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BÜYÜK TÜRK MİLLETİ 

1965 ve 1969 seçimlerinde umut ve güvenini izhar ede
rek kendi adına memleketi yönetme yetkisini verdiğin Ada
let Partisi olarak, yaptıklarımızın hesabını vermenin gururu 
ile yeni bir hizmet dönemi için huzuruna çıkıyoruz. 

1961 - 1965 DÖNEMİ 

Türk vatandaşları arasında bir l ik ve beraberlik duygu
larının zayıfladığı, yarın ne olacak endişesinin yayıldığı, si
lâhlı ayaklanmaların vuku bulduğu, dört yılda dört hüküme
t in denendiği, ağır ve mütereddit çalışan Devlet idaresinin 
kamu oyunda belirsizl ik, şüphe ve huzursuzluk yarattığı, hu
zur ve emniyetin zaafa uğradığı, sermayenin ürktüğü, yatı
rımların ağırlaştığı, işsizl iğin çoğaldığı kısaca ekonomik, 
sosyal ve siyasal hayatın çıkmaza sokulduğu bir ortamı ta
kiben 1965 genel seçimlerine girdik. 

1965-1969 DÖNEMİ 

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının 
ancak güven ve kardeşlik duygularının meydana getireceği 
şartlar içinde gerçekleşeceğine inanan Aziz Mi l let imiz bu 
mutlu ortamı vaad eden ADALET PARTİSİ'ne iktidar ema
netini 1965 seçimlerinde verdi . Bu emsalsiz emanetle bir
l ikte memlekete güveni, huzuru ve kalkınmayı t i t iz l ik le ko
rumayı siyasî varlığının asıl sebebi addeden Partimiz, 4 yıl
lık iktidar döneminde, yarın ne olacak endişesini zihinler-
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den söküp atmış, husumet ve kin tezahürlerini yatıştırmış, 
halkımızın kamplara bölünme iht imal ler ini ortadan kaldıra
rak güven duygusunu yer leşt i rmiş, çeşi t l i hürr iyet suist i-
mallerini fevkalâde güç şartlar içinde başarı ile aşarak istik
rarı muhafaza etmiş, Devlet mekanizması ile vatandaşın kal
kınma heyecanını yeniden harekete getirerek Memlekete 
büyük hizmetler yapmıştır. 

1973 penceresinden geriye 1965- 1969 yıllarına bakar
ken yakın mazi böyle görünmektedir. 1965- 1969'da TÜRKİ
YE, tarihinin en önemli dönemini yaşıyordu. 

1965- 1969 döneminde TÜRKİYE'ye dört yılda b i r yeni
si eklenmişt ir . 1973 yılına ist ikrar içinde ulaşıldığı takdirde 
TÜRKİYE pek çok sorunları çözmüş olacak, aşırı solun ve 
beynelmilel komünizmin ist ismar edebileceği konular da
ha da azalacaktı. Siyasal rej im daha çok rayına oturacak, 
ekonomi kendi gücü ile ayakta duracak bir güç kazanacaktı. 

Aziz Türk M i l l e t i ; 1965 seçimler i ari fesindeki ortamın 
güç şartlarına rağmen İktidarı Partimize vermekle Sosyal 
Refah Devlet i , Hürr iyet içinde Refah, "Büyük ve Güçlü Tür
k iye" parolalarımızı benimsedi. Daha sonra yüce Mi l le t imiz 
bu hedefe ulaşmak için 1969 seçimlerinde de Mi l let ine ina
nan, halk olan, onun sağ duyusuna vatanperverl iğine güve
nen, her şeyi onunla var sayan, onun f ikr in in alımadığı, gön
lünün rıza göstermediği hiç bir işi yapmayan ADALET Par
t is ini işbaşına get i rd i . 

Mi l let imiz in bize teveccühünü esirgemediği günden 
buyana yaptıklarımızı onun yüksek ve yanılmaz takdir ine su
nuyoruz. 

YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR 

Mil let imiz le elele vererek yaptıklarımız, yapacaklarımı
zın en büyük teminatıdır. Mi l le t in vereceği kararın en iy i , en 
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doğru ve en güzel olacağından şüphemiz yoktur. Bizim için 
Büyük Mi l let imiz in huzuru, güveni, mutluluğu ve refahı her 
şeyin üstündedir. Halk iç in, halk yolunda, halkın halktan 
farksız hizmetl isiyiz. 

Adalet Partisi olarak Türkiye siyasî tar ihinin çok önem
li bir döneminde görev yaptık. İktidara geldikten sonra ilk iş 
olarak siyasî iktidar kavramına yeniden manâ ve canlılık ge
t i rdik. Yeni Anayasanın getirdiği kuvvetler ayırımı i lkesine 
dayalı s istemin ahenkle uygulanmasına gayret ett ik. Yeni 
Anayasamızın vatandaşlarımıza tanıdığı geniş hak, yetki ve 
hürr iyet ler in yer yer kötüye kullanılmasından doğan sonuç
ları sabır ve metanetle karşılamayı ve bunların yarattığı so
runları yine Anayasanın kabul ett iği düzen içinde çözümle
meyi prensip edindik. Yüce Mecl is ler in çalışmasını nısbî 
seçim sisteminin ortaya çıkardığı zor duruma rağmen sağ
ladık. Plânlı kalkınmanın kapsamını etraflı olarak tes'bit ve 
tayin ederek 'bu konuda yapılan kısır tartışmaları ortadan 
kaldırdık. Hızla yükselen kalkınma heyecanı ortamında Eko
nomik ve Sosyal Gelişmemizi sağlayıcı tedbir ler i " İmkân -
İht iyaç" dengesinin ölçüleri içinde aldık ve sorunları çözme
ye gayret ett ik. 

PARLAMENTO İÇİ VE PARLAMENTO DIŞI HÜCUMLAR 

Görevimizi canla başla yaparken Parlamento içi ve Par
lemente dışı muarızlarımızın bizleri yıldırmak, doğru yolu
muzdan ayırmak için her tür lü hücumuna muhatap olduk. 

İnsaf dışı sözlü ve yazılı siyasî tenki t lere, i f t i ra, dedi
kodu ve uydurmalara, kin, ihanet ve intikam kampanyalarına 
maruz kaldık. 

Biz bu yersiz, haksız, aşırı ve çok kere kötü niyetl i dav
ranışlara karşı aziz mi l let imizin huzur ve sükûnunu sağla
mak amacıyla Anayasa ve kanunlarımızın yetki çerçevesi 
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İçinde sabırla, i t idal le, soğukkanlılıkla, mi l let imizin sağ du
yusuna olan inancın bizde yarattığı tahammül ile ve hisler i
mizin yerine aklımıza ikame ederek hareket ett ik. Muarızla
rımıza Hürriyet ve Demokrasi rej imi ile Anayasa düzenine 
alışmalarını telkin ett ik. Bize vaki hücumların tek nedeni; 
muarızlarımızın ülkemizde yaratmak istedikleri anarşiyi, kar
gaşalığı ve huzursuzluğu önlememiz, ülkemizi halkımıza men 
yönetmek, düzen ve rej im değişt irme heveslerine karşı koy
mamız ve zorla bile olsa iktidara gelme yollarını kapatma-
mızdır. 

PARLAMENTO BUHRANLARI 

1965 Seçimleri ile ülkeye gelmiş olan ist ikrarın 1969 
Seçimlerinden sonra daha da sağlamlaşacağı ve kökleşece-
ği ümit edil irken mi l let in gerçek temsi lc is i olması hasebiy
le millî iradeye karşı olan güçlerle öteden beri savaş halin
de bulunan ve Partimizin içinde seçimlerin hemen arkasın
dan bir buhran yaratılmış olması sonucu siyasi iktidar zayıf
latılmıştır. 17 ay süren iktidar dönemimizde bütün iyi niyet 
ve bütün gücümüzle çalışmış olmamız ülkemizin yeniden 
büyük bir buhrana sürüklenmesini maalesef önleyememiş
t ir . 1970 başında Parlemento içinde meydana gelen buhran 
önce Hükümet buhranı olarak tezahür etmiş, sonra da re
j im buhranına dönüşmüştür. Gerçekte Parlemento buhranla
rı her çeşit huzursuzluğun kaynağıdır. Parlemento buhranla
rı ile karşılaşmamanın tedbir i henüz bulunmuş değildir. 

Parlemento buhranlarını rej imin tabiî gereği saymasak 
bile her zaman önleyici tedbir i olmadığı ve bu sebeple de 
vukua geldiği nazarı dikkate alınırsa rej ime alternatif ara
maya kalkışacak hareketlere kimseyi sevketmemelidir. De
mokrasinin ki l i t müessesesi olan Parlemento istikrar için
de ise ülke de ist ikrar içinde demektir. Parlemento ist ikrar 
içinde değilse ülkede istikrar sağlamak mümkün değildir. 
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Parlemento uhranlarını aşmanın tek yolu hangi tarihte yapıl
dığına bakılmaksızın seçimlerin hemen yenilenmesidir, bu 
iş yapılmadığı takdirde zincir leme buhranlar kaçınılmaz olur 
ve başta Parlemento olmak üzere Devletin bütün müessese
ler i , ülkemiz ve ulusumuz bunlardan büyük zarar görür. Bu 
hep böyle olagelmişt ir . Bu tecrübelerin iyi değerlendiri lme
si istikrara susamız TÜRKÎYEMİZ için şarttır. 

BUHRANIN SEBEPLERİ 

Memleket imizin içinde bulunduğu buhranın iki veçhesi 
vardı r : Bunlardan bir incisi , şiddet hareketlerinin siyasî ikt i
darları zor durumda bırakmak için kullanılması ve bu neden
le bu gibi eylemlerin çeşit l i mihraklardan cüret, teşvik ve 
himaye görerek büyümüş ve tedirginl ik yaratmış olmasıdır. 
Bu olaylar yalnız Memleketimizde deği l Dünyanın birçok ül
kelerinde görülmüştür, görülmektedir ve bunlardan ders al
mayan her ülkede görülecektir. Günümüzde beynelmilel ko
münizmin DÜNYA hakimiyeti kurma çabasından doğan ta
salluta maruz kalmamış ülke yok gibidir. Beynelmilel komü
nizm her şekle girmekte her fırsattan faydalanmakta ve her 
şeyi ist ismar edebilmektedir. Memleketimizde karşılaşılan 
şiddet hareketleri başlangıçta masum öğrenci hareketleri 
gibi göster i lmiş, teşvik ve himaye edi lmiş ve çeşit l i çevre
ler bu eylemlere bilerek veya bilmeyerek uzun süre doğru 
teşhis koymamıştır. Siyasî kuvveti zayıflatmak için bunların 
ekonomik ve sosyal sorunların çözümlenmemiş olmasından, 
Anayasanın uygulanmamasından ve iktidar zaafından mey
dana geldiği i leri sürülerek bu eylemlerin haklı olması lâ
zım geldiği iddia edi lmişt i r . Uzun süre bu yanıltıcı gözle gö
rülüp değerlendiri len anarşist hareketler cüretlerini artır
mış ve olaylar bi l inen seviyelere ulaşmıştır. TÜRK DEVLETİ 
meşru organ ve güçleri i le, CUMHURİYETİN ve Hukuk Dev
let inin usulleri ve kendine has kuralları ile bu çeşit hare-
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ketlerin hatta bunlardan çok daha zor şartların üstesinden 
gelecek kudrete sahiptir. Devlete karşı yaratılan olaylara 
teşhis konulması, bunların siyasî iktidarın kusuru sayılma
sı, Devletle siyasî iktidarın birbir ine karıştırı lması, maale
sef bir rej im buhranını teşvik eden sebepler arasındadır. 
Nitekim olaylar Adalet Partisi iktidarı bıraktıktan sonra şid
detini çok daha fazla artırmış, mevcut kanunlar ve mevcut 
Anayasa ile Ülkenin yöneti lebi leceğl varsayımı ile işe baş
layan part i lerüstü bir hükümet bir ay sonra 11 i l imizde Sıkı 
Yönetim ilân etmek zorunda kalmıştır. Daha sonra, mükem
mel addedilen Anayasa lüks sayılmış, Anayasanın 40'a ya
kın maddesinde değişikl ik yapılması acil b i r ihtiyaç olarak 
ortaya konmuştur. Olaylar Sıkı Yönet im ve Anayasa değişik
l iklerine rağmen durmamıştır. Sıkı Yönet im arka arkaya uza
tı lmış, tedhiş hareketleri düzeyde sindir i lmiş fakat yer yer, 
zaman zaman cereyan etmesi devam etmişt i r . Geçen iki 
buçuk yıl içinde cereyan eden olaylar ve ortaya çıkan ger
çekler, şiddet hareketlerinin ADALET PARTİSİ İktidarına de
ğil rej ime karşı, Devlete karşı, Ülkemizin ve Ulusumuzun 
aydınlık geleceğine karşı olduklarını açıkça göstermişt i r . 

Şiddet hareketleri , kötü niyetl i çevrelerce, bi le bi le 
Adalet Partisi siyasî iktidarına ve tutumuna karşı imiş gibi 
göster i lmişt i r . Bir takım çevreler de yanıltılarak durumun 
böyle olduğunu sanmışlardır. 

Adalet Partisi iktidardan uzaklaşırsa bu olayların üç 
gün içerisinde ortadan kalkacağı i leri sürülmüş, KANUNLA
RIN ve ANAYASANIN yeter l i olduğu, iktidarın bunları uygu
lamadığı iddia edi lmişt i r . Geçmiş olan iki buçuk yıl bu iddia
ların ne kadar yanlış, ne kadar asıl ve esastan yoksun oldu
ğunu ortaya çıkarmıştır. Şayet bu olayların sebebi siyasî ik
t idar olsaydı, siyasî iktidar çeki ldikten sonra bu hareketle
rin ortadan kalkmış olması gerekirdi. Şayet bu hareketler 
siyasî iktidarın kusurundan doğmuş olsaydı ANAYASADAKİ 

8 

TBMM KUTUPHANESI



bir inci ve ikinci değişikl ik lere, Devlet güvenliğine ve diğer 
önemli birçok konulara i l işkin yeni KANUNLARIN çıkarılma
sına ve bu arada Devlet radyosunun özerkliğinin kaldırılma
sına ihtiyaç duyulmaz, Dernek kapatmaktan, gazete toplama
ğa kadar birçok yeni tedbir lere baş vurulmaz, Üniversite ve 
DANIŞTAY KANUNLARI değişt ir i lmez, MEMUR Sendikaları 
kaldırılmaz, iki siyasî partinin kapatılmasına lüzum hasıl ol
mazdı. İki buçuk yıl l ık tecrübeler şiddet hareketlerinin siya
sî iktidarı sadece hürriyetçi demokratik nitel iği haiz olduğu 
için zor duruma düşürmek amacı güttüğünü ve böylece Dev
leti yıkarak rej imi değişt irmek gayesi peşinde koştuğunu 
göstermişt i r . Bu hareketlerin teşvik ve himayecileri gaye
nin siyasî iktidarı düşürmek olduğunu iddia ederken, eylem
lerin elebaşıları, aksine amaçlarının rej imi değişt i rmek ve 
yerine komünist bir rej im getirmek olduğunu açıkça ifade 
etmişlerdir . Bu hareketleri masum bulanlar, öfke, kin ve in
t ikam duyguları ile veya doktriner görüşlerle bunları teşvik 
veya himaye edenler büyük vebal altındadır. 

Gerçekten bu olayların karşısına nasıl çıkılacağı ve 
bunların nasıl etkisiz hale get ir i leceği 1961 ANAYASA'sında 
açıklık kazanamamıştır. 1961 ANAYASA'sında hükümetle
rin sorumlulukları da son derece geniş, yetk i ler i ise o de
recede dar ve sınırlıdır. 

1961 ANAYASASI 

Hükümetler suçu belir leyen ve cezayı tayin eden or
ganlar değildir. Parlementer Demokratik Cumhuriyet ' lerde 
suçu ve cezayı bağımsız MAHKEME'ler tayin eder. Hükü
metler in görevi sanıkları yakalamak ve ADALETE tes l im et
mektir. Maalesef 1961 ANAYASA'sının çizdiği çerçeve dışı
na taşarak hareket etmemiş olmamız kusur sayılmıştır. Bu 
yersiz İthama hukuk devletine yürekten inanan her vatan
daşın ancak şaşması gerekir. ANAYASA çizgisi dışına ısrar-
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la İt i lmek istenişimizin sebebi açıktır. Al t ı yıla yaklaşan ik
t idar dönemi boyunca İcra Organına tanınmış yetki ler inin 
yetersiz olduğunu ve icranın takdir hakkı bulunmadığını de
falarca ifade ett ik. 1969 Seçim Beyannamemizde DEVLETİ
MİZİN AKSAYAN YÖNLERİNİ ortaya koyduk, bunları düzel
tecek bir çoğunluğun lüzumuna işaret ett ik. Gerekli çoğun
luğu elde edemedik. 

1960 ihti lâl ini takiben seçimle gelen siyasî iktidarlar, 
cahil oy çoğunluğunun temsi lc is i olarak göster i lmiş ve bu 
ne/ ' i hükümetlerin her şeyi yanlış yaptığı iddia edilerek ic
ra organının yetki ler i adamakıllı kısılmış ve ülkeyi yetki ler i 
ve takdir hakları olmayan bir icra heyetinin yönetmesi isten
mişt i r . Bu durum vahim bir çel işkidir. Gerçekte son buhra
nın nedenlerinden biri de bu çel işkidir. Buhranlara karşı en 
etki l i çare, bu çel işkiyi ortadan kaldırmaktır. DEVLET kendi 
gücü ile ayakta duracak kadar kudrete sahiptir. Yeter ki 
DEVLETi'n kuruluşunda ve organlarının işleyişindeki ahenk
sizl ikler ortadan kaldırı labi lsin; yeter ki DEVLET ORGAN
LARININ görev yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde be
l i r t i ls in ve her organ kendi yerini korusun, kendi yetkisini 
kullansın, kendi görevini ifa ve sorumluluğunu idrak et
sin. 

TÜRKİYEYİ KİM İDARE EDECEKTİR 

ÜLKE'mizin içinde bulunduğu buhranın ikinci önemli 
veçhesi TÜRKİYE'yi kimin idare edeceği, kimin etmeyeceği, 
ülkeyi idare edenlerin nasıl geleceği, nasıl gideceği konu
sundaki kuralların bel ir lenmiş olmasına rağmen uygulama
da aksaklık göstermiş olmasıdır. 

Demokrasi kendine özgü bir kurallar manzumesidir, bir 
hak ve hürriyetler sistemidir . Bu sistem köklü, sağlam ve tu
tarlıdır. Demokrasi kuralları denenmiş ve Hür ve medeni 
mi l let ler in uzun yılların tecrübelerinin neticesi olarak orta-
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ya çıkmıştır. Sistemin mihveri mil lî iradedir. Mi l le t in kendi 
kendini yönetmek için seçme hakkı, SİYASAL İKTİDARLARI 
seçimle görevlendirme ve hizmetleri hakkında karar verme 
yetkisine sahip olması yani Hakimiyetin kayıtsız şartsız mil
lette bulunması Mil l î İradenin izhar edilmesi ve tecel l i et
mesidir. Bu iradeyi izhar etmek, tecel l i et t i rmek, kullanma 
yanlız ve sadece MİLLET'in hakkıdır. Mi l let imiz bu hak ve 
yerki lerden birini kullanması için kimseye yetki l i kılmamış 
ve kendisine ait olan son sözü söylemek hakkını da k im 
olursa olsun kimseye devretmemişt ir . TÜRKİYE Büyük Mi l 
let Mecl isinden başka millî iradeyi temsi l ve ifade etmeye 
hiç bir fer t ; zümre veya kuruluşun yetkisi yoktur. Siyasî ik
tidar olma yetkisi bu nedenle mi l let tarafından seçimle ve
ri len bir kararın kesin ifadesidir. Bu karar Türkiye Büyük Mi l 
let Mecl is inin güveni ile yürütülür. Mi l le t in beyan ett iği 
bu karar Egemenlik hakkının kullanılmasıdır. Hiçbir çevre 
ve güç millî egemenlik hakkına ortak olamaz. Mi l l î iradeyi 
ifade edemez; Mil l î irade siyasal iktidarların gelişine de gi
dişine de karar vermeye yetki l i tek güçtür. 

Hür DÜNYA'nın hiç bir yerinde meşru siyasî iktidar ol
mak için veya iktidarda kalmak için Parlemento dışındaki 
çarelerin güvenine baş vurulmaz. 

Mi l le t in iktidar yaptığı siyasal kuruluş Mi l le t in kendi
sine olan güveni devam ett iği sürece iktidarda kalır. Güven 
devam edip etmediğini seçim tayin eder. İktidar verme ve 
iktidardan çekme hak ve yetkisini ancak Mi l le t veya onun 
adına Türkiye Büyük Mi l le t Mecl is i kullanabilir. Ancak, ha
reketlerin mevcudiyet i , devletin gailelere maruz kalışı ikt i
darların zorla değişt i r i lmesini gerektirmez. İktidarların ve 
kendilerini devletin ve rej imin geleceğinden sorumlu gören 
her kuruluş ve kişinin görevi şiddet eylemleri karşısında 
yılmak değil bunlarla mücadele etmektir . 
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Biz de bunu yaptık. Bunu yaparken mi l let in Parlemen-
tonun güvenini esas aldık. Demokratik sistemde Demokratik 
iktidarların takip edeceği yol ancak budur. Görevimizi ifa 
etmekte maalesef yanlız bırakıldık. Hür mil l î iradeyle siyasî 
iktidar sıfatı kazanan bir parti tarafından kurulan Hüküme
t in TÜRKİYE'de Cumhuriyet Hükümeti olduğu, Hükümetin 
parti demek olmadığı birbir inden ayırd edi lemedi. TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ hükümetinin emrinde olmak, onun güç aldığı 
partinin emrinde olmakla bir tutuldu. Devletle siyasî iktidar 
birbir ine karıştırı ldı. 

PARTİLERÜSTÜ HÜKÜMET 

Partilerüstü Hükümet modeli işte böyle bir düşüncenin 
öyle bir ortamın ürünüdür. Çağımızın parti ler Demokrasisin
de Parti lerüstü Hükümet olması sadece bizim memleketi
mizde denenmiş ve başarısızlıkları çok kısa zamanda her
kes tarafından açık olarak görülmüştür. Arkasında oy olma
yan, Parlemento olmayan mi l let ve parlementoya karşı değil 
kendilerini o mevkie getirenlere karşı sorumluluk duyabilen 
kişi lerden kurulu hükümetler olağanüstü dönemde olağan 
döneme geçişi güçleşt irmiş ve gerek siyasal gerek ekono
mik gelişme hamlemizde telâf isi kolay olmayan yaralar aç
mıştır. 

Bu nitel ikteki hükümetlere hem gruplarımızdan üye 
alınmasına rıza gösterdik hem güven oyu verdik. Bu modeli 
başarılı olacağına inandığımızdan dolayı deği l , başka tür lü 
hareket etmenin rej ime verebileceği i leri zararları önleme
nin gereği olarak böyle hareket ett ik. Zamanın gerçekleri 
aydınlığa çıkaracağına inandık. Anayasa değişikl ik ler ini an
cak parti i lke, program ve felsefemize göre destekledik; 
plân, bütçe ve reform kanunlarının daha iyi çıkması için gay
ret ett ik, Anarşi ve Komünizmle mücadelede hükümetlere ve 
sıkıyönetime var gücümüzle yardım ett ik. Buhran ihtimalle-
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rinın belirdiği anlarda da sadece memleket imizin uzun vade
li menfaatini düşünerek bu tehl ikeler i ortadan kaldırmak için 
fedakârlıklarda bulunduk. Bütün bunları Partimizin görev ve 
sorumluluklarının icabı saydık. 

