuliyetinin büyüklü
ğüne de inanıyoruz. 

— Milli basının meseleleri üzerine eğileceğiz ve sorunlarına kesin çö
zümler getireceğiz. 

— Milli kurtuluş savaşımızdan bu yana, Milletimizin bütün meseleleri 
ile candan ve yakından alâkadar olan Anadolu Basınının meselelerine sa
hip çıkacağız. 

— Radyo ve Televizyon yayınlarının bütün yurtta en iyi şekilde takip 
edilebilmesi için gerekli teknik imkânları sağlayacağız. 

— Televizyonun ikinci kanalını en kısa zamanda gerçekleştireceğiz, 
renkli ve kaliteli yayınlar yapılmasını sağlayacağız. 
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