ANAYASAMIZIN MUTLAK HAKİMİYETİ 

Bütün bu gayret ve iyi niyetlerimiz zaman zaman yanlış 
anlaşıldı; yanlış yorumlandı. Biz mevcut bunalımın son bul
masını ve yeni yeni bunalımlara meydan ver i lmemesini is
t iyorduk. Bunalımdan kurtulmanın yolu olarak da Anayasa'-
mızın mutlak hakimiyetini gördük. Herkesin yer i , görevi, 
yetkisi ve sorumluluğu Anayasa'da bir bir göster i lmişdi . 
Herkesin her konuda bu çizgi içerisinde kalmasını İstiyor
duk. 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 

Devletimizin başını bu inanç ve ortam içinde seçtik. 
Cumhurbaşkanını kimin ve nasıl seçeceğini Anayasamız 
hükme başlamıştı. Bu seçme hakkı ve yetkisi Türkiye Büyük 
Mület Mecl is inin idi. Türkiye Büyük Mi l le t Mecl is i bu hak 
ve yetkisini kendi hür iradesiyle kullanmalıydı. Bunun aksi
ni düşünmek ve yapmak; başta Devlet başkanlığı ve Parle-
mento olmak üzere bütün müesseseleri tahrip ederdi. Ana
yasa üstünlüğünü parlementonun hak ve yetk i ler in i , hürri
yetçi demokrasinin kurallarını savunuyorduk. Bu tutumumuz 
tedirginl ik konusu oluyor ,yeni bir buhran yeni bir kargaşa 
yaratılmak isteniyor, çeşit l i ter t ip ve baskılara gir iş i l iyordu. 
Bütün bu baskılar Anayasa ve Parlemento üstünlüğüne olan 
inancımızdan ve Demokratik rej imi savunmadaki kararlı lığı
mızdan bizi en küçük bir fedakârlık yapmağa sevkedemedi. 
Parlemento hür iradesinin tecel l i edip edemeyeceği konu
sunda yaratılmış olan endişe ve tereddütler i s i lmeyi başar
dı . Türk Parlementosu Türkiye Cumhuriyetinin Alt ıncı Cum-
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hurbaşkanını kendi hür iradesi ile seçt i . Bu sonuçta Demok
rasinin Bayrağı olan Adalet Partisinin büyük rolü vardır. 
Böylelikle Türk Parlementosu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri çok 
parlak bir imtihandan geçt i . 

YENİDEN PARTİ HÜKÜMETLERİNİN KURULUŞU 

Cumhurbaşkanlığı seçimini , beşinci defa hükümet kur
ma zorunluğu takip et t i . Bu fırsat 1971 buhranının açıklığa 
kavuşmasını da sağladı. Başarısızlıkları anlaşılmış, partiler-
üstü hükümetler modeli yerini normal parti hükümetlerine 
terkediyordu. Adalet Partisinin büyük ağırlığı olan Koalisyon 
hükümetini kurduk. Tekrar iktidar olduk. Bu gücümüz oranın
da bir ikt idardı. Mi l lete giden yollar açılmıştı. Bu bir yeni dö
nemin başlangıcıydı. Görünen aydınlık, istikrara susamış mil
letimize ve ülkemize yeni ufuklar açacaktı. Mi l let imizin ve 
devletimizin bu en önemli sorunu olan istikrarın devamlı bir 
şekilde sağlanmasını yüce mil let imiz 14 Ekimde kesin bir 
çözüme kavuşturacaktır. 

İSTİKRARIN SAĞLANMASI 

Adalet Partisi olarak Demokratik rej ime çok büyük ve 
önemli hizmetlerde bulunduk. Her hal ve şartda Demokrasi 
f ikr ine, Mil l î Hakimiyet prensibine sadakat gösterdik. Ül
keyi selâmete çıkarmak, parlementoyu güçlendirmek, parti
ler demokrasisini işler hale getirmek, seçimin ve oyun an
lam taşımasını sağlamak için bütün gücümüzle çalıştık. 
Yurt'da barışı ve huzuru, sükûnu gerçekleşt irmeyi ana he
def aldık ve bunun için büyük gayret sarfett ik. Büyük Ata-
türkümüzün emaneti olan Cumhuriyetimiz 50'inci yılını id
rak ederken, yüce mil let imizin sağ duyusu cumhuriyet dışı 
bütün eği l imleri etkisiz hale getirecektir. Buna yürekten ina
nıyoruz. 1973 seçimleri Türkiye'mizin en önemli sorunu olan 
ist 'krarı böylece sağlayacaktır. İstikrar sağlanamadığı tak-
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dirde büyük zorunluluklarla karşılaşmamız kaçınılmaz olur. 
Mi l let imizin sağ duyusu ile hak ve adalet duygusunun Dev
let ve rej imimizin bekası için tek teminat olduğuna inancı
mız tamdır. Şimdi bu teminata baş vuruyoruz. Çoğunluğu 
muhafaza ederek Mi l let imiz elindeki bu altın anahtarla her 
zaman olduğu gibi mutlaka doğru kapıyı açacaktır. Birl ik 
kuvvett ir. Bu teminat işleyecektir. Yalanı, i f t i rayı, karala
mayı, hasedi, kini , mi l let imiz her zaman olduğu gibi etkisiz 
kılacaktır. 

HÜRRİYET, KALKINMA VE YENİLİK İÇİN AP'DE 
BİRLEŞELİM 

Aziz Milletimiz, 

Bir büyük dava etrafında yüce mil let imizin kendi eseri 
olan ve onun davasının sesi olan Adalet Partisi etrafında 
bir leşmenin, bir l iği muhafaza etmenin ist ikrar için, hürr iyet 
için, yenil ik için, kalkınma için gerekli olduğunu geçirdiği
miz dönem açıkça göstermişt ir . 1965 ve 1969 seçimleri so
nucunda yüce mi l let imizin verdiği iktidar ile başlatmış ol
duğumuz Büyük ve Güçlü Türkiye'yi yeniden bıraktığımız 
yerden inşa etmeye devam etmek konusunda kararlıyız. Da
ha güçlü Adalet Partisi daha büyük Türkiye demektir. Biz bu
nu altı yıla yaklaşan ve zorluklarla dolu iktidar döneminde 
yaptığımız hizmetlerle ispat ett ik. Gayrisafi Mi l l î Hasılada 
sabit f iatlarla % 7 nin üstünde bir artış hızı sağlandı. Yatı
rımlar bizden önceki dönemin üç katı olarak gerçekleşt ir i l 
d i . Devlet bütçesi üç katından daha büyük bir seviyeye çıka
rı ldı. İhracat ve döviz gel ir ler i artırı ldı. Bütün bu hızlı geliş
me nısbî f iat istikrarı içerisinde başarıldı. Sanayi ekonomi
nin i t ici bir gücü haline get i r i ld i . İstihsal kapasiteleri kat 
kat yükselt i ld i . Ülkemizin alt yapısı büyük TÜRKİYE'nin ça
tısını kuracak şekilde inşaya başlandı. Ekonomik gelişmeye 
paralel olarak hızlı bir sosyal gel işme sağlandı. Kırk yılda 
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yapılanlar oranında ilk ve orta okul , l ise, yüksek okul ve 
üniversite yapıldı. Bizden önceki 5 yılda yapılanın 5 misl in
den fazla köy yolu yapıldı. 3 misl inden fazla içme suyu geti
r i ld i . Kırk yılda yapılanın 12 katından fazla köy elektr iğe ka
vuşturuldu. 

Emekli, dul ve yet imler i ile memurlarımızın maaş ve re
fah sevyeleri yüksel t i ld i . 8 milyon vatandaşımız sağlık hiz
metler inin sosyal leşt ir i lmesi kapsamına alındı. Kısaca; 
Sosyal Adalet ve Sosyal güvenliğin sağlanması refahın ge
niş ki t lelere yayılması, fukaralık, işsizlik ve cehaletin yok 
edi lmesi için önemli adımlar atı ldı. Türkiye'ye bir Türkiye 
bir Türkiye daha eklendi. Devletimize itibar sağlandı. 

Büyük Türk Mi l le t i 

Adalet Partisinin hizmetlerinin kısa bir özetini verdik. 
Bu hizmetler Mi l let imiz in güven, inanç ve iradesine dayanıl-
dığı takdrde nelerin başarılabileceğini gösterir. Şüphesiz ki 
bu başarı köylüsü, işçis i , esnafı, memuru, askeri, müteşeb
bisi ve idarecisi ile Aziz Türk Mi l let in indir . 

Ülkemizde yeniden yaratılmakta olan huzur ve güven 
havasını devam ett i rmek ve bunu teminat altına almak hal
kımızın refahını özgürlük içinde ve en kısa b i r zamanda sağ
lamak için kalkınmayı hızlandırmak amacı ile b i r dör t yıl 
için hizmet talebinde bulunuyoruz. Bu hizmetin Türk Mi l let i 
nin bekası ile i lgi l i önemi, ist ikrarlı siyasî iktidarların iş ba
şına get ir i lmesini zorunlu kılmaktır. Bu nedenle büyük Türk 
Mi l let inden kendisine lâyık bir devlet yönet imi sağlamak 
için iktidara onun teveccühü ve iradesiyle her tür lü sorum
luluğu deruhte ederek gelmeyi talep ediyoruz. Yüce Mi l le t i 
miz bize teveccüh gösterdiği takdirde, mi l letçe bir l ik, bü
tünlük ve düzenlik içinde çalışmayı sağlamak, yurtta huzur, 
barış ve sükûnu devam ett i rmek ve gel işirmek, Demokratik 
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düzeni, siyasî part i ler i , hür basını, hür sendika, hür ve özerk 
üniversite, hür teşebbüs, hür ve bağımsız yargı organları ve 
hür vicdan ile güçlendirip yerleşt irmek, hakimiyet i , kayıtsız 
şartsız Türk mi l let inin temsi l ett iği gerçeğini tartışmayı im
kânsız kılacak tarzda siyasî iktidar anlayışını yer leşt i rmek, 
vatandaşın korkusuz yaşama hürriyet ve güvenliğini koru
mak, büyük ve güçlü Türkiye'yi yaratma çalışmalarını hızlan
dırmak, devletimizi daha güçlü ve daha it ibarlı hale getir
mek, siyasî ve ekonomik istikrarı sağlamak, korumak, bu 
kalkınmayı ist ikrar içinde hızlandırmak, köy ve köylüye dö
nük hizmetleri 1963- 1971 döneminin misl i i le yapmak, va
tandaş ve devlet i l işki lerinde yeni bir anlayış ve karşı
lıklı güven havası getirmek ve bu münasebetle devletin hal
kın hizmetinde, kanunların emrinde mi l let in güvenlik, mut
luluk ve refahını sağlayan bir araç haline get ir i lmesine ça
lışmak, kanunların adalet ve eşit l ik içinde uygulanmasını 
ve adaletin süratl i gerçekleşmesini sağlamak, büyük mille
t imizin inanç, örf, adet ve gelenekleri ile bağdaşmayan; 
Türk mi l let i ve vatanı için düşmanların en büyüğü olan ko
münizm ile ve bütün aşırı cereyanlarla amansız mücadele 
etmede gerekli bütün tedbir ler i almak, vatandaşları idare
nin yüzyıllarca alışılmış, müzminleşmiş bürokratik davranı
şından kurtaran, var oluş nedenini halka hizmette bulan, ka
nunların emrinde ve herkese eşit muamele yapan devlet gö
revlisini hizmet emniyeti içinde bulundurmak temel hedef
lerimiz ve çalışma programımızın ana hatları olacaktır. 

1973 - 1977 dönemi millî hayatımızın pek önemli bir saf
hasını teşki l edecektir. 

Siyasî ve ekonomik istikrar içerisinde Devletimizi mü
essir bir hale getirme zorunluğunun kaçınılmaz hale geldiği 
nihayet herkes tarafından anlaşılmıştır. Bu nedenle ekono
mik, sosyal ve kültürel kalkınmamızı daha da hızlandırmak, 
Türk vatandaşının yarına olan ümidini kuvvetlendirmek ve 
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mil letçe başarılarımıza yeni başarılar eklemek için Devlet 
hayatımızın bütün bölümlerini kapsayan yapıcı, olumlu so
nuçlar alıcı iy i leşt i rme, yeni leşt i rme, İslâhat ve reform ha
reketlerine devam olunacaktır. 

Devlet düzeninin demokratik nitel iğinin kuvvetlendir i l 
mesi , Devletin kendi gücü ile ayakta durabi lmesi, Devlet gü
venl iğinin korunması, Ülkenin Devletten beklediği hizmetin 
daha iy i , daha çabuk ve daha ucuz ver i lebi lmesi , böylece 
Devlet iş ler l iğinin sağlanması gibi konularda reformun öte
sinde bir iy i leşt i rmeye duyulan ihtiyaç her zamankinden çok 
daha fazla ortaya çıkmıştır. Bunların gerçekleşt i r i lmesi , 
Anayasa'da İslâhat yapılması suret iyle Anayasamızın temel 
i lkelerinin korunması için Yüce Mil let imizden oy talep et
meği bir vatan görevi sayıyoruz. 

Bu nedenlerle; hiçbir demokratik ülkede bell i kimsele
re tanınmayan ömür boyunca yasama organı üyeliğinin kal
dırılması gerektiğine dair kanaatlinizi muhafaza ediyoruz. 
Tabiî Senatörlerin, Cumhuriyet Senatosunun iradesinin mey
dana çıkmasında önemli b i r rol oynayabilecekleri düşünülür
se, bu durumun mil l î irade ve mil l î egemenlik i lkeleri ile 
bağdaşmıyacağı bir gerçektir. 

Bu sebeple Adalet Partisi olarak, eski Mil l î Birlik Ko
mitesi üyelerinin ömür boyunca tabii senatör olmalarına 
dair mevcut Anayasa hükümlerini kaldırmak kararındayız. 

HALK OYLAMASI : 

Toplumun yapısını, genel düzenini i lgi lendiren büyük 
kararlarda, egemenliğin ve iktidar emanetinin hakiki sahibi 
olan mil lete başvurmasının gerekl i l iği kanısındayız. Bu i t i 
barla, doğrudan doğruya halkın reyi ile kabul edi lmiş Anaya
sanın değişt i r i lmesinin de ayni usulle gerçekleşmesi gere
kir. Ayni şekilde, Devlet organlarının birbir ini tesirsiz hale 
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get irme istidadında ve Anayasa ihti lâfı nitel iğindeki olaylar
da mi l let hakemliğine başvurmayı rej imin teminatı olarak 
zorunlu görmekteyiz. Bu şekilde, Anayasa düzeninin zorla
malara ve tehl ikelere maruz kalmasını önleyemeyeceği, ba
zı meselelerin çözümünde çıkar yolun bulunmadığı gibi , teh
l ikel i bir ümitsizl iğe mani olunacaktır. 

İÇ BARIŞIN EKSİKSİZ TESİSİ: 
Adalet Partisi kurulduğundan bugüne kadar memleke

t imize iç barışın eksiksiz olarak tesisinin, mil l î gücümüzü 
ve itibarımızı artıracağı kanısında olmuştur. İç barışın eksik
siz tesisinin gerektirdiği bütün pürüzlerin ortadan kaldırıl
ması; mil l î bütünlüğümüz, beraberl iğimiz ve hürr iyetçi , de
mokratik rej imimiz için kaçınılmaz mahiyettedir. Demokra
t ik hukuk devlet inin temel i lkesi , vatandaşların hak eşit l iği
ni öngörür. Siyasî sebeplerden dolayı meydana gelen çal
kantıların sonuna kadar sürüp gi t t iğ i hiçbir ülkede görülme
mişt i r . Gayet tabi idir ki siyasî çalkantıların meydana geliş 
sebepleri ne olursa olsun, bir kere meydana geldikten son
ra bunları olmamış addetmeye ve bıraktıkları tortuyu inkâr 
etmeye imkân yoktur. 

Siyasî sebeplerin meydana getirdiği eşitsizl ikler, siya
sî ortamın dargınlık ve kırgınlıkları giderip barışı tesis et
t iğ i nisbette ortadan kalkar. Adalet Partisi iktidarı geçmişin 
yaralarını tüm olarak saracak bir anlayışın ve iyi niyetin sa
hibi olduğunu her zaman isbat etmişt i r . Nitekim geçen kısa 
mazi içerisinde bu ist ikamette başarılı adımlar atı lmış, im
kânların ve ortamın müsaadesi nisbetinde, mil l î huzuru ko
ruma hedefi gözden kaçırılmadan, çok önemli aşamalara 
ulaşılmıştır. 

SİYASI HAK EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI: 
Anayasa'da seçilmek hakkından mahrumiyeti gerekti

ren suçların genel affa uğraması halinde dahi seçi lme hak-
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kından mahrumiyetin devam etmesine dair mevcut hükmü, 
demokratik i lkelerle ve genel affın ni tel iği i le bağdaştırmak 
mümkün değildir. Memleket imizin demokratik gel işmesinin 
tarihe mal olmuş safhalarındaki siyasî mücadelelerin yara
larını bütünüyle sarmak, mil l î beraberl iğimizin olduğu kadar 
bugün erişt iğimiz aşamada mi l let imizin demokratik olgunlu
ğunun, hak ve nesafet duygularının başta gelen icapların-
dandır. 

Bu konunun, Anayasanın meşruluk temel i ile en ufak 
bir i l işkisinin mevcut bulunmadığı da meydandadır. 

Mazide cereyan eden siyasî olaylardan dolayı seçi lme 
hakkından yoksun bulunanlara seçi lme hakkının iade edil
mesinin bir güvensizlik kaynağı olması için hiçbir sebep 
kalmamıştır. 

Bu düşüncelerle 1969 Mayısında gir iş i lmiş bulunan 
Anayasa değişikl iği 1969 Kasımında gerçekleşt i r i lmişt i . 
Anayasa Mahkemesi tarafından usulden bozulan bu değişik
l iğin yeniden ve bir an önce yapılması böylece siyasî hak
lar iadesi diye adlandırılan bir sorunun tümü ile ortadan kal
dırılması cihetine mutlaka gidi lecektir. 

GENEL AF : 

Af konusunu ist ismar ederek bir sonuca ulaştırmak 
mümkün değildir. Bunun büyük zararları vardır. 

Af sosyal ve infaz hukukunu i lgi lendiren bir sorundur. 
Cezaların infazına devamda sosyal fayda kalmadığı hallerde 
ve önemli zamanlarda af müessesesine baş vurulur. Cum
huriyetin 50'nci yılında bir genel af çıkarmak, ifade olunan 
gerekçeye uygun bulunduğu kadar, Cumhuriyetimiz gele
neklerine de mutabık görülmektedir. Genel affı esas itiba
riyle Cumhuriyetin ve Parlementonun bir atıfeti olarak ka
bul ediyoruz. Bu itibarla memleket gerçeklerine uygun, 
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Cumhuriyet ve Anayasamızı zedelemeyecek ve yüce mi l le
t imizin aflarına asla eği l imi bulunmayan suçluları kapsamı
na almayacak dengel i , makul, sosyal gereklere cevap ve
ren bir genel affa taraftarız ve bunu Beyannamemizin ilân 
tar ihi olan 11 Eylül 1973 günü esas alınmak suretiyle ger
çekleştireceğiz. 

KAMU DÜZENİ : 

"Cumhur iye t " bir devlet şekli deyiminden ibaret de
ği ldir. Cumhuriyet dediğimiz zaman insan hak ve hürriyet
ler i , mil l î dayanışma, sosyal adalet, sosyal güvenlik kişi
nin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleşt irmeyi ve te
minat altına almayı mümkün kılacak demokratik, lâik ve 
sosyal hukuk devleti anlayışında bir leşmek zorundayız. 

Bu nitel iklere sahip olan devlet in, ülke ve mi l let i bir 
bütündür. Bu anlamı ile devletin bütün organlarının ahenkli 
çalışmaları gerekir. 

Kamu düzeninden, kanun hakimiyet i , temel hak ve hür
r iyet ler in, kanun dışı dokunulmazlığı, âmme huzurunu ihlâl 
eden davranışları bertaraf etmeye Devlet gücünün istisna
sız muktedir olduğu inancı ve bunlara dayalı meşru güven 
duygusunu anlamaktayız. Devlet otori tesinin i t ibarını bu gü
ven duygusunun teminatı olarak görmekteyiz. 

Hür düşünce nizamının bulunduğu demokratik sistem
lerde, hürr iyet ler in kullanılmasını teminat altına alma, kamu 
düzeninin bir unsurudur. 

Birbir ler iy le bağdaşmaz çeşit l i sosyal ve ekonomik f i 
k ir ler in hürr iyet nizamında kendilerini takdim ve vatandaş 
tercihine müracaat hakları olduğunu kabul etmekteyiz. An
cak, b i r hürr iyet ' in yine Anayasaca kabul edi lmiş bir hürri
yet i ortadan kaldırmak gayesiyle kullanılmasını kamu düze-
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ni f ikr i ile bağdaşır görmemekteyiz. Toplum olaylarını bu 
ana f ik i r ler muvacehesinde değerlendirmekteyiz. 

Toplumdaki sosyal ve ekonomik gel işmenin tabii sonu
cu olarak yeni f ik i r cereyanları ve bunların tezahürleri ola
caktır. Hürr iyet ler in kullanılmasını teminat altında tutmak 
Devletin görevidir. Ancak, yok etme hürr iyet i , tahrik hürri
yet i ne bizim Anayasamızda ne de bir başka Anayasada 
mevcuttur. Bu gibi tezahürler hürr iyet in ist imali deği l , suis-
t imal idir . 

Türkiye'de aşırı uçların, fanatik davranışların organi
ze edilmesine çalışan siyasî veya gayri siyasî kuruluşlar 
vardır. Aşırı cereyanlarla beslenen bu kabil davranışların 
kamu düzeni f ikr i i le bağdaşamadığı kanısındayız. Türk Ana
yasası Türk toplumunu komünizme veya faşizme götürmeye 
açık değildir. Hürriyeti yok etme propagandası yapmak hür
r iyeti yoktur. Ülkede anarşi or tamı; Kamu düzenini ihlâl edi
ci faal iyet lerin artması, Devlet otori tesinin zaafı ve başarı
sızlığı, emniyetsizl ik ve demokratik idareden usanç f ik ir le
rinin yaygın hale gelmesiyle yaratılır. Bu ortamın Türki
ye'de hayat hakkı yoktur. 

Demokratik düzenin insan hak ve hürr iyet ler inin korun
masında siyasî iktidarların azamî itinayı gösterme zorunlu-
ğu vardır. Adalet Partisi olarak hürriyet suist imal ler in i , aşı
rı cereyanları ve anarşi yaratmaya matuf davranışları kesin 
olarak tesirsiz hale getirme taahhüdü ile mi l let imizin huzu
runa çıkıyoruz. 

Büyük ve güçlü Türkiye'nin meydana get ir i l iş inde te
mel nizamı korumayı Devletin en önemli görevi olarak te
lâkki ediyoruz. 

DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ 

Din ve vicdan hürriyeti Anayasanın teminatı altındadır. 
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Bu hürr iyet ler i ; bütün vatandaşlarımızın doğuştan var olan 
kutsal ve medeni haklan olarak görüyoruz. Lâiklik dine kar
şı bir kavram veya dinsizlik değildir. 

Devlet Din'e, Din de Devlete müdahalede bulunmaya
caktır. Hiç kimse, dini inançlarından dolayı sorumlu olmı-
yacaktır. 

Hürr iyet ler in en geniş bir şekilde korkusuz, endişesiz 
ve Kanun dairesinde serbestçe kullanılmasını sağladığımız 
ortamda, vatandaşlarımızın din ve vicdan hürriyetinden de 
bütünü ile ve tam bir açıklıkla yararlanmaları mümkün kılın
mış olur. 

Her alanda kalkınma halinde bulunan ülkemizde, maddî 
kalkınmanın yanısıra dinî ve manevî hizmetleri karşılamak 
üzere modern hayatın gereklerine uygun iyi eği t im görmüş 
din adamlarının yet işt i r i lmesine devam olunacaktır. 

Din görevl i ler inin ifa et t ik ler i hizmetin değer ve önemi 
nazara alınarak hayat şartlarının düzelt i lmesi için aldığımız 
tedbir ler gel işt ir i lecek, bu arada veki l İmam - Hatiplerin 
bugünkü durumları islâh edilerek güvenliğe kavuşturulacak
tır. 

KANUNLAR KARŞISINDA EŞİTLİK 

Kanunlar karşısında hiçbir şahıs veya zümrenin özel 
imtiyazı yoktur. Kanuna uymama yetkisine sahip bir fer t 
veya kuvvet tanımıyoruz. Kanunsuz davranış nereden gelir
se gelsin karşısındayız. Kanunların mutlaka ve herkese eşit 
uygulanacağı inancını tereddütsüz yerleşt i rme kararındayız. 

Kanunun menett iği hareketleri kınamayan, yine kanun
da mevcut olmayan bir takım mefhum suçlar ve cezalar ih
das eden düşünce ve davranışların da karşısındayız. 
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POLİTİKA ANLAYIŞIMIZ 

Demokrasi çeşit l i görüşlere sahip siyasî teşekkül ler in 
mevcut olduğu bir sistemdir. Çeşit l i siyasî görüşlerin ve 
idare metodlarının halkın tercihine sunulamadığı rej imler 
demokratik değildir. Biz, Demokratik Cumhuriyet çerçevesi 
içindeki bütün siyasî part i leri rej imin vazgeçilmez unsurla
rı olarak görürüz. Yerleri vardır, hakları vardır. Ancak, so
rumluluklarının da mevcut olduğu aşikârdır. Sorumluluk
larının başında rej ime sadakat gelir. Partiler, ister iktidar
da, isterse muhalefette olsunlar sorumlu ve rej ime sadık 
olmaya mecburdurlar. 

Hür Basını, Demokratik düzenin önemli bir uzvu ve vaz
geçilmez bir parçası olarak kabul ediyoruz. 

Ancak, Basının da sorumluluğu vardır. Anayasamızın 
22'nci maddesi bu hürriyetin sınırını çizmiş, Mi l l î güvenlik, 
genel ahlâkı koruma, kişi ler in şeref, haysiyet ve haklarına 
tecavüzü ve suç işlemeğe kışkırtmayı, basın hürr iyet i için
de görmemişt ir . 

MÜESSİR DEVLET 

Adalet Partisi olarak Devlet i , bizatihi kendisi için var 
olan bir kuruluş deği l , bir hizmet kuruluşu olarak görüyo
ruz. Mi l le t in bütün olarak hürriyet ve refahını sağlamak dev
letin görevidir. Mahallî idareler dahil, bütün devlet kuruluş
larının bu gayeye en uygun kuruluş ve işleyiş düzeninde ol
maları gerekir. Bütün Devlet kuruluşlarının, egemenliğin ka
yıtsız şartsız mi l lete ait olduğu temel i lkesinin ışığında ye
ter l i teşki lât, yeterl i yetk i , süratl i bir işleyişle mi l let hizme
tinde bulunmalarını, büyük ve güçlü Türkiye'nin gerçekleş
mesinin temei şartı olarak görürüz. Devlet organlarının bir
bir ini etkisiz hale get i rmeler i müessir devlet f ikr i ile bağ
daş t ı r ı lmaz . 
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Müessir Devletin en önemli gereklerinden bir i de mü
essir ADALET'tir. 

Hukuk Devleti düzenini tesis ve korumada, yasama ve 
yürütme organlarının yanında yargı organının da payı çok 
büyüktür. Yargı organı süratl i çalıştığı, isabetl i ve âdil ka
rarlar aldığı nisbette hukuk devleti düzeni teminat altında 
olur. 

Hakkı aramanın mümkün olması yeterl i değildir. Hak
kın muhakkak alınacağı, zamanında alınacağı, inancını yer
leşt i rme zorundayız. Bu bakımdan dâvaları basit leşt irmek 
ve süratlendirmek için usul kanunlarında tadilât yapılacak 
adlî teşki lât takviye edilecektir. 

MÜESSİR İDARE 

Sorumlu siyasî organlar kendilerine Mi l le t tarafından 
tevdi edilen Yönetim görevini idare vasıtası ile ifa ederler. 
İdare; Hür demokratik düzenin işleyişinin, kalkınma plânla
rının uygulanışının bir vasıtasıdır. İdarenin müessir iyet i ve 
iş görme kabi l iyet i , sürati , varlığının şartıdır. Kamu kaynak
larının iyi kullanılması, zaman ve imkândan tasarruf iyi iş
leyen bir idare ile sağlanabilir. İyi işleyen idare, kuruluşu, 
personel i , imkânları ve metodu görevini gereğince uygun 
olarak sağlanmış bir idaredir. 

Bu ana görüşlerle, idareyi memleketin menfaatleri ve 
kamu düzeninin gereklerine uygun olarak iyi işler hale ge
t i rmek hedefimizdir. 

İdarî işlemlerin yargı denetimine tabi olmasını hür 
demokratik düzende vatandaşın teminatı olarak görüyoruz. 
Ancak bu denet imi bizzat idare etme, karar verme anlamın
da anlamıyoruz. 

İdarenin sürat l i , emin, güvenil ir ve pahalı olmayan bir 
işleyişe kavuşturulması için kademeli bir İslâhat progra-
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mını gerçekleşt irmek için gerekli bütün tedbir ler alınacak 
ve bu İslâhat tedbir ler i mahallî idareleri de kapsayacaktır. 

Mahallî idareler yeterl i kaynaklara sahip kılınarak ka
mu görevlerinin ifası ve yurt kalkınmasında tesir l i kuruluş
lar haline de get ir i lecekt i r . 

İdarî metodlar islâh edilecek, bürokrasi sadeleştir i le
cektir. 

Yetki ve sorumluluğun, idarenin alt kademelerine in
t ikal i sağlanacak, idare süratl i işler ve iş bi t i r i r hale get i
r i lecektir. 

MİLLÎ SAVUNMA POLİTİKAMIZ 

Mil l î Savunma Politikamızın; gelişen dünya siyaset i , 
büyük devlet ler ve bloklar arası i l işki ler, yeni NATO düşün
cesi ve atom şemsiyesi stratej is ini nazarı dikkate alarak 
düzenlemesinde millî yararlarımızın araştırılması gerektiği 
kanısındayız. 

Günümüzün kit le üstünlüğünden ziyade, teknik ve ateş 
üstünlüğüne ve hareket edebilme kabil iyetine dayanan stra
tej isine uygun olarak Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin, yurdumu
za yönelebilecek her tür lü tehdidi karşılayabilecek şekilde 
ve aralıksız olarak reorganize ve modernize edilmesi ve 
güçlendir i lmesi için alınan tedbir lere devam olunacaktır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin kendi kumanda zinciri içerisin
de öğret im ve eğit im seviyesini daimî olarak yüksek tut
mak için alınan tedbir lere devam edilecektir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hazarda iskân edildiği saha
lardaki tesisler in modernleşt i r i lmesine, yeni kışlalar, has-
tahaneler .eğitim merkezleri ile subay ve astsubay lojman
ları ve sosyal tesisler in yapımına devam olunacaktır. 
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Harp silâh ve araçlarının memleketimizde yapılması 
mümkün olanları ile i lgi l i sanayiin gel iş t i r i lmesi için özel 
bir program uygulanacaktır. 

Nüfusumuzun bugün ulaştığı ve gelecek yıllarda ula
şacağı seviyede, yedek subay ve er olarak Vatan hizmeti 
yapan gençlerimizin eği t imi ve eğit im sonrası, önemli bir 
sorun haline gelmişt i r . Bu konu, Anayasamızın 60'ıncı mad
desi göz önünde tutularak yeniden düzenlenecektir. 

DIŞ POLİTİKAMIZ 

Dış polit ikamız, yurdun dış güvenliğini sağlamak ve 
uluslararası i l işki ler imizi karşılıklı menfaat dengesi içinde 
gel işt i rmek ana gayelerine dayanır. 

Adalet Partisi, Büyük Atatürk'ün temeller ini attığı, yurt 
barışının dünya barışı içinde aranması, dış güvenliğimizin 
sağlam bir dengeye dayatılması, dış polit ikamızın Türkiye' 
nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını güçleştirmeyecek 
bir ist ikamete yönelmesi prensiplerinin her zaman olduğu 
gibi dikkatl i ve gayretl i bir uygulayıcısı olacaktır. 

Dünya siyasi konjonktürünün çok nazik ve önemli bir 
dönemine gir i lmişt i r . Aralarındaki rej im farklarına dokunma
dan bir arada yaşama, hattâ işbir l iği imkânlarının üstün kuv
vet l i devletler arasında bile hararetle arandığı bir çağda ya
şıyoruz. Siyasi şartlar hızla değişmektedir. Avrupa'da kurul
masına çalışılan yeni düzen içinde, uluslararası taahhüt ve 
vecibelerine halel getirmeden Türkiye'nin de kendi yerini 
bir an evvel bulması gerektiğine inanmaktayız. 

İktidar dönemimizde, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
ortaklığımızın gelişmesinde olumlu sonuçlar alınmıştır. Or
taklıkla daha yakın ve daha sıkı ekonomik, sosyal ve malî 
i l işk i ler i kapsayacak olan geçiş dönemi hazırlıklarında gö-
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rülen aksaklık ve duraklamalara son veri lerek, hazırlık ile 
i lgi l i çalışmalar hızlandırılacaktır. 

Kıbrıs meselesinin son zamanlarda nezaket ve önem 
kazandığı görülmektedir. Bu konunun özen ve dikkat ile iz
lenmesi gerektiği hususundaki görüşümüzde bir değişikl ik 
yoktur. Cemaatımızın meşru haklarını sonuna kadar koru
mak, bu dâvayı barışçı b i r yolla fakat mutlaka mil l î men-
faatlarımıza en iyi cevap verebilecek bir sonuca bağlamak 
hedefinden hiç bir zaman ayrılmayacağız. 

EKONOMİK VE SOSYAL POLİTİKAMIZ 

Adalet Partisinin hedef i ; hürriyet, refah, mutluluk, kar
şılıklı sevgi, saygı, anlayış ve sosyal barış içinde yaşayan 
büyük ve güçlü bir Türkiye meydana get irmekt ir . 

Ekonomimizi karşılıklı iş bir l iği ve barış içinde yaşama 
zorunluğunda bulunduğumuz Batı Ülkeleri ekonomileriyle 
rekabet edebilecek b i r güce sahip kılmak ve ona dinamizm 
vermek ana hedefimizdir. Bizi bu hedefe götürecek yol açık 
olarak tesbi t edi lmişt i r . Bu yol insan haklarına dayalı de
mokratik Parlamenter düzen, yani Anayasamızın kendi ya
rattığı temel düzendir. Bu hedefe, bu yolla ulaşmada ara
cımız ise Anayasamızda, parti programlarımızda, seçim be
yannamelerimizde açık olarak bel ir lendiği gibi karma eko
nomi düzenidir. 

Bu sisteme karma deni lmesinin sebebi, bazı çevrelerce 
söylendiği gibi sosyalist ve komünist kurallarla piyasa eko
nomisinin birbir ine katılması değildir. 

Anayasamızın gösterdiği ve part imizin inandığı eko
nomik düzene karma deni lmesinin sebebi, ekonomik faa
l iyet lere gerektiğinde devlet in de eşit şartlarla katılması
dır. 
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Karma ekonomi düzeninde, devlet her tür lü faaliyeti
ni ve kamu sektörü çalışmalarını mi l let imizin refah ve 
mutluluğa ulaşma çabalarına yardımcı olacak ve onu des
tekleyecek bir biçimde düzenleyecektir. Bu anlayış içeri
sinde kamu ve özel kesim birbir ler inin rakip ve köstekle
yicisi değil , yurdumuzun ve ulusumuzun yüksek yararlarını 
sağlamada birbir ler ini tamamlayan iki unsur olacaktır. 

Şüphesiz Devlet karma ekonominin gerekleri dolayı-
siyle ekonomiye müdahale ederken çağımızın sosyal refah 
devleti anlayışı, sosyal adalet ve sosyal güvenlik i lkesine 
gerekli önemi vererek hem vatandaşları hayat standardı 
bakımından yüksek bir asgarî müştereke kavuşturmak hem 
Türkiye'yi i leri mi l let ler topluluğuna yakışan bir refah bir
l iğine ulaştırmak gayesi güder. 

Karma ekonomi düzeninde Türk vatandaşının yapıcı 
ve yaratıcı gücünden geniş ölçüde yararlanılacak ve dev
letin bütün imkânları harekete getir i lerek ist ikrar l ı , de
vamlı, hızlı ve dengeli bir kalkınma sağlanacaktır. Böyle
l ikle sağlanan imkânlar kesin olarak fukaralık, yoksulluk, 
çaresizik, hastalık, cehalet ve tümü ile güvensizlik gibi 
faktörler i ortadan kaldıracak ve sosyal adaletsizliğin en 
büyüğü olan işsizlik önlenebilecek, daha çok sayıda vatan
daşımıza iş ve istihdam imkânları açılabilecek, vatandaş
larımızın gelir ve satın alma güçlerinin artması ve sosyal 
adaleti gerçekleşt ir ic i çeşit l i tedbir ler le, mi l let imizin bir 
bütün halinde daha ileri bir yaşama seviyesine er işmesi , 
mümkün olabilecektir. Bu hedeflere hızla ulaşmada en et
kin araç hiç şüphesiz kalkınma plânlarıdır. Kalkınma plân
laması demek; millî imkân ve tedbir ler in düşünülüp, araş
tırılarak devletin ekonomik gücünün disipl in içine sokul
ması ve hür teşebbüse yön, imkân ve teşvik sağlayıcı ted
bir ler in programlanması demektir. Kalkınma plânlarının 
mi l let imizin ana tercih ve eği l imler ini tümüyle yansıtacak 
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demokratik plânlamaya göre hazırlanması ve plânların 
hür ve demokratik sistemin tabii bir icabı olarak kamu 
sektörü için emredici , özel sektör için özendirici, destek
leyici , fert ler in teşebbüs gücünü ortaya çıkarıcı ve geliş
t i r ic i ölçü ve nitel iklere sahip olması, üzerinde ısrarla ve 
t i t iz l ik le durduğumuz başlıca hususlardır. 

Ekonomik ve sosyal hayatımızın ist ikrar l ı , dengeli ve 
olumlu gel işmesi fer t başına düşen gel ir in hızlı ve de
vamlı artması, çeşit l i gelir grupları ve bölgeler arasında 
dengeli bir gel işmenin sağlanması, iş ve istihdam imkân
larının artırı lması, kalkınmanın her tür lü nimet ve külfet
lerinin sosyal adalet i lkelerine ve fırsat eşit l iğine göre 
paylaşılması, toplumumuzun bir tüket im ve refah toplumu 
haline gelmedi genel amacımızı teşki l etmektedir. 

Ekonomik büyüme ve gel işmenin, dolayısiyle kalkın
manın; Anayasamızda teminat altına alman hak ve özgür
lükler in, zedelenmeden, halkımızı asgarî geçim seviyesi
nin altında bir yaşama mecbur etmeden gerçekleşt ir i l 
mesi, kalkınmamızı yavaşlatma bahasına da olsa esas
tır. Bu anlayış içerisinde sosyal adalet ' i , fer t ler in fakir
l ikte eşit l iğ i deği l , artan gelir ve yükselen refahtan 
mevcut dengesizl ikleri giderici b i r yönde v e . herkesin, 
özell ikle çalışanların adaletli bir pay alarak yaşama 
standartlarını artıran ve kalkınmanın gerektirdiği feda
kârlıklara kendi imkân ve güçleri oranında katılmalarını 
ve Mi l le t i meydan getiren Sosyal grupların birbir ine zıt, 
devamlı menfaat mücadelesi halinde bulunmalarını önle
yen ve bu gruplar arasındaki ahenk ve işbir l iğini sağlayan 
bir araç olarak görüyoruz. Devlet düzeninin demokratik 
ve sosyal nitel iğinin gel iş t i r i lmesi , iç barışın bütün mües
seseleriyle bir l ikte eksiksiz kurulması, artan gelir ve ser
vetin toplum içinde daha yaygın ve daha dengeli bir bi
çimde dağılması ve artan gelir ve servetten özell ikle çalı-
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şan zümrelerin daha geniş pay alabilmeleri için gerekli 
tedbir ler, topyekûn kalkınmamızın sıhhatli ve süratl i ola
rak gerçekleşmesini, ekonomimizin enflâsyon, deflasyon, 
resesyon gibi arızalardan uzak kalarak ist ikrar içinde ger
çekleşmesini , rasyonel işleyen bir ekonomi haline gel
mesini sağlayıcı ve artan millî gelir in vatandaşlar arasın
da adil ve dengeli olarak dağılımına yardımcı bir vergi ve 
maliye pol i t ikası, halk kit lelerinin yararına genişleyen ve 
dengeli dağılan kamu hizmetleri ve diğer polit ikalar sosyal 
adaletin gerçekleşt ir i lmesinde başlıca araçlar olacaktır. 
Bu araçların kullanılması ile ulaşılacak sosyal adaletin bü
tünüyle gerçekleşmesi, toplumumuzun yaşama standardı
nın yükselmesi, öncelik ve özell ikle iktisaden güçsüz züm
relerin hayat seviyelerinin insanlık haysiyetine yaraşır bir 
"asgarî geçim sev iyes i " ne çıkarılmasıyla sağlanacaktır. 

Çağımızın Devletine; Yurt ve mi l let bütünlüğünün ko
runması, iç ve dış güvenliğinin sağlanması gibi klâsik gö
revlerinin yanısıra " insanr maddî ve manevî alanda teçhiz 
eden, onu yücelten ekonomik ve sosyal ödevler de veri l
mişt i r . 

Bu amaçla devlet in, gelir dağılımının düzelt i lmesi ve 
refahın tabana ve öncelikle iktisaden güçsüz zümrelere 
ve geri kalmış bölgelere yaygın hale get i r i lmesi için ge
rekl i tedbir ler i almasını zorunlu görmekteyiz. Türk mil le
t in in her ferdine kabil iyetinin gel işt i r i lmesi için eşit fırsat 
ve imkânlar veren, eğit im ve öğret im müesseselerinden, 
ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerden ve sosyal gü
venlik haklarından bütün vatandaşların faydalanmasını 
sağlayan, netice it ibariyle vatandaşı mutluluğa ulaştıran 
"Sosyal Refah Devletini kurmak amacımızdır." 

Sosyal Refah Devletinin en önemli i lkelerinden bir isi
nin de sosyal güvenlik olduğu inancındayız. Bütün vatan
daşların yarın endişesinden kurtularak hayatlarını güvenlik 
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içinde devam ett i rebi lmeler i için gerekli imkânların sağ
lanmasında zaruret vardır. Özell ikle emek ve alınteri i le 
geçinenlerin, tabiî şartlar ve afetler karşısında emeklerinin 
heba olması ile karşı karşıya bulunan ç i f tç i ler in, küçük es
naf ve sanatkârla, memur, emekl i , dul ve yet imler in ve 
gayede her Türk vatandaşının sosyal güvenliğe kavuşturul
ması, güvenlik tedbir ler inin genişlet i lmesi ve gel işt i r i lmesi 
en başta gelen sorunumuzdur. 

Güçlü ve müessir devlette, kişinin temel hak ve hürri
yetlerine dokunmadan, demokratik müesseseleri yıpratma
dan, hür ekonomik düzeni ortadan kaldırmadan sosyal si
gortalar, hür sendikacılık, toplu sözleşme, grev hakkı, yay
gın kamu hizmetleri ve diğer güvenlik tedbir ler inin gerçek
leşt i r i lmesi ve gel işt i r i lmesi mümkündür. Bu inançla sosyal 
adalet ve sosyal güvenliği sağlayacak olan bu müessese
lerin gel işt i r i lmesini ve kökleşt ir i lmesini zorunlu görmek
teyiz. 

Adalet Partisi olarak, mi l let imizin çağdaş uygarlık se
viyesine, hür, adaletli ve demokratik bir düzen içerisinde 
erişme azim ve kararlılığına inanıyoruz. Modern teknoloj i 
nin bütün imkânlarından, yurt ve dünya gerçeklerinden, ile
ri batı ülkelerinin görgü, bi lgi ve gerekirse sermayesinden, 
velhasıl Türkiyemizin bir an önce kalkınması, çağdaşlaşma
sı için her tür lü imkân ve kaynaktan yararlanacağız. Bu im
kân ve kaynaklarımızı en iyi bir biçimde kullanarak eriş
mek istediğimiz hedeflere bir an önce ulaşacağız. Büyük 
Mi l let imiz in sahip olduğu yüksek haslet ve meziyet ler i , ça
lışma azmini, hukuk ve nizam sevgisini , hak duygusunu, 
teşebbüs gücü ve medenî cesaret ini ; nihayet demokrasiye 
olan sarsılmaz inancını kalkınmamızın, çağdaşlaşmamızın 
en değerli kaynağı olarak görüyoruz. 

MALİYE, VERGİ VE BÜTÇE POLİTİKAMIZ 
Malî polit ikamızın esasını "Sosyal Refah Dev le t i " an

layışı içinde : 
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Mill î tasarruflarımızın artırılmasının teşvik i , ver iml i ve 
adil bir vergi sisteminin gel işt ir i lerek elde olunan gelir le da
ha geniş ve daha çeşi t l i kamu hizmetlerinin mümkün kılınma
sı bütçe harcamalarının tasarruf ve etkinl ik i lkelerine uygun 
olarak yapılması, banka, kredi ve sermaye müesseselerinin 
gel iş t i r i lmesi , ekonomik gelişmeyi ve istikrarı sağlayıcı pa
ra ve kredi düzeni kurulması hususları teşki l etmektedir. 
Bu amaçla; Ekonomik büyümemizi kısıtlayan bir bürokrasi 
yığını olan, idareyi ve vatandaşı çaresizl iklere düşüren 
"Ma l i mevzuat" ın süratle İslahına gidi lecektir. Türk parası 
kıymetini koruma kanunu hariç her türlü kararname ve teb
l iğleri kaldırarak kısa, özlü ve basit bir mevzuat getir i le
cektir. Vergi idaresi kuruluşu yeni bir anlayışla ele alınarak 
Maliyeye bağlı bir idare hüviyetiyle yeniden kurulacak, ver
gi usul kanunu, kamu alacakları tahsi l i usulü kanunu değiş
t i r i lecek ve basit leşt ir i lecektir . İtiraz ve temyiz komisyon-
lariyle, gümrük, ihti lâf merci ler inin görevlerini devralacak, 
Anayasamızın genel anlayışı içerisinde Danıştay alt dere
ce idare Mahkemesi nitel iğinde Vergi mahkemeleri kurula
caktır. Çoğu halde idarenin ihti lâfı kendi içerisinde göre
ceği yeni bir idarî uzlaşma sistem ühdas edilerek, yargı 
ihti lâfı adedi azaltılmağa çalışılacaktır. 

VERGİ POLİTİKAMIZ 

Vergi politikamızda hedef ekonomik büyümeyi engel
leyen mevzuatın ayıklanmasıdır. Teşebbüslerin Şirketleş
mesini , şahıs şirket ler inin kurumlaşmasını engelleyen ver
gi lemelerin genel kaideler bozulmadan tasfiyesi cihetine 
gidi lecektir. Kurumlar ve gelir vergisi yeni baştan tedvin 
edilecek, vergi nisbetleri hafif i let i lerek. Vergi hasılatının 
artırılması polit ikası izlenecek ve bu suretle müteşebbis ve 
mükellef kayıtlarının gerçek gelir i göstermesi sağlanacak
tır. Özell ikle ücret l i ler ile diğer dar gel ir l i lerden alınan ver-

33 

TBMM KUTUPHANESI



gi mabetleri düşürülecek, esnaf ve sanatkârlar lehine götü
rü vergi muaflığı oranı yükselt i lecekt ir . Sanayileşme poli t i 
kamıza ters düşen gider vergi leri yerine tedricen katma de
ğer vergisi sistemine geçilecek, ilk hamlede Banka ve Si
gorta işlemleri vergi leri üzerinde durulacaktır. Yatırım 
Bankalarında mükerrer vergilenmeye son veri lecektir . Ya
tırımda ve işletme sermayesi olarak kullanılan krediler için 
özel vergi hükümleri konulacaktır. İhracatta vergi iadesi 
mekanizmasını takviye için ihracat Sigortası mevzuatı çı
karılacaktır. Optimal büyüklükte müesseselerin ancak ku
rumlar eliyle kurulması gerçeği nazara alınarak; Sermaye 
piyasası süra't le yürürlüğe konacak, halka açık Anonim Şir
ketler ada yazılı hise senedi ve tahvi l ler vergi teşvik hü
kümleri ile himayeye mazhar kılınacaktır. Yatırım indi
r imi müessesesi, yatırım fonu teşki l i müessesesi ile tak
viye edilecek gelir in elde edilmesi esnasında yatırım fonu 
teşki l eden kurumlara özel hükümler uygulanacaktır. Mev
cut yatırım Bankalerımızın bünyeleri islâh edilerek, yeni ya
tır ım fonları ile imkânları artırılacak, yatırım Bankalarının 
Ticaret Bankaları gibi çalışmaları mutlaka önlenecektir. 
Anayasamızın vergi maddesinin yeni şekli muvacehesinde 
vergi teşvik tedbir ler i en etki l i bir şekilde uygulanacaktır. 

Mahallî idarelerin gel ir ler i gözden geçir i lecek, bu ida
reler malî bakımdan güçlendir i lerek hizmetlerini geniş öl
çüde yapabilme imkânlarına kavuşturulacaktır. 

BÜTÇE POLİTİKAMIZ 

İmkân ve kaynaklarımızın kalkınma plânına ve Yıllık 
programlara uygun ollarak dağıtılmasına ve bunların etkin 
ve ver iml i kullanılmalarını mümkün kılan, kamu harcamala
rında israfı önlemeğe yardımcı olacak olan Program bütçe 
uygulamasına gel işt i r i lerek devam olunacaktır. 

Genel Muhasebe Kanunu değişt ir i lerek günümüzün 
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gerçeklerine cevap verebilecek biçime ve program Bütçe 
i le uyumlu bir hale getir i lecekt ir . 

Devletin istediği nitel ikte mal almasına, iş yapmasına 
engel olucu hükümler taşıyan, yatırımların gecikmesine 
bebep olan artırma, eksi l tme ve ihale kanunu değişt ir i le
cektir. 

PARA, KREDİ VE BANKA POLİTİKAMIZ 

Tasarrufu teşvik ve seferber ederek ekonomik faali
yet lere finansman kaynaklarını azamî seviyelerine yükselt
mek için her tür lü tedbir ler alınacaktır. 

Böylece elde edilecek olan kaynaklar kalkınmaya yö
nelmiş olan teşebbüslere uygun vadelerle, makul fiatlar-
la, zamanında ve yeter miktarda tahsis edilecektir. 

Kredilerin sanayi, tarım, ihracat, küçük sanat gibi üre
t ic i kesimlere yönelmesi teşvik edil irken iç t icaret gibi da
ğıtım faal iyet lerinin kredi darlığı çekmemesine de dikkat 
edilecektir. Her halü kârda kredilerin üret im ve yatırımlar
da yaratıcı olarak kulllanılmasına ve f iat spekülasyonlarına 
alet olmamasına bilhassa itina edilecektir. Yatırımlara ge
rekli olan orta ve uzun vadeli kredilerin genişlet i lmesine 
özell ikle çalışılacaktır. 

Kredilerin gerek ekonomik kesimler, gerek bölgeler 
arasında ekonomik gelişmeyi teşvik edecek bir dağılım 
göstermesi, yeni iş alanlarına ve geri kalmış bölgelere yö
nelmesi için gerekli tedbir ler alınacaktır. Tarım kesiminde 
çi f tç i ler imiz in kredi ihtiyacı en kolay usullerle en yeterl i 
şeki lde karşılanacaktır. 

Faiz sistemi tasarruf eden vatandaşı teşvik ve tatmin 
edecek ve kredi alan vatandaşı yük altında ezdirmeyecek 
bir nitel iğe kavuşturulacaktır. 
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Kalkınmanın gerektirdiği tasarrufları toplayan, bunlar? 
teşebbüslere dağıtan ve diğer bankacılık hizmetleriyle eko
nomik faal iyet ler i kolaylaştıran bankalar sisteminin en mü
kemmel şekilde işlemesi ve çalışması için hür teşebbüs 
düzeniyle bağdaşabilen her tür lü tedbir in alınması gerekti
ği inancındayız. Bankaların Yurt içine yayılması yanında 
bankacılık tekniğinin gelişmesine de dikkat edilecektir. 
Özell ikle yatırım bankacılığının özel kesimde ilgi görmesi
ne yardımcı olunacaktır. Devlet Bankalarının kendi ihtisas 
alanlarında rasyonel bir yönetime kavuşturulmasına da ayrı 
bir önem veri lecekt ir . 

Sermaye piyasasının kurulmasını ve gelişmesini eko
nomik kalkınmayı hızlandırıcı çok önemli bîr aşama saymak
tayız. 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZ, DIŞ TİCARET, 
İÇ TİCARET VE KOOPERATİFÇİLİK İLE İLGİLİ 
POLİTİKAMIZ 

Türk ekonomisi çağımız i leri ekonomilerinin seviyesi
ne ulaşmak zorunluluğundadır. 

Ekonomik ve ticarî i l işki ler imizin dünyanın ileri ekono
mileri ile ortak çıkarlarımız gözeti lmek suretiyle gel işt i 
r i lmesi sağlanacaktır. 

Bunun için de AET yoluyla Avrupa Ekonomik bütünleş
mesinde yerimizi almak üzere, evvelce sarfetmiş olduğu
muz büyük çabalar daha da artırılacak ve Türkiye'nin ekono
mik polit ikasıyla Topluluğun ortak ekonomik polit ikası ara
sında yakınlaşma sağlanacaktır. 

OECD, GATT, UNCTAD ve AEK gibi mil let lerarası eko
nomik teşekküllerde ve toplantılarda ticarî engellerin kal
dırı lması, gel işme yolundaki ülkelerin ihracatının art t ır ı l -
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ması, dünya t icaret hacminin genişlet i lmesi gibi mi l let ler
arası çalışmalarda memleketimiz çıkarlarına en uygun çö
züm yollarının buunması için aktif bir çalışma düzenine 
gir i lecekt ir . 

DIŞTİCARET 

Dış Ticaretimizin esas it ibariyle çok taraflı ve serbest 
dövizli ödeme sistemi içinde gel işt i r i lmesi ana prensibi
mizdir. 

Ekonomik sistemlerdeki yapısal farklı l ıklar ve ödeme 
güçlükleri sebebiyle sun'i olarak ortaya çıkmış bulunan 
kl ir ing sisteminden, ekonomik gelişmemize paralel olarak 
tamamen ayrılma yolunda çaba harcanacaktır. 

Kalkınmamızın dış finansman ihtiyacının karşılanma
sında ve dış kaynaklara bağlılığın azaltılmasında en önemli 
ve müstakar kaynak olan ihracatımızın arttırı lması için hiç 
bir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır. 

İhracatımızın sağlam, müstakar ve güvenil ir temellere 
oturtulması için ülkemizin sanayileşmesine paralel olarak 
sanayi malları ihracatı hızla artırılacak, memleketimizin 
ekonomik yapısında olduğu gibi , ihracatımızda da bünye 
değişik l iğ i sağlanacaktır. 

Mamul maddeler f iatları i le ham madde f iat ları arasın
da, tarımsal ürünler ile sınaî ürünler arasında dünya ticare
t inde müşahade edilen farklı lıklar, yani t icaret hadlerinin 
tarımsal ve ham madde ihracatçısı ülkeler aleyhine işle
mesi gözönünde tutularak, dünya ticarî konjonktürü dik
katle izlenecek, bi l imsel ve dinamik esaslara dayalı bir t i 
carî politika ve buna paralel bir tarım polit ikası ile memle
ketimizde de dünyada değeri artan tarımsal ürünlerin üre
t im ve ihracatının artırı lması yoluna gidi lecektir. 

37 

TBMM KUTUPHANESI



ihracatı teşvik amacıyla uygulanan tedbir ler gözden 
geçir i lecek, gerçek anlamda ihracatın teşviki sağlanacak
tır. 

İhracat mevzuat ve formal i teler i basit leşt ir i lecek, böy
lece fuzulî zaman kaybı önlenerek, ihracat iş lemlerinde 
çağımızın gerektirdiği dinamizm gerçekleşt ir i lecekt ir . 

İhracatımızın gel işt i r i lmesinin diğer önemli bir faktö
rü de ihracatçının güven ve cesaretle dünya piyasalarına 
girmesi ve bu piyasalarda rekabet imkânlarına sahip olabil-
mesidir. 

Bu it ibarla, Türk teşebbüs gücünün dış piyasalara daha 
büyük ölçülerde ihracat yapabilmesi ve sınaî mamuller ihra
catımızın artırılarak, sanayici lerimizin daha büyük dış ya
tırımlara yönelt i lebi lmesi için ihracat kredisi ve ihracat si
gortası sistemleri tesis edilecektir. 

Ancak bu sistemler in tesisine kadar geçecek süre için
de ihracatçılarımızın para değerlerindeki çeşit l i dalgalan
maların zararından kurtarmak için süra t le özel bir fon ih-
dah edilmesi zorunluluğuna kuvvetle inanmaktayız. 

Tarımsal ürünlerin fiatlarında büyük dalgalanmalar 
meydana gelmesini önleyecek, üret icinin emek ve alınte-
rinin karşılığını almasını, gelir seviyesinin ist ikrarlı bir şe
kilde yükselmesini teminen destekleme alımlarına üretici 
yararına yeni esaslar get ir i lecekt ir . 

Ülkemizin sanayileşme çabalarına bağlı olarak geniş 
çapta ithal edilen ara malları ve yatırım mallarına olan ih
t iyaçlar gerçekçi ve dikkatl i bir şekilde tesbit edilerek, sa
nayide ve piyasada dar boğazlarla karşılaşılması önlene
cektir. 

İhracatçı, ithalâtçı ve sanayici lerimizin finansman so
runları ele alınarak sür'atle çözüm yolları get ir i lecekt ir . 
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Yabancı sermaye, iç tasarruf açıklarına karşı yararla
nılabilecek bir kaynak ve özel mil lî teşebbüsün mil l î kay
naklardan üreti lmeyen teknoloj iyi kullanmasında, yüksek 
vasıfta işgücünü işbaşında eğitmesinde ve özell ikle dış pa
zarlara çıkışında işbir l iği yapacağı bir ortak olarak kabul 
edi lecektir. 

İÇ TİCARET 

Içt icarette, üreticinin malı (sınaî ve tarımsal) değer
lendiri lecek, bunun yanında tüketicinin hak ve menfaatleri 
korunacaktır. 

Tüketim mallarının standardizasyonu yapılacak ve ça
ğımız icaplarına uygun pazarlama organizasyonu kurularak, 
tüket ic inin ihtiyaçlarını kalitel i ve ucuz mal almak suretiy
le karşılaması sağlanacaktır. 

Serbest liman ve serbest pazarlar kurulacak, kaçakçı
lığın önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

KOPERATİFÇİLİK 

Kooperatifçi l iğin memleket sathına yayılması, tarım
sal kalkınmada oynadığı rolün etkenliğinin artırılması ve 
dağınıklıktan kurtarılarak üreticiye daha faydalı olabilme
si için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Köyün üret im, pazarlama, tüket im kredi ve donatım so
runlarına bir bütün olarak yaklaşacak çok yönlü köy kalkın
ma kooperatif leşme faaliyetlerine hız veri lecektir. 

Tarımsal teknoloj inin yaygınlaşması pazarlama ve üre
t im ile gıda sanayiinin gel işt i r i lmesinde kooperatif lerden 
etkin bir araç olarak yararlanılacaktır. 

Tarım ormancılık, hayvancılık ve süt ürünlerinin mahal
linde değerlendir i lmesi için ev ve el sanatları desteklene-
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cek kredi ve pazar bağıntısı için kooperatif lerden yararlanı
lacaktır. 

SANAYİ POLİTİKAMIZ 

Sanayileşmeyi mil l î gelirde artış, ödemeler dengesini 
düzeltme, teknoloj ik düzeyi yükseltme, şehir leşmenin sos
yal sorunlarına istihdam yaratacak çözüm bulma, yatırılabi
l ir fonları artırarak yatırım düzeyini yükseltme ve vergile
me potansiyelini artırma amaçlarını gerçekleştirebi lecek 
en önemli bir araç olarak görüyoruz. Gerçekleştireceğimiz 
sanayileşme bu amaçlardan mümkün olduğu ölçüde en ço
ğunu gerçekleştirecek biçimde olacaktır. Türk kalkınma
sının i t ici gücü sanayileşmedir. Gelecekte bir Avrupa Eko
nomik topluluğu ülkesi olacağımız varsayımı sınaî yatırım 
tercihler indeki kr i ter i teşki l edecektir. Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda ithal ikamesi esası olarak kabul edilen kri ter değiş
t i r i lerek ihraç gücünü esas alan bir kri ter uygulanacaktır. 
Tercihte bir diğer ölçü de ist ihdam yüzdesinin yüksek bu
lunduğu sanayi alanları olacaktır. 

Ülkenin tüm ihtiyacını karşılamak üzere ara malı ve 
yatırım malı üretecek büyük sanayiin en yeni teknoloj i ile 
en uygun kuruluş yerinde ve mümkün olduğu kadar büyük 
kapasitede kurulması esastır. 

Tarımsal ürünleri iş lemeyi, orman ve maden kaynak
ları ile el sanatlarını değerlendirmeyi amaç edinen mahallî 
küçük sanayilerin, en büyük katma değer ve ist ihdam ya
ratma nitel iğinde olması esastır. Bu nevi sanayileri, kope-
rati f ler, bir l ik ler el iyle ve büyük şehirler dışındaki yerlere 
kurarak, sanayiinin bütün vatan sathına yayılması sağlana
caktır. 

Sanayileşmede göz önünde tutulacak önemli bir hu
sus, ödemeler dengesi üzerine net etki olacaktır. Bu etki
nin ekonomik kurallara uygunluğuna dikkat edilecetir. 
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Kurulmuş ve kurulacak sanayimiz ithalâta dönüklük
ten, ihracata dönüklüğe yönelt i lecektir. Ver iml i l ik , rekabet 
gücü ve ist ihdam yaratma kaabi l*yet in sanayimizin önemli 
kr i ter ler i olacaktır. 

TARIM POLİTİKAMIZ 

Tarım Politikamızın hedefi Türk köylüsünün ikt isaden 
güçlendir i lmesi ve rej imin temel direği haline get i r i lmesi
dir. Bu amaçla Türk köylüsüne satın alma gücü ve yeni ge
l i r kazandırmak, iktisadî kişi l iğe kavuşturmak esastır. 

Türk tarımı, son senelerde verimin artt ırı lması, orga
nizasyon, kooperatif leşme, kredilerin artışı bakımından bü
yük i lerlemeler kaydetmesine rağmen ikl im şartlarının ge
niş çapta etkisi altında kalmağa devam etmektedir. İkl im 
şartlarının etki ler inin azaltılması ve bu maksatla sulama, 
gübreleme, iyi tohum ve diğer modern girdi ve teknikler in 
kullanılmasının gel işt i r i lmesi , tarım bürokrasisinin önlen
mesi yolu ile tarım alanında istihsali artırmak ana hede
f imizdir. Bu nedenle mil l î gelir içerisinde en büyük yeri sağ
layan ve istihdam bakımından en büyük kapasiteyi haiz olan 
Türk Tarımına yeni bir hamle gücü kazandıracak olan bir 
YEŞİL PLÂN uygulanacaktır. 

Bu Plânın hedef i ; Türk köylüsünün gel ir ini en kısa za
manda iki katına çıkarmaktır. Bu amaçla Tarımın endüstileş-
mesine doğru önemli ve hızlı adımlar atılacak, üret imi ar
tıran bütün çarelere başvurulacaktır. Yeşil Plân'ın Devle; 
Plânı içinde özel bir yeri bulunacaktır. Plânın ana i lkeleri 
aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

Tarımın bütün kollarında Teknolojiden faydalanmayı 
hızlandırmak ve yaygın bir hale get irmek amacıyla modern 
makina teçhizat ve girdi ler in kullanımı ve bunların üret ici
lere yeter miktarda ve ucuz fiatlarla arzı sağlanacaktır. Ta-
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rımda verimi ve üret imi artırmak, yeter toprağı olmayan ve
ya toprağı bulunmayan çi f tç i ler i toprak sahibi yapmak, top
rak mülkiyetinde ve ç i f tç i l ik te güven ve huzuru sağlamak 
için Toprak ve Tarım Reformu Kanunu yurt gerçeklerinin 
gerektirdiği şekilde uygulanacaktır. 

Fiat polit ikası istihsalde verimi artırıcı, aynı zamanda 
çi f tç i ler in gelir inde istihsal dalgalanmalarından dolayı azal
mayı önleyici şekilde kullanılacaktır. Taban fiatlarına göre 
alım yapan Toprak Mahsulleri Ofisi gibi Devlet teşekkül ler i 
ile Tarım Satış Kooperatif lerinin f iat yükselişinden dolayı 
elde ett ik ler i kârları üret ic i lere intikal et t i rmeler i sağlana
caktır. 

Tarımsal gelişmeyi sağlayacak araçların en önemlisi 
olan tarım kredileri yeniden düzenlenecektir. Arazi barem
leri yükselt i lecek. Tarım kredileri iyi tohum, gübre, ilâç 
ve yakıt gibi girdi ler in kullanılmasını mümkün kılacak şek
le ve dereceye get ir i lecekt ir . Gübre kredisi ver i lmesinde, 
% 25 peşin alınması usulü kaldırılacaktır. 

Özellike küçük ve orta ç i f tç i ler in ihtiyacı olan modern 
araç ve ver im artırıcı girdi ler in sağlanmasında Kooperatif
lerden yararlanılacaktır. Çi f tç i kuruluşları ürünlerin değer
lendir i lmesi yanında teknoloj ik gelişmeye çi f tç i ler in daha 
çok katılmasını mümkün kılacak yönde gel işt i r i lecekt ir . 

Toprak ve su kaynaklarının gel iş t i r i lmesi , sulama ve 
islâh ile i lgi l i projelere öncelik veri lecekt ir . 

Gübrelerin zamanında, yerinde ve uygun ürünlerde kul
lanımı, temini ve dağıtımının düzenlenmesi için kuruluşlar 
arası işbir l iğinin sağlanması esas olacak ve kredi uygula
ması buna göre yürütülecektir. 

Yüksek ver iml i tohumlukların bulunması, temini ve 
yurt şartlarında çoğaltılarak üretici eline geçmesi sağlana
caktır. 
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Salgın ve hızlı yayılım göstererek büyük kayıplara yol 
açan hastalık ve zararlılara karşı her zaman korunma ve sa
vaşta önderl ik yapılacaktır. 

Teknolojik seviyenin yükselt i lmesi ile i lgi l i özel prog
ramların gerektirdiği makina ve ekipmanların artırı lması 
sağlanacaktır. 

Tarımsal yayın, eğit im ve araştırma bunu gerçekleşti
recek en etkin kamu hizmetleri olarak ele alınacaktır. 

Genel olarak ele alınacak bu polit ikalar ile bir l ikte hay
vancılıkla i lgi l i çalışmalara hız veri lecektir . Bu cümleden 
olmak üzere; Meraların islâh, bakım, kullanım haklarının 
düzenlenmesi gibi yollarla en uygun kullanımı sağlayacak 
tedbir ler alınacaktır. Araştırma ve tohumlama çalışmaları 
yüksek veriml i soyların uygun bölgelerdeki oranını artıra
cak yönde düzenlenecektir. Hayvan islâh çalışmaları alt 
yapı yatırımları ile i l işki lendir i lecek, yem üret iminin hay
vancılık gelişme projeleriyle bağlantısı kurulacaktır. Üre
t iciden tüket iciye kadar uzanan hayvancılık zincir inin her 
halkası sağlam bir şekilde görevini ifa edecek tarzda yeni 
bir organizasyon içinde ele alınacaktır. Ülkemiz için büyük 
bir önem arzeden su ürünleri sorunu ciddiyetle ele alına
cak, balıkçı kooperatif lerine gerek lüzumlu tesisler, araç
lar ve av malzemeleri yönünden, gerekse avlanan balıkların 
muhafaza veya dağıtımı için gerekli yatırımlara Devletçe 
imkân sağlanacaktır. Genel üretime önemli katkısı olabile
cek iç sular ve tarla balıkçılığını gel işt irmek üzere av yer
leri ve avlama şeklinin düzenlenmesine hazırlanacak mev
zuatta yer veri lecektir . 

Ayrıca tarımda ihracatı gel işt i r ic i ve bu gelişmeyi hız
landırıcı ni tel ikte gıda sanayiini gel işt i rme, yaş meyve ve 
sebze, pamuk, buğday, taze meyve ve sebze, ayçiçeği, hay
vancılığı gel işt i rme, balıkçılığı gel işt i rme gibi projeler uy-
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gulamalarına hız veri lecekt ir . Esas it ibariyle ihracata yöne
len bu projeler ile tarımda sosyal gelişmenin sağlanmasına 
çalışılacaktır. Özell ikle çi f tç i gel ir ler inin çeşi t lendir i lmesi , 
artırı lması ve ist ikrarlı hale get ir i lmesi sağlanacaktır. 

ORMAN POLİTİKAMIZ 

Ormanlarımızı; yurdun vazgeçilmez unsuru, sosyal ve 
ekonimik yararları yönünden en önemli üret im kaynağı, de
vamlı ve ver iml i muhafazası şart bir varlığı olarak say
maktayız. Yeşil bir Türkiye yaratmak hedefimizdir. Ağaç 
ve orman sevgisi bu hedefin temel unsurlarıdır. Bu amaç
la ilk okul öğrencilerimizden başlayan bir Yeşil Türkiye 
seferberl iğine gir iş i lecek ve bu hedefi mi l let imize bir 
ülkü olarak aşılanacaktır. 

Ulaşım ve yer leşim imkânı bulunan yerlerde, bozulan 
tabii denge sebebiyle insanı ormana muhtaç olmaktan, bu
güne kadar varılmamış sahalardaki bir ikmiş servet ve di
ğer sosyal değerlerin kıymetlendir i lmesi maksadiyle de 
ormanı insana muhtaç beklemekten bir an önce kurtar
mak kararındayız. Bağ, bahçe, orman nitel iğini kaybetmiş 
sahalar ve meyi l l i arazilerin işlenmesi için yeni teknik ve 
tedbir lere başvurulacaktır. Bu suretle ülkemiz toprakları
nın daha değerli ve ver iml i hale get ir i lmesi sağlanacaktır. 

Topraklarımızın ve sularımızın her yıl Denizlere giden 
miktarı azaltılacak, bir taraftan da topraklarımızın veriml i
l iğinin heba olması önlenecek, kuraklıkla daha etkin bir 
mücadele yapılacaktır. 

Toplumun ormanlarımızdan beklediği ekonomik ve 
sosyal faydaları sürekli ve düzenli b i r şekilde elde ede
bi lmesi maksadıyla mevcut ormanlarımızı korumak, düzen
li bir şekilde işletmek, nicel ik ve nitel ik yönünden geliştir
mek, üret imi artırmak, modern işletmeci l ik tekniğini uy-
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gulamak ve orman sanayinin ihtiyaçlarını öz kaynaklarımız
dan karşılamak kararındayız. 

Orman köylülerinin, ormanla olan i l işki ler inin ahenkli 
ve dengeli bir düzeyde gel işmesi için gerekli tedbir ler alı
nacak, ekonomik güçler mil l î plânlarda öngörülen belir l i 
bir seviyeye çıkarılacak, yaşamaları insan haysiyetine ya
raşır bir düzeye ulaştırılacaktır. 

Bu amaçla orman köylülerinin kalkındırılması için özel 
bir program yürürlüğe konacak ve bu programın ilk hedefi, 
orman içinde ve kenarında yaşayan her köylü ailesinden 
bir ferdine iş bulmak teşki l edecektir. 

Bi l im ve fen bakımından orman nitel iğini kaybetmiş 
tarım alanları ile hayvancılıkta kullanılmasında ekonomik 
yaran bulunan yerlerin orman rej imi dışına çıkarılması 
için lüzumlu olan kadastro hizmetleri en kısa zamanda bi
t i r i lecekt ir . 

Orman içi mer'aların ormana zarar vermeyecek tarzda 
kıymetlendir i lmesi tedbir leri alınacak, bunlar orman içi 
köylerinin ortak malları olarak intifa hakkı ile köylere mal 
edilecektir. 

Orman ürünlerinin ihracı konusunda başlanmış bulu
nan çalışmalar hızlandırılacak ve orman ürünlerimizin ih
racı dış t icaret dengemiz bakımından büyük bir kaynak ola
rak düşünülecektir. 

Orman Bakanlığı : halka inen, halk ile bir l ikte çalışan 
ve ormanların korunması, iş let i lmesi , ağaçlandırma ve 
erozyonu önleyici hizmetlerini en iyi bir şekilde yürütecek 
dinamik bir organizasyon halinde teşkilâtlandırılacaktır. 

Orman suçlarının affı konusunda 1969 seçim beyan
namemizle vaad ett iğimiz Anayasa değişikl iğini ve Af Ka-
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nununu çıkardık. Orman suçlarının affı i le i lgi l i olarak çı
kardığımız Kanun yeniden görüşülmek üzere Mi l le t Mec
l isine iade edi lmişt i r . Parlamentonun yeni döneminde bu 
Kanunu tekrar çıkaracağız. 

TABİİ KAYNAKLAR POLİTİKAMIZ 

Türkiye'nin maden imkânları bilhassa bakır, cıva, bor, 
krom, çinko, kurşun ve nikelde zengindir. Halihazırda takip 
ett iğimiz ve önümüzdeki devrede takip edeceğimiz ana 
polit ika : MADEN SERVETLERİMİZİN SÜRATLİ BÎR TARZ
DA TÜRKİYE'NİN KALKINMASI ÖZELLİKLE İSTİHDAMIN VE 
DÖVİZ GELİRLERİNİN ARTTIRILMASI İÇİN SÜRATLİ BİR 
TARZDA KULLANILMASININ TEMİNİDİR. Bu maksatla : 

— Maden varlığının bi l inmesi bakımından araştırma
ların hızlandırılması, 

— Kamu kuruluşları yanında Türk özel teşebbüsünün 
de etüd - araştırma ve organizasyon bakımından desteklen
mesi . 

— Madenlerde genel prensip olarak katma değerin 
mümkün olduğu nisbette yurt içinde kalacak şekilde pro
jeler in ayarlanması, 

— Özell ikle dış pazarlarda aranan ve büyük ihraç po
tansiyel i olan veya yurt içinde önemli derecede ikame 
sağlayan madenlerin arama, proje ve işletmelerine önce
lik ver i lmesi , 

— Madencil iğin finansmanına önem ver i lmesi , 

— Maden kaynaklarımızın memleket kalkınmasına 
süratle tahsis edilmesi genel hedefi içerisinde yerl i kay
naklarımızın bu gel işmeye azamî tahsisi yanında yabancı 
sermaye için özell ikle Türk ekonomisine yararlı sahalarda 
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yabancı sermayeden ek bir finansman ve teknoloj i kayna
ğı olarak istifade edilmesi cihetine gidi lecektir. 

PETROL POLİTİKAMIZ 

Petrol rezervlerimizin bulunması, bir an önce ekono
mimize arz edi lmesi, hiç olmazsa kendi ihtiyaçlarımızın 
karşılanması hatta petrol ihraç eden ülke haline gelinmesi 
Petrol Politikamızın ana hedefidir. 

Bu amaca varmak için millî müessesemizi ekonomi
mizin imkân verdiği azami ölçüde takviye edeceğiz. Bu
nunla bir l ikte, yeni petrol kaynakları bulmakta daha çok 
gecikmenin; Mil let lerarası Petrol Politikalarında son ge
l işmeler karşısında, ciddî tehl ikeler göstermesi; Petrol 
teknoloj isindeki süratl i gelişme ve değişmeler dolayısiyle 
yabancı sermaye ve teknolojisinden istifadeye devam et
memiz gerektiğine inanıyoruz. 

Mi l l î petrolümüzün bir an önce bulunmasına ve is
t ihsaline katkıda bulunacak her teşebbüs, millî menfaat
lerimiz dikkatle korunmak kaydiyle, daima teşvik edilecek 
ve desteklenecektir. 

ENERJİ POLİTİKAMIZ 

Yurdun her köşesinde, özell ikle sanayi bölgelerinde, 
bol, ucuz ve sürekli elektr ik enerjisini sağlamak hem sa
nayileşmemizin, hem de medeni imkânlardan istifade ede
bi lmemizin temel şartıdır. Bu anlayış içerisinde aşağıdaki 
tedbir lere süratle başvurulacaktır. 

Memleketimizde mevcut, çok büyük potansiyeli haiz 
olan su kaynaklarımızdan hidroelektir ik enerji ist ihsali bir 
program dahilinde gerçekleştir i lecek, öncelikle Aşağı Fı
rat, Yeşilırmak, Kızılırmak, Ceyhan, Büyük Menderes, Doğu 
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Karadeniz ve Akdeniz sularından enerji ist ihsali ele alına
caktır. 

Düşük kali tel i l inyi t ler imizin enerjiye çevri lmesi iç in 
gir iş i len gayretler artırılacak, Seyitömer, Elbistan - Afş in 
tesisler i gerçekleşt ir i lecekt ir . 

Fuel-oil ile çalışan yeni termik santraller kurulacaktır. 

Bütün il ve i lçeler enterkonnekte şebekeye bağlana
caktır. 

Türkiyenin her tarafında genel kullanmada elektr iğ in 
tek f iatla satılması sağlanacaktır. 

Köy elektr ik lendir i lmesi i lçe elektr i f ikasyonu ile i r t i -
batlandırılacak, iş letme bakım ve onarım hizmetleri için 
ilçe ve köylerin müşterek bir bir l ik halinde çalışmaları sağ
lanacaktır. 

Irak'tan Türkiye'ye petrol ve tabii gaz nakli ile i lgi l i 
projeler gerçekleşt ir i lecekt ir . 

Türkiyenin Enerji sıkıntısını giderecek âcil tedbir ler 
alınacak ve ilerde yeniden bir enerji dar boğazı ile karşı
laşılmaması için her tür lü tedbire başvurulacaktır. 

Atom santral leri inşasına başlanacaktır. 

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE 
ALT YAPI HİZMETLERİ 

Ekonomik kalkınma ve sosyal gel işmemizin aksama
dan yürütülmesi için ULAŞTIRMA, HABERLEŞME ve ALT 
YAPI sahasında 

— Ekonomik kalkınma ve özell ikle sanayileşmenin 
gerektireceği Ulaştırma talebi, kalkınmayı ve sanayileşme
yi hızlandırıcı yönde asgarî maliyetle sağlanacak, 
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— Yurt içi ve yurt dışı tüm ulaşım gerek alt yapı ve 
gerekse işletme olarak azamî hız, güven, emniyet ve ka
l i tede, hizmeti talep edenlere sunulacak, 

— Sanayileşmenin ve sosyal gelişmenin gerektirdi
ği KAPASİTE artışları süratle gerçekleştir i lecek, bu iş ya
pılırken dış piyasalarla rekabet edebilme hususu gözönün-
de tutulacak, 

— İthal ve ihraç mallarımızın tamamını kendi ulaşım 
vasıtalarımızla taşımak nihai hedefimiz olacak, 

— Ulaşım hizmetinin çağdaş seviyede yapılması için 
gerekl i her türlü modernizasyon ve rasyonalizasyon ted
bir ler i süratle alınacak, 

— Artan ekonomik faaliyet ve gelişen sosyal yapı 
sonucu yükselen yaşama düzeyinin icabı olan haberleşme 
ihtiyacının karşılanmasında, talebin önünde seyredebile
cek bir yatırım ve işletme polit ikasının gerçekleşt ir i lmesi 
ana hedef olacaktır. 

Haberleşme alanında; 

Telefon abone sayısı üç katına yükselt i lecek, gayede 
telefonla konuşmayan vatandaşımız kalmayacaktır. 

Büyük sanayi ve t icaret merkezleri ile otomatik şehir
lerarası konuşma sağlanacak, büyük şehir lerimizin şehir
lerarası otomatik telefon konuşması temin edilecektir. Te
leks sayısı artırılacak otomatik hale getir i lecek, Peyk'ler 
arası haberleşme aracı ile ülkeler arası haberleşmeye ge
çi lecekt ir . 

Kara, Deniz ve Hava ulaştırması koordineli bir şekil
de ülke yararına en elverişl i tarzda düzenlenecektir. 

Demiryolu ulaştırmasında özell ike ağır endüstrinin 
gerekt irdiği kütle nakliyatına önem veri lecektir . 
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Deniz t icaret f i lomuz büyütülecektir. Gemi inşa ve 
onarım faal iyetleri teşvik edilecektir. 

Hava yolu ile taşımalarda iç hatlarımızda büyük uçak
ların inemediği meydanlara çalışacak küçük kapasiteli uçak 
işletmeci l iği gel işt i r i lecekt i r . 

Memleket ekonomimizin temel ini teşki l eden 2000 
Km. uzunluğundaki ana devlet yolları (Çekirdek) şebekesi 
Vinci sınıf standartta asfalt olarak inşa edilecektir. 

Edirne - İstanbul - Ankara - İskenderun büyük sürat 
yolu şebekesinin inşaatına başlanacak, İstanbul - Ankara 
arası öncelikle bi t i r i lecekt ir . 

Mevcut il yolları şebekesinin 1977'ye kadar yaz ve 
kış geçit verecek şekilde kendi standartlarına uygun ola
rak yapımı ve onarımları tamamlanacak bu suretle bütün 
ilçe ve bucaklar her mevsimde işleyen bir yola kavuştu
rulacaklardır. 

Turist ik yolların inşaasına öncelik veri lecek bunlar 
süratle asfalt olarak tamamlanacaktır. 

Yeşilköy, Muğla, Kars, Erzurum, Ağrı ve Esenboğa Ha
va Meydanları her tür lü uçağın her mevsimde inişine el
verişl i bir tarzda ikmal edi lecektir. 

Ankara - İstanbul sürat demiryolu inşaasına başlana
cak, Ankara - İstanbul arası 4 saate indir i lecektir . 

Samsun, Trabzon, İstanbul, İzmir, Antalya, Mers in, İs
kenderun, Bandırma limanları büyük liman haline getir i le
cektir. 

ŞEHİRLEŞME HİZMETLERİ 

Ülkemizde nüfus hızlı bir şekilde artmakta ve Köyler
den, Kasabalardan şehir lerimize büyük nüfus akımı olmak-
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tadır. Tarımsal bir takım nedenler ve sınaî gelişme gibi 
etkenlerle hızlı bir şehirleşme olayı cereyan etmektedir. 

Bir taraftan yeni kasaba ve şehirler meydana gelirken 
diğer taraftan mevcut şehirlerimiz kısa süre içinde bütün 
ölçüleri aşan bir şekilde büyümektedir. 

Böylesine kısa süre içinde nüfus yoğunlaşmasından 
i leri gelen hızlı bir şehirleşme karşımıza bugün ve gelecek 
için süratle çözümü gerekli sorunlar çıkarmaktadır. 

Bu sorunları : Şehir plânlaması, alt yapı hizmetler i , 
konut, ist ihdam, çevre sağlığı ve şehirde oturanların yiye
cek, giyecek ve yakacak gibi ihtiyaçları ile i lgi l i şehir eko
nomisi olarak özetleyebil ir iz. 

Bütün şehir plânları bir defa yapılan bir süre uygula
madan sonra yeniden gözden geçiri len veya yeniden ya
pılan plânlar olmaktan çok şehrin çeşit l i yönlerde geliş
mesini veya aşamasını takip eden gelişme, yaşama ve ih
tiyaçlara göre revizyonu yapılabilen esnekliği olan dina
mik bir ni tel ikte olacaktır. 

Küçük kasaba plânları uzun süre alacak bir çalışmaya 
girmeden ve teferruata dalmadan kasabanın imarını ve ge
rekli 'belediye hizmetlerinin yapılabilmesini, kasabada 
oturanların konutlarını inşaa edebilmelerini sağlayacak şe
kilde ana ist ikametleri belirleyen pratik ve süratle ihtiyacı 
karşılayabilen nitel ikte olacaktır. 

Köy imar plânları gel işt i r i lecekt ir . 

Büyük endüstri ünitelerinin kurulmasının planlandığı 
ve öngörüldüğü yerlerde endüstri tesisler inin inşasına ge
çi lmeden önce bu tesisler in get i rmesinin tabii olduğu so
runlar ve gerekse endüstri leşmenin i t ici gücünün uzun dö
nemde doğuracağı gel işme ve ihtiyaçlar nazara alınarak 
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özel plânlamalar yapılacaktır. Bölge plancılığı, Bölge plân
lamaları gel işt i r i lecek ve Bölge Kalkınma Bankacılığı siste
mi araştırılacaktır. 

Şehirlerimizin ve şehir lerimizde oturan vatandaşları
mızın karşılaştıkları en önemli sorunlardan bi r i de alt ya
pı hizmetleridir. 

Mahallî ve merkezî idare hizmetleri nazara alınarak 
özell ikle hızlı gelişme kaydeden belde merkezlerinin ihti
yaçlarını karşılamak üzere hizmetin nitel iğine göre özel 
fonlar ihdas edi lecektir. 

Şehirleşmenin en önemli sorunlarından bi r i konut'tur. 
Yıl lık konut üret imi ile yıl l ık konut ihtiyacımız karşılana-
mamaktadır. Bu sebeplerle de her yıl konut açığı ile karşı 
karşıya kalmaktayız. Kasaba, Şehir ve bilhassa büyük şe
hir ler imizde vatandaşlarımız konut ihtiyaçlarını giderebil
mek için genell ikle gecekondu yapımına başvurmaktadırlar. 

Mesken polit ikamızın hedefi bütün aileleri birer konut 
sahibi yapmaktır. 

Konut sorununun çözümü öncelikle şehir plânlaması 
ile i lg i l id i r . Şehir plânları uzun bir gel işme dönemini kav
rayacak şeki lde hazırlanacak ve bu gel işme döneminde 
doğacak konut ihtiyacını karşılayacak yeterl i yerleşme 
alanları ayrılacaktır. 

Ucuz konut yapımına yeteri kadar elverişl i arsa depo 
edilecektir. 

Konut inşaatında önce alt yapı tesis ler i ikmal oluna
caktır. 

Arsa fiatlarının spekülatif teşebbüslere mani olacak 
ve bel l i b i r dönemde bell i b i r bedeli muhafaza edecek şe
kilde tutulmasına çalışılacak şehir planları bu konuda araç 
olarak kullanılacaktır. 
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Ruhsat işlemlerini sadeleştirecek yasa düzenlemesi 
yapılacaktır. 

Sosyal konut ölçüleri içinde ihtiyacı karşılayacak ko
nutların kit le halinde inşaasını sağlayacak teşvik tedbir
leri alınacaktır. 

Konut kooperatif statüsü değiştir i lecek, konut koope
rati f lerinde işlemler sadeleştir i lecektir. 

Ucuz mesken imkânları gel işt i r i l i r ve önleme bölgele
ri tesis edil irken mevcut gecekonduların islâh imkânları 
ve islâh bölgelerinde oturan vatandaşlarımızın daha sağ
lıklı ve medeni şartlar içinde yaşama tedbir ler inin alınma
sına devam olunacaktır. 

Bu arada; 

Gecekondu bölgelerinin okul, yol, elektr ik, kanalizas
yon, su, yeşil saha, park ve çocuk bahçesi ve otobüs ihti
yaçlarına öncelik veri lecektir . 

Mevcut gecekonduların oturan sahiplerinin korkusuz 
ve endişesiz yaşayabilmeleri için devlet arazisi üzerine 
1973 Eylülüne kadar yapılmış gecekonduların tapuları veri
lecektir. Tapu mevcut f i i l î duruma göre veri lmek suretiyle 
prat ikleşt ir i lecek ve bilâhare imar parselasyonu cihetine 
gidi lecektir. 

Hızlı şehir leşmenin doğurduğu sorunların en önemli
lerinden biri de şehir ekonomisîdir. A l t yapı hizmetlerine 
devam edi ldiği , konut yapımının hızlandırıldığı, çevre so
runlarına çözüm arandığı, yeni iş ve ist ihdam imkânlarının 
yaratıldığı büyük şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımı
zın günlük yaşantısının bir parçası olan yol , su, elektr ik, 
ulaşım, sağlık, temizl ik, eğ i t im, kültür, sanat, spor ve eğ
lence gibi belediye hizmetlerinin eksiksiz görülmesi için 
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gerekli bütün tedbir ler alınacaktır. Vatandaşlarımızın yiye
cek, giyecek, yakacak, ısınma ve aydınlatma ihtiyaçlarını 
ucuz ve bol olarak sağlayabilmeleri esastır. 

TAPU, TAPULAMA VE KADASTRO İŞLERİ 

Yurdumuzun her köşesinde, çok geniş vatandaş toplu
luğunu i lgi lendiren ve memleket imizin hukuk ve ekonomik 
yapısında önemli yeri olan tapu, tapulama ve kadastro iş
lerinde, kalkınma plânlarında tesbi t edilen hedeflerin ger
çekleşt i r i lmesi çalışmalarına hızla devam edilecektir. 

İl ve i lçelerdeki tapu dairelerinin kadroları takviye 
edilerek, vatandaşların tapu işlerinin yapılması sağlana
caktır. Bu arada, özel idaresi ve mal sandığı bulunan bucak 
merkezlerinde de tapu sici l memurları görevlendir i lecek, 
bu suretle hizmet, vatandaşa daha yakın olarak yürütüle
cektir. 

Yurdun her tarafında şiddetle ihtiyaç duyulan tapulama 
ve kadastro işlerine hız veri lecek, mevzuatta gerekli de
ğişikl ik ler yapılarak, işlerin süratle ve suhuletle görülme
si sağlanacak, artırılacak imkânlarla yeni bölgeler açıla
caktır. 

ÇEVRE SORUNLARI 

Son yirmi yıl içerisinde ülkemizin nüfusu hızla artmış 
ve bu artış şehir leşmenin yanı sıra .ekonomik, sosyal ve 
çevre şartları unsurlarının birbir ler iy le olan i l işki yapısın
da da önemli sorunlar ortaya çıkarmıştır. Tarım arazisinde 
eki lebi l i r toprakların sınırına erişi lmesi ve tarımda işgü
cünün yoğun kullanımını sınırlayan makineleşmenin baş
laması, ulaşım ağı vasıtalarının hızla gel işmesi ile tarım 
dışı faal iyet lerin canlanması, kırsal nüfusun; şehir lere ve 
özell ikle yeni yeni kurulmakta ve gelişmekte bulunan sa-
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nayi bölgelerine akmasına sebep olmakla kalmamış, ayrıca 
günümüzde Mil let lerarası bir sorun haline gelen, kalkınma
da çevre ile insan yaşantısının dengeli b i r düzeyde şekil
lenmesi gereğini de bir l ikte get i rmişt i r . 

Ülkemizde son yıllar içerisinde bazı sanayi projeleri 
çevresinde ve yoğun kentleşme alanlarında insan yaşantı 
ve sağlığını yakından etki leyen hava, su ve kıyıların kir
lenmesi gibi "Çevre Sorunları" nın ortaya çıktığı görül
müştür. Memleket imizin bölgesel olarak çok değişik ikl im 
özell iklerine haiz bulunması, yeraltı ve yerüstü zengin do
ğal kaynakların yer alması ve bu kaynakların çevre - insan 
sağlığı i l işkisinde opt imum bir denge sağlayacak tarzda 
kullanılmaması çevre sorunlarını; ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmanın frenleyici bir faktörü olarak karşımı
za çıkarmaktadır. Ancak bu sorunları, kalkınma gayretleri
mizin dışında görmek veya görmemezlikten gelmek müm
kün olmadığı gibi bunları i leri sürerek kalkınma çabaları
nın yavaşlatılması da geçerl i olamaz. 

Memleket imizin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik 
aşama dikkate alındığında çevre sorunlarının çözümü da
ha ziyade gel işmiş batı ülkelerinde olduğu gibi ıslahı de
ğ i l , çevre -toplum dengesini yaratacak unsurların gelişt i
r i lmesi ve i leride bu konuda ortaya çıkacak sorunları bu 
günden önleyici bazı olumlu tedbir ler in get i r i lmesi etrafın
da toplanmaktadır. 

Sanayi sektörünün her geçen gün ağırlık kazanacağı 
ülkemizde, uzun dönemde sahip olunacak sanayi tür ler inin 
çevreyi kir letme dereceleri tahmin edilerek muhtel i f kuru
luşların bu konu ile i lgi l i olarak yapacakları araştırma ve 
çalışmalara hız veri lecek, sonuçlan zamanında değerlen
di r i leoektir. 
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TURİZM POLİTİKAMIZ 

Turizmi, beynelmilel ortamda ülkemiz için en büyük 
imkânlara sahip bir endüstri olarak kabul ediyor, ekono
mik ve sosyal gelişmenin it ici unsurlarından biri olarak 
görüyoruz. Turizm gel ir ler imizin yüksek bir seviyeye ulaş
masını ve ödemeler dengesinde önemli bir rol oynamasını 
sağlamak tur izm polit ikamızın ana hedefidir. 

Bu amaçla; bir yandan talep, bir yandan da arz denge
li bir biçimde planlanacaktır. 

Çağımızın en büyük olaylarından biri olan tur izm ola
yının cereyan edeceği çerçeveyi öncelik bölge ve merkez
leri açısından plânlamak, düzenlemek, bu çerçeve içinde 
yaşayan toplumu ve onun kuruluşlarını daha da bil inçlen
direrek, bunların malî kaynaklarını karma ekonomi düzeni 
içinde tur ist ik yatırımlara yöneltmek ve bu iki unsurun 
gerçeklekmesini sağlayacak her tür lü hukukî araçları ta
y in, tesbi t ve tatbik etmek turizm polit ikamızın üç temel 
i lkesini teşki l etmektedir. 

Turizm sektörüne yön veren kamu kuruluşları yeniden 
düzenlenecek, günün şartlarına cevap veremeyen "Turizm 
Endüstrisi Teşvik Kanunu" ile diğer yasalar amaç ve kap
sam yönünden gözden geçir i lerek sektör daha ver iml i , et
ki l i ve süratl i bir ortama kavuşturulacaktır. 

Turizm Bankasının imkânları artırı lacaktır. 

Yabancı tur ist ler in yurdumuzda hemen her yıl tat i l le
rini geçirmelerini sağlamak üzere gereken tedbir ler ah 
nacaktır. 

Vatandaşlarımızın ruh ve beden sağlığını en tabii bi
çimde dengeleyen tur izm, tat i l ve boş zamanlan değer-
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lendirme imkânlarından yararlanmalarını sağlamak üzere, 
iç turizm dış turizm ile paralel bir şekilde gel işt i r i lecekt ir . 

Turizm eğit imine, özell ike sevk ve idare ve her çeşi t 
personel yet işt i r i lmesi bakımından önem veri lecektir . 

Türkiye'nin dışarıda en etkin biçimde tanıtılması için 
gerekli bütün imkân ve vasıtalardan, bu arada sinemadan 
faydalanılacaktır. 

MİLLÎ EĞİTİM POLİTİKAMIZ 

Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve 
mutluluğunu artırmak; millî bir l ik ve bütünlük içinde ikt i
sadî, sosyal ve kültürel kalkınmamızı hızlandırmak, böyle
ce Devletimizi sosyal refah devleti yapmak ana hedefimiz
dir. Bu hedefe ulaşmanın en etki l i araçlarından biri de 
mil l î eğit imdir. 

Mil l î eğit imde genel amacımız, Türk mi l let in in bütün 
fer t le r i ; 

Atatürk inkılâplarına ve Türk mi l l iyetçi l iğ ine bağlı; 
Türk mi l let in in mil l î , ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel de
ğerlerini benimseyen, koruyan ve gel işt i ren; ai lesini, vata
nını, mi l l iyet in i seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türki
ye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen 
yurttaşlar haline getirmek; 

Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından den
geli ve sağlıklı şekilde bir kişi l iğe ve karaktere, hür ve bi
l imsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip 
insan haklarına saygılı, kişisel teşebbüse ve toplumsal so
rumluluğa değer veren yapıcı, yaratıcı ve ver iml i kişi ler 
olarak yet iş t i rmek; 

İ lgi , ist idat ve kaabil iyetlerini gel işt irerek çağdaş bi
l im ve teknoloj inin gereklerine uygun bi lgi , beceri ve dav-
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ranışlar kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onla
rın, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun refahına katkıda 
bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır. 

Türk eği t im sistemini bu genel amaçları gerçekleşti
recek şekilde reorganize etmek ve her derece ve çeşit teki 
eği t im kurumlarını çağdaş b i l im ve teknoloj inin gerekleri
ne uygun, Türk toplumunun plânlı kalkınma hedeflerine 
cevap veren, fırsat ve imkân eşit l iğ i ve sosyal adalet ilke
lerine göre düzenlenmiş kurumlar halinde gel işt i rmek, 
mi l l î eğit im polit ikamızın temel ini teşki l etmektedir. 

Mil l î eği t imin gel işmesi , iktisadî, sosyal ve kültürel 
kalkınma hedefleme uygun olarak eğit im - insangücü - is
t ihdam i l işki ler i dikkate alınmak suret iyle, sanayileşme ve 
tarımda modernleşme için gerekli teknoloj ik gel işmeyi 
sağlayacak meslekî ve teknik eğit ime ağırlık verecek şe
kilde planlanacak ve gerçekleşt ir i lecekt ir . 

Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile i lgi l i ders 
programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her tür lü eği
t im faaliyetlerinde Atatürk inkılâpları ve Türk mi l l iyetç i l iğ i 
temel olarak alınacaktır. Mil l î ahlâk ve millî kültürün ken
dimize has şekli i le, evrensel kültür içinde korunup geliş
t i r i lmesine önem veri lecekt ir . Her derece ve çeşit teki 
ders programları ve eğit im metodlarıyla ders araç ve ge
reçlerinin bi l imsel ve teknoloj ik esaslara ve yeni l ik lere 
ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak gel işt i r i lmesi 
sağlanacaktır. 

Mil l î bir l ik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri 
olarak, Türk di l in in, eğit imin her kademesinde, özell ikleri 
bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğret i lmesine önem 
veri lecek ve çağdaş eği t im ve bi l im di l i halinde zenginleş
mesi için gerekli tedbir ler alınacaktır. Konuyu dağınıklık
tan kurtarmak ve bir l iği sağlamak için gerekli organizas-
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yona gidi lecektir. Türk di l inin sadeleşmesi ve arınması ile 
uydurma di lc i l iğ i birbir inden ayırıyoruz. 

Mil l î eği t im kurumlarımızda Anayasada ifadesini bu
lan Türk mi l l iyetçi l iğ ine aykırı siyasî ve ideolojik telkinler 
yapılmasına ve bu ni tel ikteki siyasi olay ve tartışmalara 
karışılmasına hiçbir şekilde meydan veri lmeyecektir . 

Mil l î eğit imde ver iml i l iğ in artırılması ve sürekli ola
rak gel işme ve yenileşmenin bi l imsel araştırma ve değer
lendirmelere dayalı olarak yapılacak ve uygulamada genel
lik ve eşit l ik i lkeleri hâkim olacaktır. 

Din eği t imi ve öğrenimi kişi ler in isteği ve küçüklerin 
de kanunî temsi lc i ler in in isteğine bağlı olarak verilecek
t ir . 

Sekiz yıl l ık temel eğit imin uzun dönemde bütün yurda 
yayılmasına çalışılacak; bu hedefe ulaşmak için nüfusu az 
ve dağınık olan yerlerde, köylerde gruplaşılarak, merkezî 
durumda olan köylerde temel eğit im bölge okulları ve 
bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olma
dığı yerlerde temel eğit im yatılı bölge okulları kurulacak
tır. 

Halen genel eğit ime ağırlık veren ve birbir lerine ka
palı dikey kuruluşlar şeklinde bugünkü orta öğret im siste
mi , meslekî ve teknik eğit ime ağırlık veren, öğrencileri i l 
gi , ist idat ve kabil iyetlerine ve toplum ihtiyaçlarına göre 
yüksek öğrenime, iş alanlarına ve hayata hazırlayan, ara
larında yatay ve dikey geçişler bulunan lise adı altında çe
şi t l i programlardan veya okullardan oluşmuş bir s istem 
bütünlüğü içinde yeniden düzenlenecektir. 

Genel, meslekî veya teknik ni tel ikte orta öğrenimini 
bit iren gençlerin, yet işt i r i ld ik ler i yönde Üniversitelere, 
Akademilere veya Yüksek Okullara geçebi lmeleri , yeni bir 
statüye bağlanacaktır. 
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Yüksek öğret im kurumlarının açılması ve gel işt i r i lme
sinde, fer t ler in eği t im isteklerine cevap vermek kadar, kal
kınmanın insangücü ihtiyaçlarını karşılamak ve bölgeler-
arası dengeli kalkınmayı ve yurt çapında adaleti gerçek
leşt irmek de esas olacaktır. Bu maksatla yurdumuzun çe-
çi t l i bölge merkezlerinde yeni Üniversiteler, Fakülteler, 
Akademiler ve Yüksek öğret im kurumları açılacaktır. Üni
versi telere vaki öğrenci yığılımı ve bunun halk kit lelerine 
yayılmış üzücü sorunlara, Temel Eğitim Kanununda anla
mını bulan yüksek öğret imin kademelenmesi esası içinde 
iki yıl lık kit lesel eği t im yapan Ön Lisans bi r imler in i vatan 
sathına yaymak suretiyle köklü ve uzun vadeli çözüm ge
t i r i lecekt i r . Böylece kalkınmamızın gerektirdiği "Teknik 
Ara insan gücü" sorununun da çözümü sağlanacaktır. 

Adalet Partisinin eğit im parolası 'HERKES İÇİN EĞİ
T İ M " dır. Herkesin eğit imden yararlanabilmesi için de 
eğit imde fırsat ve imkân eşit l iğ inin sağlanması zorunlu
dur. Bu maksatla burs, kredi ve yatılı lık kapasitesi ve me-
diko-sosyal yardımlar, başarılı, fakat maddî imkânları elve
r iş l i olmayan öğrenci lerin i lk, orta ve yüksek dereceli bü
tün eğit im kurumlarında yet işmeler ine imkân verecek sa
yıda artırılacak ve Mi l l î Eğitim Temel Kanununda ve Üniver
si teler Kanununda yer alan hükümler eğit imde fırsat ve 
imkân eşit l iğini gerçekleştirecek şekilde uygulanacaktır. 

Örgün eğit imden yeter i kadar yararlanamayan kimse
ler in, yaygın eği t im yoluyla toplumun ihtiyaçlarına göre sü
rekli b i r şekilde yet iş t i r i lmeler i imkânları sağlanacaktır. 

Özel eğit ime muhtaç çocukların yet iş t i r i lmeler i ve 
hayata intibaklarının sağlanması için gerekli tedbir ler alı
nacaktır. 

Öğretmenlik, Devletin eği t im, öğret im ve bununla i l
gi l i yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mes-
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leği olarak gel işt i r i lecek; öğretmen yet işt i ren kurumların 
seviyesi yükselt i lecek; gerek bu kurumlar gerekse hizmet 
içi eği t im, öğretmenlerin yatay ve dikey geçişlerle yüksel
melerine imkân verecek şekilde yeniden düzenlenecek; 
öğretmenlerin yurdun çeşit l i bölgelerinde görev yapmala
rı ve gerekli görülen yerlerde öğretmenlere konut sağlan
ması esasa bağlanacaktır. 

Mil l î Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşu, Mi l l î 
Eğitim Temel Kanunundaki s istem bütünlüğüne cevap ve
recek şekilde kanunla yeniden düzenlenecektir. 

Mil l î Eğitim için uzun dönemde öngörülen hedeflerin 
gerçekleşt ir i lmesi maksadiyle, Kalkınma Plânında mil l î 
eğit ime öncelik ve ağırlık veri lecekt ir . 

KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKAMIZ 

Gelişen, modernleşen ve şehirleşen toplumlarda dev
letin kültür hayatındaki rolü ve katkısı büyük önem kazan
maktadır. Kültürel müesseselerin inkişaf etmesi , mil l î 
kültür zenginl iklerinin korunup tanıtı lması .kültürün geniş 
ha'.k ki t lelerine doğru yaygınlaştırı lması, kültür hizmetle
rinde çalışacak üstün ni tel ikte insangücünün yet işt i r i lme
si Devletin bel l i başlı görevleri arasındadır. Türk Kültürü
nü gel işt i rmek, mi l let imizin bi r leşt i r ic i vasfını kökleştir
mek, onun mil let lerarası alanda tanıtı lması, mil l î kültür 
değerlerimizin yurt sathında canlı bir şekilde yaşatılması 
hedefimizdir. Bu amaçla; 

Türk kültürünün gel işip, yaygınlaşmasını sağlama, 
gençliği mil l î kültür değerlerimize sahip bir şekilde yetiş
t i rme görevler i , yerine get ir i lecekt ir . Kültür ve Bi l im Ba
kanlığı kurulacaktır. 

Devlet in, kültürel faal iyetleri destekleyici rolü geniş
leri lecektir. 
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Kütüphane sayısı artırılarak, halkın kütüphanelerden 
daha fazla istifade etme imkânları sağlanacaktır. 

Mil l î ve Dünya mi l let ler inin klâsik kültür ve f ik i r eser
leri di l imize çevri l ip bastırılacak ve ucuz f iatla halka da
ğıtılacaktır. Bu eserler mil lî, demokratik ve edebî, kültür 
değerlerini ihtiva edici mahiyette olacaktır. 

Aşırı cereyanlarla fikrî sahada mücadele edebilmek 
için Cumhuriyeti tanıtan komünizm ve faşizmin içyüzünü 
açıklayan bir seri neşriyat yapılacaktır. Bu neşriyatın ama
cı, hür açık toplumun aşırılıklara karşı direncini artırmak
tır. 

Ayrıca Türk kültür hazinelerini ve klâsik eserleri ta
nıtmak üzere yayınlanan 1000 temel eser'e devam edile
cektir. 

Çocuklara ve gençliğe zararlı yayınlar önlenecektir. 

Eski ve çağdaş Türk Kültür eserleri başlıca dünya di l
lerine çevri lecektir . 

Abidevî değeri de bulunan bir "Türk Mi l l î Müze" si 
kurulacaktır. Bu müzede Türk Mi l le t in in , başlangıçtan bu 
yana meydana getirdiği medeniyet ve sanat eserleri top
lanacaktır. Müzelerimizin teşhir ve korunma imkânları ar
tırı lacaktır. 

Eski eserlerin korunması tedbir ine öncülük veri lecek, 
bu konuda gerekli mevzuat çıkarılarak bir "Eski Eser Em
niyet Ün i tes i " kurulacaktır. 

Folklor değerlerimiz gel işt i r i lecek, yaygınlaştırılacak, 
yurt İçinde ve dış dünyada tanıtılacaktır. Her dereceli okul
larda folk lor kolları kurulacak ve bu okulların tarih ve sa
nat öğreniminde müze ve eski eserlerden istifade etme 
imkânları artırı lacaktır. 
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Devlet Tiyatroları, Operası ve Balesinin imkânları ge
nişlet i lecek, bölge t iyatroları kanunu çıkarılarak faaliyet
lerinin ademi merkeziyetçi bir görüşle yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır. Üstün sanat değeri görülen özel t iyatrolar 
teşvik ve himaye edilecektir. Yerli oyun yazarlarımız teş
vik edilerek ödüllü yarışmalar düzenlenip ulusal t iyatromu
za katkıları sağlanacaktır. 

Devlet Konservatuvarında, Batı müziği çalışmaları ve 
sahne sanatları yanında Türk Sanat Müziği, oyun ve müzik 
folkloru konusunda inceleme ve araştırma çalışmaları da 
yaptırılacaktır. 

Kültür, sanat ve belge f i lmci l iğ in i devlet destekleye
cektir. 

Türkiye dışındaki cami, medrese, kale, şehit l ik, me
zarlık, kervansaray, kütüphane gibi Türk Kültür varlığının, 
bunların bulunduğu yabancı ülkeler i t ibariyle tam bir tesbit i 
yaptırılacak ve bunların muhafaza ve restorasyonu için ted
bir ler alınacaktır. Türk kültürü varlığının bulunduğu ülkeler
de yapılan kültür anlaşmalarına bu varlığın muhafazasına 
ait hükümler konulacaktır. 

Yabancı ülkelerde yaşayan Türk topluluklarının Türk 
Kültürünü yaşatmaları ve ana vatandaki kültür hayatı ile 
bağlarının sıkı b i r şekilde devamı sağlanacak, geniş Türk 
toplumunun yaşadığı yerlerde "Türk Kültür Merkez ler i " 
açılacaktır. 

VAKIFLAR 
Vakıf tesis ve hayır müesseseleri , çeşit l i sosyal hiz

met ler in görülmesinde, dün olduğu gib i , bugün de çok 
önemli b i r yer işgal etmektedir. 

Vakıf mallarının korunması, bakımı ve onarımı, iyi de
ğerlendir i lmesi için alınan tedbir lere devam olunacaktır. 
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Bu maksatla, vakıf idaresi yeniden düzenlenecektir. Böy
lece, Türk Medeniyet tar ihinin canlı abidesi olan eski eser
lerin ve ecdat yadigârı varlıkların muhafazası ve değerlen
dir i lmesi yanında, yeni tesis ve hayır kuruluşlarının geliş
mesi teşvik edilecektir. 

Vakfiye şartlarına uygun, vakıf sosyal hizmetler i , öğ
renci yurt ları , öğrenci bursları, imaret ve muhtaçlara yar
dım hizmetleri artırı lacaktır. 

Vakıf kaynaklarından daha fazla yararlanma imkânları 
aranacaktır. 

GENÇLİK POLİTİKAMIZ 

Gençlik sorunu, hizmet polit ikamızın en önde gelenidir 
ve en fazla hassasiyet gösterdiğimiz bir konudur. 

Türk Gençliği, asi l mi l let imizin ümid i ; geleceğimizin 
güvenidir. 

Türk Gençl iği , mil l î varlığımızın özü, en dinamik un
suru ve temel idir . 

Bu sebeple, millî hayatımız ve bünyemiz içinde sos
yal poli t ika yönünden, Türk Gençliğine, onun sorunlarına, 
mil l î varlığımızın en hassas ve aktif bir unsurunun korun
masının ve mil l î amaçlar doğrultusunda gel işt i r i lmesinin 
gerektirdiği ölçüde ve ağırlıkta büyük önem ve ağırlık 
vermekteyiz. 

Bu amaçla, Türk gencinin psikoloj ik, f izyoloj ik, sosyal 
ve ekonomik ihtiyaçlarının devamlı ve sistemli olarak ince
lenmesi, araştırı lması; bu anlayış yönünde problemlere 
süratle çözüm yolları get ir ic i tedbir ler in alınması ana he
defimiz olacaktır. 

Mi l l î amaçlarımızla; As i l Mi l le t imiz in dünyaya örnek 
olan mi l l iyetç i , memleketç i , medeniyetçi , hürr iyetçi ve 
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cumhuriyetçi tutum ve davranışlarıyla, hiçbir sebep ve su
retle bağdaşmayan hareketleri benimsemiş, olayları çı 
karmış ve Devletin güvenliğine kasdetmiş olan bazı genç
lik gruplarını, Atatürkçü Türk Gençliğinin mensupları veya 
temsi lc i ler i olarak görmüyor, saymıyor ve kabul etmiyo
ruz. 

Mi l l iyetç i ve Atatürkçü Türk Gençliği, dünü ile gurur 
duyar; bugününü huzurlu ve mutlu kılar, yarınlarımızın da
ha mutlu, başarılı ve üstün seviyeli olması için kendini 
bugünden Mi l let in in yükselmesine hazırlar. 

Mi l l iyetç i ve Atatürkçü Türk Gençliği, en uzun ve şe
refl i bir tarihe sahip olmanın ve böyle bir Asi l Mi l let in 
evlâdı ve üyesi bulunmanın mil l î sorumuluk duygusunu ta
şıyan ve bunun gereklerini yerine getiren gençlikt ir . 

Bu amaçla, iktidara geçtiğimizde, gençliğimizin eği
t im , sağlık, ist ihdam, yurt, burs, kredi, beden eği t imi , spor, 
boş zamanları değerlendirme, sosyal ve kültürel çok yön
lü ihtiyaçlarını, bu konuda ÖZEL MİLLÎ GENÇLİK PLANI 
yaparak, s istemli ve düzenli bir uygulama ile karşılamaya 
çalışacağız. 

GENÇLİK POLİTİKASINI, KÜLTÜR VE EĞİTİM POLİTİ-
KALARİYLE bir l ikte, birbir ler iyle ana ve alt s istemler mü
nasebetleri ve i lgi ler i gereğince düzenlemeye, uygulamaya 
ve değerlendirmeye çalışacağız. 

Türk Gençliğinin, MİLLÎ SORUMLULUK duygusu için
de, TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ve ATATÜRKÇÜLÜK doğrultu
sunda araştırıcı, yapıcı, yaratıcı ve b i r leşt i r ic i ; ahlâkî ka
rakter sahibi, beden ve ruh sağlıkları tam bir şekilde ye
t iş t i rmenin gerektirdiği bütün tedbir ler i alacağız, 

Yurt dışında bulunan işçi lerimizin çocuklarının ve 
gençlerinin, çeşi t l i ihtiyaçları ve problemleri için de, MİL-
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Lİ GENÇLİK STRATEJİSİ ve PLÂNI içinde özel bir program 
yapılmasının ve uygulanmasının zorunlu olduğu kanaatin
deyiz. 

Devletine ve Mi l let ine bağlı ve sadık bir gençlik ye
t iş t i rmek için bütün maddî, manevî, ilmî ve pratik tedbir
leri almak ana hedefimiz olacaktır. 

SPOR VE BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME 
POLİTİKAMIZ 

SPOR'a, özel bir önem ve değer vermekteyiz. 

SPOR'un ferdî ve mil let lerarası yönlerden taşıdığı ve 
kazandığı büyük öneme uygun tedbir ler in alınması zorun-
luğuna inanıyoruz. 

Sporun, ekonomik - sosyal ve kültürel kalkınmamızın 
ana unsuru olan insangücünün beden ve ruh yapısının ve 
sağlığının gel işt i r i lmesinde ve güçlendir i lmesindeki bü
yük payına ve etkisine uygun ve paralel olarak yeniden 
düzenlemelerin süratle yapılması ve uygulamanın buna 
göre değişt i r i lmesi ve gel işt i r i lmesi sağlanacaktır. 

Sporun, en etki l i ve cazip eğit im araçlarından biri ola
rak yurt çapında, yaygın s is teml i , plânlı ve programlı bir 
şekilde düzenlenmesif HERKES İÇİN SPOR ilkesi gereğin
ce, her yaştaki yurttaşlarımıza, SAĞLIK, MUTLULUK, DEN
GE ve BAŞARI için SPOR yapma imkânları artırılacaktır. 

Okul içi ve dışı gençliğimizin beden ve ruh sağlıkla
rını gel iş t i r ic i , boş zamanlarını değerlendir ic i , f izik ve mo
ral güçleriyle işgüçlerini ve yaşama seviyelerini yükselt i
c i , dolayısiyle millî gücümüzü hazırlayıcı ve kuvvetlendi
r ici çalışmaların yapılması ve tedbir ler in alınması amacıy
la kamu ve özel bütün mil l î kuruluşlar arasında tam bir 
koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. 
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Okul içi ve dışındaki sporcuların ve spor idarecileri
nin sosyal güvenl ikler i , sağlıkları, sosyal ve kazaya karşı 
güvenl ik ler i ; yaşama, çalışma ve gelişme seviyeleri ile 
i lgi l i düzenleyici ve gel işt i r ic i tedbirler araştırılacak ve uy
gulanacaktır. 

Türk sporunun gel işt i r i lmesi amacıyle amatörlük teş
vik edilecek ve desteklenecektir .Millî ve geleneksel ata 
sporlarına ve oyunlarına özel bir önem veri lecektir . 

Okullarda, öncelik veri len '-zihnî ge l iş ime" uygun ve 
paralel ağırlıkta ve dengeli olarak "bedenî ve ruhî geliş
m e " gereken önemin ve yerin kazandırılması esas olmalı
dır. 

Bu bakımdan, beden eğit imi ve sporun, kamu hizmet
leri içindeki yerinin ve statüsünün artırı lmasiyle i lgi l i ted
bir ler alınacaktır. 

Hızlı şehir leşme ve modernleşme, i leri teknoloj i ler, 
medenî yaşayış seviyesinin yükselmesi, insanın temel ih
tiyaçlarında meydana gelen değişmeler, boş zamanların 
artması ve değerlendir i lmesi zorunluğunu ortaya çıkar
mıştır. 

Memleketimizde okuyan, çalışan .okumayan ve çalış
mayan gençliğin boş zamanlarının, onlara, tatmin olma, 
mutluluk, kendini ifade etme ve gösterme, yaratma, yeni 
tecrübeler edinme, arkadaşlık, eğlenme, dinlenme, yeni
lenme ve gel işme gibi ihtiyaçlarını sağlama ve karşılama 
imkânlarını verecek şekilde ve yönde değerlendir i lmesine 
çalışılacaktır. Bu maksatla izcil ik ve Gençlik Kültür 
Merkezlen, semt lokalleri , sabit ve gezici kamplar, hostel
ler ve kır konakları açılacak; mevcutlar gel işt i r i lecekt ir . 

İçinde bulunduğumuz çok hızlı ve baş döndürücü de
ğişmeler ve gel işmeler karşısında dengesi bozulan genç
lerin ve yet işkinler in, dengeli, mut lu, huzurlu, hayata ba-
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şarıİı uyumlu, etki l i ve veriml i olabi lmeleri ile boş zamari-
ları değerlendirmenin çok sıkı ve doğrudan doğruya i lgisi 
ve i l işkisi vardır. 

Bu bakımdan, boş zamanları değerlendirme meselesi
ni , fer t ler in ve toplumun dengeli , sağlıklı, mutlu ve başarı
lı olmalarını; dolayısiyle daha ver iml i , kaynaşmış ve bü
tünleşmiş bir mi l let haline gelmelerini sağlayan bir sosyal 
refah ve mutluluk aracı olarak görmekte ve değerlendir
mekteyiz. 

SAĞLIK POLİTİKAMIZ 

Toplumumuzun sağlık ve Sosyal Yardım hizmetlerin
den en geniş şekilde faydalanmalarını sağlamak, hizmeti 
seviyeli bir şekilde vatandaşın ayağına götürmek, halka 
sağlık eğit imini yaygın bir şekilde yapmak, koruyucu he
kimliğe öncelik vermek, tedavi hekimliğini tamamlayıcı 
olarak yürütmek, maddî imkândan yoksun olanlara bakıma 
muhtaç, kimsesizler i , sakatları, küçükler i , ihtiyarları ve dar 
gel i r l i vatandaşları parasız tedavi imkânlarına kavuştur
mak hedefimizdir. 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaşta daha etki l i ve 
acele sonuçlar alacak daha bi l inçl i çalışmalar yapılacaktır. 

Verem, trahom hastalıklarıyla lepra, frengi ve zührevi 
hastalıkların dikasyonu cihetine gidi lecek, bu konuda ge
niş bir program süratle uygulanacaktır. 

Çevre sağlığı şartlarının gel işt i r i lmesi için köklü ve 
etki l i tedbir ler ele alınacak, kısa ve uzun vadeli program
lar uygulanacaktır. 

Ana ve Çocuk Sağlığı ve aile plânlaması toplumun 
müşterek bir sorunu olarak ele alınacak, gel işt i r i lecek ve 
çocuk ölüm oranını düşürecek tedbir ler in alınmasına de
vam edi lecektir . 
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Halkın sağlık konusunda eğit i lmesine önem veri le
cek, hizmet gel işt i r i lecek ve yaygınlaştırılacaktır. 

Yataklı tedavi hizmetleri için yapılacak yatırımlarda, 
hasta yatak sayısının az olduğu il lerde öncelik veri lecek, 
yatak sayısı artırılacaktır. 

Kanser ve Ruh Sağlığı bastahane ve dispanserlerinin 
genişlet i lmesi ve gel işt i r i lmesi programına devam oluna
caktır. 

Halkın sağlığı üzerinde büyük etkisi bulunan beslen
me ve gıda kontrolü sorunu önemle ele alınacaktır. 

Yurt içinde imali mümkün yabancı ilâç ithalinin önlen
mesine ve yerl i i lâç sanayiinin gel işt i r i lmesine devam edi
lecek, halk sağlığı ve yurt ekonomisi yönünden ayrı bir 
önem taşıyan ilâç kontrolü daha da gel işt ir i lecek, ilâç ham 
maddelerinin imali ve yurt içindeki istihsal kapasitesi ar
tırılacak, ihtiyaç fazlasının da dış memleketlere ihracı için 
gereken tedbir ler alınacaktır. 

Hekim ve yardımcı sağlık personelinin b i lg i l i , mem
leket gerçeklerine uygun bir şekilde yet işt i r i lmesi ve sa
yılarının süratle artırı lması tedbir ler i get i r i lecekt i r . 

Vatandaşın tedavi edici hizmetlerden eşit haklarla 
faydalanmalarını temin gayesiyle, daha seviyeli bir hiz
mete yönelen çalışmalar yapılacak (analık, hastalık ve 
yaşlılık) sigortalarını kapsayan, yurt sathında kademeli 
olarak uygulanacak Genel Sağlık Sigorta sistemi gel işt i r i 
lecektir. 

Yoksul ve güçsüz vatandaşlarımızın yaşlılık çağlarını 
huzur içinde geçirmeleri için İhtiyarlık Bakım Yurtları ve 
çalışan annelerin çocuklarının bakımı için Kreş ve Gündüz 
Bakımevlerinin sayıları artırılacaktır. 
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0 - 6 yaş arasındaki korunmaya muhtaç çocuklar için 
hizmete sokulan Çocuk Yuvalarının sayıları artırılacaktır. 

Sosyal Refah hizmetlerini bir elde toplayacak Sosyal 
Hizmetler Kurumu kurulacaktır. 

ÇALIŞMA VE İŞÇİ SORUNLARI 

Topyekûn kalkınmamızda en önemli yeri işgal eden 
insan gücü, sermaye ve tabiat kaynaklarını dengeli ve 
ahenkli bir biçimde kullanarak kalkınmamızı gel işt i rmek, 
çalışanların yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine 
yaraşır bir hayat seviyesi sağlamalarına elverişl i tutarlı 
ve sağlıklı bir ortam yaratmak çalışma polit ikamızın te
melini teşki l eder. 

Vatandaşlarımızın siyasal ve ekonomik hak ve hür
r iyet ler inin yanında, onların bugününü ve yarınını teminat 
altına almak demek olan sosyal güvenliklerini sağlamak, 
ekonomik yönden zayıfları, işleri i t ibariyle başkalarına ta
bi olanları güven, huzur ve refah içinde bulundurmak ça
ğımız Devletinin önde gelen görevidir. 

Sosyal güvenlik polit ikamızın hedefi, bütün grupları, 
özell ikle çalışanları, hizmetl i ler i , tarım sektöründe her 
yaşta emek verenleri ,esnaf ve sanatkârları, sosyal hizmet 
ve güvenlikten mahrum 25 milyona yaklaşan köylümüzü 
kapsayacak tarzda genişletmek olacaktır. Bir taraftan sos
yal güvenlik tedbir ler inin alanı genişlet i l i rken diğer taraf
tan, ekonomimizdeki ist ihsal ve ver im artışına paralel ola
rak ve sosyal sınıflar arasındaki dengeyi sağlamlaştırarak 
işçi , memur, emekl i , dul, yet im ve diğer sabit gel i r l i ler in 
satın alma güçlerinin artırılmasına, dengeli ve makûl bir 
polit ikayla devam edilecektir. 

Yalnız emekleri i le geçinen ücret l i ler le, sabit ve dar 
gel ir l i lere yönelen sosyal polit ikamızın temel hedefler i ; 
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bütün bu sosyal grupların hayat seviyelerini yükseltmek, 
satın alma güçlerini • artırmak, çalışma şartlarını düzelt
mek, sosyal güvenliklerini sağlayıp gel işt i rmek ve meslek
lerinde i lerleme imkânları hazırlamaktır. 

Tarım sektöründe çalışanların, çalışma şartlarını tan
zim edecek olan Tarım İş Kanunu süra't le çıkarılacaktır. 

274 ve 275 sayılı Kanunlarda ortaya çıkan aksaklıklar 
gideri lecek, yeni hükümler getir i lecektir . 

Sosyal sigorta fonlarının kullanılmasında, bu fonların 
reel değerlerini koruyucu, enflasyonist eği l imler ortaya 
çıkarmayıcı ve kalkınmaya direkt katkısı bulunan alanlara 
tevcih edilmiş bir yatırım politikasına öncelik veri lecektir . 

Sosyal Sigortalar kapsamı genişleti lecek ve hizmetin 
vasfı yükselt i lecektir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu, fonksiyonlarını daha iyi gö
rür şekilde desteklenecek, yurt dışına işçi sevkeden ser
visler i takviye edilecektir. 

Yurt dışına işçi şevkinde ortaya çıkan aksaklıklar gi
deri lecek, formal i teler basit leşt ir i lecek, işçinin vakit ve 
enerji kaybetmesi önlenecektir. 

Yurt dışındaki işçi lerimizin ekonomik, sosyal ve kül
türel meselelerinin hallinde yeni adımlar atılacak, bu iş
çi ler imizin kendilerinin ve çocuklarının eği t imler i , kültü
rel ve dinî hizmetlerinin ifa edi lmesi, tasararuflarının de
ğerlendir i lmesi ve ver iml i yatırımlara yönelt i lmesi Türki
ye'de ve dışarıda kendilerine yardım edecek kurulların ge
l işt i r i lmesi sağlanacaktır. İşçilerimize yapılan yabancı ve 
zararlı akım ve ideoloj i lerin propagandalarının önlenmesi 
ve işçi lerimiz, aileleri ve çocuklarının hars, örf, adet ve 
millî duyguarının korunması ve gel işt i r i lmesi için gerekli 
bütün tedbir ler alınacaktır. 
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularına daha çok önem 
veri lecek ve bu konudaki araştırma ve eğit im faaliyetleri 
artırılacaktır. 

ESNAF VE SANATKÂR SORUNLARI 

Ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir 
yeri bulunan ve ulusumuzun temel yapısını teşki l eden 
esnaf ve sanatkârlarıımızın daha da güçlenmesine özel bir 
önem veri lecekt ir . 

Büyük bir Türkiye yaratılmasında lüzumlu olan gir i
ş im gücünün gelişmesinde Esnaf ve Sanatkârlarımızın teş
kilâtlanması suretiyle güçlenmelerinin rolü büyüktür. 

Nimetler ini esnaf ve sanatkârlara götüremeyen bir 
kalkınmanın başarıya ulaşacağına inanamıyoruz. 

Sermiyesinden ziyade alınteri ve emeğini değerlendi
ren esnaf ve sanatkârlarımızın ist ihdam sorununun çözüm
lenmesinde, atıl iş gücünün ekonomiye kazanadırılmasın-
da oynadıkları rol dikkate alınarak problemlerine çözüm 
yolları bulmak, danışmanlık yapmak, protot ip projeler ha
zırlamak, Teknik ve Ekonomik araştırmalar yapmak, pa
zarlama, Eğitim ve Kalite Kontrol Hizmetlerini yürütmek 
üzere bir "Küçük SANAYİ GELİŞTİRME" merkezi kurulma
sını ön görüyoruz. 

Küçük esnaf ve sanatakârlarımızı sosyal güvenliğe 
kavuşturan BAĞKUR Kanununun uygulamada aksayan yön
leri düzelt i lecektir. 

Bir taraftan münferi t imalât yapan, diğer taraftan Bü
yük Sanayinin yan kolu halinde çalışan Küçük Sanayinin 
gayri sıhhî, dağınık, dar ve elverişl i olmayan iş yerlerini 
uygun hale getirerek üret imler ini artırmak ve imalât sa-
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nayilne geçişlerini kolaylaştırmak gayesiyle Küçük Sanayi 
si teler inin inşaasına hızla devam edilecektir. 

İnşa edilen Sanayi* Sitelerinin modern makina ve alet
lerle donatılması hususu geniş bir program içinde ele alı
narak esnaf ve sanatkârların çalışma düzenindeki tıkanık
lıklar gideri lecektir. 

Esnaf ve sanatkârların kredi imkânları artırılacaktır. 

Tesis ve donatım kredileri yanında işletme kredileri 
günün şartlarına uygun hale get ir i lecekt ir . 

Esnaf Kefalet Kooperatif lerine veri len Krediler, eko
nomiye daha fazla fayda sağlayacak, daha fazla üyenin is
t i fadesine imkân verecek şekilde etken bir hale sokula
caktır. 

Esnaf ve Sanatkârların yurt içi ve yurt dışından temin 
edecekleri makina, ekipman, ham ve yarı mamul madde
ler i , daha bol ve daha ucuz fiatta sağlıyacak bir s is tem, 
meslek teşekkülleriyle müştereken gel işt i r i lecekt i r . 

Esnaf ve Sanatkârların b i r araya gelerek teşki lât lan
maları ve ekonomik kapasiteli büyük Sanayi kuruluşları 
vücuda getirmeleri Esnaf kuruluşları ile işbir l iği yapılarak 
desteklenecek ve bu gibi kuruluşlar her türlü teşvik ted
bir lerinden yararlandırılacaktır. 

Türkiye Halk Bankasının, Kredi kaynakları genişlet i le
cek, şube sayıları artırılacak ve Sanatkârlara yönelik çalış
maları daha ver iml i hale getirecek, 

Esnaf ve Sanatkârlarımızın ürett iği mamullerin pazar
lama ve satış imkânlarının genişlet i lmesi hususunda ça
lışmalar sürdürülecek, bu maksatla kooperatif ve sergile
me faal iyetleri gel işt i r i lecekt ir . 
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Küçük sanayici, Esnaf ve Sanatkârların halka daha iyi 
hizmet edebilmesini sağlamak, meslekî örf ve ahlâkın 
teessüsüne yardımcı olmak bakımından "Çıraklık, Kalfa
lık ve Ustalık Kanunu" çıkarılacaktır. 

Meslekî teşekkül lerle işbir l iği yapılarak 507 sayılı Ka
nun günün şartlarına uygun hale getir i lerek Konfederas
yon, bir l ik ve derneklerin üyelerine karşı hizmetlerinin da
ha etki l i ve daha belirgin hale get ir i lmesi sağlanacaktır. 

Türk toplumunun en sağlam kaynağını teşki l eden Es
naf ve Sanatkârlarımızla Küçük sanayi mensuplarının gör
gü ve bi lgi ler ini artıracak eğit im imkânları gelişt ir i lecek
t ir . Teknolojik gel işmelerin daha yakından takip edilme 
olanakları bir s istem dahilinde ele alınıp istifadeye sunu
lacaktır. 

Esnaf ve Sanatkârlarımızın sosyal güvenlik çalışma
ları daha da yaygın hale getir i lecek, 

Esnaf ve Sanatkârların çalışma şartlarını ağırlaştıran 
vergi mevzuatı dikkat ile gözden geçiri lecek, küçük teşeb
büs erbabının Gelir Vergisi yerine, Götürü Vergi kapsamı
na alınması cihetine gidi lecektir. 

Eskimiş Belediye Mevzuatı ele alınacak, bundan ileri 
gelen sıkıntılar gideri lerek Esnaf ve Sanatkârlarımızın 
Mahallî İdarelerle olan münasebetleri yeniden tanzim edi
lecektir. 

KAMU PERSONELİ VE DEVLET MEMURLARI 
İLE İLGİLİ SORUNLAR 

Çağımızın sosyal, ekonomik ve kültürel gel işmesinin 
gerisinde kalan ve dinamizmi olmayan Kamu yönetimine 
yeni bir ruh ve anlayış vermek, mevcut düzensizlikleri or
tadan kaldırmak, ayni nitel ikte iş yapan devlet memurla-
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rının ayni statüde istihdam edilmelerini ve ücretlerin de 
hizmetin önemine göre artmasını sağlamak ve asgarî ge
çinme seviyesinin altında seyreden maaşları ile geçim 
sıkıntısı çeken düşük maaşlı memurlarımızın durumlarını 
düzeltmek amacı ile çıkarılan Devlet Memurları Kanunu 
bir zam kanunu şeklinde ele alınmış, uygulanışında taviz
ler ver i lmiş ve Personel reformu gayesini y i t i rmişt i r . 

Personel reformunu Devlet mekanizmasının iyi işle
mesinin birinci şartı olarak görüyoruz. Bu nedenle; esasen 
tavizsiz bir hizmet polit ikası içinde yapılacak bir uygula
ma ile çok iyi sonuçlar doğuracağı kesin olan Devlet Me
murları Kanunu bütün gerekleri ile bir l ikte yeniden ele 
alınacak, uygulamadan meydana gelen aksaklıklar düzelti
lecektir. 

İktisadî Devlet teşekkül ler i , Mahallî İdareler ve Bele
diyeler personeli de dahil olmak üzere devlet hizmetinde 
çalışan bütün personelin hayat şartlarını iy i leşt irmek için 
ülkemiz imkân ve kaynaklarının elverdiği ölçüde gerekli 
tedbir ler alınacaktır. 

Bu arada asgarî geçim seviyesinin altında ücret alan 
memur ve hizmetl i lerin maaş ve ücretleri ilk merhalede 
asgarî geçim seviyesine çıkarılacaktır. 

AİLE VE EV KADINININ SORUNLARI 

Türk ailesinde kadının büyük ve kutsal bir yeri var
dır. Ülkenin kahrını çeken, evinin direği olan Türk kadını
nın günlük hayatını kolaylaştırmak ve evindeki görevini 
huzur içerisinde yerine getirmesine imkân vermek hedef
lerimiz arasındadır. 

Erkeğinin her faaliyetinde yanında olan ev kadınının, 
sosyal güvenliklerinin sağlanması amacımızdır. 
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Çalışan kadınlarımızın 20 yılda emekli olabilme im
kânları araştırılacak, yaşlı, güçsüz ve kimsesiz kadınları
mızın devlet himayesi altına alınması için gerekli tedbir
lere baş vurulacaktır. 

Ev kadınına hitap eden sağlık, sosyal ve kültür hiz
metler i artırılacak, bunların ucuz ve kolay sağlanmasına 
çalışılacaktır. 

Mil l î gel i r artışından ve yükselen refahtan her aile pa
yını alacaktır. Her ailenin gelir seviyesinin yükselmesi, 
dolayısiyle satın alma gücünü artıracaktır. 

Memleket piyasasında her çeşit malın makûl ftatlar
la bulunabilmesi sağlanacak, her ailenin yaşama seviyesi 
yükselt i lecekt ir . 

Bu amaçlara yönelen çeşit l i programlarımızın hedefi ; 
neticede yoksulluğun sebep oduğu ızdırapların en ağır 
yükünü taşıyan ev kadınını, Türk anasını rahatlığa, refaha 
ve mutluluğa götürmektir. 

YAŞLILARIN GÜVENLİĞİ 

Toplum içerisinde muhtaç durumda bulunan tek bir 
fert bırakmamak sosyal güvenlik polit ikamızın ana hede
f idir. Hayatı boyunca Devletine ve mil let ine karşı bütün 
görev ve vecibelerini yerine getiren, topluma sosyal ve 
ekonomik katkısını yapan, bedenî veya zihnî kaabiliyetle-
r in ' y i t i rmiş yurttaşlarımızı kendi kaderleri ile başbaşa bı
rakamayız. Bunların geleceklerini güven altına almağı ve 
böylece ailelerinin duymakta olduğu endişeye cevap ver
meği Devletin görevi sayıyoruz. 

Geçim kaynağı olmayan, hiçbir sosyal güvenlik kuru
luşundan yararlanmayan, bedenî veya zihnî kaabileyetle-
rini y i t i rmiş, yoksul, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlarımız, 
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memleketimizin imkân ve şartları gözönünde bulundurula
rak, kademeli bir şekilde ve bir program altında, muhtaç 
durumdan kurtarılacaktır. 

Konu ile i lgi l i çalışmalara derhal başlanacak ve ge
rekli bütün tedbir ler süratle alınacaktır. 

HAYAT PAHALILIĞI 

Adalet Partisi iktidarı döneminde kalkınma nisbî f iat 
istikrarı içerisinde başarılmıştır. Bu altı yıl lık dönemde 
genel f iat seviyesi toplam olarak % 30 civarında artmış
tır. 12 Mart sonrası part i lerüstü hükümetlerinin becerik
siz, basiretsiz, ekonomik tutum ve yanlış kararları ile siya
sî istikrarsızlık sonucu f iat lar iki yılda % 40 oranında art
mıştır. İki yıl içerisinde fiatların bu görülmemiş oranlarda 
yükselmesi, hayat pahalılığının artması köylü, işçi ve me
mur ai leler inin, dar ve sabit gel i r l i ler in Adalet Partisi ikt i
darı zamanındaki 100 liralarını 1972 yılında 60 liraya indir
mişt i r . Bütün ikazlarımıza rağmen vatandaşlarımızın gelir
lerini geleneksel konjonktür dalgalanmalarını çok aşan f i 
at artışına maruz bırakan ve hayat pahalılığına seyirci ka
lan part i lerüstü hükümetlerin bıraktığı bir kötü miras olan 
hayat pahalılığı ile mücadelede ve bunu yenmede kesin 
olarak kararlıyız. Hayat pahalılığı, sunî f iyat artışları ve 
haksız kazanç sağlıyanlarla etki l i bir mücadele için gerek
li bütün tedbir ler sür'atle alınacaktır. Bu konuda ekonomi
nin gerektirdiği bütün tedbir lere başvurulacaktır. 

Aslında, pahalılık enflâsyonun veya fukaralığın veya 
her ikisinin bir l ik te tabiî bir sonucudur. Bunun çaresi si
yasî ve ekonomik ist ikrar içinde hızlı ve dengeli kalkın
madır. Adalet Partisinin hedefi ; üret imi artırmak, artan 
üret imi tüket iciye ucuz ve kolay ulaştırmak, fukaralığa 
son vermek, enflasyonist gidişi durdurmak, piyasada yok-

77 

TBMM KUTUPHANESI



luğu duyulan tüket im mallarını ithal etmek, para, kredi, 
vergi , ücret ve f iat polit ikasını ekonomimizin genel denge
si içinde düzenlemek suretiyle pahalılığı kökünden yok et
mektir. 

KÖY VE KÖYLÜ SORUNLARI 

Köy ve köylü meselelerini yüzyılların bir ikt i rdiği prob
lemler olarak görüyoruz. Bu problemlerin çözümü Adalet 
Partisi için bir medeniyet ve beşeriyet dâvasının tabii bir 
sonucudur. Adalet Partisi bu sorunlara çözüm yolu bul
mayı tarihî görevi bi lmektedir. Bu anlayış içerisinde ülke 
kalkınmasının köyden başlaması gerektiğine inanıyoruz. 
Köyden fışkırmayan ve nimetleri köye ve köylüye götürüle-
meyen bir kalkınmanın imkânsız bulunduğunu ifade ediyo
ruz. Bu görüşümüzü Kalkınma Plânlarımızın ana yapısı ve 
temel felsefesi yaptık. Yıllarca onu hakir gören, ona değe
rini vermeyen, onun engin ruhunu, hasletlerini ve haysi
yetini anlamayan idareler, kökü derinlerde olan ve bu 
haliyle sessiz görünen köyün ve köylünün sade ve vakur 
halini görememişler, ince ve manalı duygularını masum 
ve haklı isteklerini ve hatta feryatlarını iş i tememişler, 
dert ve di leklerine el sürmemişlerdir. Halktan kopmuş 
olan, kendilerini halkın çok ötesinde ve üstünde gören ki
şi ler ve zihniyetlerin affedilmez ihmalleri sonucu köy ve 
köylümüz yoksul, çaresiz ve sahipsiz kalmıştır. Köyü bi l
meden, köylüyü tanıyıp sevmeden, ona innmadan, saygı 
duymadan, onun acı ve ıstırabını duymadan, onun kaderini 
kendi kaderi yapmadan, kısaca elele, gönül gönüle olma
dan köyün ve köylünün sorunlarını çözmek mümkün de
ğildir. 

Köye medeni hizmetler götürmeyi ve köylü vatandaş
larımızı bu hizmetlerden istifade edecek güce ve iktisadî 
kiş i l iğe kavuşturmayı ana hedef kabul ediyoruz. Bu amaçla 

7« 

TBMM KUTUPHANESI



ve bu anlayış içerisinde köy ve köylü ile i lgi l i olarak baş
lattığımız çalışmalara artan bir hızla devam olunacak ve 
süratle aşağıdaki tedbir lere başvurulacaktır. 

İlçe kademesini idarî, malî ve teknik yönleriyle güç
lendirecek köye ve köylüye ait her çeşit yatırım ve idarî 
meselelerin köye en yakın olan bu kademede çözümü sağ
lanacaktır. Bu amaçla günümüzün değişen ve gelişen şart
larına cevap vermekten uzak, köye ve köylüye götürülen 
hizmeti yavaşlatan Köy Kanunu değişt ir i lecek ve köy kal
kınmasını da sür'atlendiren bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Köye götürülen bütün hizmetlerde yol, su, elektrik, 
okul vesairede katılma payları kaldırılacaktır. 

Tek mahsule bağlı köylerimizde geçim standardını 
yükseltmek için Hayvancılık, Arıcılık, Tavukçuluk gibi pro
jelere öncelik veri lecek, tek mahsul üreten hububat çift
çisine Devlet yardımı yapılacaktır. Köylünün gelir ini artır
mak amacı ile sınaî bitki lere geniş yer veri lecekt ir . Üzüm, 
incir ve tütün gibi değerlendiremediğimiz ve katma değer
lerinin memleketimizde kalmadığı ürünler için fabrikas
yona gidi lecektir. 

"Köylünün ürett iği malı değer pahasına satması için 
üret im ve pazarlama kooperatif leri teşvik edilecek ve des
teklenecektir. 

Köylümüzün tasarrufları öncelikle ürett iği mahsuller
le i lgi l i sınaî yatırımlara gi tmesi , köylünün kalkınmaya ait 
t ip endüstri lere ortak kılınması ve köylüler tarafından ku
rulan kooperatif lerin bu endüstri leri kurması şeklinde teş
vik edilecek ve desteklenecektir. 

Hayvancılık projesiyle hayvancılığın islâhı çalışmala
rı tamamlanacak, köylünün yet işt i rdiği hayvanları Et ve 
Balık Kurumunun değer pahasına satın alması sağlanacak
tır. 
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Koperatife üye olmadığı halde kredi talebinde bulunan 
çiftçilerden tapusu olmayanlara müteselsil kefalet yolu ile 
kredi verilecektir. 

Ziraî krediler aynî ve nakdî olarak 2 grupta toplana
cak, aynî krediler olarak tohumluk, sun'î gübre, traktör ta
rım araç ve gereçleri, biçer döğer, "Ziraî ilâçlar, hayvan 
yemi ve damızlık hayvanlar verilecektir." 

Naklî kredi olarak işletme kredilerinin veriLmesine 
devam edilecek ve hadleri yükseltilecektir. 

Tarım Bakanlığınca çiftçinin elindeki arazinin barem 
değeri yeniden düzenlenecek, Ziraat Bankasının bu barem 
üzerinden kredi limitlerini artırması cihetine gidilecektir. 

Ziraat Bankasının Türk tarımını geliştiren ve ağırlığı 
itibariyle bu sektöre dönük bir banka hüviyeti geliştirile
cektir. 

Köy yolu, içme suyu ve elektrifikasyon programını hız
landırarak yılda 7.500 km. köy yolu, 4.000 üniteye içme su
yu, 1.500 köye elektrik hedefi ile hizmete başlanacak ve 
bu hizmet iki katına çıkarılmaya çalışılacaktır. 

Elektriği ve televizyonu olmayan köy bırakılmayacak
tır. 

1977 yılında okul çağında olup da okula gitmeyen ço
cuk ve okulsuz köy bırakılmayacaktır. 

Köy çocuklarımızın daha büyük ölçüde parasız yatılı 
okuma imkânını sağlamak üzere parasız yatılı öğrenci kon
tenjanı artırılacaktır. 

Orta öğretimi köylü vatandaşlarımızın kendi çevrelerin
de yapmalarını sağlamak üzere bir program dahilinde baş
lamış olan bir kısım sanata dönük KÖY ORTA OKULLARI 
yatırımları hızlandırılacaktır. 
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Elektriğe kavuşan köylerde bunun tarım ve endüstri
ye uygulanması ve yan endüstrinin doğabilmesi için köy
lülerimiz proje, teknik yardım, kredi yolu ile desteklene
cektir. 

Halıcılık, kadın el işleri kursları, kadın biçki ve dikiş 
kursları, erkek el sanatları kursları öncelikle tek mahsul 
olan köylerimizde açılacak, burada yetişen gençlere uzun 
vadeli düşük faizli teçhizatlanma kredileri veri lecekt ir . 

Çif tçi eğit im servisleri gel işt i r i lerek köylülerimizin 
modern tarım teknoloj isini öğrenmeleri , bu suretle bir im 
sahada daha fazla ürün alma imkânları gel işt i r i lecekt ir . 

Başlamış olan grup köylere yönelen alt yapı hizmetle
ri öncelikle ikmal edilecek, bu suretle köylerimizde yaşa
yan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun 1977'de, yola, 
suya ve elektriğe kavuşması sağlanacaktır. 

Gölet ve diğer küçük sulama tesislerine öncelik veri
lecek, sulanan arazi miktarı büyük ölçüde artırılacaktır. 

DOĞU VE GÜNEY DOĞU BÖLGEMİZİN 
KALKINMASI 

Ülkesi ve mi l let i ile bölünmez bir bütün olan Memle
ketimizin topyekûn kalkınması Partimizin üzerinde büyük 
bir dikkat ve t i t iz l ik le durduğu önemli bir konudur. Memle
ketimiz ardı arkası kesilmeyen savaşlar, göçler, tar ihimi
zin ve coğrafyamızın doğurduğu sebepler ve yüzyılların ih
malleri sonucu ileri batı ülkelerinin tümünden geri bulun
maktadır. Bununla bir l ikte, memleketimizin çeşit l i bölgele
ri hatta bir bölge içerisindeki diğer tali bölgeler arasında 
büyük ölçülere varan nisbî gel işmişl ik farkları mevcuttur. 
Büyük Atatürkün, emrini hedef telâkki eden Adalet Partisi 
Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmayı öngören 
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çalışmalarını katlayarak devam ett irecekir. Bu anlayış içe
risinde, bölgeler ve talî bölgeler arasındaki gel işmişl ik 
farklarının daha yüksek gelişme seviyelerine ulaştırmak 
suretiyle kaldırılmasını zorunlu görüyoruz. Özell ikle geri 
kalmışlığın yoğun, yaygın ve etki l i olduğu bölgelerde bir 
takım özel tedbir ler in alınmasına, bu bölgeler kalkınması
nın hızlaştırılması amacı ile bölgesel plânların yürürlüğe 
konmasına ihtiyaç vardır. Böylece ayni zamanda refahın 
tüm vatan sathında tabana yayılması sağlanacak ve sos
yal adalet i lkeleri de gerçekleşt i r i lmiş olacaktır. 

Doğu ve Güney Anadolunun süratle kalkındırılması 
için yapılmasında veya yapılmasına devam edilmesinde 
zorunluk gördüğümüz hususları tekrarlıyacağız : 

Adalet Partisi olarak Türkiyenin ve Türkiyenin bütün
lüğünü teşki l eden bölgelerimizin kalkınmasında, i lmin ve 
tekniğin emret t iğ i , aklın kabul ett iği şekilde gerçeklere 
sırt çevirmeden onları aynen kabul eden bi r zihniyetle ha
zırlanmış plânlarla çalışmak hedefimizdir. 

Bu hedefe giderken ülkenin topyekûn % 7*1 ik kalkın
ma hızında bir azalma meydana getirmeden çalışılacaktır. 

Adalet Partisi hiçbir zaman FUKARALIK, BÖLGECİLİK 
EDEBİYATININ, kısır, boş bölücü karamsarlık doğurmayı 
öngören program dışına i l t i fat etmeden; bölgenin kalkın
masını İLERİ, CESUR ve İTİCİ bir icraatla devam ettirecek
tir. 

Başlamış olan ALT YAPI Yatırımları ikmal edilecek, 
bu cümleden olarak bilhassa köy yolu, köy suyu ve elek
tr iğ i hizmetleri artan tempolarla götürülecektir. 

DİCLE-FIRAT arasındaki köylerimizin içme suyu prob
lemi bu dönemde halledilecektir. 

DİCLE-FIRAT ırmakları arasındaki toprakların sulan
ması öncelikle ele alınacaktır. Bu ırmaklar arasında kalan 
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ovaların sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasını sağla
yıcı özel bir organizasyon meydana getir i lerek çalışmaya 
başlanacaktır. 

Bu çalışma ile bölgenin tarım ve iskân yapısı yeniden 
tesbit edilecek, yeraltı ve yerüstü sularından azamî isti
fade imkânları aranacak ve yeni iskân sahaları meydana 
getir i lecekt ir . 

A l t yapının gel işmesi ve istihsalin artmasını takiben 
bu organizasyon bel i r l i bir zaman içinde halka intikal et
t i r i lerek, kalkınmaya müteşebbisin yaratıcı gücünün tam 
olarak girmesi sağlanacaktır. Bu safhada organizasyon iyi 
bir pazarlama sistemiyle mahsullerimizi iç ve dış ülkelere 
ihraç eden ve bu bölgede yatırımlar yapacak bir güce ka
vuşturulacaktır. 

Bölgenin bilhassa Doğu kesimlerini kapsayan bölü
münde haycancılığı gel işt i rme özel projesi uygulanacaktır 

Bu proje ile köylerimizde; 

— Entansif süt iş letmeci l iği 

— Şeker fabrikaları organizasyonunda besi hayvancı
lığı 

— Kooperatif ve şahıs besici l iği 
— Küspe kurutma tesisler i 
— Hayvan nesli ıslahı işleri ele alınacaktır. 

Projede köylülerimizin elde ett ik ler i süt ler le, yetişt ir
dikler i hayvanları için garanti l i satış şart lan ve özel kredi 
imkânları gel işt i r i lecekt ir . 

Bölgenin Güney kesimini kaplayan i l lerde ikl im husu
siyet ler i dolayısiyle çok çeşit l i mahsul yet işt i rme imkân
ları gel işt ir i lecek bunun İçin sulamaya öncelik verilecek
t i r . 
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Bu iş için 30 Milyar TL. keşif bedelli Aşağı Fırat Ge
l işt i rme projesi ele alınacak, ancak bu proje gelişinceye 
kadar bögedeki YERALTI SULARI gel işt i r i lerek küçük böl-
gecikler halinde çeşit l i mahsullerin yet işt i r i lmesine baş
lanacaktır. 

Bu mahsullerin yet işt i r i lmesini takiben bunları işle
yecek sanayi dalları de peyderpey gel işt i r i lecekt ir . 

Bölgenin ortasında kalan kesimindeki il ler için Maden 
iş letmeci l iğ i , bu madenleri işleyecek endüstri lerle bunla
rın yan sanayileri gel işt i r i lecekt i r . 

Ayrıca bu kesimin bazı kısımlarında mevcut meyve 
ve sebzecilik sahası da gel işt ir i lecek ve ıslah edilerek, 
gıda endüstrisinin kurulması sağlanacaktır. 

Bu suretle Doğu Anadolu bölgemizi genel karakteri 
i t ibariyle hayvancılık, maden ve sanayii, tarım ve tarıma 
dayalı sanayi olarak üç alt bölüme dayalı bir şekilde kal
kındırmağa çalışacağız. 

Bölgenin tabii kaynaklarından olan hayvan mahsulle
ri ile tarım ve tarıma dayalı mahsullerin ihracını sağla
mak üzere Türkiye çapında kurulacak özel ihracat organi
zasyonunun bir bölümü bu bölgede meydana getir i lecek
t ir . 

Bölgenin gelişmesini müessir hale getirmek üzere, 
düşünülen üç alt bölgede, alt yapı da dahil olmak üzere 
her bölge için düşünülen gelişme modelini meydana geti
recek, araştırma, etüd, planlama ve programlama hizmet
leri yapacak ve mahalli idarelerle özel sektörün teşvik me
selelerini icra eden büroları da içine alan; güçlü birer ic
ra ünitesi kurulacaktır. 

Bu teşki lât plânlama teşki lâtı ile sıkı bir koordinasyon 
ve işbir l iği yapacaktır. 
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Ticarî münasebetleri gel işt i rme bakımından İran ve 
Suriye hudutlarında yeniden serbest pazarlar ihdas edile
cek, ekonominin gelişmes'ne faydalı tedbir ler alınacak
tır. 

Özel sektörün teşvik bakımından bu bölgeye has ola
rak, proje hazırlamada müteşebbise malî ve teknik yardım
da bulunma imkânları yanında uzun müddetle kurumlar 
vergisinden muafiyet gibi yeni teşvik tedbir ler i getir i le
cektir. 

Mi l l î bankalarımızla, hür teşebbüsün holdingler halin
de müteşebbislere ortak olarak karma veya özel teşebbüs 
kurmaları ayrıca teşvik edilecektir. 

Tarihî zenginlikleri ve tabii güzell ikleri yönünden önem 
arzeden kesimler, turizm tesisler i kurulmak ve gel işt i r i l 
mek suretiyle turizme açılacaktır. 

Bölge dahil indeki l inyit yatakları tam olarak çalıştırı
lacak, toz l inyit ler briket olarak kıymetlendir i lecek ve bun
lar halkın alım gücünü zorlamayan bir f iatla halka intikal 
et t i r i lerek Doğu Anadolu'nun yakacak problemine çözüm 
yolu bulunacaktır. 

Doğu bölgemizin coğrafi mevkii i t ibariyle transit ula
şımı sağlama fonksiyonu önemlidir. Bölgenin transit ula
şım imkânları artırılacak, yollar islâh edilecek, yeni tran
si t ulaşım hizmet merkezleri ve hudut kapıları açılacaktır. 

Doğu Anadolu'da hayvan kaçakçılığının ana sebepleri 
ekonomik ve sosyal düzendeki darlıklardır. Organizasyon
daki değişikl ikler ve gerçekçi bir f iat polit ikası Doğudan 
hayvan ihracını normal kurallara kaydırmak için zorunlu 
olmaktadır. Komşu ülkelere et ihracının başlamış olması 
ve bu alanda kaydedilecek yeni gel işmeler et ihracı piya
sasının teşkilâtlanmasında önemli adımlar olacaktır. 

Doğuda hayvan kaçakçılığı, ihracatı organize ederek 
bunun iç in gerekli yeni teşkilâtlanmalara gidi lecek ve ger-
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çekçi f iat polit ikaları ile geniş ölçüde önlenecektir. Hay
vanların mubayaa mekanizmasının ıslahı Et ve Balık Kuru
munun bu alandaki görevinin daha etki l i bir hale getir i lme
s i , ihraç maksadiyle hazırlanan et ler in pazarlama ve nak
liyat s isteminin gel iş t i r i lmesi , dış hayvan t icaret inin res
mî ihracat haline gelmesinde gerçekleştireceğimiz başlı
ca hedeflerdir. 

Hayvan besici l iğinin önemli bir unsuru olan mer'alar 
korunacak ve mer'a ıslah çalışmaları artırılacaktır. 

Bölgede veteriner hizmetleri gel işt i r i lerek bu hizmet
ler köylere kadar götürülecek, hayvan sağlığıyla i lgi l i ye
ni merkezler açılacak ve bir Veteriner Fakültesi kurulacak
tır. 

Çif tç i lere hayvancılık ve ziraat kursları açılarak yay
gın eğit ime ağırlık ver i lecekt ir . 

Bölgedeki okul çağındaki çocuklar okula kavuşturula
caktır. Nüfus yoğunluğunun az olduğu sosyal şartların el
ver iş l i olmadığı mahallerde yatılı bölge okulları açılacak, 
yatılı parasız öğrenim imkânları hızla artırılacaktır. 

Yatılı bölge ilkokullarında bir program dahilinde sekiz 
yıl l ık temel eğit im uygulanacaktır. 

Okul çağı yet işkinlere okuma yazma öğretmek için 
bölgede kesif bir çalışma yapılacak, yaygın eğit im prog
ramları uygulanacaktır. 

Bölgede yeni meslekî ve teknik okullar açılacak, or
ta öğret im gel işt i r i lerek öğretmen kadrosu, öğretmenlere 
yeni imkânlar veri lerek takviye edilecektir. 

Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Diyarbakır Ziya Gö-
kalp Üniversi tesi, bölgenin kalkınmasına yardımcı olacak 
bir kuruluş hüviyetiyle çalıştırılacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonunda görülen ak
saklıklar gideri lecektir. Bölgenin sağlık personeli iç in da-
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ha cazip hale get ir i lmesi şartları hazırlanacaktır. Tedavi 
kurumları doktor ve diğer sağlık personeli yönünden tak
viye edilecektir. 

Kamu sektörünün sanayi yatırımları yurt ölçüsünde 
ekonomik yapılabi l ir l iklerinin eşit çıkması halinde Doğu 
Anadolu bölgesine öncelik veri lecekt ir . 

Büyük ölçüde insangücü istihdam eden sınaî yatırım
lar, ekonomik gel işmeyi yavaşlatmadan bu bölgede kuru
lacaktır. 

Doğu Anadolu bölgemizde alt yapısı hazırlanmış dü
zenli sanayi bölgeleri kurulacak ve buralara tesis yapmak 
isteyenlere arazi, uygun kredi imkânları ile intikal ett i r i le
cektir. 

Sanayi si teler i ve çarşıları kurulacak, esnaf ve sanat
kâra teçhizat ve işletme kredisi açılacaktır. 

Doğu Anadolunun iktisadî ve sosyal kalkınması ka
dar kültürel kalkınması da büyük önem taşımaktadır. Böl
genin kültürel kalkınmasını sağlamak amaciyle bütün eği
t im imkânlarından faydalanılacak, halk eğit im merkezleri 
daha etkin hale get ir i lecek ve gönüllü kültürel kuruluşlar 
teşvik edilecektir. Bölgedeki radyo neşriyatında kültürel 
kalkınmaya yardımcı programlara öncelik vermesi sağla
nacak yeni eğit im ve kültür müesseseleri kurulacaktır. 
Bölgedeki müze ve kütüphanelerin hizmet imkânları artırı
lacak ve bunlara yenileri eklenecektir. 

Kışın ağır tabiat şartları altında yaşayan bölgelerde
ki nüfusun boş zamanı kıymetlendirmek üzere çok geniş 
ve etkin bir el dokumacılığı b içk i -nak ış işleme, çeşit l i 
meslekler edinme kursları bu bölgemizde açılacak, bu su
retle bölge halkının 12 ay devamlı para kazanma imkân
ları sağlanacaktır. 
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KALKINMADA - BİLİM, TEKNOLOJİ VE 
ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 
Bil imsel gel işmeler sanayi iht i lâl inin açtığı çağı ka

patacak bir düzeye ulaşmıştır. İçinde bulunduğumuz çağ, 
sınaî çağdan bi l imsel çağa geçiş dönemidir. Sanayide me
kanik çalışma yerini elektronik beyinlere terk etmek üze
redir. Bütün bu gel işmeleri iyi izlemek ve gereği ne ise 
vakit geçirmeden onu yapmak zorundayız. Bu; ekonomik 
kalkınmamızın, sosyal gel işmemizin, çağdaşlaşmamızın 
en tabî icabıdır. 

Çağımızda teknoloj ik yenil ik ve gel işmelerin meyda
na getirdiği ver iml i l ik , ist ihsalin ana unsurlarından biri 
olmuştur. Teknolojik gel işmelerin temelinde bi l imsel ça
lışına ve araştırma vardır. 

Ülkemizde yüksek öğrenim kurumları, kamu kuruluş
ları ile bir takım iktisadî devlet teşekkül ler i bünyesinde 
araştırmalar yapılmaktadır. Fakat bu müesseselerde ge
nell ikle araştırmanın önemi yeterince anlaşılamamış, ça
lışmalar arasında gerekli işbir l iği sağlanamamış, araştır
maların organize edi lmesi, birarada yöneti lmesi ve özen
dir i lmesi için gerekli ortam henüz yaratılamamıştır. 

Bu ortamın yaratılması ve gerekli işbir l iği ve organiz
asyonun kurulması suret iyle çalışmalardan daha ver iml i 
sonuçlar alınması sağlanacaktır. 

Bugün gel işmiş olan ülkeler ile gel işmekte olan ülke
ler arasında en büyük mesafe bi l im ve teknoloj idedir. Bi
l im ve teknoloj i açığı kapatılmadıkça gel işmiş ülke haline 
gelmek mümkün değildir. 

Bir taraftan kendi bi l im ve araştırma müesseseleri
mizin, ülke şartlarına uygun usul, metod ve teknikler i ge
l işt i rmeler i teşvik edilecek, diğer taraftan i leri ülkelerden 
b i l im ve teknoloj inin en son buluşlarının alınmasına ve 
bunlardan yararlanılmasına devam olunacaktır. 
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BÜYÜK TÜRK MİLLETİ, 

Adalet Partisi kendi eserin olarak huzurundadır. Çok par
t i l i parlamenter demokrasiyi yerleşt irmek ve ekonomik kal
kınmasını hızla yürütmek kararında olan Mi l let imiz in 1973 
seçimler ini ülkemizin i lerisi için önemli bir f ırsat sayacağı
na ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. 
Çok part i l i siyasî hayata girdiğimizden buyana zorluklar aşı
labilmiş ve Türkiye sekizinci defa sandık başına gelebilmiş
t ir . Hürr iyetçi demokratik cumhuriyetin canlılık kaynağı olan 
seçim müessesesi ve demokrasi f ikr i korunabilmişt ir. 

Cumhuriyet in ikinci 50'inci yılına başlarken mi l let imi
zin bütün kötümser düşünceleri, tereddüt ler i , güvensizlikle
ri ve Cumhuriyet dışı f ik i r ve davranışları mağlûp edeceği
ne inancımız tamdır. 

Mi l let imiz in tercihinin İstikrar olacağına inanıyoruz. Zi
ra aydınlık istikrardadır. 

Adalet Partisi "Vatan için e le le" vererek "hürr iyet için
de refah"ı sağlama hamlelerinin bayraktarlığını yapmağa 
devam edecektir. Hürriyetçi Cumhuriyet in düşmanlarına 
karşı Devletimizin meşru güçleriyle hukukun içinde kalarak 
korunması, ülkede dir l ik, düzenlik, güven ve huzurun haki
miyet i ilk hedefimizdir. Bunu hukuk devletinin usul ve ku
ralları i le başaracağız. Devletimizin daha iyi iş lemesi, dev
let çarkının daha iyi dönmesi, vatandaşlarımızın devletle 
olan i l işki lerinde sür'at in ve adaletin hakim olması Adalet 
Partisinin diğer hedefidir. 

Mi l let imiz in fukaralıktan, işsizl ikten ve çaresizlikten 
kurtarılması mücadelesine devam edeceğiz. Bu mücadele
nin hem hürriyetçi demokrasinin ve hem de mi l let imizin za
fer i i le sonuçlanacağına inanıyoruz. Birl ik, beraberlik ve 
kardeşlik içerisinde yaşamak, mi l let imizin her ferdini mut-
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lu kılmak, ülkemizi bir uçtan b i r uca imar ve inşa etmek için 
bütün gücümüzle çalışacağız. 

Topyekûn kalkınmanın hedefi ; ekonomik büyümeyi mey
dana getirerek fukaralığı, işsizl iği , çaresizl iği , cehalet ve 
sefaleti cumhuriyetçi demokrasi rej imi içerisinde sosyal 
refah devletini gerçekleşt irerek ortadan kaldırmaktır. Çağ
daş uygarlık seviyesi ; hür ve açık toplumu, açık ekonomiyi, 
refah toplumunu gerçekleşt irmemizi emreder. Atatürk 'ümü
zün de emir ve hedefi budur. İleri ülkeler seviyesine ancak 
bu hedefe varmakla ulaşabil ir iz. Devlet imizi daha it ibarlı 
yapmak; enerj imizi iç meselelerimizle tüketmemeğe, iktisa-
den güçlenmeğe ve sosyal sorunlarımızı çözmeğe bağlıdır. 
"BÜYÜK TÜRKİYE'yi yapabilmekliğimiz için elimizde her 
tür lü imkân ve fırsat vardır. BÜYÜK TÜRKİYE; Mi l le t imiz in 
devlet imizi daha güçlü ve daha it ibarlı yapmak hamlesinin 
adıdır. 

Adalet Partisi; köylüsü, kent l is i , işç is i , memuru, esnafı, 
serbest meslek erbabı, tüccarı, sanayicisi, kadını, erkeği, 
genci ve ihtiyarı i le mi l let i b i r bütün sayar. Bu bütünün ko
runmasında büyük bir it ina ve t i t iz l ik gösterir. Mi l le t i b irbi
rine düşürmek için hiçbir sebep ve mazeret tanımaz. Siya
set i , memlekete hizmetin vasıtası sayar. Adalet Partisi bir
lik, beraberlik, dir l ik, düzenlik, barış ve kardeşlik i le refah 
ve mutluluğun gerçek savunucusudur. 

Geride kalmış olayları, kırgınlık, dargınlık ve küskünlük 
vesi lesi saymayız. Memleket imizin i ler isine bakarız. Mi l le t i 
mize i leri ve aydınlık ufuklar açmağa çalışacağımızı vaad 
ederiz. Hür, i ler i , büyük ve Güçlü Türkiye değişmez hedefi
mizdir. Yüce Mi l let imiz in üstün haslet ler ini , sağ duyu ve 
takdir ini BÜYÜK TÜRKİYE'nin teminatı olarak görürüz. Mi l 
let imize, Devletimize ve kendimize olan inanç ve güvenimiz 
tek kuvvet kaynağımızdır. 
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Yüce Mi l let imizin hizmetine talibiz. Bunalımların sebep 
olduğu kayıpları sür'at le gidermenin gayreti içerisinde, açıl
mış yaraların sarılmasını, tortuların ortadan kaldırılmasını, 
memleket imize yeniden bir güven havası vererek ve bu gü
ven havası içinde vatandaşımızın endişesiz ve şevkle çalış
masını sağlamayı görev sayarız. Dengesi bozulan ekonomi
ye ist ikrar get i rmeyi, pahalılık derdine kesin olarak çare bul
mayı, kalkınma hamlesine yeniden hız vermeyi görev saya
rız. Hürriyetçi Cumhuriyetin kuvvet kaynağını "HAKİMİYET 
KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR" i lkesinde buluruz. Bu i l 
keyi her şart altında savunmayı en başta gelen bir görev 
bi l i r iz. 

İnançla, şevkle, sadakatla, azimle ve heyecanla mi l le t i 
mize hizmet etmeyi taahhüt ederiz. Takdir Yüce Mi l le t imi-
zindir. 
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